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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Evaldas Darulis 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

V I L N I A U S  Š V.  P R A N C I Š K A U S  A S Y Ž I E Č I O  ( B E R N A R D I N Ų )  PA R A P I J A 
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

Parapijos banko sąskaita:  
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija  
įm. kodas 192051599, atsiskaitomoji sąskaita  
Nr. LT30 7300 0101 3343 9118 
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas  
įm. kodas – 192095229, atsiskaitomoji  
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390ffff

BERNARDINŲ BAŽNYČIOS GIEDOJIMO MOKYKLA
SKELBIA NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMĄ

Kad nauji mokslo metai būtų pripildyti kūrybiškumo ir muzikos, kad 
laikas po darželio ar pamokų būtų praleistas dainingai būryje naujų 
draugų, kviečiame 4 - 15 metų vaikus ir paauglius prisijungti prie Ber-
nardinų bažnyčios giedojimo mokyklos kolektyvų!
Mokykloje yra keturi chorai, vyksta vokalo ir solfedžio pamokos, veikia 
dailės studija. Taip pat galima mokytis groti gitara, pianinu.
Labai laukiame visų vaikučių, kurių laisvalaikis, pažadame, bus pratur-
tintas: Turininga veikla. Muzika ar daile. Naujais geriausiais draugais. 
Koncertais, konkursais bei festivaliais. Kelionėmis tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.
Draugiškų ir kompetetingų mokytojų žiniomis!
Iki susitikimo perklausose rugsėjo 4,5,6 dienomis nuo 18 iki 19.30 val. 
Bernardinų bažnyčioje!

Kilus klausimams būtinai atsakysime, susisiekite: mob. +370 686 23096; rita@choras.org

XXII EILINIS SEKMADIENIS 2018 rugsėjo 1 d.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. 05-07 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -2342 Eur

05-07 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 22707 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 29262 Eur
Iš viso įplaukų: 51969 Eur

05-07 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 25914 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 27258 Eur
Iš viso išlaidų: 53172 Eur

05-07 mėn. balansas " +" ; "-":  -1203 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -3545 Eur

Imkite ant savo pečių mano jungą, – sako Viešpats, – 
ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. 

Mt 11, 29ab 

BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI
Biblijos skaitymo grupė su br. Arūnu Peškaičiu OFM renkasi antradieniais 18 val. Šv. Mykolo 
koplyčioje.

PARODA
Bernardinų bendruomenės centre veikia vaikų ir paauglių dailės ieškojimų ir atradimų paroda 

„Laisvas“. Kviečiame ir laukiame iki rugsėjo 20 d.

Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresnio-
jo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. 

    Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias 
vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: 

„Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje 
vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbin-
gesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, 
netartų tau: 'Užleisk jam vietą!' Tuomet tu su-
gėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. 

Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis pa-
skutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau 
pasakys: 'Bičiuli, pasislink aukščiau!' Tada tau 

bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris 
save aukština, bus pažemintas, o kuris save že-
mina, bus išaukštintas“. 

    Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pa-
sakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk 
nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei 
turtingų kaimynų, kad kartais savo ruožtu  
jie nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. 
Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, 
paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, 
nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlygin-
ta teisiųjų prisikėlime“. 

EVANGELIJA (Lk 14, 1. 7–14)  

Nr. 754
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XXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sir 3, 17–18. 20. 28–29: Mokėk nusižemint – ir rasi malonę pas Dievą
Ps 68. P.: Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.

Žyd 12, 18–19. 22–24a:  Jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo  
Dievo miesto

Lk 14, 1. 7–14: † Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina,  
bus išaukštintas

Mylimi Bernardinų parapijiečiai,

 Džiaugiuosi ir visus jus sveikinu sugrįžus pailsėjusius po vasaros 
atostogų. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos organizatoriams ir 
broliams už iniciatyvas, kūrybiškumą ir nenuilstamą tarnystę 

artimui. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos dalyviams už kartu 
praleistą laiką, geriau pažįstant Šventą jį Raštą, šlovinant Vieš-
patį ir ilsintis gamtoje. Nuoširdi padėka parapijos chorams ir jų 

vadovams, vasaros metu giedojusiems per šventes.

Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, 
chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems savo darbus. Jūs visi 
esate neįkainojama parama parapijai ir mums, broliams. Kviečiu 
naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į 

parapijos g yvenimą bei veiklas.

Tegul visa būna skirta didesnei Viešpaties garbei!

Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA
Pranciškučiai
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paau-
glių bendruomenės -Pranciškučių. 
Pranciškučiai į grupelę renkasi kiekvieną penktadienį nuo 16 val. ( Bernardinų jaunimo centro 
rūsyje, Maironio g. 10-3, Vilnius). Ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda ge-
riau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į 
Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius, 
paminėsime svarbias liturgines šventes ir dalyvausime šventosiose Mišiose. Daugiau informacijos 
Vadovė Saulė, mob. +370  626 71793 
Kviečiame ir jaunimą 
nuo 14 iki 29 metų, norintį sekti Jėzų šv. pranciškaus pėdomis, prisijungti į Pranciškonišką 
jaunimą. Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge ke-
liaukime į Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim :) Jūsų Bernardinų jaunimo centras!

NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA
Rugsėjo 2 d. 9 val. kviečiame į naujų mokslo metų atidarymo Šv. Mišias.

Rugsėjo 1 sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios
Popiežius Pranciškus priminė rugsėjo 1-ąją sukankančias 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pra-
džios metines. 

„Brangieji broliai ir seserys. Rugsėjo 1-ąją sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, 
kai nacistinė Vokietija užpuolė Lenkiją. Varšuvoje, Vieliunyje ir kituose miestuose vyks minėji-
mai, kuriuose dalyvaus daug valstybių vadovų iš viso pasaulio. Ir mes visi melsimės už taiką, kad 
daugiau nesikartotų tragiški neapykantos sukurstyti įvykiai, atnešę tiek daug griuvėsių, kančios 
ir mirties. 
Prašykime Dievą, kad taika viešpatautų žmonių širdyse, šeimose, visuomenėse ir tarp tautų.“ 

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai ( 9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams, bei jaunuoliai 
(15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams 
bus registruojami: 
rugsėjo 17 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 24 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios rašti-
nės. Teirautis galima tel. +370 616 96 929 (Violeta) 
ir  el. paštu violeta.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharisti-
jos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, 
prašoma auka 70 eurų, kuriuos maloniai prašome 
paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus skiriamos 
katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kan-
celiarinėms reikmėms. 

Renkama vaikų, turinčių klausos negalią grupė
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus (9–14 m.), turinčius klausos 
negalią jungtis prie pasiruošimo Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams grupės. Prašome 
kreiptis į mokytoją Liną, mob. +370 687 77751 arba el. paštu: skrodenyte.lina@gmail.com

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 13 d., 12 val.  Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame 
kreiptis į parapijos kleboną br. Evaldą Darulį, mob. +370 615 79796.


