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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 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

EVANGELIJA (Mt 18, 21–35)   

Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpa-
tie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai 
jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jė-
zus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, 
bet iki septyniasdešimt septynių kartų. 

Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip 
su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo 
tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį 
vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūks-
tančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grą-
žinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmo-
na ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų 
sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas 
maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš viską ati-
duosiu!' Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido 
jį ir dovanojo skolą. 

Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo drau-

gą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir 
nutvėręs smaugė jį, sakydamas: 'Atiduok skolą!' 
Puolęs ant kelių, draugas maldavo: 'Turėk man 
kantrybės! Aš tau viską atiduosiu'. Bet tas nesu-
tiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos 
skolą. 

Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nu-
liūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas 
buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas 
tarė: 'Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau do-
vanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir 
tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau 
tavęs?!' Užsirūstinęs valdovas pavedė jį bude-
liams, iki atiduos visą skolą. 

Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys 
jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatlei-
site savo broliui“.

Aš jums duodu naują 
įsakymą,– sako Viešpats,– 

kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte, kaip aš  

jus mylėjau.
  Jn 13, 34 

BERNARDINŲ KERAMIKOS DIRBTUVĖLĖS
Maloniai kviečiame į keramikos užsiėmimus jaukiose Bernardinų keramikos 
dirbtuvėlėse, Maironio g. 10. Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais atskiromis 
grupėmis jums patogiu laiku:  I gr. 16 – 18 val. , II gr.  18 – 20 val. Užsiė-
mimus ves keramikė Eglė Einikytė. Norinčius kviečiame registruotis telefonu  
+370 615 19738.

KONCERTAS  „PRADINGUSIEMS NAKTIES RŪKE“
Rugsėjo 17 d., 19 val. kviečiame į koncertą Vilniaus  
Šv. Kotrynos bažnyčioje „PRADINGUSIEMS NAKTIES 
RŪKE“. skirtame holokausto aukoms atminti. Koncerte skambė-
siantys kūriniai bus atlikti pirmą kartą Lietuvoje: K.A.Hartmanno 
koncertas klarnetui, styginių kvartetui ir styginiam orkestrui bei 
A.Tansmano kūrinys „Triptyque“ styginiam orkestrui. Koncerto 
kulminacija – žymaus prancūzų režisieriaus A. Resnaiso sukurtas 
dokumentinis filmas „Nuit et Brouillard“ (Naktis ir rūkas) ir jo 

muzikos, parašytos kompozitoriaus H. Eislerio, gyvas atlikimas. 
Atlikėjai: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Pierre’as Génissonas, klarnetas (Prancūzija),  
styginių kvartetas „Momentum“ (Prancūzija), aktorius-skaitovas Giedrius Arbačiauskas.  
Diriguos Olivieris Holtas (Prancūzija).
Koncerto rengėjai  VŠĮ „Pax et Bonum“ ir Forum Voix Etouffees. Įėjimas laisvas. Būtina žiūrovų 
išankstinė registracija internetu.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Rugsėjo 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime filmą „Margaspalvės sutemos“ skirtą Liudmilos Gurčen-
ko 85 metų jubiliejui paminėti. Tai paskutinis garsios rusų aktorės 
ir daininkės filmas pasirodęs likus pusantro mėnesio iki jos mirties. 
Filme „ Margaspalvės sutemos“, L.Gurčenko  ne tik atliko pagrindi-
nį vaidmenį, bet pati jį režisavo kartu su režisieriumi D. Korobkinu, 
rašė scenarijų kartu su O. Antonovu bei kūrė muziką. Filmas bus rodomas originalo kalba.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės 
per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau 
informacijos: Titas, tel. +370 650 74189

KVIEČIAME Į PARODĄ
Maloniai kviečiame į Irenos Jomantienės tapybos parodą „Žolynų sugrįžmas“ Bernardinų ben-
druomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius). Parodą galite aplankyti rugsėjo 5–30 dienomis.
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Sir 27, 30 – 28, 7:  Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas,  
tada tu ir sau atleidimą išmelsi

Ps 103 P.: Viešpats – švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Rom 14, 7–9: Ar gyvename, ar mirštame, – mes esame Viešpaties

Mt 18, 21–35: † Aš nesakau tau atleisti iki septynių, bet iki  
septyniasdešimt septynių kartų

Šio sekmadienio Jėzaus pateikto palyginimo 
veiksmas trijų dalių: rūmuose, kelyje ir vėl 
rūmuose. Toks yra ir krikščionio g yvenimas. 
Mes ir mūsų bendrakeleiviai dabar esame 
antroje dalyje, tikėjimo kelyje. Dievas tiesiogiai 
nesikiša ir leidžia mums būti geriems arba blo-
giems. Bet prieš šią dalį, kurioje dabar esame, 
buvo kita dalis: Dievas per Krikštą ir asmeninį 
susitikimą su Jėzumi Kristumi mums dovanojo 
g yvenimą: „Nėra jokio skirtumo, nes visi yra 
nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisi-
nami dovanai jo malone dėl Jėzaus Kristaus 
atpirkimo“ (Rom3, 22–24). Po to eis trečioji 
dalis – Teismas, kai Dievas pasirodys ir „ateis 
g yvų jų ir mirusių jų teisti“ (Apaštalų simbo-
lis).Tik įsisąmoninę trečiosios dalies egzistavi-
mą, galime suvokti šiek tiek mus gluminančią 
palyginimo pabaigą, kai šeimininkas nebepa-
rodo, bent išoriškai, to beribio atleidimo, kuris 
buvo parodytas palyginimo pradžioje. Taip, 
Dievas yra Dievas, jis atleidžia, nes myli savo 
kūrinius; bet atleidimas gali įsiskverbti tik į 
tą, tapti veiksmingas tik tame, kuris pats yra 
atleidžiantis. Šeimininkas nubraukė skolą, 
nes tarnas maldavo, tačiau šis maldavimas 
vėliau pasirodė buvęs dirbtinis, paviršutiniš-

kas. O Viešpats ieško žmogaus širdies, nes 
tik perkeistoje širdyje gali įsišaknyti gebėjimas 
atleisti. Taigi palyginimas moko, kad tik gauto 
atleidimo – Dievo meilės – prisiminimas 
suteikia jėgų atleisti kitiems. 

Kad išmoktume atleisti, privalome būti 
kantrūs su savo temperamentu ir žmogiškumu, 
bet ypač turime padirbėti tikėjimo lygmeniu, 
trokšdami suprasti nesubanalintą Dievo gai-
lestingumą. Tik tai suvokę, randame vidinių 
jėgų laiminti savo skolininkus, pavyzdžiui: 
„Viešpatie Jėzau, palaimink jį ( ją)“, o tada 
ir nubraukti, išdildyti jo ( jos) skolą savo 
širdyje. Tad turi būti aišku, jog įsiskolinimas 
Dievui yra iš anksto apmokėta skola; skola, 
dėl kurios jau kažkas buvo parduotas su visa 
savo nuosavybe, jausmais, asmenybe, ir dėl to 
mums buvo leista stovėti kaip turintiems lygią 
vertę su Dievu: tas kažkas yra Jėzus Kristus, 
tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai turi būti 
pabrėžiama, nes kitaip Evangelija, kuri tik po 
to kviečia peržiūrėti mūsų santykį su artimu, 
rizikuoja tapti vien socialiniu mokymu ar 
skambia etika.

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS  
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis 
Pirmosios Komunijos sakramentui. Planuojami užsiė-
mimai vyks grupėmis po 15 vaikų kartą per savaitę, de-
rinant įprastas pamokas ir nuotolinį mokymą. Taip pat 
bus sudaryta galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos 
sakramentui anglų kalba. Mokymai bus organizuojami 
laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, būtinų dėl 
COVID-19 situacijos, ir atsižvelgiant į SAM, ŠMM bei 
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas rekomendacijas.

14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Elektroninė registracija pradedama rugsėjo 16 dieną. Registruodamiesi galėsite pasirinkti 
jums patogų užsiėmimų laiką ir savaitės dieną. Nuorodą į registraciją rasite interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt bei parapijos FB puslapyje www.facebook.com/VilniausBernardinai.
Jei neturite galimybės registruotis elektroniniu būdu, kviečiame atvykti užsiregistruoti į Bernar-
dinų bažnyčios raštinę rugsėjo 22 d. 17–19 val. Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 616 96929 
arba rašykite el. paštu violeta.bernardinai@gmail.com. Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui 
skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699 28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės 
tel. 8 616 96929

 „IŠPAŽINIMAI“ – NAUJA LAIDA APIE DVASINGUMĄ BE DOGMŲ IR MORALŲ
LRT PLIUS pradeda rodyti aktualioms dvasinėms temoms skirtą laidą „Išpažinimai“, kurią ves 
religijotyrininkė, rašytoja Viktorija Urbonaitė ir publicistas, politologas Donatas Puslys.
Kaip pabrėžia laidos kūrėjai, „Išpažinimai“ nebus tik tikinčiųjų bendruomenės laida ar Bažnyčios 
atstovų sakykla. Laidos kūrėjų tikslas – edukuoti plačiąją visuomenę, sudominti ją aktualiomis 
dvasinėmis temomis. Laidoje bus keliami aktualūs, net ir nepatogūs, dvasiniai klausimai iš moder-
naus žmogaus kasdienybės ir ieškoma atvirų atsakymų į juos – be dogmų ir moralų.
Laidos temos bus pačios įvairiausios – nuo kryžiaus ženklo tatuiruotėse iki santuokos su kitatikiu, 
nuo krikšto tėvų paieškos iki tikybos pamokų, nuo piligriminių kelionių iki kovos su priklauso-
mybėmis.
Laida „Išpažinimai“ bus rodoma šeštadieniais 13 val. per LRT PLIUS.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 11 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves 
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė.
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame kreip-
tis į parapijos kleboną br.Evaldą Darulį, tel. 8 615 79796

ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo 13 d., kiekvieną sekmadienį, 13.00 val. Šv. Mišios 
bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Sabina padės dalyvauti liturgijoje 
klausos negalią turintiems žmonėms. 


