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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 (Mk 8, 27–35)   
Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos 

kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, 
kuo mane žmonės laiko?“ 

Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – 
Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. 

Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ 
Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jė-
zus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. 

Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmo-
gaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukš-
tųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, 

nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai 
kalbėjo visiškai atvirai. 

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį 
drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir 
subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne 
Dievo, o žmonių mintimis!“ 

    Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus 
prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teiš-
sižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka 
manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją 
praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs 
ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. 

Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra 

nukryžiuotas ir aš – pasauliui.  Gal 6, 14

KAIROS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI  
NUO 16 IKI 25 METŲ

Nori pagaliau sužinoti, kodėl dalyvavusiems tai taip brangu, bet nieko nepasakoja? Atėjo laikas!
Rugsėjo 30–spalio 3 d. susitikime Trinapolio rekolekcijų namuose. 
Daugiau informacijos: Edgaras Mosiejus (facebook) arba el. paštu. 
Registracija – edgaras.mosiejus@gmail.com; ARBA  https://forms.gle/2D3t76rAXVkngh5L7;  
Registracija iki rugsėjo 20 d. Galintiems ir norintiems prisidėti finansiškai prie rekolekcijų –  
tel. 8 645 34505. Organizuoja Bernardinų jaunimo centras.

PRANCIŠKUČIAI KVIEČIA
Garbė Jėzui Kristui! Kviečiu Tave į pranciškučių susitikimus, kuriuose kar-
tu leisime laiką, sužinosime daug naujų dalykų, žaisime ir melsimės drauge:)  
Jei Tau 8-14 metų ir nori susirasti naujų draugų, prasmingai praleisti laiką ir  
stiprinti draugystę su Jėzumi – kviečiu Tave susitikti penktadieniais, nuo  
rugsėjo 17 dienos, Bernardinų jaunimo centre (Maironio g. 10-3) 16 val. Ateik 
pats ir atsivesk draugą! Nekantriai laukiu mūsų susitikimų! 
Vadovė Ieva. 
P.S. Daugiau informacijos tel. 8 685 33680. XXIII EILINIS SEKMADIENIS 2020 rugsėjo 12 d.Nr. 812

KVIEČIAME Į KONCERTĄ
Rugsėjo 19 d., 18.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, 
Maironio g. 10, Vilniuje. Tarptautinio senosios muzikos festivalio “Banche-
tto Musicale”koncertas CLAVIS COELI. Mišios iš XVII–XVIII a. Gardi-
no ir Vilniaus bernardinų giesmynų.
Koncerte „GŠ Ansamblis“ atliks XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kuni-

gaikštystės šventovėse skambėjusią liturginę muziką – Mišių dalių fragmen-
tus, užrašytus rankraštyje „Clavis coeli“, iš kurio buvo giedota Vilniaus Ber-

nardinų bažnyčioje, taip pat tikėtina, kad kai kurias iš šių Mišių sukūrė Lietuvos 
pranciškonai. 
Į koncertą įėjimas nemokamas, reikalinga išankstinė registracija festivalio facebook paskyroje: 
https://www.facebook.com/bmfestival.lt/

KVIEČIAME APLANKYTI PARODAS BERNARDINUOSE
Virgilijaus Usinavičiaus 
Fotografijos paroda ,,Kažkur Šalia'' 
2021.09.04 - 2021. 09. 29 
Bernardinų bendruomenes centre

Rūtos Šimelionytės 
Paroda ,,Gijos" 
2021.08.18 - 2021.10.01 
Bernardinų galerijos trečiame aukšte
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XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 50, 5–9a: Daviau savo nugarą mušantiems
Ps 116. P.: Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasauly – tarpe gyvųjų.

Jok 2, 14–18: Tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs
Mk 8, 27–35: † Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti

Kaip dažnai norisi pakartoti Viešpaties 
žodžius, pasakytus Petrui: „Eik, šalin, šėtone, 
nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas 
žmonių!“ ir…nepakartojame. O gal ne taip 
dažnai ir norisi juos kartoti. Ar šiandien 
daug žmonių turi užtektinai dvasios jėgų ir 
įžvalgumo pastebėti tokį šėtono veikimą. Juk 
čia reikalingi įsiklausimas ir malda bei tylos 
laikas apmąstyti Viešpaties duodamas g yve-
nimo nuorodas. Susidaro įspūdis, kad šėtonas 
– Melo kunigaikštis, mėgsta greitį, ir jeigu jis 
kur nors valgo, tai tik greito maisto restoranuo-
se, nes skubant sunku aptikti melo pėdsakus. 

Melui laikas nėra są jungininkas, greičiau, 
atvirkščiai, prokuroras, išaiškinantis tikruosius 
motyvus ir priežastis.

Kada pasiduodame skubotumui g yvendami ir 
vertindami savo bei kitų g yvenimus, neišven-
giamai susiduriame su noru, kaip įmanoma 
greičiau ir lengviau ir kuo mažiausiai skaus-
mingiau išspręsti susidariusias problemas. 
Mintis apie auką ar galimybę iškęsti, ištverti, 
išbūti tokia atgrasi ir nešiuolaikiška.

Šios dienos Evangelijoje tinkamai atsakyti 
reikia į abu klausimus: ir kas man yra Jėzus, 
ir kas man yra šėtonas? Nuo kiekvieno iš mūsų 
atsakymų ir priklausys, ką pavarysime šalin, 
susidūrę su dar viena g yvenimo problema. 
Tegul pavaromas šalin bus „greito veikimo“ 
šėtonas, o ne „lėtai, kantriai ir ištikimai“ 
mylintis Viešpats.

kun. Gediminas Jankūnas
Iš „Bernardinai.lt archyvo

ŠV. MIŠIOS KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS       
Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo 12 d., kiekvieną sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios 
bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Sabina padės dalyvauti liturgijoje 
klausos negalią turintiems žmonėms.

VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI SUTAIKINIMO, EUCHARISTIJOS  
(PIRMOSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis Pirmosios Komuni-
jos sakramentui. Planuojami užsiėmimai vyks grupėmis po 15–18 vaikų, 
kartą per savaitę, derinant įprastas pamokas ir, prireikus, nuotolinį mo-
kymą. Taip pat bus sudaryta galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos 
sakramentui anglų kalba. Užsiėmimai prasidės spalio mėnesį ir tęsis iki 
gegužės mėnesio. Pamokėlės vyks tiek sekmadieniais, tiek darbo dienomis, 
vakarais.
Nuotolinė registracija į užsiėmimus vyks rugsėjo 15 d., nuo 10 val. Re-
gistruojantis galėsite pasirinkti jums patogų pamokos laiką. Nuoroda į re-
gistraciją – https://sites.google.com/view/registracija2021/pagrindinis-puslapis
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Pas-
kaitos vyks pirmadieniais, 18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo sa-

kramento pasiruošimo užsiėmimus, galios ta pati nuoroda į registraciją.
Mokymai bus organizuojami laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, būtinų dėl COVID-19 
situacijos, ir atsižvelgiant į SAM, ŠMM bei Vilniaus m. savivaldybės teikiamas rekomendacijas.
Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 616 96929 arba rašykite violeta.bernardinai@gmail.com.  
Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699 
28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės tel. 8 691 41714. Laukiame jūsų vaikų!

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS  
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 10 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves 
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS VARDAS
Šis minėjimas kilo Ispanijoje 1513 m. Pal. popiežius 

Inocentas XI (1676–1689) įvedė ją visoje Katalikų Baž-
nyčioje. Šią dieną primenama neapsakoma Dievo Gim-
dytojos meilė savo dieviškajam Kūdikiui, taip pat ir 
mums – dvasiniams jos vaikams.

„BENDRAKELEIVIAI“ KVIEČIA Į SIELOVADOS GRUPĘ „EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ“
Programa remiasi dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime knyga „Eik į savo kambarėlį“. Šioje 
knygoje rasite ypatingų ir svarbių minčių. Tai – pasakojimai, juokingi atsitikimai, eilės, Šventojo 
Rašto tekstų citatos. Knygos puslapius versite iš lėto: po vieną ar du per dieną. Rasite patarimų, 
kaip melstis ir apie ką pamąstyti. Tai leis dalyviui žingsnis po žingsnio, diena po dienos vis geriau 
suvokti, kaip gyventi iš tiesų visavertį gyvenimą, užmegzti ir stiprinti ryšį su Dievu.
Programoje numatyti 33 gyvi susitikimai, vyksiantys ketvirtadieniais 18.30 val. nuo rugsėjo 16 d.  
adresu Didžioji g. 34, Vilnius. Grupę palydi sielovadininkas Ramūnas Čeponis. Registracija: 
https://www.bendrakeleiviai.lt/registracija/


