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Dievas Kristuje 
sutaikino su savimi 

žmones ir patikėjo mums 
sutaikinimo žinią. 

2 Kor 5, 19
KVIEČIAME APLANKYTI PARODAS BERNARDINUOSE

Gedemino Pranckuno foto paroda ,,Nykstanti idilė" (Kaimiškojo Vilniaus vaizdeliai) 
Paroda veiks nuo rugsėjo 10d. iki spalio 23 d. Bernardinų galerija (3 aukštas).
“Kaimiškasis Vilnius yra reprezentacinių vaizdų užribyje. Nebent, tarsi kokia egzotika, pasiro-
do romantizuoti nykstančių Šnipiškių vaizdeliai kaip kontrastas greta esantiems dangoraižiams. 
Toks Vilnius, gerokai plačiau išsibarstęs ir labai jau visoks – vargo pagraužtas, lopytas perlopytas, 
palaikėm tvorom išraižytas, atlapom durim vėpsantis ar nebeveikiančiom satelitinėm antenom 
pakrypusių stogų linijas užapvalinantis.  Daug kur toks jis jau pasmerktas. Kitur atvirkščiai – 
įsikabinęs naujai perstatytais sutvarkytais namais su dailiom pievutėm, pripučiamais baseinėliais 
ir plastikiniais šiltnamiais kiemuose, aptvaruose lakstančiais dideliais šunimis.  Visus juos jungia 
išlaikytas ryšys su gamtos kismu...“

Kristinos Darulienės tapybos paroda ,, Žolynų šnaresy" 
Paroda veiks nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 28 d. Bernardinų bendruomenės 
centre (1 aukštas)
„Kuriu daugiausiai pavasarį ir vasaromis, kai atgyja gamta, nes ji yra labai 
svarbi mano gyvenime ir kūryboje. Kai būnu gamtoje, visomis juslėmis pa-
tiriu jos vibraciją, nuolatinį kismą, joje esančią gyvybę. Motyvams neieškau 
ypatingos aplinkos, ji - visur tau po kojomis; užtenka tik nuleisti akis žemyn 
ir įsižiūrėti, kaip šnara žolynai...“

EVANGELIJA (Lk 15, 1–10. (11–32))   
[...] Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo 

du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve, 
atiduok man priklausančią palikimo dalį'. Tė-
vas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, 
susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, 
palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai 
viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis 
pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gy-
ventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į 
laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą 
bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė 
to jam neduodavo. 

Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo sam-
dinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš 
bado! Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, 
nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis 
tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis 
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš 
tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė 
ant kaklo ir pabučiavo. 

O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir 
tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi'... 

Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneš-
kite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmauki-

te jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atves-
kite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime 
ir linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo 
miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir 
jie pradėjo linksmintis. 

Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. 
Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, iš-
girdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir 
paklausė, kas čia dedasi. 

Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas 
liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo 
sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. 
Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. 

O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau 
tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, 
o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasi-
linksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas 
tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga drau-
gija, tu bematant jam papjovei peniukšlį'. 

Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su  
manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet  
reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis 
buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsira-
do!'“.] 

BR. EDVINO IR BR.PIJAUS  
AMŽINŲJŲ ĮŽADŲ DAVIMO IŠKILMĖS       

Rugsėjo 17 dieną, šeštadienį, 15.30 val. Vilniaus  
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinas Jur-
gutis OFM ir br. Pijus Štangvaltas OFM duos am-
žinuosius evangelinio gyvenimo įžadus Mažesniųjų 
brolių ordine.
Meldžiamės už brolius ir kviečiame kartu švęsti džiu-
gią dieną! Po 15.30 val. šv. Mišių – vaišės vienuolyno 
kiemelyje.:)

VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA       
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų –  
susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: +370 678 75408, Paulina.
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Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mums 
pateikia tris gailestingumo palyginimus.  
Problema iškyla, kai pas Jėzų pradeda 
lankytis „visokie muitininkai ir nusidėjėliai“ 
(Lk 15, 1). Fariziejai ir Rašto aiškintojai 
nesutinka su tokiu geranorišku Jėzaus elge-
siu. Jiems tai yra papiktinimas, tačiau Jėzui 
tai yra elgesys, kuris atskleidžia tikrą jį Dievo 
mąstymą. Jėzaus gailestingume yra Tėvo 
gailestingumas. Priimdamas nusidėjėlius, 
Jėzus yra Dievo veido atspindys. 
[...]
Dievas niekada nepavargsta eiti mūsų 
pasitikti: pirmas eina tuo keliu, kuris mus 
skiria nuo Jo, kad tikėjimo ir atgailos dėka 
sugrįžtume pas Jį. Apaštalas Paulius rašo: 
„Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi 
dėl neišmanymo ir netikėjimo“ (1 Tim 1, 
13). Sūnaus palaidūno palyginime paste-
bime, kad, kai pasirodo vyresnysis sūnus, 
supykęs dėl šventiškų brolio sutiktuvių, tėvas 
eina pirmas jo pasitikti ir jį užkalbinti: 
„Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, 
kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti 
bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir 
vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!“ (Lk 15, 

32). Tik tikėjimas gali perkeisti egoizmą į 
džiaugsmą ir suteikti teisingus santykius su 
artimu ir Dievu.
Kad šis dieviškas gerumas neapsiriboja 
vien tik rūpestingu ieškojimu, matome ir 
iš pasakojimuose pabrėžiamo džiaugsmo. 
Piemuo, suradęs avį, sukviečia savo draugus 
ir kaimynus, sakydamas: „Džiaukitės drauge 
su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“  
(Lk 15, 6). Moteris, atradusi pamestą smul-
kų pinigėlį, susivadina drauges bei kaimynes 
ir sako: „Džiaukitės su manimi, nes radau 
drachmą, kurią buvau pametusi“ (Lk 15, 
9). Taip pat trečiame pasakojime paklydėlio 
sūnaus sugrįžimas virsta šventine puota  
(plg. Lk 15, 23–24). Dėmesys labiau krei-
piamas į Dievo džiaugsmą dėl nusidėjėlio 
atsivertimo, o ne į paties atsivertusio nusi-
dėjėlio veiksmą; pasakojama tai, ką patiria 
Dievas, o ne tai, ką nusidėjėlis turi daryti. 
Į nusidėjėlio atsivertimą yra žvelgiama iš 
Dievo pusės. Dievas priešais žmogų, bet ne 
žmogus priešais Dievą: būtent tai yra svarbu 
šiems gailestingumo palyginimams

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
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Iš 32, 7–11. 13–14: Viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto,  
kuriuo buvo grasinęs

Ps 51. P.: Kelsiuos ir eisiu pas tėvą.
1 Tim 1, 12–17:  Kristus atėjo gelbėti nusidėjėlių 

Lk 15, 1–32: † Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio

PASIRUOŠIMAS PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR  
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS VILNIAUS BERNARDINUOSE      

Kviečiame 9-14 metų vaikus ruoštis Susitaikini-
mo ir Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakra-
mentams, o 14–18 metų jaunuolius – Sutvirtini-
mo sakramentui priimti. 
Užsiėmimai vyks vieną kartą per savaitę, prasidės 
spalio mėnesį ir tęsis iki gegužės mėnesio. Pamo-
kėlės vyks tiek sekmadieniais, tiek darbo dieno-
mis, vakarais.
Elektroninė registracija į užsiėmimus prasidės 
rugsėjo 14 d., joje galėsite pasirinkti jums patogų 
užsiėmimo laiką ir savaitės dieną. 
Nuorodą į registraciją rasite mūsų svetainėje 
www.bernardinuparapija.lt  
14–18 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvir-

tinimo sakramentui. Paskaitos vyks pirmadieniais, 18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo 
sakramento pasiruošimo užsiėmimus jaunuoliams, galios ta pati nuoroda į registraciją.
Mokslai prasidės spalio 9 d. ir tęsis iki gegužės mėn. Pirmosios Komunijos šventės vyks gegu-
žę – birželį. Už visus mokslo metus prašome 90 eurų aukos, už šiuos pinigus perkame pratybas, 
mokame mokytojams, šildome patalpas.
Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams prasidės 
spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d., 14 val. Bernardinų bažnyčioje Suaugu-
siųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ves br. Arūnas Peškaitis OFM, paskaitos vyks 
antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val.
Kilus klausimams rašyti el.paštu violeta.bernardinai@gmail.com arba skambinti tel. 8 616 96929.
Kilus klausimams dėl jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui skambinti s. Onutei Pe-
traškaitei MVS tel. 8 699 28949.
Lauksime jūsų Vilniaus Bernardinuose!

PASAULIS SKAMBA TAIKAI / VILNIAUS VARPŲ KONCERTAS       
Rugsėjo 11 d. 19.30 val., „Pasaulis skamba“ festivalio 
uždarymo koncerte, penkiolika Vilniaus senamiesčio 
bažnyčių varpų suskambės unikalioje muzikinėje kompo-
zicijoje, kurią miestui sukurs ir dovanos ispanų kompozi-
torius, muzikologas ir atlikėjas Llorenço Barberis.
Vienos valandos koncerte daugiau nei penkiasdešimčia 
varpų skambins 55 varpininkai muzikantai - tokio mies-
to varpų koncerto Vilnius dar niekada negirdėjo, o kata-
likų ir evangelikų liuteronų bažnyčių bei stačiatikių cer-
kvių varpai dar niekada kartu neskambėjo. Šį išskirtinį ir nemokamą koncertą Vilniui 700-ojo 
jubiliejaus proga dovanoja „Gera muzika gyvai“.
Varpų ir jų muzikos atgaivinimas yra viena iš svarbiausių maestro misijų, tad L. Barberis susi-
pažinęs su kiekvienu varpu, jį ištyręs ir atjungęs nuo automatinio valdymo prikelia suskambėti 
naujai. Apmokyti vietiniai muzikantai tampa vienam vakarui tampa varpininkų orkestru, o 
visas senamiestis – muzikine scena. Koncerte išgirsite skambančius ir mūsų bažnyčios varpus.


