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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. Andrius Nenėnas 
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

Birželinės pamaldos  
Švč. Jėzaus Širdies garbei
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Jėzus Kristus, būdamas 
turtingas, tapo 

vargdieniu, 
kad jūs taptumėte 

turtingi per jo neturtą.  
2 Kor 8, 9

EVANGELIJA ((Lk 16, (1–9). 10–13)   
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
[„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo 

prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvo-
jąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis 
pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok 
savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebega-
lėsi būti prievaizdu'. 

O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas 
atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįsten-
giu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, 
kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai 
būsiu atleistas iš tarnybos'. 

Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko sko-
lininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas 
mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių 
aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, 
sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. Paskui 
klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė: 
'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą 

ir rašyk: aštuoniasdešimt'. Šeimininkas pagyrė 
suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio 
pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, 
negu šviesos vaikai. 

Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš 
nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų 
jus į amžinąsias padangtes.]

Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir 
didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas maž-
možiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei 
tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvar-
kydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums 
tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi 
su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas 
jūsų?! 

Joks tarnas negali tarnauti dviem šeiminin-
kams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, 
arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. 

Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“. 

KVIEČIAME Į KONCERTĄ BERNARDINUOSE       
Rugsėjo 20 d., antradienį, 19 val. tarptautinio senosios muzikos festivalio „Banchetto Musicale“ 
rengėjai kviečia į vokalinio ansamblio ORGANUM (Prancūzija)  koncertą „Chant des Templiers“ 
Tamplierių giesmės iš Jeruzalės šventojo kapo rankraščio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčioje.
Retas ir kerintis XII a. Šventojo kapo bažnyčios rankraštis yra vienas seniausių šaltinių, leidžian-
čių iš arčiau pažvelgti į tamplierių ordino riterių veiklą. Šį rankraštį rekonstravo Marcelis Pérèsas 
ir „Ensemble Organum” nariai.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM       
Rugsėjo 26 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arū-
nu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime filmą „Gandis“ (angl. Gandhi). Tai 1982 m. re-
žisieriaus Richard Attenborough sukurtas epinis biografinis filmas apie Indijos 
tautinio išsivadavimo lyderio Mohando Gandhi gyvenimą. Pagrindinį vaidmenį 
suvaidino Ben Kingsley. 55-osios Oskarų teikimo ceremonijos metu filmas lai-
mėjo 8 Oskarus, taip pat 30 kitų prizų bei pelnė dar 16 nominacijų. Filmą žiūrė-
sime su lietuviškais subtitrais. 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas 
iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgo-
mis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI       
Sutuoktinių susitikimų pagrindinė veiklos forma – pamatinės savaitgalio reko-
lekcijos, kurias veda trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda 
savo liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgy-
venti tarpusavio dialogą ir suvokti savo pašaukimą kaip Dievo planą. 

ARTIMIAUSIŲ PAMATINIŲ SAVAITGALIŲ VIETA IR LAIKAS:
Spalio 21-23 d. savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilnius) 
Lapkričio 11-13 d. savaitgalis Truskavos rekolekcijų namuose (Panevėžio raj.) 
Gruodžio 2-4 d. savaitgalis Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.) 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Rekolekcijas veda trys- 
keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas. 
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt
Rugsėjo 25 d. sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių Sutuoktinių susitikimų bendruomenė kviečia 
į agapę Bernardinų vidiniame kiemelyje.
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Jėzus kreipiasi į savo mokinius, kuriems taip 
pat norisi aiškumo, ką dėl Dangaus Karalystės 
reikėtų daryti. 
Minimas turtuolis greičiausiai turėjo būti 
užsienietis, kuris vietiniam prievaizdui patiki 
tvarkyti savo turtus. Bet kažkas teisingai ar 
ne apkaltina prievaizdą, ir to pakanka, kad 
šis turėtų pasiaiškinti. Visą turtą ir visus do-
kumentus bei apyskaitas reikia dabar atiduoti 
į turtuolio rankas. Prievaizdo situacija labai 
įtempta: jis gali netekti gero darbo, prarasti 
vardą, jo ateitis neaiški ir esama tik labai ma-
žytės vilties, jog viskas baigsis geruoju. Sunkiai 
dirbti jis nebegali, o elgetauti neleidžia jo garbė. 
Jis mąsto, kaip bokšto statytojas ir karalius, 
kuris traukia į karą (plg. LK 14,28-33), ar 
galės pakelti ateities iššūkius. Jis nusprendžia, 
pasinaudodamas dar vis turimomis savo galio-
mis, išmintingai sutvarkyti skolos raštus  
ir santykius su šeimininko skolininkais, kad 
įg ytų draugų ir užtikrintų sau ateitį. Kol jis 
yra jam patikėtų dalykų tvarkytojas, tol veikia 
su visu pasišventimu ir įkarščiu. Pastarų jų 
dienų situacija jį spaudžia labai išmintingai 
veikti. Skolininkai yra greičiausiai didmeninin-
kai. Gėrybės, kurias jie buvo skolingi – svar-
biausi Palestinos žemės produktai: kviečiai 

ir aliejus. Kiekvienam iš skolininkų buvo 
nubraukta beveik lygi skola. Bendra abiejų 
nubrauktų skolų suma sudarė vieno žmogaus 
trejų metų atlyginimą 
Šeimininkas pagyrė apsukrų prievaizdą.  
Ar paprastas šeimininkas galėjo turėti tiek nuo-
vokumo dėl prievaizdo išminties ir tiek humoro? 
Manau, kad ne. Tik šeimininkas Jėzus gali 
taip reaguoti. Iš tiesų Jėzus negiria moralinio 
prievaizdo neteisingumo. Ši istorija yra escha-
tologinė, paskutinių laikų istorija apie žmogų, 
kuris ruošiasi teisingai amžinybei, paskirsty-
damas išmintingai tai, ką jam davė g yvenime 
Dangiškasis šeimininkas. Svarbu pabrėžti,  
kad šis žmogus ne sau užsikasa turtus, kaip 
tas tarnas talentą (plg. Mt 25,18), bet padali-
na tiems, kurie yra skolingi, taigi savo artimui, 
kuris yra prislėgtas ir stokoja pirmiausia  
dvasinių gėrybių. 
Dangaus Šeimininkas ir kiekvienam mūsų 
suteikia galimybę prižiūrėti ir tvarkyti savo 
turtus, kuriuos turime teisingai ir išmintingai 
naudoti artimo gėriui, taip pat mums patiems 
juos paskirti ir paskirstyti, kad, atėjus pasku-
tinei dienai, galėtume tiesiai ir drąsiai stovėti 
prieš Jį. 

Mindaugas Malinauskas SJ
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Am 8, 4–7: Prieš tuos, kurie „už pinigus perkasi varguolių“
Ps 113. P.: Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.

1 Tim 2, 1–8: Už visus žmones reikia atlikinėti maldas Dievui, kuris trokšta,  
kad visi žmonės būtų išganyti 

Lk 16, 1–13: † Negalite tarnauti Dievui ir pinigui
Spalio 2 d., sekmadienis

9.00 val. Šv. Mišios anglų k.
10.30 val. Šv. Mišios su naminiais gyvūnais,  
gyvūnų laiminimas. Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos ir pranciškonų renginys 
gyvūnų globos tema šventoriuje
Po šv. Mišių – Agapė vienuolyno kieme
13.00 val. Šv. Mišios
17.00 val. Šv. Mišios

Spalio 3 d., pirmadienis 

12.00 val. Šv. Mišios 

18.00 val. Tranzitas – šv. Pranciškaus  
Asyžiečio mirties-gimimo Dangui minėjimas. 
Mišparai 
19.00 val. Živilės Mackevičiūtės giesmių 
vakaras
Spalio 4 d., antradienis

7.30 val. Šv. Mišios 
18.00 val. šv. Pranciškaus Asyžiečio – parapijos 
globėjo iškilmės. Šv. Mišios

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

ATLAIDAI
KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI ŠV. PRANCIŠKAUS ATLAIDUS VILNIAUS BERNARDINUOSE

10.02
–

10.04
2022

PASIRUOŠIMAS PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR  
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS VILNIAUS BERNARDINUOSE      

Dar vyksta elektroninė registracija į 9-14 metų vaikų ir 14–18 metų jaunuolių pasiruošimo 
įkrikščioninimo sakramentams užsiėmimus. Joje galėsite pasirinkti jums patogų užsiėmimo lai-
ką ir savaitės dieną. Nuorodą į registraciją rasite mūsų svetainėje www.bernardinuparapija.lt 
Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams prasi-
dės spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d., 14 val. Bernardinų bažnyčioje. Suau-
gusiųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, paskai-
tos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val. nuo spalio 9 d. iki gegužės mėn.
Kilus klausimams rašyti el.paštu violeta.bernardinai@gmail.com arba skambinti tel. 8 616 96929.

SAADIA BAHATO KNYGOS  
„IŠ VAIKYSTĖS ROJAUS Į PRAGARĄ IR ATGAL“ SUTIKTUVĖS       

Rugsėjo 25 d. 18.30 val. kviečiame į gyva legenda tapusio litvako Saadia Ba-
hato (Bokšickio) autobiografinės knygos „Iš vaikystės rojaus į pragarą ir atgal“ 
sutiktuves Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Knygos 
pristatyme dalyvaus specialiai iš Izraelio atvykęs Saadia Bahatas, knygos vertėjas 
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas, smuikininkas 
Vytautas Mikeliūnas, publicistas Donatas Puslys, Pasaulio tautų teisuolių Jukne-
levičių sūnus Romualdas Juknelevičius. 
Rugpjūčio pabaigoje Vilniaus žydų viešosios bibliotekos labdaros ir paramos fon-

do išleistoje autobiografinėje knygoje – Saadios Bahato gyvenimo istorija, kupina sunkiausių 
išbandymų Holokausto metais. Renginys skirtas Lietuvos žydų genocido aukų atminimui.


