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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

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
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 3390
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TITULINIAI  
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

ATLAIDAI 

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda 
Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

PARAPIJOS BIBLIOTEKA
Mieli parapijiečiai, primename, kad 
Bernardinų Bendruomenės centre, 
Šv. Klaros salytėje įsikūrusi parapijos 
biblioteka.
Laukiame Jūsų kiekvieną sekmadie-
nį nuo 16 val. iki 16.45 val.
Norintys ateiti kitu laiku skambinki-
te Jūratei tel. +37065244356. 

Iki pasimatymo bibliotekoje.

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI
Kviečiame sutuoktinių poras 
dalyvauti ir dovanoti laiką 
vienas kitam! Rekolekcijas veda 
trys–keturios sutuoktinių poros 
ir kunigas. Dalyvių amžius ir 
santuokos stažas neribojamas.

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.) 
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas:  
sutuoktiniususitikmai.lt

MIELI PARAPIJIEČIAI,
Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje veikiančias  
Šv. Rašto skaitovų ir atnašų, Rožinio maldos, Vyrų maldos, 
Charizminę maldos, Biblijos skaitymo, Dvasinės pagalbos ser-
gantiems onkologine liga ir kitas  grupes. Informaciją apie pa-
rapijoje veikiančias grupes rasite mūsų internetinėje svetainėje 
www.bernardunuparapija.lt, o taip pat mūsų parapijos raštinėje.

PASAULIEČIAI PRANCIŠKONAI KVIEČIA      

Nė vienas krikščionis neturėtų gyven-
ti be Evangelijos, bet nė vienas pran-
ciškonas negali gyventi Evangelija be 
brolijos. Ir šventasis Pranciškus savo 
Testamente rašė: „Dievas davė man 
brolius“. Jei norite dar artimiau gyven-
ti su Viešpačiu ir atrasti pranciškoniš-
ko kelio grožį, kviečiame Jus susipažin-
ti su Pasauliečiais pranciškonais. 
Spalio 5 d. (trečiadienis) 18 val.  

šv. Mišios ir po jų susitikimas parapijos salėje. 
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Pagal tradiciją, neabejotinai siekiančią XIII a. pradžią, 1216 
m. liepą Pranciškus apsilankė netoliese esančioje Perudžoje pas 
neseniai išrinktą popiežių Honorijų III ir išdėstė neįprastą rei-
kalą: paprašė suteikti visuotinius atlaidus tiems, kurie atvyks 
į Porciunkulės bažnytėlę, atliks išpažintį ir atgailaus dėl savo 
nuodėmių. Šių dienų krikščionis gali paklausti, ką reiškia tokia 
malonė, suteikiama po asmeninės atgailos ir išpažinties. Norė-
dami tai suprasti turime nepamiršti, kad anais laikais, nepai-
sant daugelio pokyčių, tebegaliojo tos pačios esminės atgailavi-
mo tvarkos nuostatos kaip ir senųjų laikų Bažnyčioje. Be kita 
ko, ir įsitikinimas, kad po krikšto malonė negali būti suteikta 
vien nuodėmių atleidimo aktu, bet – kaip ir ankščiau ruošiantis 
krikštui – būtina iš esmės perkeisti gyvenimą, išnaikinti vidinį 
blogį. Atleidimas nereiškia, kad šis egzistencinis veiksmas tampa 
nereikalingas, bet jis įgauna prasmę, tapdamas tikrove.  

Joseph Ratzinger BENEDIKTAS XVI  
iš knygos „Asyžiaus malonė“

XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Hab 1, 2–3; 2, 2–4: Teisusis liks gyvas dėl ištikimybės
Ps 95. P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: 

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
2 Tim 1, 6–8. 13–14:  Nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo 

Lk 17, 5–10: † Jei turėtumėte tikėjimą

EVANGELIJA (Lk 17, 5–10)  
Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 
    O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios 

grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‚Išsirauk ir pasisodink 
jūroje‘,– tai jis jūsų paklausytų. 

    Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus 
iš lauko, sako: ‚Tuojau sėsk prie stalo‘? Argi nesako: ‚Prirenk man 
vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o 
paskui tu pavalgysi ir atsigersi...‘ Argi samdiniui dėkojama, kad 
jis atliko, kas jam liepta? 

    Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: 
‚Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Spalio 2 d., sekmadienis

9.00 val. Šv. Mišios anglų k.
10.30 val. Šv. Mišios su 
naminiais gyvūnais,  gyvūnų 
laiminimas. Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos ir 
pranciškonų renginys gyvūnų 
globos tema šventoriuje
Po šv. Mišių – Agapė  
vienuolyno kieme.  
Sriuba vaišina broliai Evaldas 
ir Julius.
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 Mackevičiū-
tės autorinių dainų vakaras ir 
naujo albumo „Apie tikrovę“ 
pristatymas (3 a. salėje)
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

SUAUGUSIŲJŲ PASIRENGIMAS  
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS      

Prasidės spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d.,  
14 val. Bernardinų bažnyčioje. Suaugusiųjų pasiruošimą įkrikš-
čioninimo sakramentams ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, 
paskaitos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val. 
nuo spalio 9 d. iki gegužės mėn.

KAIROS REKOLEKCIJOS       

Visi nuolat kartojam, 
kad norim tiek daug nu-
veikti, tačiau visad ne-
turim laiko. Turiu Tau 
naujieną: JO YRA!!!
Nori tai pamatyti savo 
akimis, nes nenori gy-
venti nuogirdomis? Nori 
pagaliau sužinoti, kodėl dalyvavusiem tai taip brangu, bet nie-
ko nepasakoja? Atėjo laikas!
Registruokis dabar ir skirk sau progą apsigyventi laike, kur lai-
ko užtenka viskam!
Jaunimui nuo 17 iki 27 metų. Daugiau informacijos el. paštu: 
edgaras.mosiejus@gmail.com
REGISTRACIJA – https://forms.gle/RY8Fncxd1fcT8dCN8
Registracija iki spalio 10 d.

ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ      

Mieli parapijiečiai, nuo spalio 2 d., kiekvieną se-
kmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios bus verčiamos į ges-
tų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Paulina padės dalyvau-
ti liturgijoje klausos negalią turintiems žmonėms.

VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA       
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val.  
Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų – susitikimas jaunimo rūsyje. 
Klausimams: tel. +370 678 75408, Paulina. 


