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VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei
jaunuoliai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos
sakramentams bus registruojami:
rugsėjo 23 d. nuo 17 iki 19 val.
rugsėjo 25 d. nuo 17 iki 19 val.
rugsėjo 28 d. nuo 14 iki 15 val.
Registracija vyks bažnyčios raštinėje.
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramen-
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tui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie
Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną
(gegužės 31d.) bus sulaukę 15 metų.
Spalio 5 d. 13 val. Kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje
pradžią. Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių
bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas būtinas. Platesnė informacija: http://parapija.bernardinai.lt/ bei skelbimų
lentoje.

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS
(XIV eilinis sekmadienis)

2014 rugsėjo 14 d.

Garbiname tave,
Viešpatie Jėzau Kristau,
ir šloviname tave,
kad šventuoju kryžiumi
atpirkai pasaulį.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo
sakramentams bus registruojami spalio 12 d., 12 val. Šv. Mykolo koplyčioje.
Registruos ir užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
KURIASI BERNARDINŲ KŪRYBINĖ PALĖPĖ
Fleitos studija (5–7 m.), keramika (5–7 m.), teatro studija (6–10 m.), darbeliai ir dailė anglų kalba
(6–12 m.), animacija (6–12 m.), komiksai (12–18 m.), aktoriniai pagrindai (16–18 m.), dailės saviraiška
„Aš čia ir dabar“ (18 + m. ). Plačiau apie modulius www.menuvektoriai.lt . Kviečiame prisijungti.
„KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“
Pasirodė naujas, jau trečiasis šiais metais, „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kuris šį kartą
kviečia atsigręžti į Tradiciją, prakalbinti praeitį ir kartu liudyti dabarties tiesą.
O juk prakalbinti praeitį – tai auginti laisvę, neatsiejamą nuo tiesos. Kviečiame įsigyti.
Mieli parapijiečiai,
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno materialinė būklė blogėja. Galinčius nuoširdžiai
prašome rasti rėmėjų ar patiems prisidėti prie mūsų vykdomų misijų. Vienuolyno sąskaitos
numeris LT 85 7044 0600 0154 3390. Būsime labai dėkingi už Jūsų pagalbą.

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)
Kunigas budi raštinėje: III, IV, V 9–11 val.,
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

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

Sk ait yk ite interneto dienraštį w w w.bernardinai.lt

EVANGELIJA (Jn 3, 13–17)
Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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

Jėzus pasakė Nikodemui:
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik
Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus.
Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi
būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo
vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki,
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad
jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį
būtų išgelbėtas“.

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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XIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Ez 33, 7–9; Ps 77; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17
P. Neužmirškime Dievo stebuklų!
Visa Geroji Naujiena sutelpa į vieną sakinuką:
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas,
kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną jį gyvenimą.ˮ Štai Geroji Naujiena,
kurią šiandien dar kartą primena Kristaus kryžius. Kryžiuje šie žodžiai tampa kūnu.
Dievas Tėvas parodo savo absoliučią meilę iki galo atiduodamas savo Sūnų.

POPIEŽIUS PR ANCIŠKUS:
APMĄST Y KIME KRYŽIAUS SLĖPINĮ
Kryžiaus slėpinys įeina į mūsų gyvenimą ir
gelbėja nuo išdidaus įsitikinimo, kad žmogus
viską žino, – sakė popiežius. Dievas tai daro iš
meilės! Nėra kito paaiškinimo: tik meilė gali tai
padaryti. Mes žiūrime į Kryžių, į Dievo istoriją
ir žmogaus istoriją. Žiūrime į šį kryžių, kuris
mums duoda ragauti medaus kartumo, Jėzaus
kančios karčiosios saldybės. Tačiau šis slėpinys
toks didis, kad mes patys negalime jo suprasti –
ne tiek suprasti, nes vis dėlto mes šį tą suprantame – bet pajusti šio slėpinio išganingo gilumo.
Tai kryžiaus slėpinys. Mes galime šiek tiek suprasti jei parpuolame ant kelių, jei meldžiamės,
jei liejame ašaras: ašaros mus priartina prie šio

slėpinio. Be ašarų, be sugraudintos širdies šios
slėpinio nesuprasime! Atgailaujančiojo ašaros;
verksmas brolių ir seserų, kurie mato žmogaus
skausmą ir Jame atpažįsta Jėzų. Ašaros atsiklaupus! Jei norime įeiti vidun į šį slėpinį, kuris
nėra kaip koks labirintas, bet šiek tiek primena
mus pačius, mums reikia Motinos, reikia, kad
ji mus paimtų už rankos. Ji, Marija, tepadeda
mums suprasti koks didis ir kartu koks nuolankus šis slėpinys, koks jis saldus ir koks kartus.
Ji mus telydi šiame kelyje, kuriuo turime eiti ir
kuriame nieks negali mūsų pavaduoti. Turime
juo eiti kiekvienas! Kartu su motina, raudodami, atsiklaupę. (Vatikano radijas)

KNYGOS PRISTATYMAS
Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 18.15 val. br. A. Peškaičio OFM ir K. Simanausko knygos „Vedami“ pristatymas. Dalyvauja autoriai bei atlikėjai: aktorė
V. Kochanskytė; dainininkės J. Leitaitė ir A. Joknytė; muzikantai A. Chalikovas
(gitara), D. Vyšniauskas (trimitas), R. Banys (klavišiniai). Vakaro metu kalbės
br. A. Kungys OFM, br. J. Sasnauskas OFM, leidyklos „Alma Littera“ atstovė
N. Kuolienė, knygos autoriai. Renginį ves eseistė, sielovadininkė E. Kučinskaitė.
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)
BAŽNYČIOS TITULINIAI ATLAIDAI IR
PARAPIJOS 200 METŲ JUBILIEJUS
Mieli parapijiečiai, šiais metais švenčiame Bernardinų parapijos 200 metų jubiliejų.
Šią sukaktį minėsime Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulinių atlaidų metu, spalio 3–5 dienomis.
ŠVENTINĖ PROGRAMA
SPALIO 3 D., PENKTADIENIS
18 val. Šv. Mišios. Pagal šimtametę tradiciją
svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja broliai
dominikonai
19 val. Šv. Pranciškaus tranzitas – parapijos
jaunimo spektaklis „ĮKALNĖ, net jeigu
liktum vienas“ pagal N. Kazantzakio
romaną „Dievo neturtėlis“. Režisierė
Vida Lipskytė
SPALIO 4 D., ŠEŠTADIENIS
9 val. Šv. Mišios
10–17 val. Švč. Sakramento adoracija Trijų
Karalių koplyčioje, veda Bernardinų
parapijos bendruomenės grupės
17 val. Paskaita „Iš Bernardinų parapijos
istorijos“, pranešėja menotyrininkė
dr. Rūta Janonienė
18 val. Iškilmingos atlaidų ir jubiliejaus
Šv. Mišios, aukoja Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas
Po Šv. Mišių senajame vienuolyno
kiemelyje bus rodomas režisieriaus
Justino Lingio filmas, skirtas
Bernardinų parapijos 200 metų
jubiliejui. Vyks Šv. Huberto bendrijos
organizuota šventinė agapė (vaišės).
SPALIO 5 D., SEKMADIENIS
9 val. Šv. Mišios anglų kalba užsieniečių
bendruomenei

10.30 val. Šv. Mišios, aukoja Lietuvos
pranciškonų šv. Kazimiero provincijos
ministras br. kun. Astijus Kungys OFM
Po Šv. Mišių – naujai įrengto Bernardinų
bendruomenės centro atidarymas;
menininkų Ramūno Čeponio, Sauliaus
Vaitiekūno darbų ir Vilniaus knygrišių
gildijos autorinių įrišų iš Vilniaus
universiteto ir Pranciškonų provincijolo
bibliotekų rinkinių parodos; muzikuoja
Petras ir Dominykas Vyšniauskai
13 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų
parapijoje pradžia
15 val. Naminių gyvūnų palaiminimas
bažnyčios šventoriuje
16.30 val. Iškilmingi Mišparai. Giedos Lietuvos
grigališkojo giedojimo chorai
17 val. Šv. Mišios
18.30 val. Bernardinų bažnyčios giedojimo
mokyklos chorų koncertas „Įkvėpimai“:
mažylių choras „Brangenybės“, vadovė
V. Kikėlienė; choras „Angelai“, vadovė
R. Gocentienė; choras „Serafimai“,
vadovė E. Ignatavičienė; choras
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė
R. Kraucevičiūtė; choras „Langas“,
vadovė R. Kraucevičiūtė, chormeisteriai
E. Ignatavičienė ir J. Šakalys. Koncerto
režisierė E. Storpirštienė

Šventės dienomis Bernardinų bažnyčios šventoriuje vyks fotografijos paroda, skirta parapijos
gyvenimui. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šventiniuose renginiuose.
http://parapija.bernardinai.lt

