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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 28 d.
nuo 14 iki 15 val. Registracija vyks bažnyčios
raštinėje.
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui bus registruojami tik tie jaunuoliai,

kurie Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną
(gegužės 31 d.) 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.

BERNARDINAI
XXVI EILINIS SEKMADIENIS

2014 rugsėjo 28 d.

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.
IŠ VISOS ŠIRDIES
Rugsėjis pasaulyje minimas kaip vaikų onkologijos mėnuo.
Bernardinų parapija prisijungia prie akcijos palaikančios onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir jų šeimas. Rugsėjo 28 d.
(sekmadienį) 13 val. kviečiame į šv. Mišias už sergančius vaikus,
kurių metu norintiems bus suteiktas Ligonių patepimo sakramentas.
Šią dieną bažnyčia pasipuoš didele svajonių ir vilties širdimi su
sergančios mergaitės rankelėmis išlankstytų 1000 gervelių.
Bus pristatyta Eglės Melinauskienės paroda ,,Diagnozė“.
Po šv. Mišių kviečiame į suneštinę agapę.

EVANGELIJA (Mt 21, 28–32)

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 dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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.
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

Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Jn 10, 27
Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du
sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi
į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam
atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras
iš jų įvykdė tėvo valią?“

Jie atsakė: „Pirmasis“.
Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau
jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už
jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo
pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo.
O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs,
nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir
netikėjote juo“.

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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Ez 18, 25–28; Ps 24; Fil 2,1–5. (6–11); Mt 21, 28–32
P. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.
Šio sekmadienio Evangelija aiški ir tiesi – Dievas yra nešališkas, ir malonę gauna tas,
kuris nuolankiai pripažįsta savo nuodėmingumą ir mažumą Jo akyse, o ne tas,
kuris tik dedasi ar įsivaizduoja esąs Dievo bičiulis.
Sakoma, būsim didžiai nustebinti, danguje pamatę visai ne tuos, kuriuos tikėjomės
pamatyti... Ir visai neaišku, kaip bus su mumis...
s. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
ATLAIDŲ METU
„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa.
Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jn 4, 23)

Mieli parapijiečiai,

atlaidų ir parapijos jubiliejaus metu spalio 4 d. 10–17 val. Trijų Karalių koplyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią ves parapijos berndruomenės grupės. Maloniai kviečiu Jus
dalyvauti. Į adoraciją galite atvykti bet kuriuo Jums patogiu metu nuo 10 val. iki 17 val.
Klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM

Adoraciją veda
Užsieniečių bendruomenės grupė 10–11 val.
Šv. Rašto skaitovų ir atnašų grupė, maldavimų paruošimo grupė 11–12 val.
Šeimų maldos grupė 12–13 val.
Parapijos ir vienuolyno darbuotojų grupė 13–14 val.
Biblijos skaitymo grupė, charizminės maldos grupė, 14–15 val.
Lukiškių kalėjime kalinčių kalinių lankymo grupė
Pranciškoniškoji šeima: pranciškonai pasauliečiai, Jaupra, Pranciškučiai 15–16 val.
Vyrų maldos grupė, Rožinio maldos grupė 16–17 val.
Visą informaciją apie Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios titulinius
atlaidus ir parapijos 200 metų jubiliejaus šventimo iškilmes skaitykite atsinaujinusioje
parapijos internetinėje svetainėje: parapija.bernardinai.lt
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

APIE ADORACIJĄ
Adoracija − tai ypatinga Jėzaus Švenčiausiajame Sakramente garbinimo forma. Adoracijai
Švenčiausiasis Sakramentas paprastai išstatomas komuninėje ar monstrancijoje. Iškilmingu
laikomas išstatymas monstrancijoje.
Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui, suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą, o mums
visiems − malonę. Jis mus kviečia: „Likite čia ir
pabudėkite kartu su manimi.“ (Mt 26, 38)
Švč. Sakramento garbinimas yra kiekvieno
krikščionio pašaukimas, nes būdami prie Jėzaus užmezgame su Juo asmeninį santykį, vienijamės tarpusavyje ir kuriame dieviškosios
meilės saitais sujungtą bendruomenę.
Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę.
Todėl „nėra veiksmingesnio bei patikimesnio
būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas“ (Šv. Jonas
Paulius II). Garbindamas krikščionis slėpiningai prisideda prie pasaulio esminio perkeitimo
ir Evangelijos daiginimo, nes kiekvienas, kuris
meldžia Išganytoją, patraukia ir pakylėja prie
Dievo visą pasaulį. Budėdami prie Viešpaties,
mes su Juo supažindiname tuos, kurie Jo dar

nepažįsta arba yra tolimi.
Vien žmogiški sprendimai nebegali pasiūlyti
išeities šiandieniniam pasauliui − mums reikalingas dieviškas proveržis. Tikime, kad jį gali
atverti nepaliaujamas Švč. Sakramento garbinimas. Kai meldžiamės prie Švč. Sakramento,
tobuliausia garbintoja − Mergelė Marija pasiima mus į savo Širdį. Todėl Jėzus priima mūsų
maldą taip, tarsi ji sklistų iš pačios Jo Švč. Motinos Širdies.
Adoruotojų liudijimai:
„Susitikimo su Viešpačiu valanda man yra tikra malonė, leidžianti giliai patirti Jo ramybę,
džiaugsmą ir meilę, pajausti stiprybę teikiantį
Jėzaus artumą.“
„Patyręs Viešpaties malonę, įgijau drąsos gyventi. Jaučiuosi prabudęs, imu matyti, kaip Dievas
veikia mano gyvenime. Garbinti Jėzų Švč. Sakramente man tapo taip pat svarbu, kaip valgyti
ar kvėpuoti.“
„Būtent per garbinimo valandą supratau, kad
Dievas mane myli labai asmeniškai, kaip savo
artimiausią draugą − myli taip, tarsi būčiau vienintelis žmogus pasaulyje.“

„Tedirba Viešpats mūsų rankomis gerus darbus!“
BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS PATALPŲ ĮRENGIMO PROJEKTAS
Labai nuoširdžiai dėkojame aukojantiems parapijos bendruomenės patalpų įrengimo projektui pinigus, gaminius, darbą ir laiką bei
talentus. Iki šios dienos jūs jau paaukojote
220 731 litą, daug paramos suteikta darbais,
gaminiais, medžiagomis.
Be jūsų šis projektas negalėtų būti įgyvendintas. Labai labai AČIŪ!
Rugsėjo 30, spalio 1 ir 2 d. 19 val. kviečiame

parapijiečius į naujų Bernardinų bendruomenės centro patalpų švarinimo talką. Rugsėjo
30 d. labai lauksime vyrų pagalbos, o rugsėjo
1, 2 dienomis kviesime prisijungti ir moteris.
Ketinančius dalyvauti talkoje kviečiame registruotis adresu parapijostalka@gmail.com arba
užsirašyti registracijos lape ant budinčios stalelio.
Į talką atsineškite darbinę aprangą ir pirštines.

http://parapija.bernardinai.lt

