Bernardinai
Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams.
Plg. Mt 11, 25

EVANGELIJA (Mt 11, 25–30)
Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir
žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta
Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir
kam Sūnus panorės apreikšti“.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš
jus atgaivinsiu!
Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms
atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS. SPALIO 4 D.,
ŠEŠTADIENIO, ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 50, 1.3–7; Ps15; Gal 6, 14–18; 11, 25–30
P. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas
XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ
SKAITINIAI
Iz 5, 1–7; Ps 79; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43
P. Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas
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ATLAIDAI – MALONĖS METAS
„Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis
sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai,
kuri, būdama Atpirkimo vaisių dalytoja, turi galią skirstyti ir suteikti
atlyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventų jų nuopelnų lobyno.
Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį
laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti pritaikyti
g yviesiems arba mirusiesiems.“ (KBK 1471)
Daugelio žmonių sąmonėje ir atmintyje nuo pat vaikystės
yra išlikę įspūdžiai ir atsiminimai iš gimtojoje ar kitose parapijose vykusių atlaidų. Tie, mūsų vaikystėje palikę įspūdį,
atlaidai, taip pat turi savą apibrėžimą, kurį, tiesa, daugelis
seniai žinome kaip šv. Antano, šv. Petro ir Pauliaus, šv. Onos,
Škaplierinės ar Škapliernos ir daugybė kitų atskirų šventųjų
vardais pavadintų tokių atlaidų. Žinoma, kyla klausimas kodėl esti toks atlaidų pavadinimas ir ką gi jis iš esmės reiškia?
Atlaidais taip pat vadinama Bažnyčios šventė, dažniausiai
siejama su Švč. M. Marijos ir šventųjų gyvenimu. Tą dieną tikintieji, atlikę Bažnyčios nustatytas apeigas, gali gauti nuodėmių atleidimą ir pelnyti atlaidus. Tai taip pat parapijinė šventė,
rengiama kurio nors šventojo garbei ir vadinama jo vardu.
Atlaidai suteikiami arba kitaip sakant juos gali laimėti tas
žmogus, kuris atvykęs į bažnytinę šventę išpildo atlaidams
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laimėti nustatytas sąlygas:
būti malonės būklėje (t.y. be sunkios nuodėmės);
atlikti išpažintį (arba būti neseniai atlikus);
dalyvauti šv. mišiose ir priimti šv. Komunija;
sukalbėti maldą šv. Tėvo intencija;
pilnai ir tiksliai atlikti atlaidams gauti Bažnyčios nurodytą
darbą ar maldą (šiuo atveju dalyvauti Šv. Pranciškaus atlaiduose mūsų bažnyčioje).
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Mielieji parapijiečiai,
štai ir sulaukėme mūsų bažnyčios titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų ir parapijos 200 metų Jubiliejaus šventės. Ruošimasis šiai ypatingai dienai mus labai surinko, subūrė, apjungė į
didelę, gražią ir turtingą talentais bendruomenę. Labai nuoširdžiai
džiaugiuosi visais ir kiekvienu, kuris bent mažiausiu darbeliu,
tarnyste, malda padėjote keliauti link šios šventės. Labai JUMS
AČIŪ.
Atlaidai – tai visų pirma malonės metas (nuo žodžio „atleisti“).
Jubiliejaus metai Senojo Testamento žydams buvo atleidimo, skolų
ir nuoskaudų dovanojimo metas. Kokia didi malonė nuo kryžiaus
sklindanti mums – dovanai patirti Viešpaties atleidimą per Jo
sūnų Jėzų Kristų. Tam, kad būtų atleista, privalu nusižeminti,
tapti „mažesniu, mažu“. Šiandien bažnyčia visame pasaulyje
prisimena Šv. Pranciškų Asyžietį, Dievo neturtėlį, kurį Viešpats
buvo gausiai praturtinęs įvairiomis malonėmis, nors jis savo žemiško g yvenimo dienomis siekė tapti pats mažiausias. Šv. Pranciškus
mums visiems gali pasitarnauti kaip tas kelrodis, rodantis, kad
mažumo, tarnystės, aukos, kryžiaus ir meilės kelias yra tikrasis,
vedantis pas Kristų. Pranciškus taip troško visus „nuvesti į dangų“
rūpindamasis, kad atlaidų malonė taptų prieinama kiekvienam.
Šiandien atlaidų – Jubiliejaus malonė dovanojama ir mums
Vilniaus Bernardinuose.
Šiomis atlaidų dienomis Viešpats trokšta praturtinti kiekvieną savo
malone per Eucharistiją, Susitaikinimo sakramentą, savo Žodį,
tylią maldą adoracijoje, per kūrybą, meną, muziką, tarnystes ir
bendrystę Bažnyčioje. Viešpats trokšta, kad atiduotume jam g yrių,
kad nenustotume jam už viską dėkoti. Viešpats šiandien trokšta,
kad būtume g yva bendruomenė, kuri Viešpaties gailestingumą
liudija kitiems. Nusižeminimu, nuolankumu ir mažumu, kaip
Pranciškus, galime išprašyti iš Viešpaties gausių malonių sau,
mūsų šeimoms ir mūsų parapijos bendruomenei. Kviečiu giliai ir
džiugiai dalyvauti atlaiduose, kad tai, kuo labai rūpinosi ir siekė
Asyžietis Neturtėlis – atlaidų malonė šiomis dienomis praturtintų
kiekvieną iš mūsų Viešpaties artumu.
Juk dažnai sakome vieni kitiems „susitiksime Bernardinuose“...
Tebūna mūsų parapija, švenčianti 200 metų Jubiliejaus sukaktį,
atvirais mylinčio Tėvo namais kiekvienam.
Nuoširdžiai visus sveikinu.
Jūsų br. Algis OFM
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija
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VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAMS

Š V. P R A N C I Š K U S A S Y Ž I E T I S

Dar yra laisvų vietų vaikams ir jaunuoliams norintiems pasiruošti Krišto, Atgailos, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo
sakramentams. Norėdami užsiregistruoti skambinkite tel.
861696929 Neringai Minkevičienei
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.
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Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčios tituliniai atlaidai ir
parapijos 200 metų jubiliejus

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO
SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami spalio
12d., 12val. Šv. Mykolo koplyčioje. Registruos ir užsiėmimus
ves br. Arūnas Peškaitis.
MIELI PARAPIJIEČIAI,
Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Šeimų
maldos, Charizminę maldos, Biblijos skaitmo ir kitas grupes.
Biblijos skaitymo vakarai su br. Arūnu Peškaičiu vyks antradieniais 18 val. Šv. Mykolo koplyčioje.
Rožinio maldos grupė renkasi penktadieniais 19 val. Šv. Mykolo koplyčioje.
Charizminė maldos grupė rinksis trečiadieniais, 19 val. vienuolyno Pokalbių kambaryje.
Kiekvieną mėnesio 1-ą jį antradienį 19 val. kviečiame į šv. Mišias šeimoms.
Trečiadieniais 18 val. kviečiame į jaunimo mišias.
BERNARDINŲ BAŽNYČIOS GIEDOJIMO MOKYKLA
Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla kviečia 5–14 metų
vaikus mokytis muzikos, koncertuoti, giedoti šv. Mišiose.
Daugiau informacijos: tel. 8 686 23096, 8 686 15469, rita@org.lt,
www.choras.org.

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, VI 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
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Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

DIEVO GARBINIMAS
Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas. Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis, Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė, Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė. Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis, Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas, ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis. Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas, Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa. Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas, didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau. Amen
Šv. Pranciškus Asyžietis
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

