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* Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos
chorai „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė, chormeisterė
Eglė Ignatavičienė ir „Šv. Pranciškaus paukšteliai“,
vadovė Rita Kraucevičiūtė, chormeisterė Diana Narienė;
Bernardinų bažnyčios tradicinio giedojimo grupė, vadovė
Dalia Vaicenavičienė; vargonai – Vilimas Norkūnas, fleita –
Giedrius Gelgotas, obojus – Justė Gelgotaitė ir Linas Šalna,
fagotas – Darius Stoskeliūnas, timpanai – Vladas Šeibakas,
styginių ansamblis.

BERNARDINAI
Š V. P R A N C I Š K U S A S Y Ž I E T I S
2015 spalio 2 - 4 d.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčios tituliniai atlaidai

Šis koncertas taip pat skirtas Bernardinų bažnyčios giedojimo
mokyklos 20-ies metų ir choro „Langas“ 25-ių metų jubiliejui.
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami š.m.
spalio 11 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

STARTUOJA AŠTUONIŲ PASKAITŲ CIKLAS
„MEILĖ IR ATSAKOMYBĖ“
Kviečiame jaunimą dalyvauti paskaitose, kurių pabaigoje numatyta diskusija bei klausimų-atsakymų laikas. Paskaitas skaitys
Tarptautinio teologijos instituto Trumau, Austrijoje absolventė ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja Monika Palilionė.
Pirmoji paskaita jau š.m. spalio 5 d. 18 val. Bernardinų jaunimo
centre.

KVIEČIAME Į II-ĄJĮ PASKAITŲ CIKLĄ,
SKIRTĄ PAŠVESTĄJAM GYVENIMUI
PAŽYMĖTI

TAIKOS MALDA

Š. m. spalio 18 dieną 12 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) parapija kviečia į antrąją paskaitą iš ciklo „Dievo
ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Ora et labora“. Paskaitą skaitys
tėvas kun. Kazimieras Milaševičius OSB, Palendrių Šv. Benedikto
vienuolyno prioras.
Visą paskaitų ciklą Pašvęstajam gyvenimui pažymėti sudaro 4
paskaitos, kurios skaitomos kiekvieną mėnesį nuo rugsėjo iki
gruodžio. Nemokamos paskaitos vyksta Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilniuje. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje
„Vilniaus Bernardinai“.
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Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
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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Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

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.
Amen.

Šv. Pranciškus Asyžietis

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Bernardinai
XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 2, 18–24; Ps 127 Žyd 2, 9–11; Mk 10, 2–16

P. : Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą.

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tobula tampa.
Plg. Mt 11, 25

EVANGELIJA (Mk 10, 2–16)
Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.
Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“
Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.
Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums
Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios‚ Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą
ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi
jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus
teneišskiria!“
Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas
atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.
Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo
karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės
kaip vaikas, – neįeis į ją“.
Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.
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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 atmintyje nuo mažens yra išlikę atsiminimai
iš įvairiose parapijose vykusių atlaidų. Tie, mūsų vaikystėje
palikę įspūdį atlaidai, paprastai turi ir savą titulą. Žinome tokie
kaip šv. Antano, šv. Onos, Škaplierinės ir daugelio kitų šventųjų
vardais pavadintų atlaidų. Atlaidais vadinama Bažnyčios šventė,
dažniausiai siejama su 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 žmogui, kuris atvykęs į bažnytinę šventę
išpildo atlaidams 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).
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Mielieji parapijiečiai,
štai ir vėl sulaukėme mūsų parapijos titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų.
Šiandien bažnyčia mini šv. Pranciškų Asyžietį. Viešpats Dievo
Neturtėlį buvo apdovanojęs įvairiomis malonėmis, nors jis visada siekė
būti pačiu mažiausiu. Asyžietis mums visiems rodo, kad gailestingumo, tarnystės, aukos, kryžiaus ir meilės kelias yra tikrasis, vedantis
į Kristų. Pranciškus norėjo visus žmones „nuvesti į dangų“ ir troško,
kad atlaidų malonė taptų prieinama visiems. Šiomis dienomis atlaidai dovanojami mums čia – Vilniaus Bernardinuose.
Šie atlaidai dar ypatingi ir tuo, jog šiemet švenčiame Pašvęstojo
g yvenimo metus ir dėkojame Dievui už vienuolinio g yvenimo dovaną
Bažnyčiai ir pasauliui. Šiandien, kaip niekad žmonijai reikia ne
Evangelijos teoretikų, bet praktikų, kokiu ir buvo Asyžiaus Neturtėlis. Nuolankia ir karšta malda, kaip Pranciškus, galime išmelsti
iš Viešpaties gailestingumo sau, mūsų šeimoms ir mūsų parapijos
bendruomenei. Galime išmelsti ir naujų tikrų pašaukimų į Pašvęstą jį
g yvenimą, kuris yra džiugaus g yvenimo su Kristumi ženklas.
Visus kviečiu džiugiai dalyvauti atlaiduose, kad atlaidų malonė,
kuria labai rūpinosi Asyžiaus Neturtėlis kiekvieną iš mūsų savaip
praturtintų Viešpaties artumu. Nuoširdžiai visus sveikinu.
Jūsų br. Algis OFM
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ATLAIDŲ PROGRAMA:
SPALIO 2 D., PENKTADIENIS
18.00 val. Šv. Mišios. Pagal šimtametę tradiciją svečiuojasi ir
Šv. Mišias aukoja broliai dominikonai. Šv. Mišių metu gieda
Vilniaus Užupio gimnazijos choras
SPALIO 3 D., ŠEŠTADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios
10.00–16.00 val. Švč. Sakramento adoracija Trijų Karalių
koplyčioje, veda Bernardinų parapijos bendruomenės grupės.
16.00–17.30 val. Paskaita „Vienuoliai Lietuvoje. Istorijos bruožai ir
dabarties iššūkiai“, kurią skaitys s. Asta Venckauskaitė ACJ
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Pranciškaus tranzitas – Bernardinų parapijos
jaunimo spektaklis. Režisierė Vida Lipskytė. Po tranzito senajame
vienuolyno kiemelyje vyks agapė – parapijiečių suneštinės vaišės.
SPALIO 4 D., SEKMADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba
10.30 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios. Pagrindinis celebrantas
apaštalinis nuncijus Lietuvoje J.E. arkivyskupas Pedro López
Quintana
13.00 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų parapijoje pradžia.
Šv. Mišių metu gieda Filaretų pradinės mokyklos choras
15.00 val. Naminių gyvūnų palaiminimas bažnyčios šventoriuje
16.30 val. Šv. Pranciškaus iškilmės Valandų Liturgijos Vakarinė
(Mišparai)
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda jungtinis Lietuvos grigališkojo
choralo ansamblių choras
19.00 val. Koncertas „Tau Šlovė. Garbė ir Gyrius“ *. Skambės
Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmė“. Kompozitorius –
Algirdas Martinaitis, dirigentė – Rita Kraucevičiūtė.

www.bernardinuparapija.lt

