Bernardinai
KUNIGŲ BUDĖJIMAS ZAKRISTIJOJE
Mieli parapijiečiai, norime pranešti, kad nuo lapkričio 9 d. iki 20 d. kunigai zakristijoje budės tik
trečiadieniais nuo 16 iki 17.45 val.
KATECHEZĖ TĖVAMS
Lapkričio 15 d. (sekmadienį) po 13 val. šv. Mišių vyks katechezė – paskaita vaikų ir paauglių,
besiruošiančių sakramentams mūsų parapijoje tėvams. Paskaitą ves br. Arūnas Peškaitis OFM.
Tema – Šventasis Raštas.
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VYRŲ MALDOS POPIETĖ
Lapkričio 22 d. 15 val. Bernardinų bažnyčioje, vyks vyrų maldos popietė. Svečiuosis Kolumbo riterių Lietuvos Šv. Ignoto tarybos atstovai, kurie papasakos apie šią tarptautinę vyrų
katalikų organizaciją ir jos tikslus, pakvies norinčius įsijungti į draugijos veiklą ir atsakys į
dominančius klausimus.
Kviečiame visus vyrus į vyrų maldos popietę.
PASKAITŲ CIKLAS „MEILĖ IR ATSAKOMYBĖ“
Tęsiasi paskaitų ciklas „Meilė ir atsakomybė“. Lapkričio 9 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre
paskaita apie skaistumą, kurioje dalyvaus ir svečias. Ciklą veda M. Palilionė, Šeimos ir santuokos
teologijos licenciatė bei Jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja.
PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas.
2016 m. liepos 20-25 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“
2016 m. liepos 26-31 d. susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų.
Orientacinė kelionės kaina – 350 eur.
Registracija vyksta iki gruodžio 15 d. (jaupra@yahoo.com; 8 691 41714).

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

f

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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

JAUNIMO ADVENTO REKOLEKCIJOS
Prasidėjo registracija į pranciškoniškas jaunimo Advento rekolekcijas „Kodėl Dievas tapo žmogumi?“ Gruodžio 18 - 20 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Registracija bjcentras.lt. Vietų skaičius
ribotas.

Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė. Mt 5, 3
EVANGELIJA (Mk 12, 38–44)
Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai:
„Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta
vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami
aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir
pirmąsias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus,
dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.
Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip
žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Dau-

gelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena
suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra
skatiką.
Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems:
„Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi
aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“.

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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XXXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

1 Kar 17, 10–16; 145; Žyd 9, 24–28; Mk 12, 38–44
P. : Mano siela, Viešpatį garbink.

Šio sekmadienio Evangelija skatina mus
pažvelgti į save pačius ir patikrinti, kuriems
mwome: ar dosniems iš pertekliaus, ar dosniems iš nepritekliaus. „Išparduokite savo turtą
ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį
lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys
nesuės“ (Lk12, 33).
Šiandien mus tikėjimo nori pamokyti vargšė
našlė. Aukodama paskutinius pinigėlius, ji mus
moko visiško atsidavimo Dievui ir begalinio
pasitikėjimo Dievu. Pasaulio akimis žiūrint,
neturtingi ir ligoniai yra beverčiai, tačiau
Viešpaties akyse jie yra dideli, nes dažniausiai
būtent jie, mažai ką begalintys padaryti ar
duoti, nesavanaudiškai aukoja pačius save.
Meilė, dosnumas, geraširdiškumas, pasiaukojimas neturi būti panašūs į drabužį, kurį
apsirengiame tik tam tikromis aplinkybėmis,
kad išgarsėtume. Tikras gerumas turi būti

kaip mūsų oda, kurią nešiojame visą g yvenimą. Našlė mus moko nespręsti apie žmones
iš jų išorinių veiksmų. Patys dosniausi ir
pamaldžiausi dažniausiai būna ne tie, kurie
tokius save pademonstruoja. „Kai tu daliji
išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė,
kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas,
regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 3–4).
Našlė mus moko, jog tie paprasti žmones, apie
kuriuos greičiausia nerašys spauda ir jų nerodys
televizija, yra taip pat pajėgūs padaryti didelių
kilniaširdiškų darbų. Našlė mus moko, jog net
neturtingiausias žmogus gali dovanoti kitiems
neįkainojamą turtą – savo meilę. Našlė mus
moko dieviškos išminties – nieko sau nepasilikti, bet viską atiduoti Dievui ir juo visiškai
pasitikėti.

Iš leidinio „Bažnyčios žinios Nr.10 2015“

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) PARAPIJA
KVIEČIA Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM
GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Š. m. lapkričio 29 dieną 12 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Kapucinai Lietuvoje“.
Pranešėjas kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap iš Mažesniųjų brolių kapucinų ordino.
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“.
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

Moterų maldos grupė
Dažnai keliame klausimus, kodėl neįvyksta taip
kaip aš noriu, juk mano noras kurti ir gyventi
šeimoje yra labai kilnus ir žmogiškas....
Kalbėkime kaip svarbu išlaikyti tyrą širdį,
moterišką orumą bei nugalėti kylantį liūdesį dėl
nesiklostančių santykių arba ne taip krypstančių
kaip mes norėtumėme. Dalinkimės, kaip sekasi
išlaukti ir suprasti širdyje, ką man asmeniškai
kalba Dievas apie mano kelią į šeimą.
Ši maldos grupė kviečia prisijungti kiekvieną moterį, kuri yra netekėjusi, tačiau visa širdimi ilgisi
ir trokšta sutikti tą vienintelį sutuoktinį, su kuriuo galėtų sukurti šeimą pagal Dievą. Burkimės į
maldą, dalinkimės savo išgyvenimais, palaikykime viena kitą. O svarbiausia, per maldą atiduokime į Dievo rankas savo moterystę, kad mūsų širdyje vyktų Dievo darbai ir Jis kalbėtų, vestų,
stiprintų mūsų ieškojimuose ir supratime ar šeima yra mūsų pašaukimas.
Susitikime! Kiekvieną ketvirtadienį:
18.00 val. Šv. Mišios. Trijų Karalių koplyčioje;
19.00 – 20.30 val. bendra malda, pokalbis/pasidalinimas. Bernardinų Bendruomenės centre.
Kiekvieną susitikimą kartu melsimės rožinio malda, pasišvęsime Šv. Mergelės globai.
Kontaktinis asmuo: Sonata mob. 8 610 06611, sonata.bylaite@gmail.com

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ
IR JORDANIJĄ
Organizuojama piligriminė kelionė į šv. Žemę ir Jordaniją
2016 m. vasario 21 – kovo 2 dienomis. Jus lydės br. Juozapas
Marija ir br. Tomas. Smulkesnę informaciją rasite parapijos
internetinėje svetainėje www. bernardinuparapija.lt ir
lankstinukuose prie parapijos stendo.

KNYGOS „BANDYMAI“ PRISTATYMAS
Lapkričio 19 d. (ketvirtadienį) 18 val. Mokytojų namų Svetainėje vyks kunigo pranciškono
Arūno Peškaičio ir gydytojo bei fotografo Kazio Simanausko bendros knygos BANDYMAI
pristatymas. Susitikime dalyvaus knygos autoriai, renginį ves Bernardinai.lt vyr. redaktorius
Donatas Puslys, ištraukas skaitys aktoriai, gros žymus džiazo pianistas Artūras Anusauskas,
dainuos Marija Grabštaitė (džiazo vokalas) ir žinoma atlikėja Marija Krupoves.
www.bernardinuparapija.lt
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Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems
Bernardinų bažnyčios šildymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas
galite, maloniai prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų.
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* Mobilioji piniginė skirta mokėti iš
banko mokėjimo kortelių, veikiančių
elektroninėse parduotuvėse. Įdiegiama į
telefoną vieną kartą, susiejama su
Jūsų mokėjimo kortele.
Parsisiųskite nemokamai iš:
www.wiopay.com.

PAAUKOTI BERNARDINŲ BAŽNYČIOS
ŠILDYMO FONDUI GALITE:
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u Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje. Jūsų lauktume po šv. Mišių arba kunigo budėjimo metu trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16 iki 17.45 val.
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v Per Bank-link sistemą (Paysera). Jei turite sąskaitą
Swedbank, SEB, DNB, Danske Bank, Nordea, Citadelė,
Šiaulių banke ar Medicinos banke, Lietuvos kredito unijose (i-Unija) arba Paysera sistemoje, keliais paspaudimais
galite paaukoti greituoju banko pavedimu (bank-link).
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w Išmaniuoju telefonu.
• Atsidarykite programėlę (reikalingas interneto ryšys) –
WioPay mobiliąją piniginę*
• Skenuokite pateiktą QR kodą „parama Bernardinų
bažnyčios šildymui“ (atvaizduotas „mobiliajame 		
telefone“).
• Pasirinkite Jums priimtiną paramos sumą
(10 €, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €).
•  Paremkite per kelias sekundes.
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x Įprastu banko pavedimu.
Parapijos banko sąskaita:
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
įm. kodas 192051599, atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, pažymint „šildymo fondui“.
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Jūsų mokėjimo kortele.
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