Bernardinai
VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams, bei jaunuoliai
(15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams
bus registruojami:
rugsėjo 20 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės.
Teirautis galima tel.: 8 616 96 929 (Vidmantė) ir el.paštu vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms.
Spalio 9 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: www.bernardinuparapija.lt bei bažnyčios skelbimų lentoje.
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Jėzus Kristus,
būdamas turtingas,
tapo vargdieniu,
kad jūs taptumėte
turtingi per jo
neturtą. 2 Kor 8, 9

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 9 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje. Pradžioje
rinksimės Bernardinų jaunimo rūsyje (Maironio g. 10-3) – pirmasis susitikimas rugsėjo 27 d.
18.30 val.
Visa šlovinimo maldos esmė atsispindi šv. Augustino paraginime: „Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda
jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai". „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.
SENOS „MAGNIFICAT“ KNYGELĖS

Kiekvieno mėnesio I-ąjį sekmadienį į zakristiją galite sunešti senus „Magnificat“ numerius.
Tokiu būdu padėsime taupyti popierių ir prisidėsime prie ekologinės kultūros.
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 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
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

2016 rugsėjo 18 d.

EVANGELIJA (Lk 16, (1–9). 10–13)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
[„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo
prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis
pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok
savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'.
O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas
atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti,
kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.
Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas
mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių
aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą,
sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. Paskui
klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė:
'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą

ir rašyk: aštuoniasdešimt'. Šeimininkas pagyrė
suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio
pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save,
negu šviesos vaikai.
Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš
nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų
jus į amžinąsias padangtes.]
Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir
didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad
jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami
nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias
vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu
daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!
Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės,
arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.
Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.
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Am 8, 4–7; Ps 112; 1 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, (1–9). 10–13
P. : Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.
Jėzus kreipiasi į savo mokinius, kuriems
taip pat norisi aiškumo, ką dėl Dangaus
Karalystės reikėtų daryti.
Minimas turtuolis greičiausiai turėjo būti
užsienietis, kuris vietiniam prievaizdui patiki
tvarkyti savo turtus. Bet kažkas teisingai ar
ne apkaltina prievaizdą, ir to pakanka, kad
šis turėtų pasiaiškinti. Visą turtą ir visus dokumentus bei apyskaitas reikia dabar atiduoti
į turtuolio rankas. Prievaizdo situacija labai
įtempta: jis gali netekti gero darbo, prarasti
vardą, jo ateitis neaiški ir esama tik labai
mažytės vilties, jog viskas baigsis geruoju.
Sunkiai dirbti jis nebegali, o elgetauti neleidžia jo garbė. Jis mąsto, kaip bokšto statytojas ir karalius, kuris traukia į karą (plg. LK
14,28-33), ar galės pakelti ateities iššūkius.
Jis nusprendžia, pasinaudodamas dar vis
turimomis savo galiomis, išmintingai sutvarkyti skolos raštus ir santykius su šeimininko
skolininkais, kad įgytų draugų ir užtikrintų
sau ateitį. Kol jis yra jam patikėtų dalykų
tvarkytojas, tol veikia su visu pasišventimu ir
įkarščiu. Pastarų jų dienų situacija jį spaudžia labai išmintingai veikti. Skolininkai yra
greičiausiai didmenininkai. Gėrybės, kurias
jie buvo skolingi - svarbiausi Palestinos žemės
produktai: kviečiai ir aliejus. Kiekvienam iš

skolininkų buvo nubraukta beveik lygi skola.
Bendra abiejų nubrauktų skolų suma sudarė
vieno žmogaus trejų metų atlyginimą
Šeimininkas pagyrė apsukrų prievaizdą. Ar
paprastas šeimininkas galėjo turėti tiek nuovokumo dėl prievaizdo išminties ir tiek humoro?
Manau, kad ne. Tik šeimininkas Jėzus gali
taip reaguoti. Iš tiesų Jėzus negiria moralinio prievaizdo neteisingumo. Ši istorija yra
eschatologinė, paskutinių laikų istorija apie
žmogų, kuris ruošiasi teisingai amžinybei,
paskirstydamas išmintingai tai, ką jam davė
gyvenime Dangiškasis šeimininkas. Svarbu
pabrėžti, kad šis žmogus ne sau užsikasa turtus, kaip tas tarnas talentą (plg. Mt 25,18),
bet padalina tiems, kurie yra skolingi, taigi
savo artimui, kuris yra prislėgtas ir stokoja
pirmiausia dvasinių gėrybių.
Dangaus Šeimininkas ir kiekvienam mūsų
suteikia galimybę prižiūrėti ir tvarkyti savo
turtus, kuriuos turime teisingai ir išmintingai
naudoti artimo gėriui, taip pat mums patiems
juos paskirti ir paskirstyti, kad, atėjus paskutinei dienai, galėtume tiesiai ir drąsiai stovėti
prieš Jį.
Mindaugas Malinauskas SJ
Iš Bernardinai.lt archyvo
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TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO ATLAIDAI
Kviečiame visus kartu džiaugsmingai
švęsti ir melstis
2016
spalio
1/2/3/4
ŠVENTINĖ ATLAIDŲ
PROGRAMA:

SPALIO 3 D., PIRMADIENIS
7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Šv. Mišios. Pagrindinis celebrantas
J.E Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas
Poniškaitis. Gieda Užupio gimnazijos choras.
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas –
Bernardinų parapijos jaunimo spektaklis.
Režisierė Vida Lipskytė.

SPALIO 1 D., ŠEŠTADIENIS

SPALIO 4 D., ANTRADIENIS

9.00 val. Šv. Mišios.

7.30 val. Šv. Mišios.

10.00–17.30 val. Švč. Sakramento adoracija
bažnyčios chore už Didžiojo altoriaus. Adoruoja
Bernardinų parapijos bendruomenės grupės.

18.00 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios.
Pagal šimtametę tradiciją Bernardinų
bažnyčioje svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja
broliai dominikonai.

18.00 val. Šv. Mišios.
SPALIO 2 D., SEKMADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba.
10.30 val. Šv. Mišios kartu su naminiais
gyvūnėliais. Po Šv. Mišių – naminių gyvūnėlių
laiminimas bažnyčios šventoriuje.
13.00 val. Šv. Mišios. Gieda Filaretų pradinės
mokyklos choras.
14.00 val. Dailininkės Giedrės Derenčienės
tapybos darbų parodos „Pasilik...“ atidarymas
Bernardinų bendruomenės centre.
16.30 val. Dievo tautos liturginių valandų
vakarinė malda (Mišparai).
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda jungtinis Lietuvos
grigališkojo choralo ansamblių choras.

19.00 val. Koncertas „TU ESI“. Skambės
kompozitorių A. Martinaičio ir O. Gjeilo
kūriniai.
Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios chorai
„Langas“ ir „ Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė
R.Kraucevičiūtė, chormeisteriai E.Ignatavičienė ir
G. Gaidamavičius; Vilniaus arkikatedros jaunimo
choras, vadovė V. Savickaitė – Paciūnienė; Vilniaus
universiteto kamerinis orkestras, vadovas P. B. Koncė.

Po koncerto rožių kiemelyje vyks agapė, kurią
susikursime savo atsineštomis gėrybėmis.
Vaišinsimės sriuba, todėl kiekvienas
atsineškime dubenėlį ir šaukštą!
Kviečiame jaunimą prisidėti prie Šv. Pranciškaus
Asyžiečio atlaidų proga rengiamo Tranzito spektaklio.
Repeticijos su režisiere V.Lipskyte vyksta BJC patalpose
šį pirmadienį ir antradienį 18.00 h. – Ateik!
Daugiau informacijos: Ugnė, tel. +37065212162

www.bernardinuparapija.lt

