Bernardinai
KATECHEZĖS PRADŽIOS ŠVENTĖ

Spalio 15 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.

BERNARDINAI

JUDĖJIMO „MOTINOS MALDOJE“ PRISTATYMAS
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) PARAPIJOJE

Spalio 15d. po 10.30 val. šv. Mišių vyks judėjimo MOTINOS MALDOJE pristatymas Bernardinų bendruomenės centre. Susitikime dalyvaus MOTINOS MALDOJE judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė.
Kviečiame į susitikimą visas mamas, kurios trokšta melstis už savo vaikus
ir vaikaičius. Daugiau informacijos: www.polia.info/MM/index.html ir
tel. +370 686 555333 (Laima).
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!"
Spalio 26 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šį kartą šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! Daugiau informacijos: Gintarija, tel.+370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

Mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Tėvas teapšviečia
mūsų dvasios akis, kad
pažintume, kokia yra
viltis, į kurią mes esame
pašaukti.

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU

Sekmadieniais, per 10.30 val. rytines Šv. mišias žodžio liturgijos metu Senojoje zakristijoje veikia vaikų tarnyba, kurią organizuoja Pranciškoniškas jaunimas.
BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS „KITAS KITOKS“

Lapkričio 10–12 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos rekolekcijos „KITAS KITOKS”, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ sielovadininkas ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas kunigas
Mozė Mitkevičius.
Norintys jose dalyvauti iki lapkričio 5 d. gali kreiptis į Alvydą tel. +370 698 37506, el. p:
alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Rekolekcijų dalyvio auka – 38 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė
ir detalesnė informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.
PARODA

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo nuteistųjų
darbų paroda. Paroda veiks iki spalio 29 dienos. Kviečiame apsilankyti!
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

Plg. Ef 1, 17–18

EVANGELIJA (Mt 22, 1–10. (11–14))
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais:
padegė jų miestą.
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su
Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, sukaraliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis rengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eiišsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių kite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vespokylį, bet tie nepanorėjo eiti.
tuves'. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus,
Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė
'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau buvo pilna sėdinčių už stalo.
pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti,
[ Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė
ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' Tačiau ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu.
kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas Jis tarė jam: 'Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdalauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę mas vestuvių drabužio?' Tasai tylėjo. Tuomet
išniekino ir užmušė.
karalius liepė tarnams: 'Suriškite jam rankas ir
Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus
kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir verksmas ir dantų griežimas'. ]
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

Bernardinai

XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 25, 6–10a: Viešpats suruoš puotą ir nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido
Ps 23 P.: Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius
Fil 4, 12–14. 19–20: Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina
Mt 22, 1–14: † Ką tik rasite, kvieskite į vestuves
Sunku įsivaizduoti, kad žmogus atmestų
pakvietimą į vestuves. Juolab kad kviečia ne
bet kas, o karalius. Be to, yra viskas paruošta,
galima tiesiog atvykti tuščiomis rankomis.
Tačiau jei kalbame apie amžinybės puotą, jei
geriau įsižiūrėsime į žmogaus elgseną Dievo
atžvilgiu, tada ši atsisakymo galimybė tampa
reali ir suprantama. Žmogus yra pasirengęs
mokėti. Jis dažniausiai yra atpratęs ištiesti
tuščias rankas. Dievo dosnumas paprastai
nesuvokiamas.

Panašioje situacijoje atsiduria ir žmogus be
vestuvinio drabužio. Tiesa, jis sėdi prie vaišių
stalo, tačiau neteisingai suprato pakvietimo
reikšmę. Turbūt manė, kad turės dalyvauti
laidotuvėse, bet ne vestuvėse. Tai simbolis tų
krikščionių, kurie netiki, kad Dievo karalystė
yra vestuvių pokylis. Jie linkę vilkėti griežtumo
ir liūdesio, bet ne vilties ir džiaugsmo rūbu.
kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Bernardinai.lt

Mieli parapijiečiai,
nuoširdžiai dėkojame jums už tarnystę ir pagalbą per
š. m. spalio 3–8 dienomis vykusius šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų) parapijos titulinius atlaidus.
Taip pat dėkojame jums už aukas, kurių surinkome
1041,63 Eur.
Trumpai pristatome pagrindines Atlaidų išlaidas, kurias
dengėme iš Jūsų aukų.
Spalio 6 d. šlovinimo vakaro išlaidos garsui, apšvietimui,
choro repeticijoms, maitinimui – 680,00 Eur. Kanceliarinės, ūkinės ir maisto prekės / dovanos – 211,63 Eur.
Auka lektoriui dr. Benui Ulevičiui už paskaitas ir kelionės išlaidas – 150,00 Eur.
Viešpats jus telaimina ir per šv. Pranciškaus užtarimą
teatlygina gausiomis malonėmis!
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

2017 m. spalio 7 d. mirė Kazys Almenas –
fizikas, rašytojas, aktyvus santarietis,
ilgametis mūsų parapijietis, nuoširdžiai
rėmęs parapiją ir meldęsis kartu su mumis.

PRO MEMORIA
Gyvenimas – tai kekė vyšnių...

Lygiai prieš pusę amžiaus Čikagoje Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo išleisto
apsakymų rinkinio pavadinimo žodžiais dabar
norisi pavadinti nekrologą. 2017-ųjų spalio 7
dienos šviesa nebepažadino didelio mokslo
pasaulio žmogaus, nenuilstančio rašytojo ir
Santaros-Šviesos sąjūdžio veiklaus dalyvio Kazio Almeno (1935–2017). Baltimorės universiteto branduolinės fizikos profesorius emeritas,
Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo
senato narys ir doctor honoris causa, Lietuvos
nacionalinės mokslo premijos laureatas, kelių
dešimčių romanų ir istorinių apysakų rašytojas,
puikių travelogų bei poleminių publicistikos
straipsnių, vertusių lietuvišką auditoriją kritiškai mąstyti tiek diasporoje iki 1990-jų, tiek
į nepriklausomų valstybių gretą sugrįžusioje
Lietuvoje – tai yra svarbiausi ypatingos kom-

pozicijos asmenybės bruožai.
Kazys Almenas ne tik savo mokslo pasiekimais ar knygomis gan anksti įsirašė į nepriklausomų lietuvių būrį. Jis savo gyvensena nuo
judrios jaunumės tapo savita legenda tiems
išeivijos lietuviams, kuriuos Vytautas Kavolis
pavadino nužemintųjų generacija. Žaižaruojantis kūrybingumas derėjo su galvojančiu aktyvizmu, o bitnikiškas nonkonformizmas – su
jautriu lietuviškos bendrumos bei patriotinio
įsipareigojimo pajautimu. Nuotykių kupinas
drąsaus nenuoramos gyvenimas tarsi įrodinėjo
Santaros-Šviesos aplinkoje tvyrančią Vytauto
Kavolio moralizuojančią nuostatą: turime suvokti, kad mūsų lietuviškumas netrukdo būti
pačiu didžiausiu žmogumi…
Egidijus Aleksandravičius
Bernardinai.lt

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Nuo šių metų mūsų parapijoje renkamos vaikų ir suaugusiųjų pasiruošimo Pirmosios Komunijos bei Krikšto sakramentams grupės, kuriose bus dėstoma rusų ir anglų kalbomis.
Taip pat ruoštis Sutvirtinimo sakramentui (nuo 15 metų) kviečiami ir kurtieji. Dėl registracijos
į šias grupes kreiptis el. p. – vidmante.bernardinai@gmail.com
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 15 d. 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
www.bernardinuparapija.lt

