Bernardinai
PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Sekmadienį, rugsėjo 9 d., po rytinių šv. Mišių, kviečiame į Parapijiečių Agapę, kuri vyks bažnyčios kiemelyje. Dalinsimės bendryste, karšta arbata ir atsineštomis vaišėmis.

BERNARDINAI

TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS ATLAIDAI

Mūsų parapijos tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai vyks spalio 3, 4 dienomis. Daugiau
informacijos – artimiausiu laiku.
BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA – PRANCIŠKUČIAI

Nr. 712

XXIII EILINIS SEKMADIENIS

2018 rugsėjo 9 d.

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paauglių bendruomenės – Pranciškučių. Renkamės kiekvieną penktadienį nuo 16 val. (Bernardinų
jaunimo centro rūsyje, Maironio g. 10-3, Vilnius).
Ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius, paminėsime svarbias liturgines
šventes ir dalyvausime šventosiose Mišiose. Daugiau informacijos: Vadovė Saulė +370 626 71793
JEI NORITE IŠMOKTI GROTI AR ŠLOVINTI

Šiais naujais mokslo metais Bernardinų parapijoje yra galimybė vaikams pradėti mokytis groti pianinu individualiai arba 3-4 vaikų grupėse. Pažinsime
natas, kaip jas skaityti, pianino klavišus ir pamažu mokysimės atlikti kūrinius.
Užsiėmimai vyks Bernardinų jaunimo centro patalpose, vieną arba du kartus savaitėje (jūsų pasirinkimu), 45-60 min. Užsiėmimų kaina nėra nustatyta,
kiek jūsų finansinės galimybės leidžia skirti, kad pinigai nebūtų neišpildytos
svajonės trukdžiu!
Taip pat, jei turi troškimą šlovinti Dievą, esi kviečiamas dalyvauti repeticijose ir ketvirtą mėnesio
sekmadienį 13.00 melstis su giesme Šv. Mišiose.
Kviečiami įvairaus amžiaus vaikai! :)
Užsiėmimus ves Deimantė Narkutė, šlovinimo grupės "Dėl Tavęs" vokalistė, pianistė. Registracija ir detalesnė informacija telefonu +370 630 85730, el. paštu deimante.narkute@gmail.com
Tad jeigu myli muziką ir turi troškimą išmokti groti šiuo instrumentu ar šlovinti, laukiu Tavęs!
ALFA KURSAS JAUNIMUI

Spalio 1 d. 18.30 val. Bernardinuose startuoja Alfa kursas jaunimui! Kviečiame jaunimą nuo 16 iki 35 m. registruotis ir dalyvauti. Laukia 12 susitikimų ir
vienas gausių malonių kupinas savaitgalis. Kursas yra puiki galimybė atsakyti
į gyvenimo ir tikėjimo klausimus bei atrasti bendraminčių. Registracija vyksta
www.bjcentras.lt, klausimams: +370 691 41714 arba alfajaunimui@gmail.com.
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

Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė visokias
ligas bei negales. Mt 4, 23
EVANGELIJA (Mk 7, 31–37)
Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie
Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.
Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo
minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir
tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau
atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis

kalbėjo kaip reikia.
Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet
kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį
skelbė.
Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa
gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.
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Bernardinai
XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 35, 4–7a: Atsivers kurtiesiems ausys, nebyliui atsiriš liežuvis
Ps 146. P.: Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!
Jok 2, 1–5: Ar Dievas neišsirinko vargdienių, kad jie paveldėtų karalystę?
Mk 7, 31–37: † Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo

Lietuvos vyskupų kreipimasis
artėjant Šventojo Tėvo vizitui
Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d.
Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir
už jos ribų,
Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios
Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga
patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris
atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos
šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros
valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių
apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems.
Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų tvirtinimas. Jau dabar,
bet ypač paskutinėmis rugsėjo savaitėmis į Baltijos šalis nukryps tarptautinės bendruomenės dėmesys. Rugsėjo 23 d. iš Kauno Santakos parko į
visą pasaulį bus transliuojamos šv. Mišios, kurias

popiežius Pranciškus aukos kartu su Lietuvos ir
iš užsienio atvykusiais vyskupais, kunigais ir susirinkusiais tikinčiaisiais. Įprastai sekmadienio
vidurdienį popiežiaus kalbama Viešpaties angelo malda, po kurios jis kreipiasi į viso pasaulio
tikinčiuosius, šį kartą sklis ne iš Apaštališkųjų
rūmų lango Vatikane, bet iš Kauno.
Ką reiškia toks svarbus istorinis momentas Lietuvai? Pirmiausia – tai nuostabi Dievo dovana.
Mūsų nedidelis kraštas, palyginti su kitomis
pasaulio tautomis, sulauks tokio svarbaus svečio atvykimo! Antra, mus visus pasieks šv. Petro
įpėdinio žodis, kuris ilgiems metams taps kelrodžiu stiprinant mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą
maloninga Dievo apvaizda. Trečia, į visą pasaulį
pasklis žinia apie mus ir mūsų kraštą. Tai suteiks
galimybę daugeliui žmonių pasaulyje susipažinti
su Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis ir, be abejonės, padrąsins vis daugiau piligrimų ir turistų
mus aplankyti.
Šiuo metu baigiama registracija į rugsėjo
22–23 d. renginius su Šventuoju Tėvu: į susitikimą su jaunimu Vilniuje šeštadienio vakare ir
į šv. Mišias Kaune sekmadienio rytą. Ką daryti,
jei nesuspėtume užsiregistruoti ar negautume

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

kvietimo? Nenusiminkime! Galimybę pamatyti
popiežių Pranciškų turėsime visi. Šventasis Tėvas, vykdamas papamobiliu Vilniaus ir Kauno
gatvėmis, sveikins ir laimins visus, kurie išeis iš
savo namų jo pasitikti. Brangieji, jei tik leidžia
galimybės, kviečiame tomis dienomis nelikti
vieniems namie prie televizijos ekranų, bet išeiti
į gatves, kad būtumėte Popiežiaus pasveikinti ir
palaiminti.
Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar
kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti At-

gimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime
savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius
tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito
šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus
Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II.
Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime
sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą
ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!
Atvykime susitikti su popiežiumi Pranciškumi!
Lietuvos vyskupai

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 18 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 25 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima telefonu: +370 616 96 929
(Vidmantė) ir 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.
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 14 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Rugsėjo 17 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu
Peškaičiu OFM.Žiūrėsime režisieriaus Ingmaro Bergmano filmą „Rudens sonata“ (1978 m.) Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10,
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau
informacijos: Titas, mob. +370 650 74189.
www.bernardinuparapija.lt

