Bernardinai
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.

BERNARDINAI

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį – Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“.
Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienį) po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins „Jesės
atžala“ iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijos!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
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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.
PADĖKIME SAVO MAŽIESIEMS DRAUGAMS

Spalio 4 d. 18. 30 val. maloniai kviečiame Jus atvykti į labdaros renginį koncertą, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į pasiaukojantį darbą, kurį
atlieka gyvūnų prieglaudose dirbantys žmonės. Tai bus pasakojimas apie
meilę ir užuojautą, apie žiaurumą ir cinizmą, apie žmogaus ir gyvūnų
santykius bei gebėjimą gyventi kartu.
Renginys vyks Vilniaus Mokytojų namų didžiojoje salėje (Vilniaus g. 39).
Renginyje dalyvauja dainininkai: Judita Leitaitė, Jolanta Stumbrienė,
Zelma Lukošiūnaitė, Mark Volynskij, smuikininkė paulina Daukšytė,
kunigas Arūnas Peškaitis OFM, Gyvūnų globos organizacijos „Lesė“
Kauno skyriaus vadovė Eglė Baležentienė ir kt.
BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA

Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų įsijungti į Pranciškoniško jaunimo bendruomenę.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į
Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim :) Jūsų Bernardinų jaunimo centras!
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

ŠV. PRANCIŠKAUS
PARAPIJA
DŽIAUGSMINGAI
PASITINKA
POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ!
EVANGELIJA (Mk 9, 30–37)
Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai
žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių
rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po
trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų
žodžių, bet nedrįso jį klausti.
Kas didesnis?
Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklau-

sė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo.
Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.
Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei
kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir
visų tarnas!“
Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį
vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane,
tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane
siuntęs“.
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Bernardinai
XXV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 2, 12. 17–20: Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti
Ps 54. P.: Viešpats palaiko mano gyvybę.
Jok 3, 16 – 4, 3: Teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką
Mk 9, 30–37: † Žmogaus Sūnus bus atiduotas priešams...
Kas trokšta būti pirmas, visiems tetarnauja!
„Apie ką kalbėjotės kelyje?“
Kol g yvename žemėje, neišvengiamai esame kelyje
– g yvenimo arba mirties kelyje, kaip moko mus
Šventasis Raštas. Ir kelyje esame drauge, kalbėdami
vieni su kitais ir vieni apie kitus.
Jei išmestume visus mūsų ginčus ir diskusijas
apie tai, kuris iš mūsų didžiausias, geriausias,
protingiausias, gražiausias – ką atsakytume – apie
ką kalbėjotės kelyje?
Jėzaus mokiniai tylėjo... mes, šiandienos mokiniai?..
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie
paskutinis ir visų tarnas.“
Būti pirmam, pastebėtam, įvertintam – tai toks
bendražmogiškas troškimas, kad dažnai jo siekiame
net ne visiškai sąmoningai. Didžioji žmonijos dalis
veržiasi į pirmavimą. O Jėzus sako – keisk kryptį
– plauk prieš srovę: nuo daugiau turėjimo – prie

labiau buvimo, nuo vadovavimo – prie tarnavimo,
nuo žinojimo – prie tikėjimo ir pasitikėjimo, nuo
perdėto visažiniškumo ir pasitikėjimo savimi – prie
vaikiško pasitikėjimo Tėčiu, Mama, Dievu... ir dar
– pakeliui sutiktiesiems, nesvarbu, kuria kryptimi
judantiems, neskirstant ir neišskaičiuojant – patarnauti visiems... Kas trokšta būti išties pirmas?
„Paėmęs mažą vaiką <...> apsikabinęs jį, pasakė: Kas dėl manęs priima
tokį vaikelį, tas priima mane.“
Komunija gatvėje, skersgatviuose, mažume,
neturėjime, paklusnume, tylėjime... Komunija
pūliuojančiose ligoninių palatose, liūdnuose vaikų
internatuose, senelių globos įstaigose, benamių
namuose, ankštose mirtininkų kamerose... Prieš taip
didį Sakramentą, pulkim galvas lenkdami...
Kun. Kęstutis Dvareckas
Iš Bernardinai.lt archyvo

TITULINIAI
ŠV. PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO ATLAIDAI
ATLAIDŲ PROGRAMA:
Spalio 3 d., trečiadienis
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas – iškilminga bendruomeninė brevijoriaus malda.
20.00–22.00 val. Adoracija bažnyčioje,
išpažintys.
22.00–7.15 val. Naktinė adoracija Šv. Mykolo
koplyčioje.
Spalio 4 d., ketvirtadienis
18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios.
19.00 val. Procesija į paupio gatvę Užupyje.
19.30 val. Į lotynų kalbą išverstos Užupio
konstitucijos atidengimas bei palaiminimas
Užupyje (Paupio g. 5)
20.30 val. Bendra agapė prie Užupio angelo.

Spalio 7 d., sekmadienis
Po 10.30 val. Šv. Mišių – Gyvūnų laiminimas
Po 17.00 val. Šv. Mišių – Casey Cole knygos
„Pašaukimas: kas nutinka pasakius Dievui
„Taip“ pristatymas ir diskusija Bernardinų
bendruomenės centro patalpose.

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Daugiau nei 20 kūrėjų dienomis kurs, o vakarais (25 – 28 d.)
kviečiame kartu su jais pasiklausyti įvairių paskaitų, vyksiančių
mūsų Bernardinų Bendruomenės centre. Paskaitas skaitys mūsų
broliai, įvairūs meno ir istorijos žinovai.
Šeštadienį, rugsėjo 29 dieną kūrėjai skirs dėmesį jūsų vaikams,
kartu su jais pieš, tapys.
Sekmadienį, rugsėjo 30 d. iškart po 10.30 Šv. Mišių vyks parodos atidarymas. Lauksime jūsų visų! Daugiau informacijos rasite
mūsų interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt

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 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.
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www.bernardinuparapija.lt

KVIEČIAME Į PIRMĄJĮ TAPYBOS PLENERĄ BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE „PRADŽIA“

Iš noro dalintis. Iš noro veikti ir būti kartu. Rugsėjo 24-30 dienomis.

