Bernardinai
VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei jaunuoliai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams
bus registruojami:
rugsėjo 22 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 29 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks bažnyčioje. Telefonas pasiteiravimui: 8 616 96 929
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie Sutvirtinimo dieną (gegužės 29 d.) bus sulaukę 15 m.
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus,
prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Registracija pilnai
įvyksta ir vaikas gali pradėti lankyti pamokėles tuomet, kai yra paaukota auka.
Spalio 4 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijojepradžią. Kartu
švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas būtinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei skelbimų lentoje.
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį spalio 11 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
TARPTAUTINIS KONCERTAS „GRIAUNANT TYLĄ“
Rugsėjo 23 d. (trečiadienį) 19 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyks tarptautinis koncertas
„Griaunant tylą“, skirtas holokausto aukų atminimui. Koncerte dalyvaus Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas Vaclovas Augustinas), Austrijos-Bulgarijos styginių
orkestras „Camerata Orphica Les Orphéïstes“, Razvan Hamza (altas), dirigentas Amaury du
Closel. Renginio vedėjas – Donatas Puslys. Pagerbiant nukentėjusių žydų menininkų atminimą, koncerto programoje trys premjeros Lietuvoje. Koncerto metu ekrane bus rodomos Rafaelio
Chvoleso tapybos darbų ir Semiono Kaplano piešinių video projekcijos. Taip pat šia proga Bernardinų bažnyčioje bus atidaryta paroda „Muzika konclageriuose“.
Renginį organizuoja VšĮ „Pax et Bonum“ ir partneris „Forum Voix Etouffées“.
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks penktadieniais nuo
17 iki 18 val.

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

EVANGELIJA (Mk 9, 30–37)
Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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

Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų
Viešpaties ėzaus Kristaus garbę. 2 Tes 2, 14
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 paklausė

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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Išm 2, 12. 17–20; Ps 53; Jok 3, 16–4, 3; Mk 9, 30–37
P. : Viešpats palaiko mano gyvybę.

„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

KVIEČIAME Į II-ĄJĮ PASKAITŲ CIKLĄ,
SKIRTĄ PAŠVESTĄJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Nuo š. m. rugsėjo mėnesio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės centre prasidės II-asis paskaitų ciklas „Dievo ženklai žemėje“. Pirmoji paskaita įvyks jau rugsėjo 27
dieną 12 val., kurią skaitys s. Aldona CC (Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija). Paskaitos tema: „Priimti Nukryžiuotojo Kristaus meilę ir ją dovanoti pasauliui“.
Visą II-ąjį paskaitų ciklą sudaro 4 paskaitos, kurios bus skaitomos kiekvieną mėnesį nuo rugsėjo
iki gruodžio. Kviečiame dalyvauti! Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje www.bernardinuprapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
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ATLAIDŲ PROGRAMA:
SPALIO 2 D., PENKTADIENIS
18.00 val. Šv. Mišios. Pagal šimtametę
tradiciją svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja broliai
dominikonai. Šv. Mišių metu gieda Vilniaus
Užupio gimnazijos choras
SPALIO 3 D., ŠEŠTADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios
10.00–16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
Trijų Karalių koplyčioje, veda Bernardinų
parapijos bendruomenės grupės.
16.00–17.30 val. Paskaita „Vienuoliai Lietuvoje.
Istorijos bruožai ir dabarties iššūkiai“, kurią
skaitys s. Asta Venckauskaitė ACJ.
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Pranciškaus tranzitas –
Bernardinų parapijos jaunimo spektaklis.
Režisierė Vida Lipskytė. Po tranzito senajame
vienuolyno kiemelyje vyks agapė – parapijiečių
suneštinės vaišės.

SPALIO 4 D., SEKMADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba
10.30 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios.
Aukoja apaštalinis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Pedro López Quintana
13.00 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų
parapijoje pradžia. Šv. Mišių metu gieda Filaretų
pradinės mokyklos choras
15.00 val. Naminių gyvūnų palaiminimas
bažnyčios šventoriuje
16.30 val. Iškilminga vakarinė malda
(Mišparai) Šv. Pranciškaus garbei.
17.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Bernardinų bažnyčios giedojimo
mokyklos jubiliejinis 20-metų chorų koncertas
„TAU ŠLOVĖ, GARBĖ IR GYRIUS“.
Koncerto metu skambės Šv. Pranciškaus Asyžiečio
„Saulės giesmė“. Kompozitorius – Algirdas
Martinaitis, režisierė – Eglė Storpirštienė.
Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios
giedojimo mokyklos choras „Langas“, vadovė Rita
Kraucevičiūtė, chormeisterė Eglė Ignatavičienė;
Bernardinų giedojimo mokyklos choras
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė Rita
Kraucevičiūtė, chormeisterė Diana Narienė;
Bernardinų bažnyčios tradicinio giedojimo
grupė, vadovė Dalia Vaicenavičienė; Bernardinų
parapijos kamerinis ansamblis.

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. Smulkesnė informacija parapijos internetinėje svetainėje www. bernardinuparapija.lt ir lankstinukuose prie parapijos stendo.
www.bernardinuparapija.lt

