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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 
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ėV 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

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

Bernardinai
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS 
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį spalio 11 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS INFORMUOJA
Rugsėjo 28 d. 18.30 val. Bernardinų jaunimo centre vyks paskaita „Vyro ir moters santykiai,  
šeima ir jos reikšmė visuomenėje“ iš ciklo „Pilietiškumas krikščionišku požiūriu“. Paskaitą skaitys 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytoja Irena Eglė Laumenskaitė.

Startuoja aštuonių paskaitų ciklas „Meilė ir atsakomybė“. Kviečiame jaunimą dalyvauti paskai-
tose, kurių pabaigoje numatyta diskusija bei klausimų-atsakymų laikas. Paskaitas skaitys Tarptau-
tinio teologijos instituto Trumau, Austrijoje absolventė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos tikybos mo-
kytoja Monika Palilionė. Pirmoji paskaita jau š.m. spalio 5 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre.

XXVI EILINIS SEKMADIENISNr. 589

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,  
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei jaunuo-
liai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams 
bus registruojami: 
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 Sutvirti-
nimo 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 bū-
tinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei skelbimų lentoje.

Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vie-
ną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo 
vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, 
nes jis nepanoro eiti su mumis“. 

Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, 
kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia 
pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, 
tas už mus! 

Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, 
kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – 
tas nepraras savo užmokesčio. 

Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikin-

EVANGELIJA (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)  
čiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam už-
kabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. 

Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk 
ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu 
turint abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią 
ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, – nu-
sikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyveni-
mą, negu, turint abi kojas, būti įmestam į praga-
rą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk 
ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalys-
tę, negu turint abi akis, būti įmestam į pragarą, 
kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“. 

Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa. 
Pašventink mus tiesa.    Jn 17, 17b. a 

KVIEČIAME Į II-ĄJĮ PASKAITŲ CIKLĄ,  
SKIRTĄ PAŠVESTĄJAM GYVENIMUI 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 rugsė-
jo 27 dieną 12 val., kurią skaitys s. Aldona CC (Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija).  
Paskaitos tema: „Priimti Nukryžiuotojo Kristaus meilę ir ją dovanoti pasauliui“.
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XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sk 11, 25–29; Ps 18; Jok 5, 1–6; Mk 9, 38–43. 45. 47–48 

P. : Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis.

TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS  
ASYŽIEČIO ATLAIDAI

Mielieji,  
Vykstant  parapijos tituliniams Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidams mus visus dar kartą pakvies 
susitikti AGAPĖ (vaišės). Esame geranoriški, todėl visi kartu nuoširdžiai pasirūpinsime AGAPĖS 
vaišėmis bendram stalui.  
AGAPĖ vyks senajame vienuolyno kiemelyje po Šv. Pranciškaus tranzito, 19.45 val., šeštadienį, 
spalio 3 d. Kviečiame visus pabūti kartu. 
Vaišes, skirtas sau ir savo artimui, prašytume atnešti spalio 3 d. prieš 18 val. Šv. Mišias, arba prieš 
Šv. Pranciškaus tranzitą ir palikti savanoriams, kurie pasitiks bažnyčios šventoriuje.
Kartu kviečiame prisiminti stokojančius, kurie tą vakarą negalės būti su mumis, ir paaukoti 
jiems ilgai negendančių produktų. Produktus tuo pačiu, aukščiau nurodytu, laiku taip pat bus 
galima palikti savanoriams.

Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins  
Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. (Jn 4, 23)

Mieli parapijiečiai, 
atlaidų metu spalio 3 d. 10–16 val. Trijų Karalių koplyčioje vyks  Švenčiausiojo Sakramento ado-
racija, kurią ves parapijos bendruomenės grupės. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti. Į adoraciją 
galite atvykti bet kuriuo Jums patogiu metu nuo 10 val. iki 16 val. 
Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui, suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą, o mums visiems – 
malonę. Jis mus kviečia: „Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi.“ (Mt 26, 38) 

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. 
Pagrindinis celebrantas apaštalinis nuncijus 
Lietuvoje J.E. 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. Šv. Pranciškaus iškilmėsValandų 
Liturgijos Vakarinė  (Mišparai)
17.00 val.  Šv. Mišios. Gieda jungtinis Lietuvos 
grigališkojo choralo ansamblių choras  
19.00 val.  Koncertas „Tau Šlovė. Garbė ir 
Gyrius“. Skambės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
„Saulės giesmė“. Kompozitorius – Algirdas 
Martinaitis, dirigentė – Rita Kraucevičiūtė.
Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios giedojimo 
mokyklos chorai „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė, 
chormeisterė Eglė Ignatavičienė ir „Šv. Pranciškaus 
paukšteliai“, vadovė Rita Kraucevičiūtė, chormeisterė 
Diana Narienė; Bernardinų bažnyčios tradicinio 
giedojimo grupė, vadovė Dalia Vaicenavičienė;  
vargonai – Vilimas Norkūnas, fleita –  
Giedrius Gelgotas, obojus – Justė Gelgotaitė ir Linas 
Šalna, fagotas – Darius Stoskeliūnas, timpanai – 
Vladas Šeibakas, styginių ansamblis.
Šis koncertas taip pat skirtas Bernardinų bažnyčios 
giedojimo mokyklos 20-ies metų ir choro „Langas“ 
25-ių metų jubiliejui.

ATLAIDŲ PROGRAMA:

2015
spalio
2/3/4

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA ATLAIDŲ METU

Adoraciją veda Laikas

Užsieniečių bendruomenės grupė 10–11 val.

Šv. Rašto skaitovų ir atnašų grupė 11–12 val. 
Maldavimų paruošimo grupė 

Šeimų maldos grupė 12–13 val.

Vyrų maldos grupė 13–14 val. 
Rožinio maldos grupė 
Dvasinės pagalbos sergantiems onkologine liga grupė 
Parapijos ir vienuolyno darbuotojų grupė

Biblijos skaitymo grupė  14–15 val. 
Charizminės maldos grupė 
Lukiškių kalėjime kalinčių kalinių lankymo grupė 

Pranciškoniškoji šeima:  15–16 val. 
pranciškonai pasauliečiai 
pranciškoniškasis jaunimas 
pranciškučiai


