Bernardinai
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 papildomai registruojami iki š. m. spalio 12 dienos.
Teirautis galima telefonu +370 616 96 929 (Vidmantė) ir el.p. 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.
Nuo šių metų mūsų parapijoje renkamos vaikų 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
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2017 spalio 1 d.

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.
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.
KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS

Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų
vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti
savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis tel. +370 650 74189 (Titas).
PRANCIŠKUČIAI

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paauglių bendruomenės – Pranciškučių.
Pranciškučiai į grupelę renkasi 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 Paulina, tel. +370 678 75408.
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

Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Jn 10, 27
EVANGELIJA (Mt 21, 28–32)
Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos
seniūnams: „Kaip jūs manote? Vienas žmogus
turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį,
sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien
vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau
apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam
atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras iš

jų įvykdė tėvo valią?“
Jie atsakė: „Pirmasis“.
Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums:
muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks
į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai
ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte,
nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

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
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XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Ez 18, 25–28: Jei nusikaltėlis gręšis nuo savo neteisybės, tai išsaugos savo gyvybę
Ps 25 P.: Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas
Fil 2,1–11: Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus
Mt 21, 28–32: † Apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau
už jus pateks į Dievo karalystę
Šio sekmadienio Evangelija aiški ir tiesi –
Dievas yra nešališkas, ir malonę gauna tas,
kuris nuolankiai pripažįsta savo nuodėmingumą
ir mažumą Jo akyse, o ne tas, kuris tik dedasi
ar įsivaizduoja esąs Dievo bičiulis.

Sakoma, būsim didžiai nustebinti, danguje
pamatę visai ne tuos, kuriuos tikėjomės pamatyti... Ir visai neaišku, kaip bus su mumis...
s. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI
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Vilniaus šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų)
parapijos tituliniai
atlaidai spalio 3–8 d.

ANTRADIENIS / SPALIO 3 D.

ŠEŠTADIENIS / SPALIO 7 D.

18.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

9.00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga
(Trijų karalių koplyčioje)

19.00 – TRANZITAS – Mišparai
TREČIADIENIS / SPALIO 4 D.

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA ATLAIDŲ METU

18.00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų
liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

„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 nuo spalio 6 d. 21 val. iki 7 d. 9 val. Šv. Mykolo koplyčioje
vyks naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią ves parapijos bendruomenės grupės. Jei
nepriklausote jokiai parapijos grupelei, į adoraciją galite atvykti bet kuriuo Jums patogiu metu.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti.

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
(Trijų karalių koplyčioje)

Apie adoraciją

PENKTADIENIS / SPALIO 6 D.

Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę.
Todėl
„nėra veiksmingesnio bei patikimesnio
Adoracija − tai ypatinga Jėzaus Švenčiausiajame Sakramente garbinimo forma. Adoracijai būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas“ (Šv.
Švenčiausiasis Sakramentas paprastai
Jonas Paulius II). Budėdami prie Viešišstatomas komuninėje ar monstranpaties, mes su Juo supažindiname
cijoje. Iškilmingu laikomas išstatytuos, kurie Jo dar nepažįsta arba
mas monstrancijoje.
yra tolimi.
Jūsų viena valanda, padovanota
Vien
žmogiški sprendimai nebegaJėzui, suteiktų Jo Širdžiai didelį
li
pasiūlyti
išeities šiandieniniam
džiaugsmą, o mums visiems −
pasauliui − mums reikalingas diemalonę. Jis mus kviečia: „Likite
viškas proveržis. Tikime, kad jį gali
čia ir pabudėkite kartu su manimi.“
atverti nepaliaujamas Švč. Sakramento
(Mt 26, 38)
Švč. Sakramento garbinimas yra kiekvieno garbinimas. Kai meldžiamės prie Švč. Sakrakrikščionio pašaukimas, nes būdami prie Jė- mento, tobuliausia garbintoja − Mergelė Marizaus užmezgame su Juo asmeninį santykį, vie- ja pasiima mus į savo Širdį. Todėl Jėzus priima
nijamės tarpusavyje ir kuriame dieviškosios mūsų maldą taip, tarsi ji sklistų iš pačios Jo
Švč. Motinos Širdies.
meilės saitais sujungtą bendruomenę.
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

KETVIRTADIENIS / SPALIO 5 D.

19.30 – „Protų mūšis” * (senojoje zakristijoje)

nuo 17.30 – Išpažintys
18.00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir
susitaikinimo vakaras kartu su šlovinimo
grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe
ICHTHUS, joanitų šlovinimo grupe „Naujasis
kraujas“ (bažnyčioje)
21.00 – Naktinė adoracija
(Šv. Mykolo koplyčioje)

10.00 – 12.30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos
apie Sakramentinę tikrovę, liturgijos slėpinius,
Mišių šventimą (bažnyčioje)
18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
(Trijų karalių koplyčioje)
SEKMADIENIS / SPALIO 8 D.
9.00 – Šv. Mišios anglų kalba
(Trijų karalių koplyčioje)
10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)
12.00 – Suneštinė Agapė
13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS
14.00 – Naminių gyvūnų laiminimas
bažnyčios šventoriuje
17.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)
* Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis iki rugsėjo
28 d. (ketvirtadienio) 12 val. el. paštu
ofsbernardinai@gmail.com, nurodant grupės
pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Jau tradiciškai rengiama suneštinė Parapijiečių Agapė iš
spalio 1 d. persikelia į paskutiniąją Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulinių atlaidų dieną.
Kviečiame visus galinčius prisidėti prie Agapės rengimo.
Spalio 8 d. 12 val. po Iškilmingų šv. Mišių rinksimės pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti. Esate visi širdingai laukiami bažnyčios vidiniame kiemelyje.
www.bernardinuparapija.lt

