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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.
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Nuo šių metų mūsų parapijoje renkamos vaikų ir suaugusiųjų 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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)
PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

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

Aš jus išsirinkau, kad
eitumėte, duotumėte vaisių
ir jūsų vaisiai išliktų, –
sako Viešpats.

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
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Jn 15, 16

EVANGELIJA (Mt 21, 33–43)
Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
„Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė
spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių
metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti
savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę
jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią
užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais
pasielgė kaip su anais.
Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'.

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis:
'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime
palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir
užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“
Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius
ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams,
kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.
Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas
parašyta Raštuose: 'Akmuo, kurį statytojai
atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties
padaryta, ir nuostabu mūsų akyse'.
Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš
jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

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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XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 5, 1–7: Kareivijų Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai
Ps 80 P.: Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas
Fil 4, 6–9: Tai darykite, ir ramybės Dievas bus su jumis
Mt 21, 33–43: † Jis išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams
Šio sekmadienio Evangelijoje Kristus nori
pasmerkti bjaurų Izraelio vadovų – kunigų, rašto
žinovų ir fariziejų elgesį. Kai šie žudė tuos, kurie
primindavo jiems apie Mesiją. Kristaus laikais
Galilėjoje įvairūs savininkai įdėdavo daug pinigų
į vynuogynus ir neretai juos išnuomodavo su sąlyga, kad dalis derliaus atiteks jiems, savininkams.
Šio palyginimo prasmė yra labai aiški: Dievas
patiki savo tautą jos vadovams. Tačiau šie ketina
panaudoti ją savo tikslams, nedorai elgiasi su
Dievo siųstais pranašais ir galiausiai nužudo
Viešpaties Sūnų. Ir mes dažnai esame daugiau
ar mažiau gundomi panaudoti Evangeliją savo
gerovei ir interesams. Viešpaties vynuogynas –
tai Jo Bažnyčia, parapija ir kiekvieno iš mūsų
siela. Kaip mums kultivuoti tą vynuogyną, kad
netaptume Dievo ir jo Sūnaus atstumti?

Neturime savęs laikyti šeimininkais. Tai priklauso Dievui. Tik Dievas yra pasaulio ir viso,
kas jame yra, valdovas: medžiaginiai ar dvasiniai
dalykai – viskas jo sukurta. Mes nieko savo neturime, nes viską iš Dievo gauname veltui.
Mes privalome darbuotis vadovaujami Kristaus,
labai glaudžiai su juo. Be Kristaus mūsų darbas
bus visiškai bevaisis, o materialiniai gėriai virs
pavydo, nesantaikos ir karų šaltiniu.
Dalytis darbo vaisiais su kitais. Viešpats nori,
kad, turėdami tikėjimą, juo dalytumės su kitais,
nes tikėjimas nėra duotas tik mums vieniems.
Dievui nepatinka egoistai, nenorintys kitiems
padėti surasti kelią pas jį.
Kiekviena tauta, kiekvienas luomas, kiekvienas
žmogus turi savo pašaukimą, savo misiją. Dievo
kvietimą, kurio antrą kartą niekas nekartoja.

TITULINIŲ ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ATLAIDŲ SPALIO 8 D., SEKMADIENIO
PROGRAMA
9.00 – Šv. Mišios anglų kalba
(Trijų karalių koplyčioje)
10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)
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12.00 – Suneštinė Agapė
13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS
14.00 – Naminių gyvūnų laiminimas bažnyčios šventoriuje
17.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

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

Mielieji parapijiečiai,
sveikinu su Šv. Pranciškaus gimimo dangui ir mūsų bažnyčios tituline švente. Dėkoju parapijos grupėms, taryboms ir
visiems, kurie nenuilstamai dirbate bei padedate įvairiose
veiklose. Šventasis Raštas daugelyje vietų kalba, kad ne tik
savo tikėjimą išpažįstame, bet ir meilę Dievui liudijame
savo darbais. Dėkoju Jums, kad dosniai dalijatės savo laiku
- kurio šiandien visiems taip trūksta, savo gerumu – kai tai
atrodo beprasmiška, meile - kai turite pamilti pirmiau, o ne tada,
kai esate mylimi...
Šv. Pranciškus šiandien mus kviečia mylėti daugiau. Jis ragina nebijoti rodyti savo meilę
dėl Dievo meilės. „Meilė, kuri neišreikšta – tai žvakė - nedavusi šviesos” – sako Asyžiaus
Neturtėlis. Tegul Dievas Jus pripildo nesibaigiančia meile, kuriančia gėrį ir viltį jūsų
kasdieniame gyvenime ir tarnystėse parapijoje. Tegul „Saulės giesmė” nuolat skamba Jūsų
širdyse ir glaudžia prie Jėzaus!
Nuoširdžiai, Jūsų brolis Evaldas Darulis OFM

Joseph Ratzinger
BENEDIKTAS XVI „Asyžiaus malonė“
<...> Pagal tradiciją, neabejotinai siekiančią
XIII a. pradžią, 1216 m. liepą Pranciškus apsilankė netoliese esančioje Perudžoje pas neseniai išrinktą popiežių Honorijų III ir išdėstė
neįprastą reikalą: paprašė suteikti visuotinius
atlaidus tiems, kurie atvyks į Porciunkulės
bažnytėlę, atliks išpažintį ir atgailaus dėl savo
nuodėmių. Šių dienų krikščionis gali paklausti, ką reiškia tokia malonė, suteikiama po as-

meninės atgailos ir išpažinties. Norėdami tai
suprasti turime nepamiršti, kad anais laikais,
nepaisant daugelio pokyčių, tebegaliojo tos
pačios esminės atgailavimo tvarkos nuostatos
kaip ir senųjų laikų Bažnyčioje. Be kita ko,
ir įsitikinimas, kad po krikšto malonė negali
būti suteikta vien nuodėmių atleidimo aktu,
bet – kaip ir ankščiau ruošiantis krikštui – būtina iš esmės perkeisti gyvenimą, išnaikinti
vidinį blogį. Atleidimas nereiškia, kad šis egzistencinis veiksmas tampa nereikalingas, bet
jis įgauna prasmę, tapdamas tikrove.
www.bernardinuparapija.lt

