Bernardinai
VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ
PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,
PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAMS

Dar yra laisvų vietų vaikams ir jaunuoliams norintiems pasiruošti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams.
Norintys užsiregistruoti papildomai dėl susitikimo skambinkite
darbo dienomis telefonu 8 616 96 929 (Violeta) arba rašykite el.
paštu violeta.bernardinai@gmail.com. Renkama vaikų, turinčių
klausos negalią grupė.
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia
vaikus (9–14 m.), turinčius klausos negalią jungtis prie pasiruošimo Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams grupės. Prašome kreiptis į mokytoją Liną tel.: 8 687 77751 arba el. paštu:
skrodenyte.lina@gmail.com
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KATECHEZĖS MOKSLO METŲ PRADŽIA

Spalio 6 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje pradžią. Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių –
bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams.
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 13 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė.
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną
br. Evaldą Darulį, tel. 8 615 79796.
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS

2019 m. rudenį:
spalio 11–13 d. Trinapolyje, Vilniuje;
spalio 25–27 d. Žemaičių Kalvarijoje.
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir
dovanoti laiką vienas kitam! Rekolekcijas
veda trys–keturios sutuoktinių poros ir
kunigas. Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas.
KVIEČIAME Į PARODĄ

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Romualdo Požerskio
fotografijos paroda “Atlaidai 1974 – 1992”. Paroda veiks iki
lapkričio 8 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

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
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DIEVO GARBINIMAS
Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, g yvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir g ynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis g yvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.

Šv. Pranciškus Asyžietis

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Bernardinai

Mieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais mūsų parapija mini šventojo Pranciškaus
Asyžiečio iškilmę. Taip pat šie metai yra ypatingi mūsų parapijai, kuri švenčia Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčios atgavimo 25-uosius metus.
Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir
atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu. Šventasis Pranciškus jautė Dievui
ne tik didžiulį dėkingumą, bet ir neapsakoma norą daryti
vis daugiau ir daugiau. Žvelgdami į šventąjį Pranciškų, mes
galime bent iš dalies suprasti tą begalinį dėkingumą už jo
meilę Kristui ir bažnyčiai.
Sveikinu jus visus su Šventojo Pranciškaus iškilme, mūsų
bažnyčios tituline švente ir kviečiu dalyvauti atlaidų programos renginiuose! Tegul Serafiškojo Tėvo šventojo Pranciškaus pavyzdys ir pagarbi Viešpaties meilė visuomet būna
mūsų tobulo džiaugsmo šaltiniu!
Jūsų brolis Evaldas Darulis OFM
XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Hab 1, 2–3; 2, 2–4: Teisusis liks gyvas dėl ištikimybės.
Ps 95. P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
2 Tim 1, 6–8. 13–14: Nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo
Lk 17, 5–10: † Jei turėtumėte tikėjimą.

EVANGELIJA (Lk 17, 5–10)
Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios
grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‚Išsirauk ir pasisodink jūroje‘,– tai jis jūsų paklausytų.
Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus
iš lauko, sako: ‚Tuojau sėsk prie stalo‘? Argi nesako: ‚Prirenk
man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi...‘ Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?
Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite:
‚Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“.

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 asmeninės 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
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

perkeisti gyvenimą, išnaikinti vidinį blogį. Atleidimas nereiškia, kad šis egzistencinis veiksmas tampa nereikalingas, bet jis
įgauna prasmę, tapdamas tikrove.

SPALIS – MISIJŲ MĖNUO
Dievas myli „išeinančią“ Bažnyčią
Visoje Bažnyčioje švenčiamu misijų mėnesiu, kurio tema –
„Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“,
minimos popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud apie katalikų misijų atnaujinimą šimtosios metinės.
Visi tikintieji yra pašaukti būti misionieriais, Evangelijos žinios skelbėjais ir tikėjimo liudytojais. Kreipdamasis į kiekvieną
Popiežius Pranciškus ragina: „Viešpats kviečia tave, šeimos tėve
ir motina; tave, didžius dalykus svajojantis jaunuoli; tave, kuris
dirbi fabrike, parduotuvėje, banke, restorane; tave, kuris neturi
darbo; tave, kuris guli ligoninės lovoje... Viešpats prašo, kad ten,
kur esi, ir toks, koks esi, būtum dovana šalia tavęs esantiems žmonėms. Gyvenimą reikia ne kęsti, bet dovanoti. Reikia ne verkti,
bet matyti kitų ašaras. Drąsos, Viešpats iš tavęs daug tiksi! Pirmyn, nebijok, Viešpats niekada nepaliks tavęs vieno / vienos. Liudydamas / liudydama tu suprasi, kad Šventoji Dvasia eina pirma
tavęs ir ruošia kelią. [...] Broliai ir seserys, drąsos!“

PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU
Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos
rekolekcijose lapkričio 8–10 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema – „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta
gerumu“ (Rom 12). Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime?
Rekolekcijoms vadovaus Krekenavos bazilikos rektorius,
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius, VDU KTF ir
Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, teologijos mokslų daktaras, kunigas GEDIMINAS JANKŪNAS. Rekolekcijų metu
vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus
kelią, bus galimybė atlikti išpažintį.
Norintys dalyvauti iki lapkričio 3 d. gali registruotis anketoje adresu bit.ly/rekolekcijos2019 (arba parapijos Facebook profilyje) susiradę informaciją apie būsimas rekolekcijas ir spustelėję ant tam skirtos nuorodos bei užpildę
dalyvio anketą. Informacijos taip pat galite kreiptis į Alvydą,
tel. +370 69837506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.
com. Dalyvio auka – 55 Eur. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.
www.bernardinuparapija.lt

