Bernardinai
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
VILNIAUS ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOJE

Dėl pasikeitusių aplinkybių šį „Kultūros nakties“ renginį, rugsėjo 25 d., perkeliame iš Vilniaus
Bernardinų bažnyčios į Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų)
bažnyčią (Trakų g. 9).
Programa prasidės 20 val. Atlikėjai ir programa lieka ta pati.
Nors renginys yra nemokamas, tačiau būtina registracija. Tai padaryti galite bjcentras.lt. Jei
atvyksite be registracijos, galėsite vietoje ją užsipildyti :)
KONCERTAS „MISSA DOMINICA IN ALBIS“

BERNARDINAI
Nr. 791

XXV EILINIS SEKMADIENIS

2020 rugsėjo 20 d.

Antrojo Velykų sekmadienio Mišios
Rugsėjo 25 d. 20 val., šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje – Senosios sakralinės
muzikos koncertas.
„Missa Dominica in Albis“. Koncertas yra skirtas pristatyti naujai parašytas kompozitoriaus JeanEtienne Langianni Mišias Atvelykio arba Gailestingumo sekmadienio proga. Mišios sukurtos remiantis šiam sekmadieniui liturgiškai priklausančiomis grigalinio choralo giesmėmis. Atlikėjai:
GŠ Ansamblis (Gailestingumo šventovės ansamblis) ir Jean-Etienne Langianni. Koncertas yra
festivalio "Banchetto musicale" dalis.
Esate laukiami. Reikalinga išankstinė registracija internetu.
BERNARDINŲ KERAMIKOS DIRBTUVĖLĖS

Maloniai kviečiame į keramikos užsiėmimus jaukiose Bernardinų keramikos
dirbtuvėlėse, Maironio g. 10. Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais atskiromis
grupėmis jums patogiu laiku: I gr. 16 – 18 val. , II gr. 18 – 20 val. Užsiėmimus ves keramikė Eglė Einikytė. Norinčius kviečiame registruotis telefonu
+370 615 19738.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Rugsėjo 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime filmą „Margaspalvės sutemos“ skirtą Liudmilos Gurčenko 85 metų jubiliejui paminėti. Tai paskutinis garsios rusų aktorės
ir daininkės filmas pasirodęs likus pusantro mėnesio iki jos mirties.
Filme „ Margaspalvės sutemos“, L.Gurčenko ne tik atliko pagrindinį vaidmenį, bet pati jį režisavo kartu su režisieriumi D. Korobkinu,
rašė scenarijų kartu su O. Antonovu bei kūrė muziką. Filmas bus rodomas originalo kalba.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės
per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau
informacijos: Titas, tel. +370 650 74189
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 zakristijoje:
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

Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams.

Plg. Apd 16, 14b

EVANGELIJA (Mt 20, 1–16)
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su
šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis
darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su
darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos
į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis
pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis
tarė jiems: 'Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir,
kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!' Jie nuėjo.
Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip
pat padarė.
Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus
bestovinčius ir sako jiems: 'Ko čia stovite visą
dieną be darbo?' Tie atsako: 'Kad niekas mūsų
nepasamdė'. Jis taria jiems: 'Eikite ir jūs į vynuogyną'.
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas lie-

pia ūkvedžiui: 'Pašauk darbininkus ir išmokėk
jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!' Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą.
Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet
irgi gavo po denarą.
Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir
sakė: 'Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą,
o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme
dienos ir kaitros naštą'. Bet jis vienam atsakė:
'Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik
sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek,
kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais
pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad
aš geras?!'
Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji –
paskutiniai“.

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

Bernardinai
XXV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 55, 6–9: Mano mintys – ne jūsų mintys
Ps 145 P.: Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.
Fil 1, 20c–24. 27a: Man gyvenimas – tai Kristus
Mt 20, 1–16a: † Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?
Kažkas lieka nustebęs ar net pasipiktinęs šeimininko poelgiu: visiems vienodas užmokestis!
Kodėl taip elgiasi?
Atsakymą randame pabaigoje: „Todėl, kad aš
esu geras“. Teisingumas matuojamas nuopelnu,
gerumas – reikalingumu. Pasamdyti paskutinieji galbūt gali būti apkaltinti tingėjimu: ne jie
ieško darbdavio, bet jis juos susiranda. Tačiau
šeimininkui labiau rūpi ne tiek jų pasyvumas,
kiek jų vargingumas. Vienos valandos uždar-

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 11 d., 12 val. bažnyčioje. 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

bio – pusės ar net mažiau denaro – neužtenka
šeimai išlaikyti. Šeimininkas yra gailestingas,
todėl sumoka jiems visos dienos atlygį.
Šis alegorinis pasakojimas, be abejo, neaprašo
teisinio poelgio, bet veikiau iškelia nuoširdaus
ir jautraus žmogaus paveikslą, kuriame mes
atpažįstame Jėzaus veidą.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS
IR ŠV. BERNARDINO BAŽNYČIOS
KONSEKRACIJOS
500 METŲ JUBILIEJAUS

ATLAIDAI

br.kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Bernardinai.lt

/ SPALIO 2 – 4 DIENOMIS /

Spalio 2 d., penktadienis
VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis Pirmosios Komunijos sakramentui. Planuojami užsiėmimai
vyks grupėmis po 15 vaikų kartą per savaitę, derinant įprastas pamokas ir nuotolinį mokymą. Taip pat bus sudaryta
galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos sakramentui
anglų kalba. Mokymai bus organizuojami laikantis visų
įmanomų saugumo priemonių, būtinų dėl COVID-19
situacijos, ir atsižvelgiant į SAM, ŠMM bei Vilniaus miesto
savivaldybės teikiamas rekomendacijas.
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo
sakramentui.
Elektroninė registracija pradedama rugsėjo 16 dieną. Registruodamiesi galėsite pasirinkti jums patogų užsiėmimų laiką ir savaitės dieną. Nuorodą į registraciją rasite interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt bei parapijos FB puslapyje www.facebook.com/
VilniausBernardinai.
Jei neturite galimybės registruotis elektroniniu būdu, kviečiame atvykti užsiregistruoti į Bernardinų bažnyčios raštinę rugsėjo 22 d. 17–19 val. Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 616 96929
arba rašykite el. paštu violeta.bernardinai@gmail.com. Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui
skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699 28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės
tel. 8 616 96929
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

7.30 val. Šv. Mišios
18.00 val. Pamaldos, kurių metu vyks šlovinimas bei bus klausomasi išpažinčių.
Po pamaldų visą naktį vyks Adoracija prie
Švenčiausiojo Sakramento Kristaus kančios
laiptų koplyčioje (įėjimas iš Maironio gatvės).

Spalio 3 d., šeštadienis
9.00 val. Šv. Mišios.
10.30 val. Paramos bėgimas parapijos teritorijoje (startas prie Bernardinų bažnyčios).
13.00 val. Pietūs stokojantiems.
18.00 val. Šv. Mišios, kurias aukos Vilniaus
arkivyskupas, metropolitas Gintaras Grušas.
Jų metu bus konsekruojamas altorius. Gieda
Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.
Po Šv. Mišių bus atliekama lietuvių kompozitorių muzika, sukurta pagal Šv. Pranciš-		
kaus Asyžiečio maldų tekstus. Pirmą kartą

10.02
–
10.04
2020

skambės dvi specialiai chorui „Langas“ šia 		
proga sukurtos Donato Zakaro giesmės bei
Algirdo Martinaičio kūriniai.
20.00 val. Filmo „Šv. Pranciškus, Dievo kvailelis“ peržiūra. Režisierius Roberto Rossellini.

Spalio 4 d., sekmadienis
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba.
10.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios, kurias
aukos Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos
ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.
Gieda Artūras Chalikovas ir grupė „Glorija“.
12.30 val. Šv. Mišios, į kurias kviečiame
atsivesti naminius gyvūnus. Po Šv. Mišių –
naminių gyvūnų laiminimas ir agapė
(suneštinės parapijiečių vaišės).
Šias Šv. Mišias tiesiogiai transliuos LRT.
Gieda šlovinimo grupė „Ichtus“.
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“.
www.bernardinuparapija.lt

