Bernardinai
PRANCIŠKUČIAI

Pranciškučiai kviečia prisijungti naujus narius ir susitikti kiekvieną penktadienį nuo
16 val. Bernardinų jaunimo centre, Maironio g. 10-3, Vilnius. Vadovės Deimantė ir
Ieva tavęs jau laukia. Daugiau informacijos: deimante.narkute@gmail.com

BERNARDINAI

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA

Pranciškoniškasis jaunimas skambiai pradėjo sezoną, tad laukia kiekvieno jauno žmogaus trečiadieniais nuo 18 val. Šv. Mišiose, o po jų susitikime Bernardinų jaunimo centro rūsyje.
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XXVI EILINIS SEKMADIENIS

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

2020 rugsėjo 27 d.
Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Maloniai kviečiame aplankyti Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda PETRUI REPŠIUI – 80. Paroda atidaryta Bernardinų bažnyčios „Šv. Bernardino galerijoje“ 3-iame aukšte nuo
rugsėjo 23 iki 30 dienos.
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
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 08 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -4625 Eur
08 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 5778 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2698 Eur
Iš viso įplaukų: 8476 Eur
08 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 7287 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 1391 Eur
Iš viso išlaidų: 8678 Eur
08 mėn. balansas "+" ; "-": -202 Eur

EVANGELIJA (Mt 20, 1–16)

Likutis laikotarpio pabaigai: -4827 Eur

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 įvyk-

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

Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Jn 10, 27

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

dė 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

Bernardinai
XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

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

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.

ATLAIDAI

Sakoma, būsim didžiai nustebinti, danguje
pamatę visai ne tuos, kuriuos tikėjomės pamatyti... Ir visai neaišku, kaip bus su mumis...
s. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI

VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI SUTAIKINIMO, EUCHARISTIJOS
(PIRMOSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS

Dar yra laisvų vietų vaikams ir jaunuoliams norintiems pasiruošti Krikšto,
Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo
sakramentams Bernardinų bažnyčioje.
Norintys užsiregistruoti prašome
kreiptis tel. 8 616 96929 arba el. paštu
violeta.bernardinai@gmail.com.
Taip pat galite registruotis elektroniniu
būdu. Nuorodą į registraciją rasite
parapijos puslapyje www.bernardinuparapija.lt
Kviečiame registruotis!

/ SPALIO 2 – 4 DIENOMIS /

Spalio 2 d., penktadienis
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“.

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
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

PIETŪS STOKOJANTIEMS

Spalio 3 d. 13 val. Bernardinų bažnyčios didžiajame koridoriuje vyks stokojančių pietūs. Šįkart
kviečiame savanorius prisijungti į įvairias sritis nuo maisto gaminimo iki šiukšlių rinkimo ar
stalų paruošimo. Laukiame kiekvieno prisidedančio prie šių pietų. Daugiau informacijos ir registracijos anketa: bjcentras.lt
www.bernardinuparapija.lt

