Bernardinai
KNYGOS „PAMATYMAI“ PRISTATYMAS

Spalio 29 d., ketvirtadienį, 18 val. esate kviečiami į Vilniaus Mokytojų namų
didžiojoje salėje vyksiantį knygos Arūnas Peškaitis, Kazys Simanauskas „Pamatymai“ pristatymą.
Renginyje dalyvaus knygos autoriai, leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė, dainininkai Vygantas Kazlauskas ir Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina
Daukšytė, aktorės Svetlana Šulc ir Virginija Kochanskytė, pianistas Artūras
Anusauskas.
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink
Viešpatį, mano siela!“. Spalio 29 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija ir šlovinimas psalmėmis!
Šlovins Artūras Chalikovas.
ADORACIJA LAIPTŲ KOPLYČIOJE

Kasmėnesinė 14 val. adoracija vyks šio mėnesio penktadienį - šeštadienį spalio 30-31 d.
Adoraciją kviečiame pradėti iš karto po penktadienio šv. Mišių 19 val. ir tęsti iki kitų šv. Mišių
9 val. šeštadienį ryte.
Taigi kviečiame ne tik semtis Viešpaties malonių Jo Artumoje bet ir pelnyti visuotinius atlaidus
sau arba sieloms skaistykloje. Kviečiame parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt arba
facebook paskyroje paspaudus nuorodą pasižymėti kurią valandą įsipareigotumėte adoruoti. Gali
būti įrašyta ir po kelis adoruotojus, bet kol neužpildyti visi laikai, tai prašome pasirinkti pirmiausiai laisvą laiką. Kam priimtina prašome įrašykite ir savo telefoną, kad galėtume greitai susisiekti
jeigu tam iškiltų būtinybė.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 09 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -4827 Eur
09 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 5387 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 3108 Eur
Iš viso įplaukų: 8495 Eur
09 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 7858 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 1516 Eur
Iš viso išlaidų: 9374 Eur
09 mėn. balansas "+" ; "-": -879 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -5706 Eur

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

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Jn 14, 23

EVANGELIJA (Mt 22, 34–40)
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti
sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų,
Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias
Įstatyme?“

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis - panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.
Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas
ir Pranašai“.

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
PARAPIJOS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU EUGENIJUMI PUZYNIA SJ

XXX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 22, 20–26: Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį, užkiltų ant jūsų mano rūstybė
Ps 18 P.: Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
1 Tes 1, 5c–10: Jūs atsivertėte nuo stabų, trokšdami tarnauti Dievui
ir laukti jo Sūnaus
Mt 22, 34–40: † Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį
Meilė Dievui ir meilė žmogui nėra tarpusavyje
atskiriamos ir nepriklausomos, bet susikryžiuoja
ir sudaro vadinamą ją vertikalią ir horizontalią
kryžiaus formą.
Jeigu savęs paklausiame, kaip konkrečiai
išpildyti šį meilės įstatymą, tai Evangelija
neabejodama atsako: reikia pradėti nuo meilės
artimui. Lukas mums pateikia Jėzaus pasakojimą apie gerą jį samarietį (Lk 10, 29-37).
Matas užrašo Jėzaus ištartus žodžius, kurie
galėtų net tapti priežastimi įsteigti dar vieną
Bažnyčios sakramentą, vadinamą jį vargšo
sakramentą (Mt 25, 31-46). Jonas pirmajame

savo laiške taip pat mums primena: „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo,
kurio nemato“ (1 Jn 4, 20).
Tad, atrodytų, kad šiuo metu, mes neturime
kitos galimybės išreikšti meilę Dievui, o tik
bendraudami su kitu žmogumi. Tačiau nuoširdi
ir dėmesinga malda turbūt taip pat yra dar viena galimybė mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa
širdimi, visa siela ir visu protu, o savo artimą
- kaip save patį.
kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš Bernardinai lt. archyvo

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS

Lapkričio 1 d., sekmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios
mūsų bažnyčioje bus aukojamos įprastu laiku.
Lapkričio 2 d., pirmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 12.00 val.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių
liturgija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.
VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 1 d. ir 8 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija
vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 18 val. Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti
į specialią knygą bažnyčios zakristijoje.
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

Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios
vyks lapkričio 6-8 d. Bernardinų bažnyčios patalpose. Rekolekcijų tema – „Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10). Rekolekcijoms vadovaus Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas,
Vilniaus universiteto kapelionas EUGENIJUS PUZYNIA SJ.
Dėl pandemijos metu galiojančių taisyklių ir apribojimų parapijos
rekolekcijos šiemet bus rengiamos be nakvynės, todėl nutarta keisti ir jų vietą: jos vyks Bernardinų bažnyčios patalpose.
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime
Viešpatį, eisime Kryžiaus kelią, bus galimybė atlikti išpažintį.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 4 d. gali registruotis anketoje adresu http://bit.ly/
rekolekcijos2020 (parapijos svetainėje 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. +370 698 37506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka – 25 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas. Vietų skaičius ribotas!
Dėl visų mūsų saugumo į rekolekcijas nuolankiai prašome nesiregistruoti (arba atšaukti registraciją)
asmenims, kuriems lapkričio 6-8 d. bus privaloma saviizoliacija, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, karščiuojantiems.
NAUJA PARODA BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUJE

Nuo spalio 22 d. Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, atidaroma 2018–2020 m. Vilniaus arkivyskupijos restauratorių dirbtuvėse restauruotų kūrinių, kuriuose vaizduojami šventieji, paroda
„Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių šventųjų atvaizdai“.
Parodoje eksponuojamas 21 paveikslas iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Parodoje išvysime garsiųjų pamokslininkų
(šv. Dominyko, šv. Antano Paduviečio, šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Pranciškaus Sieniečio) ir
stebukladarių (šv. Roko, šv. Juozapato Kuncevičiaus, šv. Severino) atvaizdus. Bažnyčių šventųjų
paveikslai, pirmą kartą palikę altorius ir liturgines erdves, išeksponuoti muziejaus salėje, leidžiasi
iš arti apžiūrimi, tyrinėjami, lyginami, klausiami. Po parodos jie grįš į bažnyčias vykdyti savo
pareigų: pasakoti, kviesti, guosti.
Paroda veiks iki lapkričio 28 dienos.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Spalio 26 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Šiemet minėdami vieno įtakingiausių XX a. kūrėjų, italų kino asmenybės Federico Fellini (1920–1993) šimtąsias gimimo metines
žiūrėsime 1973 m. sukurtą „Amarcord“. Filmas neretai vadinamas
autobiografiškiausiu F.Fellini filmu. Pats režisierius jį ne sykį pristatė
kaip jo jaunystę atspindinčią kino novelę. Gimtuoju italų kino autoriaus dialektu „Amarcord“ reiškia „Aš prisimenu“. Filmas bus rodomas įgarsintas lietuvių 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.
www.bernardinuparapija.lt

