Bernardinai
KVIEČIAME Į KONCERTĄ

Rugsėjo 19 d., 18.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje,
Maironio g. 10, Vilniuje. Tarptautinio senosios muzikos festivalio “Banchetto Musicale”koncertas CLAVIS COELI. Mišios iš XVII–XVIII a. Gardino
ir Vilniaus bernardinų giesmynų.
Koncerte „GŠ Ansamblis“ atliks XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šventovėse skambėjusią liturginę muziką – Mišių dalių fragmentus,
užrašytus rankraštyje „Clavis coeli“, iš kurio buvo giedota Vilniaus Bernardinų
bažnyčioje, taip pat tikėtina, kad kai kurias iš šių Mišių sukūrė Lietuvos pranciškonai.
Į koncertą įėjimas nemokamas, reikalinga išankstinė registracija festivalio facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/bmfestival.lt/
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ŠVIESA SPINDI TAMSOJE – KULTŪROS NAKTIS IR VĖL BERNARDINUOSE

Po metų pertraukos susitikime Kultūros naktyje. Kviečiame rugsėjo 24 d. 19.30 val. po Vilniaus
šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios skliautais klausytis, melstis ir drauge šlovinti
Viešpatį su grupe Ichthus, Lietuvos jaunimo dienų choru bei Orintos ir Mindaugo duetu.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Atnaujiname kino vakarus su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Rugsėjo 27 d. 18.30 val. žiūrėsime režisieriaus Audriaus Mickevičiaus ir filosofo Nerijaus Mileriaus dokumentinį filmą „Pavyzdingas elgesys“, pelniusį tarptautiniame festivalyje DOK LEIPZIG
pagrindinį apdovanojimą „Auksinį balandį“, tarpreliginės žiūri
prizą ir tarptautinės kino kritikų federacijos FIPRESCI prizą. Filmas Liublijanos dokumentinio kino festivalyje paminėtas Special
Mention prizu, o taip pat Lietuvos kinematografininkų sąjungos
diplomu už 2019 m. darbus.
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. Filmo peržiūroje būtinos kaukės.
KAIROS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI NUO 16 IKI 25 METŲ

Nori pagaliau sužinoti, kodėl dalyvavusiems tai taip brangu, bet nieko nepasakoja? Atėjo laikas!
Rugsėjo 30–spalio 3 d. susitikime Trinapolio rekolekcijų namuose.
Daugiau informacijos: Edgaras Mosiejus (facebook) arba el. paštu.
Registracija – edgaras.mosiejus@gmail.com; ARBA https://forms.gle/2D3t76rAXVkngh5L7;
Registracija iki rugsėjo 20 d. Galintiems ir norintiems prisidėti finansiškai prie rekolekcijų –
tel. +370 645 34505. Organizuoja Bernardinų jaunimo centras.
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

Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad
įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. 2 Tes 2, 14
EVANGELIJA (Mk 9, 30–37)
Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai
žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino:
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų
dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių,
bet nedrįso jį klausti.
Kas didesnis?
Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė

juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat
kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.
Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei
kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir
visų tarnas!“
Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį
vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas
ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.
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Bernardinai
XXV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 2, 12. 17–20: Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti
Ps 54. P.: Viešpats palaiko mano gyvybę.
Jok 3, 16 – 4, 3: Teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką
Mk 9, 30–37:† Žmogaus Sūnus bus atiduotas priešams...
Kas trokšta būti pirmas, visiems tetarnauja!

„Apie ką kalbėjotės kelyje?“
Kol g yvename žemėje, neišvengiamai esame
kelyje – g yvenimo arba mirties kelyje, kaip moko
mus Šventasis Raštas. Ir kelyje esame drauge,
kalbėdami vieni su kitais
ir vieni apie kitus.
Jei išmestume visus
mūsų ginčus ir diskusijas
apie tai, kuris iš mūsų
didžiausias, geriausias,
protingiausias, gražiausias – ką atsakytume –
apie ką kalbėjotės kelyje?
Jėzaus mokiniai tylėjo...
mes, šiandienos mokiniai?..
„Jei kas trokšta
būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas.“
Būti pirmam, pastebėtam, įvertintam – tai
toks bendražmogiškas troškimas, kad dažnai jo
siekiame net ne visiškai sąmoningai. Didžioji
žmonijos dalis veržiasi į pirmavimą. O Jėzus
sako – keisk kryptį – plauk prieš srovę: nuo
daugiau turėjimo – prie labiau buvimo, nuo

vadovavimo – prie tarnavimo, nuo žinojimo
– prie tikėjimo ir pasitikėjimo, nuo perdėto
visažiniškumo ir pasitikėjimo savimi – prie
vaikiško pasitikėjimo Tėčiu, Mama, Dievu... ir
dar – pakeliui sutiktiesiems,
nesvarbu, kuria kryptimi
judantiems, neskirstant ir
neišskaičiuojant – patarnauti
visiems... Kas trokšta būti
išties pirmas?
„Paėmęs mažą vaiką
<...> apsikabinęs jį,
pasakė: Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane.“
Komunija gatvėje, skersgatviuose, mažume, neturėjime,
paklusnume, tylėjime...
Komunija pūliuojančiose ligoninių palatose,
liūdnuose vaikų internatuose, senelių globos įstaigose, benamių namuose, ankštose mirtininkų
kamerose... Prieš taip didį Sakramentą, pulkim
galvas lenkdami...
Kun. Kęstutis Dvareckas
Iš Bernardinai.lt archyvo
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VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI SUTAIKINIMO, EUCHARISTIJOS
(PIRMOSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis Pirmosios Komunijos sakramentui. Planuojami užsiėmimai vyks grupėmis po 15–18 vaikų,
kartą per savaitę, derinant įprastas pamokas ir, prireikus, nuotolinį mokymą.
Taip pat bus sudaryta galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos sakramentui anglų kalba. Užsiėmimai prasidės spalio 10 d. ir tęsis iki gegužės mėnęsio. Pamokėlės vyks tiek sekmadieniais, tiek darbo dienomis, vakarais.
Nuotolinė registracija į užsiėmimus vyksta šiuo metu. Registruojantis
galėsite pasirinkti jums patogų pamokos laiką. Nuoroda į registraciją –
https://sites.google.com/view/registracija2021/pagrindinis-puslapis
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Paskaitos vyks pirmadieniais, 18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo užsiėmimus, galios ta pati nuoroda į registraciją.
Mokymai bus organizuojami laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, būtinų dėl COVID-19
situacijos, ir atsižvelgiant į SAM, ŠMM bei Vilniaus m. savivaldybės teikiamas rekomendacijas.
Kilus klausimų, skambinkite tel. +370 616 96929 arba rašykite violeta.bernardinai@gmail.com.
Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. +370 699
28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės tel. +370 691 41714. Laukiame jūsų vaikų!
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 10 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

ATLAIDAI

Kviečiame drauge švęsti Šv. Pranciškaus atlaidus spalio 1-3 d.
Vilniaus Bernardinuose.
Progrogramoje ir labdaringas Šv. Pranciškaus bėgimas,
šlovinimas, malda, Šv. Pranciškaus tranzitas ir kt.
Visą informaciją sekite: bernardinuparapija.lt ir Facebook
parapijos puslapyje: Vilniaus Bernardinai.
Susitikime drauge!

10.01
–
10.03
2021

PRANCIŠKUČIAI KVIEČIA

Garbė Jėzui Kristui! Kviečiu Tave į pranciškučių susitikimus, kuriuose kartu leisime
laiką, sužinosime daug naujų dalykų, žaisime ir melsimės drauge :). Jei Tau 8-14
metų ir nori susirasti naujų draugų, prasmingai praleisti laiką ir stiprinti draugystę
su Jėzumi – kviečiu Tave susitikti penktadieniais, nuo rugsėjo 17 dienos, Bernardinų jaunimo centre (Maironio g. 10-3) 16 val. Ateik pats ir atsivesk draugą! Nekantriai laukiu mūsų susitikimų! Vadovė Ieva.
P.S. Daugiau informacijos tel. 8 685 33680.
www.bernardinuparapija.lt

