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SPALIS— MISIJŲ MĖNUO

2021 m. misijų mėnesio tema – „Negalime tylėti apie tai, ką
esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Tai apaštalų Petro ir Jono
žodžiai aukščiausiajame teisme, kuris jiems uždraudė – po to,
kai Petras stebuklingai pagydė luošą žmogų – skelbti ir mokyti
Jėzaus vardu. Tikėjimo liudijimo negali sustabdyti ar sulėtinti
baimės bei pavojai. Šiais 2021 m., skirtais apmąstyti apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, svarbu
pabrėžti, kad misijinė krikščionio veikla yra patikėta ne tik atskiram asmeniui, bet ir bendruomenei, kuriai jis priklauso, visų
pirmiausia – šeimai. Šeimos tema ir Evangelijos skelbimo kaip
misijos tema nėra viena kitai tolimos ar priešingos: skelbimas
prasideda šeimoje, ir šeima yra skelbimo adresatas, o sykiu – ir
subjektas.
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NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

Teresės Bajorūnaitės Lekienės pastelės
darbų paroda ,,BŪK PAGARBINTAS‘‘.
Paroda veiks 2021 nuo spalio 1 d. iki
lapkričio 7 d. Bernardinų bendruomenės
centre.
„Mano darbai – kasdienė padėkos malda
Dievui. Parodos ašis – Šv. Pranciškaus
Asyžiečio „Saulės giesmės“ mano interpretacija. Kiekvieną posmą iliustravau simboliais,
perskaitytais tarp eilučių. Savo darbais
prisijungiu prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldos ir tarsi tyliai
kartoju giesmės žodžius Dievui.“

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.
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. Daugiau info: +370 685 33680
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

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
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Aukščiausiasis, visagali, gerasis Viešpatie,
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese saule, diena tikrąja,
per kurią mus apšvieti.
Ji yra graži, spindinti didžia šviesa,
ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.
Iš Šv. Pranciškaus „Saulės giesmės“
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Bernardinai
Jis viską darė su Jėzumi, Jėzus buvo širdyje,
jo lūpose, ausyse, akyse, rankose,
Jėzus buvo visuose kūno nariuose
(T. Celanietis „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas”)

Brangieji,
Sveikinu su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilme,
mūsų bažnyčios tituline švente ir parapijos atlaidais!
Tegul serafiškasis Tėvas Pranciškus drąsina mus vis labiau mylėti ir šlovinti Viešpatį, Jo kūriniją, branginti
žemiškąjį gyvenimą, išliekant kantriais, paprastais ir
ištikimais. Viešpaties meilė tebūnie tobulo džiaugsmo
ir gailestingumo šaltiniu kasdieniame gyvenime.
Džiaugsmingos šventės!
Klebonas br. Evaldas Darulis OFM
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Spalio 1 d., penktadienis

18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Maldos, šlovinimo
ir susitaikinimo vakaras,
užtarimo malda
22.00 val. Naktinės maldos
pradžia Šv. Mykolo koplyčioje
Spalio 2 d., šeštadienis
8.50 val. Naktinės maldos
uždarymas
9.00 val. Šv. Mišios
10.00 val. Labdaringas
Šv. Pranciškaus bėgimas
16.00 val. Susitikimas su
Bernardinai.lt
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Guntos Gelgotės

ir grupės albumo „Apie
Mergelę Mariją“ pristatymas
Spalio 3 d., sekmadienis

Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik
dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti
pritaikyti gyviesiems arba mirusiesiems.“ (KBK 1471)
Daugelio žmonių sąmonėje ir atmintyje nuo pat vaikystės yra
išlikę įspūdžiai ir atsiminimai iš gimtojoje ar kitose parapijose
vykusių atlaidų. Tie, mūsų vaikystėje palikę įspūdį, atlaidai,
taip pat turi savą apibrėžimą, kurį, tiesa, daugelis seniai žinome
kaip šv. Antano, šv. Petro ir Pauliaus, šv. Onos, Škaplierinės ar
Škapliernos ir daugybė kitų atskirų šventųjų vardais pavadintų
tokių atlaidų. Žinoma, kyla klausimas kodėl esti toks atlaidų
pavadinimas ir ką gi jis iš esmės reiškia?
Atlaidais taip pat vadinama Bažnyčios šventė, dažniausiai siejama su Švč. M. Marijos ir šventųjų gyvenimu. Tą dieną tikintieji,
atlikę Bažnyčios nustatytas apeigas, gali gauti nuodėmių atleidimą ir pelnyti atlaidus. Tai taip pat parapijinė šventė, rengiama
kurio nors šventojo garbei ir vadinama jo vardu.
Atlaidai suteikiami arba kitaip sakant juos gali laimėti tas žmogus, kuris atvykęs į bažnytinę šventę išpildo atlaidams laimėti
nustatytas sąlygas:
būti malonės būklėje (t.y. be sunkios nuodėmės);
atlikti išpažintį (arba būti neseniai atlikus);
dalyvauti šv. mišiose ir priimti šv. Komunija;
sukalbėti maldą šv. Tėvo intencija;
pilnai ir tiksliai atlikti atlaidams gauti Bažnyčios nurodytą
darbą ar maldą (šiuo atveju dalyvauti Šv. Pranciškaus atlaiduose
mūsų bažnyčioje).

XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 2, 18–24: Vyras ir moteris taps viena būtybe
Ps 128. P.: Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą.
Žyd 2, 9–11: Šventintojas ir šventinamieji – visi kyla iš vieno
Mk 10, 2–16:† Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!

10.00-13.00 val. Kermošius
bažnyčios šventoriuje
10.30 val. Šv. Mišios ir
gyvūnėlių laiminimas
šventoriuje
12.00 val. Agapė vienuolyno
kieme
13.00 val. Šv. Mišios
17.00 val. Šv. Mišios
18.00 val. Vakaro malda
ir Šv. Pranciškaus tranzitas
18.30 val. Dalios
Morozovaitės poezijos
skaitymas bažnyčioje

ATLAIDAI –
MALONĖS METAS
„Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau
panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis, tarpininkaujant
Bažnyčiai, kuri, būdama Atpirkimo vaisių dalytoja, turi galią
skirstyti ir suteikti atlyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų
nuopelnų lobyno.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse
pasilieka, ir jo meilė mumyse tobula tampa.
EVANGELIJA (Mk 10, 2–16)
Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.
Jis atsakė jiems: ‚O ką jums yra įsakęs Mozė?“
Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.
Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums
Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios ‚Dievas sukūrė
juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu‘. Taigi jie – jau
nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“
Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas
atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.
Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo
karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip
vaikas, – neįeis į ją“.
Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.
www.bernardinuparapija.lt

