Bernardinai
VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei
jaunuoliai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos
sakramentams bus registruojami:
rugsėjo 23 d. nuo 17 iki 19 val.
rugsėjo 25 d. nuo 17 iki 19 val.
rugsėjo 28 d. nuo 14 iki 15 val.
Registracija vyks bažnyčios raštinėje.
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramen-
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tui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie
Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną
(gegužės 31d.) bus sulaukę 15 metų.
Spalio 5 d. 13 val. Kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje
pradžią. Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių
bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas būtinas. Platesnė informacija: http://parapija.bernardinai.lt/ bei skelbimų
lentoje
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2014 rugsėjo 7 d.

Dievas Kristuje
sutaikino su savimi
žmones ir patikėjo
mums sutaikinimo
žinią.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo
sakramentams bus registruojami spalio 12 d., 12 val. Šv. Mykolo koplyčioje.
Registruos ir užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje švenčiama
ketvirtadieniais 17 val.
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KNYGOS PRISTATYMAS
ra), D. Vyšniauskas (trimitas), A. Anusauskas
(klavišiniai).
Vakaro metu kalbės br. A. Kungys OFM,
br. J. Sasnauskas OFM, leidyklos „Alma Littera“
atstovė N. Kuolienė, knygos autoriai. Renginį
ves eseistė, sielovadininkė E. Kučinskaitė.

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
Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)
Kunigas budi raštinėje: III, IV, V 9–11 val.,
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

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 dienraštį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 18.15 val.
mūsų bažnyčioje br. A. Peškaičio OFM ir
K. Simanausko knygos „Vedami“ pristatymas.
Dalyvauja autoriai bei atlikėjai:
aktorė V. Kochanskytė; dainininkės J. Leitaitė
ir A. Joknytė; muzikantai A. Chalikovas (gita-

EVANGELIJA (Mt 18, 15–20)
Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark
jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu
laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla
remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais.
Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei,
tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite
žemėje, bus atrišta ir danguje.
Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars
žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems
mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar
trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų
tarpe“.

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
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Ez 33, 7–9; Ps 94; Rom 13, 8–10; Mt 18, 15–20
P. O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Mieli parapijiečiai, šiais metais švenčiame Bernardinų parapijos 200 metų jubiliejų.
Šią sukaktį minėsime Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulinių atlaidų metu, spalio 3–5 dienomis.

Mieli Bernardinų parapijos žmonės,
Rugsėjis – tai metas, kai grįžtame prie
savo įprastos kasdienybės. Grįžtame ne
tuščiomis.
Krikščionys ir atostogų, ir piligrimystės,
ir stovyklų metu brandina derlių, kurio
vaisius ir pradedame ragauti rudenį. Kaip
sako mūsų Viešpas Jėzus Kristus: „... jūs
pažinsite juos iš vaisių“ (Mt 7,20). Taigi,
būsime atpažįstami visų, kuriuos mūsų
artumui dovanos Viešpats; jei brandino-

me tuos vaisius, kiekvienas kely sutiktasis
ragaus tikėjimo, vilties, meilės tikrovės, kuri
tarps mūsų bendruomenėje. Ir nuolat būsime
mokiniai, sekėjai Viešpaties, negailėjusio
savęs, kad gautume gyvenimo apstybę.
Mums visiems to ir linkiu, prasidedant dar
vienam rugsėjui.
Br. Arūnas OFM,
Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir
Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas

„Tedirba Viešpats mūsų rankomis gerus darbus!“
APIE BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS
PATALPŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ
Nuoširdžiai dėkojame aukojantiems parapijos
bendruomenės patalpų įrengimo projektui pinigus, gaminius, darbą ir laiką. Patalpose jau
paklotos grindys, įrengtos šildymo ir elektros
komunikacijos, įdėti 4 langai ir durys, baigiamos tvarkyti sienos, netrukus bus pagaminti ir įdėti dar 4 langai, papildomai įrengiama
nuogrinda ir lietaus nutekėjimo vamzdžiai, sutvarkytas stogas, kad į patalpas nebėgtų lietaus
vanduo. Būsimojo centro patalpose rasta senų-

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)
BAŽNYČIOS TITULINIAI ATLAIDAI IR
PARAPIJOS 200 METŲ JUBILIEJUS

jų freskų, krosnių ir jų pakurų, kuriomis bus
galima grožėtis.
Iki rugsėjo 2 dienos geradariai jau paaukojo
205 000 litų, dar nemažai paramos suteikta
darbais, gaminiais, medžiagomis.
AČIŪ Dievui, kad esate aktyvūs bendruomenės nariai, kad aukojate ir talkinate. Tikimės,
kad per Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos
įkūrimo 200-ųjų metų minėjimo šventę bendruomenės centro patalpos bus pašventintos.

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

ŠVENTINĖ PROGRAMA
SPALIO 3 D., PENKTADIENIS
18 val. Šv. Mišios. Pagal šimtametę tradiciją
svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja broliai
dominikonai
19 val. Šv. Pranciškaus tranzitas – parapijos
jaunimo spektaklis „ĮKALNĖ, net jeigu
liktum vienas“ pagal N. Kazantzakio
romaną „Dievo neturtėlis“. Režisierė
Vida Lipskytė
SPALIO 4 D., ŠEŠTADIENIS
9 val. Šv. Mišios
10–17 val. Švč. Sakramento adoracija Trijų
Karalių koplyčioje, veda Bernardinų
parapijos bendruomenės grupės
17 val. Paskaita „Iš Bernardinų parapijos
istorijos“, pranešėja menotyrininkė
dr. Rūta Janonienė
18 val. Iškilmingos atlaidų ir jubiliejaus
Šv. Mišios, aukoja Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas
Po Šv. Mišių senajame vienuolyno
kiemelyje bus rodomas režisieriaus
Justino Lingio filmas, skirtas
Bernardinų parapijos 200 metų
jubiliejui. Vyks Šv. Huberto bendrijos
organizuota šventinė agapė (vaišės).
SPALIO 5 D., SEKMADIENIS
9 val. Šv. Mišios anglų kalba užsieniečių
bendruomenei

10.30 val. Šv. Mišios, aukoja Lietuvos
pranciškonų šv. Kazimiero provincijos
ministras br. kun. Astijus Kungys OFM
Po Šv. Mišių – naujai įrengto
Bernardinų bendruomenės centro
atidarymas; menininkų Ramūno
Čeponio, Sauliaus Vaitiekūno darbų
ir Vilniaus knygrišių gildijos autorinių
įrišų iš Vilniaus universiteto ir
Pranciškonų provincijolo bibliotekų
rinkinių parodos; muzikuoja Petras ir
Dominykas Vyšniauskai
13 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų
parapijoje pradžia
15 val. Naminių gyvūnų palaiminimas
bažnyčios šventoriuje
17 val. Šv. Mišios
18.30 val. Bernardinų bažnyčios giedojimo
mokyklos chorų koncertas „Įkvėpimai“:
mažylių choras „Brangenybės“, vadovė
V. Kikėlienė; choras „Angelai“, vadovė
R. Gocentienė; choras „Serafimai“,
vadovė E. Ignatavičienė; choras
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė
R. Kraucevičiūtė; choras „Langas“,
vadovė R. Kraucevičiūtė, chormeisteriai
E. Ignatavičienė ir J. Šakalys. Koncerto
režisierė E. Storpirštienė

Šventės dienomis Bernardinų bažnyčios šventoriuje vyks fotografijos paroda, skirta parapijos
gyvenimui. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šventiniuose renginiuose.
http://parapija.bernardinai.lt

