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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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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.
2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Nuoširdšiai dėkojame visiems finansiškai ir kitokiais būdais prisidėjusiems prie šių metų parapijos
vasaros stovyklos rengimo. Visi dalyvavusieji galime paliudyti, jog stovyklos metu patyrėme daug
nuostabių akimirkų bei gavome daug Viešpaties malonių. Norime informuoti, kad 2015 metų
parapijos vasaros stovykla vyks birželio 19–24 dienomis. Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros
atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams.
Plg. Apd 16, 14b
EVANGELIJA (Mt 20, 1–16)

BERNARDINŲ KNYGYNĖLIO NAUJIENA
Br. Arūno Peškaičio OFM ir Kazio Simanausko knygą „Vedami“
jau galite įsigyti mūsų knygynėlyje pačia palankiausia kaina.

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

Mieli parapijiečiai,
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno materialinė būklė blogėja. Galinčius nuoširdžiai
prašome rasti rėmėjų ar patiems prisidėti prie mūsų vykdomų misijų. Vienuolyno sąskaitos
numeris LT 85 7044 0600 0154 3390. Būsime labai dėkingi už Jūsų pagalbą.

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su
šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis
darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su
darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė
juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje
be darbo. Jis tarė jiems: 'Eikite ir jūs į mano
vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!' Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir
devintą valandą, jis taip pat padarė.
Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus
bestovinčius ir sako jiems: 'Ko čia stovite

visą dieną be darbo?' Tie atsako: 'Kad niekas
mūsų nepasamdė'. Jis taria jiems: 'Eikite ir
jūs į vynuogyną'.
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas
liepia ūkvedžiui: 'Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo
paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!' Atėję
pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo
po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau
gausią, bet irgi gavo po denarą.
Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir
sakė: 'Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o
tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą'. Bet jis vienam atsakė: 

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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'Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už de- ryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu
narą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, šnairuoji, kad aš geras?!'
ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam
Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paduoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia da- skutiniai“.

XV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 55, 6–9; Ps 144; Fil 1, 20–24. 27a; Mt 20, 1–16
P. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.
Kažkas lieka nustebęs ar net pasipiktinęs šeimininko poelgiu: visiems vienodas užmokestis!
Kodėl taip elgiasi?
Atsakymą randame pabaigoje: „Todėl, kad aš esu geras“. Teisingumas matuojamas nuopelnu,
gerumas – reikalingumu. Pasamdyti paskutinieji galbūt gali būti apkaltinti tingėjimu: ne jie
ieško darbdavio, bet jis juos susiranda. Tačiau šeimininkui labiau rūpi ne tiek jų pasyvumas,
kiek jų vargingumas. Vienos valandos uždarbio – pusės ar net mažiau denaro – neužtenka
šeimai išlaikyti. Šeimininkas yra gailestingas, todėl sumoka jiems visos dienos atlygį.
Šis alegorinis pasakojimas, be abejo, neaprašo teisinio poelgio, bet veikiau iškelia nuoširdaus
ir jautraus žmogaus paveikslą, kuriame mes atpažįstame Jėzaus veidą .
kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Bernardinai.lt

IŠ VISOS ŠIRDIES
Rugsėjis pasaulyje minimas kaip vaikų onkologijos mėnuo. Bernardinų parapija prisijungia prie
akcijos palaikančios onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir jų šeimas.
Rugsėjo 28 d. (sekmadienį) 13 val. kviečiame į
šv. Mišias už sergančius vaikus, kurių metu norintiems bus suteiktas Ligonių patepimo sakramentas.
Šią dieną bažnyčia pasipuoš didele svajonių ir vilties
širdimi su sergančios mergaitės rankelėmis išlankstytų 1000 gervelių. Bus pristatyta Eglės Melinauskienės paroda ,,Diagnozė“.
Po šv. Mišių kviesime į suneštinę agapę.
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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)
BAŽNYČIOS TITULINIAI ATLAIDAI IR
PARAPIJOS 200 METŲ JUBILIEJUS
Mieli parapijiečiai, šiais metais švenčiame Bernardinų parapijos 200 metų jubiliejų.
Šią sukaktį minėsime Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulinių atlaidų metu, spalio 3–5 dienomis.
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
16.30 val. Iškilmingi Mišparai. Giedos Lietuvos
grigališkojo giedojimo chorai
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

