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BERNARDINAI

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį,
spalio 9 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
KATECHEZĖS PRADŽIA MŪSŲ PARAPIJOJE

Nr. 631

2016 spalio 2-4 d.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčios tituliniai atlaidai

Spalio 9 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.
BERNARDINŲ BLUSTURGIS

Nori naujo dviračio, bet neturi, kur dėti senojo? O gal iš močiutės paveldėjai senovinius sidabrinius šaukštelius, bet nori naujų?
Tuomet kviečiame į Bernardinų blusturgį! Jei turite nebenaudojamų, bet geros kokybės ar nedidelių buities daiktų, kiekvieno
mėnesio 2-ąjį sekmadienį, iš karto po rytinių Šv. Mišių, laukiame
jūsų vidiniame mūsų bažnyčios kiemelyje, kur galėsite parduoti,
dovanoti ar mainyti savo atsineštus daiktus.
Pirmas Blusturgis įvyks spalio 9 d. 12 val.
Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje
„Vilniaus Bernardinai“.

VAIKŲ PASIRUOŠIMAS
KRIKŠTO IR PIRMOSIOS
KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS

Dar yra laisvų vietų vaikams norintiems pasiruošti Krikšto, Atgailos ir
Pirmosios Komunijos sakramentams.
Užsiregistruoti galima spalio 17–21 d.
susitarus dėl susitikimo
tel. 8 616 96 929 (Vidmantė)

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU

Nuo rugsėjo 11d., sekmadieniais, per 10.30 val. rytines Šv. mišias
žodžio liturgijos metu Senojoje zakristijoje veiks vaikų tarnyba,
kurią organizuoja Pranciškoniškas jaunimas.

SENOS „MAGNIFICAT“ KNYGELĖS

Kiekvieno mėnesio I-ąjį sekmadienį į zakristiją galite sunešti
senus „Magnificat“ numerius. Tokiu būdu padėsime taupyti popierių ir prisidėsime prie ekologinės kultūros.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: II, 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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DIEVO GARBINIMAS
Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.
Šv. Pranciškus Asyžietis
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Bernardinai
XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Hab 1, 2–3; 2, 2–4; Ps 94(95); 2 Tim 1, 6–8;13–14

P. : O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats
byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės.“

TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO ATLAIDAI
Kviečiame visus kartu
džiaugsmingai
švęsti ir melstis

EVANGELIJA (Lk 17, 5–10)
Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‚Išsirauk ir pasisodink jūroje‘,– tai jis jūsų paklausytų.
Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš
lauko, sako: ‚Tuojau sėsk prie stalo‘? Argi nesako: ‚Prirenk man
vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o
paskui tu pavalgysi ir atsigersi...‘ Argi samdiniui dėkojama, kad
jis atliko, kas jam liepta?
Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‚Esame
nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti‘“.
Pagal tradiciją, neabejotinai siekiančią XIII a. pradžią, 1216 m.
liepą Pranciškus apsilankė netoliese esančioje Perudžoje pas neseniai išrinktą popiežių Honorijų III ir išdėstė neįprastą reikalą:
paprašė suteikti visuotinius atlaidus tiems, kurie atvyks į Porciunkulės bažnytėlę, atliks išpažintį ir atgailaus dėl savo nuodėmių. Šių dienų krikščionis gali paklausti, ką reiškia tokia malonė,
suteikiama po asmeninės atgailos ir išpažinties. Norėdami tai
suprasti turime nepamiršti, kad anais laikais, nepaisant daugelio pokyčių, tebegaliojo tos pačios esminės atgailavimo tvarkos
nuostatos kaip ir senųjų laikų Bažnyčioje. Be kita ko, ir įsitikinimas, kad po krikšto malonė negali būti suteikta vien nuodėmių
atleidimo aktu, bet – kaip ir ankščiau ruošiantis krikštui – būtina iš esmės perkeisti gyvenimą, išnaikinti vidinį blogį. Atleidimas nereiškia, kad šis egzistencinis veiksmas tampa nereikalingas,
bet jis įgauna prasmę, tapdamas tikrove.
Joseph Ratzinger BENEDIKTAS XVI „Asyžiaus malonė“

Mielieji parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji šeima ir mūsų parapija
mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina g yvą Pranciškaus
atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų
Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu. „Kiekvienas, kuris supranta,
kiek daug Šv. Pranciškus davė, bet nesugeba to pilnai išreikšti, gali
geriau suvokti tą bejėg ystę, kurią išg yveno pats šventasis ir kuriai jis
turi būti skolingas bent jau pusę savo jėgos. Jis jautė Dievui ne tik
didžiulį dėkingumą, bet ir nepanaikinamą skolą, kuri įkvepia daryti
vis daugiau ir nuolat pripažinti, kad iš esmės dar nieko nepadarėme. Žvelgdami į šv. Pranciškų, mes galime bent iš dalies suprasti
tą begalinį dėkingumą už stebuklų liūtį, už kurią nėra kuo atsilyginti, ir kartu turime pripažinti, jog ir mes neturime kuo atsilyginti
pačiam šv. Pranciškui, neturime nieko, išskyrus trumpas savo
g yvenimo žvakes, kurios taip greitai ištirpsta Viešpaties šventovėje“
(G. K. Čestertonas).
Sveikinu jus visus su Šventojo Pranciškaus iškilme ir Bernardinų
bažnyčios tituline švente ir kviečiu dalyvauti atlaidų programos
renginiuose! Tegul Serafiškojo Tėvo Pranciškaus skelbta bendrystė
ir pagarbi Viešpaties meilė visuomet būna mūsų tobulo džiaugsmo
šaltiniu!
Jūsų br. Evaldas Darulis OFM
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija
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ŠVENTINĖ ATLAIDŲ
PROGRAMA:

SPALIO 1 D., ŠEŠTADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios.
10.00–17.30 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčios chore už
Didžiojo altoriaus. Adoruoja Bernardinų parapijos bendruomenės
grupės.
14.00–17.00 val. Lietuvos Europos skautai visus vaikus ir suaugusius kviečia pažaisti. Renkamės 14 val. bažnyčios šventoriuje.
18.00 val. Šv. Mišios.
SPALIO 2 D., SEKMADIENIS
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba.
10.30 val. Šv. Mišios kartu su naminiais gyvūnėliais. Po Šv. Mišių
– naminių gyvūnėlių laiminimas bažnyčios šventoriuje.
13.00 val. Šv. Mišios. Gieda Filaretų pradinės mokyklos choras.
14.00 val. Dailininkės Giedrės Derenčienės tapybos darbų parodos
„Pasilik...“ atidarymas Bernardinų bendruomenės centre.
16.30 val. Dievo tautos liturginių valandų vakarinė malda
(Mišparai).
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda jungtinis Lietuvos grigališkojo choralo
ansamblių choras.
SPALIO 3 D., PIRMADIENIS
7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Šv. Mišios. Pagrindinis celebrantas J.E Vilniaus
vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Gieda Užupio gimnazijos
choras.
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas – Bernardinų parapijos
jaunimo spektaklis. Režisierė Vida Lipskytė.
SPALIO 4 D., ANTRADIENIS
7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios.
Pagal šimtametę tradiciją Bernardinų bažnyčioje svečiuojasi ir
Šv. Mišias aukoja broliai dominikonai.
19.00 val. Koncertas „TU ESI“. Skambės kompozitorių A.
Martinaičio ir O. Gjeilo kūriniai.
Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios chorai „Langas“ ir
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė R.Kraucevičiūtė, chormeisteriai
E.Ignatavičienė ir G. Gaidamavičius; Vilniaus arkikatedros jaunimo choras,
vadovė V. Savickaitė – Paciūnienė; Vilniaus universiteto kamerinis orkestras,
vadovas P. B. Koncė.

Po koncerto rožių kiemelyje vyks agapė, kurią susikursime savo
atsineštomis gėrybėmis. Vaišinsimės sriuba, todėl kiekvienas
atsineškime dubenėlį ir šaukštą!
www.bernardinuparapija.lt

