Bernardinai
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

BERNARDINAI

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 15 d. 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
KONCERTAS „ŽYDIŠKI MOTYVAI ATMINTIES LABIRINTE“

Rugsėjo 26 d. (antradienį) 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.
Koncertas skiriamas Lietuvos žydų genocido aukų atminimui.
Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ bei Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, solistai Tamar Nugis (baritonas, Estija), Anne Derouard (sopranas, Prancūzija), Magali Palies
(mecosopranas, Prancūzija) ir aktorius Vytautas Anužis, diriguos svečias iš Prancūzijos Amaury
du Closel. Programoje – Jono Jurkūno „ A vogn shikh“ premjera, Alexander von Zemlinsky
„Psalm 23“, Erich Zeisl „Requiem ebraico“ premjera Lietuvoje.
Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! Koncerto rengėjai VšĮ „Pax et Bonum“ ir choras „Jauna muzika“.
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS BERNARDINUOSE

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia į Atvirą maldos ir šlovinimo vakarą Bernardinų bažnyčioje
Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!"
Rugsėjo 28 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas!
„Šlovink Viešpatį, mano siela ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą! Šlovink Viešpatį,
mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras! Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas“
/Ps 103, 1-3/.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Jau tradiciškai rengiama suneštinė Parapijiečių Agapė iš
spalio 1 d. persikelia į paskutiniąją Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulinių atlaidų dieną.
Kviečiame visus galinčius prisidėti prie Agapės rengimo.
Spalio 8 d. 12 val. po Iškilmingų šv. Mišių rinksimės pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti.
Esate visi širdingai laukiami bažnyčios vidiniame kiemelyje.
KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS

Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų
vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti
savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis tel. +370 650 74189 (Titas).
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 raštinėje:
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

Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams.

Plg. Apd 16, 14b

EVANGELIJA (Mt 20, 1–16)
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 lie-

pia 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: 'Bičiuli,
aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš
noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek
tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad
aš geras?!'
Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

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

Bernardinai

Vilniaus šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų)
parapijos tituliniai
atlaidai spalio 3–8 d.

XXV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 55, 6–9: Mano mintys – ne jūsų mintys
Ps 145 P.: Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.
Fil 1, 20c–24. 27a: Man gyvenimas – tai Kristus
Mt 20, 1–16a: † Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?

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.
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3–8

ANTRADIENIS / SPALIO 3 D.

ŠEŠTADIENIS / SPALIO 7 D.

18.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

9.00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga
(Trijų karalių koplyčioje)

19.00 – TRANZITAS – Mišparai
TREČIADIENIS / SPALIO 4 D.
18.00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų
liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)
KETVIRTADIENIS / SPALIO 5 D.

kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Bernardinai.lt

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
(Trijų karalių koplyčioje)
19.30 – „Protų mūšis” * (senojoje zakristijoje)
PENKTADIENIS / SPALIO 6 D.
nuo 17.30 – Išpažintys

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams, bei jaunuoliai
(15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams
bus registruojami:
rugsėjo 26 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima tel. +370 616 96929
(Vidmantė) ir vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo
metus, prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos
bus skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms.
Taip pat nuo šių metų mūsų parapijoje renkamos ir vaikų pasiruošimo Pirmosios Komunijos bei
Krikšto sakramentams grupės, kuriose bus dėstoma rusų ir anglų kalbomis. Dėl registracijos į
šias grupes kreiptis el. paštu – vidmante.bernardinai@gmail.com
Spalio 15 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: www.bernardinuparapija.lt bei bažnyčios skelbimų
lentoje.
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

18.00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir
susitaikinimo vakaras kartu su šlovinimo
grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe
ICHTHUS, joanitų šlovinimo grupe „Naujasis
kraujas“ (bažnyčioje)
21.00 – Naktinė adoracija
(Šv. Mykolo koplyčioje)

10.00 – 12.30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos
apie Sakramentinę tikrovę, liturgijos slėpinius,
Mišių šventimą (bažnyčioje)
18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
(Trijų karalių koplyčioje)
SEKMADIENIS / SPALIO 8 D.
9.00 – Šv. Mišios anglų kalba
(Trijų karalių koplyčioje)
10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)
12.00 – Suneštinė Agapė
13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS
14.00 – Naminių gyvūnų laiminimas
bažnyčios šventoriuje
17.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)
* Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis iki rugsėjo
28 d. (ketvirtadienio) 12 val. el. paštu
ofsbernardinai@gmail.com, nurodant grupės
pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.

RINKLIAVA ATLAIDŲ FONDUI

Artėja mūsų parapijos tituliniai šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai, kurie vyks spalio 3–8 dienomis.
Rengiantis atlaidams susidaro nemažai organizacinių išlaidų, todėl maloniai Jūsų prašome paaukoti atlaidų fondui. Speciali rinkliava bus renkama sekmadieniais, rugsėjo 17 d. po 10.30 val. ir
13 val. šv. Mišių, o rugsėjo 24 d. – po 10.30 val., 13 val. ir 17 val. šv. Mišių. Bažnyčios gale aukas
rinks Kolumbo riteriai.
Kam yra patogiau, aukoti galima į parapijos sąskaitą: LT30 7300 0101 3343 9118, mokėjimo
paskirties laukelyje nurodant: Atlaidų fondui.
Dėkojame už Jūsų paramą!
www.bernardinuparapija.lt

