Bernardinai
PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Rugsėjo 8 d. po 10.30 val. šv. Mišių visi susitikime ir švęskime Parapijiečių Agapę su karšta
sriuba, arbata ir suneštinėmis vaišėmis!

BERNARDINAI

GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas „VIENA KRISTUJE“ .
Rugsėjo 12 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda! Po
šv.Mišių šlovins šlovinimo grupė „Aukštyn širdis“ iš Vilniaus! Esate laukiami visi! Viešpats
džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com
Daugiau informacijos: Edgaras, tel.+370 645 34505, Gintarija, tel. +370 686 73408
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ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)

2018 rugsėjo 8 d.

RUGSĖJO 22 D. MŪSŲ BAŽNYČIOJE PRISIMINSIME HOLOKAUSTO AUKAS

10.30 val. šv. Mišios bus aukojamos už Holokausto aukas Lietuvoje prašant Viešpatį apsaugoti Lietuvą nuo neapykantos bei šovinizmo dvasios.
18.30 val. kviečiame į koncertą žydų genocido dienai atminti „Jis
yra gyvųjų Dievas“, kuriame skambės hebrajų ir krikščionių religinė muzika, giesmės, poezija jidiš kalba. Dalyvauja: Olga Šardt
(lyrinis sopranas, Lietuva - Izraelis), Rima Tamo (Klaipėdos muzikinis teatras, smuikas), Maestro Saulius Šiaučiulis(klavišiniai),
skaitovė Deimantė Varnaitytė (Naujasis teatras). Koncertą remia Bernardinų parapijos ekonominė taryba ir kiti geradariai.

Laiminga tu,
Švenčiausioji Mergele
Marija, ir verta garbės
visokios, nes iš tavęs
užtekėjo teisingumo
saulė – mūsų Dievas,
Kristus.

KONCERTAS „HILDEGARDOS BINGENIETĖS VIZIJOS“

Rugsėjo 16 d., pirmadienį, 19 val. Tarptautinis senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“ kviečią į koncertą „Hildegardos Bingenietės vizijos“
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.
Viduramžių muzikos improviacijas pagal katalikų bažnyčios mokytojos mistikės, kompozitorės, poetės Hildegardos Bingenietės vizijas atliks ansamblis
ENSEMBLE MANDEL (Austrija, Vengrija).
PREMJERA LIETUVOJE: SKAMBĖS PIRMOJO ŽMOGAUS RAUDA

Rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, 19 val. kviečiame į koncertą Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje
„Atsigręžk, kai tamsumos šešėliai kris“. Pirmą kartą Lietuvoje skambės XXI a. rimtosios ir sakralios muzikos šedevras – Arvo Pärto „Adam‘s Lament“ („Adomo rauda“) chorui ir kameriniam
orkestrui. Koncerto programoje taip pat išgirsite A.Šenderovo „Post scriptum“ ir Egono Welleszo
„Elizabeth Barrett Browning sonetai“. Koncerte dalyvauja Erminie Blondel (sopranas, Prancūzija), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras „Jauna muzika“, aktorė Dalia Michelevičiūtė ir Dirigentas Amaury du Closelis (Prancūzija). Koncertas skiriamas Lietuvos žydų genocido aukoms
pagerbti. Koncerto rengėjai VŠĮ „Pax et Bonum“ ir „Académie Lyrique“ (Prancūzija).
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 zakristijoje:
III, IV, V 9.00–11.00, 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

EVANGELIJA (Mt 1, 1–16. 18–23)
[...] Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo mus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš
motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam
dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą
Dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juo- iš nuodėmių“.
zapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti
Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpajai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.
ties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai
Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis
pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juo- vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su
zapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į na- mumis“.
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
ŠILINĖS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Mch 5, 1–4a: Iki laukianti kūdikio pagimdys
Ps 13. P.: Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu.
Rom 8, 28–30: Kuriuos Dievas iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė
Mt 1, 1–16. 18–23: † Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios
Per šį Marijos gimimo minėjimą norėtųsi ir
Evangeliją skaityti kaip Marijos gimimo istoriją.
Tačiau Evangelija tyli. Nepasako nei žodžio,
nei menkiausios užuominos, kaip ten viskas
vyko. Kaip Marija gimė? Kokių buvo stebuklų ar
ženklų jos gimimo istorijoje?
Tylėti nereiškia nekalbėti. Pati tyla irgi kažką
mums bando pasakyti, juolab – evangelinė tyla.
Juk Dievas irgi dažnai kalba per tylą. Ir ši tyla
man byloja ne tik apie Marijos kuklumą, bet
man sako daug daugiau – kad ji buvo viena iš
mūsų. Ji nebuvo įžymybė, nebuvo Mis Pasaulis
ar Mis Izraelis, nebuvo kilminga ar turtinga.
Buvo tokia, kokių ir šiandien sutinkame gatvėse,
namuose, darbovietėse. Mes tiesiog praeiname
visai net nemąstydami, kas tie sutikti žmonės,
kokie jų g yvenimai, rūpesčiai, kur jie skuba, ką
jie veikia... O juk taip pat buvo ir tada, Marija
vaikščiojo kartu su mumis ir buvo viena iš mūsų.
Gyveno kasdieninį g yvenimą, rūpinosi papras-

čiausiais dalykais.
Ir drįsčiau sakyti, kad ji žmonių akyse buvo
niekas, viena iš daugelio, neturinti jokios
įtakingos visuomeninės padėties, neužimanti
aukštų pareigų, jos tiesiog nebuvo, ji nebuvo dar
gimusi...
Jos gimimas būtent ir prasidėjo čia, šiose
Evangelijos eilutėse. Kai Dievas per angelą
praneša džiugią ją žinią, ne tik po jos širdimi
gimsta Jėzus, bet ir ji pati gimsta Evangelijos
eilutėse, naujai gimsta ir savo aplinkai, gimsta
naujam g yvenimui, kuris bus visai kitoks ir visas
pašvęstas Sūnui Jėzui.
Ši šventė – dar vienas Marijos rodymas į
savo Sūnų Jėzų ir tylus raginimas priimti Jį ir
pasakyti Jam TAIP. Tokiu būdu ir mes naujai
gimsime savo ir kitų žmonių rašomose jų g yvenimų Gerosiose Naujienose.
kun. Deimantas Braziulis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ (ŠILINĖ)
Šiandien minime vieną seniausių Dievo Motinos iškilmių – Švč. Mergelės Marijos Gimimą. VI amžiuje Jeruzalėje, Marijos gimimo
vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos
bažnyčia. Tada ir pradėta visoje Rytų Bažnyčioje švęsti rugsėjo 8-ąją Dievo Motinos Gimimą. Nuo VII amžiaus ši data minima Romoje tarp keturių didžiausių Mergelės Marijos

iškilmių, o nuo XI amžiaus – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Pasirinktas rugsėjo mėnuo,
nes Rytų Bažnyčia pradeda liturginius metus
rugsėjį. Rugsėjo 8 diena VIII amžiuje padėjo
nustatyti Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės datą – gruodžio 8-ąją (suprantama, kad tai
turėjo būti devyniais mėnesiais anksčiau, negu
jos gimimas).

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

Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.)

gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.

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 17 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 24 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima
tel. +370 616 96 929 (Violeta) ir el. p. violeta.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, prašoma auka 70 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms.
Renkama vaikų, turinčių klausos negalią grupė
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus (9–14 m.), turinčius klausos
negalią jungtis prie pasiruošimo Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams grupės. Prašome
kreiptis į mokytoją Liną, mob. +370 687 77751 arba el. paštu: skrodenyte.lina@gmail.com
Spalio 6 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje pradžią.
Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams.
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 13 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame
kreiptis į parapijos kleboną br. Evaldą Darulį, mob. +370 615 79796.
BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA

Pranciškučiai
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paauglių bendruomenės -Pranciškučių.
Pranciškučiai į grupelę renkasi kiekvieną penktadienį nuo 16 val. ( Bernardinų jaunimo centro
rūsyje, Maironio g. 10-3, Vilnius). Ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į
Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius,
paminėsime svarbias liturgines šventes ir dalyvausime šventosiose Mišiose. Daugiau informacijos
Vadovė Saulė, mob. +370 626 71793
Kviečiame ir jaunimą
nuo 14 iki 29 metų, norintį sekti Jėzų šv. pranciškaus pėdomis, prisijungti į Pranciškonišką
jaunimą. Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim :) Jūsų Bernardinų jaunimo centras!
www.bernardinuparapija.lt

