Bernardinai
ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ

Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo 15 d., kiekvieną sekmadienį, 13.00 val. Šv. Mišios
bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Andželika ir Ernesta padės dalyvauti liturgijoje klausos negalią turintiems žmonėms.”

BERNARDINAI

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).
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XXIV EILINIS SEKMADIENIS

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

SAKRALINĖS MUZIKOS PUSVALNDIS

Rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, 19 val. (po šv.Mišių) mūsų bažnyčioje kviečiame kartu praleisti
sakralinės muzikos pusvalandį su Jaunimo choru Brandenburg (Vokietija) ir VDU švietimo akademijos choru „Ave vita“ (Lietuva)
KONCERTAS VAIKAMS IR VISAI ŠEIMAI „ŠVENTOSIOS KLAROS ISTORIJA“

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 14 val. (po šv. Mišių) Tarptautinis senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“ kviečią į koncertą vaikams ir visai šeimai „Šventosios Klaros istorija“. Šis edukacinis koncertas – tai pasakojimas apie bičiulystę ir tikėjimo kelionę. Atlikėjai, ansamblis IN
CAMPO APERTO (Lietuva), kvies pasinerti į sekamą Šventosios Klaros istoriją, persipinančią
su viduramžių muzika.
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.
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

2018 rugsėjo 15 d.

2 Kor 5, 19

EVANGELIJA (Lk 15, 1–10. (11–32))
[...] Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo
du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve,
atiduok man priklausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis,
susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten,
palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai
viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis
pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į
laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą
bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė
to jam neduodavo.
Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš
bado! Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve,
nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis
tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš
tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė
ant kaklo ir pabučiavo.
O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir
tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi'...
Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmauki-

te jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime
ir linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo
miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir
jie pradėjo linksmintis.
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose.
Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir
paklausė, kas čia dedasi.
Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas
liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo
sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo.
Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun.
O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau
tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau,
o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas
tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį'.
Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su
manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet
reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis
buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“.]
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Bernardinai
XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 32, 7–11. 13–14: Viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto,
kuriuo buvo grasinęs
Ps 51. P.: Kelsiuos ir eisiu pas tėvą.
1 Tim 1, 12–17: Kristus atėjo gelbėti nusidėjėlių
Lk 15, 1–32: † Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mums
pateikia tris gailestingumo palyginimus. Problema iškyla, kai pas Jėzų pradeda lankytis
„visokie muitininkai ir nusidėjėliai“ (Lk 15,
1). Fariziejai ir Rašto aiškintojai nesutinka
su tokiu geranorišku Jėzaus elgesiu. Jiems tai
yra papiktinimas, tačiau Jėzui tai yra elgesys,
kuris atskleidžia tikrą jį Dievo mąstymą.
Jėzaus gailestingume yra Tėvo gailestingumas.
Priimdamas nusidėjėlius, Jėzus yra Dievo
veido atspindys.
Dievas niekada nepavargsta eiti mūsų pasitikti: pirmas eina tuo keliu, kuris mus skiria
nuo Jo, kad tikėjimo ir atgailos dėka sugrįžtume pas Jį. Apaštalas Paulius rašo: „Manęs
buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanymo ir netikėjimo“ (1 Tim 1, 13). Sūnaus
palaidūno palyginime pastebime, kad, kai pasirodo vyresnysis sūnus, supykęs dėl šventiškų
brolio sutiktuvių, tėvas eina pirmas jo pasitikti
ir jį užkalbinti: „Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo
puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo
miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!“ (Lk
15, 32). Tik tikėjimas gali perkeisti egoizmą

į džiaugsmą ir suteikti teisingus santykius su
artimu ir Dievu.
Kad šis dieviškas gerumas neapsiriboja vien
tik rūpestingu ieškojimu, matome ir iš pasakojimuose pabrėžiamo džiaugsmo. Piemuo,
suradęs avį, sukviečia savo draugus ir kaimynus, sakydamas: „Džiaukitės drauge su
manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“ (Lk 15,
6). Moteris, atradusi pamestą smulkų pinigėlį,
susivadina drauges bei kaimynes ir sako:
„Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą,
kurią buvau pametusi“ (Lk 15, 9). Taip pat
trečiame pasakojime paklydėlio sūnaus sugrįžimas virsta šventine puota (plg. Lk 15, 23–24).
Dėmesys labiau kreipiamas į Dievo džiaugsmą
dėl nusidėjėlio atsivertimo, o ne į paties atsivertusio nusidėjėlio veiksmą; pasakojama tai,
ką patiria Dievas, o ne tai, ką nusidėjėlis turi
daryti. Į nusidėjėlio atsivertimą yra žvelgiama
iš Dievo pusės. Dievas priešais žmogų, bet ne
žmogus priešais Dievą: būtent tai yra svarbu
šiems gailestingumo palyginimams.

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.
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS

2019 m. rudenį: spalio 11–13 d. Trinapolyje, Vilniuje,
spalio 25–27 d. Žemaičių Kalvarijoje.
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Rekolekcijas veda trys–keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Dalyvių amžius ir
santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija: www.sutuoktiniususitikimai.lt arba Lietuvos šeimos centre, tel. 8 (37) 208263, el.paštas: lsc@lcn.lt
PREMJERA LIETUVOJE: SKAMBĖS PIRMOJO ŽMOGAUS RAUDA

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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. Lietuvos publika taip pat pirmą kartą išgirs žydų kilmės Austrijos kompozitoriaus Egono
Welleszo kūrinį „Elizabeth Barret Browning sonetai“ bei neseniai anapilin iškeliavusio Lietuvos
kompozitorius Anatolijaus Šenderovo „Post scriptum“.
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). Įėjimas laisvas.
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