Bernardinai
NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA
Rugsėjo 1 d. 9 val. kviečiame į naujų mokslo metų atidarymo Šv. Mišias.
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 22 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 29 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks bažnyčioje.
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie Sutvirtinimo dieną (gegužės 29 d.) bus sulaukę 15 m.
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus,
prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Registracija pilnai
įvyksta ir vaikas gali pradėti lankyti pamokėles tuomet, kai yra paaukota auka.
Spalio 4 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijojepradžią. Kartu
švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas būtinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei skelbimų lentoje.
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Savo valia Tėvas
pagimdė mus tiesos
žodžiu, kad mes
būtume tarsi
pirmienos jo
kūrinių tarpe.

SUAUGUSIŲSJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį spalio 11 d., 12 val. Šv. Mykolo koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks penktadieniais nuo
17 iki 18 val.

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
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Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, VI 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

DVASINĖS PAGALBOS GRUPĖ SERGANTIEMS ONKOLOGINE LIGA
Kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių kviečiame visus, susidūrusius su onkologine liga –
sirgusius, sergančius ir jų artimuosius – rinktis į dvasinės pagalbos (maldos) grupę. Lydimi
br. Juozapo Marijos OFM mokysimės priimti ir kovoti su šia liga – semtis stiprybės maldoje,
dalintis patirtimi ir rūpesčiais, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Pirmas susitikimas,
rugsėjo 3 d., ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių. Daugiau informacijos: br. Juozapas
Marija OFM, tel. 8687 80989, Jolita 8655 40409.

2015 rugpjūčio 30 d.

Jok 1, 18

EVANGELIJA (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)
Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai
yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir
visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš
turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar
daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių
indų plovimo.
Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia:
„Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?“
Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius,

pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs.
Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs
įsikibę laikotės žmonių papročių“.
Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas,
iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų
sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“. Iš vidaus,
iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos
tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

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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Įst 4, 1–2. 6–8; Ps 14; Jok 1, 17–18. 21b–22. 27; Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23
P. : Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?
Iš žmonių širdies
Prisiminkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
žodžius: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems,
kurie jūsų nekenčia“. Pats mūsų Viešpats Jėzus
Kristus, kurio pėdomis turime sekti, jį išdavusį
žmogų vadino savo draugu ir laisva valia pasidavė
budeliams. Taigi mūsų draugai yra tie, kurie be priežasties mus vargina ir kamuoja, žeidžia ar žemina,
kelia skausmą ar kančią, tampa mūsų kankinystės
ir mirties kaltininkais. Juos mes turime mylėti, labai
mylėti, nes už visa, ką jie mums padaro, mums
suteikiamas amžinasis gyvenimas.
Mes turime nekęsti savo žemesniosios prigimties su
jos ydomis ir nuodėmėmis, nes, mėgdama pasaulietišką gyvenimų, ji gali atskirti mus nuo Viešpaties
Jėzaus Kristaus meilės ir amžinojo gyvenimo,
traukdama žemyn į pragaro gelmes. Dėl savo pačių
kaltės esame sugedę, apgailėtini, nepažįstantys jokio
gėrio, godūs ir trokštantys daryti vien blogį, kaip
sako Viešpats Evangelijoje: „Iš vidaus, iš žmonių

širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės,
vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas,
suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai,
puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš
vidaus ir suteršia žmogų". Su meile, kuri yra Dievas,
aš meldžiu visų savo brolių - tiek ministrų, tiek jų
valdinių - atmesti visokį prisirišimą, visus reikalus
bei rūpesčius ir tarnauti, mylėti, šlovinti bei garbinti
mūsų Viešpatį Dievą tyra širdimi ir protu, nes šito
Jis užvis labiausiai trokšta. Įkurkime savo viduje
buveinę, kur Jis galėtų apsigyventi, Jis, Viešpats
Dievas visagalis - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Jis pats mums sako: „Todėl visą laiką budėkite ir
melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimų jų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje".

Šv. Pranciškus Asyžietis † 1226
Sekmadienių mišiolėlis „Gyvoji duona“, Palendrių
Šv. Benedikto vienuolynas

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM – apie
Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje:
„Pamažu pradedame dirbti kartu“
Pašvęstojo gyvenimo metų proga Lietuvos vienuolijos vakar, rugpjūčio 29 d. rinkosi į
Palapinių šventę Vilniaus Bernardinų sode. wBuvo kviečiami visi norintys pabendrauti,
susipažinti ir pamatyti, kuo gyvena ir ką veikia vienuoliai bei vienuolės visoje Lietuvoje.
Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas interviu „Bernardinai.lt“ kalbėjo apie tai, ką jau davė šie metai patiems pašvęstiesiems.
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

„Manau, kad svarbiausias vaisius
yra tas, kad pradėjome švęsti kartu.
Man atrodo, kad tai labai svarbu.
Gal jau yra šiek tiek įdirbio, ypač
tarp seserų vienuolijų – jos jau daro
kai ką kartu. Tai savotiškas iššūkis,
nes kartais dar pasitaiko sustabarėjimo, nusistatymo, kad „mes mokame būtent taip“, „taip yra ir daugiau
nieko nekeisime“ ir pan. Tačiau vis
labiau žmonės pamato, kad, atverdami duris, savo bendruomenes kitiems, ne tik kažką duodi, bet ir gauni: kitą patirtį, kitą požiūrį. Vyko bendros konferencijos,
renginiai, jau bendrai vykdoma jaunų vienuolių
formacija, Kristaus ikona keliauja iš vienuolijos
į vienuoliją. Vyksta tarsi maldos grandinė vienų
už kitus: paprastas ženklas, bet į namus atkeliaujanti ikona tarsi dar labiau mus tarpusavyje
sujungia. Per tą priartėjimą vienas prie kito vėl
pajuntame savo pašaukimo džiaugsmą.
Vienas iš dokumentų – pirmasis skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams – pavadintas „Džiaukitės“ („Ralegratevi“). Popiežiaus paraginimas
„Evangelium gaudii“ (Evangelijos džiaugsmas)
taip pat kalba apie Evangelijos džiaugsmą. Neatsitiktinai: jei pasirinkusieji pašvęstąjį gyvenimą niekur neranda džiaugsmo, kas tada tai per
gyvenimas? Vyresnioji karta kalba apie auką,
kančią… Žinoma, jos yra ir jokiu būdu neno-

rime išsiginti, bet popiežius Pranciškus atkreipia
dėmesį į tai, kad turime atsiliepti kitaip, per kitą
prizmę: džiaugdamiesi ir mylėdami šį gyvenimą. Į kiekvieną pašaukimą reikia atsiliepti mylint tą gyvenimą. Juk neįsivaizduojame, kad vyras ar moteris tuoktųsi be meilės, antraip jie visą
gyvenimą kentėtų. Taip ir kunigas, jei priima
šventimus sukandęs dantis – nebus laimingas.
Tad pašvęstasis gyvenimas turi būti džiaugsmo
šaltinis.
Norisi šia dvasia išgyventi šiuos metus ir, žinoma, būti atviriems naujiems iššūkiams, kurių
mums visiems jie dar atneš. Norisi, kad šie metai
būtų mums patiems ženklas: kai popiežius juos
paskelbė, norėjo, kad jie mums kai ką duotų,
būtų kaip iššūkis. Kita vertus, popiežius ne kartą yra pakartojęs, kokia didžiulė Dievo dovana
Bažnyčiai yra viso pasaulio broliai ir seserys, kad
ir kur jie būtų.“

PARAPIJIEČIŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVOS
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO (ŠILINIŲ) ATLAIDUS
Šiemet švenčiame Popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojo gyvenimo metus. Šia proga
rugsėjo 15 d. (antradienį) organizuojame mūsų parapijiečių vienos dienos piligriminę kelionę
į Šiluvos atlaidus, kur bus švenčiama vienuolių diena. Grįždami planuojame aplankyti Kauno
pranciškonų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, vienuolyną bei ten gyvenančius brolius. Išvykstame
autobusu 8.00 val. nuo Bernardinų bažnyčios. Rinkliava už kelionę – 12 EUR, kurią reikia
įnešti registruojantis. Registruoja bažnyčios budinti. Piligrimystės koordinatorė – parapijietė
Roma Pakėnienė (tel. 8 699 26 884). Kelionėje grupę lydės parapijoje tarnaujantys broliai pranciškonai. Pas brolius Kaune turėsime agapę (vaišes), tad pasiimkite sumuštinį sau ir kitam :)
Daugiau informacijos parapijos internetinėje svetainėje.
www.bernardinuparapija.lt

