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 telefonu 8 616 96929 (Vidmantė)

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

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.
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2016 spalio 9 d.

Šiandien meldžiamės už Lietuvą. Nepamirškime, kad atlikdami savo pilietinę pareigą,
liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi.

KATECHEZĖ TĖVELIAMS

Tikėjimo kelionę kartu su Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams besiruošiančiais vaikais
kviečiame keliauti ir tėvelius. Pirmoji katechezė tėveliams vyks spalio 23 dieną po 13 val. šv. Mišių.
PARODA

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta dailininkės Giedrės Dulinskaitės Derenčienės tapybos ir akvarelės darbų paroda "Pasilik..." Paroda veiks iki lapkričio 2 d.
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“.

Už viską dėkokite,
nes to Dievas
nori iš jūsų
Kristuje Jėzuje.

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE VA „CARITAS“ BETANIJA LANKYTOJŲ GRUPĖS

Mūsų parapijiečiai aktyviai dalyvauja VA „Caritas“ Socialinio centro Betanija lankytojų lankymo grupėje, kurios misija – padėti, patarnauti artimui ir būti šalia labiausiai pagalbos reikalingų
Betanija lankytojų.
Kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį nuo 17.00 - 19.00 val. mūsų parapijiečiai lanko ir būna su
labiausiai pagalbos stokojančiais VA Caritas Socialinio centro Betanija lankytojais (bendraujame,
skaitome šv. Raštą, žiūrime filmus ir kt.).
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

1 Tes 5, 18

EVANGELIJA (Lk 17, 11–19)
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos.
Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“
Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko.
Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal,

balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis.
Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko?
Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir
atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė
tave“.
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XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Kar 5, 14–17: Sugrįžęs pas Dievo žmogų, Naamanas išpažino Viešpatį
Ps 97. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims
2 Tim 2, 8–13: Jei ištversime, su Kristumi ir karaliausime
Lk 17, 11–19: Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip
tik šitas svetimtautis!
Mūsų g yvenimas yra Dievo dovana. Todėl
už viską turime būti jam dėkingi: už saulę virš
galvos, už Dievo palaikomą diena iš dienos
sveikatą, už duonos gabalėlį, kurį valgome, už
kerintį kūdikio šypsnį, už mirties patale sulauktą
rytą, už nepažįstamo žmogaus mandagumo ar
pagalbos gestą, už sveiką gimusį kūdikį. Dievas
laukia iš mūsų dėkingumo, nes tai tikėjimo
aktas. Štai kodėl dėkingumą išreiškiančiam
parpuolusiam ant žemės prieš Viešpatį Jėzų
Kristų samariečiui Jėzus tarė: „Kelkis, eik!
Tavo tikėjimas išg ydė tave.“ Jėzus sako, kad ne
jis išg ydė, bet tikėjimas. Būtent šioje vietoje mes
pajuntame šio sekmadienio Evangelijos glaudų
ryšį su praėjusio sekmadienio Evangelija apie
tikėjimą, mažą lyg garstyčios grūdelį, bet tikrą,
autentišką. Atpažįstame dėkingą tikėjimą.
Jėzus skundžiasi nedėkingu žmogumi: „Argi
ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas
nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę,
kaip tik šitas svetimtautis!“ Tai skaudus Jėzaus
skundas. Nejaugi žmogus yra neišg ydomas
egoistas? Kokie nedėkingumo raupsai ėda mūsų
sąžinę? Jėzus laukia iš mūsų dėkingumo manydamas, jog turėtume būti dėkingi už Dievo mums
suteiktas dovanas. Jis dešimčiai raupsuotų jų
neįsakė ateiti ir jam padėkoti. Jėzus manė, kad
tikėjimas juos atves prie Viešpaties kojų išreikšti
dėkingumą. Todėl pagalvokime, prisipažinkime
labai nuoširdžiai, pirmiausia patys sau, ar mes
nesame iš tų devynių nedėkingų jų?

Dėkingumas – žmogaus atsakas į tai, ką jis
gavo iš Dievo. Evangelija, tikėjimas, išganymas –
tai dovanos, už kurias reikia nepaliaujamai dėkoti. Išganymo kelias yra atvertas visiems. Tikėjimas išgano, kuomet leidžiame Dievui veikti per
mus. Iš vienintelio sugrįžusio padėkoti samariečio Jėzus prašo ataskaitos dėl kitų devynių, kodėl
jie neatėjo padėkoti. „Argi ne dešimt pasveiko?
Kur dar devyni?“ Gal šiuo klausimu Kristus nori
šio samariečio paklausti, kodėl jis nepaskatino,
neparagino devynių likimo draugų padėkoti Dievui už išg ydymą. Jėzus iš tikinčiojo nori, kad
šis atliktų savo misiją g yvenime. Kad tikintysis
skelbtų Dievo geradarybes, lyg samarietis balsu
šlovindamas Dievą ir kviesdamas kitus taip
daryti. Tikintysis yra atsakingas Dievo akivaizdoje už save ir už kitus. Jėzus norėjo išg ydyti ne
tik raupsuotų jų kūnus, bet ir jų tikėjimą. Jėzus
iš mūsų laukia nuoširdaus, džiugaus dėkingumo.
Nes tik dėkodamas Dievui, žmogus ima suvokti
ir įvertinti Dievo jam suteiktas dovanas.
Brangieji, nedėkingumas neleidžia augti tikėjimo malonei. Toks žmogus praranda Dievo malones, gautas už dyka. Atpratome Dievui dėkoti.
Apaštalas Paulius sako: „Kalbėkitės psalmių,
himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite
ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už
viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus vardu“ (Ef5, 20). Atitolink,
Viešpatie, nuo mūsų bet kokį nedėkingumą,
kuris mus įkalina egoizme ir trukdo priimti tavo
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dovanas. Padaryk, kad rūpintumės ne tik kūno,
bet ir sielos sveikata. Padėk mums eiti tikėjimo
keliu link Tavęs. Padaryk, kad mes suprastume,
jog visos malonės ir dovanos ateina iš Tavęs. O
Jėzau, Dangiškasis Gydytojau, suteik ir mums

išg ydymą, kuris teikia tvirtybės kūnui ir ramybės
dvasiai. Dėl visko, ką iš tavęs gauname, tebūnie
amžiais šlovinamas Tavo vardas!
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

Popiežius pristato maldos intenciją spalio mėnesiui: už žurnalistus
„Dažnai pagalvoju: kaip komunikavimo priemonės galėtų labiau tarnauti susitikimo kultūrai?
Reikia žiniasklaidos, kuri ugdytų žmonijos ir visos planetos gerovę. Melsk kartu su manimi, kad
žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu.
Padėsi man paskleisti šią maldos intenciją?"

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
„Rožinis yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama su tyla, pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kontempliacijai. Iš tiesų
tolygus Ave Maria kartojimas vidinės tylos netrikdo, bet, priešingai, jos reikalauja
bei ją palaiko. <...> Tad, recituodami Ave Maria, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų
Dievo balso, nes jis visada kalba tyla, „švelnios tylos balsu“ (1 Kar 19, 12). Todėl labai svarbu tiek
asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą.“ (Plg. BENEDIKTAS XVI. Meditacija apie rožinio maldą).

MIELI PARAPIJIEČIAI,

Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto
skaitymo, Rožinio maldos, Moterų maldos, Vyrų maldos, Šeimų maldos, Charizminę maldos,
Biblijos skaitymo ir kitas grupes.
Biblijos skaitymo vakarai su br. Arūnu Peškaičiu vyksta antradieniais 18 val. Šv. Mykolo
koplyčioje.
Rožinio maldos grupė renkasi penktadieniais 19 val. Šv. Mykolo koplyčioje,
Moterų maldos grupė susitinka kiekvieną ketvirtadienį 19 val.;
Vyrų maldos grupė – trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių renkasi Senojoje zakristijoje;
Charizminė maldos grupė rinksis trečiadieniais, 19 val. vienuolyno Pokalbių kambaryje;
Dvasinės pagalbos (maldos) grupė susitinka ketvirtadieniais po 18 val. šv. Mišių;
Kiekvieną mėnesio 1-ąjį antradienį 19 val. kviečiame į šv. Mišias šeimoms.
Trečiadieniais 18 val. kviečiame į jaunimo mišias.
Daugiau informacijos rasite parapijos skelbimų lentoje ir tinklapyje www.bernardinuparapija.lt.
www.bernardinuparapija.lt

