Bernardinai
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 18 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 25 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima telefonu: +370 616 96 929
(Vidmantė) ir el.paštu 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.
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 14 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Rugsėjo 17 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu
Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Ingmaro Bergmano filmą „Rudens sonata“
(1978 m.). Filmas įgarsintas rusų kalba (esnt galimybei pasistengsime surasti versiją su
subtitrais anglų k.). Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10,
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.
ALFA KURSAS JAUNIMUI

Spalio 1 d. 18.30 val. Bernardinuose startuoja Alfa kursas jaunimui! Kviečiame jaunimą nuo
16 iki 35 m. registruotis ir dalyvauti. Laukia 12 susitikimų ir vienas gausių malonių kupinas
savaitgalis. Kursas yra puiki galimybė atsakyti į gyvenimo ir tikėjimo klausimus bei atrasti
bendraminčių. Registracija vyksta www.bjcentras.lt, klausimams: +370 691 41714 arba
alfajaunimui@gmail.com.
BERNARDINUOSE RENKAMA NAUJA PSICHOTERAPINĖ GRUPĖ

Renkama nauja bendravimo (psichoterapinė) grupė, kurios vadovas dr. Giedrius Markevičius.
Užsiėmimai vyks patalpose prie Bernardinų bažnyčios vieną kartą per savaitę 19.00–20.45 val.
Numatoma užsiėmimų trukmė – 10 mėn. (2018 m. rugsėjis – 2019 m. birželis). Registruotis į
grupę galima tel. +370 616 71062 arba el.paštu: giedmark@gmail.com.
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

Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi,
dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui. Gal 6, 14
EVANGELIJA (Mk 8, 27–35)
Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos
kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite,
kuo mane žmonės laiko?“
Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti –
Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“.
Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“
Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti.
Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas,

nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai
kalbėjo visiškai atvirai.
Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne
Dievo, o žmonių mintimis!“
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada
pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.
Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras;
o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl
Evangelijos, tas ją išgelbės.
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XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 50, 5–9a: Daviau savo nugarą mušantiems
Ps 116. P.: Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasauly – tarpe gyvųjų.
Jok 2, 14–18: Tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs
Mk 8, 27–35: † Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti
Evangeliją pagal Morkų būtų galima pavadinti
„Kryžiaus Gerą ja Naujiena“. Visa Jėzaus Misija
ir Jo g yvenimo slėpinys išryškėja kančios įvykiuose.
„Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus Evangelijos”
(Mk 1, 1) pagal Morkų skaitytojas ar klausytojas
supranta Jėzų esant Mesiją tik jo kančios įvykiuose,
kurie įprasmina visą Jo veiklą ir mokslą. Morkaus vystoma istorija yra, kad žmonės nesupranta
ir neatpažįsta Jėzaus, kaip Mesijo, misijos netgi
po visų Jėzaus padarytų stebuklų ir darbų, kurie
Evangelijoje pagal Morkų užima labai svarbią vietą
(apie pusę savo knygos dalies Morkus skiria būtent
Jėzaus stebuklams). Jėzų, jau mirusį ant kryžiaus,
Dievo Sūnumi išpažįsta ne fariziejai ar uolieji rašto
mokovai, netgi ne Jo namiškiai ar artimieji, kurie
Jėzų laikė išprotėjusiu (plg. Mk 3:21), bet pagonis
šimtininkas - „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo
Sūnus!“ (Mk 15, 39).
Gal todėl žmonės ir laikė Jėzų tai Eliju, tai Jonu
Krikštytoju, tai dar kuriuo iš pranašų, nes nesuprato
Jėzaus ir nesidalijo Jo kančia, nevalgė Jo kūno ir
negėrė Jo kraujo... Tik tie, kurie nešė ir neša kryžių

kartu su Jėzumi, gali išpažinti su Petru „Tu esi
Mesijas“ - tu esi mano g yvenimo Viešpats, arba,
kaip šventasis Pranciškus sakė, „mano Dievas ir
mano viskas“.
Jėzus ir Jo Geroji naujiena galėjo įprasminti Morkaus laikų Nerono persekiojimus išg yvenusios krikščionių bendruomenės kentėjimus, kankinių kančias,
motinų aimanas, našlaičių ašaras, taip pat Jėzus
gali įprasminti ir mūsų, kurie g yvename XXI amžiuje, kančias. Jėzus neprašo skelbti Jo mesijiškumo
skambiom frazėm ar retorikos nudailintais žodžiais,
neišg yvenus Jo kančios ir neišgėrus Jo taurės, Jis
netgi draudžia tai daryti (Mk 8, 30). Jėzus nori,
kad mes būtume Jo mokiniai tokiu g yvenimu, kaip
ir Jo, kad parodytume meilę Mesijui darbais, o
ne žodžiais... „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums
tebestinga tikėjimo?!“ (Mk 4, 40). Jėzus moko, kad
mes kantrumu, pasiaukojimu, ilgu darbavimusi dėl
Dangaus Karalystės ir ištikimybe vieni kitiems bei
Evangelijai būtume Jo sekėjai ir apaštalai.
br. Antanas Blužas OFM
Iš „Bernardinai.lt archyvo

Kviečiame į pirmąjį tapybos plenerą Bernardinų
bažnyčioje „Pradžia“. Iš noro dalintis. Iš noro veikti ir būti kartu.
PRADŽIA. Šis žodis, atsivertus Senojo
Testamento Pradžios knygą, iškalbingai atskleidžia pirmojo tapybos plenero Bernardinų
bažnyčioje filosofiją. Pradžia – tai balta drobė, kurioje atsiveria neišmatuojamos kūrybos

galimybės. Pradžia – tai kasdienė nauja saulė
ir naujas žmogaus gimimas. Viskas priklauso
nuo mūsų pačių, kuriančiųjų, – ką į tą naują dieną sudėsime, kokiais norais ir siekiais ją
užpildysime, įprasminsime, apipinsime. Argi
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nesame unikalūs savo gyvenimo tapytojai,
kaskart baltose drobėse išsiskleidžiantys visų
įmanomų spalvų ir potėpių galybe?

Pirmasis tapybos pleneras Bernardinų bažnyčioje vyks rugsėjo 24–30 dienomis. Daugiau nei 20 kūrėjų dienomis kurs, o vakarais
(25 –28 d.) kviečiame kartu su jais pasiklausyti įvairių paskaitų, vyksiančių mūsų Bernardinų Bendruomenės centre. Paskaitas skaitys
mūsų broliai, įvairūs meno ir istorijos žinovai.
Šeštadienį, rugsėjo 29 dieną kūrėjai skirs
dėmesį jūsų vaikams, kartu su jais pieš, tapys.
Sekmadienį, rugsėjo 30 d. iškart po 10.30
val. Šv. Mišių vyks parodos atidarymas.
Lauksime jūsų visų!
Daugiau informacijos rasite mūsų interneto
svetainėje www.bernardinuparapija.lt

TITULINIAI
ŠV. PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO ATLAIDAI
ATLAIDŲ PROGRAMA:
Spalio 3 d., trečiadienis
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas – iškilminga bendruomeninė brevijoriaus malda.
20.00–22.00 val. Adoracija bažnyčioje,
išpažintys.
22.00–7.15 val. Naktinė adoracija Šv. Mykolo
koplyčioje.
Spalio 4 d., ketvirtadienis
18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios.
19.00 val. Procesija į paupio gatvę Užupyje.
19.30 val. Į lotynų kalbą išverstos Užupio
konstitucijos atidengimas bei palaiminimas
Užupyje (Paupio g. 5)
20.30 val. Bendra agapė prie Užupio angelo.

Spalio 7 d., sekmadienis
Po 10.30 val. Šv. Mišių – Gyvūnų laiminimas
Po 17.00 val. Šv. Mišių – Casey Cole knygos
„Pašaukimas: kas nutinka pasakius Dievui
„Taip“ pristatymas ir diskusija Bernardinų
bendruomenės centro patalpose.
www.bernardinuparapija.lt

