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 19 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.,
rugsėjo 26 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima tel. +370 616 96929
(Vidmantė) ir 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.
Spalio 15 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. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei bažnyčios skelbimų lentoje.
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Aš jums duodu naują
įsakymą,– sako Viešpats,–
kad jūs vienas kitą
mylėtumėte, kaip aš jus
mylėjau.

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 15 d. 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
KONCERTAS „ŽYDIŠKI MOTYVAI ATMINTIES LABIRINTE“

Rugsėjo 26 d. (antradienį) 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Koncertas skirtas Lietuvos
žydų genocido aukų atminimui. Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“
bei Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, solistai Tamar Nugis (baritonas), Anne Derouard (sopranas), Magali Palies (mezzo sopranas), aktorius Vytautas Anužis. Dirigentas Amaury du Closel
(Prancūzija). Koncerto programoje – Jono Jurkūno „ A vogn shikh“ premjera, Alexander von
Zemlinsky „Psalm 23“, Erich Zeisl „Requiem ebraico“ premjera Lietuvoje. Įėjimas laisvas.
Maloniai kviečiame! Koncerto rengėjai VšĮ „Pax et Bonum“ ir choras „Jauna muzika“.
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS BERNARDINUOSE

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia į Atvirą maldos ir šlovinimo vakarą Bernardinų bažnyčioje
Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!"
Rugsėjo 28 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas!
„Šlovink Viešpatį, mano siela ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą! Šlovink Viešpatį,
mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras! Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas“
/Ps 103, 1-3/.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel.+370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
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

2017 rugsėjo 17 d.

Jn 13, 34

EVANGELIJA (Mt 18, 21–35)
Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai
jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių,
bet iki septyniasdešimt septynių kartų.
Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip
su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo
tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį
vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų
sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas
maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!' Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.
Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo drau-

gą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir
nutvėręs smaugė jį, sakydamas: 'Atiduok skolą!' Puolęs ant kelių, draugas maldavo: 'Turėk
man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu'. Bet tas
nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.
Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas
buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas
tarė: 'Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir
tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau
tavęs?!' Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.
Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums,
jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo
broliui“.
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XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 27, 30 – 28, 7: Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas, tada tu ir
sau atleidimą išmelsi
Ps 103 P.: Viešpats – švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Rom 14, 7–9: Ar gyvename, ar mirštame, – mes esame Viešpaties
Mt 18, 21–35: † Aš nesakau tau atleisti iki septynių, bet iki septyniasdešimt
septynių kartų

Šio sekmadienio Jėzaus pateikto palyginimo
veiksmas trijų dalių: rūmuose, kelyje ir vėl
rūmuose. Toks yra ir krikščionio g yvenimas.
Mes ir mūsų bendrakeleiviai dabar esame antroje dalyje, tikėjimo kelyje. Dievas tiesiogiai
nesikiša ir leidžia mums būti geriems arba
blogiems. Bet prieš šią dalį, kurioje dabar
esame, buvo kita dalis: Dievas per Krikštą
ir asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi mums dovanojo g yvenimą: „Nėra jokio
skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo
garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl
Jėzaus Kristaus atpirkimo“ (Rom3, 22–24).
Po to eis trečioji dalis – Teismas, kai Dievas
pasirodys ir „ateis g yvų jų ir mirusių jų teisti“
(Apaštalų simbolis). Tik įsisąmoninę trečiosios dalies egzistavimą, galime suvokti šiek
tiek mus gluminančią palyginimo pabaigą,
kai šeimininkas nebeparodo, bent išoriškai, to
beribio atleidimo, kuris buvo parodytas palyginimo pradžioje. Taip, Dievas yra Dievas, jis
atleidžia, nes myli savo kūrinius; bet atleidimas gali įsiskverbti tik į tą, tapti veiksmingas
tik tame, kuris pats yra atleidžiantis. Šeimininkas nubraukė skolą, nes tarnas maldavo,
tačiau šis maldavimas vėliau pasirodė buvęs

dirbtinis, paviršutiniškas. O Viešpats ieško
žmogaus širdies, nes tik perkeistoje širdyje gali
įsišaknyti gebėjimas atleisti. Taigi palyginimas moko, kad tik gauto atleidimo – Dievo
meilės – prisiminimas suteikia jėgų atleisti
kitiems.
Kad išmoktume atleisti, privalome būti
kantrūs su savo temperamentu ir žmogiškumu,
bet ypač turime padirbėti tikėjimo lygmeniu,
trokšdami suprasti nesubanalintą Dievo gailestingumą. Tik tai suvokę, randame vidinių
jėgų laiminti savo skolininkus, pavyzdžiui:
„Viešpatie Jėzau, palaimink jį (ją)“, o tada
ir nubraukti, išdildyti jo (jos) skolą savo
širdyje. Tad turi būti aišku, jog įsiskolinimas
Dievui yra iš anksto apmokėta skola; skola,
dėl kurios jau kažkas buvo parduotas su visa
savo nuosavybe, jausmais, asmenybe, ir dėl to
mums buvo leista stovėti kaip turintiems lygią
vertę su Dievu: tas kažkas yra Jėzus Kristus,
tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai turi būti
pabrėžiama, nes kitaip Evangelija, kuri tik po
to kviečia peržiūrėti mūsų santykį su artimu,
rizikuoja tapti vien socialiniu mokymu ar
skambia etika.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
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Vilniaus šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų)
parapijos tituliniai
atlaidai spalio 3–8 d.

2017
spalio
3–8
ANTRADIENIS / SPALIO 3 D.

ŠEŠTADIENIS / SPALIO 7 D.

18.00 – Šv. Mišios

9.00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga

19.00 – TRANZITAS – Mišparai

10.00 – 12.30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos
apie Sakramentinę tikrovę, liturgijos slėpinius,
Mišių šventimą

TREČIADIENIS / SPALIO 4 D.
18.00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų
liturgijos malda
KETVIRTADIENIS / SPALIO 5 D.
18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
19.30 – „Protų mūšis” *

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda
SEKMADIENIS / SPALIO 8 D.
9.00 – Šv. Mišios anglų kalba
10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios
12.00 – Suneštinė Agapė

PENKTADIENIS / SPALIO 6 D.

13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS

nuo 17.30 – Išpažintys

14.00 – Naminių gyvūnų laiminimas
bažnyčios šventoriuje

18.00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir
susitaikinimo vakaras kartu su šlovinimo
grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe
ICHTHUS, joanitų šlovinimo grupe „Naujasis
kraujas“
21.00 – Naktinė adoracija
(Šv. Mykolo koplyčioje)

17.00 – Šv. Mišios
* Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis iki rugsėjo
28 d. (ketvirtadienio) 12 val. el. paštu
ofsbernardinai@gmail.com, nurodant grupės
pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.

RINKLIAVA ATLAIDŲ FONDUI

Artėja mūsų parapijos tituliniai šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai, kurie vyks spalio 3–8 dienomis.
Rengiantis atlaidams susidaro nemažai organizacinių išlaidų, todėl maloniai Jūsų prašome paaukoti atlaidų fondui. Speciali rinkliava bus renkama sekmadieniais, rugsėjo 17 d. po 10.30 val. ir
13 val. šv. Mišių, o rugsėjo 24 d. – po 10.30 val., 13 val. ir 17 val. šv. Mišių. Bažnyčios gale aukas
rinks Kolumbo riteriai.
Kam yra patogiau, aukoti galima į parapijos sąskaitą: LT30 7300 0101 3343 9118, mokėjimo
paskirties laukelyje nurodant: Atlaidų fondui.
Dėkojame už Jūsų paramą!
www.bernardinuparapija.lt

