Bernardinai
BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA

Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų įsijungti į Pranciškoniško jaunimo bendruomenę.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po
jų drauge keliaukime į Jaunimo rūsį.
Ateik ir susitiksim :) Jūsų Bernardinų jaunimo centras!
ALFA KURSAS JAUNIMUI

Spalio 1 d. Bernardinuose startavo 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.
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Palaiminti
dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Spalio 22 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu
OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Georgijaus Danelijos filmą „Rudens maratonas“
(1979 m.).
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
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!". Spalio
25 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774
KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE „CARITAS“ BETANIJOS LANKYTOJŲ GRUPĖS

Parapijiečiai jau eilę metų lanko VA „Caritas“ Socialinio centro lankytojus dalyvaudami misijoje –
padėti, patarnauti artimui ir būti šalia labiausiai pagalbos reikalingų Betanijos lankytojų. Kiekvieno mėn. ketvirtą pirmadienį 17–19 val. susitinkame: kartu skaitome Šv. Raštą, bendraujame, žiūrime filmus. Norinčius prisijungti prašome kreiptis į koordinatorę Dalią Grigaliūnienę
tel. +370 687 40007, el. p. grigal.dalia@gmail.com. Daugiau informacijos: www.vilnius.caritas.lt
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

2018 spalio 14 d.

Mt 5, 3

EVANGELIJA (Mk 10, 17–30)
Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus
pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau
amžinąjį gyvenimą?“
Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas
nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus:
'Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną'“.
Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi
nuo pat jaunystės“.
Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno
dalyko tau trūksta: eik, parduok visa, ką turi,
ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje.
Tada ateik ir sek paskui mane“. Po šitų žodžių
tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.
Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip
sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ Mo-

kiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus
vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į
Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo
karalystę“.
Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas
tada galės išsigelbėti?“
Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma
žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“.
Tada Petras ėmė jam sakyti: „Štai mes viską
palikome ir sekame paskui tave“.
Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno,
kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar
vaikus, ar laukus ir kitus jau dabar, šiuo metu,
negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir
ateisiančiu laiku – amžinojo gyvenimo“.
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Bernardinai
XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 7, 7–11: Išminčiai neprilygsta nė didžiausi turtai
Ps 90. P.: Viešpatie, mus atgaivinki savo malone, ir džiūgausim, kol gyvuosim.
Žyd 2, 9–11: Dievo žodis teisia širdies sumanymus bei mintis
Mk 10, 17–30: † Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane
Šventasis Raštas sako: „Viskas įmanoma tam,
kas tiki“, arba „Dievui nėra negalimų dalykų“.
Tačiau pasaulis laikosi kitos nuomonės: „Viskas
įmanoma tam, kas turi pinigų.“ Jei žmogus tebūtų
koks nors pasiklydęs atomas atsitiktinėje visatoje, o
ne Dievo kūrinys, gavęs iš jo nemirtingą sielą, arba
jei žmogus savo siekius apribotų siaurų situacijų,
kuriose g yvena, horizontu, jei visa tebūtų istorija ir
kultūra, o žmogui nebūtų būdinga prigimtis, kuriai
skirta pereiti į antgamtinį g yvenimą, tuomet tiesa
būtų pasaulio pusėje. Tačiau tiems, kurie nepatiki,
jog žmogus ir visa visata yra atsitiktinumo vaisius, Jėzus nurodo išeities kelią iš šios pavojingos
situacijos: „Kraukitės lobį danguje, kur nei kandys,
nei rūdys neėda“ (Mt6,20); „Darykitės bičiulių su
apgaulingu pinigu, kad, galui atėjus, jie priimtų jus
į amžinąsias padangtes“ (Lk16,9). Šv.Augustinas
(† 430) sako: „Kad būtų saugu, daugelis stengiasi
užkasti savo pinigus po žeme, kartais net visam
g yvenimui. Bet kodėl jų nepalaidoti danguje, kur yra
daug saugiau ir kur vieną dieną juos vėl atrastum
amžinai? Kaip tai padaryti? Tai paprasta: Dievas
tau duoda vargšuose nešikų, kurie keliauja ten, kur ir
tu viliesi vieną dieną nuvykti. Dievas čia, vargšuose,
stokoja ir jis tau sugrąžins, kai tu būsi anapus.“
Be abejo, šiandien smulki išmalda ar labdara
nebėra vienintelis būdas savo turtu pasitarnauti
vargšams ir prisidėti prie bendro gėrio. XXI amžiuje
svarbiau yra sąžiningai mokėti mokesčius, steigti
naujas darbo vietas, darbininkams mokėti žmoniš-

kus atlyginimus, kurti socialinės apsaugos tinklus,
taupyti energijos išteklius, tausoti gamtą. Finansinių
ir ekologinių krizių bei nykstančios Vakarų civilizacijos akivaizdoje aiškiai matome, kad toks žmogaus
sąmoningumas vargiai įmanomas be Dievo. Jau
praėjo kiek daugiau nei du šimtmečiai, kai, atskyrus
Bažnyčią nuo valstybės, pamažu buvo nusigręžta ir
nuo krikščioniško tikėjimo. Pasiekus išsvajotą laisvę,
atrodytų, kas gi trukdė sukurti tvirtesnę ir viltingesnę
mūsų Vakarų civilizaciją. Anksčiau, iki XIX amžiaus, dėl visų tariamų nesėkmių ir atsilikimų buvo,
deja, ir yra, kaltinama Bažnyčia, kad ji per daug
turėjo įtakos valstybei ir neleido jai eiti tikrosios – be
Dievo – pažangos keliu. Tad kas gi dabar kaltas,
kad tokios rūšies pažanga taip akivaizdžiai stringa,
o senosios Europos tautos pasmerktos sunykti ir
pasibaigti?
Išties pats žmogus nepajėgus ištraukti kupranugario pro adatos ausį, sukurti tikro humanizmo.
Tik susitikimas su Dievu – ne kokiu nors Dievu,
bet Dievu, turinčiu žmogišką veidą ir mylėjusiu
mus iki galo – leidžia atpažinti kitame dievišką jį
paveikslą ir taip iš tikrų jų atrasti kitą žmogų ir
subręsti meilei, virstančiai rūpinimusi kitu. Deja,
Vakarų valstybės, skatindamos ir įg yvendindamos
praktinį ateizmą, ragina savo piliečius užmiršti
Kūrėją ir taip atima iš jų moralinę bei dvasinę jėgą,
būtiną žmogaus įsipareigojimui dosniau atsiliepti į
dievišką ją meilę.
Br. Ramūnas Mizgiris OFM
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Padėka už popiežiaus pranciškaus vizitą
Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius spalio 21 d., sekmadienį, rinktis vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse į šv. Mišias, kurių
metu bus dėkojama už popiežiaus Pranciškaus
apaštališkojo vizito metu gautas malones. Informacija apie tikslesnį iškilmių laiką ir vietą
bus skelbiama vyskupijų svetainėse.
Padėkoti Šventajam Tėvui bus galimybė ir
Romoje. Lapkričio 28–29 d. Popiežiškoji šv.
Kazimiero lietuvių kolegija švęs savo įkūrimo
70-metį. Tomis dienomis visi Lietuvos ganytojai drauge su kolegijos rektoriumi, dabar ten
studijuojančiais ir anksčiau studijavusiais kunigais susiburs, kad padėkotų Šventajam Tėvui už jo vizitą Lietuvoje. Lapkričio 28 d. yra
numatyta audiencija su popiežiumi Pranciškumi, o lapkričio 29 d. Lietuvos vyskupai aukos
iškilmingas šv. Mišias Didžiojoje Švč. Marijos
bazilikoje.
Audiencijoje su Popiežiumi ir šv. Mišiose
Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje kviečiami
dalyvauti ir piligrimai iš Lietuvos. Į šv. Mišias

registruotis nereikia. Norintieji dalyvauti audiencijoje su Popiežiumi bus kviečiami užpildyti
registracijos formą, kuri netrukus bus paskelbta Lietuvos Vyskupų Konferencijos svetainėje,
ir atsiųsti ją iki 2018 m. lapkričio 15 d. adresu
vyskupu.konferencija@yahoo.com.
Lietuvos vyskupų konferencijos
sekretoriato informacija

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Nuo šių metų Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje renkama vaikų pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos
(Pirmosios Komunijos) bei Krikšto sakramentams grupė, kurioje bus
dėstoma anglų kalba. Dėl registracijos į šią grupę kreiptis el. paštu
giedrei.povilaitytei@gmail.com, arba +370 69141714 (Giedrė)
Vilnius St. Francis (Bernardine) parish invites children to prepare
for the Sacraments of Confirmation, Reconciliation, Eucharist and
Baptism in english.
Registration via e-mail: giedrei.povilaitytei@gmail.com, or +370 69141714 (Giedrė)
Taip pat ruoštis Sutvirtinimo, Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams šiemet vėl kviečiame
kurčiuosius. Registracija el.paštu – vidmante.bernardinai@gmail.com
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.
www.bernardinuparapija.lt

