Bernardinai
VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI SUTAIKINIMO, EUCHARISTIJOS
(PIRMOSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis Pirmosios Komunijos
sakramentui. Planuojami užsiėmimai vyks grupėmis po 15–18 vaikų, kartą
per savaitę, derinant įprastas pamokas ir, prireikus, nuotolinį mokymą. Taip
pat bus sudaryta galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos sakramentui anglų
kalba. Užsiėmimai prasidės spalio mėnesį ir tęsis iki gegužės mėnesio. Pamokėlės vyks tiek sekmadieniais, tiek darbo dienomis, vakarais.
Nuotolinė registracija į užsiėmimus vyks rugsėjo 15 d., nuo 10 val. Registruojantis galėsite pasirinkti jums patogų pamokos laiką. Nuoroda į registraciją – https://sites.google.com/view/registracija2021/pagrindinis-puslapis
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Paskaitos vyks pirmadieniais,
18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo užsiėmimus, galios ta pati
nuoroda į registraciją.
Mokymai bus organizuojami laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, būtinų dėl COVID-19
situacijos, ir atsižvelgiant į SAM, ŠMM bei Vilniaus m. savivaldybės teikiamas rekomendacijas.
Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 616 96929 arba rašykite violeta.bernardinai@gmail.com.
Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699
28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės tel. 8 691 41714. Laukiame jūsų vaikų!
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 10 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Kviečiame sužadėtinius į pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus Bernardinuose. Kursai vyks
ketvirtadieniais mažose grupėse. Kursų trukmė – 8 susitikimai. I-osios grupės susitikimai vyks
rugsėjo 9 d. - spalio 21 d. nuo 18 val. Registracija į kursus: el. p. suzadetiniai@bernardinuparapija.lt,
tel. +370 676 468 62 arba tel. +370 679 123 74, Jovita ir Andrius Barisevičiai. Platesnė informacija
apie sužadėtinių kursus bernardinuose: https://www.bernardinuparapija.lt/ sielovada/suzadetiniupasiruosimas-santuokos-sakramentui.

Jėzus skelbė
karalystės
Evangeliją
ir gydė visokias ligas
bei negales.

KVIEČIAME APLANKYTI PARODAS BERNARDINUOSE

Mt 4, 23

SUŽADĖTINIŲ PASIRUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

Virgilijaus Usinavičiaus
Fotografijos paroda ,,Kažkur Šalia''
2021.09.04 - 2021. 09. 29
Bernardinų bendruomenes centre

Rūtos Šimelionytės
Paroda ,,Gijos"
2021.08.18 - 2021.10.01
Bernardinų galerijos trečiame aukšte

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 zakristijoje:
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

EVANGELIJA (Mk 7, 31–37)
Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo
prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.
Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo
minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir
tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau

atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis
kalbėjo kaip reikia.
Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet
kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį
skelbė.
Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa
gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

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

Bernardinai
XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 35, 4–7a: Atsivers kurtiesiems ausys, nebyliui atsiriš liežuvis
Ps 146. P.: Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!
Jok 2, 1–5: Ar Dievas neišsirinko vargdienių, kad jie paveldėtų karalystę?
Mk 7, 31–37: † Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo

Tas kurčias nebylys,
stebuklingai Viešpaties
išg ydytas, kaip ką tik
girdėjome skaitydami
Evangeliją, reiškia
giminę žmonių, dievišką ja malone išvaduojamų iš paklydimo,
į kurį jie buvo velnio
melu įvilioti. Nes
žmogus tapo kurčias g yvybės žodžiui po to, kai
pasikėlęs puikybėn išgirdo prieš Dievą nukreiptus pragaištingus žalčio žodžius; nebylus tapo
ir Kūrėjo šlovinti nebepajėgė dėl to, kad įžūliai
apsisprendė kalbėtis su gundytoju.
Ir pelnytai uždarė ausis, kad negirdėtų, kaip
angelai šlovina Kūrėją, nes tas pačias ausis
neatsargiai atvėręs klausėsi, kaip patį Kūrėją
savo kalbomis plūsta priešas; pelnytai užvėrė
burną, kad ji negalėtų kartu su angelais skelbti
Kūrėjo šlovę, nes tarsi norėdamas patobulinti
paties Kūrėjo darbą neleistinai į ją prisikimšo
uždrausto valgio. Aiman, apgailėtinas tas žmonių giminės silpnumas; ji sudygo pagadinta jau
iš šaknų, o dar ydingiau ėmė plėstis, leisdama
šakų atžalas, tad kai Viešpats atėjo žmogaus
kūnu, kone visas pasaulis, išskyrus kelis Judėjos
tikinčiuosius, klaidžiojo kurčias ir nebylys,

nepajėgus nei pažinti, nei išpažinti tiesos. Bet
„kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė
tapo malonė“ (Rom 5, 20).
Nes Viešpats atėjo prie Galilėjos ežero;
žinojo ten sergant tą, kurį turėjo išg ydyti. Savo
gailestingumo malone pasiekė pasipūtusias,
maištingas ir nepastovias pagonių širdis; žinojo
jas priklausant tiems, kuriuos turėjo pasiekti jo
malonė. Ir teisingai sakoma, jog jis atėjo ligonio
išg ydyti į Dekapolio krašto vidurį, prie Galilėjos
ežero, nes jis atėjo pas svetimas tautas, idant,
kaip Jonas sako, „suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“ (Jn 11, 52).
Ir „atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką“ (Mk 7, 32). Negalėjo šis
kurčiasis Gelbėtojo pažinti, nebylys – maldauti,
todėl atveda jį draugai ir meldžia Viešpaties jį išgelbėti. Iš tikrų jų dvasinis g ydymas
šitaip reikalauja, jog jeigu kas nors žmogaus
pastangomis nepajėgia atsiversti, kad išgirstų
ir išpažintų tiesą, tada tebūnie jis parodytas
dieviškojo gailestingumo žvilgsniui ir tebūnie
prašoma, kad Dievo ranka padėtų jį išg ydyti.
Dangiškojo g ydytojo gailestingumas neužtrunka, jei prašytojai uoliai maldauja, nedvejodami
ir neprarasdami pasitikėjimo.
Šv. Beda Garbingasis, † 735
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Brangieji,
Sveikinu su naujais mokslo metais studentus, moksleivius, jų tėvelius ir artimuosius. Džiaugiuosi ir
tikiu, kad po vasaros atostogų visi sugrįžote nors kiek
pailsėję. Nuoširdi padėka parapijos vasaros stovyklos
organizatoriams ir broliams už iniciatyvas, kūrybiškumą ir prisiimtas svarbias asmenines tarnystes.
Dėkoju parapijos vasaros stovyklos dalyviams už
kartu praleistą laiką, šlovinant Viešpatį ir ilsintis
gamtoje. Ypatinga padėka - parapijos chorams ir jų vadovams, giedojusiems per šventes.
Atostogos prabėgo, jau prasideda darbai ir veiklos parapijoje. Džiaugiuosi, kad galime ir toliau
kartu šlovinti Viešpatį, dirbti, būti bendrystėje ir vienybėje. Dėkoju visiems parapijos žmonėms.
Mums, broliams, Jūs esate labai brangūs, o visokeriopas palaikymas, nuolatinė pagalba ir parama
- neįkainojama.
Linkiu gausios Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems savo veiklą. Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus
įsijunti į parapijos g yvenimą bei veiklas.
Tegul Viešpats Jums padeda visuomet siekti bendro gėrio, taikos ir vienybės, o Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje (Fil 4, 7).
Su meile, klebonas brolis Evaldas Darulis OFM

BIBLIJOS SKAITYMO GRUPĖ

Nuo rugsėjo 7 d., antradieniais, 18 val. Šv. Mykolo koplyčioje mintimis
ir patirtimi apie tai, kaip atpažįsta Dievo Žodį savo gyvenimuose, dalijasi Biblijos skaitymo grupė. Grupės vadovas br. Arūnas Peškaitis OFM.
Kviečiame prisijungti!
Pasiteiravimui: Vidmantė, tel. 8 662 51793, vidmante.jas@gmail.com,
Br. Arūnas Peškaitis, tel. 8 687 87998, arunas.peskaitis@gmail.com
KVIEČIAME Į KONCERTĄ

Rugsėjo 9 d., 19 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje,
Maironio g. 10, Vilniuje Tarptautinio senosios muzikos festivalio “Banchetto Musicale”koncertas MIRAGRES! Menestrelių dainos ir giesmės
Švč. Mergelei Marijai Alfonso X Išmintingojo dvare.
Carla Babelegoto – balsas (Italija)
Peppe Frana – ūdas, čitola, perkusija (Italija)
Į koncertą įėjimas nemokamas, reikalinga išankstinė registracija festivalio facebook paskyroje: https://www.facebook.com/bmfestival.lt/
www.bernardinuparapija.lt

