Bernardinai
PASIRUOŠIMAS PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS VILNIAUS BERNARDINUOSE

Kviečiame 9-14 metų vaikus ruoštis Susitaikinimo ir
Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakramentams, o
14–18 metų jaunuolius – Sutvirtinimo sakramentui priimti.
Užsiėmimai vyks vieną kartą per savaitę, prasidės spalio
mėnesį ir tęsis iki gegužės mėnesio. Pamokėlės vyks tiek
sekmadieniais, tiek darbo dienomis, vakarais.
Elektroninė registracija į užsiėmimus prasidės rugsėjo
14 d., joje galėsite pasirinkti jums patogų užsiėmimo laiką
ir savaitės dieną.
Nuorodą į registraciją rasite mūsų svetainėje www.bernardinuparapija.lt
14–18 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Paskaitos vyks pirmadieniais, 18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo užsiėmimus jaunuoliams, galios ta pati nuoroda į registraciją.
Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams prasidės
spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d., 14 val. Suaugusiųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ves br. Arūnas Peškaitis OFM, paskaitos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio
sekmadieniais, 14 val.
Kilus klausimams rašyti el.paštu violeta.bernardinai@gmail.com arba skambinti tel. 8 616 96929.
Kilus klausimams dėl jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui skambinti s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699 28949.
Lauksime jūsų Vilniaus Bernardinuose!

BERNARDINAI
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XXIII EILINIS SEKMADIENIS

2022 rugsėjo 4 d.

Pažvelk giedru veidu
į savo tarną, išmokyk
mane savo mokslo.
Ps 118, 135

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2022 M. 05-07 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -7701 Eur
05-07 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 22862 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 41618 Eur
Iš viso įplaukų: 64480 Eur
05-07 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio
ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis

turtas, remontai), t. sk. šildymo išlaidos
-728 Eur.: 27353 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 32869 Eur
Iš viso išlaidų: 60222 Eur
05-07 mėn. balansas "+" ; "-": 4258 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -3443 Eur
Skola už šiluminę energiją šiai dienai:
-4898,78 Eur

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 zakristijoje:
III, IV, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Andrius Nenėnas
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 (Lk 14, 25–33)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane,
bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi
savo gyvybę, – negali būti mano mokinys.
Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi,
negali būti mano mokinys.
Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą,
pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad
įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti Kad kartais,
padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami

nesišaipytų iš jo ir nesakytų: „Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti“.
Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu
karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti
į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos.
Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada
visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“.

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
Sveiki,

XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Atsisveikinę su vasara daugelis grįžote į Vilnių.
Kažkas pradėjo eiti į mokyklą, kitiems tęsis
mokslai ir darbai, o visus kartu vėl įtrauks miesto
šurmulys. Jums linkiu Dievo palaimos, taikos ir
giedros ramybės. Dažniau susitiksime Bernardinų
bažnyčioje. Atsineškite naujų įspūdžių, idėjų ir
jėgų. Iki greito susitikimo.

Išm 9, 13–18b: Ar gali žmogus Dievo valią suvokti?
Ps 90. P.: Viešpatie, iš kartos į kartą tu buvai mums globėjas.
Fm 9b–10. 12–17: Priimk jį jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį
Lk 14, 25–33: † Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, – negali būti mano mokinys

Šiandienos Evangelija tarsi
atbaigia savo šedevrą – Jėzaus pamokymai pasiekia
viršūnę. Nepamirškime,
kad esam piršlybų kontekste! Dievas kaip įsimylėjęs
jaunikis ateina pas savo
tautą, Kūrėjas pas kūriniją, kad sukurtų naują
bendrystę su ja, kad susituoktų su ja meilėje. Jis
pasiruošęs atiduoti visą save, nieko sau nepasilikdamas. Atėjo eilė tarti apsisprendimo žodį
antrajai pusei – ar pasiruošusi įsipareigoti šiam
santykiui lygiai taip pat? Jei ne, tuomet neverta
pradėti – vienpusė santuoka neįmanoma.
Gal ir ne pati saldžiausia dalis, bet būtina
kiekvienose piršlybose – aptarti sąlygas. Jėzus jau
parodė savo meilę; jo Asmuo, ne įstatymas, yra
tos meilės matas. O sužadėtinė? Ar ji pasiruošusi
tuo matu matuoti? Ar pasiruošusi Jėzų laikyti
aukščiau už viską: tėvą, motiną, žmoną, vaikus,
brolius, seseris ir net savo g yvybę?
Aiškumo dėlei Jėzus pasako du palyginimus: apie
vynininką, planuojantį statyti vynuogių spaudimo
bokštą, ir apie karalių, traukiantį į karą su kitu
karaliumi: ar pakaks pajėgų įg yvendinti savo
planą? Jei ne, tai pasekmės laukia, švelniai sakant, nemalonios. Lygiai taip pat nemalonu, jeigu
pradedi sieti savo g yvenimą su Viešpačiu, bet

vėliau imi trauktis, kitus dalykus iškelti į pirmą
vietą, kol galiausiai jam visai nebelieka vietos tavo
g yvenime.
Galbūt dažnai nesusimąstome, bet Jėzus perspėja – tai tolygu pralaimėti karą! Išties turime
neišleisti iš akių amžinybės perspektyvos: mums
yra pasiūlymas g yventi Dievo meilėje, dalintis
ta tobula laime, kuria tarpusavyje dalinasi trys
Švenčiausios Trejybės Asmenys. Tai prasideda
jau dabar ir tęsis amžinai. Jeigu tik mes esam
pasiryžę eiti jo parodytu keliu iki galo. Taip, tai
nelengvas kelias, reikalaujantis atsižadėti viso
savęs dėl Viešpaties ir susijungti su juo kryžiuje,
aukoje. Jėzus akcentuoja amžinybę, ir tai teisinga, nes žemiškas g yvenimas tėra tik akimirka, tik
įžanga, tik pasirengimo amžinai puotai laikas.
Šv. Klara Asyžietė († 1253), giliai suvokusi šį
slėpinį, rašė: „O, kokie didūs ir girtini mainai:
palikti laikina už amžina, užsitarnauti dangiška
už žemiška, gauti šimtą už vieną ir paveldėti palaimingą amžiną jį g yvenimą!“ Išties šis
nuostabus pasiūlymas iš Viešpaties šiandien
skamba ir mums: kryžiaus patirtis bet kokiu
atveju žmogaus g yvenime neišvengiama, bet ar
mes jį nešime vieni, ar paskui savo Viešpatį, jam
leisdami eiti pirma mūsų, tai priklauso nuo mūsų
apsisprendimo.
ses. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI
Iš Bernardinai.lt archyvų
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Klebonas Andrius

„ĮSIKLAUSYK Į KŪRINIJOS BALSĄ“
Rugsėjo 1-ąją minėjome Pasaulinę maldos už
rūpinimąsi kūriniją dieną (įvestą Popiežiaus
Pranciškaus 2015 m.), kuria prasideda Laikas
kūrinijai, trunkantis iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo. Šiuo
laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje meldžiasi už kūriniją, apmąsto savo atsakomybę
už mūsų visų bendrus namus.
„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ – tokie yra šių
metų kūrinijai skirto laikotarpio tema ir kvietimas.
Saldi kūrinijos giesmė kviečia mus praktikuoti
„ekologinį dvasingumą“ (enciklika Laudato si',
216), dėmesingą Dievo buvimui gamtos pasaulyje. Tai kvietimas grįsti savo dvasingumą „meilės
kupinu suvokimu, kad nesame atskirti nuo kitų

kūrinių, bet su kitomis visatos būtybėmis sudarome įstabią visuotinę bendrystę“ (ten pat, 220).
Ši šviesi patirtis ypač sustiprina Kristaus mokinių
suvokimą, kad „visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1, 3). Šiuo
Kūrinijos laikotarpiu vėl melskimės didžiojoje kūrinijos katedroje, gėrėdamiesi „didingu kosminiu
choru“ [2], kurį sudaro nesuskaičiuojama daugybė kūrinių, giedančių Dievo šlovę. Prisijunkime
prie šventojo Pranciškaus Asyžiečio giesmės: „Būk
pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“ (plg. „Saulės giesmė“). Kartu su psalmininku
giedokime: „Visi, kas gyvas, tešlovina Viešpatį!“
(Ps 150, 6).
Popiežius Pranciškus
Iš žinios Pasaulinei maldos už rūpinimąsi kūrinija dienai

BIBLIJOS SKAITYMO GRUPĖ

Nuo rugsėjo 6 d., antradieniais, 18 val. Šv. Mykolo koplyčioje mintimis ir patirtimi apie tai,
kaip astpažįsta Dievo Žodį savo gyvenimuose, dalijasi Biblijos skaitymo grupė. Grupės vadovas
br. Arūnas Peškaitis OFM. Kviečiame prisijungti.
REKOLEKCIJŲ SAVAITGALIS VYRAMS ''ADOMAI, KUR ESI?''

Tema: ''Tikras sprendimas''. Apie sprendimų priėmimą ir įtakų atpažinimą.
Rekolekcijas veda vyskupas Arūnas Poniškaitis ir sesuo Viktorija Voidogaitė.
Vieta: Gaveikėnų vandens malūnas, Ignalinos rajonas. Data: rugsėjo 24-25 d.
Atvykti rugsėjo 24 dieną, 11 val. Užbaigą numatome rugsėjo 25 dieną, 16 val.
Registracija: iki rugsėjo 10 dienos užpildyti registracijos anketą –
https://forms.gle/zYcfpu7TyApzPZnV8. Daugiau informacijos: https://www.vilnensis.lt/renginiai
www.bernardinuparapija.lt

