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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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

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

Bernardinai

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 )  p a r a p i j a

2015 rugsėjo 13 d.

ffff

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį spalio 11 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA
II dalis paskaitų ciklo "Pilietietiškumas krikščionišku požiūriu". Rugsėjo 14 d. 18 val. paskaita 
su D. Pusliu „Holokaustas ir jo refleksija Lietuvoje“. Kviečiame! www.bjcentras.lt

PARAPIJIEČIŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
GIMIMO (ŠILINIŲ) ATLAIDUS

Šiemet švenčiame Popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojo gyvenimo metus. Šia proga rug-
sėjo 15 d. (antradienį) organizuojame mūsų parapijiečių vienos dienos piligriminę kelionę į Šilu-
vos atlaidus. Tą dieną atlaiduose bus švenčiama vienuolių diena. Grįždami planuojame aplankyti 
Kauno pranciškonų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, vienuolyną bei ten gyvenančius brolius.
Išvykstame autobusu 8.00 val. ryte nuo Bernardinų bažnyčios. Rinkliava už kelionę – 12 EUR, 
kurią reikia įnešti registruojantis (registruoja bažnyčios budinti). Piligrimystės koordinatorė – 
parapijietė Roma Pakėnienė (tel. 8 699 26 884). Kelionėje grupę lydės parapijoje tarnaujantys 
broliai pranciškonai. Pas brolius Kaune turėsime agapę (vaišes), tad pasiimkite sumuštinį sau ir 
kitam :) Daugiau informacijos parapijos internetinėje svetainėje.

XXIV EILINIS SEKMADIENISNr. 587

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,  
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei jaunuo-
liai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams 
bus registruojami: 
rugsėjo 22 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 29 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks bažnyčioje. Telefonas pasiteiravimui: 8 616 96 929
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie Sutvirti-
nimo dieną (gegužės 29 d.) bus sulaukę 15 m.
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, 
prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Registracija pilnai 
įvyksta ir vaikas gali pradėti lankyti pamokėles tuomet, kai yra paaukota auka.
Spalio 4 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijojepradžią. Kartu 
švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas bū-
tinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei skelbimų lentoje.

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 Jė-
zus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. 

Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmo-
gaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukš-
tųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, 
nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai 
kalbėjo visiškai atvirai. 

EVANGELIJA (Mk 8, 27–35)  
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 pra-
bilo: „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. 

Aš niekuo nesigirsiu, 
nebent mūsų 
Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi, 
dėl kurio 
pasaulis man yra 
nukryžiuotas ir aš – 
pasauliui.
Gal 6, 14
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XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 50, 5–9a; Ps 114; Jok 2, 14–18; Mk 8, 27–35 

P. : Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo  pasauly – tarpe gyvųjų.

Evangeliją pagal Morkų būtų galima pavadinti 
„Kryžiaus Gerą ja Naujiena“. Visa Jėzaus Misija 
ir Jo g yvenimo slėpinys išryškėja kančios įvykiuo-
se. „Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus Evangelijos” 
(Mk 1, 1) pagal Morkų skaitytojas ar klausytojas 
supranta Jėzų esant Mesiją tik jo kančios įvykiuo-
se, kurie įprasmina visą Jo veiklą ir mokslą. Mor-
kaus 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 yvena-
me 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 mo-
kiniai 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 Ka-
ralystės ir ištikimybe vieni kitiems bei Evangelijai 
būtume Jo sekėjai ir apaštalai.

br. Antanas Blužas OFM 
Iš „Bernardinai.lt archyvo

KVIEČIAME Į II-ĄJĮ PASKAITŲ CIKLĄ,  
SKIRTĄ PAŠVESTĄJAM GYVENIMUI PAŽYMĖTI

TITULINIAI  
ŠV. PRANCIŠKAUS  
ASYŽIEČIO ATLAIDAI

Nuo š. m. rugsėjo mėnesio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės cen-
tre prasidės II-asis paskaitų ciklas „Dievo ženklai žemėje“. Pirmoji paskaita įvyks jau rugsėjo 27 
dieną 12 val., kurią skaitys s. Aldona CC (Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija). Paskai-
tos tema: „Priimti Nukryžiuotojo Kristaus meilę ir ją dovanoti pasauliui“.
Visą II-ąjį paskaitų ciklą sudaro 4 paskaitos, kurios bus skaitomos kiekvieną mėnesį nuo rugsėjo 
iki gruodžio. Kviečiame dalyvauti! Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką in-
terneto svetainėje www.bernardinuprapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

SPALIO 2 D., PENKTADIENIS 

18.00 val.  Šv. Mišios. Pagal šimtametę 
tradiciją svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja broliai 
dominikonai. Šv. Mišių metu gieda Vilniaus 
Užupio gimnazijos choras

SPALIO 3 D., ŠEŠTADIENIS

9.00 val. Šv. Mišios

10.00 – 16.00 val. Švč. Sakramento adoracija 
Trijų Karalių koplyčioje, veda Bernardinų 
parapijos bendruomenės grupės.

16.00 – 17.30 val. Paskaita „Vienuoliai Lietuvoje. 
Istorijos bruožai ir dabarties iššūkiai“, kurią 
skaitys s. Asta Venckauskaitė ACJ. 

18.00 val.  Šv. Mišios

19.00 val. Šv. Pranciškaus tranzitas – 
Bernardinų parapijos jaunimo spektaklis. 
Režisierė Vida Lipskytė. Po tranzito senajame 
vienuolyno kiemelyje vyks agapė – parapijiečių 
suneštinės vaišės.

SPALIO 4 D., SEKMADIENIS

9.00 val.  Šv. Mišios anglų kalba

10.30 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios. 
Aukoja apaštalinis nuncijus Lietuvoje 
arkivyskupas Pedro López Quintana

13.00 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų 
parapijoje pradžia. Šv. Mišių metu gieda Filaretų 
pradinės mokyklos choras

15.00 val. Naminių gyvūnų palaiminimas 
bažnyčios šventoriuje

16.30 val. Iškilminga vakarinė malda 
(Mišparai) Šv. Pranciškaus garbei.

17.00 val.  Šv. Mišios  

19.00 val.  Bernardinų bažnyčios giedojimo 
mokyklos jubiliejinis 20-metų chorų koncertas 
„TAU ŠLOVĖ, GARBĖ IR GYRIUS“. 

Koncerto metu skambės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
„Saulės giesmė“. Kompozitorius – Algirdas 
Martinaitis, režisierė – Eglė Storpirštienė.

Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios 
giedojimo mokyklos choras „Langas“, vadovė Rita 
Kraucevičiūtė, chormeisterė Eglė Ignatavičienė; 
Bernardinų giedojimo mokyklos choras 
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė Rita 
Kraucevičiūtė, chormeisterė Diana Narienė; 
Bernardinų bažnyčios tradicinio giedojimo 
grupė, vadovė Dalia Vaicenavičienė; Bernardinų 
parapijos kamerinis ansamblis.

ATLAIDŲ PROGRAMA:

2015
spalio
2/3/4
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															Aukok išmaniai

Jau nuo šios savaitės Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje galima aukoti 
išmaniai.  Bernardinų bažnyčia ir bendrovė „WoraPay“ pasirašė sutartį, pagal kurią visi bažnyčios 
lankytojai galės aukoti ne tik grynaisiais, bet ir telefonu. Mobiliųjų atsiskaitymų sistemos kūrėjams 
„WoraPay“ įdiegus mobiliosios piniginės programą, parapijiečiams ir bažnyčios svečiams pakaks te-
lefonu nuskenuoti www.bernardinuparapija.lt ar parapijos leidiniuose esantį QR kodą ir pasirinkti 
norimą aukoti sumą.
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NORĖDAMI PAAUKOTI NAUDODAMIESI 
IŠMANIUOJU TELEFONU:

NORĖDAMI PAAUKOTI NAUDODAMIESI 
IŠMANIUOJU TELEFONU:

u Atsidarykite programėlę (reikalingas interneto ryšys) –  
 WioPay mobiliąją piniginę*
u Skenuokite pateiktą QR kodą (atvaizduotas „mobiliaja 
 me telefone“).
u Pasirinkite Jums priimtiną paramos sumą (1 €, 2 €, 3 €,  
 5 €, 10 €, 20 €).
x Paremkite per kelias sekundes.
 

*  Mobilioji piniginė skirta mokėti iš banko mokėjimo kortelių, 
veikiančių elektroninėse parduotuvėse. Įdiegiama į telefoną vieną 
kartą, susiejama su Jūsų mokėjimo kortele.  
Parsisiųskite nemokamai iš: www.wiopay.com.

Jeigu naudojate Swedbank mokėjimo kortelę, įsitikinkite, jog esate 
ją užregistravę saugiam atsiskaitymui internetu.
	
	Maloniai prašome Šv. Mišių metu nesinaudoti mobiliaisiais  
 telefonais.
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Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

Informacija Bernardinų parapijos svetainėje (viršutinis meniu): Kontaktai > Aukojimui.
Bažnyčioje bus galima aukoti ir grynaisiais pinigais. Tam skirtos aukų dėžutės, per mišias taip pat 

bus organizuojamas aukų surinkimas. Ir toliau bus galima aukoti banko pavedimu.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
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