Bernardinai
KNYGOS PRISTATYMAS

Spalio 7 d., sekmadienį, po 17.00 val. Šv. Mišių Bernardinų bendruomenės centre vyks diskusija „Ką daryti su savo gyvenimu?“ – knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ sutiktuvės. Knygoje jaunas
brolis pranciškonas Casey Cole OFM atvirai pasakoja apie savo gyvenimą ir pašaukimą bei kelia aštrius klausimus: Ką daryti, jeigu Bažnyčia
ir bendruomenė pasirodo ne tokia, kokiai „pasirašiau“? Kas nutiks, jeigu
pasišventęs Dievui beviltiškai įsimylėsiu? Ką reiškia gyventi evangeliniu
neturtu ir būti mažesniuoju, jei priklausau privilegijuotųjų klasei? Atsakymų į šiuos klausimus ieškos ir savo pašaukimo patirtimi dalinsis broliai
Evaldas Darulis OFM, Edvinas Jurgutis OFM ir sesuo Pranciška Bubelytė.

BERNARDINAI
Nr. 716

XXVII EILINIS SEKMADIENIS

2018 spalio 7 d.

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.
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.
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

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tobula tampa.
EVANGELIJA (Mk 10, 2–16)
Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles,
klausė jį, ar galima atleisti žmoną.
Jis atsakė jiems: 'O ką jums yra įsakęs Mozė?“
Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą
ir atleisti“.
Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo
sutvėrimo pradžios 'Dievas sukūrė juos kaip
vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo
tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps
vienu kūnu'. Taigi jie – jau nebe du, o vienas
kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“

Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir
veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu.
Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito,
ji svetimauja“.
Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet
mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams
ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra
Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.
Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas
ant jų rankas.
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Pr 2, 18–24: Vyras ir moteris taps viena būtybe
Ps 128. P.: Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą.
Žyd 2, 9–11: Šventintojas ir šventinamieji – visi kyla iš vieno
Mk 10, 2–16: † Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!
Mozės įstatyme žmonos atleidimas yra
leidžiamas kiekvienam vyrui judėjui, parašius
skyrybų raštą, tik dėl atleidimo priežasčių buvo
nesutariama. Ši Evangelijos vieta yra skirta
parodyti Dievo valią dėl santuokos, taip pat
apsaugoti moters padėtį, nes teisę atleisti žmoną
turėjo tik vyras. Ir Jėzus, sakydamas, jog dėl
širdžių kietumo buvo duotas toks įsakymas,
kalba ne apie žmogaus natūralų silpnumą, bet
apie nesugebėjimą, nerangumą ar nenorą vykdyti
Dievo valios. Jėzus citatomis iš Pradžios knygos
aiškiai nusako Dievo valią, būtent – apie
santuokos neišardomumą. Kurdamas visatą,
Dievas jau norėjo dviejų lyčių neišardomos
vienybės. Todėl vyras ir žmona tik kaip vienas
kūnas ir tik taip tegali būti traktuojamas. Santuokos neišardomumas remiasi Dievo tvarka,
jau duota kūrinijos pradžioje. Būtent šią tvarką
ir akcentuoja Jėzus.
Jėzus žmonos atleidimą ir vedimą kitos vadina
svetimavimu. Senajame Testamente Dievo ir jo
tautos santykių sulaužymas taip pat vadinamas
svetimavimu. Santuokos ryšiai savo esme negali
būti panaikinti.
Šie santuokos klausimai šiandienos žmogui yra
be galo svarbūs. Labai sunku suderinti Jėzaus
žodžius dėl santuokos neišardomumo ir kartu jo
meilę bei gero linkėjimą kiekvienam, Bažnyčios

mokymą, taip pat realią praktiką bei santuokų
padėtį. Čia tiek daug niuansų ir subtilybių, kad
dažnai negalima pasakyti vienareikšmiškai,
kokia išeitis ir Dievo valia būtų geriausia ir
tinkamiausia kiekvienam paliestam santuokos
griuvimo krizės.
Jėzus savo pavyzdžiu parodo, koks turėtų būti
santykis su vaikais ir ko reikėtų mokytis iš jų.
Vaikų atėjimas pas Jėzų, turėtu būti pavyzdys
kiekvienam, besiartinančiam prie Dievo: toks
yra Dievas ir toks turėtų būti žmogus. Pats Jėzus kreipdavosi į savo Tėvą kaip vaikas: Abba,
Tėveli.
Vaiko padėtis nei Senajame Testamente, nei
pagonybėje nebuvo labai svarbi dėl jo nesugebėjimo priimti įstatymo ir mąstyti. Galbūt
Jėzus akcentuoja vaikų paprastumą: be klastos,
pasitikint, paklūstant, atvirai priimti Jėzaus
žodžius.
Kodėl šis kalbėjimas apie vaikus yra minimas
šalia santuokos reikalų? Galbūt tuo norima
pabrėžti, kad ir santuokos reikaluose taip svarbu
pasitikėti ir klausyti Dievo, kad būtų einama
tinkamiausiu keliu, kuris galbūt yra vienintelis
tarp gausybės klystkelių.
kun. Mindaugas Malinauskas SJ
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Kviečiame į parodą „Pradžia“.
Iš noro dalintis. Iš noro veikti ir būti kartu.

PRADŽIA. Šis žodis, atsivertus Senojo
Testamento Pradžios knygą, iškalbingai atskleidžia pirmojo tapybos plenero Bernardinų
bažnyčioje filosofiją. Pradžia – tai balta drobė,
kurioje atsiveria neišmatuojamos kūrybos galimybės. Pradžia – tai kasdienė nauja saulė ir
naujas žmogaus gimimas. Viskas priklauso nuo
mūsų pačių, kuriančiųjų, – ką į tą naują dieną
sudėsime, kokiais norais ir siekiais ją užpildysime, įprasminsime, apipinsime. Argi nesame
unikalūs savo gyvenimo tapytojai, kaskart baltose drobėse išsiskleidžiantys visų įmanomų
spalvų ir potėpių galybe?
Paroda „Pradžia“ gimė iš pirmojo tapybos
plenero Bernardinų bažnyčioje, kur 23 menininkai visą savaitę kūrė įvairiausius tapybos,
akvarelės darbus.
Paroda veiks iki spalio 31 dienos Bernardinų
bažnyčioje ir Bernardinų Bendruomenės centre, Maironio g. 10. Laukiame jūsų visų!

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Spalio 7 d. švenčiama Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai
Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos
pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo
Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume
Kristaus paslapčių apmąstymą.
Rožinis iš prigimties yra į taiką
kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, taikos Kunigaikščio ir „mūsų
sutaikinimo“ kontempliacija... Rožinis
yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės
vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė kalba, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus

veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose.
(Šv. popiežius Jonas Paulius II)
Mieli parapijiečiai, kviečiame melstis Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožinį šeštadieniais 17.20 val.
(prieš 18 val. šv. Mišias) Trijų
karalių koplyčioje. Meldžiamės
už Tėvynę Lietuvą, Bernardinų
bendruomenę, už taiką savo širdyse ir pasaulyje, už pašauktuosius
Viešpaties tarnystei, asmeninėmis intencijomis.
Rožinio maldos grupės koordinatorė:
Jolanta Gaižauskienė, tel. +370 687 10442,
el. p. jolanta.gaizauskiene@gmail.com
www.bernardinuparapija.lt

