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PRANCIŠKONŲ PROVINCIJAI LIETUVOJE – 25 METAI
Lapkričio 23 d. minėsime Mažesniųjų brolių
ordino Šv. Kazimiero provincijos atkūrimo
Lietuvoje 25 metų sukaktį. Šia proga
10.30 val. Šv. Mišias aukos Lietuvos pranciškonų provincijos ministras br. kun. Astijus
Kungys OFM.

Nr. 554

Po 17 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks
režisieriaus Justino Lingio filmo, sukurto
parapijos 200 metų jubiliejui paminėti „Po
žvaigždiniais skliaustais“ pristatymas. Dalyvaus
filmo autorius Justinas Lingys ir parapijos
klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM.

BERNARDINAI

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ
Lapkričio 21–22 d. Vilniuje vyks pasaulinė informacijos http://www.lyderiams.lt/
lyderystės konferencija DVD formatu. Jau susirinko didelė grupė dalyvių iš
Konferencijos tikslas – ugdyti lyderius parapijos, todėl nuolaidų taikymas pratęstas
visame pasaulyje, įkvepiant juos, suteikiant iki lapkričio 18 d. Kaina vienam asmeniui –
ar atgaivinant ateities viziją, lavinant įgūdžius 225 Lt. Kviečiame dalyvauti! Registruoja
visuomenės ir bažnyčios labui. Daugiau Laima laimmil@gmail.com, tel. 8686 55533.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
2014 lapkričio 16 d.
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

ŠV. MIŠIOS UŽ SERGANČIUS IR JŲ ARTIMUOSIUS
Mieli parapijiečiai, kviečiame Jus dalyvauti mums padeda sveikti. Po Šv. Mišių norintiems
Šv. Mišiose, kurios vyks kiekvieną mėnesio bus suteikiamas ligonių sakramentas.
paskutinį sekmadienį 13 val. Melsimės už Laukiame Jūsų šio mėnesio lapkričio 30 dieną,
sergančius, jų artimuosius ir už tuos, kurie 13 val.

Laiminga Mergelė
Marija:
ji ir nemirusi
pelnė kankinystės
palmę po Viešpaties
kryžiumi.

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 9–12 d. 18 val. Bernardinų
bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos
tema „Keliu į Išganymo slėpinį“. Rekolekcijas
ves br. kun. Evaldas Darulis OFM iš Klaipėdos

Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno.
Gruodžio 12 d. 18 val. vietoje įprastinių
Šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.

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 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

PRANCIŠKUČIAI
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus nuo gilinsimės į Dievo Žodį, diskutuosime
10–14 metų vaikus prisijungti prie šaunios bendraamžių būryje, kartu žaisime ir
paauglių bendruomenės – Pranciškučių. juoksimės, švęsime gimtadienius, paminėsime
Pranciškučiai į grupelę renkasi kiekvieną svarbias liturgines šventes ir dalyvausime
penktadienį nuo 16 val. Ugdomi pagal šv. Mišiose. Renkamės Bernardinų jaunimo
pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda centro rūsyje , Maironio g. 10-3, Vilnius.
geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir Daugiau informacijos: bjcentras.lt,
dirbti grupėje, atrasti asmeninį santykį su vadovas Augminas, tel. +370 618 494 14.
Jėzumi maldoje. Susirinkę kartu mes melsimės,

EVANGELIJA (Jn 19, 25–27)
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija
Magdalietė.
Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo
sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė
ją pas save.
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

XXXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 9, 1–3. 5–6; Ps 112; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
P. P. Viešpaties vardui šlovė per amžius!
Jei leidaisi į Kelią paskui Jėzų į laukiančio,
mylinčio Tėvo namus, į Gyvenimą, šalia
gausybės dieviškų patirčių, neišvengiamai
bus ir sunkių... Nekart norėsis apsisukus
sprukti atgal, į žalojančius įpročius, įsisenėjusias klaidas, į mirtį, ir kai manysi, kad
ant tavo kasdienybės, ant ligų, fobijų, klaidų,
nuovargio ar nesėkmių kryžiaus miršta Dievas, apsidairęs visuomet šalia savęs atrasi
Mariją – savo širdyje svarstančią Dievo Žodį,
pastabią, besidėminčią visus įvykius...
„Štai Tavo Motina“ – kai nebeaišku, nebesuvokiama, kas ir kodėl vyksta, kai dūžta
viltys, Jėzus kviečia žvelgt į Mariją, pasiimt ją pas save, atpažint ir priimt ją kaip
motiną. Evangelijos puslapiuose pažįstame
Mariją kaip rūpestingą ir pastabią Moti-

ną (Vestuvės Kanoje), lydinčią savo Sūnų,
ieškančią Jo (kūdikis Jėzus šventykloje),
patarnaujančią Jam, mylinčią...
Kai baimė ir nežinia kovoja su tikėjimu,
viltimi ir meile, kai nebežinau, ką daryti,
Jėzaus esu mokomas glaustis prie Marijos kaip savo Motinos, leidžiant jai mane
apglėbti, maitinti tikėjimu augančiu Dievo
žodžio ir visų įvykių širdies svarstymuose
širdyje, leidžiant jai užtarti – pastebėti
mano g yvenimo šventės trūkumus ir išsakyti
juos Jėzui, mokančiai daryti visa, ką Dievas man liepia, leidžiant jai būti Motina...
mano Motina...
kun. Kęstutis Dvareckas
Iš Bernardinai.lt archyvo

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Per Gailestingumo Motinos šventę prieš akis
iškyla maloningasis Aušros vartų Marijos atvaizdas, apimantis Marijos dvasinio kelio santrauką nuo Apreiškimo metu ištarto „Tebūnie”
iki paskutinių nuo kryžiaus ištartų Jėzaus
žodžių įsidėjimo į širdį. Elzbietos palaiminimas, ištartas Marijai aplankymo metu, diena
iš dienos tikrai pildėsi jos žemiškojo gyvenimo kelyje. Golgotoje Jėzaus ištartas „Atlikta”
reiškė abiejų – Sūnaus ir Motinos – žodį. Marijos, žvelgiančios į nukryžiuotą Sūnų, veide

spindi nebe skausmas, bet jau pašlovinto
Jėzaus dovanota motinystė. Simboliška, kad
Gailestingoji Motina ypač gerbiama Vilniuje,
kur šventajai seselei Faustinai buvo apreikšti
Dievo Gailestingumo slėpiniai.
Marijos Gailestingumo Motinos šventei parinkti skaitiniai apmąstomi ir kitų Švč. Mergelės garbei skirtų iškilmių metu. Tie patys
Izaijo pranašystės žodžiai skelbiami per Kristaus Gimimo Mišias. Priespaudos, nevilties
ir tamsybių varginamą tautą nušviečia „didi

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

šviesa”. Pranašas primena Midjano dieną, kai
besąlygiškas pasitikėjimas Viešpačiu nulėmė
būrelio karių pergalę
prieš gausias priešo pajėgas. Pranašaujamas nuostabaus Kūdikio gimimas.
Jo vardai ženklina laukiamojo Mesijo programą: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis”. Gailestingumas nereiškia bejėgiškumo ar melancholijos. Tai veikiau Dievo
galybės apstumas, į kurį atsiliepiama pasitikėjimu.
Ištrauką iš Laiško galatams skaitome ir per
Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę. Gailestingumo Motinos slėpinys taip pat įgauna
prasmę tik „atėjus laiko pilnatvei”. Dievas
panoro užbaigti vergystės įstatymo valdžioje
laiką. Jis atsiuntė savo Sūnų, įgaliotą skelbti
prasidėjusią Dievo karalystę. Tai, kad Sūnus
„gimęs iš moters”, dar kartą primena mums,
jog jis nėra kokia nors dangiška vizija. Šventosios Dvasios veikimu jis tapo kūnu Mergelėje
Marijoje. Jėzus priėmė ne tik žmogiškąją prigimtį, bet taip pat istorinę padėtį, tapdamas
pavaldus tam pačiam įstatymui. Gailestingumo darbai nėra efemeriški, jie „turi kūną”.
Jie visiškai neprieštarauja maldos gyvenimo
pirmenybei. Malda priartina „laiko pilnatvę”.
Raktas į Gailestingumo Motinos slėpinį yra
talpios Jono evangelijos eilutės: „Štai tavo
sūnus!” ir „Štai tavo motina”. Tik Jono evangelijoje paminima, kad prie kryžiaus stovėjo
Jėzaus motina ir mylimasis mokinys. Jėzaus
žodžiai, kuriais jis paveda motiną mokinio

globai, atskleidžia ne tik
jo sūnišką rūpestį. Tai
taip pat reiškia Marijos, naujosios Ievos ir
visų tikinčiųjų Motinos,
dvasinę motinystę.
Kreipinys „moterie” nebuvo nepagarbus. Jėzus
taip pat kreipėsi į savo
Motiną per Kanos vestuves. Tai buvo įprastinė
kreipinio į moterį forma (plg. Jn 4, 21). Kita
vertus, visiškai neįprasta, kad tokiu kreipiniu
sūnus kreiptųsi į savo motiną. Sąmoningai
pavartotas kreipinys „moterie” sustiprina Marijos dvasinę motinystę visiems tikintiesiems.
Nors šioje ištraukoje minimas mokinys nekonkretizuojamas, palyginus kitas Jono evangelijos vietas (ypač Jn 13, 23), pasidaro aišku,
kad omenyje turimas „mylimasis mokinys”.
„Nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas
save”. Istorine prasme kalbama apie momentą, nuo kurio mokinys pasiėmė pas save
Jėzaus motiną. Tačiau evangelistas taip pat
siekia perteikti dvasinę šio įvykio prasmę.
Pašlovinimas ant kryžiaus davė tikrąją pradžią bendrajai sūnystei ir motinystei, kurią
simbolizuoja Jėzaus nusakytas ryšys.
„Štai tavo motina!” Marija tapo visų Motina,
o mes – jos vaikai. Kryžiaus papėdėje prasideda naujas Marijos gyvenimo etapas. Iki
tol ji buvo Jėzaus motina, nuo tos akimirkos
yra visų žmonių Motina. Visų tautų ir kartų
žmonės yra jos vaikai. Tai naujas Marijos išaukštinimas, nauja jos misija, tačiau tas pats
Angelo apreiškimu pradėtas kelias. Šiuo keliu veda vienintelis ištartas „Tebūnie”.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

http://parapija.bernardinai.lt

