KNYGOS „BANDYMAI“ PRISTATYMAS
Lapkričio 19 d. (ketvirtadienį) 18 val. Mokytojų namų Svetainėje vyks kunigo pranciškono
Arūno Peškaičio ir gydytojo bei fotografo Kazio Simanausko bendros knygos BANDYMAI
pristatymas. Susitikime dalyvaus knygos autoriai, renginį ves Bernardinai.lt vyr. redaktorius
Donatas Puslys, ištraukas skaitys aktoriai, gros žymus džiazo pianistas Artūras Anusauskas,
dainuos Marija Grabštaitė (džiazo vokalas) ir žinoma atlikėja Marija Krupoves.
KATECHEZĖ TĖVAMS
Lapkričio 15 d. (sekmadienį) po 13 val. šv. Mišių vyks katechezė – paskaita vaikų ir paauglių,
besiruošiančių sakramentams mūsų parapijoje tėvams. Paskaitą ves br. Arūnas Peškaitis OFM.
Tema – Šventasis Raštas.
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VYRŲ MALDOS POPIETĖ
Lapkričio 22 d. 15 val. Bernardinų bažnyčioje, vyks vyrų maldos popietė. Svečiuosis Kolumbo riterių Lietuvos Šv. Ignoto tarybos atstovai, kurie papasakos apie šią tarptautinę vyrų
katalikų organizaciją ir jos tikslus, pakvies norinčius įsijungti į draugijos veiklą ir atsakys į
dominančius klausimus.
Kviečiame visus vyrus į vyrų maldos popietę.
PASKAITŲ CIKLAS „MEILĖ IR ATSAKOMYBĖ“
Tęsiasi paskaitų ciklas „Meilė ir atsakomybė“. Lapkričio 9 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre
paskaita apie skaistumą, kurioje dalyvaus ir svečias. Ciklą veda M. Palilionė, Šeimos ir santuokos
teologijos licenciatė bei Jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja.

Visą laiką
budėkite ir melskitės,
kad sugebėtumėte kaip
reikia stoti Žmogaus
Sūnaus akivaizdoje.

PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas.
2016 m. liepos 20-25 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“
2016 m. liepos 26-31 d. susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų.
Orientacinė kelionės kaina – 350 eur.
Registracija vyksta iki gruodžio 15 d. (jaupra@yahoo.com; tel. 8 691 41714).

Lk 21, 36

JAUNIMO ADVENTO REKOLEKCIJOS
Prasidėjo registracija į pranciškoniškas jaunimo Advento rekolekcijas „Kodėl Dievas tapo žmogumi?“ Gruodžio 18 - 20 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Registracija bjcentras.lt. Vietų skaičius
ribotas.
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 raštinėje:
III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė
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EVANGELIJA (Mk 13, 24–32)
Jėzus aiškino savo mokiniams:
„Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės
kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.
Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs
angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų
keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus
tolybių.

Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo
šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visa
tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio.
Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta,
ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o
mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“.

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
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Dan 12, 1–3; 15; Žyd 10, 11–14. 18; Mk 13, 24–32
P. : Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.

Arti, prie slenksčio. Ir vėl priartėjame prie
liturginių metų pabaigos, prie Kristaus Karaliaus
šventės ir prie Advento, prie to meto, kai prisimename Atėjusį jį ir laukiame Ateisiančio. Liturginis
laikas – nuspėjamas, numatomas, numanomas.
Tačiau “tos dienos ar valandos” nekas nežino
– tik Tėvas. Bet liturginis laikas mums leidžia
ruoštis anai valandai – valandai, kai Kristus
nužengs iš aukštybių, kai bus teisiami g yvieji ir
mirusieji. Tai bus stiprus savo Tiesa – galutine
Tiesa – teismas. Pati tokia Tiesa jau yra gailestingumas ir g yvenimas.
Liturginis laikas padeda pasiruošti Tiesos
dienai. Esame rengiami susitikimui, todėl taip
reikšminga Bažnyčioje išg yventi tuos metus,
mėnesius, dienas. Išg yventi kartu su bendruomene, kad būtume meilės ir pasiaukojimo žmonėmis,
kad liudytume Prisikėlimo tikrovę ir Tą, kuris
dar turi apsireikšti laikų pabaigoje. Ateisiantį.
Mūsų liudijimas liturgijos laikotarpiais itin
svarbus. Mieste tuoj tuoj visa jėga nušvis vitrinų
neonai, bus išpuoštos eglės. Žmonės mėgins

šauktis džiaugsmą ir jį – galbūt – prisišauks. Bet
šalia tų – matomų – kažkam ateis nebyliosios,
tyliosios Kalėdos – kaliniams, senelių globos namų
g yventojams ir g yventojoms, apleistiems vaikams,
vienišiesiems ir paliktiesiems, benamiams, ligoniams. Mes, krikščionys, švęsdami savo liturgiją,
skaitydami Bibliją ir g yvendami ja, sakome: “taip
bus ne amžinai. Mes švenčiame tikrovę, kurios
dar nematome, bet kuri realesnė už visas šio
pasaulio šviesas”. Tad ne veltui šio dienos Evangelija skelbia – “Jis pasiųs angelus, ir tie surinks
jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės
pakraščių iki dangaus tolybių”. Taip, tokio Dievo
pažado artumoje esame, kad būtume kitiems ne
tuščia paguoda, o realiai mūsu tarpe besiskleidžiančios Dangaus karalystės liudytojais; kad
būtume tiems, likusiems užribyje, g yvoji vilties
duona. Kad dalintumės veiklia meile, visais savo
ištekliais, kad aukotume aukas vargstantiems. Juk
pažįstame Tą, kuris pasiaukojo ir įgalino mus
g yvenimo dalybų džiaugsmui.

AUŠROS VARTŲ
ATLAIDAI
„Pašvęsti
gailestingumui“

2015

lapkričio

15–22

Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai:
Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. (Mt 9,13)
Lapkričio 15 d. prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Į atlaidus, kurie truks iki
lapkričio 22 d., kviečiami piligrimai, bendruomenės iš įvairių
Lietuvos miestų ir miestelių. Baigiantis Pašvęstojo gyvenimo metams ir pasitinkant jubiliejinius
popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Gailestingumo metus, atlaidų tema pasirinkta „Pašvęsti Gailestingumui“.
„Gailestingumo Motinos Globos atlaidai mums simboliškai nurodo kelią į Gailestingumo
metus – ypatingą maldos, susitaikymo ir atleidimo, piligrimystės ir gailestingumo darbų laiką.
Vilnius, globojamas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus, yra Gailestingumo miestas, tad kviečiu kiekvieną semtis iš Dievo Gailestingumo malonių šaltinio. Prisiminkime, kad visi esame Krikštu pašvęsti Gailestingumui“, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kviesdamas visus Lietuvos žmones atvykti į Aušros Vartų atlaidus.
Lapkričio 15 d., pagrindinę atlaidų dieną, 11 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas, kiti Lietuvos ir užsienio vyskupai. Mišias transliuos LRT televizija.

Lapkričio 29 dieną 12 val. kviečime į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Kapucinai Lietuvoje“. Pranešėjas
kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap iš Mažesniųjų brolių kapucinų
ordino. Visą paskaitų ciklą Pašvęstajam gyvenimui pažymėti sudaro 4 paskaitos, kurios skaitomos kiekvieną mėnesį nuo rugsėjo iki gruodžio. Nemokamos paskaitos vyksta Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10,
Vilniuje. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ
Lapkričio 27 – 28 d. Vilniuje vyks pasaulinė lyderystės konferencija. Konferencijos tikslas –
ugdyti nesavanaudiškus, sąžiningus ir nuolankius vadovus, turinčius aiškią viziją. Tokio tikėjimo vedami organizatoriai siekia suburti bendraminčius, su kuriais klausydamiesi išskirtinių
pranešėjų, galėtume kartu augti ir keisti savo aplinką. Daugiau informacijos: www.lyderiams.lt
Ši DVD konferencija Lietuvoje vyks jau šeštą kartą. Joje kviečiami dalyvauti visų
krikščioniškų bažnyčių vadovai ir jose tarnaujantys žmonės, asmenys, dirbantys visuomeninėje
ar verslo erdvėje, žmonės, darantys krikščionišką įtaką visuomenėje ir bendrai visi,
kurie nori lavinti vadovavimo dovaną. Konferencijos svečias – Vygaudas Ušackas.
Kaina vienam asmeniui 80 Eur, kaina balkone – 30 Eur. Konferencijoje praėjusiais metais dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais metais!
Registracija internetu: www.goo.gl/forms/jF4SZbU4E3
Koordinuoja Daiva Mieželienė, tel. 8 605 52233, el. paštas Daivos.email@gmail.com
Bilietą
perkant
asmeniškai,
mokėti:
gavėjas
Daiva
Mieželienė,
sąskaita
LT 427300010093014152 Swed banke, mokėjimo paskirtyje nurodant už bilietus į PLK.
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Br. Arūnas Peškaitis OFM

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) PARAPIJA
KVIEČIA Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI

