Bernardinai
VAIKŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO IR PIRMOSIOS KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS
Dar yra laisvų vietų vaikams norintiems pasiruošti Krikšto, Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams. Užsiregistruoti galima spalio 17–21 d. susitarus dėl susitikimo telefonu 8 616 96929
(Vidmantė)

BERNARDINAI

KATECHEZĖ TĖVELIAMS
Tikėjimo kelionę kartu su Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams besiruošiančiais vaikais
kviečiame keliauti ir tėvelius. Pirmoji katechezė tėveliams vyks spalio 23 dieną po 13 val. šv. Mišių.
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams papildomai bus registruojami sekmadienį, spalio 23 d., 12val. Trijų Karalių koplyčioje.
Registruos ir užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.
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Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis

FILMO VAKARAS JAUNIMUI SU BR. KUN. JULIUMI SASNAUSKU OFM
Spalio 17 d. 18.30 val. žiūrėsime Clinto Eastwoodo filmą „Gran Torino“ Bernardinų jaunimo
centre, Maironio g. 10-3, Vilniuje. Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų. Daugiau informacijos:
Gintarija +370 686 73408.
ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje. Pradžioje rinksimės Bernardinų jaunimo rūsyje (Maironio g. 10-3) – antrasis susitikimas spalio 25 d. 18.30 val.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel.+370 610 06611

Dievo žodis yra gyvas,
veiksmingas.
Jis teisia širdies
sumanymus bei mintis.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., antradienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos
10.30 ir 17 val. Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. Šv. Mišios mūsų
bažnyčioje – 7.30 val. Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių liturgija, į kurią
17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.

Žyd 4, 12

VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios bus
laikomos aukotojų intencijomis.
Lapkričio 1 d., antradienį, ir 6 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val. Vėlinių
savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 5 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu
surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio paveldo
restauracijos darbams atlikti.
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

EVANGELIJA (Lk 18, 1–8)
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip
reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo:
„Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo
Dievo ir nesidrovėjo žmonių.
Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis
eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink mane nuo
skriaudiko!'
Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors aš
Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto,

kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų'“.
Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas
nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per
dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!
Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet
ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“
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XXIX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Kar 5, 14–17: Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai
Ps 121: P.: Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas
2 Tim 2, 8–13: Kad Dievo žmogus taptų tobulas
Lk 17, 11–19: Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi
Evangelija prasideda žodžiais: „Jėzus pasakė
savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti“. Palyginimas – apie
įkyrią našlę. Į klausimą: „Kiek kartų reikia
melstis?“ – Jėzus atsako: „Visuomet!“. Malda,
kaip ir meilė, nepripažįsta skaičiavimo. Ar kas
nors klausia, kiek kartų per dieną mama myli
savo vaiką? Galima mylėti skirtingais suvokimo
lygiais, tačiau negalima mylėti tam tikrais laiko
tarpais. Taip yra ir su malda.[...]
Bažnyčia taip pat nuo pat savo g yvavimo
pradžios nustatė ypatingą dieną, sekmadienį,
kada krikščionys susirenka bendrai maldai. Pirmaisiais amžiais buvo nelengva švęsti sekmadienį. „Sine dominico non possumus!“ (lot. Be
Viešpaties dienos negalime g yventi!), – taip 304
m. atsakė Abitenės (šiandien Tunisas) krikščionys, kai buvo užklupti švenčiantys uždraustą
sekmadieninę Eucharistiją ir atvesti pas teisėjus.
Jų klausta, kodėl rengė krikščioniškąsias
sekmadienio pamaldas, nors ir žinojo, jog už tai
numatyta mirties bausmė. „Sine dominico non
possumus!“ Kaip Abitenės krikščionys, taip ir
305 metais, Romos kankiniai Saturninas ir jo
draugai panašiai atsakė romėnų teisėjui, kuris
įsakė juos suimti, nes jie dalyvavo sekmadienio
Mišiose: „Krikščionis negali g yventi be sekmadienio Eucharistijos. Ar nežinai, kad krikščionis egzistuoja Eucharistijos dėka, o Eucharistija
– krikščionio dėka?“
Šiems krikščionims sekmadieninis Eucharistijos šventimas buvo ne paliepimas, bet vidinė
būtinybė. Tai susitikimas su prisikėlusiu

Viešpačiu, kurio artumos krikščionims tiesiog
reikia norint būti patiems savimi. Šis susitikimas suteikia mūsų laikui ir per tai mūsų visam
g yvenimui centrą, vidinę tvarką. Be Jėzaus,
kuris mūsų g yvenimą remia, g yvenimas yra
tuščias. Šio Eucharistinio šventimo atsisakyti
arba jį išduoti reikštų atimti iš g yvenimo patį jo
pagrindą, jo vidinį kilnumą, jo grožį.
Ar anuometinių krikščionių laikysena tebėra
aktuali mums, XXI amžiaus krikščionims? Ar
mums reikia sąlyčio su per mirtį mus nešančiu
Prisikėlusiuoju?
Žinoma, sekmadienis mūsų Vakarų visuomenėse yra virtęs laisvalaikiu. Laisvalaikis
šiuolaikinio pasaulio bėgime tikrai yra kažkas
gražaus ir būtino. Kiekvienas iš mūsų tai žino.
Bet jei laisvalaikis neturi vidinio centro, iš kurio
kyla visumos kryptis, jis galiausiai virsta tuščiu,
mūsų nesustiprinančiu bei atsitiesti nepadedančiu laiku. Laisvalaikiui reikia centro – susitikimo su Tuo, kuris yra mūsų versmė ir tikslas.
Be abejo, šio susitikimo mums reikia ne tik
sekmadienį, bet ir kasdien, kai sugrįžtame
prie savo darbų. Evangelija baigiasi Jėzaus
klausimu: „Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras
žemėje tikėjimą?“ Tikėjimo išraiška yra malda.
Kiekvieną dieną atrasdami šiek tiek laiko asmeninei maldai, mes pamažu įstengiame išlaikyti
pastovios maldos dvasią savo širdyje, kol ateis
Viešpats.

Popiežius Pranciškus 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga skelbia Žinią –

Misionieriška Bažnyčia – gailestingumo liudytoja
„...Gailestingumo ypatingasis jubiliejus, švenčiamas Bažnyčios, ypatinga šviesa apšviečia ir
2016 m. Pasaulinę misijų dieną: kviečia laikyti
misiją ad gentes didžiuliu, milžinišku gailestingumo darbu: ir dvasiniu, ir materialiniu. Juk
šią Pasaulinę misijų dieną visi esame kviečiami
„išeiti“ kaip misionieriaujantys mokiniai, kiekvienas savo talentus, kūrybiškumą, išmintį ir
patirtį paskirdamas tam, kad žinia apie Dievo švelnumą bei atjautą pasiektų visą žmonių
šeimą. Dėl savo užduoties misionieriauti Bažnyčiai rūpi tie, kurie dar nepažįsta Evangelijos,
nes ji trokšta, kad visi būtų išganyti ir patirtų
Dievo meilę. Jai „tenka užduotis skelbti Dievo
gailestingumą, tvinksinčią Evangelijos širdį“
(Bulė Misericordiae vultus, 12), ir nešti žinią
apie gailestingumą į kiekvieną žemės kampelį, kad ji pasiektų visas moteris, visus vyrus,
garbaus amžiaus žmones, jaunuolius ir vaikus.
<…>

Gailestingumas iškiliausiai bei pilnatviškiausiai pasireiškia įsikūnijusiu Žodžiu. Jis apreiškia gailestingumo apstų Tėvo veidą, „ne tik
apie jį kalba ir palyginimais bei pavyzdžiais aiškina, bet pirmiausia jį pats įkūnija ir įasmenina“
(Jonas Paulius II. Enciklika Dives in mise-ricordia, 2). Priimdami Jėzų bei juo sekdami per
Evangeliją ir sakramentus, veikiami Šventosios
Dvasios, galime tapti gailestingi kaip mūsų
dangiškasis Tėvas, išmokti mylėti taip, kaip
myli jis pats, bei paversti savo gyvenimą neužtarnaujama dovana, jo gerumo ženklu (plg.
Bulė Misericordiae vultus, 3). Bažnyčia tarp
žmonių yra pirmutinė bendruomenė, gyvenanti Kristaus gailestingumu: ji visada jaučia, kad
jis į ją žvelgia ir išsirinko ją kupinas gailestingos
meilės, o iš tos meilės išplaukia jos užduoties
stilius, ji gyvena šia meile ir per pagarbų dialogą su visomis kultūromis bei visais religiniais
įsitikinimais supažindina su ja tautas.“

BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš Bernardinai.lt archyvo

Kviečiame registruotis į Bernardinų parapijos rekolekcijas, tema „DIDIS TAVO GAILESTINGUMAS, VIEŠPATIE“. Rekolekcijas ves dr. Valdas Mackela, tekstus meditacijoms ruošia
dr. Aurimas M. Juozaitis.
Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiame tik dvasiniam
gyvenimui. Atsitraukimas iš mums būdingos aplinkos ir mąstymas, malda, gėrėjimasis nuostabia Dievo kūrinija, buvimas tyloje, kontempliacija – tai kelias link Jo artumos išgyvenimo. Dievas yra visada šalia su mumis, nors mes to ir nejuntame. Norint tai suvokti – reikia laiko, reikia
ilgesnio buvimo kartu.
Rekolekcijos vyks lapkričio 4–6 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose, Vilniuje.
Dalyvio auką (standartinė kaina 40 eur – TIKĖJIMAS, norintiems paremti 45 eur – MEILĖ,
reikia paramos 35 eur – VILTIS) prašome pervesti į sąskaitą Nr. LT92 7044 0005 3561 0814
(SEB bankas), lauke „Mokėjimo paskirtis“ įrašydami „auka už rekolekcijas“, gavėjas: Galina
Volodko.
Auka grynaisiais pinigais bus renkama spalio 23 d. po 10.30 ir 17 val. Šv. Mišių. Registruotis
galima užpildant anketą pateiktą www.bernardinuparapija.lt arba telefonu 8 67155305.
Vietų skaičius ribotas, todėl dalyvavimas užtikrinamas tiems, kurie įnešė auką. Jei turite klausimų, rašykite Galinai el. paštu: g.volodko@gmail.com arba skambinkite tel. 8 67155305.
Visa informacija apie rekolekcijas skelbiama www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje
„Vilniaus Bernardinai“. Mūsų rekolekcijas remia: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.
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