Bernardinai
BERNARDINŲ BLUSTURGIS
Nori naujų rogių, bet neturi, kur dėti senųjų? O gal iš močiutės paveldėjai senovinius sidabrinius
šaukštelius, bet nori naujų? Tuomet kviečiame į Bernardinų blusturgį!
Jei turite nebenaudojamų, bet geros kokybės ar nedidelių buities daiktų, kiekvieno mėnesio II-ąjį
sekmadienį, iškart po rytinių šv. Mišių, laukiame jūsų vidiniame mūsų bažnyčios kiemelyje, kur
galėsite parduoti, dovanoti ar mainyti savo atsineštus daiktus. (Pastaba: esant blogam orui rinksimės didžiajame bažnyčios koridoriuje).
Artimiausias Blusturgis vyks spalio 13 d. 12 val. Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir
facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
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BERNARDINŲ BLUSTURGIO TAISYKLĖS
VIETA IR LAIKAS. Bernardinų blusturgis vyksta kiekvieno mėnesio II-ąjį sekmadienį 12.00–15.00
val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios vidiniame kieme (Maironio g. 10).
Renginio vieta ir laikas gali keistis (visos naujienos bus skelbiamos www.bernardinuparapija.lt).
INFORMACIJA PREKEIVIAMS. Blusturgyje prekiauti, dovanoti, mainyti daiktus gali visi norintys.
Daiktai turi būti švarūs, tvarkingi, tinkamos kokybės ir išvaizdos, taip pat galima prekiauti rankdarbiais.
NEGALIMA: perpardavinėti kitų produkcijos, prekiauti pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
INVENTORIUS. Bernardinų blusturgio organizatoriai prekeiviams parūpins stalus. Esant galimybei už prekybos vietą galite paaukoti.
DARBO VALANDOS. Blusturgis vyksta 12.00–15.00 val. Prekeiviai įleidžiami nuo 11 val., gauna konkrečią vietą bei stalą, jei jo reikia.
TVARKA. visų prekeivių prašome savavališkai nekeisti jiems skirtos vietos, nešiukšlinti ir saugoti
gautą stalą. Prekeivių prašome tolerancijos, draugiškumo ir geros nuotaikos.
KONTAKTAI. Maironio g. 10, Vilnius, tel. +370 650 74189 (Titas), https://www.facebook.com/
VilniausBernardinai/
LAPKRIČIO „ARTUMA“ – JAU MŪSŲ KNYGYNĖLYJE
Lapkritį, kai užsivers Gailestingumo durys vyskupijų katedrose, o Gailestingumo Motina Aušros
Vartų atlaiduose palaimins tęsti gerus darbus ir užbaigus Gailestingumo jubiliejų, „Artuma“ dar
kviečia pasigilinti į du gailestingumo darbus – mirusį palaidoti ir melstis už gyvus bei mirusius.
ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, prasidedant šildymo sezonui vėl kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui. Dėkojame
už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.
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

Jėzus Kristus yra pirmutinis prisikėlęs iš numirusių;
jam šlovė ir galybė per amžių amžius!
Apr 1, 5–6
EVANGELIJA (Lk 20, 27–38)
Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų
prisikėlimą, [ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra
mums parašęs: 'Jei kieno vedęs brolis numirtų
bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių'. Taigi yra buvę
septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė
bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų.
Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji
bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų
septynių žmona!“]

Jėzus jiems atsakė:
„Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir
mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir bus
Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai.
O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk
Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes
visi jam gyvena“.

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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XXXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Mak 7, 1–2. 9–14: Pasaulio Karalius prikels mus amžinajam gyvenimui.
Ps 16: P. Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.
2 Tes 2, 16–3, 5: V
 iešpats jus tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.
Lk 20, 27–38: Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų.
Išganytojas, atsakydamas sadukiejams, tarė:
„Jūs klystate, nepažindami nei raštų, nei Dievo galybės. Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus
kaip Dievo angelai danguje“ (Mt 22, 29-30).
Tie, kurie bus kaip angelai, be abejo, bus angelai. Taip pat reikia suprasti, kad tarp angelų
nėra santuokų. Tik ten, kur mirtis, ir vestuvės,
ir vaikai reikalingi; tačiau ten, kur nemirtingumas, nereikia nei sutuoktuvių, nei vaikų. Iškelsiu sau klausimą, labai keblų, į kurį nelengva
atsakyti net tiems, kurie labiausiai atsidavę
raštams ir „apie Viešpaties įstatymą mąsto
dieną ir naktį“ (Ps 1, 2). Kur yra parašyta,
klausia jie, kad „nei ves, nei tekės“? Atmintyje
bei mintimis peržvelgdamas tiek Seną jį, tiek
Naują jį Testamentą, niekur neprisimenu nieko
panašaus, kad apie tai būtų kalbama. Jei tos
vietos nepastebėjau, tie, kas daugiau žiną, tepamoko, mielai mokausi to, ko nežinau; tačiau
aš manau, kad nei Senajame, nei Naujajame
Testamente nerandama nieko tokio.

Taigi visa sadukiejų klaida įsėlina jiems
skaitant pranašus, kurių nesupranta. Skaitydami Izaijo raštuose: „mano išrinktieji [...]
nebegimdys vaikų staigiai mirčiai" (Iz 65,
23) ir Pakartoto Įstatymo knygoje, Palaiminimų skyriuje: „Laimins tavo įsčių vaisių“
(Įst 7, 13), jie mano tai būsią „prisikėlime“,
nesuprasdami, jog čia išpranašauti dvasiniai
palaiminimai. Šventasis Paulius – rinktinis
įrankis – visus šiuos palaiminimus, pateikiamus Įstatyme, dvasiškai aiškindamas ir
žinodamas juos nesant kūniškais, efeziečiams
sako: „Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje“ (Ef 1,
3). Taigi visi šie palaiminimai bus dvasiniai,
kai prisikeldami iš numirusių pasieksime
amžiną ją palaimą.
Origenas,† 254
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyksta maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 6 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks
17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 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.
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

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE – GARSI SENOSIOS
MUZIKOS DAINININKĖ MARIA CRISTINA KHIER

Tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ kvietimu į Lietuvą pirmą kartą atvyksta pasaulinė senosios muzikos žvaigždė – sopranas Maria Cristina Kiehr, kuri rezidencijoje dirbs su
šio ansamblio dainininkais ir kartu su jais parengs sakralinės muzikos programą, skambėsiančią
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARNDINŲ) BAŽNYČIOJE
LAPKRIČIO 13 D. 18.30 VAL.
M. C. Kiehr yra neabejotinai viena ryškiausių renesanso ir baroko muzikos atlikėjų, dainavusi ir
įrašiusi kūrinius kartu su garsiausiais senosios muzikos ansambliais bei orkestrais diriguojant René
Jacobsui, Jordi Savalliui, Gabrieliui Garrido, Gustavui Leonhardtui, Nikolausui Harnoncourt’ui ir
kt. Įrašai su pačios M. C. Kiehr ansambliu „Concerto Soave” senosios muzikos mylėtojų laikomi legendiniais. Dainininkė daug metų dirbo vokalo dėstytoja Trossingeno muzikos akademijoje – svarbiausioje senosios muzikos institucijoje Vokietijoje, ji nuolat kviečiama vesti senosios muzikos meistriškumo kursus Europoje ir Pietų Amerikoje. M.C. Kiehr aktyviai koncertuoja visame pasaulyje.
Kartu su „Canto Fiorito” rengiamos koncertinės programos pagrindas – tai italų meistro Giovanni Pierluigi da Palestrina kūrinys „Missa Papae Marcelli“ (1562 m.). Programą papildys ir kiti
polifoninės muzikos kūriniai. Įėjimas į koncertą nemokamas.
Rezidencija ir koncertas vyks Lietuvos kultūros tarybos ir Bernardinų parapijos paramos dėka.
AUŠROS VARTŲ GAILESTINGUMO MOTINOS GLOBOS ATLAIDAI
Artėja tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Sekmadienį, lapkričio
13 d., Aušros Vartų šventovėje atlaidų pradžia. Šv. Mišias aukos kardinolas A. J. Bačkis. Atlaidai
truks iki lapkričio 20 d., kuriuos užbaigs Lietuvos vyskupai.
Aušros Vartuose Dievas per Mariją apreiškia mums savo Gailestingumą. Ir mes, melsdami Dievo
Gailestingumo ir jį patirdami, turime tapti to paties Gailestingumo įrankiais savo artimiesiems.
Turime ne tik kalbėti apie šią malonę, bet ir būti gailestingi kiekvienam, kuriam to reikia. Visą
savaitę Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje vyksiančių atlaidų aštuondienio tema –
„Motina Gailestingumo“.
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