Bernardinai
PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE –
GARSI SENOSIOS MUZIKOS DAINININKĖ MARIA CRISTINA KHIER
Šiandien, lapkričio 13 d. 18.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernarndinų) bažnyčioje pirmą
kartą Lietuvoje, Tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ kvietimu koncertuos
pasaulinė senosios muzikos žvaigždė - sopranas Maria Cristina Kiehr (Argentina).
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 įgyvendinamas
Lietuvos kultūros tarybos ir Bernardinų parapijos paramos dėka.
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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 šiandien, spalio 13 d. 12–15 val.
KONTAKTAI: Adresas: Maironio g. 10, Vilnius, tel.: +370 650 74 189 (Titas)
https://www.facebook.com/VilniausBernardinai/

Atsitieskite ir
pakelkite galvas,
nes jūsų išvadavimas
arti.

FILMŲ VAKARAS JAUNIMUI SU KUN. JULIUMI SASNAUSKU OFM
Jau antrasis filmų vakaras jaunimui su br. kun. Juliumi Sasnausku OFM – lapkričio 21 d.
18.30 val. Žiūrėsime rež. Gabriel Axel „BABETĖS PUOTA“ Bernardinų bendruomenės centre
(Maironio g. 10). Įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią. Ateikite! Esate visi laukiami.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408.
PARODOS ATIDARYMAS IR FILMO PERŽIŪRA
Lapkričio 20 dieną, po 17 val. šv. Mišių, Bernardinų bendruomenės centro patalpose vyks parodos apie pabėgėlius Libane atidarymas ir dokumentinės apybraižos „Žmogiškumo kelyje“ peržiūra. Filmo herojai – karo pabėgėliai iš Sirijos bei Irako, ieškantys užuovėjos Libane ir keliantys
žvilgsnius į Europą. Kodėl arabai veržiasi į Europą užuot patraukę į jiems kultūriškai artimesnius
kraštus? Ar musulmonai ir krikščionys gali taikiai sugyventi? Kaip turėtų atrodyti pabėgėlių integracija į Europą? Į šiuos ir panašius klausimus atsako Libano gyventojai ir ten prieglobstį radę pabėgėliai. Po peržiūros vyks diskusija su filmo autoriais Kostu Kajėnu ir Monika Midveryte. Filmo
trukmė: 35 min. Įgarsinimas lietuviškas.
BERNARDINŲ 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
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Lk 21, 28

EVANGELIJA (Lk 21, 5–19)
Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji
išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote,
neliks akmens ant akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir
koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano
vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir 'Atėjo metas!' Jūs
neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus
ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau
įvykti, bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės
drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir

didelių ženklų iš dangaus.
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir
ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po
sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir
valdytojus. Tada jums bus proga liudyti.
Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei
prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl
mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo
jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.
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XXXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Mal 3, 19–20a. 4, 1–2a: Jums užtekės teisingumo saulė
Ps 97: P. Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio
2 Tes 3, 7–12: Kas nenori dirbti, tenevalgo!
Lk 21, 5–19: Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę
Šiomis vėsiomis rudens dienomis Vilniaus Aušros Vartuose ir prieigose – pats karštymetis. Ar
gali būti kitaip – Didieji Gailestingumo Motinos
atlaidai, o mūsų g yvenimuose tiek daug visokio
visko: bėdų, vargų, ligų, netiesos, nepriteklių
(dvasinių – irgi). O kam daugiau pabėdavosi,
kam daugiau širdies upę išliesi, kam jos skausmų
krantus ir džiugesio pievas apipasakosi?
Visai neatsitiktinai motina Bažnyčia iš savo lobyno iškelia Evangelijos skaitinį, kuriame mūsų
Viešpats kalba apie laikų ir pasaulio pabaigą.
Karai ir suirutės, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės, ligos, badmečiai – g yvos baisenybės
ir dideli ženklai iš dangaus. Visa tai anaiptol
neprimena interneto šmaikštuolių pranašaujamo galo, kurio nelinksmumui sušvelninti tūli
katalikai prisiperka konservuotų daiktų, vandens,
žvakių ir brendžio bei į rūsį nusibogina sofkutę.
Viešpats kalba apie laiką, kai nebeliks akmens
ant akmens. O prieš tai savo vardo išpažinėjams
dar pažada didelių suspaudimų laiką – žudynes, kalėjimus, persekiojimus. Ir, manding, visos
kitos įmanomos ir neįmanomos bjaurasties, kuri
ištikimai laukia Jo pasekėjų.
Tačiau kad ir kokie gąsdinantys žodžiai, kad
ir kokie šiurpūs vaizdai, kad ir koks bauginantis
būtų paveikslas (nuo apokaliptinio kalbėjimo
atpratusioms mūsų galvelėms visa tai rodosi dar
klaikiau. Tikslas nėra nei gąsdinti, nei priblokšti, nei gniuždyti, nei dar kaip nors temdyti ir
taip kitąsik besaulę kasdienybę. Šitaip, manau,
norima padėti išsivaduoti iš netikrų vilčių rūko ir
prisigalvotų iliuzijų miglos apie tikėjimo teikiamą

saugumą, neva gilų tikėjimą turintis žmogus
g yvens it vabalas, įvyniotas į vatą ir pavožtas po
stiklainiu – jaukiai ir maloniai, visoms negandoms ūžaujant virš netikėlių galvų ten, anapus
stiklainio.
Visose Evangelijoje išpasakotose baisybėse šiandien skaitau didžiausio padrąsinimo ir šviesiausios vilties žinią. Taip, ateis laikas, kai iš to, ką
mato akys, nebeliks akmens ant akmens. Nebeliks
nei Aušros vartų, nei Gražiojo Atvaizdo, nei votų
apstybės, nei visų kitų mums brangių daiktų ir
dalykų. Bet visa tai byloja tik apie vieną – apie
regimų jų dalykų laikinumą ir prieinamybę. Liks
tik brangiausia – Jis, Viešpats, atpirkėjas. Ir Jį,
vienintelį, branginantys. O laukiančių negandų
ir bėdų pažadas – kaip gi su juo? Pasidairykime
po nuosavą kiemą, po neseną ir senesnę istoriją
– ar yra ko nors iš Evangelijoje minimų dalykų
pristigę per paskutiniuosius porą tūkstančių
metų? Karų, persekiojimų, kankinystės, stichinių nelaimių? Ar šiandien stingama netiesos ir
nešviesos? Neapykantos dėl Jo vardo?
Padrąsinimo ir vilties žinia perskaitoma
tuomet, kai belieka tik nuogas Jo pažadas būti
kartu, kad ir kas nutiktų. Kuomet baigiasi gražių
žodžių susicukravusi uogienė, belieka viltis Jo
iškalba bei išmintimi (pažodžiui: duosiu burną
ir išmintį). Spinsingti viltis sušvinta, kai visos
kitos šviesos užgęsta.
Gailestingumo Motina, melsk už mus!
Kun. Algirdas Šimkus
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Gailestingumo jubiliejaus užbaigimas
Vilniaus arkivyskupijoje
Bulėje dėl Gailestingumo
ypatingojo jubiliejaus paskelbimo Misericordiae Vultus
popiežius Pranciškus nustatė,
kad Šventieji metai bus užbaigti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos
Valdovo, iškilmės dieną, 2016 m. lapkričio 20 d.,
užveriant Vatikano Šv. Petro bazilikos Šventąsias
duris. Prieš tai, trisdešimt trečiąjį eilinį sekmadienį, lapkričio 13 d., jubiliejus bus uždarytas vietinėse Bažnyčiose.
Vilniaus arkivyskupijoje Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus užbaigimo šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, lapkričio 13 d., 12.30 val.
Šv. vysk. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje
bazilikoje. Padėkos už Gailestingumo ypatingojo
jubiliejaus malones šv. Mišios lapkričio 13 d. taip
pat bus aukojamos 12 val. Dievo Gailestingumo

šventovėje bei 10.30 val. Šv. Ignoto, Lietuvos kariuomenės Ordinariato, bažnyčioje. Padėkos už
Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus malones
Mišiomis užsivers Gailestingumo durys Katedroje, Dievo Gailestingumo šventovėje ir Šv. Ignoto
bažnyčioje.
Aušros Vartų koplyčioje Gailestingumo durys
liks atvertos iki lapkričio 20 d., Gailestingumo
Motinos atlaidų pabaigos, todėl Jubiliejus čia užsibaigs tą pačią dieną kaip ir Vatikane – per Kristaus Karaliaus iškilmę. Iškilmingas padėkos šv.
Mišias Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango
lapkričio 20 d., sekmadienį, 11 val. aukos Lietuvos
vyskupai.
Tikintieji kviečiami gausiai dalyvauti Jubiliejaus
užbaigime – padėkoti už šiuos malonės metus,
brangų gailestingumo ir atsivertimo laiką, kuris
buvo mums Gailestingumo Tėvo dovanotas.

AUŠROS VARTŲ
GAILESTINGUMO MOTINOS
GLOBOS ATLAIDAI
Prasideda 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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