Bernardinai
KVIEČIAME Į J.LINGIO FILMO „PASKUI MAŽESNĮJĮ BROLĮ“ PERŽIŪRĄ
„Pranciškau, kodėl visas pasaulis skuba paskui tave ir kiekvienas trokšta pamatyti tave, išgirsti
tavo žodį, paklusti tau? Piligrimai iš viso pasaulio atkeliauja į Italiją ieškodami atsakymo į šiuos
klausimus.
Piligrimų grupė iš Lietuvos lankė vietas susijusias su Šv. Pranciškumi ir pranciškonais Italijoje.
Lapkričio 27 d. po 17 valandos šv. Mišių Bernardinų bendruomenės centro patalpose kviečiame
drauge žiūrėti Justino Lingio dokumentinį filmą „Paskui mažesnįjį brolį“. Filmo trukmė – 52min.
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 lapkričio 29 d. 18.30 val.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
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ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 11 d. 18 val. mūsų bažyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jums koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo klasės
mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Advento rekolekcijos jaunimui su br. kun. Andriumi Nenėnu OFM vyks gruodžio 9-11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.
Tema: „Ieškokite ir rasite!“ Prašoma auka 15 €, o registracija vyksta www.bjcentras.lt
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 12–16 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos, kurias ves kunigas,
Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris Kęstutis Palikša.
Gruodžio 12, 13 ir 15 d. 18 val. šv. Mišios ir paskaita, gruodžio 14 d. 18 val. ekumeninės pamaldos
ir Betliejaus ugnies įnešimas.
Gruodžio 16 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
BETLIEJAUS UGNIS
Šiais metais Betliejaus taikos liepsnelę vėl perimsime iš savo kaimynų lenkų skautų, ir jos kelias,
padedant visiems geros valios žmonėms, bus tiesiamas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir darželius, į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, kalėjimus.
Tikimės, kad šiais metais ši ugnis simbolizuos mums vienybę ir tarpusavio taiką. Tegul ši liepsnelė,
perduodama iš rankų į rankas, sutaiko ir padeda laukti tikrojo kalėdų stebuklo.
Gruodžio 14 d. 18 val. vyks ekumeninės pamaldos, šlovinimas ir agapė, kur dalyvaus Lietuvos
skautai, ateitininkai, ekumeninių bendruomenių atstovai ir visi geros valios žmonės, nes „Taika
patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą“.
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

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.
Ps 84, 8

EVANGELIJA (Mt 24, 37–44)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir
Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš
tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė,
vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į
laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus
ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du
bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas

paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena
bus paimta, o kita palikta.
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis
jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas
žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs
būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai
nesitikėsite“.
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I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 2, 1–5: Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką
Ps 121: P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam
Rom 13, 11–14: Mūsų išganymas arti
Mt 24, 37–44: Budėkite, kad būtumėte pasirengę
Romos Katalikų Bažnyčia pirmuoju Advento sekmadieniu pradeda naujuosius liturginius
metus. Lotyniškas žodis adventus reiškia atėjimą.
Paprastai sakoma, kad Dievo „atėjimas“ susikoncentruoja į du pagrindinius Kristaus atėjimus:
jo įsikūnijimą mūsų eros pradžioje ir jo šlovingą
sugrįžimą istorijos pabaigoje. Tačiau tarp šių
dviejų „regimų“ atėjimų, galima išskirti ir trečią jį
atėjimą, kurį šv. Bernardas († 1153) vadina
„tarpiniu“, nes apjungia pirmą jį ir antrą jį atėjimą, bei „neregimu“, nes įvyksta besimeldžiančio
žmogaus sieloje.
Tarp Kristaus prisikėlimo ir jo antrojo atėjimo
yra tarpinio laiko problema. Jei Dievo Sūnus kažkada ateis, ką reiškia laikas, kurį gyvenam? Kokia
yra teisinga laikysena šiame laike? Jėzus mums
pataria budėti: „Todėl budėkite, nes nežinote,
kurią dieną ateis jūsų Viešpats“. Kodėl budėti?
Gyvenimas pasaulyje neišvengiamai susiduria su
įvairiais pavojais. Yra nemaža rizika, kad širdis
apsunks ir praras dvasinį jautrumą, nebesugebės
matyti supančios tikrovės. Jeigu nebekreipiame
dėmesio į dvasinį gyvenimą, tai pasaulis, kuriame
gyvename, nėra tikras. Gyvenimo rūpesčiai pamažu užgriozdina žmogaus širdį tokiais susidomėji-

mais, kad domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai
išnyksta.
Kad taip neįvyktų, reikalinga budėti, o pagrindinė budėjimo laikysena yra malda. Žvelgdami
keturių Evangelijų visumą, mes galime pastebėti,
kad budėti reiškia tikėti, tai yra prisiminti Jėzų,
kuris mus mato, girdi ir svarbiausiai myli. Danų
filosofas Soren Kierkegaard († 1855) sako: „Jeigu
tu pamatai, kad daiktai ir įvykiai per daug tau
kelia nerimo, jeigu tu pastebi, kad gyvenimo rūpesčiai tave bando parblokšti, jeigu gundymai tave
apsupa, o tu nori visą tai nugalėti, tai prisimink
Viešpatį Jėzų. Sutelk protą ir širdį į jį, ir būsi išlaisvintas“. Maldoje mes prisiliečiame prie tikrojo
gyvenimo, pažvelgiame į Dievo pasaulį, geriau
pradedame susigaudyti kas yra tikra, o kas tėra
tik gyvenimo imitacija. Ir pagaliau, svarbu yra
pabrėžti, kad negali netikėtai ir nepasiruošus pasirodyti Viešpats tiems, kurie meldžiasi, nes maldoje
mes trokštame su juo susitikti, žvelgti į jį, būti tik
su juo. Maldos žmogus nebijo mirties ar pasaulio
pabaigos, bet ramiai, atlikdamas kasdieninius
darbus, laukia tos dienos.
Br. Ramūnas Mizgiris

KALĖDAIČIAI
Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.
ADVENTO ŽVAKELĖS
Mieli parapijiečiai, ant kalėdinio stalo įžiebkite už auką įsigytą Caritas
advento žvakelę ir pasidalinkite savo širdies šviesa su stokojančiu. Žvakeles rasite mūsų kioskelyje.
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„Misericordia et misera“.
Dievas apkabina
kiekvieną su ašaromis
sugrįžtantį savo vaiką
Pirmadienį Vatikano spaudos salėje buvo
pristatytas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas „Misericordia et misera“, paskelbtas
Šventųjų Gailestingumo metų užbaigimo proga.
„Atšventėme intensyvius Šventuosius metus, kuriais patyrėme gailestingumo malonės gausą“, –
rašo popiežius. „Dabar reikia eiti pirmyn, būti
klusniems Šventajai Dvasiai, kuri mums rodo
kelią, kad neštų visiems išganančią Evangelijos
žinią“. Gailestingumo žinia turi būti girdima
visome Bažnyčios gyvenime: sakramentų šventime, visų pirma Eucharistijoje, taip pat Dievo
Žodžio skelbime. Popiežius ragina vieną liturginių metų sekmadienį skirti atidesniam pasigilinimui į Šventąjį Raštą, taip pat ragina kunigus
visada labai stropiai pasirengti homilijoms.
Apaštališkajame laiške „Misericordia et misera“ dar kartą iškelta Susitaikinimo sakramento
svarba, nes tai tas momentas ir ta vieta, kur
žmogus pajunta mylinčio Tėvo apkabinimą
ir kur jam sugrąžinamas Dievo vaiko orumas.
Nuodėmklausiai turi būti atviri ir geranoriški;
turi liudyti Dievo gerumą nepriklausomai nuo
to, su kokio rimtumo nuodėmėmis susiduriama; turi padėti žmogui gerai suvokti nuodėmės
blogį; turi aiškiai išdėstyti Bažnyčios moralinį
mokymą; turi geranoriškai palydėti žmogų atsivertimo keliu; turi dosniai dalyti Dievo gailestingumą.
Viena ką tik pasibaigusio Gailestingumo jubi-

liejaus specifinių iniciatyvų buvo Gailestingumo misionierių paskyrimas. Popiežius pratęsia
jiems suteiktą siuntimą ir įgalioja Popiežiškąją
naujojo evangelizavimo tarybą surasti formas,
kuriomis šių misionierių tarnystė būtų vykdoma ir ateity.
Visiems kunigams nuo dabar popiežius suteikia teisę atleisti aborto nuodėmę, kurią pagal
lig šiol galiojusią kanoninę tvarką galėjo atleisti
tik tam įgalioti kunigai. Popiežius savo laiške
pakartoja, kad abortas yra sunki nuodėmė, nes
nutraukia nekaltą gyvybę, tačiau nėra tokios
nuodėmės, kurios Dievas galėtų nepanaikinti,
matydamas atgailaujančią ir susitaikinti trokštančią širdį.
Dalį savo laiško popiežius skiria šeimoms,
ypač toms kurias slegia sunkumai, ragina jas pasitikėti Dievui, kuris supranta visus žmogiškas
problemas ir padeda jas pakelti. Popiežius ragina kunigus palydėti šeimas su toliarege įžvalga,
kad nė vienas, nepriklausomai nuo to, kokia jo
šeimos situacija, nesijaustų atstumtas, kad visi
galėtų jaustis priklausančiais Dievo tautai.
Galiausiai popiežius primena dar vieną labai
svarbų Gailestingumo jubiliejaus vaisių, o tuo
pačiu ir kasdieninio gailestingumo liudijimo
elementą – pagalbą ir dėmesingumą kenčiantiems žmonėms. Į kasmetinių minėjimų kalendorių popiežius įveda Pasaulinę vargdienių dieną, kuri nuo dabar visoje Bažnyčioje kasmet bus
minima XXXIII liturginių metų sekmadienį.
Paskutinės Gailestingumo metus užbaigiančio popiežiaus laiško mintys skirtos Mergelei
Marijai – Gailestingumo Motinai. „Pasitikėkime jos motiniška globa, – ragina Pranciškus, –
klausykime jos raginimo visada žiūrėti į Jėzau
veidą, kuris yra švytintis Dievo gailestingumo
atspindys.

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.
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