Bernardinai
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Lapkričio 13 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą
su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus
Ričardo Marcinkaus filmą PAKELIUI (Lietuva, 2014).
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio
g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite
pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis.
Daugiau informacijos: Titas +370 650 74189,
Gintarija +370 686 73408.
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PARODA

Bernardinų bendruomenės centre lapkričio 12 d. (sekmadienį) po 10.30 val. šv. Mišių vyks dailininkės Elenos Gailiūnienės batikos darbų parodos atidarymas.
„Kurdama būnu su malda. Dėkoju Dievui už idėjas ir į savo darbus sudedu visas geriausias mintis...
Pateikdama Jums dalelę savo kūrybinių darbų, linkiu gražių akimirkų! Elena“
Paroda veiks iki gruodžio 1 d. Kviečiame apsilankyti!
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA KVIEČIA KURČIUOSIUS
KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS

Nuo lapkričio 19 d., trečią kiekvieno mėnesio sekmadienį 13.00 val. Šv. Mišios bus verčiamos
gestų kalbos vertėjo iš Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Kviečiame dalyvauti ir šia
žinia dalintis.
KVIEČIAME Į CHORO
„LANGAS“ KONCERTĄ

Mieli parapijiečiai, lapkričio 24 d. 19 val.
maloniai kviečiame visus į Bernardinų bažnyčios choro „LANGAS“ koncertą, skirtą vadovės Ritos Kraucevičiūtės 60-mečiui.
Koncertas vyks Bernardinų bažnyčioje.

Budėkite ir būkite pasirengę,
nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Advento rekolekcijos jaunimui gruodžio 1-3 d. vyks Vilniaus kunigų seminarijoje su br. Rolandu
Taučiumi OFM. Jų tema: „Tėve, mūsų!“ Registracija vyksta iki lapkričio 23 d. adresu bjcentras.lt.
Auka – 20 Eur. Registracija patvirtinama tik gavus apmokėjimą.
Iškilus klausimams: bjcentras@gmail.com arba tel. +370 691 41714.
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

Mt 24, 42a. 44

EVANGELIJA (Mt 25, 1–13)
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su
dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų
buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir
alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti
ir užmigo.
Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis!
Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protin-

gosioms: 'Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta'. Protingosios atsakė: 'Kad kartais
nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite
pas prekiautojus ir nusipirkite'.
Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios
buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves,
ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos
mergaitės ir ėmė prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!'
Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei
valandos“.
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XXXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 6, 12–16: Kas išminties ieško – lengvai ją suranda
Ps 63 P.: Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!
1 Tes 4, 13–18: Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo
Mt 25, 1–13: † Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!
Ir vėl – budėkite.
Dabar jau - mergaitės, kurios nieko blogo
nepadarė, tik buvo neprotingos. Jos nepasiėmė
alyvos. Nepasiėmė tiek, kad galėtų sulaukti
vėluojančio jaunikio.
Žinoma, čia kalbama ne apie tą protą, kuris
viską apskaičiuoja, kuris pasiima visko tiek,
kad būtų ir atsargai. Protingąsias Viešpats
pagiria. Tačiau tas skaičiuojantis protingų jų
mergaičių protas – „ratio“ – nėra žemiškoji
logika. Šitas protingų jų mergaičių išmintingumas susietas su jų širdimi. Jos tarsi jaučia,
kad jaunikis gali ir vėluoti. Labai jo laukdamos,
jos nuolat papildo alyva savo žibintus. Mes
jau žinome, kad tai tėra palyginimas, jog alyva
tėra simbolis; mes žinome, kad kalbama apie
Šventą ją Dvasią, kurios visada pakanka, kurios
nereikia pasiimti, nusipirkti turguje, ją rezervuoti ar konservuoti.
Dvasia tiesiog kalba. Dvasia yra, jeigu mes
patys esame artumoje – žmonių, patrauktų
Kristaus, žmonių, suburtų į Jo bendruomenę, žmonių, skausmingai ieškančių Dievo ar
džiaugsmingai Jį suradusio artumoje. Taip
būdami, mes galiausiai ir patiriame protingųjų mergaičių dalią. Tuomet mes galiausiai ir
suvokiame, ką reiškia būti ir tverti netgi tada,
kai jaunikis vėluoja. Būtent toji Dvasia mus

turi, ne mes ją. Tai ir yra perteklius, protingų jų
perteklius.
Gerai apskaičiavome, jeigu elgiamės taip - ne
žemišką ja logika vadovaudamiesi, o meilės
logika. Meilės, kuri sako: niekada nenustok
laukti ir nenustok tikėti. Galiausiai būtent
meilės šaukiamasi tada, kai jaunikis vėluoja,
smarkiai vėluoja. Negana suskubti ir suvaidinti
laukiančiuosius, neįmanoma tada, kai jau girdi
žingsnius. Laukiantysis gali likti savo laukime
tik tada, jeigu laukia visuomet.
Tai ir tos mergaitės – protingosios ir paikosios
– tuo ir skiriasi. Vienos iš tikrų jų laukė, kitos
tiesiog vykdė sutartį, tačiau nelaukė. Jeigu dar
kartą grįšime į mūsų realybę iš šio palyginimo
tikrovės, galbūt pamatysime, jog mūsų bažnyčiose, bendruomenėse yra per mažai laukimo,
per mažai troškimo, kad visa išsipildytų Jėzuje
Kristuje, kad galiausiai visa būtų atnaujinta
Jame. Galbūt rasime per daug įsitikinimo, jog
viskas jau yra čia, ir Jį reikia atspėti, atpažinti
mūsų kasdienybėje, galbūt per mažai šauksmo į
Jį. O Jo atėjimo niekas neatšaukė, Jo atėjimu
niekas nesuabejojo.
Mes esam laukimo žmonės, ir šia prasme advento žmonės. Advento, kuris nesibaigia nei
artėjant Velykoms, nei pasibaigus vasarai.
br. kun. Arūnas Peškaitis
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AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS
GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI
TAIKOS KARALIENĖ. Lapkričio 12 – 19 d.

Jau šį sekmadienį, lapkričio 12 d., sostinėje prasideda kasmetiniai
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos atlaidai.
Viena iš karūnų, kuria 1927 m. liepos 2 d. buvo vainikuotas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas, yra Taikos Karalienės karūna. Šiais metais švęsdami šio paveikslo karūnavimo 90 metų
jubiliejų, Globos atlaidų metu, Gailestingumo Motinos užtariami,
ypač melsimės už taiką visame pasaulyje ir apmąstysime dorybes,
kurių praktikavimas pakeičia žmonių širdis ir kuria gėrį pasaulyje.
Lygiai prieš 100 metų Dievo Motina Fatimoje apsireiškė trims
piemenėliams – Liucijai, Jacintai ir Pranciškui, – ir vienas iš jos
prašymų buvo susijęs su taika. Karo pavojų, perversmų, o šiandien dar ir terorizmo išvargintame
pasaulyje taika atrodo nepasiekiama. Fatimoje Dievo Motina nurodė aiškų kelią į taiką – tai malda ir atsivertimas.
Karai prasideda širdyse žmonių, kurie užmiršo ar net atmetė Dievą ir tikrąsias vertybes: meilę,
gailesti ngumą, teisingumą, išmintingumą, kilnumą, pasiaukojimą ir kantrybę. Marija mums
primena, kad taika pasaulyje prasideda kiekvieno iš mūsų širdies atsivertimu, kuris neįmanomas
be Dievo malonės ir Jo Artumo.
Atlaidų programą rasite internetinėje svetainėje: www.ausrosvartai.lt ir Bernardinų parapijos skelbimų lentoje.
KVIEČIAME Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ

Lapkričio 24–25 d. Vilniuje „Compensa“ koncertų salėje 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:
http://www.lyderiams.lt/
Ši DVD konferencija Lietuvoje vyks jau aštuntą 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 svečiai – ministras Linas Kukuraitis, kunigas Ričardas Doveika.
Kaina vienam asmeniui grupėje 87 eur, be pietų 75 eur, kaina balkone – 30,40,50 eur (pietų užsakyti negalima). Bilietų kiekis ribotas. Nurodyta kaina yra su ženklia nuolaida, kaip bažnyčios
bendruomenei.
Konferencijoje keletą metų iš eilės dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais
metais. Bilietus galima įsigyti bažnyčios knygynėlyje.
PARAPIJOS GRUPEI REZERVUOTAS ATSKIRAS STALIUKAS.
KVIEČIAME SKAITYTI SKAITINIUS ŠV. MIŠIŲ METU

Kviečiame įsitraukti į Šventojo Rašto skaitymo Šv. Mišiose grupę.
Pirmasis susitikimas gruodžio 10 d. 11.30 val. (II – ąjį Advento sekmadienį) po rytinių šv. Mišių
prie centrinio altoriaus. Susipažinsime, pristatysime parapijos skaitovų tarnystę. Kurkime bendruomenę kartu. Jūsų laukiantys broliai pranciškonai
www.bernardinuparapija.lt

