Bernardinai
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija kviečia dalyvauti pranciškoniškame prakartėlių konkurse. Antrą kartą
organizuojamo konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus
tvartelyje bei padrąsinti pasigaminti prakartėlę patiems. Akimirkai sustoti, pabendrauti ir konstruoti prakartėlę kartu taip pat
kviečiamos įvairios bendruomenės, mokinių klasės, darbuotojų
kolektyvai, dienos centrai, senelių globos namų gyventojai ir kiekvienas, kuriam brangi Kalėdų žinia.“
Savo konkursinę prakartėlę iki gruodžio 15 dienos (imtinai) atneškite į Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapiją. Kontaktinis asmuo: Valdas Titas Ancevičius (tel. +370 650 74189). Pristatant
prakartėlę, reikia užpildyti organizatorių duodamą dalyvio anketą. Išsamesnį aprašymą ir konkurso nuostatus galima rasti Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto puslapyje
ofm.lt. Kviečiame dalyvauti!
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XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

Pasaulinė vargstančiųjų diena

Pasilikite manyje, tai ir aš
jumyse pasiliksiu, – sako
Viešpats. – Kas pasilieka
manyje, tas duoda daug
vaisių. Jn 15, 4. 5b

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. Įėjimas
laisvas.

EVANGELIJA (Mt 25, 14–15. (16–18). 19–20. (21–30))

GIMSTANTI NAUJA INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE".
Lapkrčio 27 d. 19 val. – Adoracija , malda ir šlovinimas!
Tegul mūsų bendro šlovinimo garsas kyla į dangų kaip galingas vandenų šniokštimas! Tegul nusileidžia žemėn Tėvo Karalystė!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tampantis, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo
vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!".
Lapkričio 30d. po 18 val. šv. Mišių - Adoracija bei užtarimo malda.
Šį kartą šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai ! Ekumeninė grupė "EKUMENA" !
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

2017 lapkričio 19 d.

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 pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį,
pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam
vieną - kiekvienam pagal jo gabumus - ir iškeliavo.
[Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs
ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris
gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo
gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.]
Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.
Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis
atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei
man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'.
[ Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose
dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo
šeimininko džiaugsmą!'

Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus,
štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai
ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'
Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą
žemėje. Še, imkis, kas tavo'.
Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano
pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs
juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų.
Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su
pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką
jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes.
Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.]
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Bernardinai

XXXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31 Sumanios jos rankos nestovi be darbo
Ps 128 P.: Esat laimingi, kad bijotės Dievo.
1 Tes 5, 1–6: Kad toji diena jūsų neužkluptų lyg vagis
Mt 25, 14–30: † Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko
džiaugsmą!
Šios dienos Evangelijoje skaitome apie tarnus,
kuriems šeimininkas, iškeliaudamas į svetimą
šalį, pavedė savo turtą. Norėdami šį palyginimą prisitaikyti sau, galime galvoti ne tik
apie turtą, bet ir kitas dovanas, kurias Dievas
mums yra davęs. Dažnai mes galvojame, kad
nesame gavę ypatingų dovanų, nieko negalime
padaryti, gavome tik vieną „talentą“. Tačiau
nėra taip svarbu, kiek tų „talentų“ ar dovanų
gavome, bet kaip mes jas naudojame. Tas
tarnas, kuris gavo tik vieną talentą, jį užkasė,
bijodamas prarasti, visiškai jo nenaudojo. Jam
būtų buvę geriau, jeigu jis jį naudodamas būtų
ir praradęs.
Dievas atsižvelgdamas į mūsų pastangas
visiems duoda skirtingų dovanų, ne tik medžiaginių, bet ir dvasinių. Jis nori, kad mes

tuos „talentus“ – dovanas naudotume ne tik
savo, bet ir kitų žmonių gerovei ir Jo karalystės
kūrimui. Esame atsakingi, nesvarbu ar esame
gavę penkis talentus, ar tik vieną. Jis nenori,
kad mes tas dovanas „užkastume į žemę“.
Negalvokime, kad mūsų dovanos yra nereikšmingos. Dievas padrąsina mus rizikuoti, dalintis, padėti kitiems. Jis duos jėgų
ir išminties, kaip tą padaryti. Labai gaila,
kad, nieko nedarydami, prarastume, ką esame
gavę. Pamąstykime apie įvairius būdus, kaip
galėtume tuos talentus, Dievo duotas dovanas,
naudoti. Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos ir mums tikrai padės. Ar išgirsime Dievą
sakant: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne?“
Vincas Kolyčius
Iš Bernardinai.lt archyvo

Popiežius PRANCIŠKUS
Žinia pirmosios
Pasaulinės vargstančiųjų
dienos proga –
Mylėkime ne žodžiu,
bet darbu

„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet
darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Šie apaštalo Jono
žodžiai išreiškia imperatyvą, kurio išvengti
negali nė vienas krikščionis. „Mylimojo mokinio“ iki mūsų dienų perteikiamo Jėzaus
paliepimo rimtumas dar labiau pabrėžiamas
kontrastu tarp mūsų lūpose dažnai esančių
tuščių žodžių ir konkrečių faktų, su kuriais
esame pašaukti susidurti. Meilė nepalieka
jokio pasiteisinimo: kas siekia mylėti taip,
kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal jo pa-
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vyzdį; visų pirma tuomet, kai yra kviečiamas
parodyti meilę vargšams. Tas būdas, kuriuo
myli Dievo Sūnus, yra gerai žinomas, ir šventasis Jonas aiškiai apie tai rašo. Ši meilė grindžiama dviem kolonomis: Dievas mus pirmas
pamilo (1 Jn 4, 10. 19); Jis pamilo atiduodamas
visą save, taip pat savo gyvybę (plg. Jn 3, 16).
Tokia meilė negali likti be atsako. Nors
ji buvo dovanota vienašališkai ir besąlygiškai,
nelaukiant jokio atlygio, ši meilė taip labai
uždega širdis, jog kas ją patyrė, jaučiasi kviečiamas atsiliepti į ją nepaisydamas savo ribotumo ir nuodėmių. Tai pavyksta, kai Dievo
malonė, jo gailestingoji meilė, kiek įmanoma,
priimama mūsų širdyje, sujudina mūsų valią ir
jausmus, kreipia mylėti patį Dievą ir artimą.
Šitaip iš Trejybės širdies kylantis gailestingumas gali pasiekti ir sujaudinti mūsų gyvenimą,
įkvėpti užuojautą ir gailestingumo darbus
vargstančių brolių ir seserų labui. <…>
Baigiantis Gailestingumo Jubiliejui norėjau
padovanoti Bažnyčiai Pasaulinę vargstančiųjų
dieną, kad krikščionių bendruomenės visame
pasaulyje taptų vis aiškesniu ir konkretesniu

ženklu, rodančiu Kristaus meilę paskutiniams
ir labiausiai vargstantiems. Noriu, kad prie
mano pirmtakų įsteigtų kitų Pasaulinių dienų, jau turinčių minėjimo tradiciją mūsų bendruomenių gyvenime, būtų pridėta ši Diena,
papildanti jas Evangelijai būdingu elementu:
ypatinga Jėzaus meile vargšams.
Kviečiu visą Bažnyčią, visus geros valios
vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius
pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo.
Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi
vienintelio dangiškojo Tėvo. Ši Diena turi
skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistymo
kultūrai priešpriešinti susitikimo kultūrą.
Tuo pat metu noriu pakviesti visus, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, konkrečios brolybės ženklan atsiverti bendrystei su
vargšais ir kiekvienai solidarumo su jais formai. Dievas sukūrė dangų ir žemę visiems;
deja, žmonės nustatė ribas, pastatė sienas ir
barjerus, išduodami žmonijai skirtą pirminę
dovaną, nuo kurios niekas neturėjo būti atskirtas.

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. Daugiau informacijos: http://www.lyderiams.lt/
Konferencijos svečiai – ministras Linas Kukuraitis, kunigas Ričardas Doveika.
Kviečiame parapijiečius dalyvauti. Bilietus su ženklia nuolaida, kaip bažnyčios bendruomenei, 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
ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Advento rekolekcijos jaunimui gruodžio 1-3 d. vyks Vilniaus kunigų seminarijoje su br. Rolandu Taučiumi OFM. 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 +370 691 41714.
www.bernardinuparapija.lt

