Bernardinai
RENKAME AUKAS

Šį sekmadienį šv. Mišių metu renkame aukas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijai bei studijuojančių brolių pranciškonų išlaikymui.
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

BERNARDINAI
Nr. 681 KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS) 2017 lapkričio 26 d.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Šlovė tam, kuris ateina
Viešpaties vardu! Šlovė
besiartinančiai
mūsų tėvo Dovydo karalystei!

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

Mk 11, 10

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 27 d. adresu
bjcentras.lt. Auka – 17 Eur. Registracija patvirtinama tik gavus apmokėjimą. Iškilus klausimams:
bjcentras@gmail.com arba +370 691 41714.
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 11–15 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos „Žodis tapo kūnu“,
kurias ves parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.
Gruodžio 11–14 d. 18 val. vyks šv. Mišios ir paskaita, o gruodžio 15 d., penktadienį, 18 val. vietoje
įprastinių šv. Mišių visą bendruomenę kviečiame į Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
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
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

EVANGELIJA (Mt 25, 31–46)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir
kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo
garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų
tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo
atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje,
ožius - kairėje.
Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo
pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau
keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas
- mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane'.
Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes
tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave
keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir
aplankėme?'

Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums,
kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'.
Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį,
kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš
buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau
keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'.
Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes
tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar
nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?'
Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums:
kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'.
Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

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

Bernardinai

KRISTAUS KARALIAUS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Ez 34, 11–12. 15–17: Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas
Ps 23 P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
1 Kor 15, 20–26. 28: Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, kad Dievas būtų
viskas visame kame
Mt 25, 31–46: † Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos
Šio šventinio sekmadienio ištrauką galima
apibūdinti vienu žodžiu – MEILĖ. Jei
nori būti išgelbėtas – MYLĖK. Atrodo taip
paprasta, bet ar iš tiesų yra taip paprasta?
Ne apie saldžią meilę čia Jėzus kalba, o apie
tokią, kurią Šventasis Pranciškus apkabino,
apie tokią, kuria Motina Teresė g yveno. Labai
konkrečią – tarnaujančią, o ir pats Jėzus
plaudamas mokiniams kojas parodė patį tikriausią nusižeminimo ir tarnaujančios meilės
veiksmą.
Šiandien Katalikų Bažnyčia švenčia Kristaus Karaliaus šventę. Įsiminė viena mintis
apie Kristų – mūsų Karalių. Pirmasis Jo sostas buvo ėdžios, o paskutinis – kryžius. Toks
tad mūsų Karalius. Įvykdęs Dievo planą ir

kentėjęs už kiekvieną iš mūsų. Už tai Dievas
Jį išaukštino ir padovanojo vardą, kilniausią
iš visų vardų, kad Jėzaus vardui danguje,
žemėje ir po žeme priklauptų kiekvienas kelis,
ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų
Jėzų Viešpatį ir kad visa garbė priklauso Jam.
Kristau Karaliau – tarnaujančios meilės
šaltini, kreipk, vesk mane kasdien kito link, to,
kuriam reikalingas paguodos žodis, šypsena,
apkabinimas, padrąsinimas, konkreti pagalba
– tarnaujančios meilės veiksmas.
Trokštu būti Tėvo palaiminta, bet be Tavęs
esu tik žvangantis varis ir skambantys cimbolai.
s. Jėzaus Danguolė Marija
Iš Bernardinai.lt archyvo

totalitarinius režimus, kurie neigė Dievo ir
Bažnyčios teises. Aplinka, kurioje atsirado ši
šventė, buvo, pavyzdžiui, Meksikos revoliucija, kai daugelis krikščionių pasitiko mirtį
su paskutiniu atodūsiu: Viva Cristo Rey!(isp.
Tegyvuoja Kristus Karalius!). Kita vertus, šios
šventės turinys ir jos pagrindinė mintis yra
labai seni, galima sakyti, atsiradę kartu su
krikščionybe. Žodžiai „Kristus karaliauja“ turi
Kristaus Karaliaus iškilmė liturgijoje pra- savo atitikmenį tikėjimo išpažinime: „Jėzus
dėta minėti neseniai: ją įsteigė popiežius Pijus yra Viešpats“, tai svarbiausi apaštalų skelbimo
XI 1925 metais, reaguodamas į ateistinius ir žodžiai. Evangelijose galima matyti, kaip šis

DIEVO
KARALYSTĖS
SLĖPINYS
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titulas progresavo nuo „Izraelio karaliaus“ iki
visatos Valdovo, kosmoso ir istorijos Viešpaties,
tai yra stipriai pranokstant pačios žydų tautos
laukimo lūkesčius.
Nuo pat gimimo paskelbimo vienatinis Dievo Sūnus, gimęs iš Mergelės Marijos, buvo
vadinamas Karaliumi, lauktuoju Mesiju, t. y.
Dovydo sosto palikuoniu, kurio viešpatavimui,
pagal pranašų ištaras, nebus galo.
Kristaus karališkumas liko paslėptas iki jo
trisdešimties metų, praleistų niekuo neišsiskiriančiu gyvenimu Nazarete. Po to, viešosios
veiklos metu, Jėzus įsteigė naują Karalystę,
kuri yra „ne iš šio pasaulio“ (Jn18,36), ir pagaliau visiškai ją sukūrė savo mirtimi bei prisikėlimu. Prisikėlęs ir apsireiškęs apaštalams, jis
tarė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt28,18). Ši valdžia kyla iš meilės, kurią
Dievas apreiškė savo Sūnaus aukoje. Kryžius
yra sostas, nuo kurio pasirodė Meilės didingasis karališkumas: aukodamasis už pasaulio
atpirkimą, kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės
vergijos ir sutaikintų jį su Dievu, Jėzus nugalėjo „šio pasaulio kunigaikščio“ (Jn12,31) viešpatavimą ir galutinai įkūrė Dievo Karalystę. Ji

pilnatviškai pasirodys laikų pabaigoje: „Jis gi
turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis
visus priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis“ (1Kor15, 25–26). Tada Sūnus
atiduos Karalystę Tėvui ir pagaliau Dievas bus
„viskas visame kame“ (1Kor15,28).
Kelias norint pasiekti šį tikslą yra ilgas. Jo neįmanoma sutrumpinti. Iš tiesų reikia, jog kiekvienas žmogus laisvai priimtų Dievo meilės
tiesą. Dievas yra Meilė ir Tiesa, o meilė, kaip
ir tiesa, niekada neverčia savęs priimti. Dievas
beldžiasi į širdies bei proto duris ir ten, kur gali
įžengti, atneša ramybę bei džiaugsmą: „Štai aš
stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano
balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr3,20).
Dievo Karalystė yra dovana, pasiūlyta visų
laikų žmonėms, kad kiekvienas, kuris tiki į įsikūnijusį Žodį, „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą“ (Jn3,16). Toks yra Dievo viešpatavimo būdas, jo išganymo planas, kuris, bibline
prasme, yra slėpinys, t. y. paveikslas, pamažu
atsiveriantis istorijoje...
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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!
www.bernardinuparapija.lt

