Bernardinai
KVIEČIAME Į RENGINĮ
Šį sekmadienį, spalio 26 d. 12 valandą medžiagoje. 1978 metais Šv. Jonas Paulius II
(po 10.30 val. šv. Mišių) kviečiame į rengi- pradėjo istoriniu tapusį pontifikatą ir plačiai
nį – mini spektaklėlį (30 min.) „Nebijokite“, po visą pasaulį pasklido jo ištartas evangelinis
kuriame paminėsime ir prisiminsime paraginimas: „Nebijokite, atverkite Kristui
Šv. Joną Paulių II. Akimirkos iš jo gyvenimo: duris, plačiai jas atverkite!“ Spektaklio režisierė
tekstuose, nuotraukose, filmuotoje vaizdinėje Janina Matekonytė.
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VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., šeštadienį – Visų Šventųjų iškilmė (privaloma šventė). Šv. Mišios mūsų
bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val.
Lapkričio 2 d., sekmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 17 val. vyks gedulinių Mišių liturgija, į kurią 16.30 val. procesijos
būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios. Bažnyčioje šv Mišios vyks 9 (anglų k.), 10.30, 13 val.,
įprastų 17 val. šv. Mišių nebus.
VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 2–9 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis).
Šv. Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis.
Lapkričio 2 d. Bernardinų kapinėse ir 9 d. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišios už mirusiuosius
aukojamos 17 val., Vėlinių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 8 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu
surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio
paveldo restauracijos darbams atlikti.
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KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ
meninėje ar verslo erdvėje, žmonės, darantys
krikščionišką įtaką visuomenėje ir bendrai visi,
kurie nori lavinti vadovavimo dovaną. Kaina
vienam asmeniui, jei susirenka grupė (6+) iki
lapkričio 12 d. yra 225 Lt, individuali kaina
Vilniuje užsiregistravusiems iki lapkričio 12 d. –
245 Lt, po lapkričio 12 d. – 265 Lt. Praėjusiais
metais konferencijoje dalyvavo gausus būrys
parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais metais!
Registruoja Laima laimmil@gmail.com, tel.
8686 55533.

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 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Lapkričio 21–22 d. Vilniuje vyks pasaulinė
lyderystės konferencija. Konferencijos tikslas – ugdyti lyderius visame pasaulyje įkvepiant
juos, suteikiant ar atgaivinant ateities viziją,
lavinant įgūdžius visuomenės ir bažnyčios labui.
Daugiau informacijos: http://www.lyderiams.lt/
Ši DVD konferencija, kurioje savo patirtimi
dalinasi pasaulyje žinomi žmonės, Lietuvoje
vyks jau penktą kartą. Joje kviečiami dalyvauti
visų krikščioniškų bažnyčių vadovai ir jose
tarnaujantys žmonės, asmenys, dirbantys visuo-

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Jn 14, 23
EVANGELIJA (Mt 22, 34–40)
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš
jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“
Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo

Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.
Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip
save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.
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Iš 22, 20–26; Ps 17; 1 Tes 1, 5c–10; Mt 22, 34–40
P. Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
Meilė Dievui ir meilė žmogui nėra tarpu25, 31-46). Jonas pirmajame savo laiške
savyje atskiriamos ir nepriklausomos, bet
taip pat mums primena: „Kas nemyli savo
susikryžiuoja ir sudaro vadinamą ją vertika- brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio
lią ir horizontalią kryžiaus formą.
nemato“ (1 Jn 4, 20).
Jeigu savęs paklausiame, kaip konkrečiai
Tad, atrodytų, kad šiuo metu, mes neturime
išpildyti šį meilės įstatymą, tai Evangelija
kitos galimybės išreikšti meilę Dievui, o
neabejodama atsako: reikia pradėti nuo mei- tik bendraudami su kitu žmogumi. Tačiau
lės artimui. Lukas mums pateikia Jėzaus
nuoširdi ir dėmesinga malda turbūt taip pat
pasakojimą apie gerą jį samarietį
yra dar viena galimybė mylėti Viešpatį, savo
(Lk 10, 29-37). Matas užrašo Jėzaus
Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu,
ištartus žodžius, kurie galėtų net tapti prie- o savo artimą – kaip save patį.
žastimi įsteigti dar vieną Bažnyčios sakrakun. Ramūnas Mizgiris OFM
mentą, vadinamą jį vargšo sakramentą (Mt
Iš Bernardinai lt. archyvo

KELIAS

SU GYVENIMO
NAŠTA ANT PEČIŲ

PADOVANOTAS RYTAS
Aplinkui aklina tamsa. Kur aš? Širdis
smarkiau pradėjo plakti. Įsiklausau. Prazvimbia uodas. Kažkas sukrebžda. Kitoje
pusėje girgžteli. Dusliai trinkteli ir nušlepsi.
Kitur apsiverčia ant šono ir pradeda knarkti.
Sudejuoja. Atsidūsta. Vaikiškai nusijuokia ir
nutyla. Kiek daug aplink gyvybės, visokios!
Visi drauge, po vienu stogu, saugūs ir sotūs.
Ir storas, ir plonas, ir senas, ir... uodas. Už
lango griežiančios cikados. O aš ką čia veikiu? Guliu. Ilsiuos, bet aš juk kelyje! Jaučiu,
kaip šalimais kažkas pakyla, įsižiebia mažytį
žiburėlį ir užsivertęs ant kupros didžiulę
naštą, lyg kalnas juda tyloje. Jau laikas kelt
ir man. Bet nematau kur mano batai. Kur
mano kelias, kur aš pats. Būk geras... Tėve
mūsų...! Ir pajuntu buvimą Jo... šalia. Kažkas
pakilo ir užsižiebė švieselę, paskui sužibo
žiburėlis, dar ir dar. O kelyje, kai ant kupros
nešiau padovanotą naują rytą, dėkojau Jam ir
žengiančiam šalia.
Justinas

Tęsinys
Rugsėjo 6 d. septyni Bernardinų parapijos
piligrimai drauge su savo kelionių dvasiniu
vadovu, buvusiu Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų) parapijos kunigu, o
dabar – Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio
bažnyčios klebonu br. Andriumi Nenėnu
OFM išsiruošė į dviejų savaičių kelionę pėsčiomis Apaštalo Jokūbo keliu Ispanijoje.
Praėjusiame laikraštėlyje jau skaitėte kelis
iš aštuonių piligrimų šeimos liudijimus apie
įveiktą Camino de Santjago. Šiandien – piligrimo Justino liudijimas.
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