Bernardinai
PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS –
KVIEČIAME REGISTRUOTIS
Kai už lango temsta ir šąla, anksčiau grįžtame namo, degame daugiau šviesų,
įžiebiame žvakes. O ar įsileidžiame šviesą į širdį? Ar į ją grįžtame?
Rekolekcijos – tai grįžimo į širdį ir dvasinės šviesos priėmimo laikas. Susitikime ir šį rudenį – būkime kartu, klausykime, tylėkime, dalinkimės.
Šiemet Bernardinų parapijos rudens rekolekcijos vyks lapkričio 6–8 d.
Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje. Rekolekcijas ves Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jų metu gilinsimės į atleidimo ir gailestingumo temą.
Ypač kviečiame tuos, kurie dar nebuvote rekolekcijose – išdrįskite ateiti, leiskitės vedami ir kartu su parapijiečiais priimkite Jo siunčiamas malones.
Registruokitės į rekolekcijas parapijos internetinėje svetainėje: www.bernardinuparapija.lt.
Dalyvio auką – 48 EUR – prašome pervesti į sąskaitą nr. LT87 7044 0002 6961 2654 (SEB bankas), lauke “Mokėjimo paskirtis” įrašydami „auka už rekolekcijas“, gavėjas R. Aleksandravičiūtė.
Taip pat registruotis į rekolekcijas ir atiduoti aukas galima bus šiandien, spalio 25 d. po 10.30,
13.00 ir 17.00 val. Šv. Mišių. Atsakingi žmonės lauks dešinėje bažnyčios pusėje prie knygų
kioskelio.
Vietų skaičius ribotas, todėl dalyvavimas užtikrinamas tiems, kurie įnešė auką. Jei turite
klausimų, rašykite Ramutei el. paštu ramute.aleksandraviciute@gmail.com arba skambinkite
tel. 8 687 80778.
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VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., sekmadienį – Visų Šventųjų iškilmė.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sekmadienio tvarka.
Lapkričio 2 d., pirmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinės šv. Mišios, į kurias
17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.

Mūsų Išganytojas
Jėzus Kristus sunaikino
mirtį ir nušvietė
gyvenimą savo
Evangelija.

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava
(aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 1 ir
8 d. (sekmadieniais) Bernardinų bažnyčioje šv. Mišios už mirusiuosius
vyks 17 val., Vėlinių savaitės kitomis dienomis – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą.
Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios paveikslų
ir kito kultūrinio paveldo restauracijos darbams ir apsaugai.
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Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
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

2 Tim 1, 10b

EVANGELIJA (Mk 10, 46–52)
Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė
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XXX EILINIS SEKMADIENIS

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau,
Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs! „Daugelis jį
draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė:
„Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“
Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės

pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą,
pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį:
„Ko nori, kad tau padaryčiau?“
Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“
Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas
išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė
paskui Jėzų keliu.
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XXX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 31, 7–9; Ps 125; Žyd 5, 1–6; Mk 10, 46–52
P. : Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.
Bartimiejaus šauksmas „Jėzau, pasigailėk
manęs“ ilgainiui tampa Bažnyčios malda,
tarsi atsidūsėjimu, tarsi paskutinės pagalbos
šauksmu. Kodėl paskutinės? Mat šaukdamiesi
Jėzaus viuomet atsiduriame ribinėje, aštrioje,
egzistencinėje situacijoje. Ir Jėzus yra pati
galutinė mūsų tikrovė, eschatologija – Jis laikų
pilnatvė, praeitis ir ateitis, Būtis, kuri viskam
davė pradžią ir kurios įgalinti esame mes. Jei
šaukiamės Jėzaus – šaukiamės būtent tokios
Būties, šaukiamės Atpirkėjo vardo ir baimė
mus palieka: atsiduriame Jo Prisikėlime ir
Amžinybėje.
Bartimiejus prie kelio sėdėjo. Ir mes, šaukdamiesi šiandien Jėzaus, ne tik esame egzistenci-

nėje riboje, bet dažnai atsiduriame ir pasaulio
paribiuose – kaip tie, kurie neįdomūs, nereikalingi ir net kvaili. Tačiu nenustokime šauktis
Jo Vardo. Tai viltis, kad išgirs ir tie, kurie
skuba plačiaisiais keliais. Tai mūsų liudijimas
ir jų praregėjimo galimybė. Mums, tikintiems
ir išpažįstantiems, pati malda jau yra praregėjimas. Kaip anam aklam elgetai. Malda
yra praregėjimas, nes joje glūdi įsitikinimas,
jog girdima ji paties Dievo, kuri visa tvėrė ir
tebetveria. Taip atsiveria tikėjimo akys – akys,
matančios Visagalį, gailestingai prisiimantį
žmogaus likimą Kristuje Jėzuje.
Br. Arūnas Peškaitis OFM

POJŪČIŲ
ĮTAKA SIELAI
Kai kas iš jūsų turite mėlynas, lyg dangus, akis. Kitų akys tamsios. Tačiau akių spalva nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia, kad akys būtų sveikos. Jeigu užsimerkę pabandytume kokias dešimt
minučių pavaikščioti po kambarį, pajustume, kaip sunku nieko neužkliudžius eiti. Akys– didelis
turtas. Tačiau dėl nelaimingų atsitikimų ir ligų žmonės apanka. Aklieji gyvena visiškoje tamsoje,
lyg tamsiausioje naktyje. Aklų žmonių gana daug yra Afrikos ir Azijos kraštuose, kur labai trūksta
vaistų akims gydyti. Jiems stengiasi padėti misionieriai, vienuoliai ir vienuolės. Organizuoja apakusiesiems specialias mokyklas, kur jie dėka aklo prancūzo Luji Brailio 1829 m. išrasto aklųjų rašto
išmoksta skaityti. Daugelis baigia ne tik vidurines mokyklas, bet ir universitetus. Taip jie nugali
savo negalią, užsidirba sau duoną ir jaučiasi naudingi visuomenėje.
Jėzaus laikais Palestinoje buvo daug neregių. Vienas iš jų, vardu Bartimiejus, gyveno netoli Jericho.
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Toji vietovė buvo labai graži, netoliese savo vandenis plukdė Jordanas ir tyvuliavo Mirties jūra,
augo palmės, figmedžiai ir kvapnios gėlės. Aklasis Bartimiejus viso šito nematė. Būdamas jaunas jis stengėsi nepasiduoti savo negaliai. Buvo
sunku nematyti savo tėvų, draugų, gėlių, viso
to grožio, apie kurį jam pasakodavo aplinkiniai.
Anais laikais nebuvo mokyklų akliesiems ir jokio specialaus darbo, tinkančio aklojo rankoms.
Bartimiejus negalėjo užsidirbti pragyvenimui.
Kad nenumirtų badu, jis kryžkelėse prašė išmaldos iš praeivių. Gal svajojo apie praregėjimą,
tačiau bėgo metai ir niekas jo gyvenime nesikeitė. Vieną dieną jis išgirdo, jog Izraelyje atsirado
kažkoks pranašas, kuris gydo neregius, raišus,
kurčius. Žmonės kalbėjo, kad jis net mirusį
Lozorių prikėlė. Viltis vėl atsirado Bartimiejaus
širdyje. Jis pradėjo ieškoti progos, kaip susitikti su Jėzumi iš Nazareto. Kartą jam besėdint ir
prašant išmaldos, pasigirdo triukšmas. Būrys
žmonių artėjo link jo. Jis paklausė, kas artinasi.
Ir jam buvo atsakyta, kad į jo pusę eina Jėzus.
Tada Bartimiejus pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau,
Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Jo šauksmas
nepatiko žmonėms ir daugelis jį draudė, kad
nutiltų, bet Bartimiejus dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Jėzus jį išgirdęs
paliepė žmonėms akląjį atvesti. Tada neregio
paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ Jėzus
jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“ Ir
aklasis praregėjo.
Dievas mums davė penkis pojūčius: regėjimą,
klausą, lytėjimą, skonį ir uoslę. Visi jie yra didelė
Dievo dovana. Jeigu neturėtume klausos, regėjimo ir nieko negalėtume paliesti, mūsų kūnas
būtų panašus į tamsų namą be langų. Deja, pro
namų langus galime pamatyti ir išgirsti ne tik
gerus ir malonius dalykus. Kartais mūsų buveines pasiekia klaikūs riksmai, keiksmažodžiai,
dūmai ir t.t. Panašiai galime kalbėti ir apie mūsų
pojūčių įtaką sielai.
Regėjimas. Dėl šio nuostabaus Dievo kūrinio – akių mes galime skaityti Šventąjį Raštą,

matyti, kam reikia kokios pagalbos. Tačiau į
mūsų regėjimo lauką, kad ir netyčia, patenka nemažai nepadorių vaizdų iš kino filmų ar
žurnalų, interneto puslapių, ir nesukontroliuota
vaizduotė gali padaryti nemažai žalos mūsų sielai, į kurią liks pasėta pagundos sėkla.
Klausa. Jeigu būtume kurti, nesusikalbėtume
nei su tėvais, nei su mokytojais, nei su draugais.
Be klausos negalėtume klausytis nuostabios muzikos ar dainuoti. Tačiau ne visos dainos ir ne
visos kalbos būna doros, gražios ir skaisčios. Net
Šv. Raštas sako, jog tobulas yra tas, kas nenusideda liežuviu. Yra vaikų ir jaunimo, kurie apsimeta, jog negirdi tėvų prašymų. Yra suaugusiųjų, kurie niekada nepadės, nepagelbės, nors čia
pat plėšikai muštų ar žudytų jų kaimyną, praeivį
gatvėje. „Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir
negirdite?!“ (Mk 8, 18).
Lytėjimas. Kiek daug esame girdėję, kaip Jėzus
paliesdamas išgydė žmones. Šis Jėzaus gerų darbų prisiminimas turi mus paskatinti uoliai daryti gerus darbus ir visomis išgalėmis vengti blogų.
Skonis. Geriausi skonio receptoriai yra vaikų, kad jie turėtų gerą apetitą ir sparčiai augtų. „Saugok tad liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo
apgaulės“ (Ps 34, 14); „Neapgalvoti žodžiai yra
kaip kalavijo smūgiai“ (Pat 12, 18).
Brangieji, kai mes turime sveikas, reginčias
akis, nesame kurti ar paralyžiuoti, kartais mums
gali kilti keista mintis, jog neturime ko prašyti
Jėzaus. Mums lyg visko užtenka. Esame kaip ir
laimingi. Gal net apsieitume ir be Dievo. Štai
čia, mano brangieji, ir yra padaroma viena didžiausių ir lemtingų mūsų gyvenimo klaidų.
Užmirštame, jog ne vien duona žmogus gyvas,
ne vien gyvybė išreiškia mūsų gyvenimo pilnatviškumą. Reikia galvoti ne tik apie fizinę, bet
ir apie moralinę sveikatą. Galima turėti sveikas
akis, tačiau nematyti savo artimųjų nelaimių ir
prašymų. Galima turėti ausis ir negirdėti pagalbos šauksmų. Galima turėti rankas, bet tingėti
dirbti. Tokio žmogaus ausys ir akys serga moraline prasme.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
www.bernardinuparapija.lt

