Bernardinai
SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 13 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame
kreiptis į parapijos kleboną br. Evaldą Darulį, mob. +370 615 79796.
PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU

BERNARDINAI
Nr. 760

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios vyks
lapkričio 8-10 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema –
„Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12). Kaip
atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime?
Rekolekcijoms vadovaus Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius, VDU KTF ir Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, teologijos mokslų daktaras, kunigas GEDIMINAS JANKŪNAS.
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus
kelią, bus galimybė atlikti išpažintį.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 3 d. gali registruotis anketoje adresu bit.ly/rekolekcijos2019 (arba parapijos Facebook profilyje) susiradę informaciją apie būsimas rekolekcijas ir
spustelėję ant tam skirtos nuorodos bei užpildę dalyvio anketą. Informacijos taip pat galite kreiptis į Alvydą, tel. +370 698 37506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka –
55 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

Už viską dėkokite,
nes to Dievas
nori iš jūsų
Kristuje Jėzuje.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Spalio 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Šiemet sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios. Tęsiame geriausių filmų ciklą
šia tema. Žiūrėsime režisieriaus Pavelo Čuchrajaus sukurtą istorinę dramą „Šaltasis tango“ (2017,
Rusija).
Filmas sukurtas pagal Jefraimo Sevelos knygą „Parduok savo
motiną“ buvo filmuojamas Vilniuje, Klaipėdoje ir liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse. Filmavimo komandoje dirbo
nemaža grupė žmonių iš Lietuvos. 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,
tel. +370 650 74189
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 zakristijoje:
III, IV, V 9.00–11.00, 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
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EVANGELIJA (Lk 17, 11–19)
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp
Samarijos ir Galilėjos.
Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt
raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai
šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“
Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir
pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie
pasveiko.
Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo

atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas
parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo
samarietis.
Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko?
Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir
atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas
išgydė tave“.
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Bernardinai
XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Kar 5, 14–17: Sugrįžęs pas Dievo žmogų, Naamanas išpažino Viešpatį
Ps 98. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.
2 Tim 2, 8–13: Jei ištversime, su Kristumi ir karaliausime
Lk 17, 11–19: † Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę,
kaip tik šitas svetimtautis!

Mūsų g yvenimas yra Dievo dovana. Todėl už
viską turime būti jam dėkingi: už saulę virš galvos, už Dievo palaikomą diena iš dienos sveikatą,
už duonos gabalėlį, kurį valgome, už kerintį
kūdikio šypsnį, už mirties patale sulauktą rytą,
už nepažįstamo žmogaus mandagumo ar pagalbos
gestą, už sveiką gimusį kūdikį. Dievas laukia
iš mūsų dėkingumo, nes tai tikėjimo aktas. Štai
kodėl dėkingumą išreiškiančiam parpuolusiam
ant žemės prieš Viešpatį Jėzų Kristų samariečiui
Jėzus tarė: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išg ydė
tave.“ Jėzus sako, kad ne jis išg ydė, bet tikėjimas.
Būtent šioje vietoje mes pajuntame šio sekmadienio
Evangelijos glaudų ryšį su praėjusio sekmadienio
Evangelija apie tikėjimą, mažą lyg garstyčios grūdelį, bet tikrą, autentišką. Atpažįstame dėkingą
tikėjimą.
Jėzus skundžiasi nedėkingu žmogumi: „Argi
ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas
nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip
tik šitas svetimtautis!“ Tai skaudus Jėzaus skundas. Nejaugi žmogus yra neišg ydomas egoistas?
Kokie nedėkingumo raupsai ėda mūsų sąžinę?
Jėzus laukia iš mūsų dėkingumo manydamas, jog
turėtume būti dėkingi už Dievo mums suteiktas
dovanas. Jis dešimčiai raupsuotų jų neįsakė ateiti
ir jam padėkoti. Jėzus manė, kad tikėjimas juos
atves prie Viešpaties kojų išreikšti dėkingumą.
Todėl pagalvokime, prisipažinkime labai nuošir-

džiai, pirmiausia patys sau, ar mes nesame iš tų
devynių nedėkingų jų?
Dėkingumas – žmogaus atsakas į tai, ką jis
gavo iš Dievo. Evangelija, tikėjimas, išganymas
– tai dovanos, už kurias reikia nepaliaujamai
dėkoti. Išganymo kelias yra atvertas visiems.
Tikėjimas išgano, kuomet leidžiame Dievui
veikti per mus. Iš vienintelio sugrįžusio padėkoti
samariečio Jėzus prašo ataskaitos dėl kitų devynių, kodėl jie neatėjo padėkoti. „Argi ne dešimt
pasveiko? Kur dar devyni?“ Gal šiuo klausimu
Kristus nori šio samariečio paklausti, kodėl jis
nepaskatino, neparagino devynių likimo draugų
padėkoti Dievui už išg ydymą. Jėzus iš tikinčiojo
nori, kad šis atliktų savo misiją g yvenime. Kad tikintysis skelbtų Dievo geradarybes, lyg samarietis
balsu šlovindamas Dievą ir kviesdamas kitus taip
daryti. Tikintysis yra atsakingas Dievo akivaizdoje už save ir už kitus. Jėzus norėjo išg ydyti ne
tik raupsuotų jų kūnus, bet ir jų tikėjimą. Jėzus
iš mūsų laukia nuoširdaus, džiugaus dėkingumo.
Nes tik dėkodamas Dievui, žmogus ima suvokti ir
įvertinti Dievo jam suteiktas dovanas.
Brangieji, nedėkingumas neleidžia augti tikėjimo malonei. Toks žmogus praranda Dievo malones, gautas už dyka. Atitolink, Viešpatie, nuo
mūsų bet kokį nedėkingumą, kuris mus įkalina
egoizme ir trukdo priimti tavo dovanas. Padaryk,
kad rūpintumės ne tik kūno, bet ir sielos sveika-
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ta. Padėk mums eiti tikėjimo keliu link Tavęs.
Padaryk, kad mes suprastume, jog visos malonės
ir dovanos ateina iš Tavęs. O Jėzau, Dangiškasis
Gydytojau, suteik ir mums išg ydymą, kuris teikia

tvirtybės kūnui ir ramybės dvasiai. Dėl visko, ką
iš tavęs gauname, tebūnie amžiais šlovinamas
Tavo vardas!
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO: 2019 M. SPALIS
Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį paskelbė
Ypatinguoju misijų
mėnesiu,
skirtu
švęsti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo
laiško Maximum Illud 100 metų sukakčiai. „Šv.
Jonas Paulius II minėjo, kad „Kristaus Atpirkėjo Bažnyčiai patikėta misija vis dar yra labai toli
nuo užbaigimo“, ir iš tiesų bendras žmonijos požiūris rodo, kad ši misija vis dar tik prasideda ir
kad mes privalome visokeriopai įsipareigoti jai
tarnauti... Visame pasaulyje būkime „nuolatinės misijos būsenos“. Nebijokime įsipareigoti,
pasitikėdami Dievu ir didele drąsa, misionieriaus galimybe, galinčia perkeisti viską... Tegul
meilė Bažnyčios misijai, kuri yra „aistra Jėzui
ir aistra Jo tautai“, auga vis stipriau! Tegul
Ypatingasis misijų mėnuo įrodo intensyvią ir
vaisingą malonės progą ir skatina iniciatyvas, ir
visų pirma – maldą, visos misionieriškos veiklos
sielą. Taip pat skatinkite Evangelijos skelbimą,
Bažnyčios misijos biblinį ir teologinį apmąstymą, krikščioniškos meilės darbus ir praktinius
bendradarbiavimo ir solidarumo darbus tarp
Bažnyčių, kad misionieriškas uolumas būtų atgaivintas ir jo niekada netrūktų tarp mūsų.“
Ypatingojo misijų mėnesio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios
misija pasaulyje“ – tai popiežiaus Pranciškaus
pasirinkta tema. Missio ad gentes sąmonin-

gumo žadinimas ir atsakomybės skelbti Evangeliją su nauju entuziazmu atgaivinimas yra
temos, kurios jungia popiežiaus Benedikto XV
pastoracinį susirūpinimą apaštališkajame laiške
Maximum Illud, paskelbtame prieš 100 metų,
ir misionierišką gyvybingumą, išreikštą popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime
Evangelii Gaudium: „Misionieriškoji veikla yra
viso Bažnyčios darbo paradigma“ (EG 15).
Spalio 20 d. kiekvienoje Lietuvos ir pasaulio
bažnyčioje švenčiama Pasaulinė misijų diena.
POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA
SPALIUI – UŽ NAUJAS MISIJAS
BAŽNYČIOJE
Popiežius Pranciškus šį mėnesį viso pasaulio
katalikus kviečia melstis už tai, kad Šventosios
Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas
Bažnyčioje.
„Šiandien reikia naujo impulso Bažnyčios misionieriškajai veiklai, kad drąsiai būtų skelbiamas miręs ir prisikėlęs Jėzus. Pasiekti paribius,
Evangelijos dar negirdėjusius žmones, jų kultūras ir religines aplinkas – visa tai mes vadiname
„missio ad gentes“. Taip pat turime atsiminti,
kad Bažnyčios misijos esmė yra malda. Šį mėnesį, kuris yra ypatingasis misijų mėnuo, melskime Šventąją Dvasią, kad sužadintų naują
misijų pavasarį tarp pakrikštytųjų ir Kristaus
Bažnyčios siunčiamųjų“, – sako Pranciškus.
www.bernardinuparapija.lt

