Bernardinai
PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU

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.
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.
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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 bus rodomas originalo (rusų) kalba be subtitrų. 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.
VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS

Lapkričio 1 d., penktadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val.
Lapkričio 2 d., šeštadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 9.00 val.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių liturgija,
į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.
VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 1 d., penktadienį, ir 3 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 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.
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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. Žyd 4, 12
EVANGELIJA (Lk 18, 1–8)
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą,
kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis
pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas,
kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių.
Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri
vis eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink mane
nuo skriaudiko!'
Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors
aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu,
vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir

apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs
neapkultų'“.
Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė
tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas
neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo
šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems
padėti?!
Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises.
Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje
tikėjimą?“
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XXIX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 17, 8–13: Sugrįžęs pas Dievo žmogų, Naamanas išpažino Viešpatį
Ps 121. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.
2 Tim 3, 14 – 4, 2: Jei ištversime, su Kristumi ir karaliausime
Lk 18, 1–8: † Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę,
kaip tik šitas svetimtautis!

Evangelija prasideda žodžiais: „Jėzus pasakė
savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet
melstis ir nepaliauti“. Palyginimas – apie įkyrią
našlę. Į klausimą: „Kiek kartų reikia melstis?“ –
Jėzus atsako: „Visuomet!“. Malda, kaip ir meilė,
nepripažįsta skaičiavimo. Ar kas nors klausia,
kiek kartų per dieną mama myli savo vaiką?
Galima mylėti skirtingais suvokimo lygiais, tačiau
negalima mylėti tam tikrais laiko tarpais. Taip yra
ir su malda.[...]
Bažnyčia taip pat nuo pat savo gyvavimo
pradžios nustatė ypatingą dieną, sekmadienį, kada
krikščionys susirenka bendrai maldai. Pirmaisiais
amžiais buvo nelengva švęsti sekmadienį. „Sine
dominico non possumus!“ (lot. Be Viešpaties
dienos negalime gyventi!), – taip 304 m. atsakė
Abitenės (šiandien Tunisas) krikščionys, kai buvo
užklupti švenčiantys uždraustą sekmadieninę
Eucharistiją ir atvesti pas teisėjus.
Jų klausta, kodėl rengė krikščioniškąsias
sekmadienio pamaldas, nors ir žinojo, jog už tai
numatyta mirties bausmė. „Sine dominico non
possumus!“ Kaip Abitenės krikščionys, taip ir 305
metais, Romos kankiniai Saturninas ir jo draugai
panašiai atsakė romėnų teisėjui: „Krikščionis
negali gyventi be sekmadienio Eucharistijos. Ar
nežinai, kad krikščionis egzistuoja Eucharistijos
dėka, o Eucharistija – krikščionio dėka?“
Šiems krikščionims sekmadieninis Eucharistijos
šventimas buvo ne paliepimas, bet vidinė būtinybė.

Šis susitikimas suteikia mūsų laikui ir per tai
mūsų visam gyvenimui centrą, vidinę tvarką. Be
Jėzaus, kuris mūsų gyvenimą remia, gyvenimas
yra tuščias. Šio Eucharistinio šventimo atsisakyti
arba jį išduoti reikštų atimti iš gyvenimo patį jo
pagrindą, jo vidinį kilnumą, jo grožį.
Ar anuometinių krikščionių laikysena tebėra
aktuali mums, XXI amžiaus krikščionims? Ar
mums reikia sąlyčio su per mirtį mus nešančiu
Prisikėlusiuoju?
Žinoma, sekmadienis mūsų Vakarų visuomenėse
yra virtęs laisvalaikiu. Laisvalaikis šiuolaikinio pasaulio bėgime tikrai yra kažkas gražaus
ir būtino. Kiekvienas iš mūsų tai žino. Bet jei
laisvalaikis neturi vidinio centro, iš kurio kyla
visumos kryptis, jis galiausiai virsta tuščiu, mūsų
nesustiprinančiu bei atsitiesti nepadedančiu laiku.
Laisvalaikiui reikia centro – susitikimo su Tuo,
kuris yra mūsų versmė ir tikslas.
Be abejo, šio susitikimo mums reikia ne tik
sekmadienį, bet ir kasdien, kai sugrįžtame prie
savo darbų. Evangelija baigiasi Jėzaus klausimu:
„Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ Tikėjimo išraiška yra malda. Kiekvieną
dieną atrasdami šiek tiek laiko asmeninei maldai,
mes pamažu įstengiame išlaikyti pastovios maldos
dvasią savo širdyje, kol ateis Viešpats.
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PASAULINĖ
MISIJŲ DIENA

Ką galime
nuveikti šį spalį –
Ypatingąjį misijų
mėnesį?

Kun. Alessandro Barelli SDB
Sekdami popiežiaus pateiktomis gairėmis,
mes galime:
1. Per maldą (tiek asmeninę, tiek bendruomeninę) sustiprinti savo tikėjimo santykį su Jėzumi. Parapijos ir bažnytinės bendruomenės yra
kviečiamos melsti Viešpatį, kad jo Žodis plistų
vis plačiau. Nacionalinė misijų tarnyba ne tik išsiuntė plakatus parapijoms, bet ir parengė knygelę, padėsiančią bendruomenėms ir atskiriems
asmenims visą spalį jungtis į kasdienę rožinio
maldą su ypatinga misijine intencija. Šios knygelės jau yra išleistos ir dovanai išdalytos parapijoms, be to, kiekvienas norintis gali nemokamai
atsisiųsti knygelę iš svetainės misijos.katalikai.lt;
2. Geriau pažinti praeities didžių ir mažiau žinomų misionierių asmenybes, kad šie pavyzdžiai
padėtų augti mums patiems. Jau minėtoje svetainėje (misijos.katalikai.lt) yra pateikta trumpų
apybraižų apie tikėjimo išpažinėjus, kurie ypač
pasižymėjo misionieriška veikla. Kai kurie iš jų
visai nebuvo išvykę iš savo šalies, tačiau tapo
nuostabiais misionierystės pavyzdžiais;
3. Susirasti minėtoje svetainėje ar kitose patikimose svetainėse asmeniniam ir bendruomeniniam tobulėjimui skirtos medžiagos. Taip pat
galima rasti Ypatingajam misijų mėnesiui skirtą
oficialų vaizdo klipą lietuvių kalba, kitų vaizdo
klipų, refleksijų. Šia medžiaga galėtų naudotis ir

tikybos mokytojai bei katechetai,
rengdamiesi pamokoms, darbui
su vaikais ir jaunimu;
4. Atverti širdį atjautai, suteikti konkrečią pagalbą kitiems
žmonėms. Tam palanki proga – spalio 20-oji,
Pasaulinė misijų diena: visos surinktos aukos
bažnyčiose yra skiriamos misijoms, skurstančių
kraštų bendruomenėms, nepajėgiančioms ekonomiškai išsilaikyti. Pamąstykime apie religinėms apeigoms skirtus statinius, apie katechezės
klases, pagalbą stokojantiems tikintiesiems, apie
ambulatorijas, našlaičių ir senolių globos namus, apie seminarijas būsimiems kunigams…
Poreikiai – didžiuliai, o mūsų galimybės – ribotos: tačiau verta įnešti savo indėlį. Jėzus pagyrė
neturtingą našlę, paaukojusią šventyklai menką
pinigėlį, nes ji iš širdies atidavė visa, ką turėjo.
Būtų nuostabu, jei spalio 20 d. paaukotume
ne tik „įprastinę“ auką, bet ir ką nors, kas būtų
mūsų atsižadėjimo, mūsų asmeninio įsipareigojimo vaisius. Įvairios maldos grupės šioje srityje
galėtų išties daug nuveikti.
Misijos turinys – skelbti Kristų, kuris išgelbsti
žmogų. Negi trauksimės atatupsti nuo šios užduoties, patikėtos mums su Krikštu? Šiandien,
mūsų gyvenamuoju metu, liudyti Evangeliją
pagal savo gyvenimo padėtį – reiškia būti misionieriais. Dėmesio: ne tik šių metų spalį, bet
kiekvieną savo gyvenimo dieną. Ypatingasis
misijų mėnuo spalis greitai baigsis, o Bažnyčios
misija tęsis iki pasaulio pabaigos.
Iš Bernardinai lt straipsnio, skelbto spalio 12 d.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš Bernardinai.lt archyvo

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams papildomai bus registruojami sekmadienį, spalio 27 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, tel. +370 615 79796
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