Bernardinai
VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyksta maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 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.

BERNARDINAI

TIKINTIEJI LAUKIAMI AUŠROS VARTŲ GAILESTINGUMO
MOTINOS GLOBOS ATLAIDUOSE

Šių metų Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai vyks lapkričio
mėn. 9–17 d. Vilniuje. Sekmadienį, lapkričio 10 d., 11 val., Atlaidų įžangines
iškilmingas šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Atlaidai baigsis lapkričio 17 d. iškilmingomis Lietuvos vyskupų aukojamomis šv. Mišiomis.
Aušros Vartų koplyčioje kasdien bus aukojamos šv. Mišios ne tik lietuvių bei lenkų, bet ir ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų, anglų, baltarusių (bažnyčioje) kalbomis. Kiekviena diena bus
pradedama Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje. Šv. Teresės bažnyčios kriptoje Atlaidų dienomis bus atidaryta neformalaus bendravimo ir susitikimų vieta „Kana“, į kurią kviečiami užsukti
visi atlaidų dalyviai.
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XXXI EILINIS SEKMADIENIS

Dievas taip pamilo
pasaulį, jog atidavė savo
viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris
jį tiki, turėtų amžinąjį
gyvenimą.

ŠV. HUBERTO DIENA

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 19 val. mūsų bažnyčioje vyks Šv. Huberto, medžiotojų globėjo dienos minėjimas. Po minėjimo visus kviečiame į agapę senajame vienuolyno kiemelyje.
JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS "VIENA KRISTUJE" .

Lapkričio 14 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis – Adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda!
Po šv.Mišių šlovins pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas! Daugiau informacijos: Edgaras,
tel. +370 645 34505, Gintarija, tel. +370 686 73408.
PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU

Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios vyks lapkričio
8–10 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. 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 nuorodos bei užpildę dalyvio anketą. Informacijos galite kreiptis į Alvydą,
tel. +37069837506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka – 55 Eur. Dienotvarkę išsiųsime užsiregistravusiems.
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

2019 lapkričio 3 d.

Jn 3, 16

EVANGELIJA (Lk 19, 1–10)
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą.
Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti
Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes
pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti,
nes jis turėjo tenai praeiti.
Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn,
Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man
reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“.

Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį.
Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį
nuėjo į svečius!“
O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį:
„Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu
vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.
Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo
išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis.
Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas
buvo pražuvę“.

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
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XXXI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 11, 22 – 12, 2: Varguolio maldavimas debesis skrodžia
Ps 145. P.: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo.
2 Tes 1, 11 – 2, 3a: Manęs laukia teisumo vainikas
Lk 19, 1–10: † Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus

užgula ir jų širdį. Jie pasijunta, tarsi juos būtų
apgaubęs šydas. Gamtoje tvyranti slogi nuotaika įslenka ir į jų sielas. Lapkričio mėnesį
švęsdami Visų Šventųjų ir Vėlinių šventes pagerbiame mirusiuosius. Šios šventės dar labiau
akcentuoja niūrią nuotaiką. Tačiau liturgija
rodo mums ir kitokią mirusiųjų paminėjimo
galimybę: Visų Šventųjų dieną mes pažvelgiame į dangaus didybę ir puoselėjame viltį kada
nors patirti amžiną palaimą. Lapkričio 11 d.
švenčiama Šv. Martyno diena yra ne tik vaikų mėgstama šventė. Šviesa nušviečia mūsų
gyvenimą taip pat ir lapkričio 19 d., Šv. Elžbietos iš Tiuringijos dieną, bei lapkričio 25 d.,
Šv. Kotrynos dieną. Šv. Elžbieta skleidė šviesą
ypatingu būdu. Šv. Kotryna, karaliaus žmona,
išmintingesnė už visus pagonių filosofus, vaizduojama su sulaužytu ratu. JOS šventė tarsi

sako: mes nesame pririšti prie mums atitekusio
likimo. Mumyse yra kažkas, kas priešinasi likimui. Nesame visiškai priklausomi nuo išorinių
aplinkybių. Mumyse yra šviesi erdvė, kurioje
tamsa nustoja galios. Paskutinį liturginių metų
sekmadienį Kristaus Karaliaus šventė primena,
kad nesame valdomi kitų ir galime be baimės
žengti per visus gyvenimo sunkumus.
Šį mėnesį dar būna saulėtų dienų, kai nuostabiai sušvyti paskutiniai ant šakų tebekabantys lapai. Dienos skleidžia savitą šviesą. Tamsą perskrodžianti šviesa yra vidinis lapkričio
mėnesio motyvas. Kai per Šv. Martyną vaikai
tamsoje neša šviečiančius žibintus, atminkite,
kad nevalia pamiršti vidinės šviesos. ]i šviečia
mums ne tik per Visus Šventuosius, bet ir per
kitas šventųjų šventes.

Šios dienos Evangelija – geras akmenukas į
moralizuotojų ir teisėjų daržą. Jėzus vėl nesileidžia įrėminamas į žmonių mąstymo ir įsitikinimo
rėmus, nesileidžia vedžiojamas minios. Diplomatiškiausias kelias ko gero būtų buvęs jei Jėzus būtų
tiesiog pamojavęs medyje sėdinčiajam Zachiejui,
kaip šių dienų pasaulio lyderiai, ir minia būtų patenkinta ir nebūtų pasipiktinimo. Taip pat manau
būtų patenkintas ir Zachiejus, juk jis troško tik
pamatyti Jėzų, bet nesitikėjo sulaukti jo dėmesio.
Tačiau Jėzus nori duodi daugiau negu kad mes
norime ar prašome. Ir kokios malonės beprašytumėme Dievo, Dievas yra pasirengęs visada duoti
daugiau. Ir tas daugiau yra Jis pats. Dievas
duodamas bet ką, kad ir mažiausią smulkmeną
Jis duoda per tai save.
Jericho miestas, kurio pavadinimas išvertus
reikštų – mėnulį o tai išreiškia kintamumą,

nepastovumą. Ir šis miestas atspindi ir ten gyvenančius žmones. Zachiejus ir gi pakito susitikęs
su Kristumi. Žmogų keičia susitikimas su gyvuoju
Dievu. Ir ypač Dievo dėmesys ir jautrumas žmogui. Zachiejus čia buvo apstulbęs tuo kad Jėzus
pas jį atėjo, nebijojo ateiti į jo namus. Juk minia
jį laikė nusidėjeliu, nes muitininkai imdami muitą
pasidarydavo nešvaraus pelno ir iš to pralobdavo.
Zachiejus pasiryžęs viską atitaisyti keturgubai.
Ir Jėzus priima jo norą pasitaisyti, pasikeisti.
Jėzus nebijo ką žmonės apie mus sako ir jam
nesvarbu ką jie pagalvos. Žinokime viena, Jis ras
būdą ateiti ir pas mus, nors aplink mus esantys
žmonės labai saugos nuo Jo savo nuomonėmis,
pažiūromis ir taisyklėmis.
kun. Deimantas Braziulis
Iš Bernardinai.lt archyvo

LAPKRITIS –
TAMSOS IR ŠVIESOS
METAS

užbaigti suplanuotus darbus, kol metai dar nepasibaigę.
Tačiau paprastai lapkritis yra mėnuo, kai
kone ištisus metus trukęs karštligiškas skubėjimas kiek atslūgsta ir randasi daugiau ramaus
laiko apmąstymams.
Daugeliui sunku pakelti lapkričio liūdesį.
Tai mirusiųjų mėnuo. Gamta apmiršta, medžiai baigia numesti margus lapus. O kai lauke
ima sparčiai temti gerokai anksčiau, daugelio
žmonių sielose įsivyrauja niūri nuotaika.
Į depresiją linkę žmonės bijo šio mėnesio.
Lapkritį ne tik lauke anksčiau temsta. Tamsa

LAPKRIČIO 15 D. PENKTADIENIS
18.00 val. 	Iškilmingas koncertas „Mažesnieji broliai – su žmonėmis ir dėl žmonių“, Palangos
koncertų salėje (Vytauto g. 43)
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www.bernardinuparapija.lt

Anselm Grun
Lapkritis man siejasi su tankioje migloje vystančių lapų kvapu. Prie jo dar prasideda lapkričio lietūs, kurie niekaip nenori liautis. Tačiau
visada būna ir saulėtų dienų, kai sušvyti ant
medžių dar tebekabantys lapai.
Daugeliui šis mėnuo susijęs su intensyviu
darbu. Prieš prasidedant tyliam advento metui,
prisimename, ką dar reikėtų atlikti. Skubame

M A Ž E S N I EJ I BROL I A I L I E T U VOJ E – 30 M E T Ų
2019-ieji metai Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
šv. Kazimiero provincijai yra ypatingi. Broliai pranciškonai prieš 550 metų įsikūrė Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje, o prieš 30 metų, 1989-ųjų lapkričio
19 dieną, išėjo iš pogrindžio ir sugrįžo į Kretingą tarnauti žmonėms. Švęsdami šias ypatingas progas
Šv. Kazimiero provincijos broliai visus kviečia į
šventinius renginius.

LAPKRIČIO 16 D. ŠEŠTADIENIS
10.00–16.00 val. Vyrų maldos diena Kretingos Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)
16.30 val. 	Padėkos ir maldos vigilija kartu su Pranciškoniškąja šeima Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
18.00 val. 	 Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM)
19.30 val. Agapė (vaišės) Kretingos pranciškonų vienuolyne
LAPKRIČIO 17 D. SEKMADIENIS
12.30 val. 	Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja
J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ)

