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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ATIDAROMA NAUJA PARODA

Lapkričio 10 d. 12 val. Bernardinų bendruomenės centre atidaroma Liudos Liaudanskaitės
akvarelės paroda SAMANINĖS ŠVIESOS RATE.
„Kai tik atvyko į rezidenciją Brekkoje (Islandija), tenkinosi keliais nedideliais akvareliniais lapeliais, jaukinosi aplinką, visos gėlės jai buvo pažįstamos, tik smulkesnės nei Lietuvoje. Bet greitai
popieriaus lakštai pradėjo didėti, plyšti skersai, nes žvilgsnis fiksavo, kaip samanų ir akmenų
paviršių perkerta kalnų upelių srovenimai, kaip ryškiai ir tvirtai dangus atskyla nuo žemės. Ir
nebeužtenka tik nubrėžti liniją, reikia perplėšti ir atidalinti tai, kas jau seniai atskilę.“
Paroda veiks iki gruodžio 10 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Jėzus Kristus yra
pirmutinis prisikėlęs iš
numirusių;
jam šlovė ir galybė per
amžių amžius!

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.

Apr 1, 5–6

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti
ar padėti surasti rėmėjų.
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais:
- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
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

EVANGELIJA (Lk 20, 27–38)
Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą,
[ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums
parašęs: 'Jei kieno vedęs brolis numirtų
bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir
pažadina savo broliui palikuonių'. Taigi yra
buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir
mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis
ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami
vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi
žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra
buvusi visų septynių žmona!“]

Jėzus jiems atsakė:
„Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie
pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir
mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip
pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo
vaikai.
O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė
pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina
Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo
Dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet
gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

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

Bernardinai
XXXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Mak 7, 1–2. 9–14: Pasaulio Karalius prikels mus amžinajam gyvenimui
Ps 17. P.: Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.
2 Tes 2, 16 – 3, 5: Viešpats jus tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui
Lk 20, 27–38: † Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų

Šiandienos skaitiniai atskleidžia dvi nuostatas.
Sadukiejų požiūriu, mirtis yra galutinė tikrovė.
Atsidūrę prieš neperžvelgiamą mirties sieną, jie
tvirtina, kad anapus nieko nėra. Jie pasikliauja
žmogišką ja įžvalga ir nepriima prisikėlimo. Kitokios nuostatos laikosi Makabiejų knygos tikėjimo
kankiniai. Jiems mirtis nėra gyvenimo pabaiga.
Jie sudeda viltis į Viešpatį, kuris pašaukė į gyvenimą ir dėl kurio jie miršta. Jie pasitiki, kad bus
prikelti, nors protu negali to paaiškinti.
Sadukiejai užduoda klausimą, kurį, gal kitokiais
žodžiais, užduodame mes: ar reikia tikėti mirusiųjų prisikėlimu ir kaip tuo patikėti. Jėzus pirmiausia atsako į jų pateiktą pavyzdį: aname pasaulyje
neves ir netekės. Nors sadukiejų klausimas yra
specialiai sugalvota groteskiška situacija, jis
išduoda jų mintyse glūdinčią amžinojo gyvenimo
sampratą. Pirmoji Jėzaus atsakymo dalis byloja:
apie gyvenimą anapus mirties nedera kalbėti
naudojantis žemiškojo gyvenimo patirtimi. Jei
remsimės savo patirtimi, neišvengiamai nuklysime.
Naujoji būtis tokia skirtinga nuo žemiškosios, kaip
skiriasi žmonės ir angelai.
Įrodydamas sadukiejams mirusių jų prisikėlimą,
Jėzus cituoja Mozę. Jis remiasi jų pripažįstamu
didžiuoju autoritetu, nes sadukiejai nepripažino
kitų pranašų. Iš tikrų jų Jėzus nieko neįrodinėja, o
tik remdamasis Raštu parodo, kad neigti prisikėlimą reikštų atmesti tikėjimą tikruoju ir gyvuoju
Dievu. Jei tikime į gyvų jų Dievą, turime juo

pasitikėti. Neigti prisikėlimą reikštų gyvą jį Dievą
prilyginti nebyliems stabams.
Neįmanoma tikėti prisikėlimu, jei tai tėra tik
grynai intelektinė problema. Tikėdami turime
angažuotis ir priimti riziką. Septyni broliai ir
jų motina karaliaus akivaizdoje turėjo aiškų
pasirinkimą. Jų ištikimybės apsisprendimas kilo
ne tuomet, kai jie stojo karaliaus akivaizdoje. Jie
jau seniai buvo pasiryžę rizikuoti savo gyvybe ir
paliudyti ištikimybę gyvų jų Dievui. Žavėdamiesi tikėjimo kankinių drąsa, turime suvokti, kad
jie gyveno persekiojimų sąlygomis. Šie žmonės
liko ištikimi, nepaisydami kankinimų ir mirties
grėsmės. Nors savo šalyje šiuo metu neišgyvename
tiesioginių tikėjimo persekiojimų, turime suvokti,
kad dvasinė kova su blogio jėgomis tebevyksta.
Piktasis priešas kėsinasi griauti santuoką ir šeimą,
paniekinti žmogaus gyvybės orumą. Turime nuolat
stiprinti savo apsisprendimą Jėzaus žodžiu: tikime
gyvų jų Dievą ir jam gyvename.
Kai Dievui savo gyvenime skiriame jam deramą
svarbiausią vietą, kiti dalykai taip pat stoja į savo
vietas. Šiandienos pirmajame skaitinyje įspūdingas pavyzdys, kaip Dievas iškeliamas į pirmutinę
vietą. Motina, kalbėdama sūnums gimtą ja kalba,
drąsina juos neišsigąsti ir neišsižadėti tikėjimo.
Nors žemiškajame gyvenime jie neišvydo savo ištikimybės rezultatų, šiandienos liturgijoje švenčiame
jų – ir mūsų – tikėjimo pergalę.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
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LIETUVOS VYSKUPAI APIE
ORGANŲ DONORYSTĘ:
mylėti ir po mirties
Daugeliu progų maldoje prisimename tuos,
kurie savo pasirinkimais ir darbais liudija pagarbą Dievo mums suteiktai ypatingai – gyvybės –
dovanai. Viena iš nuostabių galimybių prisidėti
prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir
donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam
asmeniui. Negalime gyventi vieni užsisklendę,
tarsi aplink mus nebūtų kitų žmonių – tai mums
priminė Šventasis Tėvas šių metų Pasaulinės misijų dienos proga parašytame laiške. Popiežius
ragino prisiminti, kad „naujas gyvenimas kyla
drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas, bet
turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti“.
Donorystė išreiškia gebėjimą matyti toliau nei
save pačius, toliau nei vien savo poreikius. Todėl
geriau realizuojame save, kai realizuojame ir kito
asmens gėrį, o mūsų gėris tampa prasmingas ne
vien mums patiems, bet ir visai visuomenei.
Meilė, bendravimas, solidarumas ir absoliuti
pagarba žmogaus asmens orumui yra vienintelis teisėtas organų transplantacijos pagrindas.
Maža to, asmuo gali dovanoti tik tai, ko jis gali
atsisakyti nesukeldamas didelio pavojaus ar nepadarydamas žalos savo gyvenimui ar asmeninei tapatybei. Akivaizdu, kad gyvybiškai svarbūs organai gali būti dovanojami tik po mirties,
tačiau sutikimas būti audinių ir organų donoru
po mirties ir dalies savo kūno pasiūlymas dar
esant gyvam, kuris įsigalios tik po mirties, yra
pagirtinas didžiulės, kitiems gyvenimą dovano-

jančios meilės darbas ir gyvybės liudijimas vis
labiau įsigalint „mirties kultūros“ taisyklėms.
Taip atsiveria galimybė realizuoti savo pašaukimą mylėti ir po mirties: mirštant pati mirtis yra
nugalima, o gyvenimas atkuriamas. Viešėdamas Lietuvoje Šventasis Tėvas homilijoje Kauno
Santakoje ragino nebijoti būti dosniems tiems,
kuriems labiausiai reikia, atiduodant tai, ką turime brangiausia: „Ten, Vilniuje, Vilnelė plukdo savo vandenis ir netenka vardo įtekėdama į
Nerį; čia, Kaune, Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba
apie tai, kad būtume save dovanojanti Bažnyčia,
nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada, kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save.“
Kartu ir tas asmuo, kuriam organas dovanojamas, teatranda, jog tokia dovana nėra tik gydymo priemonė, bet apima platesnę prasmę: tai
meilės ir dosnumo aktas, kuris leidžia pažvelgti
anapus mirties tam, kad visada laimėtų gyvenimas. Tai, kas pirmiausia gaunama, nėra pats
organas, bet meilė ir gailestingumas, dėl kurių
jis dovanojamas.
Šiandien dar kartą primename visiems tikintiesiems, kad transplantacijos operacijos ir organų donorystė, jei tik donoras ar už jį atsakingi
asmenys yra davę aiškų sutikimą, išties yra sveikintinos ir skatintinos. Kviečiame tikinčiuosius
žengti šį konkretų artimo meilės žingsnį ir ryžtis tapti donorais bei drąsiai liudyti gyvenimą
mirties akivaizdoje.

MIELI PARAPIJIEČIAI,

Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias
Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Moterų maldos, Vyrų maldos, Charizminę
maldos, Biblijos skaitymo ir kitas grupes.
Daugiau informacijos rasite specialiai išleistame lankstinuke MISIJOS prie
Vilniaus Bernardinų bei tinklapyje www.bernardinuparapija.lt
www.bernardinuparapija.lt

