Bernardinai
KALĖDAIČIAI

Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčių stalui.

BERNARDINAI

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Advento rekolekcijos jaunimui vyks gruodžio 13-15 d. Trinapolyje. Jų tema – Jėzus ir Jo broliai.
Rekolekcijas veda br. Edvinas Jurgutis OFM ir Arnoldas Jurgutis. Registracija: bjcentras.lt, auka
25 €. Labai laukiame atvykstant!
DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS

Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės "Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro" bei Bernardinų socialinio centro
globojamiems vaikams ir neįgaliųjų centro globotiniams. Kviečiame norinčius prisidėti prie šios akcijos parapijiečius – gruodžio 8 d.
loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles atnešti į parapijos zakristiją iki gruodžio 23 d.
Atsakingas asmuo Titas, tel. +370 650 74189.
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KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę,
kuri vyks gruodžio 15 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val.
šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta –ilgasis koridorius. Kviečiame
parapijiečius dalyvauti mugėje.
Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate
labai laukiami!
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės tel. +370 650 74189
(Titas)
KVIEČIAME VAIKUS Į PIEŠIMO DIRBTUVĖLES

Pranciškoniško konkurso piešinių sekcijos dirbtuvėlės gruodžio 7 d. 13 val. Lukiškių g. 9, Vilnius. Čia kviečiami dalyvauti vaikai iki 14 metų. Dirbtuvėlėms vadovauja ir jas veda tapytoja
Milda, tel. +370 631 35718. Registracija: bjcentras.lt
SUSITIKIMAS TEMA „KRIKŠČIONYBĖ IR EZOTERIKA“

Gruodžio 14 d. 15.30 val. kviečiame į susitikimą tema "Krikščionybė ir ezoterika". Kalbės kunigas, psichologas ir šiuolaikinio religingumo tyrinėtojas pranciškonas br. Arūnas Peškaitis OFM.
Po susitikimo bus galimybė užduoti klausimus. Susitikimas vyks Vilniaus Bernardinų bažnyčioje,
Senojo vienuolyno 3 aukšte.
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

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą. Ps 84, 8
EVANGELIJA (Mt 24, 37–44)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir
Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš
tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė,
gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus
įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė,
taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.
Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus

paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis
girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną
ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu
šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą
ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti
į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes
Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

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
I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 2, 1–5: Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką
Ps 122: P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.
Rom 13, 11–14: Mūsų išganymas arti
Mt 24, 37–44: † Budėkite, kad būtumėte pasirengę
Romos Katalikų Bažnyčia pirmuoju Advento
sekmadieniu pradeda naujuosius liturginius metus.
Lotyniškas žodis adventus reiškia atėjimą. Paprastai sakoma, kad Dievo „atėjimas“ susikoncentruoja
į du pagrindinius Kristaus atėjimus: jo įsikūnijimą mūsų eros pradžioje ir jo šlovingą sugrįžimą
istorijos pabaigoje. Tačiau tarp šių dviejų „regimų“
atėjimų, galima išskirti ir trečią jį atėjimą, kurį šv.
Bernardas († 1153) vadina „tarpiniu“, nes apjungia pirmą jį ir antrą jį atėjimą, bei „neregimu“, nes
įvyksta besimeldžiančio žmogaus sieloje.
Tarp Kristaus prisikėlimo ir jo antrojo atėjimo
yra tarpinio laiko problema. Jei Dievo Sūnus kažkada ateis, ką reiškia laikas, kurį gyvenam? Kokia
yra teisinga laikysena šiame laike? Jėzus mums
pataria budėti: „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią
dieną ateis jūsų Viešpats“. Kodėl budėti?
Gyvenimas pasaulyje neišvengiamai susiduria su
įvairiais pavojais. Yra nemaža rizika, kad širdis
apsunks ir praras dvasinį jautrumą, nebesugebės
matyti supančios tikrovės. Jeigu nebekreipiame
dėmesio į dvasinį gyvenimą, tai pasaulis, kuriame
gyvename, nėra tikras. Gyvenimo rūpesčiai pamažu užgriozdina žmogaus širdį tokiais susidomėji-

Tęsinys

mais, kad domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai
išnyksta.
Kad taip neįvyktų, reikalinga budėti, o pagrindinė
budėjimo laikysena yra malda. Žvelgdami keturių
Evangelijų visumą, mes galime pastebėti, kad
budėti reiškia tikėti, tai yra prisiminti Jėzų, kuris
mus mato, girdi ir svarbiausiai myli. Danų filosofas Soren Kierkegaard († 1855) sako: „Jeigu tu
pamatai, kad daiktai ir įvykiai per daug tau kelia
nerimo, jeigu tu pastebi, kad gyvenimo rūpesčiai
tave bando parblokšti, jeigu gundymai tave apsupa,
o tu nori visą tai nugalėti, tai prisimink Viešpatį
Jėzų. Sutelk protą ir širdį į jį, ir būsi išlaisvintas“.
Maldoje mes prisiliečiame prie tikrojo gyvenimo,
pažvelgiame į Dievo pasaulį, geriau pradedame
susigaudyti kas yra tikra, o kas tėra tik gyvenimo
imitacija. Ir pagaliau, svarbu yra pabrėžti, kad
negali netikėtai ir nepasiruošus pasirodyti Viešpats
tiems, kurie meldžiasi, nes maldoje mes trokštame
su juo susitikti, žvelgti į jį, būti tik su juo. Maldos
žmogus nebijo mirties ar pasaulio pabaigos, bet
ramiai, atlikdamas kasdieninius darbus, laukia tos
dienos.
Br. Ramunas Mizgiris

KAIP TAI ATPAŽINTI?

Praėjusiame laikraštėlyje skaitėte liudijimus parapijiečių, kurie lapkričio 8-10 d. Trinapolio rekolekcijų
namuose dalyvavo parapijos rudens rekolekcijose „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“
(Rom 12). Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime?“ Rekolekcijoms vadovavo teologijos mokslų daktaras, kunigas GEDIMINAS JANKŪNAS.
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Rekolekcijų metu vyko dvasinės konferencijos, parapijiečiai dalijosi savo patirtimis tikėjimo kelyje,
ėjo Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, meldėsi ir
šlovino Viešpatį šv. Mišiose. Šeštadienio vakare vykusiose Susitaikinimo pamaldose parapijiečiai vieni
už kitus meldėsi užtarimo malda, Atgailos sakramentą teikė trys kunigai.
Siūlome paskaityti dar keletą parapijiečių liudijimų apie šias rekolekcijas:

Kunigas Gediminas Jankūnas – kažkoks
stebuklas, nuostabūs žmonės – rekolekcijų dalyviai, ėjimas Kalvarijų Kryžiaus keliu... Tai
Dievo malonė! Atsitraukiau nuo gyvenimo
„centrifugos“, kad įsijausčiau/prisiliesčiau nors
šiek tiek prie Tiesos.
Dėkoti labai noriu, nors jau ir atrodo šiek tiek
banalu – juk ne visada gali žodžiais išreikšti tai,
ką pajauti – taip ir šiuo atveju. Kiekvienos rekolekcijos su Bernardinų parapija man suteikia
įdomių patirčių – taip ir šių rekolekcijų metu
buvo įjungtas kažkoks „mygtukas“ suteikiantis
man daugiau pasitikėjimo, gyvenimo „užtaisą“
Jėzuje Kristuje, kai patiki tuo, kai atliepia širdyje...
Ir paėmiau į rankas Bibliją! Išdrįsau skaityti – ir tekstas psalmėje “Tegyvuoja VIEŠPATS!
Tebūna pašlovinta mano Uola ir išaukštintas
Dievas, kuris mane išgelbėjo” (Padėkos giesmė).
O aš pridėsiu – Tegyvuoja Viešpats, kuris mane
gelbsti. – Danutė
Visada budėk! – Rima
Dalyvavau pirmą kartą. Labiausiai nustebino, kad Dievo žodis gali būti taip arti ir toks
suprantamas. Pati atmosfera labai patiko, nes
galėjau verkti, juoktis, liūdėti - ir tai buvo normalu ir niekam neatrodė keista. Supratau, kad
aš su savo bėdomis ir nuodėmėmis esu ne viena. O svarbiausia - su manimi yra Dievas. –
Aleksandra

Kiekvienos rekolekcijos yra tarsi sielos dušas –
atgaivinantis, suteikiantis jėgų žengti kasdienybės keliu. Šios irgi buvo ne išimtis. Kad ir kas
vyktų - kasdienės maldos, Mišios, naujų žinių
ir įžvalgų kupinos konferencijos, stiprinantis
ir mąstyti verčiantis Kalvarijų kryžiaus kelias,
bendravimas su senais pažįstamais ir pažintis su
naujais žmonėmis - visa tai suteikia jėgų toliau
eiti tikėjimo keliu. Ačiū už galimybę! – Rita M.
Taip, kaip įprasta ir priprasta vieniems planuotis slidinėjimo keliones, kitiems išvykas su
šeima į šiltus kraštus, mes su vyru stengiamės
nepraleisti parapijos rekolekcijų - jų mums reikia kaip oro, kaip savęs perkrovimo ir susirinkimo išsimėčius po gabalėlį per pusmetį darbuose,
su vaikais, su draugais, su aibe kitų įsipareigojimų, atsakomybių. Kadangi mūsų šeima didelė,
vaikai jau žino ir padeda vyresnieji priežiūrėdami mažesnius, kad tėvams to reikia, po jų bus
naujas šviežio vėjo gūsis, kuris palies mus visus.
Šįkart palietė apie apsileidimus - kai galėjau
parodyti žmogišką meilę ir neparodžiau, kai
dienotvarkėje nepalieku laiko netikėtiems sunkumams, trukdžiams; apie jausmą, kad "esu toli
nuo namų" - kai taip norisi įsipatoginti, o įsipatoginus vėl kažkodėl pajunti, kad ne, dar nesu
namuose, apie tą norą ir įprotį linkėti laimės,
o išties tik palinkėti iliuzijos. Nes laimė - tai
sugrįžti į Dievo namus. Apie vidinį susiskaldymą - kai tarsi nedarau to, ko noriu, o darau tai,
ko nekenčiu. Apie sunkumo ir naštos jausmą
ir atradimą to, kas slegia - senos nuoskaudos,
nerimas dėl ateities, savinieka, kitų lūkesčiai.
Ir taip norisi, kad tą sunkumą kažkas paimtų.
Taip mumyse pasireiškia nuodėmingumas. Kai
manęs klaus, kuo sergu, sakysiu - nuodėmingumu. Taip, kartais reikia to biuletenio, kur būtų
parašyta ligos priežastis nuodėmingumas. O
mūsų tikslas - šventumas. Taip ir einame tuo
akmenuotu keliu į šventėjimą. Kaip ir Kryžiaus
kelias, kurį vėl atradau iš naujo - einant su savo
intencijomis, įsikibus į vyro ranką. Ir atsirėmus
į mūsų bendruomenės pečius." – Ingrida
www.bernardinuparapija.lt

