Bernardinai
PRANCIŠKUČIAI

Pranciškučiai (vaikai 7-14 m.) kviečia prisijungti naujus narius ir susitikti kiekvieną penktadienį
nuo 16 val. Bernardinų jaunimo centre, Maironio g. 10-3, Vilnius. Vaikai čia drauge žaidžia,
mokosi, meldžiasi, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir akcijose. Vadovės Deimantė ir Ieva tavęs
jau laukia. Daugiau informacijos: deimante.narkute@gmail.com

BERNARDINAI

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA

Pranciškoniškasis jaunimas skambiai pradėjo sezoną, tad laukia kiekvieno jauno žmogaus trečiadieniais nuo 18 val. Šv. Mišiose, o po jų susitikime Bernardinų jaunimo centro rūsyje. Daugiau
informacijos: tel. +370 691 41714.
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Spalio 26 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Šiemet minėdami vieno įtakingiausių XX a. kūrėjų, italų kino asmenybės Federico Fellini (1920–1993) šimtąsias gimimo metines
žiūrėsime 1973 m. sukurtą „Amarcord“. Filmas neretai vadinamas
autobiografiškiausiu F.Fellini filmu. Pats režisierius jį ne sykį pristatė kaip jo jaunystę atspindinčią kino novelę. Gimtuoju italų kino
autoriaus dialektu „Amarcord“ reiškia „Aš prisimenu“. Filmas bus
rodomas įgarsintas lietuvių kalba.
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., sekmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios
mūsų bažnyčioje bus aukojamos įprastu laiku.
Lapkričio 2 d., pirmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 12.00 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. ir 8 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija
vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 18 val. Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti
į specialią knygą bažnyčios zakristijoje.
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 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

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas
teapšviečia mūsų dvasios akis, kad pažintume, kokia yra viltis,
į kurią mes esame pašaukti. Plg. Ef 1, 17–18
EVANGELIJA (Mt 22, 1–10. (11–14))
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su
karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis
išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių
pokylį, bet tie nepanorėjo eiti.
Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas:
'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti,
ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' Tačiau
kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas
lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę
išniekino ir užmušė.
Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs
kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir

padegė jų miestą.
Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl
eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves'. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus,
ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė
buvo pilna sėdinčių už stalo.
[ Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė
ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu.
Jis tarė jam: 'Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?' Tasai tylėjo. Tuomet
karalius liepė tarnams: 'Suriškite jam rankas ir
kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus
verksmas ir dantų griežimas'. ]
Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.
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Bernardinai
XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 25, 6–10a: Viešpats suruoš puotą ir nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido
Ps 23 P.: Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.
Fil 4, 12–14. 19–20: Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina
Mt 22, 1–14: † Ką tik rasite, kvieskite į vestuves

Sunku įsivaizduoti, kad žmogus atmestų
pakvietimą į vestuves. Juolab kad kviečia ne
bet kas, o karalius. Be to, yra viskas paruošta,
galima tiesiog atvykti tuščiomis rankomis.
Tačiau jei kalbame apie amžinybės puotą, jei
geriau įsižiūrėsime į žmogaus elgseną Dievo
atžvilgiu, tada ši atsisakymo galimybė tampa
reali ir suprantama. Žmogus yra pasirengęs
mokėti. Jis dažniausiai yra atpratęs ištiesti
tuščias rankas. Dievo dosnumas paprastai

nesuvokiamas.
Panašioje situacijoje atsiduria ir žmogus be
vestuvinio drabužio. Tiesa, jis sėdi prie vaišių
stalo, tačiau neteisingai suprato pakvietimo
reikšmę. Turbūt manė, kad turės dalyvauti
laidotuvėse, bet ne vestuvėse. Tai simbolis tų
krikščionių, kurie netiki, kad Dievo karalystė
yra vestuvių pokylis. Jie linkę vilkėti griežtumo
ir liūdesio, bet ne vilties ir džiaugsmo rūbu.
kun. Ramūnas Mizgiris OFM

lų kalba reiškia ne tik brolius, bet visus šeimos
vaikus – brolius ir seseris. Brolybė ir socialinė
draugystė – tai popiežiaus siūlomi būdai kurti
geresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį, įsipareigojant visiems – žmonėms ir institucijoms.
„Laiko ženklai aiškiai rodo, kad žmonių
brolybė ir rūpinimasis kūrinija yra vienintelis
kelias siekiant visapusiškos pažangos ir taikos,
kaip jau skelbė šventieji popiežiai Jonas XXIII,

Paulius VI ir Jonas Paulius II“, – sakė Pranciškus. „Atviros brolystės esmė – gebėjimas
atpažinti, įvertinti ir mylėti kiekvieną asmenį,
nepriklausomai nuo skiriančio atstumo, nepriklausomai nuo pasaulio vietos, kurioje gimė ar
kurioje gyvena“, – pirmomis eilutėmis aiškina
popiežius.
„Labai noriu, kad šiuo metu, kuris mums
duotas gyventi, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą atgaivintume brolystės siekį visame pasaulyje ir tarp visų“, – rašo Pranciškus.
„Niekas negali atsiliepti į gyvenimo iššūkius
būdamas atsiskyręs nuo kitų. Mums reikia
bendruomenės, kuri mus palaikytų ir mums
padėtų. Reikia bendruomenės, kurioje vieni
kitus remdami žvelgtume į priekį. Kaip svarbu
svajoti kartu! Būdami vieni rizikuojame patikėti miražais, matyti tai, ko iš tiesų nėra. Turime
svajoti kaip viena žmonija, kaip keliautojai, turintys tokį patį žmogaus kūną, kaip tos pačios
žemės vaikai, kiekvienas su savo tikėjimo ir įsitikinimų turtingumu, kiekvienas su savo balsu,
tačiau visi kaip broliai ir seserys“.

KVIETIMAS MALDAI SPALIO 11 D.

Įstabūs yra Šv. Jono Pauliaus II žodžiai: „Donorystė yra didžiausia žmogaus meilės
išraiška žmogui“.
Kviečiame spalio 11 dieną pasimelsti už tuos, kurių organai suteikė galimybę pratęsti gyvenimą ar pagerinti sveikatą sergantiems žmonėms; už mirusiųjų donorų
artimuosius, sunkiausią gyvenimo akimirką priėmusius kilniausią sprendimą; už
medikus, atliekančius sudėtingas transplantacijas; už visus specialistus, dalyvaujančius itin atsakingame organų donorystės ir transplantacijos procese, už visus
Lietuvos gyventojus, kurie pasirašė sutikimą donorystei po savo mirties ir taip išreiškė kilnų
apsisprendimą.

Naujoji popiežiaus
Pranciškaus
enciklika
„Fratelli tutti“

„Fratelli tutti“, – šiais žodžiais popiežius
Pranciškus pradėjo spalio 3-ąją, Pranciškaus
šventės išvakarėse, Asyžiuje prie šv. Pranciškaus kapo pasirašytą savo encikliką. Popiežius
prisipažino, kad įkvėpimo šiai enciklikai, panašiai kaip ankstesniajai „Laudato si’“, sėmėsi iš
šv. Pranciškaus Asyžiečio.
Oficialus naujojo popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento pavadinimas Fratelli tutti ita-
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PARAPIJOS REKOLEKCIJOS
SU KUNIGU EUGENIJUMI PUZYNIA SJ

Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose,
kurios vyks lapkričio 6-8 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema – „Būdamas silpnas, esu
galingas“ (2 Kor 12,10). Rekolekcijoms vadovaus Jono
apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto kapelionas EUGENIJUS PUZYNIA SJ.
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 4 d. gali registruotis anketoje svetainėje www.bernardinuparapija.lt (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. +37069837506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka – 65 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.
Dėl visų mūsų saugumo į rekolekcijas nuolankiai prašome nesiregistruoti (arba atšaukti registraciją)
asmenims, kuriems lapkričio 6-8 d. bus privaloma saviizoliacija, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, karščiuojantiems.
www.bernardinuparapija.lt

