Bernardinai
ŠV. MIŠIOS NUOTOLINIU BŪDU

Mieli parapijiečiai, tuos, kurie dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi labiau saugotis ir likti
namie, kviečiame į Šv. Mišias jungtis nuotoliniu būdu. Tiesiogiai transliuosime sekmadienio
10.30 val. šv. Mišias. Mes su jumis esame ir būsime kartu maldoje.

BERNARDINAI

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

Maloniai kviečiame aplankyti fotografo Ramūno Danisevičiaus parodą DU MIESTAI, VIENAS KADRAS Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius).

Nr. 798

XXXII EILINIS SEKMADIENIS

2020 lapkričio 8 d.

„MAGNIFICAT“ RASITE MŪSŲ KNYGYNĖLYJE

„Magnificat“ – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynas, skirtas
kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.
Maldynas „Magnificat“ padeda ne tik aktyviau dalyvauti Bažnyčios liturgijoje ir gyventi kasdiene Katalikų Bažnyčios malda, bet ir kreipti dvasinį
gyvenimą pagal savo pašaukimą bei maitintis Dievo žodžiu.
Jame rasite: oficialius Šv. Mišių skaitinius ir jų eigą; Lietuvos dvasininkų
parašytas homilijas kiekvienam sekmadieniui; ryto ir vakaro maldas iš
Valandų liturgijos lobyno; Bažnyčios Tėvų ir šiuolaikinių autorių mąstymus; sakralinio meno
pavyzdžių pristatymus; tikėjimo liudijimus.
VILNIUJE VYKS TRADICINIAI AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI

2020 m. lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių
tema šiemet bus Totus Tuus (Esu visas Tavo). Tai iš šv. kunigo
Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio (1673–1716) traktato Apie tikrąjį pamaldumą Marijai perimti žodžiai, kuriuos
į savo vyskupo ir popiežiaus herbą įsirašė Jonas Paulius II.
Šiųmetinių Atlaidų pradžioje bus pakeltas jau šimtmetį nematytas puošnus Švč. Mergelės paveikslą dengiantis skydas.
Lapkričio 15 d., sekmadienį, 11 val. Aušros Vartų šventovėje
prie atviro koplyčios lango šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Kasdien, išskyrus sekmadienį, Aušros Vartų koplyčioje 17 val. bus aukojamos šv. Mišios užsienio – baltarusių, ukrainiečių, rusų, italų, prancūzų, ispanų bei anglų – kalbomis. Atlaidai baigsis
lapkričio 22 d. 11 val. Lietuvos vyskupų aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis už Tėvynę
Lietuvą ir 19 val. Už Atlaidų dalyvius.
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

Budėkite ir būkite pasirengę,
nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. Mt 24, 42a. 44
EVANGELIJA (Mt 5, 1–12a)
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su
dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų
buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir
alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir
užmigo.
Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis!
Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė pro-

tingosioms: 'Duokite mums alyvos, nes mūsų
žibintai gęsta'. Protingosios atsakė: 'Kad kartais
nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite
pas prekiautojus ir nusipirkite'.
Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios
buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves,
ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos
mergaitės ir ėmė prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!'
Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei
valandos“.
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Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.

Išm 6, 12–16: Kas išminties ieško – lengvai ją suranda
Ps 63 P.: Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!
1 Tes 4, 13–18: Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi,
atsives kartu su juo
Mt 25, 1–13: † Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!
Ir vėl – budėkite.
Dabar jau - mergaitės, kurios nieko blogo nepadarė, tik buvo neprotingos. Jos nepasiėmė alyvos.
Nepasiėmė tiek, kad galėtų sulaukti vėluojančio
jaunikio.
Žinoma, čia kalbama ne apie tą protą, kuris
viską apskaičiuoja, kuris pasiima visko tiek, kad
būtų ir atsargai. Protingąsias Viešpats pagiria.
Tačiau tas skaičiuojantis protingų jų mergaičių
protas – „ratio“ – nėra žemiškoji logika. Šitas
protingų jų mergaičių išmintingumas susietas su
jų širdimi. Jos tarsi jaučia, kad jaunikis gali ir
vėluoti. Labai jo laukdamos, jos nuolat papildo
alyva savo žibintus. Mes jau žinome, kad tai tėra
palyginimas, jog alyva tėra simbolis; mes žinome, kad kalbama apie Šventą ją Dvasią, kurios
visada pakanka, kurios nereikia pasiimti, nusipirkti turguje, ją rezervuoti ar konservuoti.
Dvasia tiesiog kalba. Dvasia yra, jeigu mes
patys esame artumoje – žmonių, patrauktų Kristaus, žmonių, suburtų į Jo bendruomenę, žmonių, skausmingai ieškančių Dievo ar džiaugsmingai Jį suradusio artumoje. Taip būdami,
mes galiausiai ir patiriame protingų jų mergaičių
dalią. Tuomet mes galiausiai ir suvokiame, ką
reiškia būti ir tverti netgi tada, kai jaunikis vėluoja. Būtent toji Dvasia mus turi, ne mes ją.
Tai ir yra perteklius, protingų jų perteklius.

Gerai apskaičiavome, jeigu elgiamės taip - ne
žemišką ja logika vadovaudamiesi, o meilės logika. Meilės, kuri sako: niekada nenustok laukti ir
nenustok tikėti. Galiausiai būtent meilės šaukiamasi tada, kai jaunikis vėluoja, smarkiai vėluoja. Negana suskubti ir suvaidinti laukiančiuosius, neįmanoma tada, kai jau girdi žingsnius.
Laukiantysis gali likti savo laukime tik tada,
jeigu laukia visuomet.
Tai ir tos mergaitės – protingosios ir paikosios
– tuo ir skiriasi. Vienos iš tikrų jų laukė, kitos
tiesiog vykdė sutartį, tačiau nelaukė. Jeigu dar
kartą grįšime į mūsų realybę iš šio palyginimo tikrovės, galbūt pamatysime, jog mūsų bažnyčiose,
bendruomenėse yra per mažai laukimo, per mažai troškimo, kad visa išsipildytų Jėzuje Kristuje, kad galiausiai visa būtų atnaujinta Jame.
Galbūt rasime per daug įsitikinimo, jog viskas
jau yra čia, ir Jį reikia atspėti, atpažinti mūsų
kasdienybėje, galbūt per mažai šauksmo į Jį.
O Jo atėjimo niekas neatšaukė, Jo atėjimu niekas nesuabejojo.
Mes esam laukimo žmonės, ir šia prasme advento žmonės. Advento, kuris nesibaigia nei
artėjant Velykoms, nei pasibaigus vasarai.
br. kun. Arūnas Peškaitis
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Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę
padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų
tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei
priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d.
00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas
karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant
tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis,
išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis

ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar
asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)).
Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis
2 metrų atstumo vienas nuo kito.
Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo
ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos
šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti
likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
Kaip ir pirmojo karantino metu, Lietuvos
vyskupai ir toliau artimai bendradarbiauja su
kompetentingomis valstybės institucijomis
priimdami prevencijos priemones, adekvačias
besikeičiančiam pandemijos lygiui Lietuvoje.
Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui
užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius,
prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir
visiems, kurie valstybėje priima sprendimus
bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!
Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

AUKOTI GALITE BANKINIU PAVEDIMU

Dėkojame visiems geros valios parapijiečiams, kurie nuolat remia Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią savo maldomis, darbais ir aukomis.
Intencijos
Sekmadieninė auka
Užsakyti Šv. Mišias savo norima intencija
Norinčius paaukoti Bernardinų parapijai ir
galite paskambinę į raštinę telefonu 8 616 01
negalinčius dalyvauti šv. Mišiose, maloniai
159 (raštinės darbo laiką rasite mūsų tinklapy- prašome savo sekmadieninę auką pervesti į
je) arba elektroniniu paštu: info@bernardinai.lt parapijos sąskaitą:
Užsakant šv. Mišias telefonu arba el. p. auką
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEgalima pervesti į vienuolyno sąskaitą:
ČIO PARAPIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDIAts. sąsk. LT30 7300 0101 3343 9118
NO VIENUOLYNAS
Bankas SWEDBANK AB
Ats. sąsk. LT85 7044060001543390
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje
Bankas AB SEB bankas
BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz.
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES lauke„Sekmadieninė auka“
lyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz.
„Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę
Nuoširdžiai jums dėkojame!
(6 m.), D. p. sv. Petraičių gim.
www.bernardinuparapija.lt

