Bernardinai
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Spalio 25 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kunigu Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Davido Fincherio biografinę dramą „Socialinis tinklapis“
(„The Social Network“) JAV, 2010. Filmas pasakoja apie jauną kompiuterių
programavimo genijų Marką Zuckerbergą (akt. Jesse Eisenberg) sukūrusį skaitmeninio pasaulio stebuklą – socialinį tinklą „Facebook“.
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, +370 650 74189.
Filmo peržiūroje būtinos kaukės.
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PARAMOS KONCERTAS SKIRTAS PAREMTI INTERNETO DIENRAŠTĮ
BERNARDINAI.LT

Spalio 28 d. 19 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje - nepaprastas, įkvepiantis ir
prasmingas metų įvykis – „Bernardinai.lt“ paramos koncertas.
Per tylą, per garsą, per žmogaus kūrybą grįžtame į save, priartėjame prie kito, prisiliečiame prie Kūrėjo. Ištikus šiam slėpiniui, išsiveržia – gražu ir nuostabu yra…
Kūrinius dovanos VDU kamerinis orkestras, dir. Vytautas Lukočius, Paulius Grigonis (vargonai), Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė (fortepijonas), Ieva Barbora
Juozapaitytė (sopranas), Vaidas Vyšniauskas (tenoras), Jonas Sakalauskas (baritonas), Girmantė Vaitkutė (vokalas), Birutė Asevičiūtė (fortepijonas), Andrej Polevikov (fortepijonas).
Įsigydami bilietą į šį koncertą, paremsite interneto dienraštį „Bernardinai.lt“.
Bilietus platina kakava.lt: „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS

Lapkričio 1 d., pirmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17 val.
Lapkričio 2 d., antradienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. Bernardinų
kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulingų 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).
Gedulingos šv. Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis:
Lapkričio 1 d. (pirmadienį) ir lapkričio 7 d. (sekmadienį) – 17 val., Vėlinių savaitės šiokiadieniais ir šeštadienį – 18 val., lapkričio 8 d., pirmadienį – 12 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

Žmogaus Sūnus atėjo, kad pats tarnautų
ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų. Mk 10, 45
EVANGELIJA Mk 10, 35–45)
Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytu, ko prašysime“.
Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“
Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“
Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote.
Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti
pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“
Jie sako: „Galime“.
Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš
gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu

pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje
ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“.
Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir
Jono.
Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo:
„Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo
galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis
būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk
ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės
kaina daugybę išpirktų“.
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Iz 53, 10–11: Jis savo gyvybę aukojo už nuodėmes
Ps 33. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.
Žyd 4, 14–16: Su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonių sosto
Mk 10, 35–45:† Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų

Jis atėjo savo gyvybės atiduoti kaip
išpirkos už daugelį
Viešpaties mirtis atpirko visus - jo mirtis
sugriauna skiriančią pertvarą (plg. Ef 2, 14)
ir pašaukia pagonis. Bet kaip jis galėtų mus pašaukti, jeigu nebūtų buvęs nukryžiuotas? Juk tik
ant kryžiaus mirštama ištiestomis rankomis. Viešpats kentėjo ir ištiesė rankas, kad viena ranka patrauktų
seną ją tautą, o kita - kilusius
iš pagonių tarpo, ir kad
suvienytų juos savyje. Jis pats
tai pasakė, nurodydamas,
kokia mirtimi ketina visus
išpirkti: „Kai būsiu pakeltas
nuo žemės, visus patrauksiu
prie savęs" (Jn 12, 32).
Nes mūsų giminės priešas
velnias, nupuolęs iš dangaus,
klajoja žemutinėje oro dalyje ir, vadovaudamas ten drauge su juo esantiems demonams,
panašiems į jį nepaklusnumu, klaidinamiems
sukuria vaizdinius, o kopiantiems aukštyn
stengiasi sukliudyti. Anot apaštalo, jie veikia
„paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam
ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose"
(Ef 2, 2). Viešpats atėjo tam, kad nuverstų

velnią ir išgrynintų orą bei atvertų mums kelią
į dangų, pasak apaštalo, „pro uždangą, tai yra
per savą jį kūną" (Ž yd 10, 20). Visa tai turėjo
įvykti per mirtį. Per kokią gi kitą mirtį tai galėjo
įvykti, jei ne per tą, kuri vyksta ore, - aš kalbu
apie kryžių. Nes tik tas ore miršta, kas miršta
ant kryžiaus. Tokią mirtį Viešpats iškentė
ne be reikalo - būtent tokiu būdu
pakeltas nuo žemės, jis išgrynino orą nuo velniškų ir kitų
demoniškų pinklių, sakydamas: „Mačiau šėtoną, kaip
žaibą krintantį iš dangaus"
(Lk 10, 18). Tokiu būdu jis
atvėrė kelią į dangų ir tarė:
„Atkelkite savo sąvaras,
vartai! Plačiai atsidarykite,
amžinosios durys" (Ps 24,
7). Išties juk ne pačiam
Žodžiui reikėjo, kad vartai atsivertų, - jis gi yra
visų Viešpats, o Kūrėjui niekas jo kūriniuose
nebuvo uždara, - to reikėjo mums, kuriuos jis
užnešė viršun savo paties kūnu. Kaip jis už
visus savo kūną atidavė mirčiai, taip jo dėka vėl
buvo atvertas kelias į dangų.
Šv. Atanazas Aleksandrietis, † 373
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Spalio mėnesį – dėmesys misijoms
Daugybei pasaulio tautų visas
spalis yra tapęs
Misijų mėnesiu,
skirtu priminti
kiekvieno
pakrikštytojo pareigą dalyvauti
visuotinėje Bažnyčios misijoje. Pasaulinė misijų
diena šiemet minima spalio 24 dieną. Šiųmetės
Popiežiaus Pranciškaus žinios Misijų dienai tema
– „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir
girdėję“ (Apd 4, 20)
2021 m. spalio mėnesiui yra išleista speciali
knygelė „Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant
2021 m. misijų mėnesį“ (leidinį galima surasti ir
parsisiųsti interneto svetinėje misijos.katalikai.lt).
„Kaip žinia, krikščionims skirto kvietimo
būti misionieriais šaknys glūdi poreikyje skleisti Jėzaus išganymo žinią iki pat pasaulio pakraščių, net savo gyvybės kaina (ir ši misija nesibaigs
niekados, kol pasaulyje bus vyrų ir moterų, dar
neišgirdusių apie Dievo kvietimą priimti išganymą). Šimtmečiams bėgant Bažnyčia įvairiais
laikais ir būdais subrandino misijinio savo pašaukimo suvokimą. Praeityje Evangelijos skelbimas dažnai žengė sykiu su Vakarų kultūros
diegimu, su politine ir ekonomine kolonijinių
galių plėtra. Šiandien Bažnyčia pripažįsta, kad
kolonijinė politika visiškai neatspindėjo Jėzaus

minties apie žmogaus – kiekvieno žmogaus
vertę. Tačiau ir šiuose dalykuose krikščionių
bendruomenė augo ir brendo: Evangelijos skelbimas visuomet turi likti pagarbus žmogaus
atžvilgiu, o priimti Evangeliją ar ne – tai laisvo
individo apsisprendimo rezultatas. Tačiau kai
Evangelija randa vietos žmogaus širdyje, Išganymo džiugesys ištrykšta jo sieloje.
Misionieriai, kurie palieka savo gimtąją
žemę, kad skelbtų Evangeliją svetur, yra visos
Bažnyčios tarnai, jie yra mūsų atstovai. Jiems
reikia mūsų maldų bei finansinės pagalbos.
Melsdamiesi už juos ir palaikydami juos savo
aukomis, pripažįstame, jog esame aktyvūs ir
veržlūs Bažnyčios bei jos pasaulinės misijos nariai ir dalyviai.
Taip pat esama žmonių, kurie džiugiai ir
viltingai skelbia Evangeliją savo gyvenamojoje
aplinkoje, Europoje, Lietuvoje. Jie taip pat yra
Bažnyčios šaukliai, misijinis pašaukimas juk
skirtas kiekvienam! Jūs, kurie skaitote šias eilutes, esate misionierius ar misionierė. Galbūt
jums nereikia finansinių išteklių, kad skelbtumėte Evangeliją, bet jums tikrų tikriausiai reikia
Dievo pagalbos, kurios Bažnyčia prašo savo maldomis. Dievo pagalbos reikia mums visiems!“
(Alessandro Barelli SDB. Iš pratarmės knygelei „Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant
2021 m. misijų mėnesį“).

JUNGTINĖS VILNIAUS BENDRUOMENIŲ PAMALDOS
VILNIUS BUNDA

Šventoji Dvasia vėl ateina prisiliesti prie mūsų širdžių. Ji padaro mus gyvaisiais akmenimis ir
kviečia atsiduoti Jos veikimui. Ateik ir tu!
Spalio 23 d., šeštadienį, 19.00 val. Vilniaus bendruomenės vienysis maldoje prašydamos Šventosios Dvasios išsiliejimo Vilniaus miestui. Tai jau trečiasis toks renginys. Šį kartą rinksimės
Vilniaus Kalvarijų - Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Vakaras prasidės Šv. Mišiomis, po jų Švč. Sakramento adoracija, išpažintys, užtarimo malda, šlovinimas. Maldos vakare šlovins grupė
"Naujas Kraujas". Pabaiga planuojama - 21.30 val.
Kviečiame visas miesto bendruomenes, maldos grupes ir gyventojus prisijungti prie šios unikalios
galimybės visiems kartu kreipti žvilgsnį į Dievą bendra Vilniaus intencija.
www.bernardinuparapija.lt

