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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RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU EUGENIJUMI PUZYNIA SJ

Kviečiame dalyvauti bendrose Bernardinų parapijos ir Vilniaus šv.
Pranciškaus ir šv. Bernardino pasauliečių pranciškonų brolijos organizuojamose rekolekcijose, kurios vyks lapkričio 19-21 dienomis
Bernardinų bažnyčios patalpose.
Rekolekcijų tema – „Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10).
Rekolekcijoms vadovaus Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono
apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto kapelionas EUGENIJUS PUZYNIA SJ.
Dėl pandemijos metu galiojančių taisyklių ir apribojimų parapijos rekolekcijos šiemet bus rengiamos be nakvynės, Bernardinų bažnyčios patalpose. Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos,
dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Kryžiaus kelią, bus galimybė
atlikti išpažintį. Šeštadienio pietumis ir vakariene bei sekmadienio pietumis pasirūpins rekolekcijų organizatoriai.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 15 d. turi registruotis užpildę dalyvio anketą:
https://forms.gle/iu43NBywRH6T7MdL9
Ją rasite ir parapijos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje Vilniaus Bernardinai. Kilus klausimams galite kreiptis į Sigitą (tel. +37069816692, el. paštas baltaduone@gmail.com).
Dalyvio auka – 25 EUR. Auką galite pervesti: Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė SWEDBANK a/s
LT497300010013538919 (pavedime nurodant „Auka už rekolekcijas“). Rekolekcijų dienotvarkė bus
išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas ir sumokėjusiems dalyvio auką. Vietų skaičius ribotas!
Dėl visų mūsų saugumo į rekolekcijas nuolankiai prašome nesiregistruoti (arba atšaukti registraciją)
asmenims, kuriems lapkričio 19-21 d. bus privaloma saviizoliacija, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, karščiuojantiems. Prašysime turėti Galimybių
pasus arba jiems prilygintus kompetentingų institucijų išduotus pažymėjimus.
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 Išganytojas
Jėzus Kristus
sunaikino mirtį
ir nušvietė
gyvenimą savo
Evangelija.
2 Tim 1, 10b

EVANGELIJA (Mk 10, 46–52)
Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga
minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog
čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!
„Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“
Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės

pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą,
pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį:
„Ko nori, kad tau padaryčiau?“
Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“
Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas
išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė
paskui Jėzų keliu.
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XXX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jer 31, 7–9: Akluosius ir raišus aš guosdamas parlydėsiu
Ps 126. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.
Žyd 5, 1–6: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu
Mk 10, 46–52:† Padaryk, kad praregėčiau!

Bartimiejaus šauksmas „Jėzau, pasigailėk
manęs“ ilgainiui tampa Bažnyčios malda,
tarsi atsidūsėjimu, tarsi paskutinės pagalbos
šauksmu. Kodėl paskutinės? Mat šaukdamiesi
Jėzaus viuomet atsiduriame ribinėje, aštrioje,
egzistencinėje situacijoje. Ir Jėzus yra pati
galutinė mūsų tikrovė, eschatologija – Jis laikų
pilnatvė, praeitis ir ateitis, Būtis, kuri viskam
davė pradžią ir kurios įgalinti esame mes. Jei
šaukiamės Jėzaus – šaukiamės būtent tokios
Būties, šaukiamės Atpirkėjo vardo ir baimė mus
palieka: atsiduriame Jo Prisikėlime ir Amžinybėje.
Bartimiejus prie kelio sėdėjo. Ir mes, šaukdamiesi šiandien Jėzaus, ne tik esame egzistenci-

nėje riboje, bet dažnai atsiduriame ir pasaulio
paribiuose – kaip tie, kurie neįdomūs, nereikalingi ir net kvaili. Tačiau nenustokime šauktis
Jo Vardo. Tai viltis, kad išgirs ir tie, kurie
skuba plačiaisiais keliais. Tai mūsų liudijimas
ir jų praregėjimo galimybė. Mums, tikintiems
ir išpažįstantiems, pati malda jau yra praregėjimas. Kaip anam aklam elgetai. Malda
yra praregėjimas, nes joje glūdi įsitikinimas,
jog girdima ji paties Dievo, kuri visa tvėrė ir
tebetveria. Taip atsiveria tikėjimo akys – akys,
matančios Visagalį, gailestingai prisiimantį
žmogaus likimą Kristuje Jėzuje.
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM

Apmąstydami jų misionierišką liudijimą,
esame raginami drąsiai ir atkakliai melsti
„pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Lk 10, 2). Iš tikrųjų suvokiame, jog pašaukimas į misiją nėra praeities
dalykas ar romantiškas kitų laikų prisiminimas. Šiandien Jėzui reikia širdžių, gebančių
išgyventi pašaukimą kaip tikrą meilės istoriją, kviečiančią išeiti į pasaulio pakraščius ir
tapti atjautos pasiuntiniais bei įrankiais. Tai
yra pašaukimas, kurį jis skiria visiems, nors
ne tuo pačiu būdu. Atminkime, yra pakraš-

čių arti mūsų, miesto centre arba mūsų pačių
šeimose. Visuotinio meilės atvirumo esmė yra
ne geografinio, bet egzistencinio pobūdžio.
Visada, bet ypač dabartiniais pandemijos laikais, svarbu stiprinti mūsų kasdienius gebėjimus plėsti ratą – pasiekti tuos, kurių tiesiogiai
nelaikome „savo interesų pasaulio“ dalimi,
nors jie yra arti mūsų (plg. Enciklika Fratelli
tutti, 97). Gyventi misija reiškia leistis į kelionę, puoselėti tuos pačius jausmus kaip Jėzus
Kristus ir tikėti drauge su juo, kad esantis
greta manęs taip pat yra mano brolis ar sesuo.

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje"
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių melsimės Jūsų
intencijomis. Kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei padėkas Dievui.
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.
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…“

Popiežius PRANCIŠKUS. Iš Žinios Pasaulinės misijos dienos proga

„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)
SPALIO

24

PASAULINĖ
MISIJŲ DIENA

Minėdami Pasaulinę misijų
dieną, kasmet švenčiamą priešpaskutinį spalio sekmadienį, su dėkingumu prisimename

visus tuos, kurie savo gyvenimo liudijimu
padeda mums atnaujinti krikšto įsipareigojimą būti didžiadvasiškais ir džiaugsmingais
Evangelijos apaštalais. Atmename ypač tuos,
kurie leidosi į kelionę, palikdami savo kraštą ir šeimą, kad Evangelija galėtų nedelsiant
ir be baimės pasiekti tolimiausias tautas bei
miestus, kur tiek daug žmonių trokšta palaiminimo.
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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.
www.bernardinuparapija.lt

