Bernardinai
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Lapkričio 29 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Artiomo Antonovo karinę dramą „Polumgla“
(Rusija, Vokietija, 2005 m.)
Filmo veiksmas vyksta artėjant Antrojo pasaulinio karo pabaigai.
Rusų leitenantas paskiriamas vadovauti grupei vokiečių karo belaisvių ir siunčiamas į Polumglos kaimą, kuriame jie turi statyti radijo
perdavimo bokštą. Iš pradžių kaimo gyventojai nusiteikę priešiškai, bet pamažu viskas keičiasi ir
kaliniai pradeda asimiliuotis į kaimo gyvenimą ir net užmegzti ryšius su vietinėmis moterimis…
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
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ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Gruodžio 3-5 d. Trinapolio rekolekcijų namuose - Advento rekolekcijos jaunimui „Mažiau yra
daugiau“. Rekolekcijas ves brolis salezietis Ryan Oliver Bautista SDB :)
Kalbėsime ir nagrinėsime, kaip Šv. Mergelė Marija, Šv. Jonas Krikštytojas ir Šv. Juozapas tai pritaikė savo gyvenimuose. Taip pat nepamiršime bendrystės ir maldos.
Dalyvio auka 25 eur. Registracija: bjcentras.lt

Šlovė tam, kuris ateina
Viešpaties vardu!
Šlovė besiartinančiai
mūsų tėvo Dovydo
karalystei!

ADVENTO KALENDORIUS VAIKAMS

Jau antrus metus leidžiamas Advento kalendorius vaikams sudarytas knygelės-kelionės principu,
kur kiekvieną dieną galima rasti šv. Rašto ištrauką ir kvietimą atlikti gerąjį darbelį. Taip pat
spalvinant ir keliaujant su smagiomis užduotimis, kiekvieną dieną prisimenama Advento laukimo
prasmė ir tradicijos. Kaip ir pernai metais, knygelė sukurta panašiu
principu, tik papildyta naujomis užduotėlėmis ir staigmena knygelės pabaigoje :)
Advento kelionės knygelė skirta pradinių klasių mokiniams, bet pernai mamos smagiai "keliavo" ir su mažesniais vaikais. Tikime, kad
jūsų mažiesiems ši knygelė suteiks daug džiaugsmo ir šviesos, kartu
su tėveliais laukiant šv. Kalėdų.
Advento knygelę galite įsigyti mūsų kioskelyje. Ja bus prekiaujama
ir el. krautuvėlėj: www.sacramentum.lt (tai Lietuvos vienuolijas remti sukurta el. krautuvėlė, kur prekiaujama vienuolių rankų darbo
gaminiais).
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
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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

Mk 11, 10

EVANGELIJA (Jn 18, 33–37)
Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“
Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti
apie mane tau pasakė?“
Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir
aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką
esi padaręs?“
Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio,

mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“.
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi
karalius?“
Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad
liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso
mano balso“.

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
XXXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mylimą kleboną
br. Evaldą su Gyvenimo Dovanos 50-mečio jubiliejumi!
Linkime nuolatinio Dievo gerumo išg yvenimo
kiekvieną dieną!

Dan 7, 12–14: Jo viešpatavimas – amžinas
Ps 93. P.: Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.
Apr 1, 5–8: Žemės karalių valdovas... padarė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui
Jn 18, 33b–37:† Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius

Bažnyčios liturgija pažymi Kristaus Karaliaus – Visatos valdovo iškilmę paskutinį
liturginių metų sekmadienį, taip atkreipdama
dėmesį į Jėzų Kristų kaip į žmogaus ir visos
kūrinijos Karalių. Taip pat provokuodama mus
šiuo klausimu: Koks yra mūsų Karalius?
Šiandien vieniems žmonėms karaliaus sąvoka
darosi vis mažiau priimtina, nes ji įvairiais
istorijos laikotarpiais buvo apibrėžiama kaip
absoliuti vieno asmens valdžia, pasireiškianti
despotiškumu. Kitiems žmonėms ši sąvoka primins vaikystėje girdėtas pasakas, kur karalius
vaizduojamas kaip turtingas, turintis didžiulę ir
gražią karalystę monarchas. Tretiems karaliaus
sąvoka primins Bažnyčios šventuosius kaip šv.
Steponą I - Vengrijos karalių, Edvardą Nuodėmklausį - Anglosaksų karalių ar šv. Kazi-

mierą – Lietuvos ir Lenkijos karalaitį.
Išrinktoji tauta laukė Mesijo – Karaliaus,
kuris viešpataus teisingumu virš visų žemės
tautų. Mes, krikščionys, Šventosios Dvasios
pagalba įžvelgiame, kad Jėzus, tikras Dievas ir
tikras žmogus, yra pranašų skelbtas ir lauktasis Karalius. Jo sostas - ne spindintys rūmai,
bet kryžius. Jo karūna - ne brangakmeniais
dengtas auksas, o erškėčių vainikas ir Jo karalystė – tai dangiška karalystė, kur atsiskleidžia
tikėjimas, viltis ir meilė.
Per šventą jį krikštą mes taip pat esame gavę
iš Šventosios Dvasios dovaną, mes krikščionys
tapome panašiais į Kristų, t. y. kiekvienas iš
mūsų tampame karaliais, kunigais ir pranašais.
Tai yra mūsų pašaukimo misija - karaliauti su
Jėzumi. Todėl šiandien evangelija mums parodo
kelią, ką reiškia karaliauti su Jėzumi. Jėzus tik
surištas ir pažemintas leidžiasi būti vadinamas
karaliumi. Taigi karaliauti su Jėzumi – tai
aukoti dvasines aukas ir kančias Tėvui. Jėzus
– meilės karalius, ieškantis kiekvienos sužeistos
avies. Taigi karaliauti su Jėzumi – tarnauti
artimui. Taigi priimkime šią tarnystę iš Dievo,
kaip Jo dovaną, kad mumyse ji pilnai atsiskleistų.
Br. kun. Alvydas Virbalis OFM

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

Popiežius PRANCIŠKUS.
Iš žinios 36-osios Pasaulinės
jaunimo dienos proga
„Kelkis! Skiriu tave liudytoju tų dalykų,
kuriuos matei“ (plg. Apd 26, 16)
Kai parpuola jaunas žmogus, tam tikra prasme parpuola žmonija. Tačiau taip
pat tiesa yra tai, kad kai
PASAULINĖ
jaunas žmogus pakyla, tai
JAUNIMO DIENA
prilygsta viso pasaulio atsikėlimui. Brangūs jaunuoliai, koks didžiulis potencialas yra jūsų rankose! Kokią jėgą nešiojatės savo širdyse!
Šiandien dar kartą Dievas byloja kiekvienam iš mūsų: „Kelkis!“ Visa širdimi viliuosi,
kad ši žinia padės mums pasirengti naujiems
laikams, naujam žmonijos istorijos puslapiui. Vis dėlto iš naujo pradėti neįmanoma
be jūsų, brangūs jaunuoliai. Kad pasaulis pakiltų, jam reikia jūsų jėgos, jūsų entuziazmo,
jūsų aistros
Viešpats Dievas, Bažnyčia, popiežius jumis
pasitiki ir skiria jus liudytojais daugeliui kitų
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jaunų žmonių, kuriuos sutinkate mūsų laikų
„Damasko keliuose“. Nepamirškite, „tam,
kuris tikrai patyrė išganingąją Dievo meilę,
nereikia daug paskaitų ir ilgų pamokymų,
kad eitų ir skelbtų. Kiekvienas krikščionis
yra misionierius, jei yra susitikęs su Dievo
meile Jėzuje Kristuje“ (Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium, 120) […]
Visus jus, viso pasaulio jaunuoliai, iš naujo kviečiu dalyvauti dvasinėje piligrimystėje,
vedančioje mus į 2023 m. Lisabonoje būsimą Pasaulio jaunimo dienų šventimą. Tačiau
artimiausias susitikimas vyks jūsų dalinėse
Bažnyčiose, įvairiose pasaulio vyskupijose bei
eparchijose, kur per Kristaus Visatos Valdovo iškilmę vietiniu lygmeniu bus švenčiama
2021 m. Pasaulinė jaunimo diena.
Viliuosi, kad visi galėsime išgyventi tuos
etapus kaip tikri piligrimai, o ne kaip „tikėjimo turistai“. Atsiverkime Viešpaties Dievo,
norinčio savo šviesa nušviesti mūsų kelią,
staigmenoms. Atsiverkime klausyti jo balso
taip pat per mūsų brolius ir seseris. Tuo būdu
padėsime vieni kitiems drauge keltis, o šiuo
sunkiu istorijos momentu tapsime naujų, viltingų laikų pranašais. Teužtaria mus Švenčiausioji Mergelė Marija.

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje"
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. šv. Mišių šv.Mykolo
koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus
bei padėkas Dievui."
www.bernardinuparapija.lt

