Bernardinai
KATECHEZĖ TĖVELIAMS
Tikėjimo kelionę kartu su Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams besiruošiančiais vaikais
kviečiame keliauti ir tėvelius. Pirmoji katechezė tėveliams vyks spalio 23 dieną po 13 val. šv. Mišių.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., antradienį – Visų Šventųjų iškilmė.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val.
Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 7.30 val.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių
liturgija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.
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VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis.
Lapkričio 1 d., antradienį, ir 6 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 5 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į
specialią knygą. Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos
Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio
paveldo restauracijos darbams atlikti.
ŠV. HUBERTO DIENA
Lapkričio 3 d., ketvirtadienį, 19 val. minint Šv. Huberto dieną, mūsų bažnyčioje vyks pamaldos, į
kurias kviečiame visus parapijos medžiotojus. Po pamaldų kviečiame vaišintis medžioklės laimikiu
senajame vienuolyno kiemelyje.
ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, prasidedant šildymo sezonui vėl kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui. Dėkojame
už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.
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 raštinėje:
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

Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. 2 Kor 5, 19
EVANGELIJA (Lk 18, 9–14)
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo
teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas
buvo fariziejus, o kitas muitininkas.
Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi:
'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės, – plėšikai, sukčiai, svetimautojai, – arba kaip

šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per
savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'.
O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių
pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!'
Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne
anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
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XXX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 35, 15b–17. 20–22a: Varguolio maldavimas debesis skrodžia
Ps 33: P. Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo
2 Tim 4, 6–8. 16–18: Manęs laukia teisumo vainikas
Lk 18, 9–14: Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus
Asmeninis teisumas mums dažnai paspendžia
didelius spąstus - kai žmogus akcentuoja vien
savo gerąsias savybes ir jomis pateisina tai,
kas jame yra blogai, arba visai net nesistengia
žiūrėti į blogį, kuris yra širdyje. Tokiu atveju
tas asmeninis teisumas žmogų uždaro savyje ir
žmogus tampa sau pakankamas, nėra to, kas jį
viršytų. Aš esu juk labai geras, jei save lyginu
su savimi pačiu arba tais, kurie yra už mane
blogesni.
Tas asmeninis teisumas, apie kurį Jėzus kalba, yra labai gajus ir mūsų Bažnyčioje. Žmogus
dažnai būna įsitikinęs, kad, atlikdamas tam
tikrus veiksmus arba tai, ką reikia, - jo manymu, jau laimi amžiną g yvenimą. Supainiojami
tikslai su priemonėmis. Pavyzdžiui, teko sutikti
nemažai žmonių, kurie g yvena aktyvų sakramentinį g yvenimą, bet eiti sakramentų jiems yra
tikslas, kurio jie siekia. O daugiau, tai yra, kad
per priimtus sakramentus galėtų labiau pažinti
Dievą, asmeniškai prie Jo prisiglausti, to visai
nesiekia. Nėra asmeninės bendrystės su Dievu,
yra tik funkcinis santykis. Manau, kad tai lėmė
požiūris, jog Dievas į žmogų žiūri ne kaip į

visumą, bet tik į tai, ką tas žmogus padarė ar
ko nepadarė.
Šiame palyginime labai gražiai Dievas
atskleidžia savo požiūrį į žmogų. Paraidžiui
žiūrint, fariziejus yra geras žmogus, kuris dėl
savo darbų vertas amžinojo g yvenimo. O muitininkas yra visiška priešing ybė. Dievas apverčia
viską aukštyn kojomis. Kodėl? Pirmiausia todėl,
kad Dievas nori dovanoti mums išganymą,
jog mes dėkotume Jam už viską, o ne girtume
Jo akivaizdoje savo darbus. Dievas čia mums
parodo, kaip jis nori mums išlieti savo gailestingumą ir visa, ko Jis nori, tai kad jį priimtume
atverta širdimi. Muitininkas buvo nuteisintas
ne dėl savo darbų, bet todėl, kad Dievas rado,
kur jame galėjo išlieti savo gailestingumą, nes
muitininkas atvėrė savo skurdą, savo širdį,
kurioje buvo apstu vietos. O fariziejus nepriėmė
Dievo gailestingumo, nes jo širdis buvo kupina
g yriaus sau ir savo darbams, kuriais jis tikėjo ir
pasitikėjo labiau nei Dievo gailestingumu.
kun. Deimantas Braziulis
Iš Bernardinai.lt archyvo

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje. Pradžioje rinksimės Bernardinų jaunimo rūsyje (Maironio g. 10-3) – antrasis susitikimas spalio 25 d. 18.30 val.
Visa šlovinimo maldos esmė atsispindi šv. Augustino paraginime: „Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda
jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai". „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel.+370 610 06611
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BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS

Kviečiame registruotis į Bernardinų parapijos rekolekcijas, tema „DIDIS TAVO GAILESTINGUMAS, VIEŠPATIE“. Rekolekcijas ves dr. Valdas Mackela, tekstus meditacijoms ruošia
dr. Aurimas M. Juozaitis.
Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiame tik dvasiniam
gyvenimui. Atsitraukimas iš mums būdingos aplinkos ir mąstymas, malda, gėrėjimasis nuostabia Dievo kūrinija, buvimas tyloje, kontempliacija – tai kelias link Jo artumos išgyvenimo. Dievas yra visada šalia su mumis, nors mes to ir nejuntame. Norint tai suvokti – reikia laiko, reikia
ilgesnio buvimo kartu.
Rekolekcijos vyks lapkričio 4–6 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose, Vilniuje.
Dalyvio auką (standartinė kaina 40 eur – TIKĖJIMAS, norintiems paremti 45 eur – MEILĖ,
reikia paramos 35 eur – VILTIS) prašome pervesti į sąskaitą Nr. LT92 7044 0005 3561 0814
(SEB bankas), lauke „Mokėjimo paskirtis“ įrašydami „auka už rekolekcijas“, gavėjas: Galina
Volodko. Auka grynaisiais pinigais bus renkama spalio 23 d. po 10.30 ir 17 val. Šv. Mišių. Registruotis galima užpildant anketą pateiktą www.bernardinuparapija.lt arba telefonu 8 67155305.
Vietų skaičius ribotas, todėl dalyvavimas užtikrinamas tiems, kurie įnešė auką. Jei turite klausimų, rašykite Galinai el. paštu: g.volodko@gmail.com arba skambinkite tel. 8 67155305.
Visa informacija apie rekolekcijas skelbiama www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje
„Vilniaus Bernardinai“. Mūsų rekolekcijas remia: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.
PARODA

Š.m. spalio 23 d. – lapkričio 13 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios
šventoriuje veiks paroda „Laisvės Popiežius“.
Ekspozicija pristato Karolį Wojtyłą, didžią asmenybę, kuriam Lenkija ir Vidurio Europos valstybės yra dėkingos už suverenumo atgavimą. Paroda siekia pabrėžti lemtingą Lenkijos vaidmenį
laisvės siekimo procesuose XX a. pabaigoje. Būtent Lenkijoje 1979 m. tuometinėje Varšuvos Pergalės aikštėje nuskambėjo įsimintini Jono Pauliaus II žodžiai, kuriais kvietė „atnaujinti šią žemę”.
Šie žodžiai tarsi nusakė artėjančius pokyčius. „Solidarumo” judėjimo gimimas, 1989 m. rinkimai,
Vidurio Europos valstybių nepriklausomybės atgavimas ir galiausiai Berlyno sienos griūtis.
Organizatoriai: Jono Pauliaus II minties centras Varšuvoje, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia.
MIELI PARAPIJIEČIAI,

Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Moterų maldos, Vyrų maldos, Šeimų maldos, Charizminę maldos, Biblijos skaitymo ir kitas grupes.
Biblijos skaitymo vakarai su br. A. Peškaičiu vyksta antradieniais 18 val. Šv. Mykolo koplyčioje.
Rožinio maldos grupė renkasi penktadieniais 19 val. Šv. Mykolo koplyčioje,
Moterų maldos grupė susitinka kiekvieną ketvirtadienį 19 val.;
Vyrų maldos grupė – trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių renkasi Senojoje zakristijoje;
Charizminė maldos grupė rinksis trečiadieniais, 19 val. vienuolyno Pokalbių kambaryje;
Dvasinės pagalbos (maldos) grupė susitinka ketvirtadieniais po 18 val. šv. Mišių;
Kiekvieną mėnesio 1-ąjį antradienį 19 val. kviečiame į šv. Mišias šeimoms.
Trečiadieniais 18 val. kviečiame į jaunimo mišias.
Daugiau informacijos rasite parapijos skelbimų lentoje ir tinklapyje www.bernardinuparapija.lt.
www.bernardinuparapija.lt

