
BERNARDINAI

Bernardinai

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 )  p a r a p i j a

2014 lapkričio 2 d.

ffff

S k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI  
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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

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

ŠV. HUBERTO DIENA

ATVIRŲ DURŲ – „PAŠAUKIMŲ” DIENA

FILMO „AVINĖLIO VARTAI“ PREMJERA

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ

2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

KVIEČIAME Į KONCERTĄ

Lapkričio 15 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Bernardino vienuolyne organizuojame 
atvirų durų – „Pašaukimų” dieną. Ji prasidės 
11 val. ekskursija po bažnyčią ir vienuolyną. 
12.30 val. – malda su broliais pranciškonais, 

Kviečiame į Audriaus Stonio režisuotą ir 
Gedimino Numgaudžio OFM prodiusuotą 
filmą AVINELIO VARTAI. Filmo premjera 
Vilniuje: lapkričio 11 d. 19 val. kino centre 

Lapkričio 21 – 22 d. Vilniuje vyks PASAULINĖ 
LYDERYSTĖS KONFERENCIJA. 
Konferencijos tikslas – ugdyti lyderius visa-
me pasaulyje įkvepiant juos, suteikiant ar 
atgaivinant ateities viziją, lavinant įgūdžius 
visuomenės ir bažnyčios labui. Kaina vienam 

Norime informuoti, kad 2015 metų parapijos 
vasaros stovykla vyks birželio 19 – 24 dienomis.  
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad  paskaitas 
stovyklos metu maloniai sutiko vesti Katovicų 
pranciškonų seminarijos rektorius, jaunimo 

Lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 19 val. (po 18 val. 
mišių) kviečiame į VILNIAUS GOSPEL 
MUZIKOS DIENŲ SVEČIŲ koncertą. 

13 val. – pietūs ir pasidalinimas įspūdžiais bei 
tikėjimo patirtimis. Kviečiame iki lapkričio  
14 d. registruotis nevedusius ir mąstančius apie 
savo pašaukimą 17– 35 metų amžiaus vyrus  
el. pašto adresu: arunas.peskaitis@gmail.com

„Forum Cinemas Vingis“ ir lapkričio 14 d.  
17 val. kino centre „Skalvija“. Tai filmas apie 
Krikšto stebuklą – nematomą ir nepaaiškinamą 
Dievo prisilietimą.

asmeniui, jei susirenka grupė (6+) iki lapkričio 
12 d. yra 225 Lt, individuali kaina Vilniuje 
užsiregistravusiems iki lapkričio 12 d. – 245 Lt, 
po lapkričio 12 d. – 265 Lt. Registruoja Laima 
laimmil@gmail.com, tel. 8686 55533. Daugiau 
informacijos: http://www.lyderiams.lt/

sielovados specialistas br. kun. Witoslaw  Sztyk 
OFM. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
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Lapkričio 3 d., pirmadienį, 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.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS 
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS) 

Nr. 552

Jėzus kalbėjo minioms: „Visi, kuriuos man 
duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio 
pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš 
dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios 
to, kuris mane siuntė. O mano Siuntėjo valia 
reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, ku-

Tokia mano Tėvo valia, 
kad nepražudyčiau 
nė vieno, kuriuos 
jis man pavedė,bet 
kad prikelčiau juos 
paskutiniąją dieną. 
Jn 6, 39 

EVANGELIJA (Jn 6, 37–40) 

riuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos 
paskutiniąją dieną. 
Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, ku-

ris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyve-
nimą; todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“. 

Dalyvauja: Stokholmo Gospel choras „2 The 
Lord“, solistė Monica Tornqvist. Programoje 
skambės įvairios Gospel giesmės.
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WILLIAM A. BARRY 
APIE MIRTĮ IR GYVENIMĄ 

Šiandien prisimename savo artimuosius, 
peržengusius  amžinybės slenkstį. Ko gero, 
retas kuris neaplankys savo artimų jų kapų, 
ar neprisimins jų savo maldoje. Ir šiandien, 
kai prisiliečiame prie amžinybės, Evangelija 
mums dovanoja viltį. Jėzus šiandien kalba 
apie Dievo meilę, apie mūsų prisikėlimą, 
apie Tėvo dovaną – amžiną jį g yvenimą. 
Šiandien, kada atnaujiname savo atmintį 
prisiminimais apie savo artimuosius, išėju-
sius amžinybėn.

 XXXI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Dan 12, 1–3; Ps 41,42; Fil 3, 20–21; Jn 6, 37–40

P. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo. 

Esame kviečiami atnaujinti taip pat tikėjimą. 
Juk kiekvienas turėsime peržengti amžiny-
bės slenkstį. Jei priimame dangiškojo Tėvo 
dovaną, tikime Jo Sūnų – turime amžiną jį 
g yvenimą. Tuomet mirtis tampa ne baisi, gąs-
dinanti, bet kaip šv. Pranciškus sako – gali-
me pavadinti „sese“, nes mirtimi nesibaigia 
žmogaus gyvenimas

kun. Saulius Tomošaitis
Iš Bernardinai lt. archyvo

Lapkričio orai ir jo šventės žvilgsnį kreipia į 
mūsų gyvenimo pabaigą ir į pasaulio pabaigą 
(nesvarbu ką ji bereikštų). Taigi siūlau pa-
mąstyti apie „paskutiniuosius dalykus“ lap-
kričio šventinių dienų šviesoje.
Ernestas Becke knygoje The Denial of De-
ath, laimėjusioje Pulitzerio premiją, sako: „... 
mintis apie mirtį, jos baimė, žmogiškąjį gy-
vūną persekioja kaip nieką kitą. Ši baimė yra 
svarbiausias žmogiškosios veiklos akstinas. Ji 
labiausiai siekia išvengti mirties fatališkumo 
ir ją įveikti kaip nors paneigiant tai, kad bū-
tent mirtis yra galutinė žmogaus lemtis.[...]
Būti žmogumi reiškia mirti. Vis dėlto kas 
nors gali sakyti, jog mirtis į žmonių pasaulį 
atėjo tik kartu su nuodėme. Kai kurie mo-
dernūs teologai vis dėlto teigia, jog nuodėmė 
neatnešė mirties į pasaulį. Ji labiau pakeitė 

būdą, kuriuo mirtis patiriama. Taip tvirtina, 
pavyzdžiui, Sebastianas Moore, OSB knygoje 
Let This Mind Be in You. Kitaip tariant, dėl 
nuodėmės mirtis, kuri yra žmogaus lemtis ir 
dalis to, ką reiškia būti žmogumi, yra patiriama 
kaip sunaikinimo grėsmė. Anot šios sampratos, 
Dievas sukūrė žmones, kurių tikrovė apėmė ir 
mirtį. Taigi, mirtis nėra sunaikinimas, o galu-
tinis gyvenimo sunaudojimas ir naujo pilnesnio 
gyvenimo pradžia. Taip mirtis nėra santykių 
netektis, o įžanga į daug platesnius ir gilesnius 
santykius. Ne kūrinija, o nuodėmė padaro šią 
patirtį bauginančią. [...]
Sebastianas Moore sako, jog Jėzaus pasirinkta 
kančia yra ne tai, kad jis būdamas be nuodėmės 
neturėjo mirti, o tai, jog jis ištikimai prisiėmė 
„žmogaus likimą“. Jis pasitikėjo, kad Dievas, 
yra tasai jo (ir mūsų) jis, Abba (brangus tėtis 

ir brangi mama) ir, kad Dievo nė mirtis ne-
gali pakeisti. Jeigu Dievas yra mūsų Abba per 
amžius, tai Jėzus ir mes per amžius būsime 
Jo sūnumis ir dukromis. Taigi Jėzus buvo ti-
kriausias žmogus iš kada nors gyvenusių, nes 
pasitikėdamas ir su meile priėmė pilnutinę 
žmogaus tikrovę, kuri apima ir tiesą, jog mirtis 
yra vienintelis kelias būti visiškai žmogumi. J. 
Macmurray žodžiais tariant, Jėzus pasitikėjo, 
kad išliks asmeniu net ir per mirtį, kad visada 
išliks santykyje. Iš tikrųjų tik per mirtį jis gali 
būti labiau asmeniu, santykyje su daugeliu, 
glaudesniuose santykiuose ne tik su Abba, bet 
ir su visais savo broliais ir seserimis, gyvenu-
siais prieš jį ir gyvensiančiais po jo. [...]
Čia mums svarbi Emauso mokinių patirtis. 
„Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė 
duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė 
jiems. Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, 
bet jis pranyko jiems iš akių“ (Lk 24, 30-31). 
Kartu su šia patirtimi jie vėl atgavo save. Ta-
sai tu, nuo kurio priklausė visi pasikeitimai vėl 
buvo gyvas. Šių pirmųjų liudininkų gyvybiš-
kai svarbus liudijimas mums yra tai, kad jie 
liudija, jog patyrė tą patį Jėzų, su kuriuo kartu 
vaikščiojo ir valgė, tą patį Jėzų, kurį apleido 
ir kurio išsigynė, tą patį Jėzų, kurį matė taip 
siaubingai mirštantį. Taigi, jie užtikrina mus, 
kad Jėzus, kurį mes patiriame melsdamiesi, 
skaitydami evangelijas, Susitaikinimo ir Eu-

charistijos sakramentuose, yra Jėzus iš Nazare-
to, Marijos sūnus.
Tai ir yra visa esmė šį lapkritį, ar jis būtų drė-
gnas ir darganotas, ar ne. Mūsų širdys kartais 
užsidega. Mes pajuntame artumą paslaptin-
gojo kito, kurį vadiname Jėzumi, o tikėjimu, 
viltimi ir meile bent jau tais momentais ži-
nome, kad mirtis neturi geluonies. Tais mo-
mentais mes neabejojame tuo, kad Bažnyčia 
teisingai daro švęsdama Visų Šventųjų šventę, 
nes žinome, jog nė vienas miręs Kristuje nėra 
pražuvęs ar sunaikintas. Mes žinome, kad šis 
raginimas skirtas ir mums „... ir mes, šitokio 
debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas 
naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai 
bėkime mums paskirtose lenktynėse“ (Hbr 
12, 1). Mes žinome, jog turime daugiau san-
tykių, negu kada nors galėtume suskaičiuoti. 
Tais momentais mes taip pat žinome, kad Baž-
nyčia teisingai daro švęsdama Vėlinių šventę, 
nes galime viltis, jog visi mūsų mylimieji kaip 
Marija yra Kristuje, todėl pilnutiniame, glau-
džiame santykyje su mumis ir su visais kitais. 
Iš tikrųjų tai gali būti mūsų tikėjimo ir vilties 
matas, kad mes meldžiamės, tai yra kalbamės 
ne tik su Jėzumi, Marija ir šventaisiais, bet ir su 
savo mylimaisiais, kurie iškeliavo pirma mūsų 
į tą „gerą naktį“.

1987 m. lapkričio 28 d., „America“
Iš anglų k. išvertė Vidmantas Šimkūnas, SJ

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS 

Lapkričio 2 d. – Bernardinų kapinėse, Užupyje, 17 val. vyks gedulinių Mišių liturgija, į kurią 
16.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios. Bažnyčioje šv Mišios vyks 9 val. 
(anglų k.), 10.30, 13 val. Bažnyčioje 17 val. šv. Mišių nebus.

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 2–9 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios 
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 2 d. Bernardinų kapinėse ir 9 d. Bernardinų 
bažnyčioje šv. Mišios už mirusiuosius vyks 17 val., Vėlinių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 
8 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.


