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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. Andrius Nenėnas 
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Šlovė tam, kuris ateina  
Viešpaties vardu!  

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo 
Dovydo karalystei!  

Mk 11, 10

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS       
Mieli parapijiečiai, dėkojame praėjusį sezoną paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Jau baigėme išsimokėti skolą už praėjusį šildymo sezoną. 
Prasidėjus naujam šildymo sezonui, ir vėl kviečiame paremti ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

EVANGELIJA (Lk 23, 35–43)   
Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir 

žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbė-
jo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei 
jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ 

Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduoda-
mi jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius –  
gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas 
yra žydų karalius“. 

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžei-
dinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save 
ir mus!“ 

Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, ken-
tėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai 
gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko 
blogo nėra padaręs“. 

Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi  
į savo karalystę!“ 

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien 
su manimi būsi rojuje“. 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime  režisieriaus Federico Fellini filmą „Orkestro repeticija“ 
(Prova d‘orchestra“, 1978).
Italijos televizijos užsakymu gimusiame eksperimentiniame filme 
Federico Fellini dokumentiniu stiliumi užgroja jausmingą, avangar-

dišką ir sarkastišką gyvenimo pokario Europoje alegoriją. Jis pasirenka XIII amžiaus bažnytėlėje 
repetuojančio simfoninio orkestro metaforą, kuria vaizduoja visą žmoniją kamuojančias kasdie-
nines problemas. 
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. 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.

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI         
Lapkričio 27 d. 17 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai – senosios sakralinės muzikos 
ansamblis ,,Giesmių tarnai“. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti trumpo svečių koncerto.

ŠVIESA NAKTYJE       
Evangelizacija „Šviesa naktyje“ lapkričio 26 d. 19 val. Mokymai, malda ir šlovinimas – 15 val. 
Bernardinų jaunimo centre. Galima tūkstantį kartų išgirsti, bet sudalyvauti labai verta! 

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI       
Gruodžio 9–11 d. Trinapolyje – Advento rekolekcijos jaunimui su saleziečiu br. kun Oliveriu.  
Dalyvio auka – 40 Eur., studentams – 35 Eur. Registracija: bjcentras.lt
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XXXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

2 Sam 5, 1–3: Jie patepė Dovydą izraelio karaliumi
Ps 122: P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Kol 1, 12–20: Jis mus perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę
Lk 23, 35–43: † Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!
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JAUNIMO DIENA

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Evangelija sako, kad “Dievo karalystė jau 
yra tarp jūsų” (Lk. 17:21). Tačiau ji taip pat 
sako: teateinie Tavo karalystė!” (Mt. 6:10).
Dievo karalystė yra jau atėjusi ta prasme, 
kad Jėzus jau dabar yra tarp mūsų ir g yvena 
mumyse. Bet mes taip pat žinome, kad Jo 
esatis yra užtemdyta nesibaigiančio blogio, 
kuris krečia pasaulį kiekvieną dieną. Pavieniai 
asmenys ir institucijos toli gražu nesisten-
gia ieškoti Dievo valios, todėl šiapus Dievo 
karalystę mes galime patirti tik labai netobulai. 
Šv. Paulius regi Kristų, galutinai perduodantį 
karalystę Dievui Tėvui, „sunaikinantį visas 
valdžias, galybes ir pajėgas” (1 Kor.15:24). 
Tačiau kol tai galutinai neįvyko – galutinė 
pergalė yra tarsi atidėta. Origenas (185 po 
Kr.) rašė: „Kol mes neatiduodame visai savo 
gyvenimo Tėvui, Kristaus gyvenimas irgi nėra 

galutinai atiduotas.  
Be mūsų Jis negali džiaugtis savo šlove.  
Be mūsų: tai yra, be savo žmonių, kurie yra 
Jo kūnas, Jo rankos ir kojos”. 
Posakis „dangaus karalystė” ateina iš Mato 
evangelijos; jis gali sukelti klaidingą įspūdį, jog 
ta karalystė yra kitame pasaulyje. Kitos evan-
gelijos sako „Dievo karalystė”. Reikia turėti 
omenyje, kad Matas rašė žydams, o žydai, 
jausdami ypatingą pagarbą Dievo vardui, ven-
gė jį tarti. (Iš tiesų net šiais laikais kai kurie 
žydų rašytojai, rašantys angliškai, žodį Dievas 
perteikia raidėmis „G-d”). Tačiau tai nereiš-
kia, kad Dievas yra kažkur debesyse. Kristus 
nori būti mūsų, o ne debesų Karaliumi.

Donagh O’Shea, OP
Bible Diary 2004, Claretian Publications, 2003

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS   
Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras 
jau septintą kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, 
vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai 
kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 4 d. užregistruoti jas į kon-
kursą. Daugiau informacijos galite rasti www.prakartele.lt

Mieli jaunuoliai!

Pasaulio jaunimo dienų Panamoje tema 
buvo: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, 
kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Po šio renginio vėl 
iškeliavome į naują tikslą – Lisaboną-2023, gir-

dėdami širdyse aidintį primygtinį Dievo kvie-
timą pakilti. 2020 m. apmąstėme Jėzaus žo-
džius: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14). 
Praėjusiais metais mus įkvėpė šventojo apaštalo 
Pauliaus asmuo, kuriam prisikėlęs Viešpats pa-
sakė: „Kelkis! Skiriu tave liudytoju tų dalykų, 

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidinia-
me kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą 
ant laužo ruoš ir save pristatys Bernardinų Kolumbo riteriai. Kviečiame pa-
rapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

Popiežius PRANCIŠKUS

Iš žinios 37-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga  
„Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39)

kuriuos matei“ (plg. Apd 26, 16). Likusį kelio 
etapą, kol pasieksime Lisaboną, eisime kartu su 
Mergele iš Nazareto, kuri iškart po apreiškimo 
pakilo ir „susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 
39) padėti savo pusseserei Elzbietai. Visoms 
trims temoms būdingas veiksmažodis keltis, 
kuris, prisiminkime, taip pat reiškia „prisikel-
ti“, „pabusti gyvenimui“.

Šiais sunkiais laikais, kai žmoniją, jau ir taip 
išmėgintą pandemijos traumos, dar drasko ir 
karo tragedija, Marija visiems, o ypač jums, to-
kiems pat jauniems žmonėms kaip ji, vėl atve-
ria artumo ir susitikimo kelią. Viliuosi ir tvirtai 
tikiu, kad patirtis, kurią daugelis iš jūsų išgy-
vens Lisabonoje kitų metų rugpjūtį, bus nauja 
pradžia jums, jaunuoliai, o kartu su jumis ir 
visai žmonijai.

<…> Savo gyvenime patirti prisikėlusio 
Kristaus buvimą, sutikti Gyvąjį yra didžiau-
sias dvasinis džiaugsmas, šviesos sprogimas, 

kuris negali palikti nė vieno „neišjudinto“. Tai 
iš karto išjudina žmogų ir skatina jį nešti šią 
žinią kitiems, liudyti šio susitikimo džiaugs-
mą. Būtent tai paskatino pirmuosius mokinius 
skubėti tomis dienomis po prisikėlimo: „Jos 
greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir di-
delio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams“  
(Mt 28, 8).

Pasakojimuose apie prisikėlimą dažnai var-
tojami du veiksmažodžiai: pažadinti ir prikelti. 
Šiais žodžiais Viešpats ragina mus išeiti į šviesą, 
leistis jo vedamiems ir peržengti mūsų visų už-
darų durų slenkstį. „Tai reikšmingas Bažnyčios 
įvaizdis. Mes, Viešpaties mokiniai ir krikščio-
nių bendruomenė, taip pat esame kviečiami 
greitai pakilti, kad įžengtume į prisikėlimo di-
namiką ir leistumės Viešpaties vedami keliais, 
kuriuos jis nori mums parodyti“ (Homilija per 
Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmę, 2022 m. 
birželio 29 d.).

Viešpaties Motina yra pavyzdys jaunuoliams, 
kurie juda, o ne stovi nejudrūs priešais veidrodį 
ir kontempliuoja patys save ar yra „įsipainioję“ 
socialiniuose tinkluose. Marijos dėmesys nu-
kreiptas į išorę. Ji yra Velykų moteris, patirianti 
nuolatinę egzodo būseną, išeinanti iš savęs į tą 
didįjį Kitą, kuris yra Dievas, ir pas kitus, savo 
brolius ir seseris, ypač tuos, kuriems labiausiai 
reikia pagalbos, kaip jos pusseserei Elzbietai...


