
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 gruodžio 21 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

ŠILDYMO FONDAS

KALĖDINĖS DOVANĖLĖS LUKIŠKĖSE KALINTIEMS ŽMONĖMS 

Mieli parapijiečiai, prasidėjus šildymo sezonui 
kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas 
galite, maloniai prašome aukoti ar padėti surasti 

Šv. Kalėdų proga mūsų bendruomenės var-
du sveikinsime tuos, kurie šiuo metu yra 
netekę laisvės – Lukiškėse iki gyvos galvos 
kalinčius žmones. Norime jiems padovanoti  

rėmėjų. Aukas galima pervesti į  parapijos 
sąskaitą, pažymint „šildymo fondui“. Dėkojame 
už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.

G.K. Chesterton knygą „Šventasis Pranciškus 
iš Asyžiaus“. Kviečiame tuos, kurie gali, nu-
pirkti šią knygą ir atnešti į zakristiją iki gruo-
džio 29 d. Labai Jums dėkojame.
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IV ADVENTO SEKMADIENIS 

Nr. 559

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas 
į Galilėjos miestą, kuris vadinosi Nazaretas, 
pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu  Juoza-
pas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo 
Marija. 
Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonė-

mis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgir-
dusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką 
reiškia toks sveikinimas. 

O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu ra-
dai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose 
ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Ji-
sai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. 
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sos-

EVANGELIJA (Lk 1, 26–38) 
tą; jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, 
ir jo viešpatavimui nebus galo“. 

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jei-
gu aš nepažįstu vyro?“ 
Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs 

ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs 
tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus 
šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai, 
tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų sena-
tvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo 
laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negali-
mų dalykų“. 
Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tar-

naitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir ange-
las pasitraukė.

Štai aš Viešpaties 
tarnaitė, tebūna man,  
kaip tu pasakei.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
I E Š K O M E  G E R A D A R I Ų

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. 
mūsų bažnyčioje organizuojame šventinius 
pietus stokojantiems. 
Labai ieškome geradarių šiai kilniai inici-
atyvai paremti. Visus norinčius ir galinčius 

padėti maloniai kviečiame kreiptis į šventės 
iniciatorių Gian Luca Demarco telefonu  
8 610 21169 arba 
el. paštu info@kulinarijosstudija.lt. 
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

PARAPIJOS ADVENTO IR KALĖDŲ AKCIJOS

TAPK KRAUJO DONORU

KVIEČIAME SAVANORIUS

Šiandien, gruodžio 21 d. nuo 11 iki 14 val. mūsų parapijos namuose vyks neatlygintina kraujo 
donorystės akcija. Tu gali išgelbėti gyvybę!

Savanoriai gražūs žmonės! Tavęs reikia Šeimos festivaliui ŠEIMADIENIS 2015 01 10 Litexpo, 
Vilnius. Registruokis: vajc.lt/registracija.

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Šiandien, gruodžio 21 d. Bernardinų bažnyčios koridoriuje, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki  
19 val. vyks kalėdinė mugė. Kviečiame pabendrauti ir įsigyti dovanėlę.
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IV ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Ps 88; Rom 16, 25–27; Lk 1, 26–38

P. Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

Šv. Bernardas Klervietis (1090 – 1153) – poetas, mistikas, pamokslininkas, pirmasis kanonizuotas 
cistersų vienuolis, Klervo vienuolyno abatas. Popiežius Pijus VII suteikė jam „Bažnyčios daktaro“ 
titulą. Daugelio religinių veikalų autorius. Jis įvairiose Europos šalyse įsteigė 163 vienuolynus.

Dievo Sūnus yra pirmagimis iš daugelio bro-
lių, kuris, vienintelis turėdamas tokią prigimtį, 
malonės galia su savimi suvienijo daugelį, kad 
visi su juo būtų viena. Tiems, kurie jį priima, 
jis davė galią tapti Dievo vaikais.
Taigi tapęs žmogaus sūnumi jis daugelį padarė 
Dievo vaikais. Jis vienintelis turėdamas nepa-
prastą meilės galią, daugelį suvienijo su savimi: 
tie, kurių dėl kūniško gimimo buvo daug, dėl 
dieviško atgimimo su juo tapo viena.

Iš palaimintojo Izaoko,Žvaigždės vienuolyno abato pamokslų

O Mergele, tu išgirdai, kad tu pastosi ir pagim-
dysi sūnų. Tu išgirdai, kad jis nebus žmogaus, 
bet Šventosios Dvasios vaisius. Angelas laukia, 
kad sugrįžtų su atsakymu pas jį siuntusį Dievą. 
O Dievo Motina, mes nelaimingi pasmerktieji 
taip pat laukiame gailestingumo ir malonės žo-
džio. Štai dabar čia tau pasiūlyta mūsų išga-
nymo kaina: tereikia priimti pasiūlymą ir mes 
būsime išlaisvinti. Mes visi esame amžinojo 
Žodžio – Dievo darbas, bet! Esame pasmerkti 
mirčiai. Ištark žodį ir mes būsime sugrąžinti 
atgal į g yvenimą.
Mergele Marija, skubėk duoti atsakymą! O 
mūsų Motina, ištark žodį, kurio laukia žemė, 

KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS VILNIAUS  
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE 

Gruodžio 24 d. Šv. Mišios – 7.30. Kūčios, Piemnėlių Mišios – 21.00 val; 
Gruodžio 25 d.  Kristaus gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios – 9.00  

(anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val;
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val;
Gruodžio 31 d.  Šv. Mišios – 7.30, 23.00 val. Maloniai kviečiame sutikti  

Naujuosius 2015-uosius metus kartu;
Sausio 1 d.  Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.  

Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Sausio 4 d.  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai).  

Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.

ŠV. BERNARDO KLERVIEČIO HOMILIJA  
"MISSUS EST" IV, 8-9 – NEBIJOK MARIJA

APIE MARIJĄ IR BAŽNYČIĄ

pragaras ir dangus! Visų šių dalykų Karalius 
ir Viešpats taip pat tikisi, kad tas troškimas, 
kuriuo užsidegęs Jis sukūrė tavo grožį (plg. Ps 
44, 12), ir Tavo sutikimas yra pasaulio išgel-
bėjimo sąlyga. Tavo tylėjimas yra malonus, bet 
dar malonesnis Tavo atsakymas, kurį ištarti, esi 
raginama žodžiais: „o gražiausioji tarp moterų, 
leisk man išgirsti tavo balsą“. 
Taip, – tu atsakei angelui, arba veikiau per an-
gelą Viešpačiui. Tu atsakei žodžiu ir priėmei 
Žodį. Tuo ištartu žodžiu tu įsileidai dieviškumą 
į savo įsčias ir pasišaukei savin amžinumą...
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal 
Tavo Žodį“(plg. Lk 1, 38).

Tik vienas Kristus pats yra Galva ir Kūnas: 
danguje jis yra vienas vieno Dievo, ir žemėje 
– vienas vienos motinos sūnus; yra daug sūnų 
ir yra vienas Sūnus. Lygiai kaip Galva ir Kūno 
nariai yra vienas Sūnus ir daug sūnų, taip ir 
Marija bei Bažnyčia yra viena Motina ir daug 
motinų; viena mergelė ir daug mergelių.
Jos abi yra motinos, abi mergelės; kiekviena 
jų gimdė iš Šventosios Davasios, ne iš kūniško 
geismo; kiekviena Dievui Tėvui davė palikuo-

nį be nuodėmės. Viena, pati būdama be nuo-
dėmės Kūnui pagimdė Galvą; kita, gavusi visų 
nuodėmių atleidimą, Galvai davė Kūną. Kie-
kviena iš jų Kristaus Motina, tačiau nė viena be 
kitos negali pagimdyti viso Kristaus.
Todėl tą pat, kas Dievo įkvėptuose raštuose ben-
drai sakoma apie mergelę motiną Bažnyčią, ats-
kirai galima pasakyti apie Mergelę Mariją; ir kas 
ypatingai sakoma apie motiną Mergelę Mariją, 
tas bendrais bruožais tinka ir mergelei motinai 
Bažnyčiai, ir kai kalbama apie katrą nors vieną, 
tuos žodžius beveik vienodai, lygiai taip pat gali-
ma suprasti kaip skirtus ir vienai, ir kitai.
Kiekviena ištikima siela savotiškai yra Dievo 

Žodžio sužadėtinė, Kristaus motina, dukra ir 
sesuo, mergelė ir vaisinga moteris. Ką Dievo 
išmintis, tai yra Tėvo Žodis, kalba bendrai, tas 
skirta Bažnyčiai, ką ypatingai – tas Marijai, o 
ką atskirai, tas skirta kiekvienai tikinčiai sielai.
Todėl Šventraštyje ir yra tokie žodžiai: Vieš-
paties dalyje yra mano paveldas. Čia bendro-
ji Viešpaties paveldo reikšmė yra Bažnyčia, 
ypatingoji – Marija, o atskirai paveldas reiš-
kia kiekvieną tikinčiąją sielą. Kristus Marijos 
įsčių prieglobstyje pasiliko devynis mėnesius, 
Bažnyčios tikėjimo prieglobstyje jis pasiliks iki 
pasaulio pabaigos, o pažintoje ir mylimoje ti-
kinčiojo sieloje – per amžių amžius.

BERNARDINŲ KALĖDINIS KONCERTAS „SVEIKAS, JĖZAU, GIMUSIS“

Gruodžio 27 d., šeštadienį, 19 val. Vilniaus 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) pa-
rapija, švenčianti įkurimo 200 metų jubiliejų 
ir Lietuvos nacionalinė filharmonija kviečia į 
mūsų bažnyčioje vyksiantį Kalėdinį koncertą 
SVEIKAS, JĖZAU, GIMUSIS. Koncerte da-
lyvaus: solistai Nelly Paltinienė, Marija Kru-
poves, Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas; 
trimitininkas Dominykas Vyšniauskas; Čiur-
lionio kvartetas; Tomo Leiburo vadovaujamas 

instrumentinis ansamblis; chorai „Langas“ ir  
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė ir dirigen-
tė Rita Kraucevičiūtė; Lietuvos šeimų, auginan-
čių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos 

„Pagava“ giesmių gestų kalba atlikėjai. Koncerto 
režisierius ir vedėjas aktorius Vytautas Rumšas; 
vertėjas į gestų kalbą Arūnas Šaukeckas.
Programoje skambės lietuvių ir užsienio kom-
pozitorių kalėdinės giesmės.


