Bernardinai
JUBILIEJINIŲ GAILESTINGUMO METŲ ATIDARYMO PROGA
SKAMBĖS „ORATORIJA APIE ŠV. PRANCIŠKŲ“
Š.m. gruodžio 8 d., 19 val. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės bei Jubiliejinių
Gailestingumo metų pradžios dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
vyks koncertas, kuriame skambės „Oratorija apie Šv. Pranciškų“, muzikos ir žodžių autorius –
Tomas Levickis OFM Conv. Koncerte dalyvaus: Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras,
vadovas M. Bačkus; Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, vad. A. Vildžiūnas; Šiaulių Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vad. T. Ambrozaitis; grigališkojo choralo ansamblis „Vox
clara“, vad. Š. Visockis. Solistai: Saulė Šerytė (mecosopranas), Stein Skjervold (baritonas). Dirigentas Tomas Ambrozaitis. Koncerto pradžioje visus pasveikins apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.
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PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 8–11 d. 18 val. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos tema
„Atėjau tarnauti“. Rekolekcijas ves Tėvas Antanas Saulaitis SJ.
Gruodžio 11 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS
Jau šeštus metus Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės "Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro" bei Bernardinų
socialinio centro globojamiems vaikams ir neįgaliųjų centro globotiniams. Kviečiame, norinčius
prisidėti prie šios akcijos parapijiečius, sekmadienį loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu
bei amžiumi ir paruoštas dovanėles atnešti iki gruodžio 20 d. į zakristiją. Atsakingas asmuo Titas,
mob. tel. +37065074189.

Taisykite
Viešpačiui kelią,
ištiesinkite jam takus;
visi žmonės išvys Dievo
išgelbėjimą.

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ
Bernardinų parapija, jau tampant tradicija, organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio
13 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 19 val. Vieta – ilgasis koridorius. Joje bus
galima įsigyti Bernardinai.lt redakcijos leidinius, Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo
centre pagamintus rankdarbius bei Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo nuteistųjų darbelius.
Bus galimybė pasivaišinti arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies
gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!

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 raštinėje:
III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –
LAUKIAME SAVANORIŲ
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų bažnyčioje organizuojame šventinius pietus stokojantiems. Labai ieškome savanorių šiai kilniai iniciatyvai įgyvendinti. 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!

Lk 3, 4. 6

EVANGELIJA (Lk 3, 1–6)
Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją,
Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties
žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.
Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsiver-

timo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip
parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:
„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas
slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei
kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs,
o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo
išgelbėjimą“.
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II ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Bar 5, 1–9; Ps 125; Fil 1, 4–6. 8–11; Lk 3, 1–6
P. : Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo
jubiliejui ATSIVERKIME GAILESTINGUMO
JUBILIEJAUS MALONEI

nuo Dievo, ir tam, kuris pašauktas kitiems Jėzaus
vardu suteikti nuodėmių atleidimą.
Prašome visų kunigų savo parapijose tikintiesiems Advento, Gavėnios laiku organizuoti atgailos
pamaldas, padėti pasiruošti susitaikinimui su Dievu
ir švęsti jį. Paremkime vieni kitus bendruomenine
malda ir padėkime patirti Viešpaties atleidimo grožį.
Dovanokite ir užtikrinkite tikintiesiems galimybę ir
kitu laiku priimti šį sakramentą, kvieskite ir susitikite dvasinio vadovavimo pokalbių.
Susitaikymas su Dievu mus sutaiko ir su artimu,
daro jautrius jo poreikiams. Gailestingumo jubiliejaus metai įpareigoja uoliai įg yvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus ir taip pasitikrinti,
ar g yvename kaip Jėzaus mokiniai. Popiežius
Pranciškus ragina iš naujo atrasti gailestingumo
darbus kūnui: išalkusį pavalg ydinkime, ištroškusį
pagirdykime, nuogą aprenkime, ateivį priimkime,
ligonį slaug ykime, kalinį aplankykime ir mirusį
palaidokime. Primena ir gailestingumo darbus sielai:
nemokantį pamokykime, abejojančiam patarkime,
nuliūdusį paguoskime, pikta darantį sudrauskime,
įžeidimus atleiskime, kantriai pakęskime mus skaudinančius žmones, melskimės už gyvus ir mirusius
(plg. MV, 15).
Veiklia meile trykštantis popiežius Pranciškus
kviečia tapti piligrimu – apmąstyti savo, kaip
krikščionio, per g yvenimą nueitą kelią – ir pasiekti Romą, kur bus atvertos popiežiškų jų bazilikų
Šventosios durys, ar kaip piligrimui įžengti pro
atvertas savo bažnyčios duris ir atsivesti tą, kuris
dar neišdrįso.

Mums tokia ypatinga piligrimystės vieta šiais Gailestingumo jubiliejaus metais tampa Vilnius – Dievo
gailestingumo miestas, kur kelerius metus g yveno
Dievo gailestingumo apaštalė šv. Faustina Kovalska.
Čia buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas,
šiandien garbinamas Vilniaus Dievo gailestingumo
šventovėje. Čia pats Viešpats Jėzus šv. Faustinai
apreiškė maldą, pavadintą Dievo gailestingumo vainikėliu. Čia savo pirmuosius įžadus davė Gailestingojo Jėzaus Seserų bendruomenės kandidatės, kurios
dabar visame pasaulyje skelbia Dievo gailestingumą.
Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese,
vyksiančiame 2016 metais gegužės 6-8 dienomis
Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu
gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu,
kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra
apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.
Išgirskime Dievo skambučio melodiją, kviečiančią
mus atsiverti Gailestingumo jubiliejaus malonei!
Išmokime tą melodiją ir skambinkime ja į kaimynų
namų, ligoninių, globos, vaikų, vienišų žmonių
namų duris! Dalinkimės gailestingumo vaisiais su
kitais, kai jie prisirps dvasinio g yvenimo sode.
Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikime Švč.
Mergelei Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“
tapusiai Įsikūnijusio gailestingumo Motina ir visos
žmonijos gailestingą ja Motina. Tebūna Ji mūsų
kasdienybės reikalų pas Sūnų užtarėja ir teveda Ji
mus Dievo gailestingumo šaltinio link.

gailestingumo, visuomenė prisipildo liūdesio,
nusivylimo, beprasmybės ir susvetimėjimo jausmo.
Tas jausmas pirmiausiai paliečia kenčiančius ir
nesulaukiančius pagalbos, bet taip pat ir tuos, kurie
ramybės ir džiaugsmo ieško tik sau, nuo „svetimo“
skausmo atsiverdami abejingumo siena.
Gailestingumo metai mus kviečia maldai. Turime
įrankį. Dievo gailestingumo vainikėlio malda savo
nuodėmes, žaizdas, baimes – visą savo g yvenimą,
patikėkime Dievui ir leiskime Viešpačiui jį perkeisti,
kad Dievo gailestingumą išg yventume kaip džiaugsmo, giedrumo ir ramybės versmę (plg. MV, 2).
Atnaujinkime asmeninę maldą, junkimės į maldos
grupeles, drauge dėkokime Dievui už Jo gailestingumą ir melskime jo sau bei visam pasauliui. Ypatingai
prisiminkime visus sergančius, kenčiančius, dėkokime už jų tikėjimą, viltį ir už tai, kad savo malda
ir auka jie vienijasi su išganančia Jėzaus Kristaus
kančia. Turėkime drąsos ir mokykime maldos tuos,
kurie melstis nemoka!
Visiems norintiems pradėti naują g yvenimą Jėzus
įsteigė Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Jubiliejiniais Gailestingumo metais
popiežius Pranciškus ragina iš naujo
atrasti, patirti Atgailos ir Sutaikinimo
sakramento galią. Jis prašo mus „Dievo
Sūnaus, kuris, atmesdamas nuodėmę,
niekada neatstūmė nusidėjėlio“ (MV,
19) vardu. Kvietimas skirtas kiekvienam:
dėl savo g yvensenos seniai nutolusiam

2016 m. liepos 20–25 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“;
liepos 26–31 d. susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje. Kviečiame keliauti jaunimą
nuo 14 iki 35 metų. Orientacinė kelionės kaina – 350 eur. Registracija vyksta iki gruodžio 15 d.
(jaupra@yahoo.com; mob. tel. 8 691 41714)
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Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas
įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir
paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų
visų kasdienybę – g yvenimą. Kokią skambučio
melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums
2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir
ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2016
metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo
iškilmės, veikliai ir vaisingai išg yventi Ypatingojo
gailestingumo jubiliejaus metus.
Šiuo laišku kviečiame Jus nepraleisti šio malonės
meto ir dalinamės keliomis mintimis, kaip galėtume
užauginti ir skonėtis širdimi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus vaisiais.
Kartu su popiežiumi Pranciškumi, visų pirma kreipiame mūsų žvilgsnį į Jėzų Kristų, kuris „yra Tėvo
gailestingumo veidas” (Misericordiae Vultus, 1).
Per Jėzų patiriame gailestingumą, kuriuo Dievas
mus pasitinka ir kuris yra mūsų išganymo sąlyga
(plg. MV, 2). Nepriimdama ir nedovanodama

Lietuvos vyskupai

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO BROLIJA
KVIEČIA TAVE KARTU KELIAUTI
Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS

