Bernardinai
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!
ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 20 d. 18 val. mūsų bažyčioje – Advento koncertas „Belaukiant Šv. Kalėdų“. Jums koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo
klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
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KVIEČIAME Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ
PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Gruodžio 20 dieną 12 val. kviečiame į ketvirtąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Nekaltai Pradėtosios riterių (MI) judėjimo idėja Lietuvoje tarpukariu“. Pranešėjas
br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino.
Paskaita vyks Bernardinų bendruomenės centre. Kviečiame dalyvauti!
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!
LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO BROLIJA KVIEČIA TAVE
KARTU KELIAUTI Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS
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. 8 691 41714)
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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

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ IR JORDANIJĄ
Organizuojama piligriminė kelionė į šv. Žemę ir Jordaniją 2016 m. vasario 21 – kovo 2 dienomis.
Jus lydės br. Juozapas Marija ir br. Tomas. Smulkesnę informaciją rasite parapijos internetinėje
svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir lankstinukuose prie parapijos stendo.

Dievo dvasia ant manęs. Jis mane siuntė
išganymo žinią nešti varguoliams. Iz 61, 1
EVANGELIJA (Lk 3, 10–18)
Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi
mums daryti?!“
Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius,
tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti,
tegul taip pat daro“.
Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“
Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau,
negu jums nustatyta“.
Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“

Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas
visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš
nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus
Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė;
jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį,
o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir
skelbė gerąją naujieną.
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Sof 3, 14–18a; Iz 12, 2–6; Fil 4, 4–7; Lk 3, 10–18
P. : Džiūgauk ir krykštauk: didis tavyje Izraelio Šventasis.
Šiandien Bažnyčia mums primena, švenčiame Gaudete (džiūgaukite) sekmadienį, nes
Dievas tapo žmogumi. Jis atėjo ir apsig yveno
tarp mūsų. Jis atpirko mus ir suteikė mums
amžiną jį g yvenimą. Jis išlaisvino mus iš mūsų
vergovės ir padovanojo tikrą ją laisvę – g yvenimą
per Jį, su Juo, ir Jame. Jonas Krikštytojas
Evangelijoje sugrįžta prie šios tiesos. Neapsiribokite vien tik manimi, aš esu tik pranašas,
kuris ruošia Mesijui kelią. Matydamas žmonių
trokštančias širdis, jis supranta, kad tik Dievas
gali patenkinti jų troškimą ir nuolankiai rodo į
Kristų. Jonas Krikštytojas niekuomet nerodo į
save. Bet atkakliai kartoja, kad ateis tas, kuris
krikštys Dvasia ir ugnimi.
Iki šv. Kalėdų liko mažiau nei dvi savaitės.
Jaučiame Atpirkėjo atėjimą. Jis tikrai arti.

Paulius kviečia budėti maldoje, Jonas Krikštytojas – daryti gerus darbus. Melskime, kad
Šventoji Dvasia įkvėptų mumyse tikrą atpirkimo
džiaugsmą. Prašykime, kad išmoktume šiame
džiaugsme dėkoti Dievui ir rūpintis artimu.
Lai šios likusios advento dienos būna pripildytos tylos ir mylinčio laukimo. Jėzus ateis,
jau šiandien ateina, su savo ramybės Dvasia
ir meilės ugnimi. Ramybės dvasia paguodžia
mūsų širdis. Meilės ugnis išdegina visas mūsų
nuodėmes. Kristaus paliesti, nebegalime g yventi
dėl savęs. Visame ir visuose ieškome jo veido ir
darbuojamės dėl jo. Šventoji Ramybės ir Meilės
Dvasia, nuženk į mūsų širdis ir apreikšk mums
mūsų Atprikėją!
Gvidas Vainorius SJ †

Šį sekmadienį Lietuvos vyskupijų
katedrose ir jubiliejinėse šventovėse
bus atveriamos Šventosios
Gailestingumo durys
Iš Popiežiaus PRANCIŠKAUS Šventųjų metų paskelbimo
bulės MISERICORDIAE VULTUS
„ <...> Pro Šventąsias duris įeisime kupini dėkingumo už tai, ką Bažnyčia gavo, ir jausdami
atsakomybę dėl mūsų laukiančios užduoties.
Žengsime visiškai pasitikėdami, kad mus lydi
prisikėlusio Viešpaties, ir toliau palaikančio

mus mūsų kelionėje, jėga. Šventoji Dvasia,
kreipianti tikinčiųjų žingsnius į bendradarbiavimą su Kristaus įvykdytu išganymo darbu,
tegu Dievo tautą globoja bei palaiko padėdama jai apmąstyti gailestingumo veidą.
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Jubiliejaus metai pasibaigs 2016 m. lapkričio 20-ąją, per Kristaus Karaliaus liturginę
iškilmę. Užverdami tą dieną Šventąsias duris,
būsime kupini dėkingumo Švenčiausiajai Trejybei už tai, kad ji mums dovanojo tokį ypatingą malonės metą. Tada Bažnyčios gyvenimą, visą žmoniją ir neišmatuojamą kosmosą
patikėsime Viešpačiui Kristui, prašydami jo
išlieti savo gailestingumą kaip ryto rasą, kad
visi artimiausioje ateityje imtųsi kurti vaisingą
istoriją. Labai trokštu, kad ateinantys metai
būtų persmelkti gailestingumo mums artinantis prie kiekvieno žmogaus ir nešant jam Dievo
gerumą ir švelnumą! Visus, tikinčiuosius ir toli
esančiuosius, tepasiekia kvapnusis gailestingumo aliejus kaip Dievo Karalystės, jau esančios
tarp mūsų, ženklas.
<...> Šiais Šventaisiais metais galime patirti,
ką reiškia atverti širdį visiems, kurie gyvena
įvairiausiuose egzistenciniuose paribiuose, neretai dramatiškai sukuriamuose paties šiuolaikinio pasaulio. Kiek daug mūsų pasaulyje
yra keblių situacijų ir kiek daug kančios! Kiek
daug žaizdų padaryta kūne tų, kurie neturi
balso, nes dėl turtingųjų tautų abejingumo jų
šauksmas nusilpo ar net apskritai nutilo. Šiais
jubiliejaus metais Bažnyčia bus dar labiau pašaukta rūpintis šiomis žaizdomis, palengvinti
jas paguodos aliejumi, aptvarstyti gailestingumu ir gydyti prideramu solidarumu bei dėmesingumu. Neįpulkime į žeminantį abejingumą,
į dvasią nujautrinantį ir ką nors nauja atrasti
trukdantį rutiniškumą, į griaunantį cinizmą.
Išvyskime šio pasaulio vargus, gausybės brolių
ir seserų, kurių orumas trypiamas, žaizdas, išgirskime jų pagalbos šauksmą ir atsiliepkime
į jį. Paimkime kitus už rankų ir palaikykime, kad jie pajustų mūsų artumo, draugystės
ir brolystės šilumą. Tegu jų šauksmas tampa
mūsuoju, ir išvien pajėgsime nugriauti abejingumo, kuriam dažnai leidžiame karaliauti
slėpdami savo veidmainiškumą bei savanaudiškumą, sienas.
Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubi-

liejaus metais pagalvotų apie gailestingumo
darbus kūnui ir dvasiai. Tai bus būdas, kaip
išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir vis giliau skverbtis į
Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas
teikiamas pirmiausia vargdieniams. Jėzus šiuos
gailestingumo darbus išvardija savo mokyme,
kad galėtume pasitikrinti, ar gyvename kaip
jo mokiniai, ar ne. Iš naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinti,
ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti. Neužmirškime ir gailestingumo
darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį
sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti
mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus
ir mirusius.
Negalime pabėgti nuo Viešpaties žodžių, kuriais remiantis kada nors būsime teisiami: ar
pamaitinome alkstančiuosius ir ar pagirdėme
ištroškusiuosius? Ar priėmėme ateivius ir aprengėme nuoguosius? Ar radome laiko aplankyti ligonius ir kalinius? (plg. Mt 25, 31–45).
Lygiai taip pat būsime paklausti, ar padėjome
įveikti abejonę, kuri sukelia baimę ir labai
dažnai vienišumą, nugalėti nežinojimą, kurį
patiria milijonai žmonių, pirmiausia vaikai,
stokojantys būtinos pagalbos, kad būtų išgelbėti iš skurdo? Ar buvome artimi tiems, kurie
vieniši ir prislėgti sielvarto? Ar atleidome mus
įžeidusiems ir ar atmetėme visas į smurtą vedančias pykčio bei neapykantos formas? Ar
buvome kantrūs pagal mums kantraus Dievo
pavyzdį? Ir galiausiai, ar patikėjome maldoje
Viešpačiui savo brolius ir seseris? Kiekviename
iš šių „mažiausiųjų“ yra Kristus. Jo kūnas kaskart vis iš naujo regimas kiekviename kankinamų, sužeistų, nuplakdintų, iš bado sulysusių,
bėgti priverstų asmenų kūne… kad Jį pažintume, palytėtume, Jam rūpestingai padėtume.
Neužmirškime šventojo Kryžiaus Jono žodžių:
„Savo gyvenimo vakarą būsime teisiami pagal
meilę“.
www.bernardinuparapija.lt

