Bernardinai
KALĖDAIČIAI

Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

BERNARDINAI

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 11–15 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos „Žodis tapo kūnu“,
kurias ves parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.
Gruodžio 11–14 d. 18 val. vyks šv. Mišios ir paskaita, o gruodžio 15 d., penktadienį, 18 val. vietoje
įprastinių šv. Mišių visą bendruomenę kviečiame į Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Nr. 682

I ADVENTO SEKMADIENIS

2017 gruodžio 3 d.

Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio 17 d., sekmadienį,
iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta - ilgasis koridorius. Mugėje bus galima įsigyti
Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo centre pagamintų rankdarbių, o galbūt atsirastų ir
parapijiečių, norinčių pasiūlyti savo gaminius. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!
ADVENTO KONCERTAS

Gruodžio 17 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jums
koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo klasės mokiniai.
„BENAMIO PRAKARTĖLĖ + C + M + B + 2018“

Kviečiame įsijungti į Vilniaus arkivyskupijos Carito organizuojamą Kalėdų akciją, kurios tikslas –
atkreipti visuomenės dėmesį į benamystės žaizdą ir kviesti konkrečiu veiksmu prisidėti prie laikino prieglobsčio sąlygų gerinimo: Carito laikinųjų namų langų pakeitimo.
Ieškomi savanoriai piniginėms aukoms rinkti, kurie akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 07)
už auką platintų Carito žvakes ir Laikinųjų namų gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės
šv. Kryžiaus namų kieme (per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą žmogui). Daugiau informacijos:
http://www.vilnensis.lt/carito-kvietimas-skirti-viena-valanda-savo-laiko/ .

Parodyk mums, Viešpatie,
savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.
Ps 84, 8

SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE

Gruodžio 31 d. 21.30 val. kviečiame į šlovinimo naktį, kurioje dėkosime Dievui už Jo ištikimą
meilę mums. Svečiuose – jau 40 metų gyvuojanti charizminė grupė "Agalliasis", taip pat Viena
Kristuje komanda ir kiti. 23.00 val. bus aukojamos naujametinės Šv. Mišios, po jų vyks suneštinė
agapė, o po agapės kviesime visus tęsti šlovinimo naktį iki pat 5.00 val ryto.
"Betgi tu esi Šventasis, - tavo sostas - Izraelio šlovės giesmės!" (Ps 22, 4)
Jei norite prisijungti prie šlovintojų komandos, susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651
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

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
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

EVANGELIJA (Mk 13, 33–37)
Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams
įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti.
Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų
šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar
gaidgystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų
jūsų miegant.
Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai

I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 2b–7: O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!
Ps 80 P.: O Dieve, pastatyk mus ant kojų! Tenušvinta veidas tavasis,
ir mes išgelbėti būsim!
1 Kor 1, 3–9: Mes laukiame, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus
Mk 13, 33–37: † Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas
Jėzus siūlo budėti ir laukti, kaip jis pats pavadina, laukti: –„namų šeimininko ateinant“.
Esame lyg sargai, pakviesti budėti, nenuilstamai
laukti ir viliamės, jog tai tikrai pavyks. Bet kaip
visada prasidedant advento laikui, atsiranda begalės darbų: suplanuoti ir atsitiktiniai svečiai,
pirkiniai, dovanos, o kur dar namų ruoša. Tai
koks čia dabar laukimas, kai nėra kada ir pačiam savęs paklausti: kaip aš jaučiuosi? Ką jau
kalbėti apie kasdienę maldą ar nuėjimą į bažnyčią.
Čia puikiai tinka t.Stanislovo žodžiai, kuriuos
prisiminiau ir noriu pasidalinti su jumis: „Tie,
kurie nerandate laiko darbams nudirbti, ateikite į šv.Mišias, užeikite nors kartą per savaitę į
bažnyčią, uždekite žvakelę, pasimelskite. Šis susikaupimas padės jums rasti laiko visai likusiai

savaitei.“ O dar norėčiau pridėti šventojo Alberto
Hurtado SJ žodžius, kai jis pasakė, kad reikia
jausti advento laikotarpį kasdien, ne tik Bažnyčioje: „Šv.Mišios man yra g yvenimas, o g yvenimas yra šv. Mišių pratęsimas.“ Taigi skleiskime
Evangeliją savo g yvenimu.
Šie du puikūs pavyzdžiai galėtų lydėti mus šioje
kelionėje, laukimo ir vilties metu.
Tik nuo mūsų nusiteikimo priklausys, kokie išliksime šioje Kelionėje. Adventas yra artėjimas
prie mus mylinčio Dievo, kuris iš meilės mums
pats tapo žmogumi. Jis ragina mus atsimerkti ir
nebevaikščioti tamsoje, o jausti g yvenimą. „Taigi
budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidg ystėje,
kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant.“
Eugenijus Markovas SJ

Joana Chitister. Adventas
Štai ir vėl adventas. Ko gero, šis metų laikas
yra svarbiausias mūsų gyvenime. Ir vis dėlto,
adventas taip ir lieka dvasinio pasirengimo
laikotarpiu, kažkodėl menkiausiai vertinamu, mažiausiai suprantamu ir kone visuotinai
ignoruojamu.
Viena iš priežasčių yra ta, kad adventą praktiškai praryja Kalėdos. Tiesa, adventas yra savotiškas signalas, pranešantis apie artėjančias
Kalėdas. Tačiau mes švenčiame ne tas Kalėdas,

apie kurias praneša liturginis advento laikas.
Pasaulietinės Kalėdos virto daiktų kaupimu.
Tos Kalėdos, apie kurias kalba adventas, veikiau skatina ištuštinti save, kad būtume pripildyti. <...>
Adventas kalba apie tuštumo galią ir dvasinę
mažumo prasmę. Kai iš pat pradžių turime nedaug, tada beveik neturime ko prarasti. Tada
žinome, kad neturime galvoje visų idėjų ir nežinome visų atsakymų. Tai reiškia, kad nėra

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

dėl ko grumtis ir beveik nėra dėl ko puikuotis
prieš kitus. Mes prisipildome galimybių.
Kai žinome, kas iš tikrųjų esame, tada nieko
nedangstome ir nedemonstruojame jokių pretenzijų, kai esame sąžiningi tiek patys sau, tiek
kitiems, tada užsidegame laisve būti savimi pačiais. Neturime jokio įvaizdžio, kurio reikėtų
laikytis, jokio melo, kuriuo reikėtų pablizginti
save šioje blizgučių visuomenėje. Mes prisipildome vientisumo.
Išmokstame apsieiti su pačiais būtiniausiais
dalykais ir nekaupti to, kas mums nepriklauso,
praradę gyvenimo mažmožius, tikrai nenuskursime, nes juk niekada nuo jų ir nepriklausėme. Mes prisipildome pasitenkinimo.
Pripažinę savo pačių ribas, privalome niekada
nebijoti nesėkmių. Tada netektys mūsų nesunaikins, nes juk nepatepėme savęs vienintelių
laimėtojų aliejumi. Mes prisipildome pasitikėjimo.
Galų gale, kai adventas įsismelkia į mūsų
sielą, mes pagaliau suprantame, kad mažumas
tai nėra niekas, o tuštuma nėra skurdas. Būti
mažam reiškia būti reikalingam kito, priklausyti nuo kito. Mažumas susaisto mus su likusia
žmonijos dalimi ir išvaduoja iš arogantiškos

izoliacijos, žudančios ir kūną, ir sielą. Būti tuščiam reiškia atverti savo vidų kažkam kitam,
išskyrus savąjį „aš“. Mes prisipildome gyvenimo palaimos.
Tada, ištuštinti savojo mažumo suvokimo,
galbūt ryšimės susitapatinti su tais, kuriems
tuštuma, dvasinis skurdas ir gyvenimo nepritekliai nėra savanoriškas dalykas. Tada ir patys
galėsime tapti pilnutiniais žmonėmis, kupinais
atjautos ir sąmoningumo.
Adventas, praleistas rimtai apmąstant tuštumo galią ir mažumo prasmę, viską sudėlioja
į savo vietas. O užvis labiausiai mus pačius.
Arba, kaip sako pranašas Izaijas: „Įžūlus marusis turės nuleisti akis, žmonių išdidudmas bus
nužemintas“ (Iz 2, 11).
„Mažoji studija“

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija kviečia dalyvauti pranciškoniškame
prakartėlių konkurse. Antrą kartą organizuojamo konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje bei padrąsinti pasigaminti prakartėlę patiems. Akimirkai sustoti, pabendrauti ir konstruoti prakartėlę kartu taip pat
kviečiamos įvairios bendruomenės, mokinių klasės, darbuotojų kolektyvai, dienos centrai, senelių
globos namų gyventojai ir kiekvienas, kuriam brangi Kalėdų žinia.“
Savo konkursinę prakartėlę iki gruodžio 15 dienos (imtinai) atneškite į Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapiją. Kontaktinis asmuo: Valdas Titas Ancevičius (tel. +370 650 74189). Išsamesnę
informaciją galima rasti Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto puslapyje ofm.lt.
Kviečiame dalyvauti!
KVIEČIAME SKAITYTI SKAITINIUS ŠV. MIŠIŲ METU

Kviečiame įsitraukti į Šventojo Rašto skaitymo Šv. Mišiose grupę.
Pirmasis susitikimas gruodžio 10 d. 11.30 val. (II – ąjį Advento sekmadienį) po rytinių šv. Mišių
prie centrinio altoriaus. Susipažinsime, pristatysime parapijos skaitovų tarnystę. Kurkime bendruomenę kartu – Jūsų laukiantys broliai pranciškonai.
www.bernardinuparapija.lt

