Bernardinai
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gruodžio 18 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisierės Linos Lužytės filmą AMŽINAI KARTU (Lietuva, 2017).
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, Gintarija, tel. +370 686 73408.
ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 4-us metus iš eilės mūsų parapija organizuoja šventinius
pietus stokojantiems. 13 val. kartu švęsime šv. Mišias, kurios bus aukojamos atvykusiųjų intencijomis.
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EVANGELIJA (Jn 1, 6–8. 19–28)

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Atviras maldos ir šlovinimo vakaras
Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“
Gruodžio 28 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šį kartą šlovins Artūras
Chalikovas ir svečiai!
BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS

Gruodžio 30 d. 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį koncertą „ATEIKITE ŽMONĖS“. Koncerte dalyvaus gerai žinomi dainininkai Mantas Jankavičius ir Indrė Dirgėlaitė, Vaidas Bartušas, grupė „Kamanių šilelis“, Dainiaus Pulausko
vadovaujama grupė, Bernardinų bažnyčios chorai „Langas“ ir
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“. Dirigentė Rita Kraucevičiūtė. Koncerto mecenatas – UAB „Garsų pasaulis“.
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
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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
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Dievo dvasia ant manęs.
Jisai mane pasiuntė nešti
džiugiosios naujienos
vargdieniams. Iz 61, 1

Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats
nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.
Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti:
„Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis
prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“
Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“
Jis atsakė: „Ne!“
„Tai gal tu pranašas?“
Jis atsakė: „Ne!“
Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką
sakai apie save?“
Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:
'Taisykite Viešpačiui kelią!' kaip yra kalbėjęs
pranašas Izaijas“.
Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas,
nei pranašas?“
Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu, o
jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris
po manęs ateis,– jam aš nevertas atrišti kurpių
dirželio“.
Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur
Jonas krikštijo.
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III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 61, 1–2a. 10–11: Širdingai aš džiaugsiuosi Viešpačiu
Lk 1, 46–48. 49–50. 53–54 P.: Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.
1 Tes 5, 16–24 : Jūsų dvasia, siela ir kūnas tebūna išsaugoti mūsų Viešpaties atėjimui
Jn 1, 6–8. 19–28: † Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate
Tyruose šaukiančiojo balsas „Taisykite
Viešpačiui kelią!” skirtas laukiantiesiems.
Negi negalėtumėte savęs prie jų priskirti? Argi
jums g yvenimas nėra nuolatinis vylimasis, kad
dar turi įvykti kažkas, ko negalim paaiškinti,
ko nesugebam patys sau duoti? Jeigu viso to
ieškote, manau, kad neliksite abejingi iš dykumos sklindančiam kvietimui atsiverti tam, apie
ką skelbė pranašai, ką daugelis norėjo išgirsti,
bet neišgirdo, išvysti, tačiau neišvydo. Senosios
pranašystės nekantriai laukia savo išsipildymo
kiekviename iš mūsų. Nesigėdinkim tuo patikėti, leiskim sau svajoti.
Kita vertus, dažnai norisi suabejoti, ar
pasieks Jono Krikštytojo liudijimas reikiamą
adresatą. Būgštauju ne vien dėl išsigandusių
fariziejų, besistengiančių daryti viską, kad
balsas To, kuris reikalauja tikrų atsivertimo
vaisių, būtų nutildytas. Gyvenam triukšmingoje aplinkoje, kurioje mus užgriūva balsų lavina
iš gatvės, turgaus, dienraščių, radijo, televizijos. Tie balsai siūlo prekių, ragina nepraleisti
progos, kviečia balsuoti, užsidirbti, neapkęsti,

mylėti, meluoti, kalbėti, daryti, ką visi daro...
Jie mus augina, formuoja. Kvietimas taisyti
kelią ateinančiam Viešpačiui bando prasiskverbti, pasiekti visus, g yvenančius tarp
kryžiažodžių ir šaldytuvų, kompiuterių ir
prekybos centrų. Tas balsas nori prasimušti pro
musų buitį pripildžiusių daiktų ir garsų gaubtą, po kuriuo tūnodami rizikuojam užmiršti,
kas iš tikrų jų esam.
Šiandien tyruose šaukiančiojo balsas, nepaisydamas jį slopinančio triukšmo bei mūsų užmaršumo, dar kartą kviečia svajoti ir patikėti,
kad g yvenime dar gali įvykti kažkas naujo,
jį gali nušviesti nauja šviesa - ateinančio
Jėzaus šviesa. Jonas Krikštytojas nori atkreipti
dėmesį, kad Viešpats jau dabar stovi tarp
mūsų, atnešęs Gerą ją naujieną vargdieniams,
paguodą prislėgtiesiems ir įsūnystės dvasią,
pranokstančią visus mūsų lūkesčius.

br. Andrius Nenėnas OFM
Iš Bernardinai.lt archyvų

RENKAME AUKAS

Šiandien, trečiąjį advento sekmadienį, šv. Mišių metu surinktos lėšos bus skiriamos Caritas tarnystei bei Bernardinų socialinio centro veiklai paremti. Dėkojame už jūsų aukas.
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BETA KURSAS BERNARDINUOSE – KVIEČIAME

Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Beta kursą, kuris vyks
sausio 23 – kovo 20 d.
Per 9 susitikimus ne tik pagilinsite savo žinias apie Sakramentus, Liturgiją, bet
ir sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai,
kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2018
m. sausio 23 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma auka už devynis
užsiėmimus ir BETA kurso leidinuką – 10 €.
Norinčius dalyvauti BETA kurse prašom registruotis adresu: www.bernardinuparapija.lt/betakursas-2018 arba el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis internetu, aukščiau nurodytu adresu, o tik neturint tam galimybės – nurodytu el. paštu arba telefonu. Registruodamiesi nurodytoje anketoje, internetu sumažinsite administravimo rūpesčių organizatoriams. BETA kurso vietų skaičius ribotas.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ
ŠV. PRANCIŠKAUS KELIAIS

2018 m. balandžio 3-14 d. kviečiame keliauti
į Italiją kartu su br. Evaldu Daruliu OFM.
Kelionės metu lankysime Asyžių, La Verną ir kitas
pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas. Preliminari kelionės kaina: 600 Eur + skrydis (~150-200 Eur).
Daugiau informacijos ir registracija – tel. +370 671 73870
(Tesa), el. paštu: jogileteresa@yahoo.com

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

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.
BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS

Gruodžio 21 d. prieš 18 val. šv. Mišias Lietuvos skautijos Jūrų skautai atneš Betliejaus taikos ugnį,
kuri bus dalijama mūsų bažnyčioje. Tegul ši liepsnelė, perduodama iš rankų į rankas, sutaiko ir
padeda laukti tikrojo Kalėdų stebuklo.
www.bernardinuparapija.lt

