
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 aS 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 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 

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 3390ffff

II ADVENTO SEKMADIENIS 2018 gruodžio 9 d.

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavi-
mo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Ero-
dui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui 

– Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, 
Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų 
kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žo-
dis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. 

Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsiver-

EVANGELIJA (Lk 3, 1–6)  
timo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip 
parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: 
„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Vieš-
pačiui 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“. 

Nr. 725

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus; 
visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Lk 3, 4. 6 

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 20 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos 
tema „Jėzaus Kristaus gimimas - ką apie tai kalba Šventasis Raštas“.  Rekolekcijas ves kun. Mozė 
Mitkevičius. Gruodžio 21 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą 
bendruomenę į Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.

ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 16 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ . Jums 
koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos daina-
vimo klasės mokiniai.

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ 
Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio 
23 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta – ilgasis korido-
rius. Mugėje bus galima įsigyti Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo 
centre pagamintų rankdarbių, o galbūt atsirastų ir parapijiečių, norinčių pasiū-
lyti savo gaminius. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsi-
lankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami! 
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės telefonu: +370 650 74189 (Titas).

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS 
Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akci-
ją, kurios metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės "Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro" bei Bernardinų soci-
alinio centro globojamiems vaikams ir neįgaliųjų centro globoti-
niams. Kviečiame norinčius prisidėti prie šios akcijos  parapijiečius –  
gruodžio 9 d., šį sekmadienį, loterijos būdu išsitraukti lapelį su  
vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles  atnešti į parapijos za-
kristiją iki gruodžio 23 d. Atsakingas asmuo Titas, tel. +370 650 74189.

JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI  INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS
Jungtinis parapijų šlovinimas „VIENA KRISTUJE“. Gruodžio 13 d. pradėsime 18 val.  
šv. Mišiomis - Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas! Po šv. Mišių šlovins šlovinimo grupė 

„Dėl Tavęs“! Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovano-
tu laiku – kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma gruodžio pradžioje. Dau-
giau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Jūratė, tel. +370 628 48948
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II ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Bar 5, 1–9: Dievas parodys tavo spindėjimą 
Ps 126. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Fil 1, 4–6. 8–11: Būkite tyri ir be priekaišto Kristaus dieną
Lk 3, 1–6: † Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą

Brangūs broliai ir seserys,

Viešpats mums padovanojo ypatingus metus: šven-
tėme Valstybės atkūrimo šimtmetį, minėjome Trakų 
Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, šv. Jono 
Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimt penktąsias 
metines ir su džiaugsmu savo krašte sulaukėme 
popiežiaus Pranciškaus.

Dabar pradedame adventą ir įžengiame į nau-
juosius liturginius metus. Ko jais tikėtis, kokių 
darbų imtis? Kasmetinis advento palydovas Jonas 
Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! 
Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o 
duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5). Popiežius Pran-
ciškus Kaune pabrėžė tą pačią mintį: „Iš naujo turi-
me savęs klausti: ko Viešpats iš mūsų prašo? Kas tos 
periferijos, kurioms labiausiai reikia mūsų buvimo, 
idant ten atneštume Evangelijos šviesą?“

Per daugelį metų tautiečiai atpažino, ko Viešpats 

iš jų prašė, ir apsisprendė eiti ten, kur sąžinė juos 
ragino. Jie žinojo, jog rizikuoja, tačiau aukojosi 
suprasdami, kad yra gėris, pranokstantis asmeninį 
gėrį, ir nauda, pranokstanti asmeninę naudą. Mūsų 
didvyrių pavyzdys skatina ir mus, besinaudojančius 
jų aukos vaisiais, nepasiduoti pagundai susikon-
centruoti į save. Būtina priešintis individualizmui, 
kuris izoliuoja mus nuo kitų, ir galvoti apie kitus, 
rūpintis mažiausiais ir atstumtaisiais, dažnai 
net ir savo kasdiene auka. Per šimtą metų nueitas 
mūsų laisvės kelias ne kartą paliudijo, kad naujas 
g yvenimas įmanomas tik dėka žmonių pasiryžimo 
aukotis dėl kito žmogaus ir dėl Dievo. Šventasis 
Tėvas tai įvardijo homilijoje Kauno Santakoje: „Ten, 
Vilniuje, Vilnelė plukdo savo vandenis ir netenka 
vardo įtekėdama į Nerį; čia, Kaune, Neris praran-
da savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai 
mums kalba apie tai, kad būtume save dovanojanti 
Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada, 
kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save dėl 
pačių mažiausių, užmirštų jų, dėl tų, kurie g yvena 
egzistencijos pakraščiuose.“

Kiekvieno, net visų atmesto, žmogaus širdyje yra 
įspaustas Dievo Sūnaus atvaizdas, vertas būti 
atpažintas. Įvairios gerumo akcijos šiuo advento lai-
kotarpiu padės užmegzti bendrystę su vargstančiais. 
Dalyvaudami akcijose pastebėkime Kristaus veidą 
tuose, kurie atstumti ir kuriems stinga gailestingosios 

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS  
Gruodžio 29 d. 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį koncertą „KŪ-
DIKĖLIO SAPNAS“. Koncerte dalyvaus Angelė Joknytė, Kostas Smoriginas, grupė „Baltos 
varnos“, Vaidas Bartušas, Vygantas Kazlauskas, Domantas Razauskas, vokalinė grupė „B2“ ir 
kiti. Jūsų laukia šventiškas teatralizuotas renginys, kuriame skambės kompozitoriaus Arvo Parto 
muzika, įvairių kūrėjų ir tradicinės kalėdinės dainos bei giesmės. Koncertą ves aktorius Mantas 
Zemleckas, Kocerto režisierė Kamilė Gudmonaitė. 

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
LAUKIAME SAVANORIŲ 

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 5-us metus iš eilės mūsų parapija organizuoja šventinius 
pietus stokojantiems. Labai ieškome savanorių:
Gruodžio 23 d., kurie galėtų padėti paruošti maistą gaminimui.
Gruodžio 25 d., kurie padėtų suruošti stalus, maistą ir žinoma, jį patiekti svečiams. 
Norinčius ir galinčius maloniai kviečiame registruotis: goo.gl/VD21d6
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

meilės.
Tokia bendrystė su žmonėmis padės susitikti 

Dievą. Popiežius Pranciškus šeimoms, pasirinku-
sioms globoti vaikus, liudijo: „Kiekvienas vyras ir 
kiekviena moteris mums suteikia galimybę susitikti 
Dievą, nes Jėzaus atvaizdas įspaustas kaip ants-
paudas kiekvieno žmogaus širdyje.“ Nėra nė vieno 
nereikalingo, nė vieno svetimo, tėra tik „keliavimo 
kartu, kovojimo kartu, mylėjimo kartu tapatybė“. 
Nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis 
prasideda šventumo kelias.

Šiame kito atpažinimo kelyje popiežius mums 

užtikrino ypatingą Mergelės Marijos – dar vienos 
advento bendrakeleivės – pagalbą, Aušros Vartuo-
se tardamas: „Ši Motina, paveiksle pavaizduota 
be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; 
kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai 
dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: ji įžvelgia 
savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.“

Įsiklausykime į mums kalbėjusio popiežiaus 
Pranciškaus drąsinimus. Palaiminto advento kelio 
įžvelgiant kitame Jėzų!

Lietuvos vyskupai
2018 m. gruodžio 2 d.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
Prasidėjo trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas „Pasitik kū-
dikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi!“. Savo konkursinę prakartėlę reikia 
užregistruoti iki gruodžio 15 d. (imtinai). Prakartėlė registruojama 
užpildant anketą internete: http://bit.ly/prakarteles2018. Internetu už-
registruotą prakartėlę reikia atnešti į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio parapiją (koordinatorius Valdas Titas Ancevičius +370 650 74189). 
Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostabus – ofm.lt ir Feisbuko 
puslapyje @prakarteliukonkursas. Kviečiame dalyvauti!

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Mieli parapijiečiai, dėl didelio šventinio laikotarpio užimtumo žadėtas filmo vakaras su  
kun. Arūnu Peškaičiu OFM iš gruodžio mėnesio keliasi į sausio 28 dieną. 


