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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI  
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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 3390

IEŠKOME ŠIENO IR ŠIAUDŲ ASILIUKUI IR AVELĖMS

KALĖDINĖS DOVANĖLĖS LUKIŠKĖSE KALINTIEMS ŽMONĖMS 

RENKAME AUKAS

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Šv. Kalėdų metu Bernardinuose gyvoje 
prakartėlėje vėl tradiciškai svečiuosis asiliukas 
Valentinas ir avelės. Jiems labai reikės maisto. 
Maloniai prašome atsiliepti, kas galėtumėte 

Šv. Kalėdų proga mūsų bendruomenės var-
du sveikinsime tuos, kurie šiuo metu yra 
netekę laisvės – Lukiškėse iki gyvos galvos 
kalinčius žmones. Norime jiems padovanoti  

Šiandien, trečiąjį advento sekmadienį, šv. Mi-
šių metu  surinktos lėšos bus skiriamos paremti  

Bernardinų parapija, kaip ir praėjusiais 
metais, organizuoja Kalėdinę mugę, kuri 
vyks gruodžio 21 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 

atvežti šieno ir šiaudų, arba žinote tokių 
žmonių, kurie to turi. 
Viską maloniai priims zakristijonas Gintaras, 
tel. 868297824

G.K. Chesterton knygą „Šventasis Pranciškus 
iš Asyžiaus“. Kviečiame tuos, kurie gali, nu-
pirkti šią knygą ir atnešti į zakristiją iki gruo-
džio 29 d. Labai Jums dėkojame.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas bei Bernardinų 
socialinį centrą. Dėkojame už jūsų aukas.

dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo centre 
pagamintus rankdarbius bei Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus kalėjimo nuteistųjų darbelius. 
Bus galimybė pasivaišinti arbata ir pyragu. 
Kviečiame pabendrauti ir įsigyti dovanėlę. 
Esate labai laukiami!
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III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)

Nr. 558

Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio var-
das Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliu-
dytų 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 pa-
klausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigin-
damas. 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 galėtu-

EVANGELIJA (Jn 1, 6–8. 19–28) me 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 klausi-

nėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesi-
jas, 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. 

Dievo dvasia ant manęs. Jisai mane pasiuntė nešti 
džiugiosios naujienos vargdieniams. Iz 61, 1

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
I E Š K O M E  G E R A D A R I Ų

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. 
mūsų bažnyčioje organizuojame šventinius 
pietus stokojantiems. 
Labai ieškome geradarių šiai kilniai inici-
atyvai paremti. 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!

PARAPIJOS ADVENTO IR KALĖDŲ AKCIJOS
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III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 61, 1–2a. 10–11; Lk 1, 46–50. 53–54; 1 Tes 5, 16–24; Jn 1, 6–8. 19–28

P. Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.

Balsas yra Jonas, tačiau Viešpats pradžioje 
buvo Žodis. Jonas yra balsas savam laike, o 
Kristus yra amžinas Žodis pradžioje.
 Pašalink žodį: kas belieka iš balso? Kai 
trūksta reikšmės, tėra tik tuščias triukš-
mas. Garsas be žodžio užgauna ausį, tačiau 
nepaliečia širdies.
Pažvelkime, kaip mūsų širdyje vyksta su-
pratimas. Jei mąstau apie tai, ką noriu pa-
sakyti, širdyje jau yra žodis, o norėdamas 
tau kalbėti, ieškau, kas tavo širdyje bendra 
tam, ką turiu savojoje. 
Tad ieškodamas, kaip manyje esantis žodis 
galėtų pasiekti tave ir įsiskverbti į širdį, pa-
sitelkiu balsą; pasitelkęs balsą prabylu tau, 
o balso garsas tau perteikia žodžio prasmę. 
O kai balso garsas tau perteikia žodžio 
prasmę, pats balsas prapuola, tačiau jo per-
teiktas žodis jau esti tavo širdyje ir pasilie-
ka manojoje.
O ar tau neatrodo, kad perteikęs tau žodį, 
pats garsas šitaip prabyla: Jam skirta augti, 
o man mažėti? Tarsi balso garsas nuskam-
bėdamas pasitarnavo ir nutilo, tardamas: 
Mano džiaugsmas yra tobulas. Tad nepa-
mirškime žodžio, neišsižadėkime žodžio, 
kurį suvokėme savo proto gelmėmis.
Nori įsitikinti, kad balsas praeina, o Žo-
džio dieviškumas išlieka? Štai ar išliko 

Praėjus švenčių šurmuliui, kviečiame skirti laiko sau, savo šeimai, tam, kas 
svarbu. Atvykite į pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamą 
Šeimadienį, kuriame atrasite, ko nežinojote, ar prisiminsite tai, ką buvote 
pamiršę.
Šeimadienis vyks sausio 10 d., šeštadienį, 11–20 val., Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO, Vilniuje.
Bilietai į šventę platinami mūsų bažnyčios kioskelyje (vaikams iki 5 m. 

bilieto nereikia, vaikamas iki 14 m. – 5 Lt, suaugusiems – 10 Lt). Už platinimą atsakinga 
Dalia Verseckaitė, tel. 8 675 85321. Ateikite su šeima, atraskite šeimą bendruomenėje, 
pajuskite, kad bažnyčia yra Jūsų šeima! Daugiau informacijos www.seimadienis.lt.

Jono Krikštas? Jis pakrikštijo ir pasišalino. 
Tačiau Kristaus krikštas teikiamas iki šiol. 
Juk visi tikime Kristų, viliamės būti išgel-
bėti Kristuje, – apie tai ir skelbė balsas.
Pats Jonas Krikštytojas buvo palaikytas 
Kristumi, nes yra sudėtinga atskirti balsą 
nuo žodžio. Balsas buvo palaikytas žodžiu, 
tačiau balsas, nenorėdamas įžeisti žodžio, 
tatai paneigė. Aš nesu Mesijas, nesu Elijas, 
nesu pranašas. Tai kas gi tu, – jo klausė. Aš – 
tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpa-
čiui kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, tylą 
skrodžiančiojo balsas. Taisykite Viešpačiui 
kelią; tarsi bylotų: šaukiu, kad jį atvesčiau 
į jūsų širdis, kur jis teiksis apsilankyti tik 
tuomet, kai paruošite jam kelią.
Ką kita reiškia taisyti kelią, jei ne atka-
kliai melstis? Ką reiškia taisyti kelią, jei ne 
nuolankiai mąstyti? O nuolankumo pasi-
mokykite iš jo paties. Palaikytas Mesiju, 
išsigina nesąs tas, kuo jį laiko; nepripažįsta 
svetimos klaidos savo puikybei patenkinti.
Juk jeigu būtų pasisakęs esąs Mesijas, tuo 
lengvai būtų patikėję tie, kas tuo tikėjo dar 
jam nepasisakius. Nepasakė: išsigynė, atsi-
skyrė, nusižemino.
Jis gerai žinojo, iš kur ateina išgelbėjimas, 
suprato esąs tik žiburys ir bijojo būti nu-
neštas puikybės vėjo.

KVIEČIAME SAVANORIUS

BERNARDINŲ KALĖDINIS KONCERTAS „SVEIKAS, JĖZAU, GIMUSIS“

Savanoriai gražūs žmonės! Tavęs reikia Šeimos festivaliui ŠEIMADIENIS 2015 01 10 
Litexpo, Vilnius. Registruokis vajc.lt/registracija.

Gruodžio 27 d., šeštadienį, 19 val. Vilniaus 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) pa-
rapija, švenčianti įkurimo 200 metų jubiliejų 
ir Lietuvos nacionalinė filharmonija kviečia į 
mūsų bažnyčioje vyksiantį Kalėdinį koncertą 

„Sveikas, Jėzau, gimusis“. Koncerte dalyvaus 
solistai: Nelly Paltinienė, Marija Krupoves,  
Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas; 
Čiurlionio kvartetas, Tomo Leiburo vado-
vaujamas instrumentinis ansamblis, cho-

ADVENTO KONCERTAS

Gruodžio 14 d. 18.30 val. mūsų bažny-
čioje – Advento koncertas „Belaukiant Šv. 
Kalėdų“. Jums koncertuos Balio Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos mokyto-
jos Juditos Leitaitės dainavimo klasės mo-
kiniai: Julija Burlakova, Jelena Kolomijec,  

Kornelija Kozlovskytė, Elena Luzfginaitė, 
Martyna Mokšeckaitė, Gabrielė Petraitytė. 
Koncertmeisterė Elly Raalistė. Programo-
je skambės gražiausios užsienio ir lietuvių 
kompozitorių giesmės. 

Balsas yra Jonas , Žodis – Kristus
Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų rai „Langas“ ir „Šv. Pranciškaus paukšte-

liai“, vadovė ir dirigentė Rita Kraucevičiūtė;  
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ gies-
mių gestų kalba atlikėjai. Koncerto režisie-
rius ir vedėjas aktorius Vytautas Rumšas; 
vertėjas į gestų kalbą Arūnas Šaukeckas.
Programoje skambės lietuvių ir užsienio 
kompozitorių kalėdinės giesmės

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

TAPK KRAUJO DONORU

Gruodžio 19–21 d. Trinapolyje vyks Adven-
to rekolekcijos 14–29 m. jaunimui. Ve-
dėjai kunigai Kęstutis Dvareckas ir Vitas 

Gruodžio 21 d. nuo 11 iki 14 val. mūsų parapijos namuose vyks neatlygintina kraujo donorystės 
akcija. Tu gali išgelbėti gyvybę!

Kaknevičius. Registracija www.bjcentras.lt   
Kviečiame registruotis ir dalyvauti!



h t t p : / / p a r a p i j a . b e r n a r d i n a i . l tV 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 a

Bernardinai

„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins  
Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jn 4, 23)

„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins  
Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jn 4, 23)

KVIEČIAME Į ŠVENČIAUSIOJO  
SAKRAMENTO ADORACIJĄ

KVIEČIAME Į ŠVENČIAUSIOJO  
SAKRAMENTO ADORACIJĄ

Praėjus šventiniam šurmuliui, baigiant Šeimos metus kviečiame Jus susikaupimui  
ir tylai. Sustoti, nurimti, atverti save Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai 
dėkoti: už tai kas buvo ir dar bus, mūsų pakilimus ir nuopuolius, už kiekvieną  

kasdienybės akimirką, kuri dailia raidele gula į Jo rašomą mūsų gyvenimo knygą.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks mūsų bažnyčioje,  

Šv. Mykolo koplyčioje, nuo sausio 2 d. 8 val. iki sausio 3 d. 8 val.  
Kad Švenčiausiasis neliktų vienas, galinčius įsipareigoti prašome registruotis sekma-

dieniais po kiekvienų Šv. Mišių prie knygynėlio.  
Kitus kviečiame adoruoti Jums patogiu laiku.

Ateikite, melskimės kartu – taip stiprindami savo parapiją ir  
Kristaus šviesa nušviesdami savo Naujų metų kelią.

Praėjus šventiniam šurmuliui, baigiant Šeimos metus kviečiame Jus susikaupimui  
ir tylai. Sustoti, nurimti, atverti save Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai 
dėkoti: už tai kas buvo ir dar bus, mūsų pakilimus ir nuopuolius, už kiekvieną  

kasdienybės akimirką, kuri dailia raidele gula į Jo rašomą mūsų gyvenimo knygą.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks mūsų bažnyčioje,  

Šv. Mykolo koplyčioje, nuo sausio 2 d. 8 val. iki sausio 3 d. 8 val.  
Kad Švenčiausiasis neliktų vienas, galinčius įsipareigoti prašome registruotis sekma-

dieniais po kiekvienų Šv. Mišių prie knygynėlio.  
Kitus kviečiame adoruoti Jums patogiu laiku.

Ateikite, melskimės kartu – taip stiprindami savo parapiją ir  
Kristaus šviesa nušviesdami savo Naujų metų kelią.

Bernardinai Bernardinai
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Apie Adoraciją Apie Adoraciją
Adoracija − tai ypatinga Jėzaus Švenčiau-
siajame Sakramente garbinimo forma. 
Adoracijai Švenčiausiasis Sakramentas pa-
prastai išstatomas komuninėje ar mons-
trancijoje. Iškilmingu laikomas išstatymas 
monstrancijoje.

Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui, 
suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą, o 
mums visiems − malonę. Jis mus kviečia: 
„Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi.“ 
(Mt 26, 38)

Švč. Sakramento garbinimas yra kiekvieno 
krikščionio pašaukimas, nes būdami prie 
Jėzaus užmezgame su Juo asmeninį santy-
kį, vienijamės tarpusavyje ir kuriame die-
viškosios meilės saitais sujungtą bendruo-
menę.

Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę. 
Todėl „nėra veiksmingesnio bei patikimes-
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Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę. 
Todėl „nėra veiksmingesnio bei patikimes-

nio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką 
pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbini-
mas“ (Šv. Jonas Paulius II). Garbindamas 
krikščionis slėpiningai prisideda prie pa-
saulio esminio perkeitimo ir Evangelijos 
daiginimo, nes kiekvienas, kuris meldžia 
Išganytoją, patraukia ir pakylėja prie Die-
vo visą pasaulį. Budėdami prie Viešpaties, 
mes su Juo supažindiname tuos, kurie Jo 
dar nepažįsta arba yra tolimi.

Vien žmogiški sprendimai nebegali pa-
siūlyti išeities šiandieniniam pasauliui 
− mums reikalingas dieviškas proveržis.  
Tikime, kad jį gali atverti nepaliaujamas 
Švč. Sakramento garbinimas. Kai mel-
džiamės prie Švč. Sakramento, tobuliausia 
garbintoja − Mergelė Marija pasiima mus  
į savo Širdį. Todėl Jėzus priima mūsų 
maldą taip, tarsi ji sklistų iš pačios Jo  
Švč. Motinos Širdies.
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Bernardinai

„Susitikimo su Viešpačiu valanda man yra tikra malonė, leidžianti giliai patirti Jo ramybę, 
džiaugsmą ir meilę, pajausti stiprybę teikiantį Jėzaus artumą.“

„Patyręs Viešpaties malonę, įgijau drąsos gyventi. Jaučiuosi prabudęs, imu matyti, kaip 
Dievas veikia mano gyvenime. Garbinti Jėzų Švč. Sakramente man tapo taip pat svarbu, 
kaip valgyti ar kvėpuoti.“

„Būtent per garbinimo valandą supratau, kad Dievas mane myli labai asmeniškai, kaip 
savo artimiausią draugą − myli taip, tarsi būčiau vienintelis žmogus pasaulyje.“
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savo artimiausią draugą − myli taip, tarsi būčiau vienintelis žmogus pasaulyje.“


