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Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų bažnyčios prieangyje parapiječius džiugins gyva Prakartėlė. Nuoširdžiai dėkojame
tautodailininkei Viktorijai Bitinaitei-Stankevičienei bei
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui už pagalbą
įkurdinanti prakartėlę mūsų bažnyčioje.

BERNARDINAI
K R IS TAUS GI M I M A S. K A L ĖDOS
2015 gruodžio 25 d.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS
BERNARDINUOSE
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų bažnyčioje rengiame šventinius pietus stokojantiems.

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS „MANO
SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ“
Gruodžio 26 d., šeštadienį, 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje
vyksiantį Kalėdinį koncertą „Mano siela šlovina Viešpatį“, skirtą
Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos 20 – mečiui pažymėti.
Koncerte dalyvaus giedojimo mokyklos kolektyvai: mažylių choras „Brangenybės“, jaunučių choras „Angelai“, jaunučių choras
„Serafimai“, jaunių choras „Švento Pranciškaus paukšteliai“, choras „Langas“ bei koncerto svečiai. Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai),
Kristina Vasiliauskaitė (vargonai), Giedrius Gelgotas (fleita), Justė
Gelgotaitė (obojus), Giedrius Labanauskas (trimitas).

KVIEČIAME Į PASKUTINIĄJĄ PASKAITĄ
PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
2016 m. sausio 10 dieną 12 val. kviečiame į paskutiniąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitą skaitys seserys iš
Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserų vienuolyno (bernardinės), kurios plačiau papasakos apie savo vienuolijos istoriją ir šiandieninę jų kasdienybę. Paskaita vyks Bernardinų bendruomenės centre. Kviečiame dalyvauti!

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:
šiandien jums gimė
Išganytojas – Viešpats Mesijas.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
2016 m. sausio 15–17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų savaitgalis.
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas. Registracija
ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. 8(37) 208263, el.paštas:
lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt

EVANGELIJA (Lk 2, 1–14)

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.

f

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
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Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus
valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo
miestą.
Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į
Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo
namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia.
Jiems tenai esant, prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo
pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems
nebuvo vietos užeigoje.
Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos
nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas
jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris
bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis
yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą
vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Staiga prie angelo atsirado gausinga dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama:
„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Bernardinai
KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 9, 1–3. 5–6; Ps 95; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
P. Šiandien mums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas.

KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 62, 11–12; Ps 96; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.
KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 52, 7–10; Ps 97; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18)
P. Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.
I SEKMADIENIO PO KALĖDŲ. ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sir 3, 2–6. 12–14; Ps 127; Kol 3, 12–21; Lk 2, 41–52. 39–40
P. Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės
jo parodyto kelio!

PAŽINK, KRIKŠČIONI,
SAVO GARBINGUMĄ!
Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų
Džiaukimės, mylimieji, nes šiandien gimė mūsų Išganytojas.
Neturi būti vietos liūdesiui, kai švenčiamas gyvenimo gimimas;
jis mus pripildo džiaugsmo, nes mirties baimė įveikta ir mums
pažadėta amžinybė.
Nuo šios linksmybės neatskiriamas nė vienas, nes yra viena
bendra visuotinio džiaugsmo priežastis: mūsų Viešpats, nuodėmės ir mirties Nugalėtojas, neradęs nė vieno žmogaus be kaltės,
pats atėjo jų visų išvaduoti.
Tedžiūgauja šventasis, nes jam artinasi garbės atlygis. Tepabunda nusidėjėlis, nes yra kviečiamas malonei. Tesuklūsta pagonis,
nes yra šaukiamas į gyvenimą.
Štai Dievo sūnus, atėjus laikų pilnatvei, kurią nustatė neišmatuojama Dievo plano galybė, norėdamas sutaikyti su savo Kūrėju
žmonių giminę, prisiėmė žmogišką prigimtį, kad mirties išradėjas būtų nugalėtas per ją pačią, kuria buvo nugalėjęs.
Džiūgaudami dėl Viešpaties gimimo angelai gieda: Garbė Dievui aukštybėse, ir skelbia: o žemėje ramybė geros valios žmonėms.
Jie regi, kaip iš visų pasaulio tautų yra statoma dangiškoji Jeruzalė. O kaip šiuo neapsakomu dievišku gailestingumo darbu turėtų
džiaugtis žmonių menkumas, juk taip labai juo džiaugiasi angelų
prakilnumas!
Todėl, mylimieji, Šventojoje Dvasioje per Sūnų dėkokime
Dievui Tėvui, kuris, apstus gailestingumo, mus pamilo, mūsų
pasigailėjo. Jis mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su
Kristumi, kad jame taptume naujai sukurtais naujais kūriniais.
Taigi meskime šalin senąjį žmogų bei jo poelgius ir, dalyvaudami Kristaus gimime, atsisakykime kūno darbų.
Pažink, krikščioni, savo garbingumą ir, tapęs dieviškos prigimties dalininku, nebeįpulk į nedorą elgesį ir buvusiąją menkystę.
Prisimink, kas tavo Galva ir kieno Kūno narys esi. Nepamiršk
esąs išplėštas iš tamsybių valdžios ir perkeltas į Dievo šviesą bei
karalystę.
Krikšto sakramentu tapai Šventosios Dvasios šventove, todėl
nedorais poelgiais neversk jos pasitraukti, nepradėk vėl vergauti
šėtonui, nes buvai atpirktas Kristaus krauju.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS
Gruodžio 24 d. Kūčios. Piemenėlių Mišios – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos).
Šv. Mišios – 9.00 (anglų.k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena.
Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Gruodžio 31 d. maloniai kviečiame kartu sutikti
Naujuosius 2016-uosius Metus. Šv. Mišios – 23.00 val.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos
iškilmė. Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Sausio 3 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
www.bernardinuparapija.lt

