Bernardinai
DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS
Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės „Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro“, Bernardinų socialinio
centro globojamiems vaikams bei neįgaliųjų centro globotiniams. Kviečiame, norinčius prisidėti prie šios akcijos parapijiečius šį sekmadienį
loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas
dovanėles atnešti iki gruodžio 21 d. į zakristiją. Atsakingas asmuo Titas,
tel. +370 650 74189.
ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 11 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. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 12–16 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos, kurias ves kunigas,
Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris Kęstutis Palikša.
Gruodžio 12, 13 ir 15 d. 18 val. šv. Mišios ir paskaita, gruodžio 14 d. 18 val. ekumeninės pamaldos
ir Betliejaus ugnies įnešimas. Gruodžio 16 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių
kviečiame visą bendruomenę į Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
BETLIEJAUS UGNIS
Šiais metais Betliejaus taikos liepsnelę vėl perimsime iš savo kaimynų lenkų skautų, ir jos kelias,
padedant visiems geros valios žmonėms, bus tiesiamas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir darželius, į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, kalėjimus.
Tikimės, kad šiais metais ši ugnis simbolizuos mums vienybę ir tarpusavio taiką. Tegul ši liepsnelė,
perduodama iš rankų į rankas, sutaiko ir padeda laukti tikrojo kalėdų stebuklo.
Gruodžio 14 d. 18 val. vyks ekumeninės pamaldos, šlovinimas ir agapė, kur dalyvaus Lietuvos
skautai, ateitininkai, ekumeninių bendruomenių atstovai ir visi geros valios žmonės, nes „Taika
patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą“.
KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ
Bernardinų parapija, jau tampant tradicija, organizuoja Kalėdinę mugę, kuri
vyks gruodžio 18 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 17 val.
Vieta – ilgasis koridorius. Mugėje bus galima įsigyti Bernardinų dirbtuvėlėse ir
Bernardinų jaunimo centre pagamintus rankdarbius. O gal atsirastų parapijiečių,
norinčių ir patiems pasiūlyti savo gaminius. Bus galimybė pasivaišinti arbata ir
pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę.
Esate labai laukiami!
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
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Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus.
Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Lk 3, 4. 6
EVANGELIJA (Mt 3, 1–12)
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė
Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus
karalystė“. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra
pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“
Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas
buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir
lauko medus.
Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo
krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė:
„Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios
rūstybės? Parodykite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: 'Juk mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sakau,
kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų.
Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį.
Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane – aš nevertas jam nė kurpių
nešioti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius sugabens į
klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
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II ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 11, 1–10: Teisingai jis teis mažuosius
Ps 71: P. Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius
Rom 15, 4–9: Kristus išganys visus žmones
Mt 3, 1–12: Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė
„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“,
- tai yra Jono Krikštytojo pirmieji žodžiai. Taip
jis pradėjo pildyti apie jį sakytą pranašystę: eiti
pirma Viešpaties Jam kelio nutiesti. Be atsivertimo
žmonės negali pažinti Jėzaus ir Jį priimti kaip tą,
„kuris krikštys jus Šventą ja Dvasia ir ugnimi“,
kaip Jonas skelbė savo klausytojams, o šiandien –
mums.
Esame pakrikštyti vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus,
ir Šventosios Dvasios. Gal šis antras Advento sekmadienis mums nori priminti, kad Jėzaus, mums
dovanojusio šį krikštą, atėjime jau prasideda dangaus karalystė? Man atrodo, kad Jonas Krikštytojas
šiandien klausia, ar šio krikšto ugnis dega mumyse.

Todėl ir mes esame kviečiami: „Parodykite tikrų
atsivertimo vaisių!“.
Gyventi kaip Jonas, kuris „vilkėjo kupranugario
vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu“, kurio „maistas buvo skėriai ir lauko medus“,
tikrai mums nereikia. Bet „taisyti Viešpačiui kelią
ir ištiesinti Jam takus“ mes galime ir mokame. Tad
savo žodžiais ir darbais mes rodome kitiems Jėzų,
būdami Jo nuolankūs pirmtakai. Gal tada ir mes,
krikščionys, tampame tikrais Advento asmenimis,
panašiai kaip Marija ir Jonas Krikštytojas?
kun. Severinas Arminas Holocheris OFM

Parapijiečių liudijimai iš lapkričio 4-6 dienomis Trinapolio
rekolekcijų namuose vykusių Bernardinų parapijos rekolekcijų
„DIDIS TAVO GAILESTINGUMAS, VIEŠPATIE“
Tiesiog skverbiasi į mano gyvenimą, į mano
mintis, į mano sielą tą savaitgalį išgirsti žodžiai,
išgyventi jausmai, patirta bendrystė...
Važiavau į rekolekcijas visiškai tuščia, abejojanti, ar teisingai darau, nieko labai nesitikėdama,
bet atvira tam, kas gali nutikti...
Iš pradžių viskas atrodė per daug paprasta,
daugybę kartų matyta ir girdėta, seniai atrasta...
Bet ten dar būdama, bendraujant, dalijantis
pajutau, kad vis iškyla mintyse žodžiai: „Viską
matyti Dievo akimis... nevertinti... neteisti...
išlaukti... būti kantriai... mylinčiai... Jis nebaudžia... Jis myli...“ Iš labai giliai iškyla...
Visa tai liko ir po rekolekcijų... Lydi mane kie-

kvieną dieną... Tampa... mano mintimis, mano
žvilgsniu, mano gyvenimu... Tikiuosi, ilgam...
Gal visam laikui... Su Jo pagalba...
Ir dar. Maldos... Kryžiaus kelias, kuris pirmą
kartą neprailgo, su Dievo įkvėptomis nuostabiomis meditacijomis, sugebėjusiomis išlaikyti
dėmesį ir tikrumą... ir gelmę...
Išpažintis per ausis ir širdį, brolio, kuriam nėra
tas pats, kuris tikrai buvo tarpininkas...
Adoracija...
Užtarimo malda, kuria visą laiką nepasitikėjau
dėl pavojaus suvokti ją kaip burtus... Bet štai suvokimas, atėjęs po šios maldos: kur du ar trys
meldžiasi mano vardu, ten esu Aš... Ir Jis buvo...
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Buvo daug ašarų... Nuo desperatiško trūkčiojimo ir siaubingai stipraus širdies daužymosi iki
ramybės, užliejančios visą esybę, iki ašarų, srūvančių upeliais, nors sąmonė sakė: kas čia vyksta,
aš juk nebeverkiu, kodėl jos vis tiek srūva...
Ašarų malonė... Išsivalymas, nurimimas... Grįžęs visiškas atsidavimas Jam... Pasitikėjimas
Juo... Ne burtai... Stebuklas... Susitikimas... Ir supratau. Tai nebuvo savaitgalis, skirtas suprasti, kas yra
Dievas, Dievo Gailestingumas...
Tai buvo savaitgalis Jo Gailestingumui išgyventi... Tai buvo
Dievo Gailestingumas... Man,
ten esantiems ir tiems, už kuriuos mes meldėmės...“
Ačiū Dievui... Ačiū visiems bendražygiams...
Danguolė
Vėlyvas penktadienio vakaras (pirmoji rekolekcijų diena), filmo „Mirties paslaptys“ peržiūra.
Mirtis. Kas tai? Šį klausimą užduoda kiekvienas iš mūsų.
Filmas neatskleidžia visos mirties paslapties,
jis tik bando priartėti prie jos taip arti, kaip tai
įmanoma.
...Mirties angelas klausėsi minčių dviejų pagyvenusių žmonių, kurie nepažinojo vienas kito...
,,Meilė ir mirtis – tai viena? Žinoma. Juk kartą
pažinęs meilę, jau negali sustoti – nori meilės vis
daugiau ir daugiau... ir tik mirtis gali panaikinti
tą troškulį, nes tik po mirties tu gali pažinti pačią stipriausią meilę – Dievo... “
Barbora

Lenkiuosi Tam, kuris mane atvedė į šias rekolekcijas. Tikiu, kad be Dievo Tėvo noro aš nebūčiau
dalyvavusi jose. Klostėsi viskas labai sklandžiai.
Noriu dar kartą nuoširdžiai padėkoti broliui Evaldui už mano išpažinties išklausymą
ir paaiškinimus, kurie man suteikė daugiau
supratimo apie pačią išpažintį, atleidimą.
Tą savaitgalį, sakyčiau, įstabiai ramų,
galėjau visiškai atitolti nuo kasdienių darbų (kas retai pavykdavo) – tikiu, toks stiprus buvo
Šventosios Dvasios veikimas. Be
galo dėkinga užtarimo maldos
grupei – tuo metu išgyvenau
stiprią patirtį, kai nesupratau,
kas darosi su mano kūnu ir dvasia.
Tai buvo taip stipru ir dar nepatirta.
Valdo mintys (aiškios ir nuoširdžios),
išsakytos seminaro metu, atvėrė kelią į gilesnį Dievo suvokimą. Pajutau troškimą eiti
į Tikros Tiesos pažinimą. Ačiū Artūrui už
giesmes, nes giedojo širdis ir akys ašarojo.
Tikiu, kad šios rekolekcijos buvo tik pirmas
žingsnis į mano keitimąsi, atsirado daug galimybių artintis prie Jėzaus per gailestingumą,
atvirumą, meilę artimui ir aplinkai. Organizatoriai, dalyviai ir visi, kurie prisidėjo prie šių
rekolekcijų rengimo, suteikė man galimybę labiau atsiverti ir pajusti dieviškosios meilės jėgą.
Tai buvo gera – aš jaučiau ir tebejaučiu. Lauksiu
kitų rekolekcijų arba susitikimų.
Danutė
Daugiau liudijimų rasite mūsų parapijos
tinklapyje www.bernardinuparapija.lt

SOS VAIKŲ KAIMAI KVIEČIA Į SUSITIKIMĄ
SOS vaikų kaimai kviečia norinčius tapti globėjais į pažintinį susitikimą Bernardinų bažnyčioje
gruodžio 11 d. po 13 val. mišių.
Lietuvoje kiekvieną dieną net 3 vaikai praranda savo šeimas. Prisijunkite prie tų, kuriuos vienija
noras vaikui suteikti namus, šilumą, meilę ir laimę.
Susitikime SOS vaikų kaimai papasakos apie profesionalius globėjus, o SOS globėjai pasidalins
savo patirtimi.
Daugiau informacijos: tel. +370 614 21200 arba el. p.: noriugloboti@sos-org.lt

www.bernardinuparapija.lt

