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.
DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS

Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės "Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro" bei Bernardinų socialinio centro
globojamiems vaikams ir 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 į parapijos zakristiją iki gruodžio 21 d. Atsakingas
asmuo Titas, tel. +370 650 74189.
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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.
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

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!
Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą Lk 3, 4. 6
EVANGELIJA (Mk 1, 1–8)
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta:
„Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,
kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo
balsas: 'Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite
jam takus!'“
Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir
skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti.
Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės

gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo
jo krikštijami Jordano upėje.
Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o
strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas
nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus
krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja
Dvasia“.
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II ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 40, 1–5. 9–11: Taisykite Viešpačiui kelią!
Ps 85 P.: Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.
2 Pt 3, 8–14: Mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės
Mk 1, 1–8: † Ištiesinkite Viešpačiui takus!
Švenčiant jau antrą jį Advento sekmadienį šios
dienos Gerosios Naujienos eilutės kviečia mus
ruošti savo širdis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui, kuris įvyks jau netrukus.
Evangelijos pagal Morkų pradžia mums liudija, kaip prieš pat Kristui pradedant savo viešą
Dievo karalystės skelbimą pildosi Šventojo Rašto žodžiai užrašyti per pranašus: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau
kelią“ (Mal 3, 1). „Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam
takus!“ (Iz 40, 3).
Dykumoje pasirodo Jonas, kuris krikštija ir
skelbia „atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Mk 1, 4).
Tuo metu žydų tarpe buvo juntamas didžiulis
laukimas, pagrįstas Rašto aiškintojų apskaičiavimais, ir nuojauta, jog netrukus turi pasirodyti Dievo Mesijas, pagaliau išvaduosiąs
juos iš svetimtaučių priespaudos ir atpirksiąs
iš nuodėmių. Bet prieš jį turįs dar kartą ateiti
pranašas Elijas.
Ir štai į dykumą pas Joną traukia „visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės g yventojai“ (Mk 1, 5)
vos išgirdę apie skelbiamą nuodėmių atleidimą,
nes jiems tai buvo lygu Mesijo atėjimui. Ir ruošė
jie savo širdis, išpažindami savo nuodėmes ir
priimdami Jono krikštą.

Evangelistas Morkus pastebi, jog Jonas „vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo
susijuosęs odiniu diržu“ (Mk 1, 6), kas izraelitams, žinantiems Raštą, turėjo būti didžiulis
ženklas, nes lygiai taip antroje Karalių knygoje
yra apibūdinamas pranašas Elijas (žr. 2 Kar
1,8). Jonas skelbia ir tai, kad po jo ateina galingesnis už Jį ir jis „nevertas nusilenkęs atrišti
jo apavo dirželio“ (Mk 1, 7), ir jog ateinantysis
„krikštys jus Šventą ja Dvasia“ (Mk 1, 8), kas
tuo metu buvo tiesioginė užuomina, jog Jonas
yra ruošiantysis kelią Mesijui, kuris dar ateis.
Nenuostabu, kad visa tai girdėdami ir matydami žmonės plūdo pas Joną ir klausydami jo
ruošė savo širdis Mesijo atėjimui išpažindami
savo nuodėmes. Bet nuostabu tai, kad jie šitaip
laukė Mesijo atėjimo.
Tebūnie tai liudijimas bei paraginimas ir
mums pasižiūrėti į savo širdis ir patikrinti, kaip
mes Jo laukiame ir kaip ruošiamės, kad pamatę
ten tai, kas negera, apvalytume jas susitaikinimo sakramento malone ir budėtume laukdami jo
atėjimo. Tuomet tikrai Jis ateis į mūsų širdis,
šeimas ir namus.

Vita Kuliavienė
Iš Bernardinai.lt archyvo
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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

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
kviečia dalyvauti pranciškoniškame prakartėlių konkurse.
Antrą kartą organizuojamo konkurso tikslas – per adventinį
laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti Dievo įsikūnijimą
ir gimimą Betliejaus tvartelyje bei padrąsinti pasigaminti
prakartėlę patiems. Savo konkursinę prakartėlę iki gruodžio 15 dienos (imtinai) atneškite į Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapiją. Kontaktinis asmuo: Valdas Titas Ancevičius (tel. +370 650 74189). Išsamesnę informaciją galima
rasti Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto
puslapyje ofm.lt. Kviečiame dalyvauti!
KVIEČIAME SKAITYTI SKAITINIUS ŠV. MIŠIŲ METU

Kviečiame įsitraukti į Šventojo Rašto skaitymo Šv. Mišiose grupę.
Pirmasis susitikimas gruodžio 10 d. 11.30 val. (II – ąjį Advento sekmadienį) po rytinių šv. Mišių
prie centrinio altoriaus. Susipažinsime, pristatysime parapijos skaitovų tarnystę. Kurkime bendruomenę kartu. Jūsų laukiantys broliai pranciškonai.
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 11 - 15 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos „Žodis tapo kūnu“,
kurias ves parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.
Gruodžio 11 - 14 d. 18 val. vyks šv. Mišios ir paskaita, o gruodžio 15 d., penktadienį, 18 val. vietoje
įprastinių šv. Mišių visą bendruomenę kviečiame į Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
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.
www.bernardinuparapija.lt

