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BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE –  
PRAKARTĖLIŲ PARODA 

Bernardinų bendruomenės centre eksponuojami pranciškoniško 
prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ 
konkursiniai darbai. Ši parodėlė veiks iki gruodžio 26 dienos. 
Gruodžio 31 d. bus atidaryta gražiausių konkursinių prakartėlių, 
kurios į mūsų bažnyčią atkeliaus  iš visos Lietuvos, paroda. Paroda 
veiks iki sausio 7 d., kuomet bus paskelbti konkurso nugalėtojai. 

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 
Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 
Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų 
Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“
Gruodžio 28 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo 
malda. Šį kartą šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata,  
tel. +370 610 06611

SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE 
Gruodžio 31d., 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. paš-
tu viena.kristuje@gmail.com. Daugiau informacijos: Gintarija,  
tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651

BETA KURSAS BERNARDINUOSE – KVIEČIAME 
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Beta 
kursą, kuris vyks sausio 23 – kovo 20 d. Per 9 susitikimus ne 
tik pagilinsite savo žinias apie Sakramentus, Liturgiją, bet ir su-
tvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite 
su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves 
broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks 
savaitgalio rekolekcijos.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susiti-
kimas – 2018 m. sausio 23 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Prašoma auka už devynis užsiėmimus ir BETA kurso leidinuką –  
10 €. Norinčius dalyvauti BETA kurse prašom registruotis  
adresu: www.bernardinuparapija.lt/betakursas-2018 arba el. paštu:  
roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637. Vietų skaičius 
ribotas.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS  
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.

Sk a it yk ite  interneto d ienra š t į  www.ber nard inai . l t

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:  
šiandien jums gimė  

Išganytojas – Viešpats Mesijas. 

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus 
valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvi-
rinui 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 Ma-
rija, 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 budė-
dami, 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 gausin-
ga dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmo-
nėms!“ 

EVANGELIJA (Lk 2, 1–14)  

K R I S T A U S  G I M I M A S .  K A L Ė D O S
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KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 9, 1–6: Sūnus mums duotas

Ps 96: P. Šiandien mums gimė Išganytojas.  
Jis yra Viešpats Mesijas

Tit 2, 11–14: Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms
Lk 2, 1–14: † Šiandien jums gimė Išganytojas

KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 62, 11–12: Štai tavo Gelbėtojas ateina

Ps 97: P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats
Tit 3, 4–7: Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

Lk 2, 15–20: † Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 52, 7–10: Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo veikimą

Ps 98: P. Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą
Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų

Jn 1, 1–18: † Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

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 ben-
dra 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. Tepabun-

da nusidėjėlis, nes yra kviečiamas malonei. Tesuklūsta pagonis, 
nes yra šaukiamas į gyvenimą.

Štai Dievo sūnus, atėjus laikų pilnatvei, kurią nustatė neišma-
tuojama Dievo plano galybė, norėdamas sutaikyti su savo Kūrėju 
žmonių giminę, prisiėmė žmogišką prigimtį, kad mirties išradė-
jas būtų nugalėtas per ją pačią, kuria buvo nugalėjęs.

Džiūgaudami dėl Viešpaties gimimo angelai gieda: Garbė Die-
vui aukštybėse, ir skelbia: o žemėje ramybė geros valios žmonėms. 
Jie regi, kaip iš visų pasaulio tautų yra statoma dangiškoji Jeruza-
lė. 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 Die-

vui Tėvui, kuris, apstus gailestingumo, mus pamilo, mūsų pasi-
gailėjo. Jis mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kris-
tumi, kad jame taptume naujai sukurtais naujais kūriniais.
Taigi meskime šalin senąjį žmogų bei jo poelgius ir, dalyvauda-

mi Kristaus gimime, atsisakykime kūno darbų.
Pažink, krikščioni, savo garbingumą ir, tapęs dieviškos prigim-

ties 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.

Pažink, krikščioni, savo garbingumą!
Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų 

        KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS 

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 2017-uosius Metus. Šv. Mišios – 23.00 val.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. 
Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Sausio 7 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) 
Šv. Mišios – 9.00 (anglų. k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.

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.

 „Kūdikis buvo šventas ir vadinamas Dievo sūnumi“ (Lk 1,35) 

Mylimi broliai ir seserys,

Jėzaus, Dieviškojo Betliejaus vaikelio, gimimas  
visada paliečia tai, kas giliausia mūsų širdyse.  

Jis neaplenkia nei vieno. Dovanoja naują gyvenimą 
ir viltį, tam, kad siektume šventumo savo kasdienia-
me buvime. Tam, kad nugriautume sienas, kurios 

iškilo dėl nepažinimo ir abejingumo.

Tegul 2018 -ieji Viešpaties metai būna kupini 
santarvės, širdžių bendrystės ir tyro džiugesio Jėzuje 

Kristuje! Tegul kūdikėlis Jėzus ateina gyventi į  
kiekvieno žmogaus ir kiekvienos šeimos širdį.  

Tegul pripildo Jūsų namus ir visą pasaulį ramybe, 
gėriu ir taika. 

Sveikinu su Šventomis Kalėdomis! 

Su meile, br. Evaldas Darulis OFM 
2017 m. gruodis

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS  

Gruodžio 30 d., šeštadienį, 19 val. 
kviečiame į mūsų bažnyčioje vyk-
siantį tradicinį Kalėdinį koncertą 

„ATEIKITE ŽMONĖS“.
Koncerte dalyvaus: Koncerte da-
lyvaus gerai žinomi dainininkai 
Mantas Jankavičius ir Indrė Dir-
gėlaitė, Vaidas Bartušas, grupė 

„Kamanių šilelis“, Dainiaus Pu-
lausko vadovaujama  grupė, Bernardinų bažnyčios chorai „Lan-
gas“ ir „Šv. Pranciškaus paukšteliai“, Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ atlikėjai. Di-
rigentė Rita Kraucevičiūtė.
Koncerto mecenatas – UAB „Garsų pasaulis“.


