Bernardinai
BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS

Gruodžio 29 d. 19 val. kviečiame į
mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį
Kalėdinį koncertą „KŪDIKĖLIO SAPNAS“. Koncerte dalyvaus Angelė Joknytė, Kostas Smoriginas, grupė „Baltos varnos“, Vaidas Bartušas, Vygantas
Kazlauskas, Domantas Razauskas, vokalinė grupė „B2“ ir kiti. Jūsų laukia
šventiškas teatralizuotas renginys, kuriame skambės kompozitoriaus Arvo
Parto muzika, įvairių kūrėjų ir tradicinės kalėdinės dainos bei giesmės. Koncertą ves aktorius Mantas
Zemleckas, Kocerto režisierė Kamilė Gudmonaitė.
Koncerto mecenatas – UAB „Garsų pasaulis“
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2018 gruodžio 25 d.

K R ISTAUS GIMIM AS. K A LĖDOS

SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE

Gruodžio 31 d. maloniai kviečiame kartu sutikti Naujuosius
2019-uosius Metus Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g.10).
21.00 val. vakaro programa prasidės šlovinimu „Viena Kristuje“
23.00 val. bus aukojamos Naujametinės Šv. Mišios.
Po šv. Mišių vyks suneštinė agapė bažnyčios koridoriuje. Taip pat
Jūsų laukia šventiniai fejerverkai.
Ateikite, bus smagu!

„GRĮŠIU PER KALĖDAS“ CD IR DVD –
PUIKI KALĖDINĖ DOVANA

Mūsų bažnyčios knygynėlyje galite įsigyti puikią KALĖDŲ DOVANĄ – 2016
metų Bernardinų Kalėdų koncertas „Grįšiu per Kalėdas“ (CD ir DVD). Judita
Leitaitė, Angelė Joknytė, Vygantas Kazlauskas, Dominykas Vyšniauskas, Tomas Leiburas, Artūras Chalikovas, Rita
Kraucevičiūtė, Bernardinų bažnyčios
chorai LANGAS ir ŠV. PRANCIŠKAUS
PAUKŠTELIAI... ir daug šviesios, džiaugsmingos KALĖDŲ muzikos!

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Praėjus šventiniam šurmuliui kviečiame Jus
susikaupimui ir tylai. Sustoti, nurimti, atverti save Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai dėkoti: už tai kas buvo ir dar bus.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks
mūsų bažnyčioje nuo sausio 3 d. 8 val. iki
20 val. Šv. Mykolo koplyčioje. Kviečiame
užsirašyti bažnyčios zakristijoje 1 valandai
adoracijos ir melstis kartu.

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:
šiandien jums gimė
Išganytojas – Viešpats Mesijas.
EVANGELIJA (Lk 2, 1–14)

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

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!“
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Bernardinai
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

Popiežius Pranciškus:
DŽIAUGSMAS, KURIUO
DALINAMĖS
Marija „pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir
paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje“ (Lk 2,7). Šiais
paprastais, bet aiškiais žodžiais Lukas mus atveda į tos šventosios
nakties širdį. Viskas, tą naktį, tapo vilties versme.
Vykdant Romos imperatoriaus nurodymą surašyti visus jam pavaldžius gyventojus, taip pat Marija ir Juozapas buvo priversti leistis į
kelią, palikus savo namus. Tai nebuvo lengva kelionė jaunai šeimai,
kuri laukė kūdikio. Šis jai teikė tiek vilčių, tačiau pačią kelionę lydėjo nežinia ir pavojai. Ir kai atvyko į Betliejų, patyrė, kad čia niekas
jų nelaukia, kad čia jiems „nėra vietos“.
Ir būtent tada, tokioje nepalankioje tikrovėje, Marija mums
padovanojo Emanuelį. Būtent tada, tamsioje naktyje, iš toli atėjusiam keliautojui vietos neradusiame mieste, sušvito „revoliucinė
Dievo švelnumo žiežirba“ – ir tiems, kurie prarado žemę, tėvynę ar
svajones, ir tiems, kurie dūsta savo uždarame gyvenime.
Juozapo ir Marijos žingsniuose slepiasi daugybė kitų žingsnių.
Juose matome pėdsakus daugybės šeimų, kurios buvo priverstos
išvykti, pėdsakus milijonų asmenų, kurie nepasirinko, tačiau buvo
priversti atsiskirti nuo savųjų, buvo išvyti iš savo žemės. <…>
Marija ir Juozapas, kuriems nebuvo vietos, buvo pirmieji, kurie apkabino Tą, kuris atėjo visiems mums suteikti pilietybės dokumentą.
Kuris savo neturte ir mažume pasmerkia ir parodo, kad tikroji galia
ir autentiška laisvė pripažįsta ir pagelbsti silpniausiojo trapumui.
Ir tą naktį, Tas, kuriam nebuvo vietos gimti, buvo paskelbtas tiems,
kuriems taip pat nebuvo vietos miesto gatvėse, prie miesto stalų.
Piemenys tapo pirmaisiais Gerosios Naujienos adresatais. <...> Tai
buvo žmonės, nuo kurių geriau laikytis atokiau. Jie buvo tarsi pagonys tarp tikinčių, nusidėjėliai tarp teisių, svetimi tarp piliečių.
Ir jiems – pagonims, nusidėjėliams ir svetimiems – angelas sako:
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats
Mesijas“ (Lk 2,10-11).
Štai džiaugsmas, kuriuo šią naktį esame kviečiami dalintis, švęsti ir
skelbti. Džiaugsmas, kuriuo Dievas savo begaliniame gailestingume
apgaubė mus - pagonis, nusidėjėlius ir svetimus – ir skatina daryti tą
patį. Šios nakties tikėjimas mus kreipia atpažinti Dievą esant visose
situacijose, kur manome Jį nesant.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Mylimieji broliai ir seserys,
Gimęs kūdikėlis Jėzus buvo toks pat kaip ir visi
vaikai. Jis augo skurdžioje aplinkoje. Tik Jo Motina
Marija saugojo didžią paslaptį ir angelo Gabrieliaus
žodžius nepailsdama kartojo savo širdyje. Viešpats
dėl mūsų tapo toks mažas, kad mes Jį pažintume ir
mylėtume. Kad Dievo Meilės sklidini, žemėje
gyventume tarsi Danguje, nuolat regėdami Viešpaties
šlovę ir Jo malonė kasdien vis iš naujo mums duotų
jėgų mylėti Mylimąjį.
Sveikinu su Jėzaus gimimo švente!
Taikių, ramių, viltingų Šv. Kalėdų ir
Naujų 2019 -ųjų metų!
Su meile, klebonas br. Evaldas Darulis OFM
2018 Viešpaties metai, gruodis
Maloniai kviečiame
į Kalėdų laikotarpio pamaldas bei renginius
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčioje
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
2019-uosius Metus.
Jungtinis parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“ – 21 val.
Naujametinės šv. Mišios – 23.00 val.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.
Šv. Mišios – 10.30 (lietuvių ir anglų k.), 17.00 val.
Sausio 6 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 parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė.
Nuoširdžiai dėkojame tautodailininkei Viktorijai Bitinaitei-Stankevičienei bei Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centrui už pagalbą įkurdinanti prakartėlę
mūsų bažnyčioje.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS
BERNARDINUOSE – LAUKIAME MAISTO

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 5-us metus iš eilės mūsų
parapijiečiai organizuoja šventinius pietus Vilniaus miesto stokojantiems.
Labai dėkojame visiems, atsiliepusiems į kvietimą savanoriauti ir
padėti pasiruošti. Taip pat norime paprašyti mūsų gerųjų parapijiečių prie stokojančiųjų stalo prisidėti balta mišraine ar pyragu.
Maisto lauktume 25 dieną 12 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios
koridoriuje).
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!
www.bernardinuparapija.lt

