Bernardinai
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ
KONKURSAS

Gruodžio 30 d. Bernardinų bažnyčioje atidaroma pranciškoniško
prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ finalinė paroda, kuri veiks iki Trijų Karalių iškilmės.
Sausio 6 d. 12 val. bažnyčioje vyks konkurso laimėtojų apdovanojimų
ceremonija ir agapė. Maloniai kviečiame dalyvauti ir pasidžiaugti su
laimėtojais.
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I – ASIS SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

ŠVENTOJI ŠEIMA:
JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

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.

Jūsų širdyse
teviešpatauja
Kristaus ramybė.
Kristaus žodis
tegyvuoja Jumyse
vaisingai.

SVARBI INFORMACIJA SUŽADĖTINIAMS

Norime atkreipti sužadėtinių, besiruošiančių priimti Santuokos sakramentą dėmesį, kad nuo
2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos vyskupų konferencijos priimtas pasirengimo Santuokos
sakramentui programos įgyvendinimo pakeitimas, pagal kurį sužadėtiniai, norintys sudaryti
bažnytinę santuoką, ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki numatytos vestuvių datos turės
užsiregistruoti parapijoje, kurioje nori susituokti.
GAMA KURSAS BERNARDINUOSE

Kviečiame į Bernardinų parapijoje organizuojamą GAMA kursą. Kurso
metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 11 susitikimų įsigilinsite
į šių dogmų esmę, suprasite jų reikalingumą krikščioniškame gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais
žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai,
kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos, kurias
ves dr. Benas Ulevičius.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18:30 val. Pirmasis susitikimas –
2019 m. sausio 29 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Norinčius dalyvauti GAMA kurse prašom registruotis internetu, adresu: bit.ly/gama2019 arba el.
paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis interneto svetainėje nurodytu adresu, o tik neturint tam galimybės – nurodytu el. paštu arba telefonu. GAMA kurso vietų skaičius ribotas.
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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

2018 gruodžio 30 d.

Kol 3, 15a. 16a

EVANGELIJA (Lk 2, 41–52)
Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę
švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų,
šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas
Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje,
jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo
tarp giminių bei pažįstamų.
Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.
Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje,
sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos
beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi

jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas
ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.
O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi
nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių.
Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis
buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone
Dievo ir žmonių akyse.
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Bernardinai
I SEKMADIENIO PO KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia
Ps 128: P. Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!
Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje
Lk 2, 41–52: † Gimdytojai rado Jėzų tarp mokytojų

Šventosios Šeimos: Jėzaus,
Marijos ir Juozapo šventė
Švenčiama I sekmadienį po Kalėdų arba gruodžio 30 d. (jei Kalėdos sekmadienį).
„Nazareto Šeima yra pirmutinis pavyzdys
Bažnyčios, kurioje, susibūrę apie čia ir dabar
esantį Jėzų ir jo tarpininkaujami, visi g yvena
sūniškuoju santykiu su Dievu Tėvu, sykiu
perkeičiančiu žmonių tarpasmeninius santykius.
<...> Šventoji Šeima yra namų Bažnyčia, pašaukta melstis kartu. Šeima yra namų Bažnyčia
ir turi būti pirmoji maldos mokykla. Šeimoje
vaikai nuo jauniausio amžiaus gali mokytis

Senųjų metų
palydėjimas ir
Naujieji metai –
užbaigti sena,
pradėti nauja
Anselm Grun.
Iš knygos „Tiesiog gyventi“

Dievo pajautos klausydamiesi tėvų pamokymų
bei sekdami jų pavyzdžiu – g yvendami Dievo
artumo paženklintoje aplinkoje. Autentiškas
krikščioniškasis auklėjimas negali atsisakyti
maldos patirties. Neišmokus melstis šeimoje, bus
sunku užpildyti šią tuštumą. Todėl norėčiau jus
pakviesti Nazareto Šventosios Šeimos mokykloje
iš naujo atrasti bendros maldos šeimoje grožį.
Per tai tikrai tapsite vienos širdies ir dvasios,
tikra šeima.“

kad tai ne jų jėgoms. Tačiau naujumas turi
ir žavesio. Nauja geriau nei sena. Jėzus kalba
apie tai, kad Jauno vyno nereikėtų pilti į senus vynmaišius (plg. Lk 5, 37). Mus žavi naujas automobilis. Norime naujo televizoriaus.
Esame įsitikinę, kad nauji daiktai geresni
arba techniškai tobulesni nei seno modelio.
ATNAUJINANTI DVASIA. Graikai turi du
žodžius naujumui apibūdinti: neos ir kainos.
Neos turi negatyvų to, kas nauja, nepatirta,
neišbandyta, aspektą. Kainos, priešingai. yra
tas naujumas, kurį sukuria Dievas. Dievas
visa atnaujina, dovanoja mums naują dvasią.
Šios atnaujinančios dvasios ir prašome Naujųjų metų išvakarėse.
PRIIMTI IR PALEISTI. Kai atsisveikiname
su senaisiais metais, svarbūs yra du veiksmai:
priimti ir paleisti. Mes turime pripažinti senuosius metus su viskuo, kas buvo, taip pat ir
su tuo, kas buvo sunku. Jei norėsime atsikratyti praėjusių dalykų, jie prilips ir taps našta.
Tik išmokus gerbti praeitį, ji taps brangiu

lobiu. Tik nereikia įsikibus laikytis praeities,
antraip ji bus našta, o ne lobis. Paleidus tai,
kas sena, mūsų siela išsaugos tai, kas vertinga.
NAUJO PAŽADAS. Kas teisingai atsisveikino su senaisiais metais, tas yra pasiruošęs
pasitikti tai, ką Dievas yra numatęs Naujaisiais. Dievas dovanoja naujas galimybes.
Neturėtume per daug akcentuoti to, kas
vyko blogai. Visada yra naujų bendravimo
ir darbo galimybių, naujų kelių asmeniniame gyvenime ir dvasingume. Naujuosius
metus lydi pažadas, kad Dievas duos naujų
jėgų. Dievas žadėjo: „Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet
tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas,
pakils tarsi arų sparnais nepavargs bėgdami,
nepails eidami“ (Iz 40, 30-31). Tegu šie žodžiai Naujųjų metų išvakarėse pasiekia jus.
Pajuskite, kaip jie pažadina jumyse tai, kas
nauja ir jauna, šviežia ir stipru. Pažadina
visa, kas jau yra paruošta jūsų sieloje ir kam
Dievas ateinančiais metais norėtų leisti atsiskleisti.

Iš Benedikto XVI katechezės
„Malda ir šventoji Šeima“

UŽBAIGTI SENA IR PRADĖTI kažką
nauja žmonėms visais laikais atrodė be galo
svarbu. Reikia uždaryti senųjų metų duris,
kad atsidarytų Naujųjų durys.
PRIEŠTARINGI JAUSMAI. Tiek sena, tiek
nauja kelia žmonėms prieštaringus jausmus.
Sena yra tai, kas pažįstama, šalia ko gerai jaučiamės. Tačiau „senai atrodyti“ skamba kaip
keiksmažodis. Tai, kas sena, jau atgyveno,
niekas nenori to turėti. Lygiai taip pat kartais
nelabai vertinama ir tai, kas nauja. Pavyzdžiui, nieko nenusimanantis naujokas darbe.
Nauja yra tai, kas dar neišbandyta. Naujovių
bijomasi. Kai kurie darbdaviai kratosi naujų
technologijų. Jie nežino, kas jų laukia. Jaučia,
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Maloniai kviečiame kartu sutikti
Naujuosius 2019-uosius Metus!
Gruodžio 31 d. maloniai kviečiame kartu sutikti Naujuosius
2019-uosius Metus Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje ( Maironio g. 10 ).
21.00 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!
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.

Linkime palaimintų 2019-ųjų Viešpaties malonės metų!
www.bernardinuparapija.lt

