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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 – gruodžio 8 d., sekmadienį loterijos būdu išsitraukti lapelį su
vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles atnešti į parapijos zakristiją iki
gruodžio 23 d. Atsakingas asmuo Titas, tel. +370 650 74189.
ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
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II ADVENTO SEKMADIENIS

2019 gruodžio 8 d.

Advento rekolekcijos jaunimui vyks gruodžio 13–15 d. Trinapolyje. Jų tema – Jėzus ir Jo broliai.
Rekolekcijas veda br. Edvinas Jurgutis OFM ir Arnoldas Jurgutis.
Registracija: bjcentras.lt, auka 25 €. Labai laukiame atvykstant!
SUSITIKIMAS TEMA „KRIKŠČIONYBĖ IR EZOTERIKA“

Gruodžio 14 d. 15.30 val. kviečiame į susitikimą tema "Krikščionybė ir ezoterika". Kalbės kunigas, psichologas ir šiuolaikinio religingumo tyrinėtojas pranciškonas br. Arūnas Peškaitis OFM.
Po susitikimo bus galimybė užduoti klausimus. Susitikimas vyks Vilniaus Bernardinų bažnyčioje,
Senojo vienuolyno 3 aukšte.

Taisykite Viešpačiui
kelią, ištiesinkite
jam takus.
Visi žmonės išvys
Dievo išgelbėjimą.

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks
gruodžio 15 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30
val. Vieta –ilgasis koridorius. Kviečiame parapijiečius dalyvauti mugėje.
Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės tel. +370 650 74189 (Titas)
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 18–20 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos. Gruodžio 18 d. rekolekcijas pradedės br. kun. J.Sasnauskas. Gruodžio 19, 20 d. rekolekcijas
tema „Atgaila ir Išpažintis“ ves br. kun. Antanas Grabnickas OFM.
Apie Susitaikinimo pamaldas informuosime kitame laikraštėlyje.
ADVENTO KONCERTAS

Gruodžio 22 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.
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 zakristijoje:
III, IV, V 9.00–11.00, 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
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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 72: 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

Pranciškus prakartėlės
gimtinėje: Dievo
ženklas mums
Pirmojo advento sekmadienio popietę popiežius Pranciškus aplankė Grečo pranciškonų
vienuolyną ir šventovę. Tai vieta, kurioje šv.
Pranciškus Asyžietis 1223 metais įrengė savo
pirmąją gyvą prakartėlę.
Advento laikotarpio, skirto dvasiškai pasirengti šv. Kalėdoms, pradžioje popiežius Pranciškus pakvietė šeimų namuose ir kitose vietose
įrengti prakartėles ir paskelbė laišką apie prakartėlės vertę bei prasmę „Admirabile signum”
(„Nuostabus ženklas“). Grečo šventovėje popiežius Pranciškus pasakė trumpą meditaciją.

„Kiek daug minčių užplūsta protą šioje šventoje vietoje! Ir vis dėlto prieš šias šv. Pranciškui
tokių mielų kalnų uolas labiausiai esame kviečiami apmąstyti paprastumą“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. – „Prakartėlė, kurią šv. Pranciškus
pirmą kartą įrengė šioje mažoje erdvėje, imituodamas ankštą Betliejaus grotą, kalba be žodžių.
Čia nereikia daugžodžiauti, nes prieš mūsų akis
atsiverianti scena išreiškia išmintį, kurios rei-
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kia, kad suprastume tai, kas svarbiausia.
Priešais prakartėlę atrandame, kaip svarbu
mums, dažnai gyvenime taip skubantiems, atrasti tylos ir maldos akimirkas. Tylos, kad kontempliuotume Kūdikėlio Jėzaus veido grožį,
Dievo Sūnų, gimusį tvartelio neturte. Maldos,
kad ištartume apstulbusį „ačiū“ už tokią milžinišką meilės dovaną, kuri mums buvo duota.
Šiuo prakartėlės ženklu, paprastu ir pasigėrėtinu, kurį liaudies pamaldumas priėmė ir karta
iš kartos perdavė, yra išreiškiamas didis mūsų
tikėjimo slėpinys: Dievas mus taip myli, jog dalijasi mūsų žmogiškumu ir gyvenimu. Jis niekada mūsų nepalieka vienų. Lydi mus slėpiningu,
tačiau regimu savo buvimu kiekvienoje situaci-

joje, džiaugsme ir skausme. Jis yra Emanuelis,
Dievas su mumis.
Kaip Betliejaus piemenys priimkime kvietimą eiti prie grotos, kad pamatytume ir atpažintume ženklą, kurį Dievas mums davė. Tada
mūsų širdis bus pilna džiaugsmo ir galėsime jį
skleisti ten, kur liūdesys. Ji bus pripildyta vilties, kuria reikia dalytis su ją praradusiais.
Susitapatinkime su Marija, kuri paguldė savo
Sūnų ėdžiose, nes užeigoje nebuvo vietos. Su ja
ir šv. Juozapu, jos sutuoktiniu, žvelkime atsigręžę į Kūdikėlį Jėzų. Tegu Jo šypsena, pražydusi naktį, išsklaido abejingumą ir atveria širdis
džiaugsmui to, kuris jaučiasi mylimas Tėvo
danguje“.
(RK / Vatican News)

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
LAUKIA PRAKARTĖLIŲ

Pranciškoniškas prakartėlių konkursas vis dar laukia prakartėlių iki š.m. gruodžio 15 d.
Šiemet kviečiami dalyvauti ir vaikai piešinių sekcijoje. Nugalėtojų laukia staigmenos :)
Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostatus: facebook puslapyje @prakarteliukonkursas,
bjcentras.lt, ofm.lt

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 2020-uosius Metus!
Jungtinis parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“ – 21 val., 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.
Gruodžio 28 d. 19.00 val. Tradicinis Bernardinų Kalėdų koncertas „Dievas mums gimė“
Sausio 5 d. po 13 val. šv. Mišių IV-ojo Pranciškoniškų Prakartėlių konkurso
laimėtojų apdovanojimai
Nuo Kalėdų iki gruodžio 30 dienos bažnyčios
prieangyje parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė

www.bernardinuparapija.lt

