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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 

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

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 3390ffff

III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE) 2019 gruodžio 15 d.

EVANGELIJA (Mt 11, 2–11)   

Nr. 769

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus 
darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklaus-
ti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums 
laukti kito?“ 

Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite 
Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, 
raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, 
kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdie-
niams skelbiama geroji naujiena. Ir palai-
mintas, kas nepasipiktins manimi“. 

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms 
apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? 

Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote 
pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio 
žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys 
gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi 
išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau 
jums, ir kur kas daugiau, negu pranašo! Jis 
yra tasai, apie kurį parašyta: 'Štai aš siunčiu 
pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau 
kelią'. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš 
moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikš-
tytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje 
didesnis už jį“. 

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
LAUKIAME SAVANORIŲ IR MAISTO  

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 6-us metus iš eilės mūsų parapija organizuoja šventinius 
pietus stokojantiems. Šiemet ketiname pavaišinti per 100 žmonių. Šiam kilniam tikslui ieškome 
savanorių: gruodžio 23 d., kurie galėtų padėti paruošti maistą gaminimui. Gruodžio 25 d., kurie 
padėtų suruošti stalus, maistą ir žinoma, jį patiekti svečiams. Norinčius ir galinčius maloniai 
kviečiame registruotis: bit.ly/savanoriai19. Daugiau informacijos el. paštu: aurelijazakaitiene@
gmail.com 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!  

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS „DIEVAS MUMS GIMĖ“  
Broliai pranciškonai kviečia į tradicinį šv. Kalėdų koncertą, 
vyksiantį gruodžio 28 d., 19 val., Bernardinų bažnyčioje. Šių 
koncertų tradicijai – jau 15 metų. Koncerte „Dievas mums 
gimė“ dalyvaus Neda Malūnavičiūtė, Vygantas Kazlauskas, 
Judita Leitaitė, Veronika Povilionienė, chorai „Langas“ ir 

„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, Artūro Chalikovo instrumen-
tinė grupė, džiazo meistrai – instrumentalistai. Koncertą ves 
aktorius Gabrielius Zapalskis, režisierė – Vilija Grigonytė, 
dirigentė – Rita Kraucevičiūtė. Renginio mecenatas – UAB 

„Garsų pasaulis“. 

ALFA KURSAS BERNARDINUOSE  
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą ALFA kursą, kuris vyks nuo 
01.28 iki 04.07. Per 11 susitikimų kalbėsime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kie-
kvienas galėsime sutvirtinti savo tikėjimą, susitikti su senais draugais, įsitraukti į 
parapijos bendruomenę, susipažinti su naujais žmonėmis dalindamiesi grupelėse. 

Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai.
Kurso viduryje (03.13-15) bus savaitgalio rekolekcijos. Susitikimai vyks antradieniais, nuo 18.30 
val. Pirmas susitikimas – 2020 m. sausio 28 d. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma vienkartinė 
auka už 11 užsiėmimų ir ALFA kurso leidinuką – 10 €.
Norinčius dalyvauti ALFA kursuose maloniai prašome registruotis adresu: bit.ly/alfa2020 arba 
el.paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83 637 (Roma)

Viešpaties dvasia ant 
manęs; jis mane pasiuntė 
nešti gerą naujieną 
vargdieniams. 
Iz 61,1 

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 18–20 d. po 18 val.  šv. Mišių Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolek-
cijos. Gruodžio18 d. rekolekcijas pradedės br. kun. J.Sasnauskas. Gruodžio 19, 20 d. rekolekcijas 
tema „Atgaila ir Išpažintis“ ves br. kun. Antanas Grabnickas OFM.
Susitaikinimo pamaldos vyks gruodžio 21 d. 17 val., Šv. Antano Paduviečio relikvijų apsilanky-
mo mūsų bažnyčioje apeigų metu. 
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III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 35, 1–6a. 10: Pats Dievas ateis ir mus išgelbės
Ps 145: P. Viešpatie, ateaik išgelbėti mūsų.

Jok 5, 7–10: Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti
Mt 11, 2–11: † Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?

Ar Tu esi tas, kuris turi ateiti?
Jėzus ne tuščiai sako: „Ir palaimintas, kas 

nepasipiktins manimi“. Ž ydų, o ypač jų vadovų, 
nepasitenkinimas Kristumi augo. Jo žodžiai ir 
darbai niekaip nesiderino su jų laukto Mesijo 
įvaizdžiu. Vis labiau aiškėja, kad Jo skelbiamos 
Dievo karalystės paslaptis yra paslėpta „nuo 
išmintingų jų ir gudrių jų“ (Mt 11,25). Nesuge-
bėdami jos pažinti, ją puola jėga ir „smarkieji ją 
sau grobia“.

Visuomenėje sklandančios kritiškos nuomonės 
apie Jėzų Mesiją, žinoma, pasiekė Jono Krikš-
tytojo ausis, todėl suprantama, jog įkalinimo 
Mecheronto tvirtovėje kančių išvargintam ir jau-
čiančiam savo misijos tragišką baigtį pranašui 
kilo abejonių. Abejoti ir klausti yra labai žmo-
giška, o Jono klausimas yra pagrįstas, nes ir jis, 
kaip daugelis žydų, laukė Mesijo nugalėtojo ir 
teisėjo. Tačiau kalinį pasiekiančios žinios liudija 
kitokius dalykus. Jis girdi apie meilės ir gerumo 
pilną, nuolankų ir silpną, tylų ir kuklų Išgany-
toją. Jonas sunerimęs: ar tai tikrasis Mesijas? 
Kristus neduoda tiesioginio atsakymo, bet leidžia 
pačiam pranašui nauju žvilgsniu pažvelgti į 
savo Mesijo sampratą ir pažinti tikrąsias, o ne 
žmonių Mesijui primestas savybes. Jonas Krikš-
tytojas pats turi pažinti ir įsitikinti, todėl Kristus 
atsako, paminėdamas įvykius, apie kuriuos pra-
našavo Izaijas (35, 4-6). Ž ydai pranašo Izaijo 
žodžius suprato kaip mesijinius. Jėzus juos 

įgyvendino konkrečiais darbais. „Keliaukite ir 
apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji 
praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, 
kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams 
skelbiama geroji naujiena". Kristaus išvardyti 
stebuklai yra naujos eros, naujo mesijinio arba 
išganymo amžiaus ženklai ir pradžia. 

Mums šis atsakymas Jonui papildomas Baž-
nyčios tikėjimo patirtimi apie dvasios kurčių jų, 
aklų jų, raupsuotų jų pagydymus ir prikėlimus 
naujam gyvenimui. Ši žinia jau skirta mums. 
Adventas - laukimo laikas. Ko laukiame? 
Išganytojo, geresnio gyvenimo; viltingai laukiame 
esminių pokyčių mumyse ir pasaulyje. Dažnai 
atsitinka, kad po Kalėdų, patyrę tik emocinį 
pakilimą, panašiai kaip Jonas klausiame: 
„Ar Kristus yra tas, kuris perkeis pasaulį, ar 
mums pasiieškoti kito?“ Pažinimui, supratimui 
duotas adventinio laukimo ir pasirengimo laikas, 
kad kaip Jonas patys suvoktume mums duotų 
ženklų prasmę. Kalėdos kasmet naujai pradeda 
mesijinę erą. Per Kristų Dievas naujai įžengia į 
pasaulį. Viliamės gero gyvenimo rytoj, o Dievas 
eina dabar ir jį nori kurti šiandien. Kiekvieną 
kviečia išgijimui iš dvasios negalių ir prikėlimui 
atnaujintam gyvenimui. Ir palaimintas, kas juo 
nepasipiktins, kas nepuls ir negrobs dangaus 
karalystės jėga, bet, tapęs kuklus ir paprastas, 
tinkamai pasirengęs priims ją kaip dovaną.

kun. Aušvydas Belickas „Mažoji studija“

Gruodžio 14–23 d. iš Paduvos (Italija) į Lie-
tuvą bus atvežta šv. Antano Paduviečio didžioji 
relikvija, lotyniškai vadinama „massa corporis“ 
(kūno dalis). Tai išties ypatinga, vadinamoji 
I klasės, relikvija. Tikintieji galės prieiti prie 
šventojo relikvijos, uždėjus ranką melstis, pra-
šyti šv. Antano užtarimo.

Jei kas lankėsi Paduvoje, įspūdingoje bazili-
koje, kuroje šventasis yra palaidotas, galėjo aiš-
kiai pastebėti, kaip tikintieji įžengę į bažnyčią 
tuoj dairosi, kur yra šventojo kapas. Jis, beje, 
buvo atvertas tik 1981 m., minint 750-ąsias šv. 
Antano mirties metines. Kape rasti trys apdan-
galai: viename buvo šventojo kaulai, antrame 
– abitas (vienuolinis drabužis), trečiame – mu-
mifikuoti „massa corporis“ palaikai.

Šv. Antanas yra našlaičių, kalinių, pasiunti-

nių, nevaisingų moterų globėjas. Šaukiamieji 
į karo tarnybą prašo padėti ištraukti laimingą 
skaičių, jūroje audros ištiktieji – išsigelbėti. Jis 
globoja keramikus, puodžius, braškių auginto-
jus, nes šios uogos pasislėpusios tarp lapų kaip 
jis pats kadaise riešutmedyje. Jo prašoma padėti 
rasti pamestus ar atgauti pavogtus daiktus. Jo 
užtarimo meldžia nevaisingos šeimos. Šv. Anta-
no garbei skirti antradieniai, minint jo mirties 
dieną.

Pagrindinė iškilmė vyks Telšių šv. Antano 
Paduviečio katedroje gruodžio 14–15 dienomis. 
Tą savaitgalį vyks katedros atnaujinimo darbų 
užbaigimo iškilmė, kurios metu taip pat sugrįš 
jau restauruotas šv. Antano paveikslas. 

Vėliau relikvijų kelionė tęsis per Lietuvos 
bažnyčias.

Lapkričio 21 d., šeštadienį, šv.Antano Padu-
viečio relikvijos atkeliaus į mūsų, Šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią. Viešna-
gės metu vyks apeigos:

12.00 – Iškilmingas sutikimas;
15.00 – Šv. Antano litanija ir katechezė;
17.00 – Susitakinimo pamaldos;
18.00 – šv. Mišios;
iki 21.00 – Individuali malda prie relikvijų;
Sekmadienį 8.00 – išlydėjimo pamaldos.
Apsilankymo metu bus renkamos aukos kelionės 

išlaidoms padengti.                        

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. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. 
Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanė-
lę. Esate labai laukiami! Teiraukitės tel. +370 650 74189 (Titas)

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO  
DIDŽIŲJŲ RELIKVIJŲ VIEŠNAGĖ LIETUVOJE

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 daina-
vimo klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. 


