Bernardinai
ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –
LAUKIAME MAISTO

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 6-us metus iš eilės mūsų parapija 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, pyragu
ar kisieliumi. Maisto ir savanorių lauktume 25 dieną 12 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios
koridoriuje). Daugiau informacijos el. paštu: aurelijazakaitiene@gmail.com
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

BERNARDINAI
Nr. 770

IV ADVENTO SEKMADIENIS

2019 gruodžio 22d.

KVIEČIAME Į MASKVOS VOKALINIO ANSAMBLIO „CANTATE“ KONCERTĄ

Gruodžio 27 d. 19 val. Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje koncertuos
Maskvos vokalinis ansamblis „Cantate“, vadovė ir dirigentė Liudmila Golitsina. Kalėdinėje
koncertinėje programoje „Tyli naktis...“ skambės F.Šuberto, V.A.Mocarto, A.Lotti, F.Hendelio,
P.Čaikovskio, P.Česnokovo, S.Degteriovo, D.Bortnianskio sakralinės muzikos kūriniai.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gruodžio 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime vokiečių istorinę karinę dramą „Trečiojo Reicho Žlugimas“
(Der Untergang / Downfall, 2004 m.), režisierius – Oliver Hirschbiegel.
Filmas 2005 m. nominuotas „Oskarui“ – kaip geriausias užsienio filmas.
Kiti 15 laimėjimų ir 13 nominacijų.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius
(įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas,
tel. +370 650 74189
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. Kiekvienas 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)
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

Štai mergelė pagimdys sūnų, ir jis
vadinsis Emanuelis – Dievas su mumis. Plg. Mt 1, 23
EVANGELIJA (Mt 1, 18–24)
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai.
Jo motina Marija buvo susižadėjusi su
Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi,
Šventajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos
vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją
atleisti.
Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną
pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė:
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti
į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius

yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų,
kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės
savo tautą iš nuodėmių“.
Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties
žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai
mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis
vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su
mumis“.
Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip
Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė
žmoną pas save.
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Bernardinai
IV ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 7, 10–14: Štai mergelė pradės
Ps 24: P. Teįžengia čia Viešpats: jis – garbingas Valdovas.
Rom 1, 1–7: Jėzus Kristus, kilęs iš Dovydo giminės, – Dievo Sūnus
Mt 1, 18–24: † Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi Juozapu
Keista ši Evangelija, kurią girdėjome visai neseniai - dar šios savaitės pradžioje, o štai ji ir vėl
pateikiama. Šį kartą sekmadienį, kai jau norisi
girdėti gimstančio kūdikio riksmą ir Marijos
džiaugsmą, bet dar ne. Dar tarsi ne laikas.
Bet jei atidžiai perskaitytumėme pirmą ją
Evangelijos eilutę, tai nustebtume, nes Evangelija tarsi turėtų kalbėti apie Jėzaus Kristaus
gimimo įvykį, bet tolesnės eilutės tarsi grąžina
mus atgal į Advento pradžią.
Manau, jog šiuo pirmuoju sakiniu evangelistas
nori, kad mes šią Evangelijos vietą taip ir skaitytume - kaip Jėzaus Kristaus gimimo įvykį. O
kodėl gi ne? Juolab kad visi asmenys, veikiantys
Betliejuje, Jėzaus gimimo metu dalyvauja ir
čia. Tai Marija, Juozapas, angelas, Šventoji
Dvasia, tik Jėzus kitu būdu yra su jais.
Šioje vietoje pastebime visų šių veikėjų glaudų
bendradarbiavimą. Visi jie veikia išvien, kad
įvyktų Dievo užmojis. Pažvelgus atidžiau galima
užčiuopti Jėzaus gimimą, kuris yra kitoks, nei
tas, kuris bus Betliejaus tvartelyje. Čia Jėzaus
gimimas yra dvasinis. Kad Jis gimtų kūnu, Jį
pirmiausia reikia priimti dvasia, širdimi. Jis

pirmiausia turi gimti mumyse, ir ne vien kaip
idėja, bet kaip ir asmuo, kad su Juo jau turi
atsirasti mūsų vidinis – asmeninis santykis.
Čia ypač veikia ta pati Šventoji Dvasia, kuri
padeda pažinti Jėzų, Jį priimti ir su Juo būti.
Kad Jėzus yra Emanuelis (Dievas - su mumis)
yra įmanoma ištarti tik Šventajai Dvasiai padedant. Dievas mūsų gyvenime, tame pirmajame
susitikime su gyvuoju Dievu, pirmiausia yra
Emanuelis, t.y. tas, kuris yra kartu su mumis
visuose mūsų gyvenimo įvykiuose, o tik po to Jis
yra Jėzus, t.y. Gelbėtojas.
Juozapas su Marija taip pat Jėzų pirmiausia
pažino kaip Emanuelį, t.y. Dievą, kuris yra su
jais. Per tai Dievas paruošė jų širdis priimti jo
Sūnų, kad Betliejaus tvartelyje jis būtų laukiamas ir mylimas, kaip mylimiausiojo Sūnus.
Būkime atviri besibaigiant Adventui Šventajai
Dvasiai, kuri vienintelė gali mums parodyti
Jėzų, norint ateiti į mūsų gyvenimus. Jis pirmiausia nori gimti mūsų širdyse, kad jas galėtų
keisti ir padaryti mylinčias. Tik tokiu būdu bus
įmanoma sutikti Jėzų ir kūne.
kun. Deimantas Braziulis

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

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.
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 instrumentinė grupė, džiazo meistrai – instrumentalistai. Koncertą ves aktorius Gabrielius Zapalskis,
režisierė – Vilija Grigonytė, dirigentė – Rita Kraucevičiūtė. Į gestų
kalbą vers bendrijos „Pagava“ atlikėjai.
Renginio mecenatas – UAB „Garsų pasaulis“, informaciniai rėmėjai – LRT, bernardinai.lt.
SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta prakartėlių paroda. Joje eksponuojami pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv.
Pranciškumi“ konkursiniai darbai. Apsilankius parodėlėje galima balsuoti
už tris jums labiausiai patinkančias prakartėles. Ši parodėlė veiks iki gruodžio 26 dienos. Jūs nuspręsite, kurios prakartėlės pateks į kitą etapą.

Gruodžio 31 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ( Bernardinų ) bažnyčioje ( Maironio g.10 )
organizuojamas Naujųjų metų šlovinimo vakaras su šlovinimo grupėmis „Dėl Tavęs“ ir „Naujas
Kraujas“ bei sostinės šlovintojus vienijančia komanda ,,Viena Kristuje". Programa prasidės šlovinimu 20.30 val.
23 val. bus aukojamos šv. Mišios.
Tai šlovinimo naktis, skirta padėkoti Dievui už Jo ištikimą meilę mums!
Jūsų laukia šventiniai fejerverkai. Ateikite, bus smagu!
Daugiau informacijos: Edgaras, tel. +370 645 34505, Gintarija, tel. +370 686 73408
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BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE –
PRAKARTĖLIŲ PARODA

