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!
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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

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!
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.

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
I-OJO SEKMADIENIO PO KALĖDŲ (Šventoji Šeima –
Jėzus , Marija, Juozapas) 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
Mt 2, 13–15. 19–23: † Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą

Popiežius Pranciškus:
PASAULIUI REIKIA TEISINGUMO
Šiandien gimė Dievo Sūnus: viskas keičiasi. Pasaulio Išganytojas prisiėmė mūsų žmogiškąją prigimtį, nebesame daugiau vieni ir
apleisti. Mergelė atidavė savo vaiką kaip naujo gyvenimo pradžią.
Tikroji šviesa sušvito mūsų egzistencijoje, dažnai pridengtoje nuodėmės šešėlio. Šiandien vėl atrandame kas esme! Šią naktį mums apreiškiamas kelias, kuriuo turime žengti, kad pasiektume tikslą. Nuo
dabar nebegali būti jokios baimės ar išgąsčio, nes šviesa rodo kelią į Betliejų. Negalime nieko neveikti. Nebeleistina stovėti vietoje.
Turime eiti pamatyti Viešpatį paguldytą ėdžiose. Štai džiaugsmo ir
laimės priežastis! Šis Kūdikis „mums gimė“, jis „mums duotas“, kaip
paskelbta pranašo Izaijo. Tautai, kuri jau du tūkstančius metų eina
į visą pasaulį kviesdama visus dalyvauti šiame džiaugsme, pavesta
misija, kad visi pažintų Taikos kunigaikštį ir taptų jo veiksmingu
įrankiu tautose.
Išgirdę kalbant apie Kristaus gimimą, nutylame, kad mums prabiltų naujagimis. Jo žodžius priimame į širdį nenuleisdami žvilgsnio nuo jo veido. Jei jį paimsime į savo rankas ir leisime, kad mus
apkabintų, jis suteiks širdžiai tokią ramybę, kuri niekuomet nepraeina. Šis kūdikis moko mus to, kas esmingiausia mūsų gyvenimui.
Jis gimsta pasaulio skurde, nes jam ir jo šeimai nėra vietos užeigoje. Jis randa pastogę ir prieglobstį tvarte ir yra paguldomas gyvulių
ėdžiose. Vis dėlto, iš nieko sušvinta Dievo šlovės šviesa. Pradedant
nuo čia, paprastos širdies žmonėms prasideda tikrasis išsivadavimas
ir nesibaigiantis išpirkimas. Iš šio Kūdikio, į kurio veidą įsispaudė
Dievo Tėvo gerumo, gailestingumo ir meilės bruožai, visiems mums,
jo mokiniams, kaip sako apaštalas šv. Paulius, prasideda įsipareigojimas, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio turtų gyventume santūriai,
teisingai ir maldingai (Tit 1,12).
Kaip Betliejaus piemenims, ir mūsų akys teprisipildo nuostaba
kontempliuojant Dievo Sūnų Kūdikį Jėzų. Tekyla nuoširdus prašymas: „Viešpatie, parodyk mums savo gailestingumą, suteik išgelbėjimą!“ (Ps 85.8)
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Mylimieji broliai ir seserys,
Jėzaus gimimo šventę kasmet savo širdyse išgyvename kaip
asmenišką Viešpaties artumos potyrį.
Jėzus yra su mumis - dovanoja naują gyvenimą, stiprina
viltį ir tikėjimą, moko mylėti ir siekti šventumo, griauti
nepažinimo ir abejingumo
sienas kasdienybėje.
Tegul 2020 -ieji Viešpaties metai būna kupini meilės,
širdžių bendrystės ir tyro džiaugsmo Jėzuje Kristuje!
Sveikinu su Jėzaus gimimo švente!
Taikių, ramių, viltingų Šv. Kalėdų ir
Naujų 2020 -ųjų metų!
Su meile, klebonas br. Evaldas Darulis OFM
2019 Viešpaties metai, gruodis

Kalėdų laikotarpio pamaldos
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčioje
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.

Nuo Šv. Kalėdų iki gruodžio 30 d. bažnyčios prieangyje
parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė.
Nuoširdžiai dėkojame tautodailininkei
Viktorijai Bitinaitei-Stankevičienei bei Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centrui už pagalbą įkurdinanti
prakartėlę mūsų bažnyčioje.

BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE –
PRAKARTĖLIŲ PARODA

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 29 d. bus atidaryta visos Lietuvos gražiausių prakartėlių
paroda.
www.bernardinuparapija.lt

