Bernardinai
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir Naujųjų metų! Būkite palaiminti ir pilni kūdikėlio
Jėzaus džiaugsmo! O mes sulaukę 90 prakartėlių, kurios sudalyvavo IV Pranciškoniškame prakartėlių konkurse, dėkojame dalyviams už dalyvavimą bei prakartėlės žinios skleidimą visoje Lietuvoje ir linkime įkvėpimo bei nesibaigiančio kūrybiškumo.Šiandien, sausio 5 d. kviečiame į apdovanojimų ceremoniją Vilniaus
Bernardinų bažnyčioje - 10.30 val. šv. Mišios su Vilniaus vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu,
11.30 val. laureatų apdovanojimai. Maloniai kviečiame dalyvauti!
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS TRINAPOLYJE

BERNARDINAI
Nr. 772

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

2020 m. vasario 7–9 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyks rekolekcijos sutuoktiniams –
Sutuoktinių susitikimų savaitgalis. Rekolekcijas ves keturios sutuoktinių poros ir kunigas.
Kviečiame dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija: http://sutuoktiniususitikimai.lt arba el.paštu: sutuoktiniususitikimai@gmail.com

Garbė tau, Kristau,
paskelbtam pagonims,
garbė tau, Kristau,
įtikėtam pasaulyje!

GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS
JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“

Sausio 9 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis-Adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda! Po šv. Mišių šlovins Milda ir Nerijus iš Vilniaus! Esate laukiami visi ! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais
vaikais ! Daugiau informacijos: Edgaras, tel. +370 645 34505, Gintarija, tel. +370 686 73408.

Plg. 1 Tim 3, 16

LJD ŠLOVINIMO CHORO KALĖDINIS – PARAMOS KONCERTAS

Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras kviečia į Kalėdų giesmių vakarą sausio 5 d. 14 val. Bernardinų bažnyčioje. Tradicinės ir šiuolaikinės Kalėdų giesmės, entuziastingi ir švytintys veidai –
visa tai ir dar daugiau laukia Tavęs, ar esi pasiruošęs švęsti? Kalėdų žvaigždė rodė kelią trims
išminčiams... Gal būt sekdamas ją ir Tu atrasi ką nors nuostabaus?
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. 11 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -7193 Eur
11 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 8643 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 6644 Eur
Iš viso įplaukų: 15287 Eur
11 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 9765 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 3378 Eur
Iš viso išlaidų: 13143 Eur
11 mėn. balansas "+" ; "-": -2144 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -5049 Eur

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

2020 sausio 5 d.

EVANGELIJA (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))
Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas
Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį
atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra
atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos
neužgožė.
[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio
vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad
paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų.
Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie
šviesą.]
Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną
žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis
jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo
nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti
Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro
norų, bet iš Dievo užgimę.
Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio
Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai,
apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane
ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už
mane pirmesnis“.
Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę
malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas
per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų
Kristų.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai
viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje
esantis, mums jį apreiškė.]

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
II SEKMADIENIO KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 24, 1–2. 8–12: Dievo išmintis apsigyveno išrinktojoje tautoje
Ps 147: P. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Arba: Aleliuja.
Ef 1, 3–6. 15–18: Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų tapti jam įsūniais
Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18): † Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų
Iš šv. Vyskupo Augustino Pamokslų
Dievo Žodžio regėjimas mus pasotins
Kas gali pažinti visus išminties įr pažinimo lobius,
paslėptus Kristuje po jo vargano kūno pavidalu? Juk
jis būdamas turtingas, dėl mūsų tapo vargdieniu,
kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Prisiimdamas mirtingumą ir mirtį, jis pasirodė esąs vargšas;
tačiau mums pažadėjo būsimuosius turtus, o buvusių jų neprarado.
Kokia neregėta apstybė jojo malonės, kurią paslėpė
nuo jo bijančių jų ir suteikė tiems, kurie juo viliasi!
Laukdami jo ateinant, tik iš dalies žinome, kas
yra įvykdyta. Kad taptume verti tai suprasti, jis,
Dievo pavidalu būdamas lygus Tėvui ir prisiimta
tarno išvaizda tapęs panašus į mus, pats keičia
mus pagal Dievo paveikslą: vienatinis Dievo Sūnus,
tapęs žmogaus sūnumi, žmogaus sūnus daro Dievo
vaikais. Prisiimdamas regimą tarno išvaizdą, jis
išg ydė tarnus ir išlaisvino, kad jie galėtų regėti Dievo
pavidalą.
Mat mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė,
kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime
panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Ko
yra verti tie išminties ir pažinimo lobiai, ko verti tie
dieviški turtai, jeigu jų mums nepakanka? lr kam

toji malonės apstybė, jei nepasotina mūsų? Parodyk
mums Tėvą, ir bus mums gana.
Vienoje psalmėje vienas iš mūsų, kaip mes arba
tiesiog už mus yra pasakęs: Būsiu pasotintas. kai
apsireikš tavo garbė. Jis ir Tėvas yra viena: kas jį
regi, regi ir Tėvą. Todėl galybių Viešpats yra tas Gabės karalius. Kai mus perkeis, parodys mums savą jį
veidą; būsime išgelbėti, pasotinti, lr bus mums gana.
Kol tai įvyks, kol jis parodys mums savą jį veidą, ir
bus mums gana, ir malšinsime troškulį gerdami iš jo;
iš g yvybės šaltinio, tuo tarpu mes g yvename tikėjimu
ir klaidžiojame toli nuo jo, alkstame ir trokštame
teisingumo, neapsakomai degame troškimu išvysti
Dievo veido grožį, tad maldingai švęskime jo gimimą
tarno pavidalu.
Dar negalime regėti jo gimstant iš Tėvo prieš
aušrą, tačiau švęskime jo gimimą nakčia iš Mergelės
Marijos. Dar nesuvokiame, kad jo vardas pasilieka
saulės akivaizdoje, tačiau pripažinkime saulėje esant
jo palapinę.
Kol dar neregime Tėve amžinai esančio vienatinio
Sūnaus, prisiminkime Sužadėtinį, išeinantį iš savo
miegamojo. Kol dar nesame pasirengę įžengti į Tėvo
puotą, prisiminkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą ėdžiose.

TRIJŲ KARALIŲ IŠKILMĖ Į SEKMADIENĮ PERKELIAMA NEBUS

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad 2018 m. spalio 24 d. Dievo kulto ir sakramentų
drausmės kongregacija patenkino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. G. Grušo prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d.
(nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą.
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Tapkime džiaugsmo
pasiuntiniais
Iš kalėdinio arkivyskupo Gintaro Grušo
laiško.

„Džiaugsmas, kurį teikia Dievas, Jo artumas
ir gailestingumas mums nėra trumpalaikis.
Jis netolygus pramogų ir šventinio šurmulio
sukeltam linksmumui. Jis netolygus linksmybei, kurią renkamės norėdami užsimiršti ar nuramdyti vidinį nerimą, bent kuriam
laikui nuslopinti kančias, kylančias prislėgus
sunkumams ar matant neteisybę. Viešpaties
teikiamas džiaugsmas stiprina viltį ir padeda
pakelti sunkumus, nes kyla iš įsitikinimo, kad
Dievo artumas ir ištikima pagalba yra daug
svarbesnė tikrovė nei praeinančios gyvenimo
aplinkybės. Marija su Juozapu neverkšleno
dėl sąlygų, kuriomis Jėzus gimė. Pats Jo gimimas atnešė visa pranokstantį džiaugsmą.
Šis tvarus džiaugsmas skatina imtis veiksmų ir kurti gražesnį pasaulį, geresnę visuomenę. Ne atsitiktinai prieš Kalėdas vyksta tiek

įvairiausių gerumo akcijų. Norėtųsi, kad tokios akcijos virstų įprastomis bei pastoviomis
nuostatomis ir taptų kasdieniais įpročiais.
Noriu paraginti jus visus rinktis džiaugsmą.
Pastebėti kasdienio gyvenimo smulkmenas,
kuriose galima įžvelgti Dievo artumo ir pagalbos apraiškas. Jeigu nejaučiate džiaugsmo,
jeigu nematote pagrindo džiaugtis, melskitės
ir prašykite. Kristus yra mūsų džiaugsmo šaltinis ir Jis tikrai jums tai suteiks.
Galiausiai patys tapkime džiaugsmo priežastimi kitiems: savo artimiesiems, šalia gyvenantiems ir toli esantiems, tiems, kurie yra
vieniši ir kurie kenčia, tiems, kurie stokoja
mūsų dėmesio ar konkrečios pagalbos. Kaip
šventasis Pranciškus Asyžietis, kuris praturtino bažnyčią prakartėlės tradicija, „neškime
meilę, ten kur siaučia neapykanta, santaiką
– kur vyrauja barniai; vienybę, ten kur skilimas; tikėjimą – kur kankina abejonės; tiesą,
kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą – kur slegia liūdesys,
šviesą – kur užgulusios tamsybės“. Tapkime
džiaugsmo pasiuntiniais.
Džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Bernardinų vaikų dienos centro ir neįgaliųjų dienos centro bendruomenės
bei Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras nuoširdžiai
dėkoja Bernardinų parapijos žmonėms už kalėdines dovanas vaikams ir
neįgaliesiems.
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.
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)
www.bernardinuparapija.lt

