Bernardinai
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.
Kviečiame norinčius prisidėti prie šios akcijos parapijiečius – gruodžio 6 d.
loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles atnešti į parapijos zakristiją iki gruodžio 22 d. Atsakingas asmuo Titas,
mob. +370 650 74189 (jei turėsite klausimų, ar negalėsite dalyvauti šv. Mišiose, skambinkite)
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PRANCIŠKUČIAI KVIEČIA

II ADVENTO SEKMADIENIS

2020 gruodžio 6 d.

Nors ir apribojimai, nors ir karantinas, nors ir penktadienis, bet pranciškučiai vis
tiek susitinka. Kviečiame vaikus ir paauglius prisijungti prie pranciškučių kiekvieną penktadienį nuo 16 val. Daugiau informacijos: deimante.narkute@gmail.com
ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Gruodžio 12-13 d. vyks Advento rekolekcijos jaunimui 14-29 m. amžiaus. Šįkart gilinsimės
į savo širdies šventovę pagal Šv. Pranciškaus pavyzdį, kuomet išgirdo žodžius: Eik ir atstatyk
mano bažnyčią. Rekolekcijas ves brolis pranciškonas konventualas Piotr Strochen. Numatytos
paskaitos, malda, šlovinimas bei diskusijos. Šįkart vykti į Trinapolį nereikės, užteks prisijungti
prie Zoom platformos. Registracija ir daugiau informacijos bjcentras.lt

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

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –
LAUKIAME MAISTO

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 7-us metus iš eilės mūsų parapijiečiai organizuoja šventinius
pietus Vilniaus miesto stokojantiems. Šiemet ši šventė bus kiek neįprasta, nes maistą ruošime
tik išsinešimui. Todėl dėkojame mūsų ilgamečiams savanoriams, tačiau dėl visų mūsų saugumo
šiemet lauktume tik pagalbos atnešant baltos mišrainės ir pyrago, kuriuos supakuosime stokojantiems. Pernai jūsų gerumo dėka pamaitinome virš 160 žmonių, šiemet žinome, kad šis skaičius
išaugo kone dvigubai.
Maisto lauktume 25 dieną 10 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios koridoriuje). Daugiau informacijos el. paštu: aurelijazakaitiene@gmail.com

Lk 3, 4. 6

Taip pat kviečiame prisijungti pavedimu į parapijos sąskaitą:
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
Ats. sąsk. LT30 7300 0101 3343 9118
Bankas SWEDBANK AB
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos „Pietūs stokojantiems“
Dėkojame už jūsų gerumą. Padėkime sukurti šventę stokojantiems!
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 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

EVANGELIJA (Mk 1, 1–8)
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta:
„Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,
kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo
balsas: 'Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite
jam takus!'“
Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir
skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti.

Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės
gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo
jo krikštijami Jordano upėje.
Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o
strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė
skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau
vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

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 ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 40, 1–5. 9–11: Taisykite Viešpačiui kelią!
Ps 85 P.: Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.
2 Pt 3, 8–14: Mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės
Mk 1, 1–8: † Ištiesinkite Viešpačiui takus!
Kodėl apie šv. Jono Krikštytojo g yvenimo būdą
ir jo skelbiamą žinią – taisyti kelią skaitome
per adventą? Juk laukiame Kalėdų – kuklaus,
vargingo ir solidaraus, bet visai negąsdinančio
Dievo atėjimo mažu Kūdikėliu. Adventą Bažnyčia kviečia apmąstyti ne tik kaip pasiruošimą
dieviškojo Vaikelio gimtadieniui. Adventas
– proga svarstyti apie įvairius Dievo atėjimus,
neaprėpiamus Jo kelius. Pirmasis atėjimas –
tai Dievo tapimas žmogumi. Šį įvykį kasmet
minime kaip mūsų išgelbėjimo kelio pradžią,
kaip solidarumo ir brolystės šventę. Antrasis
atėjimas – laikų pabaigoje, kai Dievas ateis g yvų jų ir mirusių jų teisti, objektyviai ir teisingai
įvertinti mūsų g yvenimo. Laikų pabaigoje visa
kūrinija tarsi iš naujo išbandoma. Jokia medžiaga neišliks Dievo dienos atėjimo metu, visa
sutirps iš karščio (plg. 2 Pt 3, 10). Kas tada
gali išlikti? Tik tas, kuris išlaiko glaudų ryšį su
Dievu, kuris g yvena pagal Jo Žodį. Tobulo ir

Kodėl aš aukoju
savo parapijai?
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) parapijiečių liudijimai

švento Viešpaties akivaizdoje negali išlikti tai,
kas laikina, trapu, paženklinta nuodėmės.
Tarp tų dviejų atėjimų tam tikra prasme yra
ir trečiasis, kai Viešpats ateina dabar pas mus
per sakramentus ir sutinkamus žmones. Šis
Dievo priartėjimas prie mūsų yra tarsi egzaminas, kaskart parodantis, kaip ruošiamės sutikti
Viešpatį laikų pabaigoje, galutinio Jo atėjimo
metu.[...]
Šv. Jonas Krikštytojas kviečia keistis, tai yra
išdrįsti apsvarstyti savo g yvenimo trūkumus,
juos šalinti ateinančio Dievo akivaizdoje.
Pranašas Izaijas ragina lipti ant kalno, tai yra
pasirinkti maldos laikyseną, kita vertus, išgirsti
tą, kuris skelbia ateinantį Dievą, ir šiai žiniai
nelikti abejingam. Kiekvieno advento žinia:
Dievas ateina tavęs ieškoti. Kaip Jam
atsiliepiu?
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
Mūsų broliai pranciškonai OFM, sugrįžę į
šią Dievo šventovę 1994-aisiais, o 2001-aisiais
lapkričio 20 d. oficialiai atkūrę Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapiją, jie yra
mūsų parapijos žmogiškasis kertinis akmuo,
nepamirškime to. Jie iki šiol tebekviečia mus
visus susirinkti aplink nuostabų altorių Avinė-

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

liui švęsti liturgiją, susiburti Eucharistijai – jie
yra iš tiesų verti mūsų, parapijiečių meilės ir
rūpesčio, nes jie taip pat yra iš kūno ir kraujo,
jie - ne angelai, žinia, jie taip pat klysta ir atgailauja, taip pat prisiminkime, kaip kartas nuo
karto jie kukliai prašo mūsų maldos už juos,
kad jų pašvęstasis gyvenimas dvasioje išliktų
tvirtas tarnauti Dievui ir jo vaikams, vadinasi
mums. Tai yra kasdienė kova, nes mes ir jie –
esame viena šeima, vieno Tėvo vaikai, ir tai yra
akivaizdu, nes žmogiška. Todėl kviečiu mus
visus – remkime, aukokime kiekvienas mūsų

Bernardinų parapiją kiek galime ir kaip galime įvairiais būdais. Bernardinų bažnyčia dienomis nėra užrakinta spynomis, grandinėmis
apjuosta ar kuolais užramstyta, galima ateiti ir
auką atnešti, įdėjus ją į aukų dėžutę ar palikti
raštinėje (pats taip darau), galima ir neišėjus
iš namų – nepatingėti suspausti klavišus savo
kompiuteriuose, prisijungti prie elektroninės
bankininkystės. Apie talentus, kuriuos šeimininkas paliko savo tarnams, kad juos jam sugrįžus, regėtų padaugintus, neminėsiu….
IN TE, DOMINE, SPERAVI.
Raimondas Černiauskas
***
Aukojame, nes gera dalintis. Smagu prisidėti
ir padėti, kad pajapijiečiams, kurie mus maitina dvasiškai finansinių išteklių dėka netruktų
visa ko fizinei būklei palaikyti.
Kai gali dalyvauti mišiose, prisidedi auka. O
kai negali dalyvauti ir mišias stebi per socialinius tinklus, paaukoti gali pavedimu.
Tomas Martūnas

ŠV. MIŠIOS NUOTOLINIU BŪDU

Mieli parapijiečiai, tuos, kurie dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi likti namie, kviečiame į
Šv. Mišias jungtis nuotoliniu būdu. Tiesiogiai transliuosime sekmadienio 10.30 val. šv. Mišias
parapijos FB paskyroje Vilniaus Bernardinai. Mes su jumis esame ir būsime kartu maldoje.
Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu jo budėjimo zakristijoje laiku, arba paskambinus į parapijos raštinę telefonu, ar parašius el. paštu. Visi
kontaktai, kunigo budėjimo laikas, raštinės darbo valandos nurodyti mūsų interneto svetainėje:
www.bernardinuparapija.lt
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Mažesnieji broliai pranciškonai 5-ąjį kartą skelbia prakartėlių
konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi“. Kadangi išgyvename pandemiją ir turime atsižvelgti į nustatytus
apribojimų reikalavimus, šįkart konkursas bus nuotolinis ir
prakartėlių nereikės pristatyti į vienuolynus ar bažnyčias, kaip
ankstesniais metais. Taip pat, tai geras ženklas – prakartėlės
liks jūsų namuose, darbovietėse ar kitose jums brangiose vietose.
Balsavimas vyks nuotoliniu būdu svetainėje www.prakartele.lt.
Broliai kviečia lapkričio 23 – gruodžio 14 dienomis kurti prakartėles ir jų nuotraukas kelti į puslapį www.prakartele.lt

www.bernardinuparapija.lt

