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 12 d. loterijos būdu
išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles atnešti į parapijos zakristiją iki gruodžio 23 d. Atsakingas asmuo Titas, mob. +370 650 74189.
KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio 12 d., sekmadienį,
iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta – ilgasis koridorius. Kviečiame parapijiečius
dalyvauti mugėje. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti
ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami! Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės mob. +370 650 74189 (Titas).
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Dievo dvasia ant manęs.
Jis mane siuntė išganymo
žinią nešti varguoliams.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE – LAUKIAME MAISTO

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 8-us metus iš eilės mūsų parapijiečiai organizuoja šventinius
pietus Vilniaus miesto stokojantiems. Šiemet mūsų bažnyčios kieme planuojame pamaitinti apie
250 žmonių, todėl lauktume jūsų pagalbos, atnešant baltos mišrainės ir pyrago.
Maisto lauktume gruodžio 25 dieną 10 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios koridoriuje), daugiau
informacijos el. paštu: kristina.malevskiene@gmail.com
Taip pat kviečiame prisijungti pavedimu į parapijos sąskaitą:
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
Atsiskaitomoji sąskaita LT30 7300 0101 3343 9118
Bankas SWEDBANK AB
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos „pietūs stokojantiems“
Dėkojame už jūsų gerumą. Sukurkime šventę stokojantiems!

Iz 61, 1

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti ar
padėti surasti rėmėjų.
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais:
• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
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 (Lk 3, 1–6)

Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką
gi mums daryti?!“
Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko
valgyti, tegul taip pat daro“.
Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“
Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau,
negu jums nustatyta“.
Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums
daryti?“

Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui
pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš
nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus
Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė;
jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį,
o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir
skelbė gerąją naujieną.
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Bernardinai
III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sof 3, 14–18a: Viešpats džiaugsis tavim ir krykštaus
Iz 12, 2–6: Džiūgauk ir krykštauk: didis tavyje Izraelio Šventasis.
Fil 4, 4–7: Viešpats yra arti
Lk 3, 10–18:† O ką mums daryti?

Šio sekmadienio Mišių
liturgijoje mums perteikiamas pakartotinas patarimas, kurį šventasis Paulius
duoda pirmiesiems Filipų
krikščionims: Visuomet
džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju:
džiaukitės! Tęsdamas apaštalas pateikia
esminę šio gilaus džiaugsmo priežastį: Viešpats yra arti!
Tai taip pat advento ir kiekvienos dienos
džiaugsmas: Jėzus yra labai arti mūsų.
Kaskart vis arčiau. Šventasis Paulius mums
duoda ir raktą suprasti savo liūdesio kilmę: tai
mūsų nutolimas nuo Dievo dėl savo nuodėmių
ar drungnumo.
Viešpats visada neša mums džiaugsmą, o ne
liūdesį. „Visos jo paslaptys yra džiaugsmo paslaptys; skausmingąsias sukėlėme mes patys".
Sveika, malonėmis apdovanotoji!
Viešpats su tavimi!, - sako Angelas
Marijai. Mergelės džiaugsmo priežastis Dievo artumas. Mesijo artumo akivaizdoje
savo džiaugsmą Elzbietos įsčiose išreikš ir dar
negimęs Krikštytojas. O piemenims Angelas
pasakys: Nebijokite! Štai aš skelbiu
jums gerąją naujieną, kuri bus

visai tautai. Šiandien
Dovydo mieste jums
gimė Išganytojas.
Džiaugsmas - turėti Jėzų,
liūdesys - Jį prarasti.
Žmonės sekė paskui
Viešpatį, prie Jo prieidavo
vaikai (vaikai nesiartina
prie liūdnų žmonių) ir visa minia džiaugėsi šlovingais Jo darbais.
Tamsos dienoms, kurios stojo po Kančios,
pasibaigus, prisikėlęs Jėzus įvairiomis progomis pasirodys mokiniams. Evangelistas ne
kartą pažymės, kad apaštalai nudžiugo,
išvydę Viešpatį. Jie niekad neužmirš tų
susitikimų, per kuriuos jų sielos patyrė neapsakomą džiaugsmą.
Džiaukitės, šiandien mums sako
šventasis Paulius. Turime tam pakankamai
priežasčių. Negana to, turime vienintelę priežastį: Viešpats yra arti. Galime artintis
prie Jo kada tik norime. Po kelių dienų ateis
Kalėdos, mūsų šventė, krikščionių, žmonijos,
kuri pati to nežinodama ieško Kristaus, šventė. Ateis Kalėdos ir Dievas nori, kad būtume
džiugūs kaip piemenys, kaip Išminčiai, kaip
Juozapas ir Marija.
Galėsime būti džiugūs, jei Viešpats tikrai
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yra mūsų g yvenime, jei nesame Jo praradę, jei
akių mums neaptemdė drungnumas ir didžiadvasiškumo stoka. Kai ieškant laimės einama
kitais keliais, o ne tuo, kuris veda į Dievą,
randama tik bėdos ir liūdesys. Visų tų, kurie
vienaip ar kitaip nusuko veidą į kitą pusę

(nuo Dievo), patirtis visada buvo tokia pat: jie
įsitikino, kad be Dievo nėra tikro džiaugsmo.
Negali būti.
Rasti Kristų ir pasilikti Jame reiškia gilų ir
visada naują džiaugsmą.
F.Fernandez-Carvajal. "Kalbėti su Dievu".

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS
„ŠVENTŲ KALĖDŲ GIESMĖ“ JAU GRUODŽIO 28 D.

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) parapija organizuoja tradicinį Kalėdų koncertą
„Šventų Kalėdų giesmė“ ir renka aukas, kad kasmetinis renginys įvyktų.
Koncertai visuomet yra labdaringi, jokie bilietai į juos neplatinami. Jais nešama Evangelinė
džiaugsmo ir solidarumo žinia, gimusio Žemei Dievo dovana žmonėms. Kiekvieno prisidėjimas
padės bendruomenei priartėti prie šios tradicija tapusios svajonės, o kartu ir dovanos visiems.
Prašome visų, kas gali, paremti šią ilgametę tradiciją pervedant auką į parapijos sąskaitą:
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA,
a/s LT30 7300 0101 3343 9118, bankas SWEDBANK AB
Mokėjimo pavedimo paskirties laukelyje BŪTINAI įrašykite auka Bernardinų Kalėdų koncertui
KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje"
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei
padėkas Dievui."
ADVENTO KONCERTAS

Gruodžio 19 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.
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras jau
šeštą kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai kviečiami kurti
prakartėles ir iki gruodžio 15 d. užregistruoti jas į konkursą. Daugiau informacijos galite rasti www.prakartele.lt
PRAKARTĖLIŲ PARODA BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUJE

Bažnytinio paveldo muziejaus ir Freisingo Diecezinio muziejaus (Bavarija, Vokietija) parodoje eksponuojami 29 objektai, atkeliavę iš muziejų saugyklų, bažnyčių, privačių kolekcijų (20 iš Vokietijos, 9 – iš Lietuvos). Paroda pristato Jėzaus Gimimo scenos vaizdavimo tradicijas Alpių regione
ir Lietuvoje.
Paroda veiks iki 2022 m. sausio 29 d. Būtina išankstinė registracija.
Daugiau informacijos: el p. muziejus@bpmuziejus.lt, tel. +37052697800
www.bernardinuparapija.lt

