Bernardinai
NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

BERNARDINAI

Kviečiame aplankyti Aušros Grendaitės angelų parodą ,,Angelas
Tau“ Bernardinų bendruomenės centre, Maironio 10. Vilnius
Paroda veiks nuo gruodžio 21 d. iki sausio 28 d.
Nr. 827

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gruodžio 27 d. 18.30 val. kviečiame į
filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime kultinę režisieriaus
Eldaro Riazanovo komediją-dramą „Likimo ironija arba po pirties“ (1975 m.,
Mosfilm). Pirmą kartą filmas parodytas
1976 metų sausio 1-ąją. Filmą tuomet pamatė apie 100 milijonų
žmonių ir jis iškart tapo kasmetine neatskiriama naujametės programos dalimi kaip eglutė ir prezidento sveikinimas. Filmo gerbėjams – gera žinia! Holivude jau yra kuriama amerikietiška šios
istorijos versija. Filmas bus rodomas originalo kalba su lietuviškais
subtitrais.
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

2021 gruodžio 25 d.

K R ISTAUS GIMIM AS. K A LĖDOS

ALBUMO „CLAVIS COELI“ PRSTATYMO KONCERTAS
KVIEČIA GŠ ANSAMBLIS

GŠ Ansamblis kviečia į albumo „Clavis Coeli“ pristatymo koncertą, kuris vyks gruodžio 29 d. 19 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio
bažnyčioje Vilniuje. Naujame albume – Mišių dalių fragmentai
iš bernardinų liturginės muzikos rankraščio “Clavis Coeli” (Gardinas, 1760). Rankraštinis giesmynas „Clavis Coeli“, šiuo metu
saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
pamaldų metu buvo naudotas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.
GAMA KURSAS BERNARDINUOSE

Nuo 2022 metų sausio 24 d. mūsų parapijoje yra
organizuojamas GAMA kursas. Kurso metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 10 susitikimų
įsigilinsite į vienų iš svarbiausių krikščioniškojo tikėjimo dogmų esmę, suprasite jų reikalingųmą krikščionio gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus,
susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Apie kurso
vidurį vyks savaitgalio rekolekcijos, vasario 25-27 d. Šiuo metu jos
yra numatomos Trinapolio rekolekcijų namuose.
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18.30 val. Pirmasis
susitikimas, kaip jau minėjome vyks 2022 m. sausio 24 d., nuo
18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Detalesnė informacija bus šiek
tiek vėliau, sekite skelbimus.
Šiuo metu planuojame kursą ir rekolekcijas organizuoti kontaktiniu būdu, bet viską tikslinsime eigoje, derinsimės prie situacijos,
kurią diktuos laikmetis.
Registracija bus atidaryta nuo sausio 2 d. internetinėje platformoje.
Sekite informaciją tiek laikraštėlyje, tiek ir mūsų parapijos internetiniame puslapyje bei facebook‘o paskyroje.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

f

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
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Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:
šiandien jums gimė
Išganytojas – Viešpats Mesijas.
EVANGELIJA (Lk 2, 1–14)
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!“
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

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 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

Popiežius Pranciškus: Dievo švelnumas
Šventosios Kalėdų nakties liturgija Išgelbėtojo gimimą parodo
kaip šviesą, kuri perskverbia ir išsklaido didžiausią tamsą. Viešpaties buvimas tarp savo tautos ištirpdo pralaimėjimo svorį ir
vergovės liūdesį, skleidžia linksmybę ir džiaugsmą. Taip pat ir
mes šią palaimintą naktį atėjome į Dievo namus, per žemę apgaubusias tamsumas, tačiau su tikėjimo žibintu, apšviečiančiu
mūsų žingsnius, vildamiesi atrasti tą „didžią šviesą“.
Istorijos kelyje šviesa, kuri perskrodžia tamsą, mums apreiškia,
kad Dievas yra Tėvas ir kad jo kantri ištikimybė yra stipresnė už
tamsybes ir sugedimą. Toks yra Kalėdų nakties skelbimas. [...]
Izaijo pranašystė skelbia patekėjimą didžios šviesos, kuri perveria tamsą. Ji gimsta Betliejuje, ją priima meilios Marijos rankos,
Juozapo meilė, piemenų nuostaba. Angelai paskelbia piemenims
Išganytojo gimimą tokiais žodžiais: „Ir štai jums ženklas: rasite
kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ženklas yra
Dievo kraštutinis nuolankumas, tai meilė, su kuria jis tą naktį
priėmė mūsų trapumą, kančią, nerimą, troškimus ir ribas. Žinia, kurios visi laukė ir ieškojo savo sielos gelmėse yra ne kas
kita, o Dievo švelnumas: Dievas, kuris į mus žvelgia šilumos
pilnomis akimis, priima mūsų vargingumą, mūsų mažumą mylintis Dievas. Kaip priimame Dievo švelnumą? Ar leidžiu jam
mane pasiekti, apkabinti, ar, priešingai, trukdau jam priartėti?
„Bet aš ieškau Viešpaties“, pasakys kai kas. Vis dėlto, svarbiausias dalykas nėra Jo ieškoti, bet leisti, kad Jis manęs ieškotų ir
kad atrastų, kad švelniai paliestų. Šį klausimą mums užduoda
Kūdikėlis, vien savo buvimu: ar leidžiu Dievui man norėti gero?
Ar turime drąsos su švelnumu priimti sunkias situacijas ir šalia
esančių problemas ar pirmenybę teikiame nuasmenintoms išeitims, galbūt veiksmingoms, bet be Evangelijos šilumos. Kaip
šiandien pasauliui reikia švelnumo. Dievo kantrybės, Dievo artumo, Dievo švelnumo.
Krikščionio atsakas negali būti skirtingas nuo to, kurį Dievas
duoda mūsų menkumui. Gyvenimas turi būti gyvenamas su gerumu ir narsa. Kai suvokiame, kad Dievas yra įsimylėjęs į mūsų
mažumą, jog pats tapo mažu, kad mus geriau sutiktų, negalime neatverti jam savo širdies ir nemelsti: „Viešpatie, padėk man
būti kaip Tu, duok švelnumo malonę sunkiausiomis gyvenimo
situacijomis, artumo malonę kiekvienoje būtinybėje ir romumą
kiekviename konflikte“.
Dievo šviesą mato paprastieji, pasiruošę priimti Dievo dovaną.
Nemato pasipūtėliai, išpuikėliai, kuriantys įstatymus vien pagal
save, užsidarę kitiems. Žvelkime į Prakartėlę ir melskimės, prašydami Motinos Mergelės: „Marija, parodyk mums Jėzų“.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ Jn 1,14

Brangieji broliai ir seserys,
Dievas nuolankumą mums atskleidė per Įsikūnijimą,
o meilę parodė kentėdamas.
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo diena primena,
kad mūsų gyvenime turi būti pagerbtas paprastumas,
išaukštintas neturtas, pašlovintas nuolankumas, o šią
paslaptį išgyventume džiugiai visas dienas ir metus!
Sveikinu su Šv. Kalėdomis ir Naujais,
2022-aisiais Viešpaties metais!
Linkiu taikos, santarvės ir Dievo malonės!
Su pagarba ir meile,
klebonas br. Evaldas Darulis OFM

2021 Viešpaties metai, gruodis

Maloniai kviečiame į Kalėdų laikotarpio
pamaldas bei renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos).
Šv. Mišios – 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena.
Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 31 d. Šv. Mišios Naujuosius 2022-uosius Metus
pasitinkant - 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 ir Žirgynui Laimos žirgai (Laimoszirgai.lt) už pagalbą
įkurdinanti prakartėlę mūsų bažnyčioje.
BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS
„ŠVENTŲ KALĖDŲ GIESMĖ“

Maloniai kviečiame į tradicinį šventinį
Bernardinų Kalėdų koncertą, vyksiantį gruodžio 28 d., 19 val. Bernardinų
bažnyčioje. Koncerte „Šventų Kalėdų
giesmė“ dalyvaus dainininkai Vygantas Kazlauskas, Angelė Joknytė; choras
„Langas“, vad. Rita Kraucevičiūtė; vokalinė grupė ,,Duodeco“, vad. Povilas
Vanžodis; ,,Sekmadieninis varinių dūdų orkestras“, vad. Tadas Šileika. Koncertą ves aktorius Gabrielius Zapalskis. Į gestų kalbą vers
bendrijos „Pagava“ atlikėjai. Koncerte skambės įvairių kūrėjų bei
tradicinės kalėdinės dainos ir giesmės.
Renginio mecenatas – UAB „Vilpros investicija“; rėmėjai: UAB
„Fintechnologijos“, Eglė Baležentienė, Ramūnas Dešukas, Ignas
Mateika; informaciniai rėmėjai: „Lietuvos ryto“ televizija,
bernardinai.lt.
Nuoširdžiai dėkojame visiems parapijiečiams ir kitiems geradariams, kurių prisidėjimas padėjo priartėti prie šios tradicija tapusios dovanos mūsų žmonėms.
www.bernardinuparapija.lt

