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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. Andrius Nenėnas 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

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

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 3390ffff

Taisykite Viešpačiui 
kelią, ištiesinkite 

jam takus. 
Visi žmonės išvys 

Dievo išgelbėjimą.
Lk 3, 4. 6

EVANGELIJA (Mt 3, 1–12)   
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštyto-

jas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, 
nes prisiartino dangaus karalystė“. O jis buvo 
tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: 
„Dykumoje šaukiančiojo balsas: Taisykite 
Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ 

Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, 
o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo mais-
tas buvo skėriai ir lauko medus. 

Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyvento-
jai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo 
nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. 
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių 
krikštytis, Jonas juos barė: 

„Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo 
besiartinančios rūstybės? Parodykite tikrų at-
sivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: 'Juk 
mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sakau, kad 
Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų 
akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir 
kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, 
bus iškirstas ir įmestas į ugnį. 

Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, 
bet po manęs ateis galingesnis už mane – aš ne-
vertas jam nė kurpių nešioti. Jisai krikštys jus 
Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, 
ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius sugabens į 
klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. 
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ADVENTO KONCERTAS         
Gruodžio 18 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jums 
koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos daina-
vimo klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. 

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ       
Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio  
18 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta –  
ilgasis koridorius. Kviečiame parapijiečius dalyvauti mugėje. Mugės metu 
vaišinsimės sriuba. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies 
gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės telefonu: +370 650 74189 (Titas)

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI       
Gruodžio 9–11 d. Trinapolyje – Advento rekolekcijos jaunimui (14–30 m.) su saleziečiu  
br. kun.  Oliveriu. Tema: Marija skubiai susiruošė ir iškeliavo (Lk 1,39). Kartu klausysimės pas-
kaitų, melsimės, šlovinsime ir džiaugsimės bendryste.
Dalyvio auka – 40 Eur., studentams – 35 Eur. Registracija: bjcentras.lt

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidinia-
me kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą 
virs parapijiečiai Danuta ir Ramūnas Papinigiai
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS       
Mieli parapijiečiai, dėkojame praėjusį sezoną paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Jau baigėme išsimokėti skolą už praėjusį šildymo sezoną. 
Prasidėjus naujam šildymo sezonui, ir vėl kviečiame 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!
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Advento žva-
kės pabrėžia 
tamsos ir švie-
sos kontrastą. 
Biblijoje Kris-
tus vadinamas 
pasaulio švie-

sa, o žmogų apgaubusi nuodėmės tamsa. Per 
adventą mes laukiame Kristaus atėjimo. Su 
kiekvienos žvakės įžiebimu išsisklaido vis dau-
giau tamsos, nes Jo atėjimo laikas artėja.

Žvakių spalvos
Keturios žvakės žymi keturis advento sekma-
dienius. Trys violetinės žvakės reiškia maldą, 
atgailą ir pasninką, kurie praktikuojami per 
adventą ir gavėnią. Su pažadėto Išganytojo lū-
kesčiu mes laukiame savo tamsoje: kaip žmo-
nija laukė iki Kristaus gimimo ir kaip mes visi 
nekantraudami laukiame Jo pažadėto antrojo 
atėjimo.
Rožinė žvakė reiškia džiaugsmą, kurį Dievo 
įsikūnijimas atnešė žmonijai. Ji įžiebiama tre-

II ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 11, 1–10: Teisingai jis teis mažuosius
Ps 72: P. Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius.

Rom 15, 4–9: Kristus išganys visus žmones
Mt 3, 1–12: †  Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalys-
tė“, - tai yra Jono Krikštytojo pirmieji žodžiai. 
Taip jis pradėjo pildyti apie jį sakytą prana-
šystę: eiti pirma Viešpaties Jam kelio nutiesti. 
Be atsivertimo žmonės negali pažinti Jėzaus ir 
Jį priimti kaip tą, „kuris krikštys jus Šventą ja 
Dvasia ir ugnimi“, kaip Jonas skelbė savo 
klausytojams, o šiandien – mums.
Esame pakrikštyti vardan Dievo Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Gal šis antras 
Advento sekmadienis mums nori priminti, kad 
Jėzaus, mums dovanojusio šį krikštą, atėjime 
jau prasideda dangaus karalystė? Man atrodo, 
kad Jonas Krikštytojas šiandien klausia, ar 
šio krikšto ugnis dega mumyse. Todėl ir mes 

esame kviečiami: „Parodykite tikrų atsivertimo 
vaisių!“.
Gyventi kaip Jonas, kuris „vilkėjo kupranu-
gario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs 
odiniu diržu“, kurio „maistas buvo skėriai ir 
lauko medus“, tikrai mums nereikia. Bet „tai-
syti Viešpačiui kelią ir ištiesinti Jam takus“ 
mes galime ir mokame. Tad savo žodžiais ir 
darbais mes rodome kitiems Jėzų, būdami Jo 
nuolankūs pirmtakai. Gal tada ir mes, krikš-
čionys, tampame tikrais Advento asmenimis, 
panašiai kaip Marija ir Jonas Krikštytojas?

 
kun. Severinas Arminas Holocheris OFM  

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS   
Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras jau 
septintą kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vaikai, 
mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai kviečiami 
kurti prakartėles ir iki gruodžio 4 d. užregistruoti jas į konkursą. Daugiau 
informacijos galite rasti www.prakartele.lt

Ką reiškia advento vainiko žvakės

čiąjį sekmadienį. Kartais vainikas turi ir penk-
tąją, baltos spalvos, žvakę, kuri simbolizuoja 
Kristų ir yra įžiebiama per Kūčias.

Advento sekmadienių reikšmės
Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį. 
Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jė-
zaus atėjimą.
Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Žie-
biama Betliejaus žvakė, primenanti apie Mari-
jos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

Trečiasis kreipia Džiaugsmo link. Žiebiama 
piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą 
džiaugsmą gimus Kristui.
Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ra-
mybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti an-
gelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemė-
je ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Pagal „GetFed“ tinklaraščio informaciją
Iš bernardinai.lt archyvų

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ    
Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 18.00 val. šv. Mišios ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
paveikslo Bernardinų bažnyčios šoniniame altoriuje pašventinimas. Paveikslas papuoštas naujais 
apkaustais (autorė Asta Šimkevičienė). Po to – pabendravimas, kuklios vaišės.

KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO    
Kviečiame kiekvieno mėnesio II-ąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koply-
čioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente – „Pasilikite 
manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15,1-8).

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS VAIKAMS       
Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios 
metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės  vaikams 
iš Kurčiųjų mokyklos, Bernardinų vaikų dienos centro 
ir ukrainiečiams, kurie dalyvauja  programoje „Šeimų 
draugystė“. 
Kviečiame norinčius prisidėti prie šios akcijos  parapi-
jiečius – gruodžio 4 d., sekmadienį, per kiekvienas šv. 
Mišias loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles  atnešti 
į parapijos zakristiją iki gruodžio 23 d. Atsakingas asmuo Titas mob. tel. +370 650 74189. 


