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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

Viešpaties dvasia ant manęs; jis mane pasiuntė 
nešti gerąją naujieną vargdieniams.  Iz 61,1 

EVANGELIJA (Mt 11, 2–11)   

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, 
nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi 
tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 

Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, 
ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji 
vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, 
mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama 
geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipik-
tins manimi“. 

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms 
apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar 

vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pama-
tyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? 
Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure ka-
raliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti 
pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, 
negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: 
'Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis 
nuties tau kelią'. Iš tiesų sakau jums: tarp gimu-
sių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikš-
tytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje 
didesnis už jį“. 
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NAUJOS PARODOS BERNARDINUOSE
Aido Mikelėno tapybos darbų paroda
Paroda veiks iki sausio 25 d. Bernardinų  
galerijoje (3 aukštas).

Tanios Serket fotografijos paroda SARASTRO
Paroda veiks iki sausio 9 d. Bernardinų bendruome-
nės centre (1 aukštas). 

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)

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame 
kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs 
šeimų šlovinimo grupė „Glorija“.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

                       BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS       
Kaip ir kasmet iš Betliejaus per pasaulį keliauja Betliejaus Taikos ugnis. Lietuvo-
je ją globoja skautai. Šių metų Betliejaus Taikos ugnies šūkis „Dovanok šviesą –  
dovanok viltį“!
Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 18 val. bus aukojamos šv. Mišios, po kurių skautai 
dalins Betliejaus Taikos ugnį. Kviečiame dalyvauti ir tapti Taikos ir šviesos nešėjais pasaulyje.

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).

ADVENTO KONCERTAS    
Šiandien, gruodžio 11 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belau-
kiant“. Jums koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos moky-
klos dainavimo klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. 

Kviečiame apsilankyti!
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Iz 35, 1–6a. 10: Pats Dievas ateis ir mus išgelbės
Ps 144 (145): P. Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.

Jok 5, 7–10: Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti
Mt 11, 2–11: † Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Ar Tu esi tas, kuris turi ateiti?
Visuomenėje sklandančios kritiškos nuo-
monės apie Jėzų Mesiją, žinoma, pasiekė 
Jono Krikštytojo ausis, todėl suprantama, jog 
įkalinimo Mecheronto tvirtovėje kančių išvar-
gintam ir jaučiančiam savo misijos tragišką 
baigtį pranašui kilo abejonių. Abejoti ir klausti 
yra labai žmogiška, o Jono klausimas yra 
pagrįstas, nes ir jis, kaip daugelis žydų, laukė 
Mesijo nugalėtojo ir teisėjo. Tačiau kalinį 
pasiekiančios žinios liudija kitokius dalykus. 
Jis girdi apie meilės ir gerumo pilną, nuolankų 
ir silpną, tylų ir kuklų Išganytoją. Jonas sune-
rimęs: ar tai tikrasis Mesijas? Kristus neduoda 
tiesioginio atsakymo, bet leidžia pačiam pra-
našui nauju žvilgsniu pažvelgti į savo Mesijo 
sampratą ir pažinti tikrąsias, o ne žmonių 
Mesijui primestas savybes. Jonas Krikštytojas 
pats turi pažinti ir įsitikinti, todėl Kristus 
atsako, paminėdamas įvykius, apie kuriuos 
pranašavo Izaijas (35, 4-6). Ž ydai prana-
šo Izaijo žodžius suprato kaip mesijinius. 
Jėzus juos įg yvendino konkrečiais darbais. 
„Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite 
ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, 
raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji 
prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji nau-
jiena". Kristaus išvardyti stebuklai yra naujos 

eros, naujo mesijinio arba išganymo amžiaus 
ženklai ir pradžia. 
Mums šis atsakymas Jonui papildomas Baž-
nyčios tikėjimo patirtimi apie dvasios kurčių jų, 
aklų jų, raupsuotų jų pagydymus ir prikėlimus 
naujam gyvenimui. Ši žinia jau skirta mums. 
Adventas - laukimo laikas. Ko laukiame? Iš-
ganytojo, geresnio g yvenimo; viltingai laukiame 
esminių pokyčių mumyse ir pasaulyje. Dažnai 
atsitinka, kad po Kalėdų, patyrę tik emocinį 
pakilimą, panašiai kaip Jonas klausiame: 
„Ar Kristus yra tas, kuris perkeis pasaulį, ar 
mums pasiieškoti kito?“ Pažinimui, suprati-
mui duotas adventinio laukimo ir pasirengimo 
laikas, kad kaip Jonas patys suvoktume mums 
duotų ženklų prasmę. Kalėdos kasmet naujai 
pradeda mesijinę erą. Per Kristų Dievas naujai 
įžengia į pasaulį. Viliamės gero g yvenimo 
rytoj, o Dievas eina dabar ir jį nori kurti šian-
dien. Kiekvieną kviečia išgijimui iš dvasios 
negalių ir prikėlimui atnaujintam gyvenimui. 
Ir palaimintas, kas juo nepasipiktins, kas 
nepuls ir negrobs dangaus karalystės jėga, bet, 
tapęs kuklus ir paprastas, tinkamai pasirengęs 
priims ją kaip dovaną.

kun. Aušvydas Belickas  
„Mažoji studija“

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

MALONIAI KVIEČIAME Į  KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDAS BEI  RENGINIUS 
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE 

Gruodžio 24 d. Kūčios. Šv. Mišios – 18.00 val., Piemenėlių Mišios – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos).  
             Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Gruodžio 31 d. Šv. Mišios Naujuosius 2023-uosius Metus pasitinkant – 23.00 val.
       Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.  
             Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 27 d. 19.00 val. Bernardinų Kalėdų koncertas DŽIAUGSMAS PASAULIUI

Gruodžio 3 dienos vakare, sutemus, Šv. Petro 
aikštėje buvo įžiebta Kalėdų eglutė ir atidengta 
prakartėlė, vaizduojanti Jėzaus gimimo sceną.
Pasak Pranciškaus, prakartėlės lopšys mums 
kalba apie Dievo Sūnaus, tapusio žmogumi, 
kad būtų arti kiekvieno iš mūsų, gimimą. 
Savo skurdumu prakartėlė padeda iš naujo 
atrasti tikrąjį Kalėdų turtingumą ir apsiva-
lyti nuo daugelio Kalėdų vaizdinį teršiančių 
aspektų. Paprasta Kalėdų prakartėlė primena 
Kalėdas, kurios skiriasi nuo vartotojiškų ir ko-
mercinių Kalėdų: tai kažkas kita. Ji primena 
mums, kad reikia vertinti tylos ir maldos aki-
mirkas mūsų dienomis, kurias dažnai užvaldo 
skuba. Tyla padeda kontempliuoti Kūdikėlį 
Jėzų, padeda mums suartėti su Dievu, pajusti 

trapaus mažyčio naujagimio paprastumą, jo 
klusnumą tėvų rankose, jį gaubiančių vysty-
klų švelnumą.
Popiežius kalbėjo: „Šaknys ir kontempliacija: 
Kalėdų medis mus moko apie šaknis, o pra-
kartėlės lopšys kviečia kontempliacijai. Nepa-
mirškime šių dviejų žmogiškų ir krikščioniškų 
nuostatų. Ir jei iš tiesų norime švęsti Kalėdas, 
iš naujo atraskime prakartėlės staigmeną ir 
mažumo nuostabą, Dievą, kuris tampa mažas, 
kuris gimsta ne spindesyje, bet skurdžiame 
tvartelyje.
Norint jį sutikti, reikia eiti ten, kur jis yra, – 
reikia nusižeminti, tapti mažam, atsisakyti 
visos tuštybės. Malda yra geriausias būdas pa-
dėkoti už šią veltui duodamos meilės dovaną, 
padėkoti Jėzui, trokštančiam įžengti į mūsų 
namus ir širdis. Dievas mus taip myli, kad da-
lijasi mūsų žmogiškumu ir gyvenimu. Jis nie-
kada nepalieka mūsų vienų ir yra šalia mūsų 
visomis aplinkybėmis, džiaugsme ir liūdesy-
je. Taip pat blogiausiomis akimirkomis, nes 
jis yra Emanuelis, „Dievas su mumis“, šviesa, 
apšviečianti tamsą, ir mūsų kelionę lydintis 
švelnus buvimas.“

Iš „Vatikano žinios“

Popiežius Pranciškus: „Iš naujo atraskime  
prakartėlės staigmeną ir mažumo nuostabą“

Nuo Šv. Kalėdų iki gruodžio 30 d. bažnyčios prieangyje  
parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė.


