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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

Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis – Dievas su mumis. Plg. Mt 1, 23 

EVANGELIJA (Mt 1, 18–24)   
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. 
Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juoza-

pu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šven-
tajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras  
Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas da-
ryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 

Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pa-
sirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, 
Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo 
žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš  Šven-

tosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu 
duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš 
nuodėmių“. 

Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žo-
džiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė 
nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. 

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpa-
ties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną 
pas save. 

IV ADVENTO SEKMADIENIS 2022 gruodžio 18 d.Nr. 867 (40)

               KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ       
Šiandien,  gruodžio 18 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 
18.30 val. visus kviečiame į Kalėdinę mugę. Vieta – ilgasis koridorius. Mugės 
metu vaišinsimės sriuba. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš šir-
dies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs parapijiečiai Rasa ir Rimvydas Adomaičiai.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

KINO VAKARAS SU KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU        
Kino vakaras su kun. Arūnu Peškaičiu vyks sausio 30 d. Apie jį skelbsime sausio mėnesį.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
LAUKIAME SAVANORIŲ IR MAISTO    

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d., jau 9-us metus iš eilės mūsų parapija organizuoja šventinius pi-
etus stokojantiems. Šiemet ketiname pavaišinti per 100 žmonių. Šventinė agapė vyks po 10.30 val. 
Šv. Mišių vidiniame bažnyčios kiemelyje arba šoniniame koridoriuje, žiūrėsime pagal oro sąlygas.
Šiam kilniam tikslui ieškome savanorių: gruodžio 25 d., kurie padėtų svečiams patiekti maistą, 
pabendrautų su jais. 
Taip pat norime paprašyti mūsų gerųjų parapijiečių prie stokojančiųjų stalo prisidėti balta miš-
raine, minkštu pyragu ar kisieliumi. Maisto lauktume 25 dieną 10 val. bažnyčios koridoriuje. Ir, 
aišku, kviečiame visus, norinčius švęsti kartu – kurkime šventę sau ir stokojantiems!  
Daugiau informacijos Kristina, tel. 8 686 35626

AUKOS CARITAS TARNYSTEI    
Mieli parapijiečiai, III advento sekmadienio šv. Mišių metu surinktos aukos yra skiriamos Caritas 
tarnystei. 
Visose parapijose ir rektoratuose pusė III advento sekmadienį surinktų aukų paliekama parapijoje 
ir panaudojama karitatyvinei tarnystei vykdyti, kita pusė perduodama Vilniaus arkivyskupijos 
kurijai prisidedant prie Lietuvos Caritas veiklų.
2021 m. aukų dalis, paaukota Vilniaus arkivyskupijos Caritui – 23285,94 eur, Lietuvos Caritui –  
5821,48 eur. Vilniaus arkivyskupijos Caritas paaukotas lėšas skyrė Ukrainos žmonių humanitari-
nei pagalbai ir bendram savanorių ugdymui. Vilniaus arkivyskupijos Caritas suteikė pagalbą dau-
giau nei 17 tūkstančių asmenų, esančių vienišumo, atskirties ir skurdo situacijojse. Šioje tarnystėje 
darbuojasi 100 darbuotijų ir daugiau nei 800 savanorių.
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miesi į karą. Giliausia šio suskilimo priežastis 
yra nepagarba mūsų Kūrėjui – Dievui ir jo 
iškiliausiam kūriniui – žmogui. Artėjančios 
Kalėdos vis naujai kviečia mus protu ir širdimi 
atminti Viešpaties dovanojamą žinią – „Dievas 
taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį 
Sūnų“ (Jn. 3, 16). Jėzaus Kristaus įsikūniji-
mo slėpinys žymi nuostabią Dievo iniciatyvą 
pasauliui. Jis, gimdamas žmogumi Betliejaus 
prakartėlėje, priminė, jog žmogus savyje nešasi 
Dievo paveikslą, dieviškumo žymę. Tai reiškia, 
kad pagarba kitam žmogui turi prilygti pagar-
bai, skiriamai Dievui. Nėra jokių priežasčių, 
jog besąlygiška pagarba žmogui galėtų būti 
sumenkinama. Ant tokios žmogaus orumo 
sampratos stovi Vakarų civilizacijos pamatas, 
čia slypi taikos tarp tautų pagrindas. Kai jis 
svyruoja – mąžta žmonių nuostaba Kalėdų ži-
nia. <...>
Šis neramus laikas pasaulyje turi tapti mums 
nauja paskata permąstyti žmogaus orumo 
sampratą ir pagalbos kitam žmogui sąlygas. 
Gerai suprantame, kad sunkumus galime 

įveikti tik drauge. O vienybę skatina besąly-
giška pagarba žmogaus gyvybei, šeimai, laisvei. 
To nepaisymas neišvengiamai supriešina vi-
suomenę, atveria kelią nesaugumui. Norėdami 
šalyje išlaikyti ramybę ir taiką, turime gerbti 
tiesą apie žmogų ir gerbti esmines visuomenės 
institucijas – šeimą, apibrėžtą Konstitucijoje, 
tikėjimo, mokslo, ugdymo sričių bendruome-
nes, krašto valdžią <...>
Brangieji, nuoširdžiai linkime, kad artėjanti 
Kalėdų šventė vėl primintų mums Dievo meilę 
pasauliui! O Jo meilės bendradarbis yra kie-
kvienas krikščionis, pašauktas būti ramybės 
nešėju savo aplinkoje. Juk, pasak Viešpaties, 

„palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo 
vaikais“ (Mt. 5, 9). Tai ypač svarbus primini-
mas šiuo metu, kviečiantis konkrečiai atsiliepti 
į Kalėdų žinią – besąlygiškai gerbti kiekvieną 
žmogų bei ieškoti meilės ir sutarimo mūsų šei-
mose ir mūsų Tėvynėje. Tepadeda mums dan-
gaus Kūrėjas, nuolat siunčiantis mums Šven-
tąją Dvasią, „kad mūsų žingsnius pakreiptų į 
ramybės kelią“ (Lk 1, 79).

IV ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 7, 10–14: Štai mergelė pradės
Ps 24: P. Teįžengia Garbės karalius: tai Galybių Viešpats

Rom 1, 1–7: Jėzus Kristus, kilęs iš Dovydo giminės, – Dievo Sūnus
Mt 1, 18–24: † Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi Juozapu

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Teisusis Juozapas – budėjimo ir 
kantraus laukimo pavyzdys
Šiandien atkreipkime ypatingą dėmesį į tą teisų 
vyrą – šv. Juozapą. Neatsitiktinai popiežius 
Pranciškus šiuos metus dedikavo jam. Juo-
zapas yra toks, kurio globai gali atsiduoti net 
Dievas, nes šis vyras visada ištikimai vykdo 
Dievo valią. Biblijoje nerasime nė vieno Juo-
zapo žodžio, tačiau aptiksime daugybę svarbių 
veiksmų – jis ne kartą gelbėjo Jėzų ir Mari-
ją, saugojo juos ir pamaitindavo. Visu savo 
g yvenimu jis sakė Dievui: „Bus padaryta”. 
Neatsikalbinėdavo ir nesiginčydavo kaip koks 
Jokūbas. Todėl Dievas galėjo visiškai pasiti-
kėti Juozapu ir patikėti jam ypatingą misiją 
– globoti žmogumi tapusį Dievą ir Mergelę 
Mariją.
Šv. Teresė Avilietė gražiai rašė apie Juozapo 
šventumo išskirtinumą ir pamaldumo į jį reikš-
mę: „Atrodo, kad Dievas kitiems šventiesiems 
davė galią pagelbėti mums tik tam tikruose, 
specialiuose reikaluose, bet šiam ypatingam 

šventą jam Dievas suteikė galią pagelbėti mums 
visuose reikaluose. Kaip kad žemėje Dievas 
buvo klusnus šv. Juozapui, visuomenėje vadino 
jį savo tėvu, leidosi jo globojamas ir klausė 
jo paliepimų, taip ir dabar Danguje mūsų 
Viešpats neabejotinai klauso visų Juozapo 
prašymų”.
Šiame advento laike šv. Juozapas taip pat 
tampa pavyzdžiu kaip reikia laukti antrojo 
Kristaus advento, nes istoriškai jis turėjo misiją 
pasirūpinti pirmuoju Jėzaus atėjimu. Juoza-
pas taip pat laikomas mirštančių jų globėju 
ir krikščionys nuo seno jį meldžia laimingos 
bei šventos mirties, kadangi pats Juozapas šį 
pasaulį paliko būdamas ant Jėzaus ir Marijos 
rankų. Mes visi vienaip ar kitaip sulauksime 
advento – mūsų susitikimo su Dievu, todėl 
Juozapo pavyzdys teprimena mums apie kan-
traus budėjimo svarbą ir teužtaria mus mūsų 
mirties – advento – valandą.

kun. Gabrielius Satkauskas

Iš Lietuvos vyskupų Adventinio laiško  
Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5)

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio iš-
bandymo Europai ir visam pasauliui laiku. 
Įsiplieskęs karas Ukrainoje mums vėl priminė 

žmonijos dramą, kuri tūno žmogaus širdyje. 
Tai vidinis prieštaravimas – nors trokštame 
taikos ir ramybės, tačiau to siekiame leisda-

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS „DŽAUGSMAS PASAULIUI“ 
Broliai pranciškonai kviečia į tradicinį šv. Kalėdų koncertą, vyksiantį gruodžio 27 d., 19 val., 
Bernardinų bažnyčioje. Koncerte „Džiaugsmas pasauliui“ dalyvaus Kristian Benedikt (Vai-
das Vyšniauskas), Judita Leitaitė, Vygantas Kazlauskas, Džiugas Širvys, chorai „Langas“ ir  

„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, Bernardinų styginių instrumentų orkestras, ritmo grupė. Dirigentė –  
Rita Kraucevičiūtė. Koncertą ves aktorė Dalia Michelevičiūtė, režisierius – Vygantas Kazlauskas. 
Koncerte skambės įvairių kūrėjų bei tradicinės kalėdinės dainos ir giesmės.
Renginio rėmėjai: UAB „Vilpros investicija“, UAB „Užupio kavinė“, UAB „Paper fantasies“,  
Vilniaus miesto savivaldybė. Informaciniai rėmėjai: Lrytas TV, bernardinai.lt. Rengėjai –  
VŠĮ „Pax et Bonum“.

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.

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


