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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
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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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BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI 
Sausio 8 d. 13 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos Lietuvos 
Jaunimo Dienų choras. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti svečių 
koncerto. 

Sk a it yk ite  interneto d ienra š t į  www.ber nard inai . l t

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:  
šiandien mums gimė  

Išganytojas – Viešpats Mesijas. 

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti 
visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo pa-
darytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kie-
kvienas 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 bu-

dėdami, 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 džiaugs-
mą, 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!“ 

EVANGELIJA (Lk 2, 1–14)  

K R I S T A U S  G I M I M A S .  K A L Ė D O S

REGISTRUOKITĖS Į ALFA KURSĄ BERNARDINUOSE 
REGISTRACIJA JAU ATIDARYTA!

2023 metų sausio 16 d. mūsų parapijoje prasidės 
ALFA kursas, kuris skirtas pamatiniams krikščio-
niškojo tikėjimo klausimams aptarti. Kurso susiti-
kimai vyks pirmadieniais nuo 18:30 val. Bernardi-
nų bažnyčioje, Maironio g. 10. Iš viso numatome 
11 susitikimų.  

Nuoroda registracijai: https://bit.ly/alfakursas2023.  
Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/VilniausBernar-
dinai ir www.bernardinuparapija.lt 
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indra-
šei tel. 8 698 76798 arba e-paštu: ausratyla@yahoo.com iki 2023  
sausio 16 d.

ALFA kurso organizatoriai

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS.
KVIEČIAME Į PARODĄ 

Džiaugiamės sulaukę prakartėlių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Kretingos, kurios dalyvavo VII–ajame Pran-

ciškoniškame prakartėlių konkurse. Dė-
kojame dalyviams už dalyvavimą bei 

prakartėlės žinios skleidimą ir lin-
kime įkvėpimo bei nesibaigiančio 
kūrybiškumo.
Maloniai kviečiame visus į pra-
kartėlių parodą Bernardinų ben-
druomenės centre (I aukštas), kuri 
veiks iki sausio 8 dienos.

ŠVENTINIAI PIETŪS  
STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  

LAUKIAME SAVANORIŲ IR MAISTO
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d., jau 9-us metus iš eilės mūsų pa-
rapija organizuoja šventinius pietus stokojantiems. Šiemet ketina-
me pavaišinti per 100 žmonių. Šventinė agapė vyks po 10.30 val.  
Šv. Mišių vidiniame bažnyčios kiemelyje arba šoniniame korido-
riuje, žiūrėsime pagal oro sąlygas.
Šiam kilniam tikslui ieškome savanorių: gruodžio 25 d., kurie pa-
dėtų svečiams patiekti maistą, pabendrautų su jais. 
Taip pat norime paprašyti mūsų gerųjų parapijiečių prie stokojan-
čiųjų stalo prisidėti balta mišraine, 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.
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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 RYTO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 62, 11–12: Štai tavo Gelbėtojas ateina

Ps 97: P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.
Tit 3, 4–7: Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

Lk 2, 15–20: † Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 52, 7–10: Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą

Ps 98: P. Visi žemės pakraščiai išvydo išganingą  
mūsų Dievo veikimą.

Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų
Jn 1, 1–18: † Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Jėzuje Kristuje atėjęs į pasaulį Dievas yra mūsų istorijos lemtin-
gasis posūkis. Šios šventės viena iš pagrindinių minčių nuskam-
ba šiuose angelo žodžiuose: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste 
mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums 
ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“ 
(Lk 2, 10–12). Ką tuo Dievas nori mums pasakyti? Ne tai, kad 
jis bejėgis kūdikėlis, bet kad nori būti vienu iš mūsų, nori būti 
mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Tai svarbiausioji šios šventės 
pamoka. Štai kodėl ėdžios, tas skurdus Jėzaus lopšys, yra centri-
nė kalėdinių švenčių džiaugsmo vieta. Visa tai reiškia, kad Die-
vas šiandien ateina pas mus ne kaip „svetimas, tolimas ir nepažįs-
tamas“, bet turėdamas tą pačią žmogaus prigimtį kaip ir mes. Jis 
nori būti su mumis, nes jis atėjo dėl mūsų. Kalbėdami didingąjį 
Credo mes sakome: „Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo 
nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš 
mergelės Marijos ir tapo žmogumi.“

Jėzus atėjo tam, kad sugrąžintų mums viltį, kurią mes praran-
dame arba jau praradome. Paskubėkime prie Betliejaus ėdžių, 
kad jose surastume Dievą! Ši akimirka yra lemiama. Būtent  
dabar svarbu, ką tuo metu mes pagalvosime ir ką padarysime. 
Nes Jėzus ėdžiose nori susivienyti su kiekvienu žmogumi. Jėzus 
dirbo žmogiškomis rankomis, galvojo žmogišku protu, veikė 
žmogiškąja valia ir mylėjo žmogiška širdimi. Ir mes kiekvie-
nas, Jėzaus dėka, turime savyje kažką dieviško. Jis yra pradžia 
kiekvienos geros mūsų minties ir kiekvieno kilnaus darbo bei 
poelgio. Nesame palikti likimo valiai. Todėl neturime bijoti – 
su mumis yra Kristus, atėjęs į šį pasaulį. Jis yra mūsų jėga ir 
viltis. Audringoje gyvenimo jūroje jis mums sako: „Drąsos! Tai 
aš. Nebijokite!“ Kalėdos ne eglutė, ne dovanos ir ne atostogos, 
Kalėdos – tai Dievo beldimasis į pasaulį, tai Dievo noras prabilti 
pasauliui apie taiką, solidarumą, atsigręžimą į neturtinguosius 
ir į jų problemas. Kalėdos – tai kūdikis, kuris turi drąsos ateiti į 
šį sudėtingą ir chaotišką pasaulį, idant pasaulis neprarastų kūdi-
kiško nekaltumo ir visada augtų, bręstų altruizmu ir didžiadva-
siškumu. Dieviškasis kūdikis ateina į šią žemę priminti mums 
visiems, jog mes esame Dievo vaikai.

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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.

Brangieji broliai ir seserys,

Kalėdų šventėje daug paslapties, 
grožio, džiaugsmo, dovanų,  
dėmesio vienas kitam.
Visiems linkiu jaukios Jėzaus  
Kristaus gimimo šventės.

Klebonas Andrius

Maloniai kviečiame į  Kalėdų laikotarpio  
pamaldas bei  renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus  

Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS  
„DŽAUGSMAS PASAULIUI“  

Gruodžio 27 d., 19 val., broliai pranciškonai kviečia į tradicinį  
šv. Kalėdų koncertą Bernardinų bažnyčioje. Koncerte „Džiaugs-
mas pasauliui“ dalyvaus dainininkai Judita Leitaitė, Vygantas 
Kazlauskas, Giedrius Gečys, grupės „Jauti“ vokalistas Džiugas 
Širvys,  chorai „Langas“ ir „Šv. Pranciškaus paukšteliai“, Bernar-

dinų styginių instrumentų orkestras, 
ritmo grupė. Dirigentė – Rita Krau-
cevičiūtė. 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, Vai-
dotas Deveikis. Informaciniai rėmėjai: Lrytas TV, bernardinai.lt.  
Rengėjai – Vilniaus šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas, 
VŠĮ „Pax et Bonum“.

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

METAI SU VILNIUMI
Broliai pranciškonai kasmet išleidžia provincijos 
kalendorių. Šiemet jis – su Vilniaus istorinėmis 
nuotraukomis iš br. Juliaus Sasnausko OFM ko-
lekcijos.

„2023 metai – didelis Vilniaus jubiliejus, ir štai 
čia toks pasidairymas po miestą sukaktuvininką. 
Wycieczka, kaip sakydavo lenkiški Vilniaus va-
dovai XIX amžiuje. Kiekvieną metų mėnesį – po 
Vilniaus paveikslėlį.“ (br. Julius Sasnauskas OFM)
Kviečiame įsigyti kalendorių bažnyčios knygynėlyje ir naujai  
pamatyti mylimą miestą.


