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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

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs brolis Julius Sasnauskas.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS. KVIEČIAME Į PARODĄ 
Džiaugiamės sulaukę prakartėlių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Kretingos, kurios dalyvavo 
VII -ajame Pranciškoniškame prakartėlių konkurse. Dėkojame dalyviams už prakartėlės žinios 
skleidimą ir linkime įkvėpimo bei nesibaigiančio kūrybiškumo.
Maloniai kviečiame visus į prakartėlių parodą Bernardinų bendruomenės centre, kuri veiks iki 
sausio 8 dienos.

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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2022 M. 11 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -8384 Eur

11 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 10120 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5405 Eur
Iš viso įplaukų: 15525 Eur

11 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai) 12181 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 4192 Eur
Iš viso išlaidų: 16373 Eur

11 mėn. balansas "+" ; "-": -848 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -9232 Eur

Pasaulinė taikos diena

Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams 
per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų.

Žyd 1, 1–2 

EVANGELIJA (Lk 2, 16–21)   
Piemenys nusiskubino į Be-

tliejų ir rado Mariją, Juozapą 
ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. 
Išvydę jie apsakė, kas jiems 
buvo pranešta apie šitą kūdikį. 
O visi žmonės, kurie girdėjo, 
stebėjosi piemenų pasakojimu. 
Marija dėmėjosi visus šiuos 
dalykus ir svarstė juos savo 
širdyje. Piemenys grįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami 
Dievą už visa, ką buvo girdėję 
ir matę, kaip buvo jiems pa-
skelbta.

Praslinkus aštuonioms die-
noms, kai reikėjo apipjaustyti 
berniuką, jam buvo duotas Jė-
zaus vardas, kurį angelas buvo 
nurodęs dar prieš jo pradėjimą 
įsčiose.

KALĖDŲ AŠTUNTOJI DIENA
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA 2023 sausio 1 d.Nr. 869 (1)

REGISTRUOKITĖS Į ALFA KURSĄ BERNARDINUOSE 
REGISTRACIJA JAU ATIDARYTA!

2023 metų sausio 16 d. mūsų parapijoje prasidės ALFA kursas, kuris skirtas 
pamatiniams krikščioniškojo tikėjimo klausimams aptarti. Kurso susitikimai 
vyks pirmadieniais nuo 18:30 val. Bernardinų bažnyčioje, Maironio g. 10. Iš viso 
numatome 11 susitikimų.  

Nuoroda registracijai: https://bit.ly/alfakursas2023. Daugiau informacijos: https://www.facebook.
com/VilniausBernardinai ir www.bernardinuparapija.lt 
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel. 8 698 76798 arba e-paš-
tu: ausratyla@yahoo.com iki 2023 sausio 16 d.
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Covid-19 mus panardino į tamsią naktį, des-
tabilizavo mūsų įprastą gyvenimą, sujaukė 
planus ir įpročius, sutrikdė net ir labiausiai 
privilegijuotų visuomenių akivaizdžią ramybę, 
sukėlė sumišimą ir kančias, nulėmė daugelio 
mūsų brolių ir seserų mirtį.
Patys tiesiogiai patyrę žmogiškosios tikrovės ir 
mūsų asmeninės egzistencijos trapumą, gali-
me sakyti, jog didžiausia pamoka, kurią mums 
paliko Covid-19, yra suvokimas, kad mums 
visiems reikia vieniems kitų; kad didžiausias, 
nors ir pažeidžiamiausias mūsų turtas yra žmo-
giškoji brolystė, pagrįsta tuo, jog visi esame 
Dievo vaikai, ir niekas negali išsigelbėti pats 
vienas. Todėl labai svarbu kartu ieškoti ir puo-
selėti visuotines vertybes, tiesiančias kelią šiai 
žmogiškajai brolybei. Taip pat pasimokėme, 
kad pasitikėjimas pažanga, technologijomis ir 
globalizacijos padariniais buvo ne tik perdėtas, 
bet virto ir individualistiniu bei stabmeldišku 
apsinuodijimu, kompromituojančiu trokšta-
mas teisingumo, santarvės ir taikos garanti-
jas. Mūsų sparčiai besikeičiančiame pasaulyje 
paplitusios nesubalansuotumo, neteisingumo, 
skurdo ir marginalizacijos problemos dažnai 
skatina neramumus ir konfliktus, smurtą ir 
net karus.
Pandemija visa tai išryškino, tačiau, kita vertus, 
galėjome atrasti ir pozityvių dalykų: buvo nau-

dinga grįžti prie nuolankumo; sumažėjo tam 
tikros vartotojiškos pretenzijos; atsinaujino so-
lidarumo jausmas, skatinantis mus atsikratyti 
savanaudiškumo ir atsiverti kitų kančioms bei 
poreikiams; taip pat daugybė žmonių angaža-
vosi, kartais su didvyrišku atsidavimu, padėda-
mi visiems įveikti dramatišką krizę.  
Ši patirtis leido mums visiems, įskaitant tautas 
ir valstybes, dar aiškiau iš naujo suvokti žodžio 

„drauge“ svarbą. Juk būtent drauge, broliškai ir 
solidariai, kuriame taiką, laiduojame teisingu-
mą ir įveikiame skaudžiausius įvykius. 
[...]  Daugelis mūsų išgyvenamų moralinių, 
socialinių, politinių ir ekonominių krizių yra 
tarpusavyje susijusios, o tai, ką laikome atski-
romis problemomis, iš tikrųjų yra viena kitos 
priežastys ir pasekmės. Todėl esame kviečia-
mi atsakingai ir su užuojauta gvildenti mūsų 
pasaulio iššūkius. Turime iš naujo apsvarstyti, 
kaip visiems užtikrinti visuomeninę sveikatos 
apsaugą; skatinti veiksmus, kurie stiprintų 
taiką ir padėtų nutraukti konfliktus bei karus, 
reikalaujančius aukų ir lemiančius skurdą bei 
mirtį; sutartinai rūpintis mūsų bendrais na-
mais ir įgyvendinti aiškias ir veiksmingas prie-
mones dėl klimato kaitos; turime kovoti su ne-
lygybės virusu ir užtikrinti visiems maistą bei 
orų darbą, remti tuos, kurie negauna net mi-
nimalaus darbo užmokesčio ir patiria didelių 
sunkumų. Mus žeidžiantis skandalas yra tai, 
kad badauja ištisos tautos. Turime plėtoti tin-
kamą priėmimo ir integracijos politiką, ypač 
migrantų ir mūsų visuomenėse gyvenančių 
atstumtųjų atžvilgiu. Tik atsiliepdami į šias 
situacijas su altruistiniu troškimu, įkvėptu be-
galinės ir gailestingos Dievo meilės, galėsime 
kurti naują pasaulį ir prisidėti prie Dievo ka-
ralystės, kuri yra meilės, teisingumo ir taikos 
karalystė, kūrimo.

KALĖDŲ AŠTUNTOSIOS DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sk 6, 22–27: Jie tars mano vardą izraeliečiams, ir aš juos palaiminsiu
Ps 67: P. Tebūna Dievas mums maloningas, mus tepalaimina.

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters 
Lk 2, 16–2: † Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Po aštuonių dienų jam  

buvo duotas Jėzaus vardas

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Šios dienos šventė mums 
kalba apie Mariją. Ji vie-
nintelė visatoje, kuri gali 
ištarti Jėzui tai, ką apie jį  
pasakė  dangiškasis  Tė-
vas:  „Tu esi  mano  sūnus,  
šiandien  aš  tave  pagim-
džiau“  (Ps  2,  7). Pasak 
šv. Ignoto Antiochiečio († 
107), Jėzus yra „iš Dievo 
ir iš Marijos“. Panašiai 
sakome apie žmogų, kad 
jis yra sūnus to ir tos.
„Dievo Gimdytojos“ ti-
tulas šiandien yra ir visų 
krikščionių susitikimo vie-
ta ir bendras pagrindas. 
Tai vienintelis  ekumeninis  titulas,  ne tik  tei-
siškai,  nes  yra paskelbtas  ekumeninio  Susi-
rinkimo, bet ir faktiškai, nes  yra  pripažintas  
visų  Bažnyčių ir  krikščioniškų bendruomenių. 
Martynas Liuteris († 1546) sako: „Užrašas,  
kuris  skelbia,  kad  Marija  yra  Dievo  Moti-
na, yra  galiojantis nuo Bažnyčios pradžios, ir 
Efezo Susirinkimas nieko naujo nepasakė, nes 
ši tiesa remiasi Evangelija ir Šventuoju Raštu. 
Luko evangelija 1, 32 ir Laiškas galatams 4, 
4 gana aiškiai pasako, kad Marija yra tikrai 

Dievo Motina.“
„Dievo Gimdytoja“– nuo-
roda, į kurią reikia atsi-
gręžti  kuriant  vienybę 
kartu  su  Marija.  Ji,  
užuot  buvusi krikščionių 
susiskaldymo priežasti-
mi,  po Šventosios Dva-
sios tampa svarbiausiu 
vienybės veiksniu. Nes  ji 
yra ta,  kuri motiniškai 
gali padėti suburti į vieny-
bę išsklaidytuosius Dievo 
vaikus (plg. Jn 11, 52). 
Šis titulas mus padrąsina 
pasitikėti Mergelės Mari-
jos  užtarimu. Seniausias 

krikščioniškas  tekstas (daug ankstesnis už 
Efezo Susirinkimą), kuriame Marija yra vadi-
nama Dievo Gimdytoja, yra Egipto krikščionių 
– koptų – aplinkoje gimusi malda  Sub tuum  
praesidium, nuostabiai išreiškianti pasitikėjimą 
Marija: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji 
Dievo Gimdytoja; mūsų maldų neatmeski mūsų 
reikaluose, bet  nuo visokių pavojų  mus visados 
gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

Popiežius PRANCIŠKUS

Iš žinios 56-osios Pasaulinės 
taikos dienos proga
Niekas negali išsigelbėti pats vienas. 
Po Covid-19 pandemijos pradėti iš naujo, 
drauge tiesti taikos kelius 

Bernardinų vaikų dienos centro bendruomenė, Lietuvos kurčiųjų mokykla,   
programoje „Šeimų draugystė“ dalyvaujantys ukrainiečiai  
nuoširdžiai dėkoja Bernardinų parapijos žmonėms už kalėdines dovanas. 
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.


