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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI  
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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 3390

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS

DVD „PO ŽVAIGŽDINIAIS SKLIAUTAIS“ – JAU MŪSŲ KIOSKELYJE

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS

Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų kioskelyje jau galite įsigyti režisieriaus Justino Lingio filmą, 
sukurtą parapijos 200 metų jubiliejui paminėti „Po žvaigždiniais skliautais“. Nepraleiskite progos 
padovanoti sau ar savo artimajam puikią Kalėdinę dovaną.

Gruodžio 19-21 d. Trinapolyje vyks Adven- 
to rekolekcijos jaunimui (14–29 m.). Ve-
dėjai kunigai Kęstutis Dvareckas ir Vitas 

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų 
bažnyčioje organizuojame šventinius pietus 
stokojantiems. Rėmėjus, norinčius savo auko-
mis prisidėti prie šios gražios iniciatyvos 

Jau penktus metus Bernardinų parapija orga-
nizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu bus 
dovanojamos kalėdinės dovanėlės „Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro“ 
bei Bernardinų socialinio centro globoja-

Kaknevičius. Registracija www.bjcentras.lt 
Kviečiame registruotis ir dalyvauti! 

miems vaikams ir paaugliams. Kviečiame 
parapijiečius sekmadieniais loterijos būdu 
išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi 
ir paruoštas dovanėles antešti iki gruodžio  
21 d. į zakristiją.
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Gruodžio 9–12 d. 18 val. Bernardinų baž-
nyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos tema 

„Keliu į Išganymo slėpinį“. Rekolekcijas ves br. 
kun.  br. Evaldas Darulis OFM iš Klaipėdos  

I ADVENTO SEKMADIENIS 

Nr. 556

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada at-
eis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iš-
keliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams 
įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o 
durininkui įsakė budėti. 

EVANGELIJA (Mk 13, 33–37) 

Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš 
namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnak-
tyje, ar gaidgystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, 
nerastų jūsų miegant. 

Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“ 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno.
Gruodžio 12 d. 18 val. vietoje įprastinių 
šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į 
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.

maloniai kviečiame kreiptis į šventės iniciatorių  
Gian Luca Demarco telefonu 8 610 21169 arba 
info@kulinarijos studija.lt

PARAPIJOS ADVENTO IR KALĖDŲ AKCIJOS

KALĖDAIČIAI
Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

KVIEČIAME SAVANORIUS
Savanoriai – gražūs žmonės! Tavęs reikia šeimos festivaliui ŠEIMADIENIS 2015 01 10 Litexpo, 
Vilnius. Registruokis: vajc.lt/registracija.

Parodyk mums, Viešpatie,  
savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. Ps 84, 8 
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I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 3–7; Ps 79; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37

P. O Dieve, pastatyk mus ant kojų!  
Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

Adventas – laikas, kviečiantis mus pažvelgti į save ir susimąstyti, kas mes esame  
ir kur link einame, kad galėtume tinkamai suprasti ir pasitikti Viešpaties atėjimą.  

Tai susikaupimo kelias, džiaugsmingai vedantis į šv. Kalėdas. 

Neil O’Connell OFM  
PRANCIŠKONIŠKO 
ADVENTO KELIU

Šv. Pranciškus Asyžietis vadino save „Di-
džiojo Karaliaus šaukliu“. Pakrikštytas kaip 
Giovanni Baptista, Jono Krikštytojo vardu, 
jis be abejonės norėjo imituoti savo globėją. 
Taip Pranciškus tapo nuolatiniu Advento as-
meniu, o pranciškonai vyrai ir moterys yra 
nuolatiniai advento žmonės.
Kaip pranciškonas, esu griežtas adventistas. 
Vengiu pradėti šv. Kalėdų šventimą prieš 
Kūčias, nes adventas turi savo paties vertę ir 
prasmingą patirtį.
Pranciškoniškas adventas yra apokaliptinis ir 
žvelgiantis su perspektyva į kūriniją. Stovi-
me išsitiesę ir keliame savo akis, kai atlieka-
me dvasinį savęs ir aplinkos švarinimą lauk-
dami atvykstant Didžiojo Karaliaus, kuris 
visa daro nauja.

Pranciškonų adventas yra atnaujinantis. Mes 
tiesiname savo takus, iškreiptus susirūpini-
mo ir sumišimo, pripildome neturto ir susve-
timėjimo slėnius, griauname puikybės ir ego-
izmo kalnus, taisome kelius, groblėtus nuo 
smurto ir rasizmo – kad visi galėtų aiškiai 
matyti Didįjį Karalių, kuris nuolat mus gydo.
Pranciškonų adventas yra evangelinis. Mes 
gyvename ir skelbiame Didžiojo Karaliaus 
Gerąją Naujieną, Karaliaus, kuris apglėbia 
nusidėjėlius ir apvalo juos į kitus žmones 
maitinančius kviečius. 
Pranciškonų adventas yra Marijinis. Mes 
kaip Marija nešiojame savyje Žodį, tapusį 
Kūnu, skubantį pas tuos, kurie jaučia tuštu-
mą, kad jie savo gyvenime patirtų Didžiojo 
Karaliaus artumą, skatinantį juos šokinėti iš 
džiaugsmo.
Kadangi pranciškonai nepriklauso jokiam 
išskirtiniam klubui, jie kviečia visus žmones 
būti advento kelionės draugais. Nors adven-
tas baigiasi prieš šv. Kalėdų vigiliją, pranciš-
konai vyrai ir moterys bei jų kompanionai 
išlieka adventistais ir likusią metų dalį, bū-
dami Didžiojo Karaliaus šaukliais Jo tarnys-
tėje, kančioje, mirtyje, prisikėlime ir Švento-
sios Dvasios atsiuntime.

Vertė Monika Midverytė OFS, Bernardinai.lt

Tikėjimas kaip dovana
Lapkričio 7–9 dienomis Trinapolio rekolekcijų 
namuose Vilniuje vyko Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) parapijos rekolekcijos, kurioms va-
dovavo Jo Ekselencija Kauno vyskupas Kęstutis 
Kėvalas. Štai ką apie šias rekolekcijas liudija 
mūsų parapijiečiai.

Štai jau ketvirtą kartą panyru į tą nuostabų 
patyrimą – rekolekcijas. Pamenu, kai vyriau-
sias sūnus, kuris mokėsi Jėzuitų gimnazijo-
je, važiuodavo į rekolekcijas su klase, vėliau 
kaip mažesniųjų vadovas, aš vis klausdavau: 

„Kas tos rekolekcijos?“ O jis atsakydavo: „Ne-
gali žodžiais to nupasakoti, turi patirti.“
Dabar jau suprantu, kodėl taip sakė. Kaskart re-
kolekcijos vis kitokios, daug kas priklauso nuo 
temos, nuo to, kas veda konferencijas, kokie 
susirenka žmonės... Bet esminis dalykas išlieka: 
kai pirmą dieną panyri, trečią išneri pripildytas 
Šventosios Dvasios! Pakyli su naujais pasiryži-
mais keistis, tobulėti, judėti Dievo link...
Rekolekcijos su vyskupu Kęstučiu nuvalė ir 
nuskaidrino protą ir sielą, sustiprino pasiry-
žimą daugiau melstis, pripildė širdį meilės 
Dievui ir artimui. Visi sutikti nauji ir seni 
pažįstami tą liudijo. Ir mano žodžiai, pasa-
kyti grupelėje, kažkam atvėrė akis...Gera.

Rita M.

Pirmąjį advento sekmadienį pradedame 
naujus liturginius metus, kuriuos popiežius 
Pranciškus paskelbė Pašvestojo gyvenimo 
(Vienuolių) metais. Šia proga – pranciškono 
O‘Connell OFM mintys.

Už viską, kas buvo – AČIŪ. Viskam, kas dar 
bus – TAIP. 

Rima
Tikėjimas – dovana. Dovanas reikia vertinti 
ir branginti... O tokias dovanas reikia dar ir 
auginti... Auginti ir džiaugtis ne sau, kad aš 
toks „geras ir pažengęs“, o jus tokie „negeri ir 
atsilikę“, o aplinkai, kurioje gyvename, dir-
bame, tarnaujame... Nuostabus žodis „per-
keitimas“! Linkiu sau ir kitiems peržiūrėti ir 
perkeisti savo mintis, poelgius ir veiksmus, 
kad mūsų „mažo pasaulėlio“ pokyčiai atneš-
tų vaisių „dideliam pasauliui“, kurie skleistų 
ramybę, džiaugsmą ir santarvę...

Dalė

Praėjus švenčių šurmuliui, kviečiame skirti laiko sau, savo šeimai, 
tam, kas svarbu. Atvykite į pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijoje 
organizuojamą ŠEIMADIENĮ, kuriame atrasite, ko nežinojote, ar 
prisiminsite tai, ką buvote pamiršę.
Šeimadienis vyks sausio 10 d., šeštadienį, 11–20 val., Lietuvos parodų 
ir kongresų centre LITEXPO, Vilniuje. Bilietai platinami mūsų 
bažnyčios kioskelyje (suaugusiems – 10 Lt, vaikamas – 5 Lt). Už 
platinimą atsakinga Dalia Verseckaitė, tel. 8 67585321.
Ateikite su šeima, atraskite šeimą bendruomenėje, pajuskite, kad 
Bažnyčia yra Jūsų šeima! Daugiau informacijos www.seimadienis.lt.


