Bernardinai
PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 9–12 d. 18 val. Bernardinų bažny- Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno.
čioje vyks parapijos Advento rekolekcijos tema Gruodžio 12 d. 18 val. vietoje įprastinių
„Keliu į Išganymo slėpinį“. Rekolekcijas ves br. šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į
kun. br. Evaldas Darulis OFM iš Klaipėdos Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
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ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Gruodžio 19–21 d. Trinapolyje vyks Ad- Kaknevičius. Registracija www.bjcentras.lt
vento rekolekcijos jaunimui (14–29 m.). Kviečiame registruotis ir dalyvauti!
Vedėjai kunigai Kęstutis Dvareckas ir Vitas

II ADVENTO SEKMADIENIS

PARAPIJOS ADVENTO IR KALĖDŲ AKCIJOS

2014 gruodžio 7 d.

Taisykite Viešpačiui kelią,
ištiesinkite jam takus!
Visi žmonės išvys Dievo
išgelbėjimą.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų niai kviečiame kreiptis į šventės iniciatorių
bažnyčioje organizuojame šventinius pietus Gian Luca Demarco telefonu 8 610 21169 arba
stokojantiems. Rėmėjus, norinčius savo auko- info@kulinarijos studija.lt
mis prisidėti prie šios gražios iniciatyvos maloKVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ
Kaip ir praėjusiais metais, Bernardinų parapija dinų jaunimo centre pagamintus rankdarbius
organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruo- bei Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo
džio 21 d. sekmadienį, iš karto po 10.30 val. nuteistųjų darbelius. Bus galimybė pasivaišinti
šv. Mišių iki 19 val. ilgąjame koridoriuje. Joje arbata ir pyragu. Kviečiame pabendrauti ir
bus galima įsigyti Bernardinai.lt redakcijos įsigyti dovanėlę. Esate labai laukiami!
leidinius, Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernar-

Lk 3, 4. 6

KALĖDINĖS DOVANĖLĖS LUKIŠKĖSE KALINTIEMS ŽMONĖMS
Šv. Kalėdų proga mūsų bendruomenės vardu Chesterton knygą „Šventasis Pranciškus iš
sveikinsime tuos, kurie šiuo metu yra netekę Asyžiaus“. Kviečiame tuos, kurie gali, nupirkti
laisvės – Lukiškėse iki gyvos galvos kalinčius šią knygą ir atnešti į zakristiją iki gruodžio
žmones. Norime jiems padovanoti G. K. 29 d. Labai Jums dėkojame.

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

f

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

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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

GERUMAS MUS VIENIJA
Mieli parapijiečiai, ant kalėdinio stalo įžiebkite pasidalinkite savo širdies šviesa su stokojančiu.
už auką įsigytą Caritas advntinę žvakutę ir Žvakutes rasite mūsų kioskelyje.

EVANGELIJA (Mk 1, 1–8)

atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi
Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėJėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios mes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.
naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo pa- Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o
rašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pa- strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valsiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje gė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po mašaukiančiojo balsas: 'Taisykite Viešpačiui nęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas
kelią! Ištiesinkite jam takus!'“
nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus
Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikšti- krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Švenjo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms tąja Dvasia“.

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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Iz 40, 1–5. 9–11; Ps 84; 2 Pt 3, 8–14; Mk 1, 1–8
P. Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.
Švenčiant jau antrą jį Advento sekmadienį šios
dienos Gerosios Naujienos eilutės kviečia mus
ruošti savo širdis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui, kuris įvyks jau netrukus.
Evangelijos pagal Morkų pradžia mums liudija,
kaip prieš pat Kristui pradedant savo viešą
Dievo karalystės skelbimą pildosi Šventojo Rašto
žodžiai užrašyti per pranašus: „Štai aš siunčiu
pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau
kelią“ (Mal 3, 1). „Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam
takus!“ (Iz 40, 3).
Dykumoje pasirodo Jonas, kuris krikštija ir
skelbia „atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“
(Mk 1, 4).
Tuo metu žydų tarpe buvo juntamas didžiulis
laukimas, pagrįstas Rašto aiškintojų apskaičiavimais, ir nuojauta, jog netrukus turi pasirodyti
Dievo Mesijas, pagaliau išvaduosiąs juos iš
svetimtaučių priespaudos ir atpirksiąs iš nuodėmių. Bet prieš jį turįs dar kartą ateiti pranašas
Elijas.
Ir štai į dykumą pas Joną traukia „visa Judėjos
šalis ir visi Jeruzalės g yventojai“ (Mk 1, 5)
vos išgirdę apie skelbiamą nuodėmių atleidimą,
nes jiems tai buvo lygu Mesijo atėjimui. Ir ruošė

jie savo širdis, išpažindami savo nuodėmes ir
priimdami Jono krikštą.
Evangelistas Morkus pastebi, jog Jonas „vilkėjo
kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu“ (Mk 1, 6), kas izraelitams,
žinantiems Raštą, turėjo būti didžiulis ženklas,
nes lygiai taip antroje Karalių knygoje yra apibūdinamas pranašas Elijas (žr. 2 Kar 1,8). Jonas
skelbia ir tai, kad po jo ateina galingesnis už Jį
ir jis „nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio“ (Mk 1, 7), ir jog ateinantysis „krikštys jus
Šventą ja Dvasia“ (Mk 1, 8), kas tuo metu buvo
tiesioginė užuomina, jog Jonas yra ruošiantysis
kelią Mesijui, kuris dar ateis.
Nenuostabu, kad visa tai girdėdami ir matydami
žmonės plūdo pas Joną ir klausydami jo ruošė
savo širdis Mesijo atėjimui išpažindami savo
nuodėmes. Bet nuostabu tai, kad jie šitaip laukė
Mesijo atėjimo.
Tebūnie tai liudijimas bei paraginimas ir mums
pasižiūrėti į savo širdis ir patikrinti, kaip mes
Jo laukiame ir kaip ruošiamės, kad pamatę ten
tai, kas negera, apvalytume jas susitaikinimo
sakramento malone ir budėtume laukdami jo
atėjimo. Tuomet tikrai Jis ateis į mūsų širdis,
šeimas ir namus.
Vita Kuliavienė, Bernardinai.lt
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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.
Šeimos festivalyje Jūs galėsite klausytis geriausių kalbėtojų ir gilinti žinias
apie tarpusavio santykius ir asmeninį augimą; sužinoti, kur ir kaip šeimos
laukiamos Bažnyčios bendruomenėse, susipažinti su jų tarnystėmis ir įvairiomis galimybėmis;
pasikalbėti su dvasininku, vienuoliu ar vienuole, atlikti išpažintį, stabtelėti adoracijoje; švęsti
bendrystę šv. Mišiose, kurias aukos Vilniaus arkivyskupijos ganytojai; linksmintis koncerte su
atlikėjais iš Lietuvos ir užsienio.
Bilietai į šventę platinami mūsų bažnyčios kioskelyje (vaikams iki 5 m. bilieto nereikia,
vaikamas iki 14 m. – 5 Lt, suaugusiems – 10 Lt). Už platinimą atsakinga Dalia Verseckaitė,
tel. 8 675 85321. Ateikite su šeima, atraskite šeimą bendruomenėje, pajuskite, kad bažnyčia yra
Jūsų šeima! Daugiau informacijos www.seimadienis.lt.
ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 14 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Jelena Kolomijec, Kornelija Kozlovskytė, Elena
Advento koncertas „Belaukiant Šv. Kalėdų“. Luzfginaitė, Martyna Mokšeckaitė, Gabrielė
Jums koncertuos Balio Dvariono dešimtmetės Petraitytė. Koncertmeisterė Elly Raalistė.
muzikos mokyklos mokytojos Juditos Leitaitės Programoje skambės gražiausios užsienio ir
dainavimo klasės mokiniai: Julija Burlakova, lietuvių kompozitorių giesmės.
KVIEČIAME SAVANORIUS
Savanoriai gražūs žmonės! Tavęs reikia Šeimos festivaliui ŠEIMADIENIS 2015 01 10 Litexpo,
Vilnius. Registruokis vajc.lt/registracija.
ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, prasidėjus šildymo sezonui pijos sąskaitą, pažymint „šildymo fondui“.
kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus
galite, maloniai prašome aukoti ar padėti Dievas.
surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į paraDVD „PO ŽVAIGŽDINIAIS SKLIAUTAIS“ – JAU MŪSŲ KIOSKELYJE
Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų kioskelyje paminėti „Po žvaigždiniais skliautais“.
jau galite įsigyti režisieriaus Justino Lingio Nepraleiskite progos padovanoti sau ar savo
filmą, sukurtą parapijos 200 metų jubiliejui artimajam puikią Kalėdinę dovaną.
NUOLAIDOS ,,KATALIKŲ PASAULIO” KNYGYNE
Mielai kviečiame ir primename, kad kiekvieną „Katalikų pasaulio leidinių“ knygų su 10 %
pirmadienį, „Katalikų pasaulio“ knygyne nuolaida. Tel. (8 5) 2620572,
Pranciškonų g. 3/6, Vilniuje, galite įsigyti www.katalikuleidiniai.lt
http://parapija.bernardinai.lt

