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KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 9, 1–3. 5–6; Ps 95; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14

P. Šiandien mums gimė Išganytojas.  
Jis yra Viešpats Mesijas.

I SEKMADIENIO  PO KALĖDŲ. ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Sir 3, 2–6. 12–14; Ps 127; Kol 3, 12–21;  

Lk 2, 22. (23–38). 39–40
P. Jūs laimingi, kad bijotės Dievo,  

kad laikotės jo parodyto kelio!

KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 52, 7–10; Ps 97; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18)
P. Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

TIESA ATSIRADO ŽEMĖJE,  
O TEISINGUMAS KYLA  
IŠ DANGAUS

Pabusk žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, ku-
ris miegi, kelkis iš numirusių jų, ir apšvies tave Kristus. Dėl tavęs, 
kartoju, Dievas tapo žmogumi.

Būtum amžiam palikęs miręs, jei Dievas nebūtų laike gimęs. 
Niekad nebūtum išvaduotas iš nuodėmingo kūno, jei jis nebūtų 
prisiėmęs nuodėmingo kūno panašumo. Visiems laikams būtum 
likęs apgailėtinas, jei tavęs nebūtų pasigailėta. Nebūtum vėl atgi-
jęs, jei jis nebūtų kaip tu numiręs. Būtum sunykęs, jei jis nebūtų 
pagalbon atvykęs. Būtum pražuvęs, jei jis nebūtų atėjęs.

Tad džiugiai švęskime: atėjo mūsų išganymas ir atpirkimas. 
Švęskime šventę: didžioji ir amžinoji diena iš didžiosios ir amži-
nosios dienos atėjo į šią trumputę ir laikiną mūsų būtį.

Štai jis mums tapo teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad, 
kaip parašyta, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.

Taigi tiesa kilo iš žemės, nes Kristus, sakęs: Aš esu tiesa, gimė iš 
Mergelės Marijos. O teisumas pažvelgė iš dangaus, nes žmogus, tikin-
tis gimusiuoju, nuteisinamas Dievo, o ne dėl savo pastangų.

Tiesa kilo iš žemės, nes Žodis tapo kūnu, o teisumas pažvelgė 
iš dangaus, nes kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš 
aukštybių.

Tiesa kilo iš žemės, kūnas – iš Mergelės Marijos. O teisumas 
pažvelgė iš dangaus, nes žmogus negali nieko pasiimti, jei nebus jam 
nieko duota iš dangaus.

Nuteisinti tikėjimu, g yvename taikoje su Dievu, nes pasibučiavo 
teisumas ir taika. Visa tai mums duota per mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų, nes Tiesa kilo iš žemės.Per jį pasiekiame tą malonię, kurioje 
stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Juk nepasakyta „savo 
šlovės“ bet Dievo šlovės viltimi, nes teisumas randasi ne iš mūsų, 

– jis pažvelgė iš dangaus. Taigi tas, kuris didžiuojasi, tesididžiuo-
ja ne savimi, bet Viešpačiu.

Dėl to iš Mergelės gimusiam Viešpačiui skamba angelų 
šlovės giesmė: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo my-
limiems žmonėms.

Iš kurgi pasaulyje taika, jei ne iš to, kad tiesa kilo iš žemės, 
tai yra Kristus gimė iš kūno? Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abie-
jų padaręs viena, kad mes, geros valios žmonės, būtume sujungti 
vienybės saitais.
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 Iš šventojo vyskupo Augustino pamokslų.

Taigi mes džiaugiamės šia malone, ir mūsų šlovinimas liudija, 
jog giriamės ne savimi, bet Viešpačiu. Juk yra pasakyta: mano 
garbė – tu pakeli mano galvą. Ar galėjo mums nušvisti didesnė 
Dievo malonė už tą, kad Tėvas savo vienatinį sūnų padarė žmo-
gaus Sūnumi, o žmogaus sūnų – Dievo sūnumi?

Ieškok nuopelnų, ieškok priežasties, ieškok teisumo, ir pama-
tysi, kad visur rasi tik malonę.

KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS  
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 

(BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE 

Gruodžio 24 d.  Šv. Mišios – 7.30. Kūčios, Piemnėlių 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 – 7.30, 23.00 val.  
Maloniai kviečiame sutikti Naujuosius 
2015-uosius metus kartu;

Sausio 1 d.  Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos 
iškilmė. Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.

Sausio 4 d.  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai).  
Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.), 10.30,  
13.00, 17.00 val.

Gruodžio 24 d. – sausio 2 d.   
bažnyčios prieangyje džiugins gyva prakartėlė

BERNARDINŲ KALĖDINIS KONCERTAS  
„SVEIKAS, JĖZAU, GIMUSIS“

Gruodžio 27 d., šeštadienį, 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų ) parapija, švenčianti įkurimo 200 metų 
jubiliejų ir Lietuvos nacionalinė filharmonija kviečia į mūsų 
bažnyčioje vyksiantį Kalėdinį koncertą „Sveikas, Jėzau, gimu-
sis“. Koncerte dalyvaus solistai: Nelly Paltinienė, Marija Kru-
poves, Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas; trimitininkas 
Dominykas Vyšniauskas; Čiurlionio kvartetas; Tomo Leiburo 
vadovaujamas instrumentinis ansamblis; chorai „Langas“ ir 
„Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė ir dirigentė Rita Krauce-
vičiūtė; Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijos „Pagava“ giesmių gestų kalba atlikėjai. 
Koncerto režisierius ir vedėjas aktorius Vytautas Rumšas; ver-
tėjas į gestų kalbą Arūnas Šaukeckas. 
Programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kalėdi-
nės giesmės.
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KVIEČIAME SAVANORIUS

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA

KALĖDINĖS DOVANĖLĖS LUKIŠKĖSE  
KALINTIEMS ŽMONĖMS 

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

Praėjus šventiniam šurmuliui, baigiant Šeimos metus kvie-
čiame Jus susikaupimui ir tylai. Sustoti, nurimti, atverti save 
Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai dėkoti: už tai kas 
buvo ir dar bus, mūsų pakilimus ir nuopuolius, už kiekvieną 
kasdienybės akimirką, kuri dailia raidele gula į Jo rašomą 
mūsų gyvenimo knygą. 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks mūsų bažnyčioje,  
Šv. Mykolo koplyčioje, nuo sausio 2 d. 8 val. iki sausio 
3 d. 8 val. Kad Švenčiausiasis neliktų vienas, galinčius įsi-
pareigoti prašome registruotis sekmadieniais po kiekvienų 
Šv. Mišių prie knygynėlio arba el. paštu indrebudre@yahoo.
com. Kitus kviečiame adoruoti Jums patogiu laiku. 
Ateikite, melskimės kartu – taip stiprindami savo parapiją ir 
Kristaus šviesa nušviesdami savo Naujų metų kelią.

Šv. Kalėdų proga mūsų bendruomenės vardu sveikinsime tuos, 
kurie šiuo metu yra netekę laisvės – Lukiškėse iki gyvos galvos 
kalinčius žmones. Norime jiems padovanoti G.K. Chesterton  
knygą „Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus“. Kviečiame tuos, ku-
rie gali, nupirkti šią knygą ir atnešti į zakristiją iki gruodžio  
29 d. Labai Jums dėkojame.
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  
(BERNARDINŲ) PARAPIJA, Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

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
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Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien 
jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. 

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas sura-
šyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo 
padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, 
kiekvienas į savo miestą. 

Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Ju-
dėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš 
Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo su-
žadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 

Jiems tenai esant, prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagim-
dė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, 
nes jiems nebuvo vietos užeigoje. 

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis 
budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties an-
gelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsi-
gando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums 
ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžio-
se“. 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) 

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
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Maloniai kviečiame 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:
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.


