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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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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
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PASKAITŲ CIKLAS, SKIRTAS PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAMS
Sekmadienį, lapkričio 29 dieną 12 val. kviečiame į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai  
žemėje“, kuri vyks Bernardinų bendruomenės centre. Paskaitos tema: „Kapucinai Lietuvoje“.  
Pranešėjas kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje  

„Vilniaus Bernardinai“.

JUBILIEJINIŲ GAILESTINGUMO METŲ ATIDARYMO PROGA SKAMBĖS  
„ORATORIJA APIE ŠV. PRANCIŠKŲ“

Š.m. gruodžio 8 d., 19 val. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės bei Jubiliejinių 
Gailestingumo metų pradžios dieną Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 
vyks koncertas, kuriame skambės „Oratorija apie Šv. Pranciškų“. Oratorijos muzikos ir žodžių 
autorius – brolis Tomas Levickis OFM Conv. 
Koncerte dalyvaus žinomi Lietuvos kolektyvai: Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras, va-
dovas Mindaugas Bačkus; Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, vad. Alfonsas Vildžiūnas;  
Šiaulių Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vad. Tomas Ambrozaitis; Brolių pranciškonų 
konventualų grigališkasis choras. Dirigentas Tomas Ambrozaitis.

I ADVENTO SEKMADIENISNr. 598

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o 
žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus au-
dringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, 
bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti 
pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. 
Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį 
debesyje su didžia galybe ir garbe. 

Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir 

EVANGELIJA (Lk 21, 25–28, 34–36)  
pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. 

Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi 
nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpes-
čių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It 
žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. To-
dėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebė-
tumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip 
reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“. 

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, 
suteik išganingą pagalbą   Ps 84, 8 

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ
Bernardinų parapija, jau tampant tradicija, organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio  
13 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 19 val. Vieta – ilgasis koridorius. Joje bus 
galima įsigyti Bernardinai.lt redakcijos leidinius, Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo 
centre pagamintus rankdarbius bei Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo nuteistųjų darbelius. 
Bus galimybė pasivaišinti arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies 
gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!

KALĖDAIČIAI
Mieli parapijiečiai, nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 8–11 d. 18 val. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos tema  

„Atėjau tarnauti“.  Rekolekcijas ves Tėvas  Antanas Saulaitis SJ.
Gruodžio 11 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į 
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.
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Kurį laiką gyvenau vienas, atsiribojęs nuo 
žmonių bendrystės. Tai tikrai gūdus dvasinis 
miškas, kuriame mes visi dažnai slepiamės...

Bet jau pirmomis konferencijos minutėmis ti-
krai praktiški, paprasti JE Vyskupo Kaunecko 
žodžiai prikaustė dėmesį ir paliete mano sielą. 
Kaip mažas vaikas, pasijutau saugus ir ramus 
šalia Tėvo. Ir su kiekviena konferencija kažkas 
esminio manyje keitėsi. Labai stipriai suvokiau 
išpažinties svarbą. JE tarnystė mums visiems i 
mūsų dvasinę šventovę įmūrijo dar vieną tėviš-
kos meilės plytą. O man asmeniškai davė pa-
tirti išpažinties džiaugsmą ir Jo gailestingumo 
malonę. Šiandien naujai žiūriu i Nukryžiuoto 
Jėzaus paveikslą, Jo begalinį troškimą ir kan-
trybę, laukiant mūsų ateinant ir uždedant savo 
nuodėmes ant šio kryžiaus.

Baigiantis šioms nuostabioms rekolekcijų die-
noms supratau Jėzaus mokinių norą pastatyti 3 
palapines ir likti ant Susitikimo kalno.

Meldžiu Dievą kiek įmanoma ilgiau išlaikyti 
tą nuostabų jausmą.

Labai didžiuojuosi, kad esu krikščionis ir vi-
liuosi garbingai išstovėti iki tos akimirkos, kai 
būsiu pasodintas amžinybėje prie Viešpaties 
stalo.

Laisvis

Su sese rekolekcijose nusprendėme dalyvau-
ti išgirdusios kun. Juliaus Sasnausko kvietimą 
nepraleisti galimybės iš arčiau susipažinti su 
vyskupu Jonu Kaunecku. Ir iš tikrųjų, vys-
kupas pasirodė esąs kaip reta nuostabus žmo- 
gus – sovietiniais laikais nebijojęs atlikti ku-
nigo pareigų, nuoširdus, paprastas, įkvepiantis. 
Susitikimas su vyskupu pranoko visus lūkes-
čius!                                                                                                                             

Saulė

Labai palietė vyskupo išmintis. Naujai su-
skambėjo evangelinė tiesa (neteisk artimo) – 
pirma nuteisk save, o paskui kitą. Po šių reko-
lekcijų už vyskupą meldžiuosi kiekvieną dieną.                                                                                                                           

Regina

Durys, durys, durys – po rekolekcijų kasdien 
pro jas eidama prisimenu žodžius: bus iškry-
pusios, jei nesilaikys ant dviejų vyrių – artimo 
ir Dievo meilės. Ir niekad negalėjau pagalvoti, 
kad kaip paprastai skambėtų, vykdyti tai yra 
taip sudėtinga.

Su vyru jau senokai namuose ir mašinoje pir-
mąjį mygtuką atidavę Marijos radijui. O vysku-
po pamokslams skambant ne tik nuščiūvame, 
bet ir pagarsiname, klauso visi – paaugliai di-
dieji taip pat. Ir bent po vieną mintį paskui ilgai 
nešiojamės širdyje, mintyse, kol su tuo susigy-
vename. Todėl išgirdę apie rekolekcijas regis-
travomės tučtuojau, nepaisant, kad su keturių 
mėnesių mažiausiuoju teko dalyvauti ant rankų 
ir tarpduryje... Bet užtat vyrius lengviau buvo 
suskaičiuoti :) Prisilietimas prie šio švytinčio 
vyskupo dar ilgai leidžia ir pačiam švytėti. Iš-
mintis gili ir tikra. Norisi klausytis ir semtis. 

Dar kartą labai ačiū už rekolekcijas.
Ingrida ir Linas Lauciai

Mane labiausiai sužavėjo vyskupo J. Kaunec-
ko sugebėjimas tikrais gyvenimiškais pavyz-
džiais (ne kokiomis vadovėlių tiesomis, didak-
tika) liudyti tikėjimą ir gailestingumą, įkvėpti 
dar daugiau vilties ir pasitikėjimo Viešpačiu, 
noro kovoti su savo ydomis, ypač teisuoliš-
kumu. O dar Kryžiaus kelias lauke, sutemus. 
Adoracija, skambant nuostabiai muzikai... 
Ačiū organizatoriams.

Rita D.

Praėjo jau 2 savaitės, bet vis dar gyvenu pra-
ėjusių rekolekcijų nuotaikomis. Iš naujo per-
klausydamas įrašus ir tvirtindamas išgirstus 
žodžius savo širdy.
Atvažiavau išvargintas darbų, rutinos ir ti-

krai mintyse kovojau su savimi, vis užduoda-
mas klausimą – kam man visa tai? Ir ką aš čia 
veikiu?

Sėdžiu kampe, viską įtariai stebėdamas... Per 
prisistatymą ištariu tik kelis žodžius: esu iš 
miško.

I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jer 33, 14–16; Ps 24; 1 Tes 3, 12–4, 2; Lk 21, 25–28, 34–36 

P. : Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti.

Budėkite, sako mums Viešpats. Pabus-
kite, pakartoja mums šventasis Paulius. Juk 
ir  mes galime užmiršti tai, kas sudaro mūsų 
būties pagrindų pagrindą.
Bažnyčia ragina mus būti budrius keturias 

savaites iš anksto, kad iš naujo pasirengtume 
švęsti Kalėdas, ir sykiu tam, kad prisimin-
dami pirmą jį Dievo, tapusio žmogumi, 
atėjimą į pasaulį, būtume atidūs kitiems 
Dievo atėjimams kiekvieno žmogaus gyvenimo 
pabaigoje ir laikų pabaigoje. Todėl Adventas 
yra pasirengimo ir vilties laikas.
Ateik, Viešpatie, ir nedelsk. Taisy-

kime kelią Viešpačiui, kuris netrukus ateis; 
ir jei pastebime, kad mūsų regėjimas aptemęs 
ir aiškiai nematome iš Betliejaus nuo Jėzaus 
sklindančios šviesos, tai tinkamas laikas 
pašalinti kliūtis. Tai laikas ypač rūpestingai 
atlikti sąžinės patikrą ir išsivalyti savo vidų 
Dievui priimti. Tai laikas susivokti, kas mus 
skiria nuo Viešpaties, ir atitolinti tai nuo 
savęs. Todėl ši patikra turi siekti pačias mūsų 
veiksmų šaknis, motyvus, kurie paskatino 
mūsų veiksmus. 

Francisco Fernandez Carvaja
Iš knygos „Kalbėti su Dievu“

Parapijos rekolekcijos  
su Panevėžio vyskupu  
Jonu Kaunecku

Lapkričio 6 – 8 dienomis Trinapolio rekolekcijų 
namuose vyko Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(bernardinų) parapijos rekolekcijos, kurioms vadova-
vo Panevėžio vyskupas JE Jonas Kauneckas. Štai 
ką apie šias išskirtines rekolekcijas liudija mūsų pa-
rapijiečiai.


