Bernardinai
KVIEČIAME Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ
PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Gruodžio 20 dieną 12 val. kviečiame į ketvirtąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Nekaltai Pradėtosios riterių (MI) judėjimo idėja Lietuvoje tarpukariu“. Pranešėjas
br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino.
Paskaita vyks Bernardinų bendruomenės centre. Kviečiame dalyvauti!
ADVENTO KONCERTAS
Gruodžio 20 d. 18 val. mūsų bažyčioje – Advento koncertas „Belaukiant Šv. Kalėdų“. Jums koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo
klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
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ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –
LAUKIAME SAVANORIŲ
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų bažnyčioje organizuojame šventinius pietus stokojantiems. Labai ieškome savanorių šiai kilniai iniciatyvai įgyvendinti. Visus norinčius ir galinčius padėti maloniai kviečiame kreiptis į šventės iniciatorių Gian Luca Demarco telefonu
8 610 21169 arba el.paštu: info@kulinarijosstudija.lt. Padėkime sukurti šventę stokojantiems!
BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS „MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ“
Gruodžio 26 d., šeštadienį, 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį Kalėdinį koncertą
„Mano siela šlovina Viešpatį“, skirtą Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos 20 – mečiui pažymėti.
Koncerte dalyvaus giedojimo mokyklos kolektyvai: mažylių choras „Brangenybės“, jaunučių
choras „Angelai“, jaunučių choras „Serafimai“, jaunių choras „Švento Pranciškaus paukšteliai“,
choras „Langas“ bei koncerto svečiai: Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Kristina Vasiliauskaitė
(vargonai), Giedrius Gelgotas (fleita), Justė Gelgotaitė (obojus), Giedrius Labanauskas (trimitas).

Štai aš Viešpaties
tarnaitė,
Tebūna man, kaip
tu pasakei.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
2016 m. sausio 15-17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų
savaitgalis. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių
amžius ir santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre,
tel. 8(37) 208263, el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt .
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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

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

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ IR JORDANIJĄ
Organizuojama piligriminė kelionė į šv. Žemę ir Jordaniją 2016 m. vasario 21 – kovo 2 dienomis.
Jus lydės br. Juozapas Marija ir br. Tomas. Smulkesnę informaciją rasite parapijos internetinėje
svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir lankstinukuose prie parapijos stendo.

Lk 1, 38

EVANGELIJA (Lk 1, 39–45)
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.
Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą,
jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta
pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai
sušuko:

„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė,
kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!
Štai vos tik tavo palaiminimo garsas pasiekė
mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis
mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys,
kas Viešpaties jai pasakyta“.
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Apie Mariją ir
Bažnyčią
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Mch 5, 1–4a; Ps 79; Žyd 10, 5–10; Lk 1, 39–45
P. : O Dieve, pastatyk mus ant kojų!
Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

Marija ir Elzbieta jau žinomos Evangelijos
skaitytojui, tik dabar jos kartu susitinka su dideliu
Dievo palytėjimo bagažu. Angelo pažadai abiems
pildosi, dėl to jos skuba viena pas kitą. Dievo patirtis vienija žmones. Jos šlovina Dievą: Elzbieta,
pranašo motina, už Marijos tvirtą tikėjimą, o
Marija, Mesijo motina, už didžius joje nuveiktus
Dievo darbus.
Jau pasveikinimo metu kūdikis Jonas šokteli,
nes jis gali atpažinti savo Mesiją ir jo motiną. Dar
negimęs Jonas atpažįsta kūdikio, esančio Marijos
įsčiose, Mesijaus garbę. Jau vien galvojant apie
natūralius dalykus, kyla susižavėjimas tuo, ką
kūdikiai jaučia, išgyvena, savo ateitį kuria dar

Iš palaimintojo Izaoko, Žvaigždės
vienuolyno abato, pamokslų

negimę. O juk Jonui maždaug šeši mėnesiai nuo
prasidėjimo, o Jėzui - vos kelios dienos!
Elzbieta, kaip pranašė, Dvasios įkvėpta tvirtai
įsišaknijus Izraelio religinėje patirtyje aiškina
laiko ženklus. Ji balsiai sušuko, suriko - žodžiai
turi būti visų girdimi. Tai dvigubo palaiminimo
žodžiai: Marijai ir kūdikiui Jėzui.
Kiekvienas palaiminimas yra linkėjimas ir Dievo
meldimas, kad palaiminami visada pasiliktų
Dievo galingoje globoje. Psalmėje skaitome: „Laimingas, kas VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi
ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį“ (Ps 1). Šie
žodžiai labai tinka Marijai. Ji yra palaiminta,
nes priėmė Dievo žinią ir pagal ją eina tikėjimo
keliu. Dabar Marija yra Viešpaties (kyrios) motina, netgi „mano Viešpaties motina“. Ir tai žodžiai
vyresnės giminaitės. Sunku rasti būtų eiliniuose
giminės santykiuose tokį didelį pasitikėjimą, kokį
parodė Elzbieta Marijai. Elzbieta tikrai kalba
Dievo vardu. Įdomu, kad Marija yra jau motina
dar tik kelioms dienoms nuo kūdikio prasidėjimo.
Gyvenime nėra atsitiktinių susitikimų. Pasaulis
kaip dykuma, kurioje kiekvienas susitikimas yra
gyvybės ženklas. Susitikę žmonės sužino, kur kita
oazė, kokie pavojai ateityje laukia, susitikę žmonės
pasidalija kažkuo labai svarbiu. Šios dienos moterų susitikimas yra mums gyvybiškai svarbus.
Mindaugas Malinauskas SJ
Bernardinai.lt
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Dievo Sūnus yra pirmgimis iš daugelio brolių, kuris, vienintelis turėdamas tokią prigimtį,
malonės galia su savimi suvienijo daugelį, kad
visi su juo būtų viena. Tiems, kurie jį priima,
jis davė galią tapti Dievo vaikais.
Taigi tapęs žmogaus sūnumi jis daugelį padarė Dievo vaikais. Jis, vienintelis turėdamas
nepaprastą meilės galią, daugelį suvienijo su
savimi: tie, kurių dėl kūniško gimimo buvo
daug, dėl dieviško atgimimo su juo tapo viena.
Tik vienas Kristus pats yra Galva ir Kūnas: danguje jis yra vienas vieno Dievo, ir
žemėje – vienas vienos motinos sūnus; yra daug
sūnų ir yra vienas Sūnus. Lygiai kaip Galva ir
Kūno nariai yra vienas Sūnus ir daug sūnų,
taip ir Marija bei Bažnyčia yra viena Motina ir
daug motinų; viena Mergelė ir daug mergelių.
Jos abi yra motinos, abi mergelės; kiekviena
jų gimdė iš Šventosios Dvasios, ne iš kūniško
geismo; kiekviena Dievui Tėvui davė palikuonį be nuodėmės. Viena, pati būdama be

nuodėmės, Kūnui pagimdė Galvą; kita, gavusi
visų nuodėmių atleidimą, Galvai davė Kūną.
Kiekviena iš jų Kristaus Motina, tačiau nė viena be kitos negali pagimdyti viso Kristaus.
Todėl tą pat, kas Dievo įkvėptuose raštuose
bendrai sakoma apie mergelę motiną Bažnyčią,
atskirai galima pasakyti apie Mergelę Mariją;
ir kas ypatingai sakoma apie motiną Mergelę
Mariją, tas bendrais bruožais tinka ir mergelei
motinai Bažnyčiai, ir kai kalbama apie katrą
nors vieną, tuos žodžius beveik vienodai, lygiai
taip pat galima suprasti kaip skirtus ir vienai,
ir kitai.
Kiekviena ištikima siela savotiškai yra Dievo
žodžio sužadėtinė, Kristaus motina, dukra ir
sesuo, mergelė ir vaisinga moteris. Ką Dievo
išmintis, tai yra Tėvo Žodis, kalba bendrai, tas
skirta Bažnyčiai, ką ypatingai – tas Marijai, o
ką atskirai, tas skirta kiekvienai tikinčiai sielai.
Todėl Šventraštyje yra tokie žodžiai: Viešpaties dalyje yra mano paveldas. Čia bendroji
Viešpaties paveldo reikšmė yra Bažnyčia, ypatingoji – Marija, o atskirai paveldas reiškia kiekvieną tikinčią sielą. Kristus Marijos įsčių prieglobstyje pasiliko devynis mėnesius, Bažnyčios
tikėjimo prieglobstyje jis pasiliks iki pasaulio
pabaigos, o pažintoje ir mylimoje tikinčiojo
sieloje – per amžių amžius.

PRAŠOME PAGALBOS IR PARAMOS
Bernardinuose anksčiau patarnaudavusį Marių Povilą Martinenko, kurį gal daugelis atsimenate
iš jo garbanotų ilgų plaukų ir gražių gerų akių, ir jo mamą ištiko didelė nelaimė – Marius bandė
pasigaminti fejerverkų, bet mišiniui sprogus, visiškai sudegė butas, Marius apdegė rankas ir veidą.
Šiuo metu jis guli Lazdynų ligoninėje, ačiū Dievui, mato ir girdi. Parapijiečiai ir draugai šeimai jau
suaukojo nemažai rūbų ir batų. Tačiau Mariaus mamai Ringailei labai reikia finansinės pagalbos –
išvalyti butą nuo degėsių kainuos mažiausiai 1500–2000 eurų, vėliau namus reikės suremontuoti.
Baldų ir kitų rakandų žada paaukoti draugai ir Bernardinų parapijiečiai, „Angelo sargo“ akciją
surengė Jėzuitų gimnazija, kurioje jis mokėsi ir aktyviai dalyvavo sielovados veikloje, liudijo krikščioniškąjį tikėjimą. Jo gyvenimo istorija yra aprašyta knygelėje „Didieji klausimai jaunimui“.
Į pagalbos prašymą jau atsiliepė nemažai mūsų parapijos žmonių, jau suaukota daugiau nei 1000
eurų. Parapijos nariai nutarė atidaryti atskirą sąskaitą Mariaus šeimai paremti.
Labai prašome paremti nelaimės ištiktą šeimą. Sąskaitos paramai Nr.: LT537300010017412057,
AB Swedbank, (gavėjas – Ramutė Pakėnienė). Visa gauta parama bus perduota Mariaus šeimai.
Dėkojame geradariams.
www.bernardinuparapija.lt

