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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Evaldas Darulis 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

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 3390ffff

I – ASIS SEKMADIENIS PO KALĖDŲNr. 686 2017 gruodžio 31 d.

Šventoji šeima:  
Jėzus, Marija, Juozapas

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS – PRAŠOME PARAMOS 
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais paaukojusiems Bernardinų 
bažnyčios šildymo fondui. Pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti 
ar padėti surasti rėmėjų. Kokiais būdais galite paaukoti Bernardinų šildymo fondui galite rasti 
mūsų svetainėje www.bernardinuparapija.lt.

MIELI PARAPIJIEČIAI, 
Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje veikiančias Šv. Rašto skaitovų ir atnašų, Rožinio 
maldos, Šeimų maldos, Moterų maldos, Vyrų maldos, Charizminę maldos, Biblijos skaitymo, 
Dvasinės pagalbos sergantiems onkologine liga ir kitas grupes. Informaciją apie parapijoje veikian-
čias grupes rasite mūsų internetinėje svetainėje www.bernardunuparapija.lt

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms ap-
sivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė 
Jėzų į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip pa-
rašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirm-
gimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir 
duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties  Įstatyme: 

„Porą purplelių arba du balandžiukus“. 
Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. 

Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, lau-
kiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia 
buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios ap-
reikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Vieš-
paties Mesiją. 

Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar 
į šventyklą.. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, 
kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Sime-
onas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: 

„Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti 
savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys 
išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų 
tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir 

EVANGELIJA (Lk 2, 22. (23–38). 39–40)  
tavosios Izraelio tautos garbę“. 

Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas 
buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino 
juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas 
daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis 
bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą 
pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos dauge-
lio širdžių mintys“. 

    Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero 
giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės 
ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui 
našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių 
metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnauda-
ma Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei 
maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino 
Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie lau-
kė Jeruzalės išvadavimo. 
Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, 

jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. 
Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas iš-

minties, ir Dievo malonė buvo su juo.

Jūsų širdyse teviešpatauja 
Kristaus ramybė. 
Kristaus žodis tegyvuoja 
Jumyse vaisingai.    Kol 3, 15a. 16a    

BETA KURSAS BERNARDINUOSE – KVIEČIAME                                                                                             
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Beta kursą, kuris vyks 
sausio 23 – kovo 20 d.
Per 9 susitikimus ne tik pagilinsite savo žinias apie Sakramentus, Liturgiją, bet 
ir sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su nau-
jais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, 
kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas –  
2018 m. sausio 23 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma auka už 
devynis užsiėmimus ir BETA kurso leidinuką – 10 €.

Norinčius dalyvauti BETA kurse prašom registruotis adresu: www.bernardinuparapija.lt/betakur-
sas-2018 arba el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis internetu, aukščiau nurodytu adresu, o tik neturint tam galimy-
bės – nurodytu el. paštu arba telefonu. Registruodamiesi nurodytoje anketoje, internetu sumažin-
site administravimo rūpesčių organizatoriams. BETA kurso vietų skaičius ribotas.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ  
ŠV. PRANCIŠKAUS KELIAIS                                                                                             

2018 m. balandžio 3-14 d. kviečiame keliauti  
į Italiją kartu su br. Evaldu Daruliu OFM.  
Kelionės metu lankysime Asyžių, La Verną ir kitas  
pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas. Prelimina-
ri kelionės kaina: 600 Eur + skrydis (~150-200 Eur).  
Daugiau informacijos ir registracija – tel. +370 671 73870 
(Tesa), el. paštu: jogileteresa@yahoo.com
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I SEKMADIENIO PO KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

Ps 128: P. Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!
Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje

Lk 2, 22–40: † Vaikelis augo, darėsi pilnas išminties

Šventoji šeima, kurią šiandien švenčiame, 
turbūt yra daugelio slapta svajonė. Turbūt ne 
vienam ji asocijuojasi su ramybės ir meilės oaze. 
Marija – nuostabi namų šeimininkė, Juoza-
pas – auksinių rankų meistras ir Jėzus, kuris 
nuo vaikystės nemėgo ožių. Bet kai pasižiūrim 
iš arčiau, ne viskas jau taip paprasta. Marija, 
pastojusi anksčiau laiko ir tik per plauką buvo 
išsaugota santuoka. Koks turėjo būti Juozapo 
pasitikėjimas, jei jis patikėjo angelo pranašyste 
sapne! Zacharijui tai sekėsi sunkiai net veidas į 
veidą susitikus angelą, o Juozapas labai rimtai 
priėmė tai, kas buvo pasakyta per sapną. Ir 
netikėk tu sapnais po viso to... Laimingi, kurie 
tiki nematę... 

Kokie nenuspėjami Dievo ir jo angelų keliai. 
Turbūt ir be angelo pranašystės Juozapas labai 
pasitikėjo šia Dievo moterimi Marija, net daug 
ko nesuprasdamas. Tikrai šventas vyras. Bet 
Dievo Motina nė kiek nenusileido tikėjimu. Ji 
nepabijojo priimti kūdikį, nežinodama, kaip 
tai paaiškins vyrui. O juk ir Juozapas apie tai 
sužinojo tik paskutinę akimirką prieš atleisda-
mas Mariją. 

Panašiai buvo per Kanos vestuves, kai stalo 
tarnų širdys drebėjo iki paskutinės akimirkos, 
kad neapsijuoktų prieš žmones. Tik ne Dievo 
Motinos, nors Ji užvirė tą košę, tikriausiai iki 

galo net nežinodama, kuo visa tai baigsis. 
Vis dėlto nemanau, jog Marijos iniciatyvos 

būtų lengvabūdiškos. Ji nebuvo ta, kuri pasta-
tytų Dievą į nepatogią padėtį. Ji Juo kvėpavo. 
Jautė jo žingsnius. Girdėjo ir kalbėjo Dievo kal-
ba. Vis dėlto Marija nežinojo ateities. Ji, kaip 
Dievo tauta, ėjo per dykumą, kasdien rinkdama 
manos davinį. Marija nuo pat pradžių nešiojosi 
ne tik išpranašautą šlovingą Mesijo ateitį, bet 
ir septynis kalavijus, perversiančius jos širdį. 
Dievo Motina nuo pat pradžių visa tai nešiojo 
savo širdyje. Aprėpė tiek Kalėdų, tiek Velykų 
paslaptį, pati negalėdama to paaiškinti. 

Tai yra šventoji šeima. Jei mes ją švenčiame, 
tai ne tik todėl, kad pasidžiaugtume jų pasieki-
mais, bet todėl, jog tai yra mūsų šeima. Mūsų 
tikėjimo šeima. Tai g yvas tikėjimo pavyzdys. 
Gyvas kaip gyvsidabris, nuolatos priiman-
tis naują formą. Niekas jų g yvenime nebuvo 
suplanuota, pasiruošta iš anksto. Kaip ir mūsų. 
Tai yra šventoji šeima mums tiek, kiek esame 
pasirengę ją priimti su tokiu pat beprotišku 
tikėjimu kaip Juozapo ir Marijos. Kas iš to, jei 
pasiskelbtume Marijos vaikais, o nesektume Jos 
nenuspėjamais Dievo keliais? 

kun. Algirdas Toliatas
Bernardinai.lt

Linkime palaimintų 2018-ųjų  
Viešpaties malonės metų

SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE 
Gruodžio 31 d. 21.30 val. kviečiame į šlovinimo naktį, kurioje dėkosime Dievui už Jo ištikimą 
meilę mums. Svečiuose – jau 40 metų gyvuojanti charizminė grupė "Agalliasis", taip pat Viena 
Kristuje komanda ir kiti. 23.00 val. bus aukojamos naujametinės Šv. Mišios, po jų vyks suneštinė 
agapė, o po agapės kviesime visus tęsti šlovinimo naktį iki pat 5.00 val ryto. 

"Betgi tu esi Šventasis, – tavo sostas – Izraelio šlovės giesmės!" (Ps 22, 4)
Jei norite prisijungti prie šlovintojų komandos, susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651

BENAMIO PRAKARTĖLĖ + C + M + B + 2018 
Nuo gruodžio 3 d. iki sausio 7 d. Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus 
namų kieme veikia Vilniaus arkivyskupijos Carito „Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“.
Benamio prakartėlė – tai bandymas įsivaizduoti Dievo Sūnaus gimimą šių dienų pasaulyje ir at-
kreipti miesto gyventojų ir svečių dėmesį į aktualią Kristaus gimimo interpretaciją, skatinti paste-
bėti socialinio skurdo realybę ir prisidėti prie pagalbos stokojantiems prieglobsčio.
Graffiti užrašai ir Šv. Rašto ištraukos byloja apie Mesijo pranašystes ir Jo gimimo istoriją. Graffiti 
užrašai – tai aktuali protesto priemonė, skatinanti atkreipti dėmesį į gyvenimą gatvėse, lūšnynuo-
se, sąvartynuose, tai miesčionišką pasitenkinimą ir nenorą įsiklausyti į kitų žmonių būtiniausius 
poreikius kritikos išraiška.
Trys karaliai arba išminčiai (Kasparas, Baltazaras, Melchioras) – Dievo ieškančiųjų, prakartėlę 
aplankančiųjų simbolis, reiškiantis sėslaus, uždaro, niekuo nesidominčio žmogaus priešingybę. 
Prakartėlėje jų nėra, nes tai – Jūs…

BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE –  
PRAKARTĖLIŲ PARODA  

Gruodžio 31 d. Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta 
gražiausių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“  
prakartėlių paroda. Šios prakartėlės į mūsų bažnyčią atkeliaus  iš 
visos Lietuvos. Paroda veiks iki sausio 7 d., Trijų Karalių iškil-
mės, kuomet organizatorių komisija paskelbs skirtingų kategori-
jų nugalėtojus ir juos apdovanos. 

Bernardinų vaikų ir neįgaliųjų centrų bendruomenė  
bei Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras nuoširdžiai dėkoja  

Bernardinų parapijos žmonėms už kalėdines dovanas. 
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.


