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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 
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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 ADVENTO SEKMADIENIS 2018 gruodžio 2 d.

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, 
o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus 
audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš pro-
to, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištik-
ti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. 
Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinan-
tį 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 rū-
pesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikė-
tai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyvento-
jus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad 
sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių 
ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaiz-
doje“. 

Nr. 724

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

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 20 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos.  
Gruodžio 21 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į 
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ 
Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks 
gruodžio 23 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vie-
ta – ilgasis koridorius. Mugėje bus galima įsigyti Bernardinų dirbtu-
vėlėse ir Bernardinų jaunimo centre pagamintų rankdarbių, o galbūt 
atsirastų ir parapijiečių, norinčių pasiūlyti savo gaminius. Mugės metu 
vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsi-
gyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami! Norintys pre-
kiauti savo darbais kreipkitės telefonu: +370 650 74189 (Titas).

MALDOS IR ATMINIMO VAKARAS 
Gruodžio 7 d. 19 val. kviečiame į MALDOS IR ATMINIMO VAKARĄ, SKIRTĄ SPITAKE 
ĮVYKUSIO ŽEMĖS DREBĖJIMO 30-MEČIUI PAMINĖTI. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio (Bernardinų) bažnyčioje, Maironio g. 10, maldos skambės armėnų ir lietuvių kalbomis akom-
panuojant armėnų tradiciniam muzikos instrumentui – dudukui. Vakarą organizuoja Armėnijos 
Respublikos ambasada Lietuvoje. Kviečiame melstis kartu. 

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI 
Gruodžio 7–9 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Advento rekolekcijos jaunimui. Tema: 

„Štai aš Viešpaties tarnaitė tebūna man, kaip tu pasakei“. Rekolekcijas ves Vilniaus vyskupas 
Darius Trijonis. 
Kaina 20 eur. Registracija bjcentras.lt. Klausimams: bjcentras@gmail.com arba +370 691 41714

JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI  INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS
Jungtinis parapijų šlovinimas „VIENA KRISTUJE“. 
Gruodžio 13 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas! Po 
šv. Mišių šlovins šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“! Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų 
balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi 
savo šlovinančiais vaikais! Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma 
gruodžio pradžioje. 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Jūratė, tel.+370 628 48948

KALĖDAIČIAI 
Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.
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I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 33, 14–16: Aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą
Ps 25. P.: Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti.

1 Tes 3, 12 – 4, 2: Viešpats tesutvirtina jūsų širdis, kai vėl ateis Kristus
Lk 21, 25–28. 34–36: † Jūsų išvadavimas arti

„Kai tik įžengiau pro Trinapolio rekolekcijų 
namų duris, visas kasdienio gyvenimo triukšmas 
liko anapus. Atsidūriau ramybės ir šiltų susirin-
kusiųjų žvilgsnių apsuptyje. O tada vyskupas 
Arūnas ramiu, malonaus tembro balsu ėmė lieti 
į mano galvą mintis apie tikėjimo malonę ir dar-
bus, kuriuos derėtų atlikti tikinčiajam, atsakė į 
nerimą keliančius klausimus, išsklaidė abejones, 

suteikė Atgailos sakramentą... Dėkoju visiems, 
sukūrusiems tokią ramybės ir pilnatvės atmosfe-
rą. (Audronė D.)

Taip gera jau senokai nebuvo. Gaudykim bangą, 
plaukim! (Audra)

Dėkoju vyskupui Arūnui Poniškaičiui už tikė-
jimo dvasios perdavimą, rekolekcijų „perliukui“ 

Budėkite, sako mums Viešpats. Pabuski-
te, pakartoja mums šventasis Paulius. Juk ir  
mes galime užmiršti tai, kas sudaro mūsų būties 
pagrindų pagrindą.

Bažnyčia ragina mus būti budrius keturias sa-
vaites iš anksto, kad iš naujo pasirengtume švęsti 
Kalėdas, ir sykiu tam, kad prisimindami pirmą jį 
Dievo, tapusio žmogumi, atėjimą į pasaulį, 
būtume atidūs kitiems Dievo atėjimams kiekvieno 
žmogaus g yvenimo pabaigoje ir laikų pabaigoje. 
Todėl Adventas yra pasirengimo ir vilties laikas.

Ateik, Viešpatie, ir nedelsk. Taisyki-

me 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 ati-
tolinti 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“

Kas iš to, mano broliai...

Nastutei su gitara, užtarimo maldos merginoms 
ir visiems dalyviams! Dėkoju už dalinimąsi mūsų 
šaunioje “raudonųjų” grupelėje! Išvažiavau su 
nuraminta širdimi ir  džiaugsminga žinia: Jėzus 
mus myli! Nuostabus pojūtis! (Danutė)

Buvo labai gera ir šeimyniškai jauku. Ačiū vi-
siems už bendrystės dovaną! (Ingrida ir Darius)

Dėkinga Dievui už galimybę būti miškų ir ty-
los apsuptam vienuolyne tarp nuoširdžių žmonių, 
kuriuos čia sutikau. Tai, ką gavau per tas tris 
dienas, tai atsakymai, kuriuos tarsi apčiuopiau, 
bet jie buvo likę neužtvirtinti. Įgijau aiškumą 
daugelyje klausimų,  išpažinties malonę, dievišką 
ramybę. Mačiau savo atvaizdą kituose ir žinau 
ką man reikėtų keisti. Taip gera buvo eiti šviesiu 
Kryžiaus keliu Dievo ir vyskupo A. Poniškaičio 
vedamiems. (Elena )

Rekolekcijos... Atgaivina ir praveria širdis Die-
vui ir artimui. Niūrios rudens dienos prisipildo 
Šviesos. Vėl užsidega pilnatvės džiaugsmu  akys. 
Kas gali būti geriau, už patirtą mūsų TĖVO ap-
kabinimą ir tylų beldimą į mūsų ištroškusių sielų 
duris! O kai jos prasiveria, netikėtai išgirstam: 

„Ar žinai, kaip tave myliu? Tikėk ir pasitikėk!“ 
(Aurelija ir Gytis)

Dėkui visiems už nepaprastai šiltą bendrystę,  
vyskupui A. Poniškaičiui  – už žodžio ir minties 

aiškumą, "rožinei" grupelei" už jaukumą ir nuo-
širdų pasidalinimą, Giedriui už sustabdytas ža-
vias akimirkas, o organizatoriams - už dovanotą 
nepaprastą šventę! (Danguolė )

Labai visiems dėkoju už šiltą ir atveriantį šir-
dį Dievo meilei buvimą kartu! Buvau įpratusi 
prie tylos rekolekcijų, ir man būdavo gera.  Bet 
dabar pamačiau, kad šiltame bendravime, gera-
me žvilgsnyje Dievo yra daugiau, negu galbūt 
logiškoje ir nuostabioje teorinėje išmintyje. Tas 
buvimo jaukumas ir paprastumas su Jumis 
buvo iš tiesų nepaprastas. Nemaniau, kad taip 
atsigausiu. Žinoma, nepamirštamas vyskupo A. 
Poniškaičio subtilus kalbėjimo harmoningumas, 
išmintis, gerumas, jautrumas, šypsena. Esu su-
žavėta Dievo žodžio stebuklu, labai įdomiu pa-
sidalijimu grupelėje. Nuostabu - kaip per Die-
vo žodį, sakramentus, per JO meilės spindesį 

-  žmogaus šypsenoje,  gerose akyse - galima vėl 
atsistoti ant kojų. AČIŪ visiems už paprastumo 
ir jaukumo dievišką nepaprastumą! Jūsų visų 
dėka gyvenimas vėl spindi Dievo šviesoje! (Rūta 
B.)

Vyskupo Arūno Poniškaičio paskaitos, jo švel-
nus balsas, sklandi kalba, išmintingi žodžiai, 
aiškios mintys - vertybės, kurios padėjo atrasti 
daug naujų netikėtų dalykų Evangelijos moky-
me, praskaidrino mintis, nušvietė protą.

Tačiau didžiausia išmintis ir mokymas apie 
tikėjimo darbus atėjo per čia sutiktus žmones. 
Daug dalykų pergalvojau ir supratau. Kai ku-
riuose iš jų gyvą Jėzų sutikau. Esu be galo dė-
kinga už jų gerumą ir liudijimus.

Kryžiaus kelyje vienu momentu toks sunku-
mas užėjo, net ašaros liejosi. Ir netrukus pajutau 
palengvėjimą, tarsi mano naštą kažkas paėmė. 
Taip stipru buvo melstis kartu. (Sonata)

Lapkričio 23-25 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose įvyko Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) 
parapijos rudens rekolekcijos „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo 
darbų?“ (Jok  2, 14), kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. 
Rekolekcijų metu vyko dvasinės konferencijos, rekolekcijų dalyviai dalijosi savo patirtimis tikėjimo kelyje, 
ėjo Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią,  meldėsi ir šlovino Viešpatį šv.  Mišiose. Šeštadienio vakare vykusiose 
Susitaikinimo pamaldose parapijiečiai vieni už kitus meldėsi užtarimo malda, Atgailos sakramentą teikė 
penki kunigai. Štai keletas parapijiečių liudijimų apie šias rekolekcijas:

KEIČIASI PIRMADIENIO ŠV. MIŠIŲ LAIKAS 
Mieli parapijiečiai, nuo gruodžio mėnesio keičiasi pimadienio šv. Mišių laikas. 
Tiems, kurie nori melstis pietų pertraukos metu ar ilgiau pamiegoti, Jūsų patogumui vieną kartą 
per savaitę, pirmadieniais, vietoje 7.30 val. šv. Mišios vyks 12 val.


