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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

III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete) 2018 gruodžio 16 d.

Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką 
gi mums daryti?!“ 

Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marški-
nius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko 
valgyti, tegul taip pat daro“. 

Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mo-
kytojau, o ką mums daryti?“ 

Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, 
negu jums nustatyta“. 

Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums 
daryti?“ 

Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, mela-

EVANGELIJA (Lk 3, 10–18)  
gingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“. 

Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui 
pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, 
Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus 
vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, ku-
riam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai 
krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo ran-
koje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks 
kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesina-
ma ugnimi“. 

    Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai 
ir skelbė gerąją naujieną. 

Nr. 726

Dievo dvasia ant manęs. Jis mane siuntė 
išganymo žinią nešti varguoliams. Iz 61, 1  

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS  
Bus giedamos  PSALMĖS Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje Trijų 
Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Gruodžio 27 d. po 18 val. šv. Mišių – Ado-
racija bei užtarimo malda ! Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais, 
verkti su verkiančiais (Rom 12, 15). 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
LAUKIAME SAVANORIŲ 

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 5-us metus iš eilės mūsų parapija organizuoja šventinius 
pietus stokojantiems. Labai ieškome savanorių:
Gruodžio 23 d., kurie galėtų padėti paruošti maistą gaminimui.
Gruodžio 25 d., kurie padėtų suruošti stalus, maistą ir žinoma, jį patiekti svečiams. 
Norinčius ir galinčius maloniai kviečiame registruotis: goo.gl/VD21d6
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 20 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos 
tema „Jėzaus Kristaus gimimas - ką apie tai kalba Šventasis Raštas“.  Rekolekcijas ves kun. Mozė 
Mitkevičius. 
Gruodžio 21 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į 
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje.

ADVENTO KONCERTAS 
Gruodžio 16 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ . Jums 
koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos daina-
vimo klasės mokiniai.

RENKAME AUKAS 
Šiandien, trečiąjį advento sekmadienį, šv. Mišių metu  surinktos lėšos bus skiriamos Caritas tar-
nystei bei Bernardinų socialinio centro veiklai paremti. Dėkojame už jūsų aukas.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
Gruodžio 16-26 d. Bernardinų bendruomenės centre veikia pranciškoniš-
ko prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ pirmojo 
etapo paroda. Aplankius parodą galima balsuoti už labiausiai patinkančias 
prakartėles ir išreitinguoti jas į finalinį etapą. Gruodžio 30 d. bažnyčioje bus 
atidaryta finalinė prakartėlių paroda, o laimėtojai bus paskelbti sausio 6 d.
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III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sof 3, 14–18a: Viešpats džiaugsis tavim ir krykštaus
Iz 12, 2–6: Džiūgauk ir krykštauk: didis tavyje Izraelio Šventasis.

Fil 4, 4–7: Viešpats yra arti 
Lk 3, 10–18:† O ką mums daryti?

III-ą jį Advento sekmadienį bažnyčia mums 
primena, švenčiame Gaudete (džiūgaukite) 
sekmadienį, nes Dievas tapo žmogumi. Jis atėjo ir 
apsig yveno tarp mūsų. Jis atpirko mus ir suteikė 
mums amžiną jį g yvenimą. Jis išlaisvino mus iš 
mūsų vergovės ir padovanojo tikrą ją laisvę – gyve-
nimą per Jį, su Juo, ir Jame. Jonas Krikštytojas 
Evangelijoje sugrįžta prie šios tiesos.

Neapsiribokite vien tik manimi, aš esu tik 
pranašas, kuris ruošia Mesijui kelią. Matydamas 
žmonių trokštančias širdis, jis supranta, kad tik 
Dievas gali patenkinti jų troškimą ir nuolankiai 
rodo į Kristų. Jonas Krikštytojas niekuomet nerodo 
į save. Bet atkakliai kartoja, kad ateis tas, kuris 
krikštys Dvasia ir ugnimi.

Iki šv. Kalėdų liko mažiau nei dvi savaitės. 

Jaučiame Atpirkėjo atėjimą. Jis tikrai arti. 
Paulius kviečia budėti maldoje, Jonas Krikštyto-
jas – daryti gerus darbus. Melskime, kad Šventoji 
Dvasia įkvėptų mumyse tikrą atpirkimo džiaugs-
mą. Prašykime, kad išmoktume šiame džiaugsme 
dėkoti Dievui ir rūpintis artimu. Lai šios likusios 
advento dienos būna pripildytos tylos ir mylinčio 
laukimo. Jėzus ateis, jau šiandien ateina, su savo 
ramybės Dvasia ir meilės ugnimi. Ramybės dvasia 
paguodžia mūsų širdis. Meilės ugnis išdegina 
visas mūsų nuodėmes. Kristaus paliesti, nebegali-
me gyventi dėl savęs. Visame ir visuose ieškome jo 
veido ir darbuojamės dėl jo. Šventoji Ramybės ir 
Meilės Dvasia, nuženk į mūsų širdis ir apreikšk 
mums mūsų Atprikėją!

Gvidas Vainorius SJ †

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJA 2018 m.
Dalindami Betliejaus ugnį skautai skleis žinią apie taiką

SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE 
Gruodžio 31 d. maloniai kviečiame kartu sutikti Naujuosius 2019-uosius Metus Vilniaus  
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10). 
21.00 val. vakaro programa prasidės šlovinimu „Viena Kristuje“.
23.00 val. bus aukojamos Naujametinės Šv. Mišios. 
Po šv. Mišių  vyks suneštinė agapė bažnyčios koridoriuje. Taip pat Jūsų laukia šventiniai fejerver-
kai. Ateikite, bus smagu!

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS  
Gruodžio 29 d. 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį koncertą „KŪ-
DIKĖLIO SAPNAS“. Koncerte dalyvaus Angelė Joknytė, Kostas Smoriginas, grupė „Baltos 
varnos“, Vaidas Bartušas, Vygantas Kazlauskas, Domantas Razauskas, vokalinė grupė „B2“ ir 
kiti. Jūsų laukia šventiškas teatralizuotas renginys, kuriame skambės kompozitoriaus Arvo Parto 
muzika, įvairių kūrėjų ir tradicinės kalėdinės dainos bei giesmės. Koncertą ves aktorius Mantas 
Zemleckas, Kocerto režisierė Kamilė Gudmonaitė. Koncerto mecenatas - UAB „Garsų pasaulis“.

Gruodžio 18 d. į Lietu-
vą tradiciškai atkeliauja 
Betliejaus taikos ugnis, 
uždegta nuo žibinto Jė-
zaus gimimo grotoje 
(Betliejuje). Iki pat Šv. 
Kalėdų įvairių skautiš-

kų organizacijų atstovai kartu su Lietuvos 
lenkų harceriais dalins žvakeles su Betliejaus 

ugnimi įvairiausiose vietose: bažnyčiose, li-
goninėse, globos namuose, kalėjimuose, mo-
kyklose, geležinkelio stotyse, aukščiausiose 
šalies valdžios institucijose ir kitose organiza-
cijose. Akcija siekiama, kad ugnis apkeliautų 
visą Lietuvą ir įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę 
bei taiką žmonių širdyse. Šiemet tarptautinės 
akcijos šūkiu tapo žodžiai „Taikos ugnis –  
vienijanti įvairovę“. 

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. Vieta – ilgasis korido-
rius. Mugėje bus galima įsigyti Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo 
centre pagamintų rankdarbių, o galbūt atsirastų ir parapijiečių, norinčių pasiū-
lyti savo gaminius. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsi-
lankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami! 
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės telefonu: +370 650 74189 (Titas).

Betliejaus taikos ugnies akcijos svarbiausi renginiai:
Gruodžio 18 d. 18.15 val. – ekumeninės pamal-
dos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, 
Trakų g. 9, Vilniuje.
Gruodžio 20 d. nuo 16.00 iki 21.00 val. –  

simbolinis šventinis koncertas ir Betliejaus tai-
kos ugnies dalijimas Katedros aikštėje, Vilniuje. 
Gruodžio 23 d. skautai ir harceriai taikos 
ugnį dalins mišių metu daugumoje Lietuvos  
bažnyčių.

Maloniai kviečiame į  Kalėdų laikotarpio  
pamaldas bei  renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

(Bernardinų) bažnyčioje

Gruodžio 24 d. Kūčios. Piemenėlių 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.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos,  
Dievo Gimdytojos iškilmė.  
Šv. Mišios - 10.30 (lietuvių ir anglų k.), 17.00 val.

Nuo Kalėdų  
iki Naujųjų  

metų  
bažnyčios  
prieangyje  

parapijiečius  
džiugins gyva  

Prakartėlė


