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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

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ 
Bernardinų parapija, jau tampant tradicija, organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio 18 d.,  
sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 17 val. Vieta – ilgasis koridorius. Mugėje bus 
galima įsigyti Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo centre pagamintus rankdarbius. O 
gal atsirastų parapijiečių, norinčių ir patiems pasiūlyti savo gaminius. Bus galimybė pasivaišinti 
arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate 
labai laukiami!

VIEŠPATIES GIMIMO ŠVENTEI RUOŠKIMĖS KARTU 
Mieli parapijiečiai, artėjant Viešpaties gimimo šventei ruoškimės kar-
tu. Gruodžio 17 d., šeštadienį, po 9 val. rytinių Šv. Mišių kviečiame 
norinčius ir galinčius padėti gaminti žaisliukus parapijos eglutei. Žaisliu-
kus prie arbatos puodelio mokysimės ir gaminsime iš natūralių medžia-
gų. Susitikime po Šv. Mišių prie bažnyčios zakristijos. Tel. pasiteiravimui:  
+370 650 71150, Vida

NAUJAS „ICHTUS“ ALBUMAS   
Krikščioniškos muzikos grupė „Ichthus“ išleido naują, ilgai lauktą ir brandintą 
albumą „Trys“. Jį galima įsigyti Bernardinų bažnyčios knygynėlyje pas budėtoją, 
Vilniaus krikščioniškuose knygynuose bei internetinėje svetainėje www.ichthus.lt

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –  
LAUKIAME SAVANORIŲ 

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 15 val. mūsų bažnyčioje organizuojame šventinius pietus stoko-
jantiems. Labai ieškome savanorių šiai kilniai iniciatyvai įgyvendinti. Visus, norinčius ir galinčius 
prisidėti produktais ar pagalba ruošiant pietus, maloniai kviečiame kreiptis į šventės iniciatorių 
Gian Luca Demarco tel. 8 610 21169 arba el.paštu: info@kulinarijosstudija.lt. 
Galinčius padėti finansiškai aukas prašome pervesti į Bernardinų parapijos sąskaitą, pavedimo pa-
skirties laukelyje įrašius: Šventiniai pietūs stokojantiems. Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

BERNARDINŲ „BLUSTURGIS“ 
Artimiausias Bernardinų „Blusturgis“ vyks sausio mėnesio antrąjį sekmadienį.

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS 
Gruodžio 30 d., penktadienį, 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį kon-
certą „GRĮŠIU PER KALĖDAS“. Koncerte dalyvaus: solistai J. Leitaitė, A. Joknytė, M. Krupoves, 
V. Kazlauskas, D. Vyšniauskas (trimitas), A. Chalikovas (gitara); T. Leiburo džiazo grupė; Bernar-
dinų bažnyčios styginių orkestras; Bernardinų bažnyčios chorai „Langas“ ir Šv. Pranciškaus paukš-
teliai. Vakaro režisierius V. Kazlauskas. Koncertas bus transliuojamas per LRT Kultūros kanalą.

III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)Nr. 641 2016 gruodžio 11 d.

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, 
nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi 
tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 

Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, 
ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji 
vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, 
mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama 
geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins 
manimi“. 

 Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms 
apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar 

vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pama-
tyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? 
Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure ka-
raliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti 
pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, 
negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: 
'Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis 
nuties tau kelią'. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių 
iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, 
bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už 
jį“. 

Viešpaties dvasia ant manęs; 
jis mane pasiuntė nešti gerą 
naujieną vargdieniams.  
Iz 61,1 

EVANGELIJA (Mt 11, 2–11)  
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III ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 35, 1–6a. 10: Pats Dievas ateis ir mus išgelbės

Ps 145: P. Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų
Jok 5, 7–10: Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti
Mt 11, 2–11: Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?

Mūsų atsivertimas –  
ženklas pasauliui

Šio sekmadienio Evangelijoje girdėjome apie 
Joną Krikštytoją, kuris ne tik kvietė žmones 
apgailėti savo nuodėmes ir atsiversti, bet ir savo 
gyvenimu rodė jiems pavyzdį. Būtent jo pavyzdys 
ir patraukė daugelį žmonių atsiversti, imti taisyti 
„tiesius kelius Viešpačiui“. Jonas Krikštytojas yra 
aktyvaus laukimo pavyzdys. Mums privalu ne tik 
ruošti savo širdį, bet ir sudorinti savo gyvenimą, 
savo atsivertimu padėti draugams ir artimiesiems 
priartėti prie Dievo. Mūsų atsivertimas turi tapti 
ženklu kitiems žmonėms, ženklu pasauliui. O 
mūsų nenoras atsiversti ir sutraukyti nuodėmės 
pančius suteikia kitiems žmonėms argumentų 
neatsiversti, pateisinti ir tęsti nedorus darbus. Jie 
visada gali pasiteisinti sakydami: „O jis irgi taip 
elgiasi.“ Į mus, krikščionis, žiūri pasaulis: mūsų 
artimieji, mūsų bendradarbiai, draugai. Tavo 
kasdienės maldos pavyzdys gali padaryti kur kas 
daugiau, nei pastovus priminimas savo vaikams, 
kad būtina melstis. 

Prie Kūčių stalo draugiškai ištiesta susitaiky-
mui ranka gali pakeisti ne vien tavo, bet ir tavo 
„asmeninio priešo“ gyvenimą. Pavyzdžiui, poros 
sprendimas galų gale susituokti Bažnyčioje po 20 
bendro gyvenimo metų jiems suteiks pasitikėji-
mo vienas kitu ir atvers Dievo palaimos šaltinį, 
bet taip pat privers daugelį pamąstyti apie savo 
santuokinį gyvenimą ir galbūt įsiklausyti į savo są-
žinės balsą bei priimti Dievo palaimą savo šeimai. 

Jonas Krikštytojas bekompromisiškai ėjo 
pasirinktu keliu. Jo tikslo siekimas ir supratimas, 

kas svarbiausia, mus taip pat akina susimąstyti. 
O kokie mano svarbiausi išgyvenimai? Nejaugi 
tik suliesėti, išsimiegoti, daug uždirbti, gražiai 
apsirengti, o prieš Kalėdas sugalvoti ką kam pa-
dovanoti? Pasaulis mus vilioja savo nuolaidomis, 
loterijomis ir labai dažnai vadina svarbiais tuos 
dalykus, kurie yra nesvarbūs, labai paviršutiniški 
ir laikini. Štai šitoje priešventinėje karštligėje su-
skamba Jono Krikštytojo balsas: „Atsiverskite, nes 
prisiartino Dangaus Karalystė. Taisykite Viešpa-
čiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Parodykite tikrų 
atsivertimo vaisių!“ Ar tu pasiruošęs priimti Jėzų 
į savo gyvenimą? Ar tikrai tavo širdyje šviesiau 
išvalius ją nuo nuodėmių? 

Liko pusantros savaitės. Gal jau tikrai verta 
pagalvoti apie kalėdinę išpažintį, apie susitaiky-
mą su artimaisiais, apie sutvarkymą svarbių, bet 
vis atidėtų gyvenimo reikalų. Jonas Krikštytojas 
pradeda išlaisvinimo iš nuodėmės vergovės kelią. 
Nors vergovės laikai jau praėjo, vis dar daug vergų 
yra ir mūsų dienomis. Iš pirmo žvilgsnio mes, 
žinoma, esame laisvi, neturime ant rankų ar kojų 
grandinių. Bet vis dėlto kažkas mus varžo kaž-
kokios nematomos grandinės. Kas tai galėtų būti? 
Tai vergiška priklausomybė įpročiams, ydoms ir 
nuodėmėms. <…> 

Tačiau vieną dieną, pervargęs nuo tokio 
gyvenimo, žmogus bando išsilaisvinti. Tai labai 
nelengva, nes išsilaisvinimas iš blogų įpročių yra 
svarbiausia iš visų laisvių. Paruošti Mesijui taką 
galima širdyje identifikuojant savo ydas, silpnybes, 
blogus įpročius ir juos pašalinant iš mūsų sielos 
kelio, kuriuo pas mus ateis Mesijas. Pirma turi 

SOS VAIKŲ KAIMAI KVIEČIA Į SUSITIKIMĄ 
SOS vaikų kaimai kviečia norinčius tapti globėjais į pažintinį susitikimą Bernardinų bažnyčioje 
gruodžio 11 d. po 13 val. mišių. 
Lietuvoje kiekvieną dieną net 3 vaikai praranda savo šeimas. Prisijunkite prie tų, kuriuos vienija 
noras vaikui suteikti namus, šilumą, meilę ir laimę.
Susitikime SOS vaikų kaimai papasakos apie profesionalius globėjus, o SOS globėjai pasidalins 
savo patirtimi. Daugiau informacijos: tel. +370 614 21200 arba el. p. noriugloboti@sos-org.lt

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS „PER PASAKŲ DANGŲ“ PRISTATYMAS 
Gruodžio 11 d. po 9, 10.30, 13 ir 17 val. Šv. Mišių bus pristatomas Indrės Gaskaitės pasakų kom-
paktinė plokštelė „Per pasakų dangų“. Pasakų autorė yra 25 m. nuo kūdikystės turinti visišką regos 
negalią. Kompaktiniame diske yra 8 pasakos apie kasdieninius troškimus ir džiaugsmą, kai jie 
išsipildo. Pravėrus dėžutę kiek nustebins lapelis su Brailio rašto tekstu, bet tai yra autorės išskirtinis 
bruožas. Kompaktinį diską sau ar artimiesiems galėsite įsigyti jau šį sekmadienį.

ADVENTO KONCERTAS 
Gruodžio 11 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje – Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jums 
koncertuos dainininkė Judita Leitaitė ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavi-
mo klasės mokiniai. Programoje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.

PARAPIJOS ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 12–16 d. Bernardinų bažnyčioje vyks parapijos Advento rekolekcijos tema „Gyvenimo 
tikslo siekimas“, kurias ves kunigas, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris Kęstutis Palikša.
Gruodžio 12, 13  ir 15 d. 18 val. šv. Mišios ir paskaita, gruodžio 14 d. 18 val. ekumeninės pamaldos 
ir Betliejaus ugnies įnešimas. 
Gruodžio 16 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių kviečiame visą bendruomenę į 
Susitaikinimo pamaldas bažnyčioje. 

BETLIEJAUS UGNIS 
Šiais metais Betliejaus taikos liepsnelę vėl perimsime iš savo kaimynų len-
kų skautų, ir jos kelias, padedant visiems geros valios žmonėms, bus tiesia-
mas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir darželius, 
į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, kalėjimus. 
Tikimės, kad šiais metais ši ugnis simbolizuos mums vienybę ir tarpu-
savio taiką. Tegul ši liepsnelė, perduodama iš rankų į rankas, sutaiko 
ir padeda laukti tikrojo kalėdų stebuklo.
Gruodžio 14 d. 18 val. vyks ekumeninės pamaldos, šlovinimas ir aga-
pė, kur dalyvaus Lietuvos skautai, ateitininkai, ekumeninių bendruo-
menių atstovai ir visi geros valios žmonės, nes „Taika patinka – visi 
geros valios žmonės jungiasi į tinklą“.

ateiti tikėjimas, atsivertimas ir galiausiai – nuodė-
mių išpažinimas. 

Vysk. Pranciškus Būčys sakė: „Žmonės dar 
iki šiol tebegyvena paskendę tamsioje klaidoje. 
Jie nemato tos tiesos, kad nuodėmes panaikinus 

išnyktų didelė daugybė vargų, skausmų ir kt. 
Pirmiausia rūpinkimės tą tiesą suprasti mes patys; 
paskui pabandykime ją paaiškinti ir kitiems, ypač 
jaunesniems.“

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“


