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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

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 Kalėdų dieną ateiti padėti, maloniai kviečiame kreiptis į šventės inicia-
torių Gian Luca Demarco telefonu 8 610 21169 arba el.paštu: info@kulinarijosstudija.lt. 
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS 
Gruodžio 30 d., penktadienį, 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį 
koncertą „GRĮŠIU PER KALĖDAS“. Koncerte dalyvaus: solistai Judita Leitaitė, Angelė Joknytė, 
Marija Krupoves, Vygantas Kazlauskas, Dominykas Vyšniauskas (fliugelhornas), Artūras Chali-
kovas (gitara); Tomo Leiburo džiazo grupė; Bernardinų bažnyčios styginių orkestras;  Bernardinų 
bažnyčios chorai „Langas“ ir „Šv.Pranciškaus paukšteliai“; Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ artistai. Dirigentė Rita Kraucevičiūtė.
Vakaro režisierius Vygantas Kazlauskas. Koncerto mecenatas – UAB „Garsų pasaulis“.

BROLIAI PRANCIŠKONAI KVIEČIA Į KALĖDINĮ „VILTIES ŽYGĮ“ 
Mažesnieji broliai iš Klaipėdos ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras kviečia antrąją šventų Kalėdų 
dieną praleisti prasmingai ir dalyvauti žygyje „Jamam pajūrį viltimi“, vienijantis su onkologiniais 
ligoniais ir jų artimaisiais. Galima pasirinkti priimtiną žygio variantą: ilgoji trasa – 22 km, o šeimų 
trasa – 5 km. Pasirinkusieji ilgąją trasą žygiuos nuo Palangos tilto iki Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centro Klaipėdoje. Išankstinė registracija į renginį – iki gruodžio 22 d. Daugiau informacijos:  
www.viltiesbegimas.lt

ALFA KURSAS BERNARDINUOSE 
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Alfa kursą. Šiame kurse 
bus  galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo 
klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie 
nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.  Per  10 susitikimų, kalbė-
sime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kiekvienas galėsime sutvirtinti savo tikė-
jimą, susitikti su senais draugais, įsitraukti į parapijos bendruomenę, susipažinti 
su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. 
Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje bus 
savaitgalio rekolekcijos. Susitikimai vyks antradieniais, 18.45 val. Pirmas susiti-

kimas – 2017 m. sausio 24 d. Bernardinų bažnyčioje. Registracija į Alfa kursą – parapijos interneto 
svetainėje www.bernardinuparapija.lt.
Kviečiame ypač tuos žmones, kurie dar nėra dalyvavę tokiame kurse.

IV ADVENTO SEKMADIENISNr. 642 2016 gruodžio 18 d.

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. 
Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; 

dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai 
Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras  Juo-
zapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai 
nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 

Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pa-
sirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, 
Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo 

žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš  Šventosios 
Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi var-
dą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 
Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žo-

džiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė 
nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. 

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties 
angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

Štai mergelė pagimdys sūnų,ir jis vadinsis Emanuelis – 
Dievas su mumis.   Plg. Mt 1, 23 

EVANGELIJA (Mt 1, 18–24)  
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IV ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 7, 10–14: Štai mergelė pradės

Ps 23: P. Teįžengia čia Viešpats: jis – garbingas Valdovas
Rom 1, 1–7: Jėzus Kristus, kilęs iš Dovydo giminės, – Dievo Sūnus

Mt 1, 18–24: Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi 

Keista ši Evangelija, kurią girdėjome visai 
neseniai - dar šios savaitės pradžioje, o štai ji 
ir vėl pateikiama. Šį kartą sekmadienį, kai jau 
norisi girdėti gimstančio kūdikio riksmą ir Marijos 
džiaugsmą, bet dar ne. Dar tarsi ne laikas. 

Bet jei atidžiai perskaitytumėme pirmą ją 
Evangelijos eilutę, tai nustebtume, nes  Evangelija 
tarsi turėtų kalbėti apie Jėzaus Kristaus gimimo 
įvykį, bet tolesnės eilutės tarsi grąžina mus atgal į 
Advento pradžią.

Manau, jog šiuo pirmuoju sakiniu evangelis-
tas nori, kad mes šią Evangelijos vietą taip ir 
skaitytume - kaip Jėzaus Kristaus gimimo įvykį. 
O kodėl gi ne? Juolab kad visi asmenys, veikiantys 
Betliejuje, Jėzaus gimimo metu dalyvauja ir čia. 
Tai Marija, Juozapas, angelas, Šventoji Dvasia, 
tik Jėzus kitu būdu yra su jais. 

Šioje vietoje pastebime visų šių veikėjų glaudų 
bendradarbiavimą. Visi jie veikia išvien, kad 
įvyktų Dievo užmojis. Pažvelgus atidžiau galima 
užčiuopti Jėzaus gimimą, kuris yra kitoks, nei 
tas, kuris bus Betliejaus tvartelyje. Čia Jėzaus 
gimimas yra dvasinis. Kad Jis gimtų kūnu, Jį 
pirmiausia reikia priimti dvasia, širdimi. Jis pir-

miausia turi gimti mumyse, ir ne vien kaip idėja, 
bet kaip ir asmuo, kad su Juo jau turi atsirasti 
mūsų vidinis – asmeninis santykis.  

Čia ypač veikia ta pati Šventoji Dvasia, kuri pa-
deda pažinti Jėzų, Jį priimti ir su Juo būti. Kad 
Jėzus yra Emanuelis (Dievas -   su mumis) yra 
įmanoma ištarti tik  Šventajai Dvasiai padedant. 
Dievas mūsų gyvenime, tame pirmajame susitiki-
me su gyvuoju Dievu, pirmiausia yra Emanuelis, 
t.y. tas, kuris yra kartu su mumis visuose mūsų 
gyvenimo įvykiuose, o tik po to Jis yra Jėzus, t.y. 
Gelbėtojas. 

Juozapas su Marija taip pat Jėzų pirmiausia 
pažino kaip Emanuelį, t.y. Dievą, kuris yra su 
jais. Per tai Dievas paruošė  jų širdis priimti jo 
Sūnų, kad Betliejaus tvartelyje jis būtų laukiamas 
ir mylimas, kaip mylimiausiojo Sūnus. 

Būkime atviri besibaigiant Adventui Šventajai 
Dvasiai, kuri vienintelė gali mums parodyti Jėzų, 
norint ateiti į mūsų gyvenimus. Jis pirmiausia 
nori gimti mūsų širdyse, kad jas galėtų keisti ir 
padaryti mylinčias. Tik tokiu būdu bus įmanoma 
sutikti Jėzų ir kūne. 

kun. Deimantas Braziulis

Į Lietuvą atkeliavo Betliejaus taikos ugnis

BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE ATIDAROMA  
PRAKARTĖLIŲ PARODA 

Nuo gruodžio 18 d. Bernardinų bendruomenės centre atidaroma prakartėlių 
paroda. Joje eksponuojami pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kū-
dikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ konkursiniai darbai. Apsilankius parodėlėje 
galima balsuoti už tris jums labiausiai patinkančias prakartėles. Ši parodėlė 
veiks iki gruodžio 26 dienos. Jūs nuspręsite, kurios prakartėlės pateks į kitą 
etapą. 

Kasmet, jau nuo 1986-ųjų metų, lapkričio 
pabaigoje vienas vaikas iš Austrijos įžiebia ži-
bintą nuo liepsnojančios amžinosios ugnies. 
Nuo šio žibinto pridegamas kitas, antras, tre-
čias ir ugnis, virtusi dalijimosi, draugystės ir 
taikos simboliu, keliauja iš rankų į rankas, iš 

valstybės į valstybę, automobiliais, traukiniais, 
net lėktuvais kapsulėse, pasklinda po globos 
namus, labdaros įstaigas, ligonines ar tiesiog 
miestų aikštėse dalijama su ramybės ir taikaus 
sambūvio palinkėjimu.
Gruodžio 14 dienos vakarą Vilniaus Bernardi-

nų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, ku-
riomis iškilmingai prasidėjo Betliejaus taikos 
ugnies kelionė per Lietuvą.
Lietuvos skautijos vadovė Ieva Leiputė sako, 
kad Lietuvos skautai prie šios akcijos prisijungę 
nuo pat jos pradžios, o šiandien po visą Lietuvą 
ją dalija kartu su ateitininkų organizacija.
„Ugnį lietuviai pasiima iš Lenkijos, kaip ir 
šiandien, ir perduoda latviams, o latviai ją 
siunčia tolyn. Iš lenkų ją pasiimame todėl, kad 
ši šalis yra mums artimiausia, tai draugiškiausi 
mūsų kaimynai. Be to, Lietuvoje lenkų skautai 
yra labai aktyvūs. Pirmą dieną, kai tik Taikos 
ugnis atkeliauja į Lietuvą, vyksta ekumeninės 
pamaldos, o po jų, iškart kitą dieną, traukiniais 
ugnis iškeliauja po visą Lietuvą – kiekviename 
sustojime laukia skautai, kurie, pasiėmę ugnį 
ir sugiedoję giesmelę, toliau platina ją įvairiose 
institucijose, vaikų namuose, ligoninėse, kalė-
jimuose, šeimose, bažnyčiose ir kt.“, – dalijasi 

I. Leiputė. „Mums ši ugnelė yra tarsi grįžimas į 
save, savotiškas atitrūkimas nuo viso to šurmu-
lio ir blizgančios komercijos, kuria dabar viskas 
persmelkta. Ugnis neša tam tikrą ramybę. Kai 
kur miestuose į ugnelės dalijimą žiūri atsargiai, 
tačiau kai pristatome, kokia tai akcija, priima 
ją šiltai“, – sako organizacijos vadovė.
Kiekvienais metais Betliejaus taikos ugnis 
skleidžia tam tikrą žinią, turi vis kitą pavadi-
nimą. Šiemet per pasaulį ji nešama su mintimi 
„Taika patinka – visi geros valios žmonės jun-
giasi į tinklą“. Žodis „patinka“ šių metų akcijos 
pavadinime atsirado neatsitiktinai – tai tarsi 
žinutė apie socialinius tinklus ir tai, jog norint 
padaryti gerą darbą, paspausti „patinka“ neuž-
tenka.
„Skautai yra tarsi taikos balandžiai. Mūsų 
misija – kasdien padaryti gerą darbą, nors ir 
mažą. Tad šios Taikos ugnies dalijimas žmo-
nėms yra vienas iš jų. Norėtume, kad kiekviena 
Lietuvos šeima, sėsdama valgyti šv. Kūčių va-
karienės, užsidegtų šią Taikos ugnį, kuri atke-
liauja iš Betliejaus“, – sako I. Leiputė.
Geros valios darbą skautai ir ateitininkai 
kvies padaryti kiekvieną, kuriam įteiks Tai-
kos ugnies žvakutę. Betliejaus taikos ugnis  
gruodžio 18 d. bus dalijama mūsų bažnyčioje 
ir liks degti iki Šv. Kalėdų.
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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!


