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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpa-
tavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judė-
ją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui 
Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto te-
trarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vy-
riausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Vieš-
paties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. 

Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsiver-

timo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip 
parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: 

„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Vieš-
pačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas 
slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei 
kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, 
o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo 
išgelbėjimą“. 

Taisykite Viešpačiui 
kelią, ištiesinkite  

jam takus; 
visi žmonės išvys  

Dievo išgelbėjimą.   
Lk 3, 4. 6 

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS
Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios 
metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės „Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro“ bei Bernardinų socialinio centro globoja-
miems vaikams Kviečiame norinčius prisidėti prie šios akcijos  parapijie-
čius – gruodžio 12 d. loterijos būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei 
amžiumi ir paruoštas dovanėles  atnešti į parapijos zakristiją iki gruodžio 
23 d. Atsakingas asmuo Titas, mob. +370 650 74189. 

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ
Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks 
gruodžio 12 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. 
Vieta – ilgasis koridorius. Kviečiame parapijiečius dalyvauti mugėje. Mu-
gės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrau-
ti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami! Norintys 
prekiauti savo darbais kreipkitės mob. +370 650 74189 (Titas). EVANGELIJA (Lk 3, 1–6)   
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KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI 
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės „Viešpaties Balsas Vilnius“ ir „Viena Kristuje“ 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui.

BERNARDINŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS IEŠKO  
SOCIALINIO (-ĖS) DARBUOTOJO (-OS)

darbui su mokyklinio amžiaus vaikais ir šeimomis teikiant akredituotos vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugas, nuo 2022 m. sausio mėnesio.
Darbo pobūdis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas; pagalba pamokų ruošoje; laisva-
laikio užimtumo organizavimas ir kt.
Reikalavimai: Aukštasis arba jam prilygintinas socialinio darbo išsilavinimas.
Siūlome: Nepilną darbo dieną; terminuotą 1 m. darbo sutartį (su galimybe pratęsti).

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras jau šeštą kartą skelbia 
pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės  
ir darbuotojų kolektyvai kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 15 d. užregistruoti jas į kon-
kursą. Daugiau informacijos galite rasti www.prakartele.lt
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Bar 5, 1–9: Dievas parodys tavo spindėjimą 
Ps 126. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Fil 1, 4–6. 8–11: Būkite tyri ir be priekaišto Kristaus dieną
Lk 3, 1–6:† Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą

Žinoma, kad prie se-
novės Artimų jų Rytų 
šventyklų driekėsi va-
dinamieji procesijų ke-
liai, pavyzdžiui, kelias 
priešais Ištar šventyklą 
Babilone ar sfinksų ke-
lias Karnake. Tie ke-
liai turėjo būti visiškai 
tiesūs ir lygūs. Išties šventyklą reikėjo pasiekti 
ramiai, iškilmingai. Štai kodėl pranašas Izai-
jas, o su juo ir Jonas Krikštytojas taip nusako 
kelią į išganymą: „Tyruose ištiesinkite 
mūsų Dievui vieškelį! Kiekvienas 
slėnis tegu būna užpiltas, kiekvie-
nas kalnas bei kalva tebūna nu-
kasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, 
kalvotos apylinkės – slėniais“ (Iz 
40, 3–4; plg. Lk 3, 4–5). Senojo Testamen-
to pranašai kalbėjo apie ateities išganymą, 
susitikimą su iš savo slėpinio nužengiančiu 
Dievu. Jono Krikštytojo pamoksluose šie vil-
ties žodžiai tapo dabartimi: jis moko žmones 
„pažinti išganymą iš nuodėmių 
atleidimo“ (Lk 1, 77) ir nurodo tą, ku-
ris „naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 
1, 29). Kristus, įsikūnijęs Žodis, yra tobula 
šventykla, į kurią driekiasi žmonijos procesija, 

nes jame „visi žmo-
nės išvys Dievo 
išgelbėjimą“ (Lk 3, 
6). 
Tiesaus kelio, vedan-

čio į susitikimą su Die-
vu, pradžia prasideda 
kiekvieno mūsų širdyje, 
todėl tikintysis, Dievo 

malonės skatinamas, vedamas, turi galimybę 
nutiesti tiesų kelią tarp painių istorijos ir savo 
asmeninės patirties vingių, kantriai nulygin-
ti stabmeldystės ir puikybės kalvas, išlyginti 
abejingumo ir vidinės tuštumos, beprasmybės 
duobes. Pasak krikščionių rašytojo Origeno 
(† 254), šis dieviškosios malonės pažinimas 
vyksta žmogaus širdyje gilinantis į Šventą jį 
Raštą: „Stenkitės praskinti Vieš-
pačiui kelią širdyje, nutiesti tiesų 
takelį, kad Žodis ir Dievo Išmintis 
jus pasiektų. Garbingu elgesiu, ne-
priekaištingais veiksmais paruoš-
kite kelią Viešpačiui, išlyginkite 
takelį, kad Dievo Žodis atsivertų 
jums be kliūčių, atskleistų savo 
paslaptis ir atėjimą.“ 

 
Paruošė br. Andrius Nenėnas

Tęsinys. Pradža laikraštėlyje Nr. 823

Dėkoju už galimybę priartėti prie Dievo per 
žmonių bendrystę, už parodytą  maldos galią, 
už atvertas sielos dureles, per kurias pasirodo 
tikrasis Aš. Dėkoju visai bernardinų bendruo-
menei už suteiktas gyvenimo akimirkas, per 
kurias pamačiau artimo Meilę ir Nuoširdumą. 
Dėkoju  jėzuitui Eugenijui, kuris palietė vidinį 
mano pasaulį ir priartino prie Dievo. Dėkoju 
broliams pranciškonams, kurie suteikia ramy-
bę ir paskatą eiti  tikėjimo keliu. (Aurelija)

Jaučiu, kad Dievas mane vis tyrinėja... 
(Rima)

Matydama rekolekcijų skelbimą pradžioje 
dvejojau ir vertinau skeptiškai, ar verta da-
lyvauti rekolekcijose be nakvynės, parapijos 

patalpose, kiek pavyks išgyventi rekolekcijų 
patirtį.Vis dėlto atsiliepiau į Dievo kvietimą 
ir tuo be galo džiaugiuosi. Gyvo tikėjimo ir 
meile spinduliuojantis kun. Eugenijus palydėjo 
į Dievo artumą, o šlovindama priešais Šven-
čiausiąjį naujai išgyvenau priklausymo Kris-
tui džiaugsmą, naujai patyriau savo tapatybę, 
kad mano esybė – būti Jo, būti Jį šlovinančiu 
žmogumi. Stipriai suskambo Dievo žodžiai 
pranašo lūpomis:„kai brisi per gilius vandenis, 
aš būsiu su tavimi, ir upėse tu nepaskęsi. Kai 
eisi per ugnį, nesudegsi, ir liepsnos tavęs nepra-
ris, nes aš esu Tavo Dievas, kuris tave gelbsti“  
(Iz 43,2). (Monika)

Dalinuosi džiaugsmu: esu laiminga, išlais-
vinta nuo ilgą laiką neraminusio keisto kal-
tės "kirminėlio". Pasirodo ši kaltė susijusi su 
pirmųjų tėvų suabejojimu Dievu, patikėjusių 
gundytojo žodžiais "Jei valgysite vaisių nuo to 
medžio, būsite kaip Dievas". Tai klaida! Mes 
jau esame! Mums nereikia nusipelnyti, kad bū-
tume kažkuo! Tai – esminė Tiesa! Dievas mus 
sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, myli 
mus tokius, kokie esame: silpnus, klystančius, 
trapius ir pažeidžiamus. Esame Jo mylimi vai-
kai, atpirkti Švč. Jėzaus Kristaus Krauju! Ale-
liuja! Daugybę kartų girdėti teiginiai, rekolek-
cijų metu tapo įtvirtinimu Tiesos- esu mylima 
Dievo dukra, sukurta pagal Jo paveikslą ir pa-
našumą. Aleliuja!!! Ir joks gundytojo melas to 
niekada nepaneigs! 

Nuolankiausiai dėkoju Dievui už šį suvoki-
mą ir išlaisvinimą. Jam šlovė ir garbė per am-
žius!  (Nijolė)

Būdami silpni mokėmės būti galingi
Lapkričio 19-21 dienomis Bernardinų bažnyčios patalpose pirmąkart vyko bendros Bernardinų 

parapijos ir Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino pasauliečių pranciškonų brolijos rekolekcijos 
„Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10). Rekolekcijoms vadovavo Vilniaus šv. Jono Krikštytojo 
ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto kapelionas EUGENIJUS 
PUZYNIA SJ. Rekolekcijų metu vyko dvasinės konferencijos, meldėmės, apmąstėme Dievo žodį, 
dalinomės savo patirtimis ir išgyvenimais, ėjome Kryžiaus kelią, šlovinome Viešpatį,  priėmėme 
Atgailos sakramentą. Štai dar keletas rekolekcijų dalyvių liudijimų.


