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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

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai 
iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į 
Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. 

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, 
jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta 
pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai 
sušuko: 

„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir 
palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta 
garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko 
mane?! Štai vos tik tavo palaiminimo garsas 
pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kū-
dikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsi-
pildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. 

Štai aš Viešpaties 
tarnaitė, 

Tebūna man,  
kaip tu pasakei. 

Lk 1, 38 

EVANGELIJA (Lk 1, 39–45)   
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ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE – LAUKIAME MAISTO
Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 8-us metus iš eilės mūsų parapijiečiai organizuoja šventinius 
pietus Vilniaus miesto stokojantiems. Šiemet mūsų bažnyčios kieme planuojame pamaitinti apie 
250 žmonių, todėl lauktume jūsų pagalbos, atnešant baltos mišrainės ir pyrago. 
Maisto lauktume gruodžio 25 dieną 10 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios koridoriuje), daugiau 
informacijos el. paštu: kristina.malevskiene@gmail.com
Taip pat kviečiame prisijungti pavedimu į parapijos sąskaitą:
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
Atsiskaitomoji sąskaita LT30 7300 0101 3343 9118
Bankas SWEDBANK AB
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos „pietūs stokojantiems“
Dėkojame už jūsų gerumą. Sukurkime šventę stokojantiems!

GAMA KURSAS BERNARDINUOSE
Nuo 2022 metų sausio 24 d. mūsų parapijoje yra organizuojamas GAMA kursas. 
Kurso metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į 
vienų iš svarbiausių krikščioniškojo tikėjimo dogmų esmę, suprasite jų reikalingųmą 
krikščionio gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipa-
žinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pran-

ciškonai, kunigai, pasauliečiai. Apie kurso vidurį vyks savaitgalio rekolekcijos, vasario 25-27 d. 
Šiuo metu jos yra numatomos Trinapolio rekolekcijų namuose. 
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18.30 val. Pirmasis susitikimas, kaip jau minėjome 
vyks 2022 m. sausio 24 d., nuo 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Detalesnė informacija bus šiek 
tiek vėliau, sekite skelbimus. 
Šiuo metu planuojame kursą ir rekolekcijas organizuoti kontaktiniu būdu, bet viską tikslinsime 
eigoje, derinsimės prie situacijos, kurią diktuos laikmetis. 
Registracija bus atidaryta nuo sausio 2 d. internetinėje platformoje. Sekite informaciją tiek laikraš-
tėlyje, tiek ir mūsų parapijos internetiniame puslapyje bei facebook‘o paskyroje. 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Gruodžio 27 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu 
Peškaičiu OFM. Žiūrėsime kultinę režisieriaus Eldaro Riazanovo komediją- 
dramą „Likimo ironija arba po pirties“ (1975 m., Mosfilm). Pirmą kartą fil-
mas parodytas 1976 metų sausio 1-ąją. Filmą tuomet pamatė apie 100 mi-
lijonų žmonių ir jis iškart tapo kasmetine neatskiriama naujametės programos dalimi kaip eglutė 
ir prezidento sveikinimas. Filmo gerbėjams – gera žinia! Holivude jau yra kuriama amerikietiška 
šios istorijos versija. Filmas bus rodomas originalo kalba su lietuviškais subtitrais. 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės 
per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. 
Daugiau informacijos: Titas, tel.  +370 650 74189
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Mch 5, 1–4a: Iš tavęs kils Izraelio valdovas
Ps 80: P. O Dieve, pastatyk mus ant kojų!  

Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!
Žyd 10, 5–10: Štai ateinu vykdyti tavo valios

Lk 1, 39–45:† Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? 

Marija ir Elzbieta jau 
žinomos Evangelijos skai-
tytojui, tik dabar jos kartu 
susitinka su dideliu Dievo 
palytėjimo bagažu. Angelo 
pažadai abiems pildosi, 
dėl to jos skuba viena pas 
kitą. Dievo patirtis vienija 
žmones. Jos šlovina Dievą: Elzbieta, pranašo 
motina, už Marijos tvirtą tikėjimą, o Marija, 
Mesijo motina, už didžius joje nuveiktus 
Dievo darbus. 
Jau pasveikinimo metu kūdikis Jonas 

šokteli, nes jis gali atpažinti savo Mesiją ir jo 
motiną. Dar negimęs Jonas atpažįsta kūdi-
kio, esančio Marijos įsčiose, Mesijaus garbę. 
Jau vien galvojant apie natūralius dalykus, 
kyla susižavėjimas tuo, ką kūdikiai jaučia, 
išg yvena, savo ateitį kuria dar negimę. O juk 
Jonui maždaug šeši mėnesiai nuo prasidėji-
mo, o Jėzui - vos kelios dienos!
Elzbieta, kaip pranašė, Dvasios įkvėpta 

tvirtai įsišaknijus Izraelio religinėje patirtyje 
aiškina laiko ženklus. Ji balsiai sušuko, 
suriko - žodžiai turi būti visų girdimi. Tai 
dvigubo palaiminimo žodžiai: Marijai ir 
kūdikiui Jėzui. 
Kiekvienas palaiminimas yra linkėjimas ir 

Dievo meldimas, kad palaimi-
nami visada pasiliktų Dievo 
galingoje globoje. Psalmėje 
skaitome: „Laimingas, kas 
VIEŠPATIES įstatymu 
džiaugiasi ir šnabžda jo 
mokymą dieną ir naktį“ (Ps 
1). Šie žodžiai labai tinka 

Marijai. Ji yra palaiminta, nes priėmė Dievo 
žinią ir pagal ją eina tikėjimo keliu. Dabar 
Marija yra Viešpaties (kyrios) motina, netgi 
„mano Viešpaties motina“. Ir tai žodžiai 
vyresnės giminaitės. Sunku rasti būtų eiliniuo-
se giminės santykiuose tokį didelį pasitikėji-
mą, kokį parodė Elzbieta Marijai. Elzbieta 
tikrai kalba Dievo vardu. Įdomu, kad Marija 
yra jau motina dar tik kelioms dienoms nuo 
kūdikio prasidėjimo.
Gyvenime nėra atsitiktinių susitikimų. Pa-

saulis kaip dykuma, kurioje kiekvienas susi-
tikimas yra gyvybės ženklas. Susitikę žmonės 
sužino, kur kita oazė, kokie pavojai ateityje 
laukia, susitikę žmonės pasidalija kažkuo 
labai svarbiu. Šios dienos moterų susitikimas 
yra mums gyvybiškai svarbus. 

Mindaugas Malinauskas SJ 
Bernardinai.lt

ADVENTO KONCERTAS 
Gruodžio 19 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.

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 – 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios– 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 31 d. Šv. Mišios Naujuosius 2022-uosius Metus pasitinkant– 23.00 val.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios – 10.30 (lietuvių ir 
anglų k.), 17.00 val.
Nuo Šv. Kalėdų iki gruodžio 30 d. bažnyčios prieangyje parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė.

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 KALĖDŲ KONCERTAS „ŠVENTŲ KALĖDŲ GIESMĖ“ 
Maloniai kviečiame į tradicinį šventinį Bernardinų Kalėdų kon-
certą, vyksiantį gruodžio 28 d., 19 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Koncerte „Šventų Kalėdų giesmė“ dalyvaus dainininkai Vygantas 
Kazlauskas, Angelė Joknytė; choras „Langas“, vad. Rita Kraucevi-
čiūtė; vokalinė grupė ,,Duodeco“, vad. Povilas Vanžodis; ,,Sekma-
dieninis varinių dūdų orkestras“, vad. Tadas Šileika. Koncertą ves 
aktorius Gabrielius Zapalskis. Į gestų kalbą vers bendrijos „Pagava“ 

atlikėjai.  Koncerte skambės įvairių kūrėjų bei tradicinės kalėdinės dainos ir giesmės.
Renginio mecenatas – UAB „Vilpros investicija“; rėmėjai: UAB „Fintechnologijos“, Eglė Bale-
žentienė, Ramūnas Dešukas, Ignas Mateika; informaciniai rėmėjai: „Lietuvos ryto“ televizija,  
bernardinai.lt.  
Nuoširdžiai dėkojame visiems parapijiečiams ir kitiems geradariams, kurių prisidėjimas padėjo 
priartėti prie šios tradicija tapusios dovanos mūsų žmonėms.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šil-
dymo fondui. Šiemet pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti ar 
padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 
• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!


