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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. Andrius Nenėnas 
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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2022 M. 10 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -8395 Eur

10 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 9144 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5920 Eur
Iš viso įplaukų: 15064 Eur

10 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai) 10747 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 4306 Eur
Iš viso išlaidų: 15053 Eur

10 mėn. balansas "+" ; "-": 11 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -8384 Eur

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,  
suteik išganingą pagalbą.   Ps 84, 8

EVANGELIJA (Mt 24, 37–44)   
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir 

Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš 
tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, 
gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus 
įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, 
taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuo-
met du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, 

o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir 
viena bus paimta, o kita palikta. 

    Todėl budėkite, nes nežinote, kurią die-
ną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu 
šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis 
vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į na-
mus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmo-
gaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“. 

KALĖDAIČIAI         
Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

I ADVENTO SEKMADIENIS 2022 lapkričio 27 d.Nr. 864 (37)

SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidinia-
me kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą 
virs parapijiečiai Marius ir Vaida Repšiai.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI         
Lapkričio 27 d. 17 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai – senosios sakralinės muzikos 
ansamblis ,,Giesmių tarnai“. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti trumpo svečių koncerto.

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS VAIKAMS       
Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios 
metu bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės  vaikams 
iš Kurčiųjų mokyklos, Bernardinų vaikų dienos centro 
ir ukrainiečiams, kurie dalyvauja  programoje „Šeimų 
draugystė“. Kviečiame norinčius prisidėti prie šios ak-
cijos  parapijiečius – gruodžio 4 d., sekmadienį, per 
kiekvienas šv. Mišias loterijos būdu išsitraukti lapelį su 
vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles  atnešti 
į parapijos zakristiją iki gruodžio 23 d. Atsakingas asmuo Titas mob. tel. +370 650 74189. 
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I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 2, 1–5: Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką
Ps 122: P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Rom 13, 11–14: Mūsų išganymas arti
Mt 24, 37–44: †  Budėkite, kad būtumėte pasirengę  

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Romos Katalikų Bažnyčia pirmuoju Advento 
sekmadieniu pradeda naujuosius liturginius 
metus. Lotyniškas žodis adventus reiškia 
atėjimą. Paprastai sakoma, kad Dievo 
„atėjimas“ susikoncentruoja į du pagrindinius 
Kristaus atėjimus: jo įsikūnijimą mūsų eros 
pradžioje ir jo šlovingą sugrįžimą istorijos 
pabaigoje. Tačiau tarp šių dviejų „regimų“ 
atėjimų, galima išskirti ir trečią jį atėjimą, 
kurį šv. Bernardas († 1153) vadina „tarpi-
niu“, nes apjungia pirmą jį ir antrą jį atėjimą, 
bei „neregimu“, nes įvyksta besimeldžiančio 
žmogaus sieloje.
Tarp Kristaus prisikėlimo ir jo antrojo atė-
jimo yra tarpinio laiko problema. Jei Dievo 
Sūnus kažkada ateis, ką reiškia laikas, kurį 
g yvenam? Kokia yra teisinga laikysena šiame 
laike? Jėzus mums pataria budėti: „Todėl 
budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų 
Viešpats“. Kodėl budėti?
Gyvenimas pasaulyje neišvengiamai susiduria 

su įvairiais pavojais. Yra nemaža rizika, kad 
širdis apsunks ir praras dvasinį jautrumą, 
nebesugebės matyti supančios tikrovės. Jeigu 
nebekreipiame dėmesio į dvasinį g yvenimą, 
tai pasaulis, kuriame g yvename, nėra tikras. 
Gyvenimo rūpesčiai pamažu užgriozdina 
žmogaus širdį tokiais susidomėjimais, kad 
domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai 
išnyksta.
Kad taip neįvyktų, reikalinga budėti, o 
pagrindinė budėjimo laikysena yra malda. 
Žvelgdami keturių Evangelijų visumą, mes 
galime pastebėti, kad budėti reiškia tikėti, tai 
yra prisiminti Jėzų, kuris mus mato, girdi ir 
svarbiausiai myli. Danų filosofas Soren Kier-
kegaard († 1855) sako: „Jeigu tu pamatai, 
kad daiktai ir įvykiai per daug tau kelia neri-
mo, jeigu tu pastebi, kad g yvenimo rūpesčiai 
tave bando parblokšti, jeigu gundymai tave 
apsupa, o tu nori visą tai nugalėti, tai prisi-
mink Viešpatį Jėzų. Sutelk protą ir širdį į jį, 
ir būsi išlaisvintas“. Maldoje mes prisiliečia-
me prie tikrojo g yvenimo, pažvelgiame į Dievo 
pasaulį, geriau pradedame susigaudyti kas 
yra tikra, o kas tėra tik g yvenimo imitacija. 
Ir pagaliau, svarbu yra pabrėžti, kad negali 
netikėtai ir nepasiruošus pasirodyti Viešpats 

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS   
Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras 
jau septintą kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, 
vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai 
kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 4 d. užregistruoti jas į kon-
kursą. Daugiau informacijos galite rasti www.prakartele.lt

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ    
Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 18.00 val. šv. Mišios ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
paveikslo Bernardinų bažnyčios šoniniame altoriuje pašventinimas. Paveikslas papuoštas naujais 
apkaustais (autorė Asta Šimkevičienė). Po to – pabendravimas, kuklios vaišės.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo 
vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime  režisieriaus Federico Fellini filmą „Orkestro repe-
ticija“ (Prova d‘orchestra“, 1978).
Italijos televizijos užsakymu gimusiame eksperimentiniame 
filme Federico Fellini dokumentiniu stiliumi užgroja jaus-
mingą, avangardišką ir sarkastišką gyvenimo pokario Euro-

poje alegoriją. Jis pasirenka XIII amžiaus bažnytėlėje repetuojančio simfoninio orkestro metaforą, 
kuria vaizduoja visą žmoniją kamuojančias kasdienines problemas. 
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. 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.

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI       
Gruodžio 9–11 d. Trinapolyje – Advento rekolekcijos jaunimui su saleziečiu br. kun Oliveriu.  
Dalyvio auka – 40 Eur., studentams – 35 Eur. Registracija: bjcentras.lt

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ       
Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio  
18 d., sekmadienį, iš karto po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta –  
ilgasis koridorius. Kviečiame parapijiečius dalyvauti mugėje. Mugės 
metu vaišinsimės sriuba. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti 
iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!
Norintys prekiauti savo darbais kreipkitės telefonu: +370 650 74189 
(Titas)

tiems, kurie meldžiasi, nes maldoje mes trokš-
tame su juo susitikti, žvelgti į jį, būti tik su 
juo. Maldos žmogus nebijo mirties ar pasaulio 

pabaigos, bet ramiai, atlikdamas kasdieninius 
darbus, laukia tos dienos.

Br. Ramunas Mizgiris


