Bernardinai
GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją parapijiečius kviečiame gegužės mėnesio šeštadieniais po
vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.
KVIEČIAME Į JUSTINO LINGIO
FILMŲ PERŽIŪRAS
Kviečiame žiūrėti mūsų parapijiečio Justino Lingio filmų. Pirmasis filmas apie gražią asmenybę
Žibutę-Rozaliją Preibytę ir jos dramatišką gyvenimą bus rodomas gegužės 15 dieną, sekmadienį,
po vakarinių Mišių Bernardinų parapijos jaunimo centro rūsyje.
Justinas trumpai pristatys filmo heroję ir filmą. Labai visų laukiame.

BERNARDINAI
Nr. 622

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

2016 gegužės 15 d.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Gegužės 29 d., 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis teiks
Sutvirtinimo sakramentą.
PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas.
2016 m. liepos 19–31 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“, susitikimas
su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje.
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. Orientacinė kelionės kaina – 310 eur.
Registracija vyksta kol bus užpildytas autobusas. Kontaktai (jaupra@yahoo.com; 8 691 41714)

Ateik, Šventoji Dvasia,
pripildyk savo tikinčiųjų
širdis ir įžiebk jose savo
meilės ugnį.

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Jau pradėjome registraciją į aštuntąją Bernardinų parapijos stovyklą. Skubėkite registruotis! Visa
informacija ir registracija mūsų parapijos svetainėje www.bernardinuprapija.lt
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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

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 9.00–11.00, 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

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 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS ŠV. JUOZAPO
KUNIGŲ SEMINARIJOJE
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2016 m. gegužės 21 d. kviečia į Atvirų durų dieną!
Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei,
būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti
su jos istorija. Daugiau informacijos: www.seminarija.lt

EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane
buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs,
užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią.
tarė: „Ramybė jums!“
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
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Bernardinai

SEKMINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 2, 1–11; Ps 103; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19–23
P. : Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Iš Sekminių sekvencijos

Per Sekmines Dievas Šventoji Dvasia suteikė
apaštalams tokį galingą patepimą - drąsiai ir su
nepalaužiamu tikėjimu skelbti Gerą ją Naujieną
aplinkiniams ir pagonių kraštams, jog jie (dėl
meilės savo Mokytojui bei Evangelijai) net su
džiaugsmu širdyje, ilgėdamiesi išvysti meilės
saule spinduliuojantį Trejybės veidą danguje,
vėliau guldė galvas. Akivaizdu, kad jų pralietas
kraujas tapo naujų krikščionių sėkla.
Sekminių įvykis Jono Evangelijoje yra siejamas su nelauktu Jėzaus pasirodymu.
Prisikėlęs iš numirusių jų Dievo Sūnus įveikia
visas apaštalų pastatytas užtvaras, tai yra
stebuklingai įeina pro duris, kurios dėl žydų
baimės buvo užrakintos. Tada Viešpats, atsistojęs patalpos viduryje bei parodydamas randuotas
rankas ir šoną, bylojančius apie dar neseniai
buvusią Golgotoje dramą, džiugiai sveikina savo
mokinius: „Ramybė jums!“
Jėzus šiuos žodžius pakartoja du kartus, nes
jie labai reikšmingi. Ko, jei ne ramybės labiausiai reikėjo apaštalams, kurie, stokodami

tikėjimo ir savyje susigūžę, abejojo Kristaus
misijos žemėje apvainikavimu – Jo prisikėlimu
iš numirusių?
Ir štai nuostabioji atomazga: Jėzus, pasirodydamas apaštalams ir su jais bendraudamas
(ypač neužmirštamas Atpirkėjo kreipimasis
į apaštalą Tomą, kad jis įleistų pirštus į Jo
buvusias rankų žaizdas), ne tik dar kartą
patvirtino, kad Jis nėra kažkoks fantomas, bet
tikrai - Visagalis Dievas Sūnus, kuris (neprilygstamu savo Prisikėlimu) sutraukė visas
mirties, nuodėmės ir šėtono grandines, ir dabar
nuščiuvusiems savo mokiniams teikia Dievo
Dvasią tardamas: „Imkite Šventą ją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite – sulaikytos“.
„O Viešpatie Jėzau, kaip svarbu ir mums,
šios vartotojiškos visuomenės tikintiesiems, atsiveriančia širdimi priimti Šventą ją Dvasią. Kai
Ji ant mūsų vėl nužengia, tuomet tegul ne vien
mumyse esančios dieviškos malonės – tikėjimo,
vilties ir meilės dorybės - naujai suspinduliuoja
ir mums patiems teikia tikrumą, jog esame ir
veikiame išvien su Tavimi. Mes trokštam dar
daugiau: kad per mus ir kiti žmonės tų dieviškų
spindulių „paragautų“, tai yra prie Tavęs
patraukti būtų, Šventą ją Dvasią į savo širdį
atvirai priimtų, savo dvasia atgimtų ir Dievo
bei Bažnyčios žodžiui pirmenybę visada teiktų“.
kun. Vytenis Vaškelis
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Anselm Grün.
Šventoji Dvasia ir žmogaus išbaigimas
Žodis Sekminės (vokiškai „Pfingsten“ – vert.
past.) yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio Pentekoste – penkiasdešimt. Tai yra penkiasdešimtoji diena po Velykų. Sekminės yra Velykų
išbaigimas. Abiejų švenčių ištakos yra gamtos
šventės. Velykos yra pavasario šventė, o Sekminės – kviečių derliaus pradžia. Abi šventes
žydai aiškino remdamiesi išganymo istorijos
įvykiais. Velykos yra priminimas apie išėjimą
iš Egipto, o Sekminės – priminimas apie įsakymų perdavimą ant Sinajaus kalno. Mums,
krikščionims, Velykos yra Jėzaus Prisikėlimo
šventė, o Sekminės – Dvasios Atsiuntimo
šventė. Kiekviena šventė visada yra ir žmogaus
tapimo savimi šventė. Per Sekmines mes švenčiame žmogaus tapsmo išbaigimą.
Sekminių šventė mums primena visus šiuos turimus dalykus, kurie nesąmoningai juda kartu.
Kai virš mūsų nusileidžia Šventoji Dvasia, tada
ir mumyse turi būti užbaigtos tos 50 dienų,
tada mes turime pasiekti savo tikrąją esmę,
ramybę ir džiaugsmą, tada ir mums turi būti
leista tapti šventųjų indų saugotojais, t.y. vesti
ir lydėti kitus. Šios 50 dienų nuo Velykų iki
Sekminių mus nori išmokyti, kaip tapti žmogumi. Evangelijų skaitiniai apie Velykas bei
Velykų pasakojimai, pasakojimas apie Kristaus
Žengimą į dangų bei apie Dvasios atsiuntimą
per Sekmines nusako žmogaus tapimo savimi
kelią, kelią nuo prisikėlimo iš kapo, nuo prisikėlimo mūsų kasdienybėje, nuo nužengimo
į savo žmogiškumą iki dangaus, kuris yra mumyse. Tai kelias, kuris mus nuo mus lydinčio
Prisikėlusiojo veda mūsų viduje kalbančio
vidinio mokytojo link. Mūsų tapimas savimi

nuo nekantraus Dvasios laukimo eina Dvasios atsiuntimo per Sekminių šventę link. Kai
ateina Dvasia, tik tada mes visiškai grįžtame
į save pačius, tada yra pažadinami mūsų gabumai bei galimybės, tada mumyse viskas yra
perkeičiama. Pumpuras prasiskleidžia, ir mūsų
gyvenimo žiedas pražysta. Sekminės yra gyvybingumo šventė. Kai Dievo Dvasia, iš pradžių
sklandžiusi virš kūrinijos, prasiskverbia į mus,
tada mes esame sukuriami iš naujo, tada prisiliečiame prie savo pačių ištakų su tuo pirmavaizdžiu, kurį Dievas apie mus susidarė.
Tačiau Sekminės remiasi ne tik atskiro žmogaus tapimu savimi, bet ir Bažnyčios tapsmu
bei augimu. Sekminės – tai Bažnyčios gimimas. Kai Šventoji Dvasia nužengia ant žmonių, tada ji juos suburia draugėn, tada ji leidžia
gimti bendruomenei, kuri yra atvira visiems
ieškantiems bei klausiantiems. Gimsta bendruomenė, kuri išsiveržia iš savo ankštumos ir
tampa raugu pasauliui. Žmogus užbaigia savo
tapsmą tik tada, kai susisieja su bendruomene
ir bendrai imasi darbo, kurį mums visiems uždavė Dievas: padaryti šį pasaulį žmogiškesnį,
suteikti šiam pasauliui formą bei pavidalą pagal Dievo valią ir įdiegti jame Dievo Dvasią.
Bažnyčia yra bendruomenė tų, kurie bendrai
liudija apie Jėzaus prisikėlimą. Todėl visur, kur
žmonės nebeturi vilties, kur atrodo, jog gyvenimą nugalės mirties tamsa, ji privalo liudyti
gyvenimo pergalę prieš mirtį, meilės pergalę
prieš neapykantą ir mirtyje – prisikėlimo galimybę.
Iš knygos „Iki galo patirti Velykų džiaugsmą“

DĖKOJAME
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems,
parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 procentais savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Telaimina Jus Dievas!
www.bernardinuparapija.lt

