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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 

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

LGBT+ TĖVŲ GRUPĖ
Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. Grupės 
dvasinis palydėtojas – br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com.

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ
Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį po rytinių (10.30 val.) Šv. Mišių visus kviečiame į sunešti-
nę Parapijiečių Agapę: pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti.
Pirmoji vasaros agapė įvyks birželio 4 d. Esate visi širdingai laukiami bažnyčios vidiniame kie-
melyje.

BIRŽELINĖS PAMALDOS
Kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio šeštadieniais po 
vakarinių Šv. Mišių.

KARMELITIŠKOJO DVASINGUMO IR ISPANŲ MISTIKŲ PERLAI LIETUVIŠKAI!  
Paštuvos seserys basosios karmelitės kviečia į karmelitiškojo dvasingumo ir ispanų mistikų perlu 
tituluojamų knygų – Šv. Jėzaus Teresės (Avilietės) „Tobulumo kelio“ ir Šv. Kryžiaus Jono „Šviesos 
ir meilės posakių“ – pristatymą.
Renginys vyks birželio 6 d. 19 val. Bernardinų bažnyčios Trijų karalių koplyčioje. Dalyvaus: 
ispanas tėvas karmelitas Luis Arostegui Gamboa, knygų vertėja ses. Ieva OCD, redaktorė Elvyra 
Kučinskaitė, ses. Laima OCD, br. Valdas OCD, dr. Aurimas M. Juozaitis ir kiti.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS–SEKMINĖS 
TĖVO DIENA

Nr. 666 2017 birželio 4 d.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis  
ir įžiebk jose savo meilės ugnį.      Mt 28, 19. 20 

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, 
kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės 
esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidu-
ryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. 
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)  
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane 

siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, 
jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. 
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, 
o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ  
Mieli parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.  
Labiausiai šių metų stovyklai mes prašome šachmatų. Taip pat reikalingos įvairios priemonės sto-
vyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inventoriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių 
reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite 
atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. Broliai pranciškonai.

PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ 
2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga  
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19–22 d. Fatimoje kartu švęsti Lie-
tuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą aplankant ir 
garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija). Kelionės kaina – 630 Eur. Į kainą 
įskaičiuota – užsakomieji skrydžiai, pervežimai užsakytais autobusai, 4 nakvynės su pusryčiais, 
gidai. Renkame parapijiečių piligrimų grupę keliauti kartu su Vilniaus vyskupais. Registracija 
vyksta parapijos raštinėje ir laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. Daugiau in-
formacijos apie kelionę rasite mūsų parapijos tinklapyje: www.bernardinai.lt, tel. +370 616 01159.

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink!                     Iš Sekminių sekvencijos



Bernardinai
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SEKMINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja
1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,  
kad sudarytume vieną kūną;  Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

Jn 20, 19–23: † Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.  
Imkite Šventąją Dvasią 

Jei neturėtume Apaštalų darbų knygoje antrojo 
skyriaus, tuomet stokotume paties svarbiausio 
Sekminių dienos įvykio aprašymo, padedančio 
mums suvokti nepaprastą Šventosios Dvasios 
nužengimą – išsiliejimą ant apaštalų ir Švč.  
M. Marijos. 

Ne dėl netikėtai pasigirdusio garsaus ūžesio iš 
dangaus mums labai svarbios Sekminės, bet dėl to, 
kad ugnies liežuvių pavidalu ant Kristaus pažado 
išsipildymo laukiančių jų (plg. Apd 1, 8) iš tiesų 
išsiliejo Dievo galybės gyvasis vanduo ir „visi 
pasidarė pilni Šventosios Dvasios“ (Apd 2, 4).

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.   

Jėzus, pasirodydamas apaštalams ir su jais 
bendraudamas sutraukė visas mirties, nuodėmės 
ir šėtono grandines, ir dabar nuščiuvusiems savo 
mokiniams teikia Dievo Dvasią tardamas:  
„Imkite Šventą ją Dvasią. Kam atleisite nuodė-
mes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite –  
sulaikytos“. 

O Viešpatie Jėzau, kaip svarbu ir mums, šios 
vartotojiškos visuomenės tikintiesiems, atsiverian-
čia 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

Tėvo diena leidžia pažvelgti į tėvą kaip šeimos stiprumo, patvarumo, nesuardomo vieningumo ir ateities 
kūrimo simbolį. Tėvo reikšmės šeimos gyvenimui, visaverčiam vaikų auklėjimui niekas negali pakeisti, nes 
niekas negali atstoti tėviškos atsakomybės, kuri kyla iš prigimties tampant tėvu. Tėvas turi jausti atsakingu-
mą už šeimą bei vaikų ateitį ir juo gyventi. Gyvenimas - nuolatinės pastangos siekti gėrio ir kasdienis rūpestis 
kurti naują gyvenimą savo vaikams. Taip yra kuriamas gyvenimas Bažnyčiai, tautai, valstybei, visuomenei 
ir sau pačiam. Čia ir yra didžioji tėvo atsakomybė – vaikai mokosi iš jo ir kuria kartu su juo.

kun. Paulius Bytautas OFM 

Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme van-
dens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tai yra 
naujoviškas vanduo, jis teikia gyvybę ir trykšta; 
trykšta tiems, kurie jo verti. Tačiau kodėl dva-
sios malonę Viešpats pavadino vandeniu? Todėl, 
kad vanduo viską palaiko; vanduo yra augalijos 
ir gyvūnijos pradmuo; vanduo iškrenta iš dan-

GYVASIS ŠVENTOSIOS  
DVASIOS VANDUO
Iš šventojo vyskupo Kirilo Jeruzaliečio Katechezių

gaus lietumi; jis iškrenta vienodai ir esti vieno-
do pavidalo, tačiau jo poveikis kuo įvairiausias: 
vienoks jis palmėje, kitoks vynmedyje, ir visoje 
kūrinijoje vis kitoniškas; nors jis yra vienodas 
ir neturi skirtingų pavidalų, nors jis nekinta ir 
neiškrenta tai šioks, tai anoks, bet prisitai-
ko prie jį priimančių kūrinių sandaros ir 
kiekvieną atitinkamai veikia.
Taip pat veikia ir Šventoji Dvasia. 

Nors viena, vienoda ir nedaloma, ji 
kiekvienam dalija malonę, kaip 
jai patinka. Ir lygiai kaip iš-
džiuvęs medis, pagirdytas 
vandeniu, sukrauna pumpu-
rus, taip ir nuodėminga sie-
la, atgaila tapusi verta priimti 
Šventosios Dvasios dovaną, veda 
teisumo vaisius. Nors Dvasia yra viena ir vieno-
da, tačiau Dievo valia ir Kristaus vardu jos veiki-
mas esti įvairiopas.
Antai ji pasinaudoja kieno nors iškalba skleisti 

išmintį; kito sielą ji nušviečia pranašyste; vienam 
ji duoda galią išvaryti netyrąsias dvasias, kitam 
suteikia dovaną aiškinti Šventąjį Raštą. Šį ji pa-

TĖVO DIENOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje birželio 4–11 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. 
Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o se-
kmadieniais (birželio 4 d. ir 11 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių 
bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos 
metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo 
restauravimui.

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

GYVASIS 
ŠVENTOSIOS  
DVASIOS VANDUO
Iš šventojo vyskupo Kirilo Jeruzaliečio 
Katechezių

stiprina laikytis skaistybės, aną pamoko gailes-
tingumo darbų; vieną ji išmoko pasninkauti ir 
pakelti asketinio gyvenimo pratybas, kitą – nie-
kinti kūno malonumus; dar kitą ji parengia kan-
kinystei; kiekvieną ji veikia vis kitaip, tačiau pati 

ji niekada netampa kitoniška, kaip yra para-
šyta: Kiekvienam yra suteikiama Dvasios 

apraiška bendram labui.
Ramiai ir švelniai ji prisiartina, malo-
nus ir kvapnus josios dvelksmas, pats 

lengviausias jos jungas. Apie jos 
atėjimą perspėja sutviskantys 
šviesos ir žinojimo spinduliai. 
Ji ateina ir parodo tikro globė-
jo meilę: ateina gelbėti, gydyti, 

mokyti, raginti, sustiprinti, pa-
guosti, apšviesti sielų, pirmiausia ją 

priimančio, o paskui, per jį, ir kitų.
Ir kaip žmogus, kuris anksčiau gyveno tamsoje, 

staiga išvydęs saulę, kūno akimis gaudo šviesą 
ir aiškiai regi tai, ko iki tol neregėjo; taip ir tas, 
kuris nusipelnė gauti Šventosios Dvasios dovaną, 
yra apšviečiamas sieloje ir, pranokęs žmogaus ga-
limybes, regi tai, ko anksčiau nežinojo. 


