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GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

BERNARDINAI

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gegužės 21 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime
režisieriaus Kristijono Vildžiūno filmą „Aš esu tu“ (Lietuva, 2006 m.). 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, mob.
+370 650 74189.
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ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS) 2018 gegužės 20 d.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Gegužės 27 d., 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje vyskupas Darius Trijonis teiks Sutvirtinimo sakramentą.
JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“ BERNARDINUOSE

Gegužės 28 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija , užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! Susisiekite el. paštu
viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma gegužės gale.
Daugiau informacijos: Gintarija, mob. +370 686 73408, Solvita, mob. +370 678 49651.
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“.
Gegužės 31 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas
ir svečiai! Daugiau informacijos: Gintarija, mob. +370 686 73408, Sonata, mob. +370 610 0661.
CHORO IŠ LONDONO KONCERTAS „TOLIMAS KRAŠTAS“

Birželio 1 d., penktadienį, 19 val. Bernardinų bažnyčioje koncertuos kamerinis choras iš Londono VOCE CHAMBER CHOIR. Choro meno vadovė ir dirigentė Suzi Digby Obe. Koncerto
programoje skambės Anglijos bažnytinė chorinė muzika. Maloniai kviečiame praleisti penktadienio vakarą su chorine muzika.
TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 3–10 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 3 d. ir 10 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.
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

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį
EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)

(Jn 15, 26–27; 16, 12–15)

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims,
kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės
esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną.
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
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“.

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo
Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis
toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo
pradžios su manimi esate buvę.
Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar
jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs,
bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar
turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas
mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi,
yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to,
kas mano, ir jums tai paskelbs“.

arba

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
VIII VELYKŲ 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.
Gal 5, 16–25: Dvasios vaisiai
arba
1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje...
Jn 15, 26–27; 16, 12–15: † Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę
arba
Jn 20, 19–23: † Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.
Iš Sekvencijos:
Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių
dangaus mums teik, žemės klystkelius
nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas
dalink, mūsų dvasią atgaivink!
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“.

ŠVENTOSIOS DVASIOS VEIKIMAS
Iš šventojo vyskupo Bazilijaus Didžiojo knygos Apie Šventąją Dvasią

Kas gi, išgirdęs Dvasios vardus, nepažadina
dvasios ir nekreipia minčių prie aukščiausiosios prigimties? Juk ji vadinama Dievo Dvasia, kylančia iš Tėvo; tiesumo Dvasia, Dvasia
vadove, Šventąja Dvasia,- tai ypatingas, tik jai
priskiriamas vardas.
Į ją kreipiasi visi, stokojantys šventumo, jos trokšta visi, gyvenantys
pagal dorybę, nes jos dvelkimu
jie tarsi palaistomi ir atgaivinami, idant pasiektų savo tikrąjį
tikslą.
Ji šventumo šaltinis, pažinimo šviesa, kiekvienai protaujančiai būtybei tarsi nušviečianti
tiesos paieškas.
Jos prigimtis nepasiekiama, tačiau ją galima
atpažinti iš maloningumo. Savo galybe ji visa pripildo, bet yra pasiekiama tik vertiesiems, ir
jiems dovanoja save nevienodai, bet savo galią
paskirsto pagal jų tikėjimo laipsnį.
Jos esatis paprasta, savybės skirtingos. Ji visa
esti kiekviename atskirame žmoguje ir visa
esti visur. Ji taip pasiskirsto, kad pati visai nenukenčia; nors jos gauna visi, ji išlieka vientisa, nelyg saulės spindulys, kuriuo žmogus
džiaugiasi tarsi šviečiančiu jam vienam, o jis

ir žemę, ir jūrą apšviečia, ir su oru susimaišo.
Šitaip ir Šventoji Dvasia, nors kiekvienam gebančiam ją priimti atsiduoda tarsi jam vieninteliam, lygiai taip pat ji visiems teikia vientisą malonę; visi ja besidalijantieji mėgaujasi ja
tiek, kiek leidžia jų prigimtis, o ne kiek
ji gali duoti.
Ji aukštyn kelia širdis, veda už rankos silpnuosius, ištobulina žengiančiuosius tobulėjimo keliu.
Sušvitusi tiems, kurie apsivalė
nuo bet kokio purvo, ji savo
bendryste juos padaro
dvasiniais žmonėmis.
Kaip skaidrūs ir vaiskūs
kūnai, spindulių palytėti, labiau nei įpeastai
sutviska ir patys ima
spinduliuoti šviesą, taip
ir Dvasią savyje nešiojančios ir josios apšviečiamos
sielos pačios darosi dvasinės ir malonę ima
skleisti kitiems.
Iš jos gauname būsimų įvykių įžvalgą, slėpinių supratimą, paslėptosios tikrovės suvokimą,
skirtingas dovanas, dangiškąjį gyvenimą, bendrystę su angelais. Iš jos kyla niekada nesibaigiantis džiaugsmas, ištikimybė dievui, panašumas į Dievą; iš jos gauname tai, kas pranoksta
visus mūsų lūkesčius,- tampame kaip Dievas.

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ

Iš Bernardinai.lt Evangelijos komentarųarchyvo

Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos.
Šventosios Šeimos ikona – tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš šeimos į šeimą,
iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą ji vienija šeimas ir visą Bernardinų
bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, aplankė daug šeimų ir sutelkė daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas
liesdama širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Šv. Šeimos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti
ikoną į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordinatorę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, mob. +370 687 25109.
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kun. Vytenis Vaškelis

