Bernardinai
CHORAS „LANGAS“ KVIEČIA Į JUBILIEJINĮ KONCERTĄ
Choras „Langas“ švenčia jubiliejinių 25-erių metų sezono pabaigą ir gegužės 28 d. 19 val. kviečia
į jubiliejinį koncertą „Tai mes, gyvieji, giedam Tau šlovę dabar ir per amžius“ Bernardinų bažnyčioje. Kartu su Lundo katedros choru (Švedija) ir Vilniaus universiteto kameriniu orkestru choras
atliks įspūdingas Ola Gjeilo (g. 1978) „Saulėtekio mišias“ dviem chorams ir orkestrui. Koncerte
skambės ir kitų kūrinių. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Choras Langas.
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Gegužės 29 d., 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis teiks
Sutvirtinimo sakramentą.
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I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ
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2016 gegužės 22 d.

TĖVO DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje birželio 5–12 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 5 d. ir 12 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.
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 iki gegužės 22 d. Kontaktai: jaupra@yahoo.com; 8 691 41714.

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
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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

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

MOTERŲ MALDOS GRUPELĖ KVIEČIA VYRUS Į BENDRĄ MALDĄ
„Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37) – tai raginantis pasitikėti kvietimas ir besąlyginis sutikimas
Jam veikti mūsų gyvenimuose.
Šios minties vedina pernai Bernardinų parapijoje susibūrė moterų maldos grupelė, kurios pagrindinė intencija – melstis už pašaukimą į šeimą.
Mes, moterys, kreipiamės į jus, vyrai ir kviečiame bendrai maldai kartu tuos, kurie norite sukurti tikinčią šeimą. Junkimės, per maldą atiduokime į Dievo rankas savo gyvenimus, kad mūsų
širdyje vyktų Dievo darbai ir Jis mums kalbėtų.
Lauksime jūsų Bernardinų bažnyčioje gegužės paskutinį ketvirtadienį (05.26):
18.00 val. Šv. Mišios Trijų Karalių koplyčioje;
19.00–20.30 val. bendra rožinio malda, o po jos – pokalbis/pasidalinimai.
Visus norinčius, vyrus ir moteris, kviečiame prisijungti.
Kontaktinis asmuo: Sonata, tel.: 8 610 06611, el. paštas: sonata.bylaite@gmail.com

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Apr 1, 8
EVANGELIJA (Jn 16, 12–15)
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet 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“.
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Pat 8, 22–31; Ps 8; Rom 5, 1–5; Jn 16, 12–15
P. : Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!
Šios dienos Evangelijoje galime įžvelgti
trinitarinį akcentą, kuris labiau eksponuoja
Šventosios Dvasios asmenį ir tampa jungiančiu elementu santykyje tarp Dievo ir žmogaus.
Šventoji Dvasia yra ne tik Švenčiausios
Trejybės ryšys ir širdis, bet taip pat kiekvienos
žmogaus sielos paslaptingas Svečias.
Jėzus kalba apie Šventą ją Dvasią kaip
apie savo siuntėją, skelbėją, pranašautoją
(gr. anangelo) pasauliui ir mokinių širdims.
Ji nuves žmones į visiškos tiesos pažinimą.
Tiesa yra kiekvieno žmogaus pasija ir tikslas
prie kurio veda jo g yvenimo istorija. Taigi privalome su didesniu uolumu klausytis dieviškos
tiesos Mokytojo.
Evangelisto Jono sampratoje tiesa ne turi
filosofinio ar moralinio pagrindo, kuris pasireiškia melo išnaikinimu žmogaus prigimtyje.
Anot jo tiesa yra tai, kad Dievas yra, kad Jis
domisi pasauliu, kad Jis yra Jėzuje Kristuje, kurį į pasaulį atsiuntė Tėvas, kad per Jį
pasaulis būtų išganytas. Šv. Jonas kalba apie
tiesą, kuri yra Jėzuje Kristuje ir tiktai Jis ją
gali perduoti žmonėms: ... nes ims iš to, kas
mano, ir jums tai paskelbs (16, 14). Tiesos
pilnatvė pasireiškia tuo, jog ji išaiškina visos

Trejybės veikimo paslaptį išganymo istorijoje,
kuri konkrečiu apibrėžtu istoriniu laikotarpiu
veikia žmoniją kaip Dievas Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia.
Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į
tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs,
ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Yra
dvi klaidingos interpretacijos šios eilutės: viena
tai, jog apreikštoji tiesa skirta tik uždaram
žmonių ratui. Tai būdinga sektantų doktrinai.
Ir antra, jog Šventoji Dvasia yra tarytum koks
Nostradamas, kuris skelbia savo pranašystes.
Jėzus pasakė apie Ją: ...o Globėjas - Šventoji
Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, - jis
išmokys jus visko ir viską primins, ką esu
jums pasakęs (Jn 14, 26). Čia yra kalba apie
ateitį, tačiau ne apie mus, o apie apaštalus,
kurie prieš Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir
Šventosios Dvasios atsiuntimą negalėjo dar
pakelti tokio tikėjimo tiesos svorio.
Mes esame laimingi – palaimintieji, kadangi tikime ir priimame tiesą apie Švenčiausią ją
Trejybę Jos nematę (plg. Jn 20, 29).

ŠVENČIAUSIOJI
TREJYBĖ
I sekmadienis po Sekminių

Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX-XI a. Jai skirtas
sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes
Trejybės šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį
Dievą, koks Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje metinio liturginio ciklo.
Šios dienos Mišių pradžios maldoje nuostabiai
pabrėžiama ši perspektyva: „Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį
– ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms
giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums,

šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai
vienybei“.
Kas yra Dievas ir nuostabusis Jo slėpinys? Anot
filosofijos, Dievas yra Aukščiausioji Būtybė,
pirmas transcendentinis pradas, visos visatos
pradžia ir pabaiga. Jis taip pat yra vienintelis
ir visagalis Senosios Sandoros Dievas, meilės
ir gailestingumo kupinas Viešpats. Tačiau iš
Naujojo Testamento visumos iškyla kitoks ir
netikėtas apreiškimas: vienintelė dieviška ir visiškai paprasta prigimtis, neribota galybė, visa
ko, kas egzistuoja, šaltinis, gėrio, amžinos šviesos ir ramybės vandenynas – visa tai slypi trijuose atskiruose asmenyse, kurie gyvena susiję
tarpusavio priklausomybės ryšiais ir amžinai
dalydamiesi pažinimu bei meile. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų
būtybių, angelų ar žmonių. Trejybės asmenys
neužsisklendę savyje; kiekvienas jų visiškai
atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė
versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus
yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra ryšys,
jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis
abipusę jų meilę.
Leiskime savo širdis užlieti džiaugsmui dėl tikėjimo į visagalį Tėvą, vienatinį Jo Sūnų Jėzų
Kristų ir gyvybę teikiančią Šventąją Dvasią.
Garbė Švenčiausiajai Trejybei dabar ir per amžių amžius!
Iš mišiolėlio „Gyvoji duona“

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

Iš Bernardinai.lt archyvų

NAUJAS ŽURNALO
„KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“ NUMERIS
Pasirodė II-asis šių metų žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kurio pagrindinė tema –
susitikimas, santykis su kitu ir Dievu. Žurnalą rasite mūsų knygynėlyje.
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