Bernardinai
PADĖKOS UŽ GARBINGOJO MYKOLO GIEDRAIČIO BEATIFIKACIJĄ IŠKILMĖ

2018 m. lapkričio 7 d. popiežius Pranciškus pripažino Dievo Tarno Mykolo
Giedraičio herojiškas dorybes ir patvirtino jo kultą nuo neatmenamų laikų.
Pirmoji padėkos už Mykolo Giedraičio beatifikaciją iškilmė vyko Krokuvoje,
birželio 8 d. Lietuvoje padėkos iškilmę švęsime birželio 22 d. Videniškiuose
(Molėtų r.).
Programos pradžia – 10 val. (malda, giesmės, katechezė)
šv. Mišios – 12 val. (vaizdas bus matomas ir per ekranus šventoriuje)
po šv. Mišių – agapė, bendrystė, muzika.šventoriuje)
po šv. Mišių – agapė, bendrystė, muzika

BERNARDINAI
Nr. 753

I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ
ŠVČ. TREJYBĖ

2019 birželio 16 d.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA KVIEČIA Į VASAROS STOVYKLAS

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, judėjimų ir organizacijų
vasaros stovyklose.
Informaciją apie stovyklas rasite internetnėje svetainėje: www.vilnensis.lt
VIENA KRISTUJE. ŠLOVINIMO SUSITIKIMAI SU YWAM

Viena Kristuje šlovinimo susitikimai su Youth With a
Mision universitetu (YWAM) Bernardinų bažnyčioje:
Birželio 19 d.
16 val. Susitikimas šlovintojams apie šlovinimo vedimą, bendruomenės įtraukimą,
18 val. Šv. Mišios
19 val. Br. Evaldas apie šlovinimą, svečių liudijimai
Birželio 20 d. 19 val. po 18 val. Šv. Mišių Šlovinimo vakaras
su svečiais: Karolina Kieraitė (LT), Kaspars Ezeriņš (LV), Iveta
Jansone (LV), Tim Song (JAV) – liudijimai, šlovinimas, užtarimo malda.

Garbė Tėvui ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra,
kuris buvo ir kuris ateis.
Apr 1, 8

ŠV. MIŠIOS UŽ „BERNARDINAI.LT“

Birželio 20 d., ketvirtadienį, 12 val. mūsų bažnyčioje, Trijų Karalių koplyčioje, kun. Arūnas
Peškaitis OFM aukos Mišias už „bernardinai.lt“ redakciją.
Kviečiame prisijungti ir drauge melstis už šią pranciškonų misiją bei dienraščio darbuotojus.
PARAPIJOS LAIKRAŠTĖLIS

Mūsų parapijos laikraštėlis išeina „atostogų“.
Linkime visiems gero poilsio. Susitiksime rugsėjo mėnesį.
Šviesių Jums vasaros dienų su Jėzumi!
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 zakristijoje:
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

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“.

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
I SEKMADIENIO PO SEKMINIŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pat 8, 22–31: Dar žemės nebuvo, kai Išmintis prasidėjo
Ps 8. P.: Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!
Rom 5, 1–5: Taikoje su Dievu per Kristų; meilė širdyse išlieta Šventosios Dvasios
Jn 16, 12–15: † Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano;
Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs

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).
Linas Šipavičius MIC
Iš Bernardinai.lt archyvų

BIRŽELINĖS PAMALDOS

Kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio trečiadieniais
po vakarinių šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines
Šv. Mišias.
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

Švč. Trejybės sekmadienis
Švč. Trejybės sekmadienis švenčiamas savaitę po Sekminių pagerbiant vieną iš pamatinių
krikščionių tikėjimo tiesų – tikėjimą
Šventąja Trejybe. Mes niekada nepajėgsime iki galo suprasti Trejybės
slėpinio, bet galime apibendrinti
pagal tokią formulę: Dievas yra
trys asmenys vienoje prigimtyje.
Trys dieviškieji asmenys – Tėvas,
Sūnus ir Šventoji Dvasia – visi yra
Dievas ir negali būti atskirti.
Kaip rašoma Moderniajame Katalikų Žodyne, Švenčiausiosios Trejybės šventės kilmė

siekia ketvirtąjį amžių, kuomet plito Ariano
erezija, neigusi Kristaus dieviškumą ir kartu
tikėjimo dogmą, kad Dievas yra Trijų
Asmenų vienybė. Norėdami pabrėžti
šią doktriną, Bažnyčios Tėvai sukūrė maldas ir himnus, kurie buvo
kalbami ir giedami sekmadieniais
kaip oficialios Bažnyčios maldos.
Ilgainiui speciali šio pamaldumo išraiška pradėta švęsti kitą sekmadienį
po Sekminių iškilmės. Šią Švenčiausiosios Trejybės iškilmę visuotine paskelbė popiežius Jonas XXII (1316-1334 m.)

Mylimi parapijiečiai!
Mes, broliai, nuolat jaučiame Jūsų palaikymą ir pagalbą. Dėkoju, kad dosniai
dalijotės savo laiku įvairiuose parapijos darbuose. Poilsis – ypatinga Dievo
artumos akimirka. Jėzus apaštalus ragino: „Eikite sau vieni į neg yvenamą vietą
ir truputį pailsėkite” (Mk 6,30). Tegul vasaros atostogos būna asmeninio
atokvėpio ir dvasinio augimo laikas Jums ir Jūsų artimiesiems!
Linkiu Viešpaties palaimos ir įspūdingų atostogų. Laukiu sugrįžtant!
Nuoširdžiai,
klebonas br. Evaldas Darulis OFM

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS Į PARAPIJOS VASAROS STOVYKLĄ

2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d. poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovyklos tema – „Lobis moliniuose
induose“ (2 Kor 4,7). Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp
grožio ir trapumo. Stovyklos metu, vedami br. Federico Russo OFM (Italija),
aptarsime krikščionio vietą šiuolaikiniame pasaulyje.
Džiaukimės, galėdami praleisti vasaros laiką drauge ir iki pasimatymo stovykloje!
Registracija į stovyklą bei paaugliams skirtą pastovyklę internetu parapijos
svetainėje www.bernardinuparapija.lt: http://bit.ly/stovykla2019 arba http://bit.
ly/pastovykle2019
www.bernardinuparapija.lt

