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ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)  2021 gegužės 23 d.Nr. 807

EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)   
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, du

rims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų 
baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsisto
jo 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 pasa
kęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją 
Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

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

Iš Sekminių sekvencijos

Ateik, Šventoji Dvasia, 
pripildyk savo tikinčių jų  

širdis ir įžiebk jose  
savo meilės ugnį.    

Mt 28, 19.20  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS BERNARDINUOSE
Gegužės 27 ir 28 dienomis 19 val. Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečiop (Bernardinų) bažnyčioje 
vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks Sutvirtinimo sakramentą.

BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS
Labai džiaugiamės galėdami Jus pakviesti į šiek tiek atidėtą Bernardinų Velykų koncertą, kuris 
įvyks birželio 6 d. 18.30 val. Jums giedos konkurso „Garbė Visagaliui“ laureatai ir tarptautinių 
konkursų laureatė Judita Leitaitė.
Programoje skambės įvairių laikotarpių šventiškos krikščioniškos giesmės.

rū mų bei baž ny čių fa sa dų pa lik da mas iš kal tą 
sa vo her bą, kad vi siems pri min tų ar ti mo mei
lės svar bą tos Die vo Ka ra lys tės, ku rios at ėji mą 
pa skel bė Kris tus, kū ri mui.

Sa vo tai kos pi lig ri mys tę jis bai gė ar šių gin čų 
su skal dy to je Ak vi lo je, bet gy vas bū da mas ne
be ga lė jo pa ma ty ti nu ri mu sių pro tų, nes mir tis 
jį pa si glem žė vos jam įžen gus į mies tą. Ta čiau 
tai, ko ne spė jo pa da ry ti gy vas, pa da rė mi ręs. 
Lai do tu vių die ną iš jo kars to tar si iš fon ta no 

ėmė trykš ti krau jas ir lio vė si tik tuo met, kai 
šią pa mo ką per pra tę mies tie čiai su si tai kė. Tam 
įvy kiui at min ti Ak vi los gy ven to jai jam pa sta tė 
di din gą ant ka pi nį pa min klą.

Iš mies to į mies tą ne ša mas šven to Ber nar
di no her bas, kaip ma ni fes tas iš ka bin tas ant 
sie nų, pel nė jam re kla mos dar buo to jų glo bė jo 
var dą.

Iš „Naujoji Šventųjų knyga“,  
Katalikų pasaulio leidiniai, 2010 m.

KVIEČIAME APLANKYTI PARODĄ BERNARDINUOSE
Bernardino galerijoje 3iame aukšte (Maironio g. 10) atidaryta 
Raimundo Navakausko tapybos darbų paroda ,,ŽODŽIAI“.
Keistuolis, 1961 metais atėjęs į dar keistesnį pasaulį. Šešis dešim
tmečius mokėsi tarti: ,,Aš esu“, bet pagaliau suprato, kad gali tik 
BŪTI. Yra Dievas ir kiti... Visus myli.
Meno žmonės Raimondą pažinojo 89 dešimtmečiuose. O dabar 
jis eilinį kartą pareina iš dykumos ir..., kaip dera, kaip moko iš
mintingiausia knyga, pradžioje buvo ŽODIS.
Patirtis netelpa į vieną, todėl – ŽODŽIAI, sulipę po trupinį į 
tylų kalbėjimą spalvomis.  
Šie darbai prasiveržė per karantinus. Kai reikėjo išbūti laiką nuo 
maldos iki maldos.
Paroda veiks nuo gegužės 23 d. iki liepos 2 d. 
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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.

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.

Bernardinas Sienietis –  
aistringas oratorius ir taikintojas

ŠVENTOSIOS  
DVASIOS VEIKIMAS

Iš šventojo vyskupo Bazilijaus Didžiojo  
knygos Apie Šventąją Dvasią

Lai kai, ku riais gy ve no Ber nar di nas Sie nie
tis, bu vo liūd ni, tem do mi niū rių nuo lat vyks
tan čių ka tast ro fiš kų ka rų, o pri si mi ni mas apie 
ro mų Asy žiaus vie nuo lį bu vo gy vas vi suo se 
kai muo se ir vi si jo šau kė si, kad jis nu mal šin tų 
ne su ta ri mus, su tai ky tų sie las, vėl įžieb tų 
ide a lus bei vil tis ir ap gin tų žmo nes.

Tarp mėgs ta miau sių jo aist rin gų 
bei įtai gių pa moks lų (jis iš tie sų bu
vo ne pa pras tas, jė gą spin du liuo jan tis 
ora to rius) te mų bu vo ir ra my bės te
ma. O jo žo džius sek da vo veiks mai –  
taip jis mė gin da vo su tai ky ti prie šiš kas 
gru puo tes, ku rios tais lai kais daž nai ir net la
bai žiau riai su si grum da vo.

Ta čiau šis už mo jis pa si ro dė sun kes nis, nei 
jis bu vo ma nęs, tad at si da vė į Die vo ran kas ir 
pa mė gi no pa si nau do ti Sie nos gy ven to jų jaut
ru mu re li gi jai, jiems pa siū lė pa nai kin ti vi sus 
at ski rų gru puo čių her bus ir pa keis ti juos vie nu 
vie nin te liu Kris taus, ra my bės bei mei lės Ka ra
liaus, her bu. Tai ta žy mio ji spin din čios sau lės 
su vi du je iš dės ty to mis pir mo sio mis rai dė mis 
JHS (Je sus Ho mi num Sal va tor) mo nog ra ma, 
ku ri dar ir da bar yra išraižyta ne vien Sie nos 
baž ny čių bei se nų jų pa sta tų fa sa duo se.

 Šis karš tas pa moks li nin kas gi mė 1380 me
tais Ma sa Ma ri ti mo je (Mas sa Ma rit ti ma).

Li kęs naš lai čiu per si kė lė į Sie ną, iš ku rios 
bu vo ki lę jo tė vai. Jį pri glo bė ir juo ėmė rū pin
tis dvi jo te tos. Sie nos uni ver si te te (tuo me tu 

Kas gi, išgirdęs Dvasios vardus, nepažadina 
dvasios ir nekreipia minčių prie aukščiausiosios 
prigimties? Juk ji vadinama Dievo Dvasia, ky
lančia iš Tėvo; tiesumo Dvasia, Dvasia vadove, 
Šventąja Dvasia, tai ypatingas, tik jai priski
riamas 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, kie
kvienai protaujančiai būtybei tarsi nušviečianti 
tiesos paieškas.

Jos prigimtis nepasiekiama, tačiau ją galima 
atpažinti iš maloningumo. Savo galybe ji visa 

va di na ma me Stu dio se ne se) lan kė li te ra tū ros 
bei fi lo so fi jos kur sus, ku riuos pas kui tę sė Pran
ciš ko nų or di no mo kyk lo se. O į Or di no gre tas 
įsto jo at si sa kęs ele gan tiš ko aukš tuo me nės gy
ve ni mo, ku riam ku rį lai ką bu vo at si dė jęs su 
ma lo nu mu ir sa vęs ne var žy da mas.

Ber nar di nas pa si rin ko griež čiau sią Pran ciš
ko nų or di no at ša ką, ku ri ra gi no šv. Pran ciš kaus 
pa dik tuo tos re gu los lai ky tis be ato dai riš kai, be 
jo kių pa to gių vė liau įves tų in ter pre ta ci jų. Jis iš 
kar to ta po cha riz ma ti niu šio Pran ciš ko nų or
di ne ki lu sio ju dė ji mo ly de riu ir dau ge lis iš nau
jai to griež tu mo dva sio je įsteig tų vie nuo ly nų 
Tos ka no je bei ki tur pri pa ži no jį kaip įkū rė ją 

bei ini cia to rių.
Ta čiau is to ri jo je ir li te ra tū ro je šv. 

Ber nar di nas pir miau sia pri si me na
mas kaip pa moks li nin kas. Jo pa
moks lai, ku riuos žo dis žo din už ra
šė vie nas jo ger bė jas, pa sie kė ir mus 

ir yra lai ko mi svar biais tos epo chos 
ita lų kal bą liu di jan čiais do ku men tais, 

iš lai kan čiais šne ka mo sios kal bos gy vu mą 
bei naujumą.

Ber nar di nas kaip pa moks li nin kas bu vo ne
pa pras tas. Iš baž ny čių sa kyk lų, nuo grei to mis 
su ręs tų pa ky lų erd vio se Tos ka nos mies tų aikš
tė se jo pa klau sy ti su si rin ku sioms mi nioms jis 
sklei dė sa vo nuo šir dų, skvar bų, kan dų ir bet 
ko kią ydą smer kian tį žo dį. Kal bą vi sa da pa
gra žin da vo iš vals tie čių, na mų šei mi nin kių, 
skal bė jų, pras čio kų kas die nio gy ve ni mo pa im
tais pa vyz džiais, var to jo jų vaiz džią, o kar tais 
ir to kią sta čio kiš ką kal bą, ku ri vos per plau ką 
pra si lenk da vo su blo gu to nu.

Taip bro lis Ber nar di nas ke lia vo po Ita li ją: 
lie sas ir ener gin gas, ap si ren gęs šiurkš čiu su lo
py tu abi tu, aist ra žai ža ruo jan čio mis, ta čiau ra
mio mis aki mis jis kla jo jo skelb da mas ra my bę, 
gin da mas var guo lius, kiek vie na me mies te ant 

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 nenu
kenčia; nors jos gauna visi, ji išlieka vientisa, 
nelyg saulės spindulys, kuriuo žmogus džiau
giasi 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 vie
ninteliam, lygiai taip pat ji visiems teikia vien
tisą malonę; visi ja besidalijantieji mėgaujasi ja 
tiek, kiek leidžia jų prigimtis, o ne kiek ji gali 
duoti.

Ji aukštyn kelia širdis, veda už rankos sil
pnuosius, ištobulina žengiančiuosius tobulėji
mo 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, slėpi
nių supratimą, paslėptosios tikrovės suvokimą, 
skirtingas dovanas, dangiškąjį gyvenimą, ben
drystę su angelais. Iš jos kyla niekada nesibai
giantis džiaugsmas, ištikimybė dievui, panašu
mas į Dievą; iš jos gauname tai, kas pranoksta 
visus mūsų lūkesčius, tampame kaip Dievas.

GEGUŽĖ

Minime  
šv. Bernardiną Sienietį


