Bernardinai
TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 6–13 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta
intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 6 d. ir 13 d.) – 17 val.
Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje
į specialią knygą.
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.

BERNARDINAI
Nr. 808

I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ
ŠVČ. TREJYBĖ

2021 gegužės 30 d.

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS „LUX AETERNA“

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – visa šalis minės 80-ąsias tremties pradžios į Sibirą
metines.
Šiai dienai paminėti kviečiame į ansamblio „Lietuva“ premjerą „Lux Aeterna“.
Birželio 14 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje skambės
sakralinės muzikos programa, prisodrinta šviesos bei profesionalų pripažinimą pelniusių kūrinių.
Koncertą atliks valstybinio ansamblio „Lietuva“ choras ir orkestras kartu su talentingomis solistėmis Dovile Kazonaite (sopranas) ir Aiste Benkauskaite (mecosopranas).
„Lux Aeterna“ išvertus į lietuvių kalbą reiškia Amžinąją šviesą. Ji dega žuvusiems tremtyje, suteikia viltį, tikėjimą bei simbolizuoja sielos kelionę į dangų – amžinąjį gyvenimą.
Koncerto dalyvių skaičius ribotas. Prašome atvykti su apsauginėmis veido kaukėmis ir laikytis
visų saugumo reikalavimų.

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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. BALANDĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -2357 Eur
2021 m. balandžio mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 4666 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 7255 Eur
Iš viso įplaukų: 11921 Eur
2021 m. balandžio išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

Balandžio mėn. balansas "+" ; "-": -329 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -2686 Eur

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

Mt 28, 19.20

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 8836 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 3414 Eur
Iš viso išlaidų: 12250 Eur

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi zakristijoje:
III, IV, V 9–11 val., 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 (Mt 28, 16–20)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant
kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę,
mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie
dar abejojo.
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir

padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,
krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko,
ką tik esu jums įsakęs.
Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

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
Įst 4, 32–34. 39–40: Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito
Ps 33. P.: Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.
Rom 8, 14–17: Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
Mt 28, 16–20: † Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

TĖVO DOVANA KRISTUJE

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 (13161334 m.)

savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir
praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins
mane, nes ims iš to, kas mano.
Tai buvo pasakyta norint paaiškinti keletą dalykų, nes šiais žodžiais atskleidžiama ir dovanos
teikėjo valia, ir dovanos prasmė bei pobūdis; mat
dėl savo silpnumo nesame pajėgūs pažinti nei
Tėvo, nei Sūnaus, todėl Šventosios Dvasios dovana mus tarsi apšviečia savo užtarimu. Ją gauname tam, kad pažintume Dievą. Juk žmogiškoji
kūno prigimtis, netekusi savo veiklos priežasčių
taps betikslė. Akys gali pasitarnauti tik šviesoje
ir tik dieną; neskambant jokiam balsui nei garsui
ausys nesupras, kokia jų paskirtis; nedvelkiant
jokiam kvapui nosis nežinos, kam ji reikalinga;
ne todėl, kad nenaudojami pojūčiai būtų praradę
įgimtas savybes, bet todėl, kad turi būti jų veiklos
priežastis; taip ir žmogaus siela, jei tikėjimu nesisems Dvasios dovanos, turės prigimtį, gebančią
pažinti Dievą, bet neturės supratimo šviesos.
Kristuje teikiama dovana visuose išlieka viena;
jos niekados nepritrūksta, todėl jos duodama tiek,
kiek kiekvienas nori pasiimti; žmoguje ji gyvena
tol, kol jis nori būtyi jos vertas. Ji pasiliks su
mumis iki pasaulio pabaigos, ji mums laukiantiems teikia paguodą, skirstydama dovanas duoda
mums būsimos vilties užstatą; ji yra protų šviesa,
sielų spindesys.

Reginos Daugnorienės akvarelės paroda „Švelnus palydėjimas“
Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius) atidaryta
REGINOS DAUGNORIENĖS akvarelės paroda „Švelnus palydėjimas“.
„Kai pradėjau domėtis šia tapybos technika, turėjau didžiulį troškimą
nutapyti Aušros vartų Gailestingumo motinos paveikslą. Gal šis troškimas ir vedė mane per visus mano negalėjimus, nemokėjimus ir baimes
kol galiausiai aš tai padariau. Taip kaip tik galėjau – su didžiausia meile, džiaugsmu ir pagarba. Esu
tikinti ir visada jaučiu švelnų MM palydėjimą visose gyvenimo srityse. Ne išimtis ir tapymas akvarele.
Man jos abi tokios panašios … Regina.“
Paroda veiks iki birželio 14 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

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

www.bernardinuparapija.lt

Iš šventojo vyskupo Hiliaro traktato
Apie Švenčiausiąją Trejybę

Viešpats paliepė krikštyti vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, tai yra išpažįstant
Kūrėją, vienatinį sūnų ir Dovaną.
Yra vienas visa ko Kūrėjas. Tai vienas Dievas
Tėvas, iš kurio visa yra kilę; taip pat vienas
viengimis Sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus,
per kurį visa atsirado; ir viena Dvasia, visuose
esanti Dovana.
Taigi viskas yra sutvarkyta pagal kiekvieno
galybę ir svarbą: viena galia, iš kurios viskas yra
kilę, vienas Pirmgimis, per kurį viskas atsirado,
viena Dovana, teikianti tobulą viltį. Ir šiai vieno
veinieko netrūksta, Tėve, Sūnuje ir Šventojoje
Dvasioje yra amžinatvės begalybė, paveikslo atspindys, dovanos apraiška. Kaip Šventoji Dvasia
mumyse veikia, išgirskime iš Viešpaties žodžių:
Dar daugel jums turėčiau kalbėti,
bet dabar jūs negalite pakelti. Jums
geriau, kad aš iškeliauju; nukeliavęs
atsiųsiu jums globėją.
Ir vėl: Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos
jums kitą Globėją, kuris liktų su
jumis per amžius, - Tiesos Dvasią. Ji
ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš

KVIEČIAME APLANKYTI PARODAS BERNARDINUOSE

Raimundo Navakausko tapybos darbų paroda ,,ŽODŽIAI“
Bernardino galerijoje 3-iame aukšte (Maironio g. 10, Vilnius) atidaryta
Raimundo Navakausko tapybos darbų paroda ,,ŽODŽIAI“.
Keistuolis, 1961 metais atėjęs į dar keistesnį pasaulį. Šešis dešimtmečius
mokėsi tarti: ,,Aš esu“, bet pagaliau suprato, kad gali tik BŪTI. Yra Dievas ir kiti... Visus myli.
Meno žmonės Raimondą pažinojo 8-9 dešimtmečiuose. O dabar jis eilinį
kartą pareina iš dykumos ir..., kaip dera, kaip moko išmintingiausia 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 iki liepos 2 d.

