Bernardinai
KVIEČIAME Į KONCERTĄ BERNARDINUOSE

Birželio 12 d. 18.30 val. Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje vyks II-ojo
krikščioniškos sakralinės muzikos konkurso „Garbė Visagaliui“ laureatų koncertas. Koncerte
skambės įvairių amžių krikščioniškos giesmės.
Konkurso organizatoriai – VŠĮ „Muzikos karalystė“ bei Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas. Rėmėjas – S. Karoso labdaros ir paramos fondas.
ŠVIESA SPINDI NAKTYJE | KULTŪROS NAKTIS'22

Birželio 17 d., penktadienį, 19.30 val. Bernardinuose, Maironio g. 10, Vilnius.
Šlovinimo, padėkos ir maldos vakaras. Drauge su grupėmis Ichthus, Vėtra, Natus ir LJD choru.
Kviečiame užsukti visus norinčius, taip paminint Bernardinų jaunimo centro ir grupės Ichthus
15 metų gimtadienius. Rengėjas: Bernardinų jaunimo centras.
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I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ. ŠVČ. TREJYBĖ

2022 birželio 12 d.
Birželinės pamaldos
Švč. Jėzaus Širdies garbei

VOKALINIS ANSAMBLIS „DUODECO“ KVIEČIA Į KONCERTĄ

Evangelisto Jono „Prologo“ žodžiais: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 5), jaunas
ir gaiva pulsuojantis vokalinis ansamblis „Duodeco“ kviečia jus šiuo neramiu laikotarpiu pasinerti
į vilties slėpinius. Koncertas vyks birželio 17 d. 21.00 val. Bernardinų bažnyčioje Šv. Mykolo
koplyčioje, Maironio g. 10, Vilnius.
PARODA „VANDENS KELIAS“ BERNARDINUOSE VEIKS ILGIAU

Audrius Balčėtis. Fotografijų paroda VANDENS KELIAS Bernardinų bendruomenės centre ir
ilgajame koridoriuje veiks iki liepos 11 d. Kviečiame apsilankyti.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ (DEVINTINĖS) VILNIUJE

Birželio 19 dieną švęsime Devintines – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, kuria išpažįstame tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente.
Vilniuje esate kviečiami į iškilmingas šv. Mišias Katedroje, po jų eucharistinę procesiją Aušros
Vartų link.
12.30 val. iškilmingos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje
13.30 val. Eucharistinė procesija nuo Arkikatedros iki Aušros vartų
15.00 val. Malda prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios
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 val., 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Andrius Nenėnas
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

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“.

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).

Užtarimo maldos grupės
vasarą keliaus po Lietuvą
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“, kiekvieną sekmadienį kviečiusios parapijiečius užtarimo maldai, nori pranešti, kad
vasaros laikotarpiu mūsų bažnyčioje užtarimo
maldos nebus.
Per Sekmines mūsų parapijos maldos grupė
"Viena Kristuje" buvo Alytuje, svečiavosi ir
tarnavo šv. Kazimiero bažnyčioje ir šv. Ange-

lų Sargų bažnyčioje.
Buvo vaisingas ir
džiugus bendrystės,
maldos ir draugystės
laikas.
Sekmadienį maldos
grupė yra pakviesta
į Kauną, šv. Antano
parapiją, į atlaidus.
“Tarnausime užtarimo malda, šlovinsim
vėliavomis, liudysime apie Viešpaties džiaugsmą.
Vasaros kelionės prasideda!”

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS. LIETUVOS CARITAS IEŠKO SAVANORIŲ

Tikime, kad nepavargote dalintis gerumu ir padėti tiems, kuriems iki šiol labai reikia mūsų pagalbos. Šiuo metu Lietuvos Caritas ieško savanorių, kurie vasaros metu talkintų
teikiant pagalbą ukrainiečiams, ir padedant varguose esantiems mūsų žmonėms.
Dabar ypač trūksta savanorių, kurie dalintų higienos paketus ir korteles
ukrainiečiams pabėgėlių priėmimo centruose.
Jeigu turite laisvo laiko, kurį norite praleisti prasmingai, patobulinti užsienio
kalbos žinias, surasti naujų draugų ir iš pirmų lūpų sužinoti, kaip karo pabėgėliai gyvena, jaučiasi
Lietuvoje, kviečiame jungtis į Caritas savanorių būrį, tam tereikia užpildant anketą, kurią rasite
www.caritas.lt
VELYKINĖ IŠPAŽINTIS

Primename tikintiesiems, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės - birželio 29 d.
SUNEŠTINĖS VAIŠĖS BAŽNYČIOS KIEMELYJE

Kiekvieną birželio mėnesio sekmadienį po 10.30 val. šv. Mišių visi susirinkime bažnyčios vidiniame kiemelyje. Bendrausime, vaišinsimės karšta sriuba, arbata ir pačių atsineštomis vaišėmis.
PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIAUS ATNAUJINIMAS

Iš Bernardinai.lt archyvų

Artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti atnaujinant inventorių, skirtą stovyklaujančių
vaikų užimtumui. Jiems reikėtų:
Sporto priemonių – kamuolių (įvairių dydžių krepšinio, futbolo,
paprastų vaikiškų ), badmintono rakečių, skraidukų, šokdyklių, stalo teniso
kamuoliukų ir rakečių, lankų ir kt.;
Kanceliarinių reikmenų – pieštukų, dažų, spalvoto popieriaus ir kt.;
Stalo žaidimų įvairaus amžiaus vaikams;
Kitų priemonių – spalvinimo knygelių, smėlio dėžės žaislų, kaladėlių, konstruktorių mažiesiems
(stambiomis detalėmis) ir didesniems (nuo 7 m.), vienspalvių audinių, karoliukų, lėlių ir t.t..
Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kuriais kviečiu pasidalinti. Daiktus galite atnešti į zakristiją mūsų
bažnyčioje. Iš anksto jums dėkoju. Klebonas Andrius.
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