
BERNARDINAI

S k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  9–11val., 16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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

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
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PARAPIJOS STOVYKLA
Jau pradėjome registraciją į aštuntąją Bernardinų parapijos stovyklą. Skubėkite registruotis! Visa 
informacija ir registracija mūsų parapijos svetainėje www.bernardinuprapija.lt

TĖVO DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje birželio 7–14 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija 
vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 7 d. ir 14 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. 

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS ALYTUJE
Kviečiame 14–35 m. jaunimą drauge ruoštis ir keliauti į Lietuvos jaunimo dienas „Kur jūsų 
lobis, ten ir jūsų širdis“ Alytuje 2015 m. birželio 27–28 d.d. Paskutinis pasiruošimo susitikimas 
vyks birželio 11 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre. Daugiau informacijos: www.bjcentras.lt,  
bjcentras@gmail.com, tel. +370 691 41 714.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į LURDĄ
Liepos 13–24 d. kviečiame į brolių pranciškonų organizuojamą piligriminę kelionę Į Lurdą.  
Piligrimus lydės br. Juozapas Marija OFM ir gidė Regina Atkočiūnaitė. Norinčius prisijungti 
prašome kreiptis į br. Rolandą OFM: tel. 8 682 40025, el.p. rulandastaucius@gmail.com.
Platesnė informacija – mūsų tinklapyje www.bernardinuparapija.lt.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ JAUNIMUI Į ITALIJĄ
Liepos 25 – rugpjūčio 8 d. organizuojama piligriminė kelionė jaunimui (16-35 m.) „Šv. Pranciškaus 
pėdomis į Italiją“. Kelionėje piligrimus lydės broliai pranciškonai br. Artūras ir br. Tomas. Aplan-
kysime Fiesole, Asyžių, La Verną, Piombino, Paduvą, Veneciją ir kitas nuostabias vietas. Kaina  
 470 Eur (įskaičiuotos nakvynės ir kelionė autobusu). Registracija ir informacija: jaupra@yahoo.com,  
tel. +370 691 41 714.

I sekmadienis po Sekminių ŠVČ. TREJYBĖ

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 

EVANGELIJA (Mt 28, 16–20)  
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų 
žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sū-
naus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis 
visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su 
jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos". 

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

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Mieli parapijiečiai, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Švč. Sakramento adoracijos nebus. Nr. 582

VYSKUPO J.TUNAIČIO MIRTIES  METINĖS
Birželio 1 d., pirmadienį, 18.30 val. šv. Mišių metu Vilniaus Arkikatedroje bus minimos vyskupo 
J.Tunaičio trečiosios mirties metinės. Kviečiame dalyvauti ir melstis už brangų ganytoją.
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I SEKMADIENIO PO SEKMINIŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Įst 4, 32–34, 39–40; Ps 32; Rom 8, 14–17; Mt 28, 16–20 

P. : Laiminga tauta, kurios Dievas yra Viešpats.

Šiandien mes švenčiame slėpiningiausio slėpinio, 
neaprėpiamo ir neišmatuojamo Triasmenio Dievo 
iškilmę. Viena iš keturių svarbiausių pagrindinių 
tikėjimo tiesų skelbia, jog „yra Vienas Dievas 
trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus 
ir Dievas Šventoji Dvasia“. Niekas iš mūsų nėra 
matęs Dievo. Tai, ką mes žinome apie Trisamenį 
Dievą, sužinojome iš Jėzaus Kristaus. Be Jėzaus 
Kristaus niekaip negalėtume įrodyti Švč. Trejybės 
egzistencijos. Tačiau ta tiesa, pasak katalikiškosios 
teologijos, yra toks slėpinys, kurio žmogaus protas 
ne tiktai nesupranta, bet ir niekuomet nesupras. 
Tik tvirto tikėjimo vedami, prieš ją nulenkę galvas 
pagarbiai tariame: „Garbė Dievui – Tėvui, Sūnui 
ir Šventajai Dvasiai.“ Tai nėra lengva žmogui 
suprasti. „Kaipgi tu nori Dievo prigimtį suprasti? 
Verčiau suprask, kad šito suprasti negali. Dievas 
nebūtų Dievas, jei Jis neviršytų mano supratimo“,–  
sakė šv. Augustinas. 

<...> Ką mūsų silpnas pažinimas apima, tą su-
prantame, o pačios Dievo didybės negalime suvokti. 
Bet yra didesnis dalykas už Dievo pažinimą, tai 
Dievo mylėjimas. Dievą pažinti ir suprasti pagei-
dautina, bet Dievą mylėti yra būtina. „Dievas yra 
meilė“, ir ši Dievo samprata mums suprantames-
nė. Dievas yra meilė, štai kodėl egzistuoja Trejybė. 
Nes meilė sujungia visus tris asmenis – Tėvą, 
Sūnų ir Šventą ją Dvasią į vieną visumą. Meilė 

kitaip neegzistuoja, kaip tarp dviejų ar daugiau 
asmenų. Gal todėl ir Dievas yra vienas, tačiau tri-
juose asmenyse. Jėzus iš meilės vykdo Tėvo valią, 
aukoja savo gyvybę už žmones. Jėzus atsiunčia 
Šventą ją Dvasią – Meilės Dvasią. Mums Dievas 
yra nematomas, tačiau paliečiamas mylinčia šir-
dimi. Meilė – vienintelės durys, pro kurias galime 
šiek tiek įeiti į Švč. Trejybės slėpinį.

Švč. Trejybės asmenys vienu metu yra ir skirtingi, 
ir lygūs: lygūs savo dieviškuoju didingumu ir 
skirtingi savo veikimo savybėmis. Ar tai nebus pats 
svarbiausias dalykas, kurį mums būtina išmokti? 
Kaip tai gali būti, jog pasaulio gyventojai, kurių 
skiriasi odos spalva, kultūra, lytis, rasė ir religija, 
tuo pačiu metu yra vienodai gerbtini, turi lygų 
orumą kaip žmonės? Pažvelkime į žmonių šeimą, 
gal jos dėka geriau suvoksime Švč. Trejybės slėpinį. 
Šeimą taip pat sudaro skirtingų lyčių asme-
nys – vyras ir moteris, tėvas ir motina, skirtingo 
amžiaus asmenys: tėvai ir vaikai. Šeimos nariai 
būna skirtingų pomėgių, skonių, charakterių. Kas 
šeimoje sujungia tokius skirtingus žmones? Meilė. 
„Būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei 
ramybės Dievas bus su jumis“ (2 Kor13, 11). 
Visa tai suponuoja mūsų toleranciją kito žmogaus 
skirtingumui. Meilė visada yra aukščiau žinojimo. 
Įsimylėję jaunuoliai labiau džiaugiasi ir gyvena 
savo meile, nei visišku vienas kito charakterio ir 
būdo pažinimu. Kad žmogus augtų, neužtenka 
gero maisto, jam reikia meilės. Mums reikia mei-
lės, kad psichologiškai subręstų mūsų asmuo. Kuo 
tauresnė mūsų meilė, tuo labiau subręstame kaip 

Meilė – durys į 
trejybės slėpinį

asmenybės. Vienas tėvas savo vaikams ir draugams 
paliko šiuos testamentinius žodžius: „Mylėkite vie-
ni kitus. Meilė yra visiems patinkantis drabužis. 
Su šiuo drabužiu visada būsite geros figūros.“ Kai 
žmonės vieni kitų nemyli, jie susiskaldo, neapykan-
ta užvaldo jų dvasią. Seneka sakė: „Nori gyventi 
sau, gyvenk kitiems.“

 „Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir 
pažįsta Dievą“ (1Jn4, 16). Kiekviename iš mūsų 
gyvena Viešpats, kadangi mes buvo pakrikštyti 
Dievo – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios var-

du. Ženklas, jog Dievas gyvena mumyse, yra mūsų 
tarpusavio meilė, pagalba, atlaidumas vienas 
kitam. Turbūt neegzistuoja nuostabesnės pareigos 
už pareigą skelbti žmonėms Dievo meilę. Tai 
kiekvieno krikščionio pareiga. Krikščionis yra tas, 
kuris skelbia Gerą ją Naujieną, skelbia Evangeliją, 
neša meilę pasauliui. Mieli tikintieji, geriausias 
mūsų atliepas šiandien būtų išpažinti Trisamenį 
Dievą savo kilniais darbais. 

Iš Katalikų Bažnyčios informacinio  
leidinio „Bažnyčios žinios“

TĖVO DOVANA KRISTUJE 
Iš šventojo vyskupo Hiliaro traktato Apie Švenčiausiąją Trejybę

Viešpats paliepė krikštyti vardan Tėvo ir Sū-
naus, 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 vie-
novei nieko netrūksta, Tėve, Sūnuje ir Švento-
joje Dvasioje yra amžinatvės begalybė, paveiks-
lo 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 
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 do-
vanos teikėjo valia, ir dovanos prasmė bei po-
būdis; mat dėl savo silpnumo nesame pajėgūs 
pažinti nei Tėvo, nei Sūnaus, todėl Šventosios 
Dvasios dovana mus tarsi aošviečia savo užta-
rimu. Ją gauname tam, kad pažintume Dievą. 
Juk žmogiškoji kūno prigimtis, netekusi savo 
veiklos priežasčių taps betikslė. Akys gali pa-
sitarnauti 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 ne-
naudojami pojūčiai būtų praradę įgimtas savy-
bes, bet todėl, kad turi būti jų veiklos priežas-
tis; taip ir žmogaus siela, jei tikėjimu nesisems 
Dvasios dovanos, turės prigimtį, gebančią pa-
žinti Dievą, bet neturės supratimo šviesos.

Kristuje teikiama dovana visuose išlieka vie-
na; jos niekados nepritrūksta, todėl jos duoda-
ma tiek, kiek kiekvienas nori pasiimti; žmoguje 
ji gyvena tol, kol jis nori būti jos vertas. Ji pa-
siliks su mumis iki pasaulio pabaigos, ji mums 
laukiantiems teikia paguodą, skirstydama do-
vanas duoda mums būsimos vilties užstatą; ji 
yra protų šviesa, sielų spindesys.


