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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 

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

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 3390ffff

Birželinės pamaldos  
Švč. Jėzaus Širdies garbei

Tėvo diena

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS) 2022 birželio 5 d.Nr. 850 (23)

Ateik, Šventoji Dvasia, 
pripildyk savo tikinčiųjų širdis 
ir įžiebk jose savo meilės ugnį. 

Pirmosios savaitės dienos vakare, du-
rims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl 
žydų baimės esant užrakintoms, atėjo 
Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramy-
bė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir 
šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Vieš-
patį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip 
mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siun-
čiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: 
„Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite 
nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam 
sulaikysite, – sulaikytos“.

EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)   

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“ 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui.“

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.

PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIAUS ATNAUJINIMAS       
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.

                                                    TĖVO DIENOS OKTAVA       
Bernardinų bažnyčioje birželio 5–12 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija 
Mišių liturgija vyks pirmadienį 12 val., antradienį 7.30 val., trečiadienį – šeštadienį  
18 val., o sekmadieniais (birželio 5 d. ir 12 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei 
senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. 

VELYKINĖ IŠPAŽINTIS
Mieli parapijiečiai, šio sekmadienio vakare baigiasi liturginis Velykų laikas. 

Primename tikintiesiems, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai  
nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės – birželio 29 d.
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Šį sekmadienį švenčiame Tėvo dieną. Prisiminkime, pagerbkime savo tėvus, tokius savus, tikrus, 
besidžiaugiančius, nuliūstančius, klystančius… Padėkokime jiems už tas dienas, akimirkas, kai jie 
mus mokė, dalinosi skalsiu žodžiu, santūriu džiaugsmu, tylia, bet tvirta išmintimi. Pasakykime, 
kaip mums svarbu, kad jie yra, kad jie mums brangūs tokie, kokie yra....“ 

Birželio mė-
nuo skiriamas 
Švč. Jėzaus 
Širdies garbi-
nimui. Šį mė-
nesį, trečiąjį 
penktadienį 
po Sekminių 
(šiemet – bir-

želio 24 d.), minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, 
taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos 
vadinamosios birželinės pamaldos.

Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatin-
ga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios 
Širdies pamaldumas – tai pamaldumas gar-
bingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspin-
di ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą 
ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamal-
dumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią pri-
mena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaiz-
duojama sužeista, o matoma žaizda primena 
mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

Pirmieji aiškūs pamaldumo Švč. Jėzaus Šir-
džiai ženklai aptinkami XI ir XII a. Manoma, 
kad pamaldumas gimė benediktinų ar cister-
sų vienuolynų atmosferoje, šv. Anzelmo ir šv. 
Bernardino idėjų pasaulyje. Toks pamaldumas 
buvo gerai žinomas šv. Gertrūdai ir šv. Ma-
tildai. XIII-XVI a. pamaldumas Švč. Jėzaus 
Širdžiai buvo praktikuojamas, bet neplėtoja-
mas. Šio pamaldumo praktikavimo pavyzdžių 
aptinkama įvairių kongregacijų: pranciškonų, 
dominikonų, kartūzų bei kitų šventųjų gyve-
nimų aprašymuose. Bet tai buvo tik individu-
alus mistinio pobūdžio pamaldumas. XVI a. 
įvyko esminis pokytis – pamaldumas perėjo 
iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. 
XVII-XVIII a. pamaldumas išpopuliarėjo 
Prancūzijoje. 1856 m., Prancūzijos vyskupams 
atkakliai prašant, Popiežius Pijus IX paskelbė 
Švč. Jėzaus Širdies dieną visuotine Bažnyčios 
švente. 1899 m. birželio 11 d. popiežiaus Le-
ono XIII įsaku pagal jo pateiktą formulę visa 
žmonija buvo iškilmingai paaukota Švenčiau-
siajai Jėzaus Širdžiai.

Per Sekmines Dievas Šventoji Dvasia suteikė 
apaštalams tokį galingą patepimą - drąsiai ir su 
nepalaužiamu tikėjimu skelbti Gerą ją Naujieną 
aplinkiniams ir pagonių kraštams, jog jie (dėl 
meilės savo Mokytojui bei Evangelijai) net su 
džiaugsmu širdyje, ilgėdamiesi išvysti 
meilės saule spinduliuojantį Trejy-
bės veidą danguje, vėliau guldė 
galvas. Akivaizdu, kad jų 
pralietas kraujas tapo naujų 
krikščionių sėkla.   
Sekminių įvykis Jono Evange-
lijoje yra siejamas su nelauktu 
Jėzaus pasirodymu.   
Prisikėlęs iš numirusių jų Dievo 
Sūnus įveikia visas apaštalų pastatytas 
užtvaras, tai yra stebuklingai įeina pro duris, 
kurios dėl žydų baimės buvo užrakintos. Tada 
Viešpats, atsistojęs patalpos viduryje bei paro-
dydamas randuotas rankas ir šoną, bylojančius 
apie dar neseniai buvusią Golgotoje dramą, džiu-

giai sveikina savo mokinius: „Ramybė jums!“ 
Jėzus šiuos žodžius pakartoja du kartus, nes jie 
labai reikšmingi. Ko, jei ne ramybės labiausiai 
reikėjo apaštalams, kurie, stokodami tikėjimo ir 
savyje susigūžę, abejojo Kristaus misijos žemėje 

apvainikavimu – Jo prisikėlimu iš 
numirusių?

Ir štai nuostabioji atomazga: 
Jėzus, pasirodydamas apašta-
lams ir su jais bendraudamas 
(ypač neužmirštamas Atpir-
kėjo kreipimasis į apaštalą 

Tomą, kad jis įleistų pirštus 
į Jo buvusias rankų žaizdas), 

ne tik dar kartą patvirtino, kad Jis 
nėra kažkoks fantomas, bet tikrai - Vi-

sagalis Dievas Sūnus, kuris (neprilygstamu savo 
Prisikėlimu) sutraukė visas mirties, nuodėmės ir 
šėtono grandines, ir dabar nuščiuvusiems savo 
mokiniams teikia Dievo Dvasią tardamas: „Im-
kite Šventą ją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, 

SEKMINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
Ps 103. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Rom 8, 8–17:  Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai
Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

Jn 14, 15–16. 23b–26: † Šventoji Dvasia išmokys jus visko 

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk! 

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink! 

                                             Iš Sekminių sekvencijos

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo

tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite –  
sulaikytos“. 
„O Viešpatie Jėzau, kaip svarbu ir mums, šios 
vartotojiškos visuomenės tikintiesiems, atsiverian-
čia širdimi priimti Šventą ją Dvasią. Kai Ji ant 
mūsų vėl nužengia, tuomet tegul ne vien mumyse 
esančios dieviškos malonės – tikėjimo, vilties ir 
meilės dorybės - naujai suspinduliuoja ir mums 

patiems teikia tikrumą, jog esame ir veikiame 
išvien su Tavimi. Mes trokštam dar daugiau: 
kad per mus ir kiti žmonės tų dieviškų spindulių 
„paragautų“, tai yra prie Tavęs patraukti būtų, 
Šventą ją Dvasią į savo širdį atvirai priimtų, savo 
dvasia atgimtų ir Dievo bei Bažnyčios žodžiui 
pirmenybę visada teiktų“.    

kun. Vytenis Vaškelis


