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Praėjusią vasarą Bernardinų vienuolyną aplankė
mokinės iš Prancūzijos. Joms labai patiko „Šventųjų
laiptų“ koplyčia. Jos būtinai norėjo „Šventaisiais
laiptais“ užlipti ant kelių.

Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų vienuolyno pastatai.
(123rf.com nuotr.)

Po savaitės vienuolyną aplankė kita grupė mokinių iš
Prancūzijos. Gidas vos pradėjo kalbėti apie vienuolyną,
o mokiniai jau prašo: „Parodykit mums tuos laiptus,
kuriais reikia lipti keliais.“

„Šventieji laiptai“.

Vilniuje, Bernardinų vienuolyne, yra maža koplyčia,
kuri vadinasi „Šventųjų laiptų“ koplyčia. Ji buvo
pastatyta XVIII a. pradžioje.
Norint į ją patekti, reikia užlipti laiptais, kuriuos sudaro
28 pakopos. Kiekvienoje pakopoje yra stiklinė kolba į
kurią yra įdėta žemės iš Jeruzalės. Laiptai ypatingi ir dėl
to, kad jais lipama keliais.

Po to kas savaitę atvykdavo vis po
vieną užsieniečių grupę, ir jie visi pirmiausiai prašė
parodyti tuos laiptus. Keliais lipo ir musulmonai, ir kitų
tikėjimų žmonės.
Sovietiniu periodu
bažnyčia buvo
paversta sandėliu
ir labai nukentėjo.
O „Šventųjų
laiptų“ koplyčioje
buvo įrengti butai.
Pastatus grąžino
vienuoliams 1994
m. Tada
prasidėjo remonto
darbai, kurie ir
dabar tęsiasi.

Vaizdas iš apleistos ir apgriautos Bernardinų bažnyčios.
vilniausgalerija.lt nuotr.)

Žmonės keliais lipa į Tytuvėnų koplyčią. (tytuvenubaznycia.lt nuotr.)

Ar tau buvo įdomu skaityti apie Bernardinų vienuolyno
„Šventųjų laiptų“ koplyčią?
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Žodynėlis
XVIII a.: aštuonioliktas amžius – nuo 1700 iki 1799; eighteenth century
pakopa: pakyla; step, stair
kolba: stiklinis rutulio pavidalo indas; flask
Jeruzalė: miestas, kuriame Jėzus buvo nuteistas, nukakintas, nukryžiuotas ir palaidotas; Jerusalem
lipti keliais: lipti atsiklaupus; to ascend on one’s knees
Tytuvėnai: Žemaitijos miestas, kuriame taip pat yra Bernardinų vieuolynas su „Šventųjų laiptų“ koplyčia
Prancūzija: šalis vakarinėje Europoje; France
gidas: turistų, keliautojų vadovas; tour guide
užsienietis: iš kitos šalies; foreigner
sovietinis periodas: sovietmetis, kai Lietuvą valdė Tarybų sąjunga; Soviet period
sandėlis: vieta, kur kraunamos ir laikomos žaliavos, prekės; storehouse
butas: gyvenama vieta; apartment
remontas: atstatymas, taisymas; repairs

