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2018 m. rugsėjo 26 d. Bendrojoje audiencijoje Vatikane, 
Šventojo Petro aikštėje, popiežius Pranciškus dali-
josi vizito Lietuvoje patyrimais. Pateikiame oficialų šio 
pranešimo vertimą.
Brangūs broliai ir seserys, laba diena!
Pastarosiomis dienomis vykau į apaštalinę kelionę į Lietuvą, 

Latviją ir Estiją šių šalių Nepriklausomybės šimtmečio proga. Praėjo 
šimtas metų, ir pusę to laiko jos gyveno prislėgtos okupacijų – pir-
miau nacių, o po to sovietų – jungo. Tai tautos, kurios daug iškentėjo 
ir todėl Viešpats žvelgia į jas maloningai. Esu tuo tikras. Dėkoju 
Respublikų Prezidentams ir valdžios atstovams už labai malonų 
priėmimą. Dėkoju vyskupams ir visiems, kurie bendradarbiavo, kad 
šis bažnytinis įvykis taptų tikrove.

Mano vizito aplinkybės labai skyrėsi nuo šv. Jono Pauliaus II. 
Todėl mano misija buvo iš naujo skelbti šioms tautoms Evangelijos 
džiaugsmą ir švelnumo, gailestingumo revoliuciją, nes laisvės neuž-
tenka, kad suteiktum gyvenimui prasmę ir pilnatvę – reikia meilės, 
o meilė visada kyla iš Dievo. Evangelija, kuri išbandymų dienomis 
duoda jėgų ir įkvepia kovoti už išsilaisvinimą, laisvės metu yra 
žmonių, šeimų ir visuomenės kasdienės kelionės šviesa bei druska, 
suteikianti skonio kasdienybei, neleidžianti sugesti, sauganti nuo 
vidutiniškumo ir egoizmo.

Lietuvoje katalikų yra dauguma, o Latvijoje ir Estijoje vyrauja 
liuteronai ir ortodoksai, tačiau daug jų yra nutolę nuo religinio gyve-
nimo. Taigi iššūkis yra stiprinti visų krikščionių bendrystę, sukurtą 
sunkiais persekiojimo laikais. Iš tiesų, nuo šios kelionės neatsiejama 
ekumeninė dimensija, ji buvo regima meldžiantis Rygos katedroje 
ir per susitikimą su jaunimu Taline.

Kreipdamasis į kiekvienos šalies valdžią, pabrėžiau jų indėlį į 
tautų ir ypač Europos bendruomenę – žmogiškųjų ir visuomeninių 
vertybių, užgrūdintų išmėginimų žaizdre, indėlį. Paskatinau kartų 
– senolių ir jaunimo – dialogą, idant ryšys su „šaknimis“ tebeduotų 
vaisių dabar ir ateityje. Paraginau visada derinti laisvę su solidarumu 
bei svetingumu, kaip šiose šalyse tradiciškai priimta.

Jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms buvo skirti du specialūs 
susitikimai: su jaunimu – Vilniuje, o su pagyvenusiais žmonė-
mis – Rygoje. Vilniaus Katedros aikštėje, kuri buvo pilna vaikinų 
ir merginų, buvo galima „apčiuopti“ vizito Lietuvoje šūkį „Kristus 
Jėzus – mūsų viltis“. Liudijimai atskleidė maldos ir giesmės grožį, 
kai siela atsiveria Dievui; tarnavimo kitiems grožį, išeinant iš „aš“ 
užtvaros, kad keliautume, būtume pajėgūs keltis, kai suklumpame. 
Senoliams Latvijoje pabrėžiau glaudų kantrybės ir vilties ryšį. Tie, 
kurie yra patyrę sunkių išmėginimų, yra tautos šaknys, kurias, Dievo 
malonei padedant, reikia saugoti, kad dygtų naujos atžalos, žydėtų 
ir neštų vaisių. Pagyvenusiųjų iššūkis yra neužkietinti savo vidaus, 
likti atviros ir švelnios širdies bei minties. Tai įmanoma padedant 
Šventosios Dvasios „sulai“, meldžiantis ir klausant Dievo žodžio.

Popiežius Pranciškus Kaune (R. Dačkaus nuotrauka)

Susitikus Lietuvoje su kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais taip 
pat paaiškėjo, kad esminis dalykas vilčiai yra pastovumas – susitelkti į 
Dievą, tvirtai įsišaknyti Jo meilėje. Tą nuostabiai liudijo ir tebeliudija 
tiek daug vyresnio amžiaus kunigų ir vienuolių! Jie kentėjo – buvo 
šmeižiami, kalinami, ištremti. Tačiau liko tvirtai tikintys. Raginau 
neužmiršti, saugoti kankinių atminimą, kad sektume jų pavyzdžiu.

Kalbant apie atminimą, Vilniuje pagerbiau Lietuvos žydų genoci-
do aukas – praėjo lygiai 75 metai nuo Didžiojo geto likvidavimo. Šia-
me gete prieš mirtį kalėjo dešimtys tūkstančių žydų. Kartu aplankiau 
Okupacijų ir laisvės kovų muziejų. Sustojau pasimelsti kamerose, 
kuriose buvo kalinami, kankinami ir žudomi režimui pasipriešinę 
asmenys. Nužudydavo maždaug keturiasdešimt per naktį. Sukrečia 
matant, koks gali būti žmogaus žiaurumas. Pagalvokime apie tai.

Bėga metai, praeina režimai, bet virš Vilniaus Aušros vartų Švč. 
Mergelė Marija, Gailestingumo Motina, ir toliau budi prie savo tautos 
kaip tikros vilties ir paguodos ženklas (plg. dogminė konstitucija 
apie Bažnyčią Lumen gentium, 68).

Gyvas Evangelijos ženklas visada yra konkreti meilė. Taip pat 
ir ten, kur žmonės labiau susekuliarėję, Dievas kalba meilės, rūpi-
nimosi, veltui teikiamos tarnystės vargstantiesiems kalba. Ir tada 
širdys atsiveria, vyksta stebuklai – dykumose dygsta nauja gyvybė.

Per trejas šv. Mišias – Kaune (Lietuva), Agluonoje (Latvija) ir 
Taline (Estija) – šiose šalyse keliaujanti šventoji Dievo tauta atnau-
jino savąjį „taip“ Kristui, mūsų vilčiai, atnaujino su Marija, kuri 
visada pasirodo kaip savo vaikų Motina, ypač labiau kenčiančių. 
Atnaujino savąjį „taip“ kaip išrinktoji, kunigiškoji ir šventoji tauta, 
kurios širdyjeDievas pažadina Krikšto malonę.

Melskimės už mūsų Lietuvos, Latvijos ir Estijos brolius ir se-
seris. Ačiū!

Parengta pagal www.vatican.va ir  
www.popieziausvizitas.lt informaciją

POPIEŽIAUS VIZITAS LIETUVOJE

Popiežius Pranciškus apie vizitą Baltijos šalyse

POPIEŽIUS IR PASAULIS 

(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus  
Pranciškaus naują katechezių ciklą) 

6. Atgailos aktas
Atgailos aktas, pasak popiežiaus, savo blaivumu padeda nusitei-

kimui tinkamai švęsti šventus slėpinius, pripažįstant prieš Dievą ir 
brolius savo nuodėmes, pripažįstant, kad esame nusidėjėliai. Kunigo 
kvietimas yra skirtas visai bendruomenei maldoje, nes visi esame 

nusidėjėliai. Ką gali Viešpats dovanoti tam, kurio širdis užpildyta 
vien juo pačiu, savo sėkmės? Nieko, nes labai gerai apie save manan-
tis nesugeba priimti atleidimo, jis sotus savo įsivaizduoto teisumo.

Pranciškus priminė iškalbingą Jėzaus palyginimą, evangelisto 
Luko žodžiais, „žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus 
niekino“(Lk 18, 9-14), apie fariziejų ir muitininką nusidėjėlį, kartu 
atėjusius melstis į šventyklą. Pirmasis maldoje džiaugėsi, kad „nėra 
toks, kaip kiti žmonės“ ar greta jo stovintis muitininkas, o pasta-  
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rasis kalbėjo: „Dieve, būk gailestingas man 
nusidėjėliui!“ „Sakau jums: šitas nuėjo į 
namus nuteisintas, ne anas“, – perspėja Jėzus 
savo klausytojus.

Tad, tęsė Pranciškus savo katechezėje, 
tas, kuris supranta savo skurdą ir nuleidžia 
nuolankiai akis, jaučia ant savęs gailestingą 
Dievo žvilgsnį. Žinome iš patirties, kad 
tik mokantysis pripažinti savo klaidas ir 
paprašyti atleidimo sulaukia supratingumo 
ir atleidimo iš kitų.

Sąžinės balso klausymas tyloje lei-
džia pripažinti, kad mūsų mintys yra toli 
nuo dieviškų minčių, kad mūsų žodžiai 
ir veiksmai dažnai esti iš pasaulio, kitaip 
tariant, vadovaujasi Evangelijai priešingais 
pasirinkimais. Todėl Mišių pradžioje ben-
druomeniškai atliekame atgailos aktą ben-
dru išpažinimu, ištartu pirmuoju asmeniu. 
Kiekvienas išpažįsta Dievui ir broliams, kad 
labai nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir 
apsileidimais. Taip, ir apsileidimais, – pa-
brėžė popiežius Pranciškus, – nesirūpinant 
padaryti gėrį, kurį galiu padaryti. Dažnai 
jaučiamės šauniais, nes, kaip sakome, nie-
kam nepadariau blogo. Iš tiesų, nepakanka 
nedaryti blogo artimui, reikia pasirinkti 
daryti gera, pasinaudoti tokiomis progomis, 
kad paliudytume, jog esame Jėzaus mokiniai.

Iliustracija iš bernardinai.lt

Popiežius taip pat pabrėžė, kad atgailos 
akte kreipiamasi tiek į Dievą, tiek į brolius, 
prisipažįstant esant nusidėjėliu. Tai leidžia 
gerai suprasti nuodėmės apimtį: atskirdama 
nuo Dievo, ji skaldo ir brolius, ir atvirkščiai. 
Nuodėmė nukerta santykį su Dievu ir nu-
kerta santykį su broliais, santykius šeimoje, 
visuomenėje, bendruomenėje. Nuodėmė 
visada nukerta, atskiria, išblaško.

Žodžiai, anot Šventojo Tėvo, kuriuos 
ištariame burna, yra palydimi mušimosi į 
krūtinę gestu prisipažįstant, jog nusidėjau 
dėl savo, o ne kitų kaltės. Dažnai nutinka, 
kad dėl gėdos ar baimės kaltinančiai rodome 
pirštu į kitą. Prisipažinti kaltais kainuoja, 
tačiau nuoširdus išpažinimas mums yra 
naudingas. Popiežius Pranciškus prisiminė 
seno nuodėmklausio pasakojimą, kai kartą 
išpažinties atėjusi moteris pirmiausia išvar-
dijo vyro, po to uošvienės, po to kaimynų 
klaidas. Visa tai išklausęs nuodėmklausys 
pasakė: „Užbaigėte su kitų nuodėmėmis. 
Dabar pradėkite sakyti savąsias.“

Kitas atgailos akto ir formulės akcentas 
yra šventųjų bendrystė, meldžiant Mergelę 
Mariją, angelus ir šventuosius užtarti mus, 
nes jie visi yra „draugai ir gyvenimo pa-
vyzdžiai“, kurie padeda kelyje link visiškos 
bendrystės su Dievu, kurioje nuodėmė bus 
galutinai sunaikinta.

Popiežius taip pat priminė, kad atgailos 
aktas nepakeičia Atgailos sakramento ir 
kad krikščionys gali pasinaudoti įvairiomis 
atgailos formulėmis, kurias aptinkame Šven-
tajame Rašte ar Bažnyčios liturgijoje, kaip 
kad sena graikiška giesmė „Kyrie, eleison“. 

Pasak Pranciškaus, Šventasis Raštas pa-
teikia šviesius atgailautojų pavyzdžius, kai jie, 
po nuodėmės padarymo sugrįžę į save, turėjo 
drąsos nusiplėšti kaukę ir atsiverti malonei, 
kuri atnaujina širdį: tai karalius Dovydas, pas 
tėvą sugrįžęs sūnus paklydėlis, muitininkas 
iš Evangelijos pagal Luką, šventasis Petras, 
Zachiejus, moteris samarietė. Tai sustiprinanti 
patirtis, kuri į širdį įleidžia perkeičiantį ir 
atverčiantį dieviškąjį gailestingumą. 

Parengta pagal Vatikano radiją

Kas man šiandien yra Kristus – isto-
rinė asmenybė ar Išganytojas, vienintelis 
istorijos ir visų laikų Viešpats?

Evangelijoje pagal Luką (Lk 23, 35-43) 
aprašomas Jėzaus nukryžiavimas: „Žmonės 
stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi 
kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats 
išsigelbi, jei jis –Dievo išrinktasis Mesijas!“ 
Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduo-
dami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei 
tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum 
jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“. 
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė 
įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk 
save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo 
tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk 
mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai 
verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir 
jis tarė: „Jėzui, prisimink mane, kai ateisi į 
savo Karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų 
sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“ 

Nukryžiavimo vaizdas rodo ne išaukš-
tintą, bet paniekintą ir prie kryžiaus prikaltą 
pasaulio Gelbėtoją. Net užrašas – „Šitas yra 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė

 6. Atgailos aktas

Kristus Karalius Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedros centriniame altoriuje  
(V. Kandroto nuotrauka)

Aleksandra BANCEVIČIENĖ
Paskutinį liturginių metų sek ma dienį, šįmet lapkričio 25-ąją, švenčiame Mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo iškilmę.  Kristaus Karaliaus šventę 
1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Popiežiaus Pijaus XI enciklika “Quas primas” 
buvo paskelbta kaip atsakas į tuo metu vis labiau įsivyraujantį nacionalizmą 
ir sekuliarizmą. 1969 m. popiežius Paulius VI motu proprio Mysterii Pasch-
alis šventę perkelė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą 
į iškilmę ir pavadinimą į Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas.

žydų karalius“ – buvo prikaltas prie kryžiaus 
pasityčiojimui. Jėzus maitino minias, gydė 
ligonius, išvarinėjo demonus, o žmonės ati-
davė jį prikalti prie kryžiaus kaip piktadarį. 
Bet prisiminkime, ką Dievo Dvasia kalbėjo 
pranašo Izaijo lūpomis: „Mano mintys – ne 
jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai.“ 

Kristus Karalius atėjo ne valdyti, ne 
teisti, ne galią rodyti, bet mylėti, tarnauti 
ir gelbėti. Jis kalba: „<…> aš nužengiau iš 
dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios 
to, kuris mane siuntė. O mane Siuntėjo va-
lia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, 
kuriuos Jis man pavedė, bet kad prikelčiau 
juos paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 38-39).

Kristus atleidžia kaltes ir apdovanoja 
žmogų Dievo vaikų garbe. Net labiausiai 
puolęs žmogus gali pasiekti Jo karalystę ir 
amžinai būti laimingas. Visi esame raginami 
ieškoti Dievo karalystės. Jėzus ragina: „Jūs 
pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo 
teisumo, o visa tai bus jums pridėta“(Mt 
6-33). Kad suprastume, kokia yra Kristaus 
karalystė, svarbu pažinti patį Karalių – Jėzų 

Kristų. Prašykime Šventosios Dvasios, kad 
ji apšviestų, sustiprintų ir padėtų gyventi su 
Kristumi. Didžiausias turtas – pažinti Jėzų 
Kristų ir priklausyti jo karalystei. Svarbu 
niekada nepamiršti, kokiam karaliui mes 
priklausome. Jėzaus karalystė nėra iš šio pa-
saulio. Jis atėjo atkurti Dievo karalystę tarp 
žmonių. Jis atliko savo karališkas pareigas 
nesavanaudiškai tarnaudamas ir atiduoda-
mas save kitiems meilėje. Jėzus atėjo liudyti, 
kad Dievas yra meilė, kad jis besąlygiškai ir 
gailestingai myli visus žmones ir nori jų išga-
nymo. Žemėje mes esame Kristaus liudytojai 
ir pagalbininkai. Turime liudyti tiesą apie 
Dievo meilę, tarnauti kitiems sekant Viešpatį 
Jėzų. Gyvosios Bažnyčios statytojai esame 
visi – ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai, 
per Krikštą ir Sutvirtinimą tapę Kristaus 
Bažnyčios nariais. 

Parengta pagal lk.katalikai.lt 
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Šių metų spalio mėn. Lietuvos vys-
kupų konferenciją pasiekė Apaštalinės 
penitenciarijos raštas, informuojantis, 
kad Šventasis Tėvas Pranciškus palankiai 
priėmė Vilniaus arkivyskupo metropolito 
ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi-
ninko Gintaro Grušo 2017 m. gegužės 9 d. 
prašymą dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis 
sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, 
kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo 
Gailestingumo vainikėlio malda. Čia pa-
teikiame nutariamąją Apaštalinės peniten-
ciarijos rašto dalį: 

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygo-
mis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine 
komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko 
intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris 
su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės 
Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS NAUJIENOS

Visuotiniai atlaidai pamaldžiai meldžiantis  
Dievo Gailestingumo vainikėlį

ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gai-
lestingumo vainikėlio malda prieš viešai 
išstatytą arba tabernakulyje saugomą Šven-
čiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įpras-
tomis sąlygomis, išskyrus atvejus, nurodytus 
Atlaidų sąvado Nr. 24 ir 25, suteikiami tiems 
tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos patei-
sinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo 
namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek 
trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę 
dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailes-
tingumo vainikėlio malda.

Kitais panašiais atvejais suteikiami dali-
niai atlaidai. Tai, kas čia surašyta, galios visą 
laiką, be jokio brevės formos Apaštališkojo 
laiško išsiuntimo. Jokie priešingi nuostatai 
negalioja.“ Kokie atvejai nurodyti Atlaidų 
sąvado Nr. 24 ir 25? 

Nr. 24 nustato, kad nuodėmklausiai gali 
pakeisti darbą, už kurį suteikiami atlaidai, 
arba sąlygas jiems gauti tiems tikintiesiems, 
kurie, sukliudyti teisėtų kliūčių, negali jo 
atlikti arba negali išpildyti vienos, kelių ar 
visų jiems atlikti reikalingų sąlygų.

Minėto Sąvado Nr. 25 nustato, kad be 
Nr. 24 nustatytų nuodėmklausių teisių, 
hierarchai arba vietos ordinarai savo juris-
dikcijoje esantiems tikintiesiems, kurie yra 
tokiose vietose, kur negali prieiti išpažinties 
arba priimti Komunijos, dar gali leisti gauti 
visuotinius atlaidus neatlikus išpažinties ir 
nepriėmus Komunijos, jei šie širdyje gailisi 
dėl savo nuodėmių ir ketina priimti abu mi-
nėtus sakramentus pirmai progai pasitaikius.

LVK sekretoriato informacinis  
pranešimas (2018 10 05)

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkė-
jau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius 
prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo 
esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau 
galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi 
ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai 
Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai 
nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsaky-
mus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir 

visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. 
Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, 
kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet 
ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk 
jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad 
nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo 
mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. 
Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo 
vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas 

Primename, kad įvykdžius įprastas sąlygas suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris per Kristaus Karaliaus šventę viešai kalba 
žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau”.

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas
(Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželines pamaldas)

ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįs-
tančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą 
klestėjimą, duok visoms tautoms taiką 
ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje 
skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė 
mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per 
amžius! Amen.

Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų 
pasaulis, 1996. P. 263-267

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Šventasis Raštas – tai gyvenimo knyga
Vilius MISEVIČIUS
Kristaus Prisikėlimo parapijos 
Šventojo Rašto (Biblijos) studijų 
grupė veikia jau dešimtmetį. Per 
visą tą laikotarpį šios grupės veiklą 
koordinuoja parapijos pastoracinės 
tarybos narė Birutė VASYLIENĖ. Su 
ja kalbėjosi Vilius Misevičius.
Grupės veiklos ištakos – 2008 m. ru-

duo. 2002 m., kai parapijos klebonu buvo 
paskirtas kunigas Vytautas Grigaravičius, 
suaktyvėjo Kristaus Prisikėlimo bendruo-
menės veikla. Energingojo naujo vadovo 
pastangomis ne tik paspartėjo Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbai, bet 
ir pradėjo kurtis įvairios organizacijos, krikš-
čioniško ugdymosi ir bendravimo grupės. 
2008 m. klebonui kilo idėja suburti Šventojo 
Rašto studijų grupę, o jos darbą koordinuoti 
pakvietė vieną aktyviausių parapijiečių 
pedagogę B. Vasylienę (ši matematikos 
mokytoja ekspertė tuo metu dirbo „Saulės“ 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja). Per 
veiklos dešimtmetį būrelyje keitėsi parapi-

jiečiai, o Birutė koordinatore išliko 
iki dabar – ji visada randa bendrą 
kalbą ne tik su tikinčiaisiais, bet ir 
su grupės dvasiniais vadovais.

Pėdsaką paliko būrelis dva-
sinių vadovų. Kalbėdama apie 
pirmąjį Biblijos studijų grupės dva-
sinį vadovą kun. Mindaugą Pukštį, 
koordinatorė sakė: „Susitikimų 
metu jis mums išsamiau aiškino 
šv. Mišių sandarą, Žodžio liturgiją, 
Mišiose naudojamų rūbų, spalvų 
prasmę ir pan.“ Vėliau kartu su 
jaunu kunigu Vincu Kudirka grupės nariai 
skaitė Mato Evangeliją.. Su dvasiniu vadovu 
kun. Nerijumi Šmerausku daugiau gilinomės 
į sekmadieninius Šventojo Rašto skaitinius.

„2012–2015 m. pažinti Biblijos slėpi-
nius mums padėjo kun. Algirdas Akelaitis, 
kuris Romoje baigė Šventojo Rašto studijas. 
Skaitėme Pradžios knygą, kuri, pasak šio 
dvasinio vadovo, yra raktas į visos Biblijos 
studijas. Kun. Algirdas įtaigiai atskleidė 
sąsajas tarp Senojo ir Naujojo Testamento, 
gėrėjomės jo puikia atmintimi – ką bepa-

klaustume, jis greit pasakydavo datas, fak-
tus, mintinai pacituodavo atskiras Šventojo 
Rašto eilutes. Labai gerai mokėdamas he-
brajų, graikų kalbas (taip pat lotynų, anglų), 
į susitikimus atnešdavo pažodžiui iš hebrajų 
kalbos išverstus Pradžios knygos skyrius. 
Kartą, kad pajustume hebrajų kalbos grožį, 
kiekvienam įteikė šia kalba parašytą psalmę 
ir išraiškingai ją perskaitė“ , – pasakojo B. 
Vasylienė. 

Grupė Biblijos būrelio narių su dvasiniu va-
dovu kun. Algirdu Akelaičiu (A. Narušienės 
nuotrauka)
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Vitražinė kompozicija „Kristaus Prisi-
kėlimo šviesa“ prof. Rimvydo Mulevičiaus 
buvo sukurta dar 2005 metais, kai vyko 
paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažny-
čios meninio apipavidalinimo konkursas, 
kuriame šis projektas surinko daugiausia 
komisijos bei žiūrovų pripažinimo balsų.

Vitražas yra meno forma, jungianti stiklą 
ir šviesą. Kaip aiškina prof. Rimvydas Mu-
levičius savo vitražo kompozicijų koncepci-
joje, šviesa ir tamsa turi simbolinę prasmę. 
Pirmojo varianto kompozicijos elementas 
yra žvakė, kuri žmogų lydi visais atvejais, 
antrojo varianto leitmotyvas – žvaigždė arba 
žiburys. Žmogaus prigimtis visada tiesiasi į 
šviesą, tapatindama ją su gėriu, tiesa, viltimi 
ir laime. Bažnytiniame mene nuo III a. imama 
vaizduoti žvaigždė, paprastai aštuonkampė 
žvaigždė. Kompozicijos spalvinis sprendi-
mas – šiltų spalvų koncentracija bazilikos 
centre. Tai tarsi kalba: kuo mūsų daugiau – tuo 
didesnė maldos jėga. Tai kompozicijos spren-
dimas, išlaikantis harmoniją, šviesą ir rimtį. 

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, 
tarsi laimės žiburys iškilęs virš Kauno, yra 
ne tik Dievo namai, bet ir Lietuvos žmonių 
vilties, pasiaukojimo, pasiryžimo simbolis. 
Šį laimės žiburį gali pasiekti kiekvienas – 

SOCIALINĖS IR KARITATYVINĖS INICIATYVOS

Teisės klinika: Teisingumas turi 
būti prieinamas kiekvienam
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje 

veikianti Teisės klinika pradėjo skaičiuoti 
savo šeštuosius veiklos metus. Per šiuos 
penkerius metus Teisės klinika suteikė ne-
mokamą pirminę teisinę konsultaciją dau 
geliui bendruomenės narių. Jei Jums ar Jūsų 
artimam reikalinga pirminė konsultacija, 
prašome registruokitės tel. 8 644 44 828.

Penktasis Biblijos studijų būrelio vado-
vas, Šventojo Rašto žinovas kun. Linas Šipa-
vičius toliau tęsė kolegos pradėtą darbą: pusę 
metų skaitėme Senojo Testamento Išėjimo 
knygą. Kadangi kun. Linas taip pat moka lo-
tynų, hebrajų, senąją graikų bei kitas kalbas, 
yra Biblijos draugijos redakcinės komisijos 
narys ir yra iš originalo į lietuvių kalbą iš-
vertęs Mato Evangeliją – tad kitą pusmetį 
jis pasiūlė gilintis į Evangeliją pagal Matą. 

Kunigą Liną perkėlus į kitą parapiją, po 
pusmetį grupei vadovavo kun. Virgilijus 
Dudonis ir diakonas dr. Benas Ulevičius. 
Su kun. Virgilijumi būrelio nariai skaitė ir 
apmąstė Apreiškimo Jonui knygą. „Teo-
logijos mokslų daktaras Benas Ulevičius, 
Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto (VDU KTF) dekanas, 
žavėjo erudicija. Iš jo daug sužinojome apie 
tikėjimo ištakas, liturginę antropologiją ir 
kt. Dėl daugelio pareigų diakonas rugsėjį 
su mūsų grupe atsisveikino. Tačiau džiugu, 
kad nuo spalio mėnesio vėl mums vadovauja 

Šventojo Rašto magistras, Biblijos draugijos 
redakcinės komisijos narys, VDU KTF dės-
tytojas kun. A. Akelaitis“, – kalbėjo grupės 
koordinatorė.

Dievo Žodžio skaitovai. Viena iš 
Biblijos studijų grupės veiklos funkcijų – 
organizuoti Dievo Žodžio skaitovų veiklą. 
Šv. Mišių metu šie skaitovai, reguliariai 
skaitydami Šventojo Rašto skaitinius, turi 
mokėti raiškiai perskaityti tekstą, pasižymėti 
gera dikcija, atsakingumu. B. Vasylienė 
pasidžiaugė Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
pareigingomis skaitovėmis Biblijos studijų 
grupės aktyviomis narėmis Birute Matu-
sevičiūte, Dale Starkute, Ramune Ūselyte, 
Vilmante ir Marijumi Pakštais, s. Donata 
bei s. Liudvika. Mažojoje bažnyčioje rytais 
dažnai girdime vienuolės, gydytojos ir ra-
šytojos Birutės Žemaitytės, o sekmadieniais 
– buvusios pedagogės Irenos Stasevičienės 
bei kitų skaitovų balsus. Šio įpareigojimo 
neatsisako zakristijonai Imantas Mieliulis 
ir Vytautas Bancevičius. 

Plečiasi Biblijos studijų grupės narių 
gretos. Pasak koordinatorės, jei pirmąsias 
grupes sudarė vos 10-15 narių, vėliau 
skaičius padidėjo iki 25, tai dabar užsirašę 
32 nariai. Beveik trečdalis jų – ilgamečiai 
klausytojai. Tarp aktyviausių – Dalia Le-
vandauskienė, Vlada Bartosevičienė, Aušra 
Kievišienė, Dalė Starkutė, Birutė Matuse-
vičiūtė, Ramunė Ūselytė, Teresė Baronaitė, 
Ona Ramoškienė, Algirdas Jankauskas, 
Tomas Drumstas ir kt. 

Dievo Žodis yra pagrindinis maistas 
mūsų tikėjimui, o Šventasis Raštas – tai 
gyvenimo knyga. Gilinantis į Bibliją, Dievas 
atskleidžia naujų dalykų – patarimų, įžvalgų, 
kurie verčia giliau susimąstyti apie savo 
poelgius, daromus sprendimus ir kita. 

Pageidaujantys giliau pažinti tikėjimo 
ištakas kviečiami į parapijos Biblijos 
studijų grupę (koordinatorė B. Vosylienė, 
tel. 8 647 41106). Užsiėmimai vyksta pir-
mąjį ir trečiąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 
17.30 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
bibliotekoje.

 Šventasis Raštas – tai gyvenimo knyga

PARAPIJOS NAUJIENOS

tereikia tik noro ir poreikio pabūti su Dievu. 
Kviečiame tikinčiuosius, bazilikos 

mylėtojus ir grožio puoselėtojus savo auka 
prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant 
bazilikos langus vitražu. Paremti galima 
bankiniu pavedimu arba auka parapijos 
raštinėse.

Paramos gavėjas – Kauno Kristaus  
Prisikėlimo parapija, kodas 191118123

Žemaičių g. 31a, LT-44147 Kaunas
LT 64 5010 8000 1400 0418
Paskirtis: Prisikėlimo vitražai

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų 

veiksmų programa

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo 
lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0056 
„Bendruomeninė socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracijos į darbo rinką sistema“

Lapkričio mėnesio  
liturginis kalendorius

1 – Visi šventieji
2 – Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės)
9 – Laterano bazilikos pašventinimas. 

Meldžiame arkivyskupui Mečislo-
vui Reiniui (1884 02 05 – 1953 11 
08), kankiniui, Bažnyčios pripaži-
nimo palaimintuoju

16 – Švč. Mergelė Marija, Gailestingu-
mo Motina

25 – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Vi-
satos Valdovas (Kristus Karalius)

30 – Šv. Andriejus, apaštalas

Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
langai nušvis vitražine kompozicija 

„Kristaus Prisikėlimo šviesa“
Norime pasidalyti džiugia žinia – šių metų rudenį 
Kristaus Prisikėlimo bazilikos langams bus sukurti 
3 vitražai. Jų autorius – vitražistas prof. Rimvydas 
Mulevičius. 

Kviečiame į nemokamus  
užsienio kalbų kursus!

Nuo š. m. gegužės mėn. parapijoje 
įgyvendinamas projektas „Bendruomeninė 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integra-
cijos į darbo rinką sistema”. Norinčius gauti 
pagalbą nemokamai konsultuoja psicholo-
gas, socialiniai darbuotojai, profesinio orien-
tavimo konsultantas; vyksta anglų kalbos, 
socialinių bei bendrųjų gebėjimų mokymai. 

Kviečiame visus nedirbančius parapi-
jiečius atnaujinti arba įgyti užsienio kalbų 
žinias. Artimiausi anglų kalbos mokymai 
prasidės š.m. lapkričio mėn. 

Kviečiame prisijungti visus besidomin-
čius! Išsamesnės informacijos teiraukitės: 
tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 arba el.paštu: 
lc.slauga@gmail.com


