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Tęsdamas katechezę apie Mišių auką, šį 
kartą popiežius kalbėjo apie Žodžio liturgi-
ją, tai yra tą Mišių dalį, kai klausomės, ką 
Dievas nuveikė dėl mūsų ir ką Jis dar nori 
padaryti. 

Šventasis Raštas – tai gyvas žodis, kuriuo 
Dievas kreipiasi į mus. Dievas mums kalba 
ir nori, kad mes su tikėjimu Jį išklausytume. 

Mielieji, 
Šv. Kalėdų rytą sutikime ramybės dvasioje, susitaikę vieni su 

kitais ir su savimi, džiaugsmingai šlovindami užgimusį tikrąjį 
Dievo Sūnų, mūsų Gelbėtoją ir Išganytoją. 

Tegul Kalėdų stebuklas ir Dievo palaima Jus lydi per visus 
2019-uosius metus!

Parapijos klebonas ir kunigai 

Atrodytų, jog Dievo meile patikėti protu 
nesunku vien dėl to, kad esame pripratę  apie 
tai girdėti. Apie tai girdime bažnyčioje, per ra-
diją, kai kuriuos iš mūsų vaikystėje močiutės 
vedėsi į bažnyčią. Kartais tai sukelia „visiško 
apsipratimo pavojų“. Bet pradėti ragauti tos 
žinios tikrovės skonį galime tik tada, kai 
pradedame  save pažinti geriau. Dažnai tai 
nutinka,  kai sustojame. Kartais gyvenimas 
sustabdo sukrėtimo, netikėtumo atveju. Kol 
tai nenutinka, nepažįstame savęs, nesuvokia-
me, koks ir kas yra mūsų džiaugsmo pagrin-
das.  Jaučiamės gerai, kad sau patinkame. 
Gyvenimo patirtis teikia galimybę pažvelgti į 
tikrovę giliau ir naujai. Sustoję galime pažinti 
savo giliausią poreikį – patirti Dievo meilę.   

Į  įvairius darbus įsitraukusiam žmogui 
būna nelengva sustoti. Advento laikas man 
labai naudingas: pradedu „stabdymo reži-
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„Viskas tą naktį tapo vilties versme... “ (popiežius Pranciškus)

mą“.  Pavyksta  atsigręžti nuo darbų į šeimą,  
dukrą,  žmoną, mamą, prisiminti žmonių 
veidus labiau nei kažkokias užduotis.  Ir 
mano šeima tikisi, kad man pavyks sustoti.  
Taip jau susiklostė, kad mano šeima gyvena 
ramiai, išskyrus mane, nes nuolat bėgu ir 
dažnai būnu ne namuose. Namuose stengia-
mės daryti ženklus: puošiame eglutę, būtinai 
betliejuką. Su dukryte  į betliejuką  sunešame 
gyvulėlių skulptūrėles. Tada  aš mėginu 
inicijuoti Kalėdų maldas, giedame adven-
tines giesmes. Uždegame keturias Advento  
žvakes. Kažkada atrodė, kad adventinės 
žvakės – tai neverta dėmesio romantiška 
detalė. Bet kai pradėjome šeimoje uždegti 
po žvakę, pastebėjome, kad šis veiksmas 
primena, sustabdo, padeda sutelkti dėmesį. 
Ir jei tu „prašuoliuoji“ per Advento pradžią 
pirkdamas, parduodamas, dirbdamas – vieną 

POPIEŽIUS IR PASAULIS 

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

7. Dievo Žodis turi virsti mumyse gerais darbais
Šventoji Dvasia, „kalbėjusi per pranašus“, 
įkvėpė šventųjų tekstų autorius, kad Dievo 
Žodį išgirstų mūsų ausys ir priimtų mūsų 
širdys. Mums reikia jį girdėti! Mums jo 
reikia, kad galėtume gyventi, nes juk „žmo-
gus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu 
žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 
4). Dėl to Žodžio liturgija vadinama „Žo-

džio stalu“, kurį Viešpats nukloja dvasiniu 
maistu. Šis stalas gausiai nuklotas Šventojo 
Rašto gėrybėmis, paimtomis tiek iš Senojo, 
tiek iš Naujojo Testamentų. Mus palydi trejų 
metų sekmadienių ciklai, kuriuose skaitomos 
sinoptinės Evangelijos. 

Popiežius taip pat priminė atliepia-
mosios psalmės svarbą, kuri padeda 

žvakę prarandi. Ir jos jau neliko. Liko tik 
trys. Kitaip būtų sunku pajausti, pastebėti tas 
keturias savaites. Žvakelės primena, budrina, 
padeda  neprarasti savaitės. Stengiuosi skirti 
daugiau dėmesio pasirengimui Kalėdoms. 
Planuoju laiką namų sutvarkymui, kad ne-
būtų skubėjimo Kūčių vakarą, per Kalėdas.  

Išoriniai ženklai ir Kristaus gimimo žinia 
harmoningai dera. Perjungia dėmesį į kitus 
dalykus. Pavyzdžiui, ruošdami Kūčių valgius 
ir apskritai ruošdamiesi su malda atrandame 
kitokią dieną – ypatingą. Prie Kūčių stalo 
laužome kalėdaitį. Žinau, kad šeimose būna 
sunku išjungti televizorių, kompiuterį. Būna-
me su artimiausiais žmonėmis niekur nesku-
bėdami… Pradedame malda, linkime gero, 
laiminame. Tai ypatingas vakaras buvimui  
kartu. Aišku, svarbi šventės dalis – šv. Mišios. 

Žinome, kad Lietuvoje Kūčios – tai 
šeimos šventė. Kalėdos  pasirodo kaip 
aplankymas: Dievas aplanko vienišą žmo-
niją. Liūdna švęsti Kalėdas neaplankytam 
ir  pačiam nelankant.  Jeigu stalo nėra ar 
netekom artimo mylimo žmogaus, ar tavo 
artimieji yra toli, tai pajaučiame labiau nei 
per kitas dienas. Prisiminkime vienišuosius, 
lydėkime juos malda. 

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos 
diakoną, VDU Katalikų teologijos fakulte-

to dekaną dr. Beną ULEVIČIŲ  
kalbino ir jo mintis užrašė  

Aleksandra BANCEVIČIENĖ

 

Kalėdos, suprantama, yra Kristaus gimimas. Gyvenimo neužtenka iki galo 
suprasti Kalėdų gelmę, Kalėdų prasmę. Mes tikime, kad tapdamas žmogumi  
Dievas atveria šansą visai kūrinijai  tapti nauja, pilnesne, tikresne.  Kalėdos 
byloja,  kad mūsų  gyvenimas turi ateitį, kad Dievas nėra mūsų  priešas, 
kad mes Jam rūpime. Dažnai nesuvokiame, kaip tai ypatinga. Dievas yra! 
Atrodytų, jog ši žinia pati savaime yra geroji naujiena.  Bet ar iš tiesų?  O ką,  
jeigu Dievas yra, bet aš jam nepatinku? Tai baisiau, negu jo nebūtų. Tokiu 
atveju neturiu jokių šansų Dievo nugalėti, Jo įtikinti, negaliu nieko pakeisti. 
Bet Kalėdomis mums duodamas ženklas, kad Dievas visą mūsų būtį, visa, 
kas mes esame, kokie mes esame, kur mes esame,  nori apkabinti, priimti, 
paliesti ir perkeisti į kažką daugiau.
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Jau kuris laikas susirūpinę girdime apie 
vaikų paėmimus iš šeimų siekiant apsaugoti 
juos nuo smurto ar nepriežiūros. Visi norime, 
kad vaikai galėtų augti sveikoje ir saugioje 
aplinkoje, tačiau taip pat suprantame, jog 
geram tikslui pasiekti reikia ir tinkamų 
priemonių.

Pirmiausia ir svarbiausia vaikui palanki 
bei saugi aplinka yra šeima. Tai Kūrėjo nu-
matyta, laiko patikrinta mažoji visuomenės 
ląstelė, kurioje ne tik užauga naujoji karta, 
bet ir tėvai, nuolat bręsdami ir mokydamiesi, 
vykdo savo kilnų pašaukimą. Tad rūpini-
masis vaiku turi apimti ir jo tėvus, turi būti 
atsižvelgta į tai, kaip intervencijos iš šalies 
paveiks šeimos narių tarpusavio santykius ir 
pasitikėjimą vienų kitais. Vaiko paėmimas 
iš šeimos prieš tėvų valią tėra kraštutinė 
priemonė, taikytina tik tada, kai nėra jokio 
kito veiksmingo pasirinkimo.

Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo 
vaikų ugdytojai, o valstybė ir Bažnyčia, švie-
timo ir kitos institucijos – jų pagalbininkės. 
Kai šitai pamirštame, jau „atimame“ vaikus 
iš tėvų, sužeisdami tiek vienus, tiek kitus, o 
galiausiai – ir pačią visuomenę.

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS INFORMACIJA

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Pasaulinė vargstančiųjų diena

Š. m. lapkričio 21 d. Lietuvos vyskupai, reaguodami į pastarųjų dienų įvykius Lietuvoje, 
paskelbė laišką, skirtą Lietuvos šeimų ir jose augančių vaikų saugumui.  

Kviečiame skaitytojus susipažinti:

Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs
Smurtas skatina gintis, ir tai suprantama. 

Tačiau viena yra gintis ar kitą ginti nuo agre-
soriaus ir kas kita – įsisukti į užburtą ratą, 
kuriame neadekvatus atsakas į kito veiksmą 
priimamas kaip naujas smurtas. Taip pasida-
lijama į priešiškas stovyklas ir pametamas iš 
akių bendras tikslas, kurio siekia ir vieni, ir 
kiti. Tada, užuot sukūrę saugesnę aplinką, pa-
sijuntame mažiau saugūs: nereikalingą įtampą 
patiria ir šeimos, ir institucijų darbuotojai, ku-
rie šią įtampą parsineša į savo namus ir šeimas.

Sveikiname kiekvieną pastangą rasti 
konstruktyvių sprendimų tobulinant šeimos 
ir vaikų apsaugos įstatymus bei jų įgyvendi-
nimo būdus. Nė vienas vaikas tegul netampa 
priemone emocijų ar ambicijų kovoje.

Kviečiame šeimų tėvus skirti daugiau 
laiko, dėmesio vienas kitam ir savo vaikams, 
taip pat ir toms šeimoms, kurios gyvena kai-
mynystėje ir galbūt yra reikalingos pagalbos, 
patarimo, palaikymo ar tiesiog bičiuliško 
artumo. Kviečiame psichologijos, socialinių 
mokslų specialistus ir kitus pagal savo ge-
bėjimus atrasti naujų ir lengviau prieinamų 
galimybių šeimoms pasisemti žinių, patirties 
ir sulaukti reikiamos pagalbos.

Dėkojame Šeimos centrų ir įvairių 
institucijų darbuotojams, kurie rūpestingai 
stengiasi padėti šeimoms kurti ar atgaivinti 
tarpusavio santykius.

Visus tikinčiuosius kviečiame drauge 
melstis savo šeimose ir už šeimas. Netrukus 
pradėsime advento laikotarpį, kuris iš naujo 
pakvies taisyti kelią (plg. Lk 3, 4) ruošiantis 
Dievo Sūnaus Gimimo iškilmei ir Šventosios 
Šeimos šventei. Leiskime Viešpačiui užpilti 
nuoskaudų slėnius ir nulyginti nesantaikos 
kalnus, kad į namus ir šeimas ateitų ramybė 
mums visiems – nors ir klystantiems, neto-
buliems, bet Jo mylimiems žmonėms.
Lietuvos vyskupai, 2018 m. lapkričio 21 d.

7. Dievo Žodis turi virsti mumyse gerais darbais 

medituoti prieš ją girdėtą skaitinį. Pasak popiežius, patartina psalmę 
ar bent jos priegiesmį giedoti. Žodžio liturgijos skaitiniai, taip pat 
pagal Šventąjį Raštą sukurtos giesmės išreiškia bažnytinę bendrystę 
ir ją skatina, palydi kelionėje visą bendruomenę ir kiekvieną jos narį. 
Tad savaime suprantama, kad negalima savavališkai keisti ar praleisti 
Šventojo Rašto skaitinių ar vietoj jų skaityti kitus nebiblinius teks-
tus. Dievo Žodžio pakeitimas kitu tekstu sutrukdytų ir sumenkintų 
Dievo dialogą su savo tauta. Popiežius taip pat paminėjo peiktiną 
Dievo Žodžio klausytojų išsiblaškymą, dėmesio stoką ar net kartais 
pasitaikančius atvejus, kai Mišių metu vietoj dėmesio Dievo Žodžiui 
skaitomas laikraštis.

Dievo Žodis yra labai reikalinga pagalba, kad nepasiklystume. 
Psalmininkas, kreipdamasis į Viešpatį, sako: „Tavo žodis – žibintas 
man kojoms ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Kaip gi galėtume 
leistis į kasdienę gyvenimo kelionę su visais vargais ir išbandymais, 
jei reguliariai nesimaitintume liturgijoje skambančiu Dievo Žodžiu 
ir jis mums nešviestų?

Žinoma, sakė popiežius, negana tik ausimis klausytis Dievo Žo-
džio, bet reikia jį priimti į širdį ir leisti, kad jis subrandintų vaisius. 
Atsiminkime palygimą apie sėjėją ir apie skirtingus sėjos rezultatus, 
priklausomai nuo dirvos, į kurią krito grūdas. Šventosios Dvasios 

veikimui reikia paruoštų širdžių, sugebančių paversti gyvenimo 
tikrovę tuo, kas išgirstama Mišių metu. Apaštalas Jokūbas įspėja: 
„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys 
patys save“ (Jok 1, 22). Dievo Žodis veikia mumyse. Mes jį išgirs-
tame ausimis, tačiau jis nepasilieka ausyse, bet pasiekia širdį, o 
iš širdies turi pasiekti rankas, tapti gerais darbais. Toks yra Dievo 
Žodžio mumyse kelias – nuo ausų per širdį į rankas. Įsidėmėkime 
tai, sakė popiežius Pranciškus. 

Parengta pagal Vatikano radiją

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, antrą kartą minėjome Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Popiežius Pranciškus, ją  įsteigęs 
Gailestingumo metų pabaigoje, savo žinioje 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga  rašė:
„Šią Pasaulinę dieną esame kviečiami sukonkretinti psalmės žodžius: ‘Vargšai valgys, kiek norės, ir bus sotūs“ (Ps 
22, 27)‘. Žinome, kad Jeruzalės šventykloje po aukojimo apeigų vykdavo pokylis. Daugelyje vyskupijų tokia patirtis 
praėjusiais metais praturtino pirmosios Pasaulinės vargšų dienos šventimą. Daugelis patyrė namų šilumą, šventiško 
valgymo džiaugsmą ir solidarumą tų, kurie panoro paprastai ir broliškai pasidalyti valgiu. Norėčiau, kad ir šiais me-
tais bei ateityje ši diena būtų švenčiama ženklinama džiaugsmo dėl atgauto gebėjimo būti drauge. Melstis drauge 
bendruomenėje ir dalytis valgiu Viešpaties dieną yra patirtis, grąžinanti mus į pirmųjų krikščionių bendruomenę.”
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Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  Sumos 
šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. 
Vytautas Grigaravičius. Su visa Bažnyčia 
jungėmės į bendrą maldą už skurstančius ir 
vargstančius žmones tiek mūsų šalyje, tiek 
pasaulyje. Šią dieną buvo renkamos aukos 
namuose lankomiems ligoniams, Paulių 
kaimo  kapucinų vienuolyno Gailestingumo 
namų  reabilitacijos centro gyventojams ir  
Carito valgyklai.

Po šv. Mišių bendruomenės nariai buvo 
pakviesti į konferencijų salę. Pasveikinęs 
susirinkusius, klebonas mons. Vytautas 
Grigaravičius dalijosi popiežiaus Pranciš-
kaus mintimis: „Vargšai pirmi geba pažinti 
ir paliudyti Dievo artumą savo gyvenime. 
Dievas lieka ištikimas savo pažadams ir 
net nakties tamsoje neleidžia stokoti savo 
meilės bei paguodos šilumos. Vis dėlto tam, 
kad jie įveiktų engiantį skurdo būvį, būtina 
leisti jiems patirti jais besirūpinančių brolių 
bei seserų artumą ir, atveriant savo širdžių 
bei gyvenimų duris, pasijusti draugais bei 
šeima. Tiktai taip galime atrasti „jų egzis-
tencijos išganomąją galią“ bei „pastatyti 
juos į Bažnyčios kelio vidurį“ (Evangelii 
gaudium, 198).

„Krikščionių bendruomenė kasdien 
nesuskaičiuojamomis iniciatyvomis sten-
giasi parodyti artumą bei palengvinti bet 

1. Dalyvaukite „Praktinio gerumo dienoje“. 
Kiekvienais metais prieš didžiąsias metų 
šventes – šv. Kalėdas ir šv. Velykas – para-
pijos Pagalbos namuose tarnyba organizuoja 
„Praktinio gerumo dieną“. Tai ypatinga diena 
metuose, kai pakviečiame jaunimą padova-
noti vieną dieną kitam – senam, sergančiam, 
vienišam, jį   aplankant ir padedant pasiruošti 
šventėms. Tik nemanykite, kad esate netin-
kamas! Kreipdamiesi „jaunimas“, kviečiame 
visus, kurie yra jauni dvasia. 

Tą dieną pasiskirstome grupelėmis ir ke-
liaujame pas tuos, kurie labai mūsų laukia: yra 
tokių, kuriems reikia išplauti grindis, yra to-
kių, kurie nori, kad būtų nuvalytos dulkės nuo 
senų paveikslų, o yra ir tokių, kurie džiaugsis, 
jei tą dieną su jais tiesiog pasikalbėsite. 

2. Padėkite paruošti „Kūčių pusryčius“ 
Sriubos valgykloje. Kūčių pusryčių į Sriubos 
valgyklą ateina patys įvairiausi žmonės – tie, 
kurie Sriubos valgykloje valgo kasdieną, ir 
tie, kurie tiesiog nenori būti vieni. Žmonių, 
kuriuos įprastai pamaitiname Kūčių pusryčių 
metu, skaičius svyruoja apie 400. Įsivaizduo-
jate, kiek trunka pasiruošimas, jei norime 
gražiai ir oriai pavaišinti tuos, kurie atei-
na?!  Kiek reikia supjaustyti silkių, nulupti 
burokėlių ir išvirti kisieliaus?! Tad Jūsų tal-

PARAPIJOS AKTUALIJOS INFORMACIJA

kokias priešais akis turimas skurdo formas. 
Bendradarbiaujant su kitų pastangomis, 
įkvėptomis ne tikėjimo, bet žmogiškojo 
solidarumo, dažnai pavyksta padėti taip, 
kaip vieni nepajėgtume. Pripažinimas, jog 
milžiniškame skurdo pasaulyje ir mūsų 
įsikišimas yra ribotas, menkas ir nepakan-
kamas, skatina tiesti ranką kitiems, kad 
abipusiu bendradarbiavimu tikslo galėtume 
siekti veiksmingiau“, – citavo  popiežiaus 
Pranciškaus antrosios Pasaulinės vargstan-
čiųjų dienos proga pasiųstą žinią parapijos 
klebonas. Jis priminė ir Kristaus Prisikė-
limo parapijos veiklas, skirtas skurstan-
tiems padėti – Sriubos valgyklą, Pagalbos 
namuose tarnybą, Išklausymo ir socialinės 
pagalbos centrą, Teisės kliniką. 

Po šios įžangos tikintieji buvo pakviesti 
pasižiūrėti režisieriaus Mindaugo Survilos 
filmo “Stebuklų laukas”, dar kitaip vadina-
mo “Poema apie nepažintą gentį”. Šis daug 
apdovanojimų pelnęs dokumentinis filmas 
pasakoja apie žmones, daugiau negu 20 
metų gyvenančius savo statytuose name-
liuose prie buvusio Kariotiškių sąvartyno, 
Budos miške, netoli Vilniaus. Režisierius 
filme tarsi iš paties sąvartyno gyventojo 
perspektyvos pasakoja apie nykstančią 
bendruomenę, jos dienos ritmą, gyvenimo 
būdą, kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius, 

ka savaitę prieš 
Kūč ia s  a rba 
Kūčių pusryčių 
metu yra labai 
reikalinga.

3. Už auką įsigykite Caritas žvakelę. Jei 
negalite prisidėti kitaip – padėsime Jums 
padėti: viso Advento laikotarpiu parapijoje 
bus platinamos Caritas žvakelės. Jas galite 
įsigyti po sekmadienio šv. Mišių bažnyčioje, 
raštinėse, parapijos namuose. Aukos, surink-
tos už žvakutes, bus skiriamos parapijoje 
vykdomiems gailestingumo darbams parem-
ti – Sriubos valgyklai (Partizanų g. 5) bei 
Pagalbos namuose tarnybai (Aukštaičių 
g. 6) išlaikyti. 

4. Paaukokite ilgai negendančių maisto 
produktų. Tiek mažojoje Kristaus Prisikėli-
mo bažnyčioje, tiek bazilikoje stovi dėžės, į 
kurias renkami negendantys, ilgai galiojantys 
maisto produktai vargstantiems. Jūsų paau-
koti produktai vieną kartą per savaitę vežami 
į Sriubos valgyklą, kur iš jų gaminamas 
maistas skurstantiems. Vienintelis prašy-
mas: prašome atidžiai parinkti aukojamus 
maisto produktus – tai turėtų būti ilgą laiką 
negendantys maisto produktai (kruopos, 
cukrus ir pan.)

stengiasi pavaizduoti žmogaus veidą, be-
sislepiantį už šiukšlių  sąvartyno dvoko.

Kristaus Prisikėlimo parapijos 
informacija

Gerumo darbai Kalėdoms
Artėjant Advento laikotarpiui, kviečiame įsijungti į 
parapijoje vykstančias akcijas ir kitus Gerumo dar-
bus, skirtus sunkiau gyvenantiems: 

Gruodžio mėnesio liturginis kalendorius
2 d. – I Advento sekmadienis
8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasi-

dėjimas
9 d. – II Advento sekmadienis
16 d. – III Advento sekmadienis
23 d. – IV Advento sekmadienis 
24 d. – Kūčių vakaras. Kristaus gimimo vigilija
25 d. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas 

(Kalėdos)
30 d. – Šventoji šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

PARAPIJOS INFORMACIJA
Kviečiame drauge švęsti šv. Kalėdų liturgiją!

GRUODŽIO MĖNESĮ
22–23 d. Advento rekolekcijos parapijoje. 

Rekolekcijas veda VDU Katalikų teolo-
gijos fakulteto dekanas, doc. dr., diakonas 
Benas Ulevičius

24 d. Kūčios. Šv. Mišios aukojamos  
7.00; 8.00 val., iškilmingos  
Bernelių šv. Mišios – 22.00 val. 

25 d. Šv. Kalėdos. Šv. Mišios aukojamos  
8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

26 d. Antroji šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios 
aukojamos 8.00; 9.30; 12.00 ir 18.00 val. 
12.00 val. – iškilmingos šv. Mišios  
M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
konsekracijos 14-ųjų metinių proga

30 d. Šventosios Šeimos šventė.  
Šv. Mišios aukojamos  
8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

31 d. 18.00 val. Padėkos šv. Mišios už praėju-
sius metus

SAUSIO MĖNESĮ
1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios  aukojamos  

8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.
6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trijų Karalių 

šventė). Šv. Mišios aukojamos  
8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

DAUGIAU INFORMACIJOS: Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas
Aukštaičių g. 6, Kaunas. Tel.: 8 37 323548, 8 683 18181.
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Ši kelionė – tai Lietuvos Seimo nario 
Kazimiero Starkevičiaus dovana mūsų sam-
būriui, kad turėtume galimybę susipažinti su 
lietuvių gyvenimu Punsko krašte. Po poros 
valandų kelionės mes Lenkijoje – Punske, 
tarp pievų, ežerų ir miškų įsikūrusiame žavia-
me miestelyje. Mus pasitiko Punsko viršaitis 
Vytautas Liškauskas ir jaukioje valsčiaus 
salėje pakvietė pasivaišinti arbata, kava, 
pyragais ir papasakojo apie Punsko krašto 
lietuvių gyvenimą. Mes išgirdome labai 
įdomų pasakojimą apie šio krašto istoriją nuo 
XV amžiaus iki šių dienų, ką teko išgyventi 
ir ko netekti, ką išsaugojo, kuo gyvena, kuo 
didžiuojasi ir ką pasiekė šiame laikmetyje. 
Trumpai paaiškino apie valstybės valdymo 
struktūrą, rinkimus, lietuvių ir lenkų kai 
kurias skirtybes ir ypatumus, bendruomenės 
gyvenimą, ūkininkus, pasidžiaugė jaunąja 
karta. Aplankėme Punsko Švč.Mergelės 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią. Apie jos 
istoriją, parapijos gyvenimą mums papasa-
kojo gidė Anastazija Sidarienė. Su mūsų 
vikaru kun. Juliumi malda pagarbinome 
Švč. Mergelę Mariją ir pagiedojome „Dieve, 
arčiau tavęs“. Gerb. Anastazija pakvietė 
aplankyti ir senojoje klebonijoje įsikūrusį 
krašto muziejų. Nedidelis, bet savo ekspo-
natais puikiai atskleidžiantis lietuvių tautos 
etnografinius ypatumus.

Punsko kraštas – tipiškas žemės ūkio 
rajonas. Mes apsilankėme Vytauto Šliažio 
ūkyje. Vytautas ir sūnus Raimundas aprodė 
savo valdas ir papasakojo, kaip jiems sekasi 
ūkininkauti.

Paskutinis mūsų sustojimas – jotvingių ir 
prūsų gyvenvietėje, kurios šeimininkas Petras 
Lukoševičius įdomiai pasakojo apie istorijos 
vingius šiose žemėse ir aprodė, ką sukūrė per 
daugelį metų, ką puoselėja, ko trokšta, kad 
šiame krašte būtų išsaugota lietuvybė.

Mes labai dėkingi Seimo nariui Kazimie-
rui Starkevičiui už kelionę, o už labai malonų 
ir šiltą priėmimą – Punsko viršaičiui Vytautui 
Liškauskui, gidei Anastazijai Sidarienei, ūki-
ninkams Vytautui Šliaužiui, Petrui Lukoše-
vičiui ir mus kelionėje lydėjusiam Ramūnui 
Staškevičiui. Pakvietėme apsilankyti Kaune, 
mūsų Šventovėje. Juolab, kad  viršaitis Vy-
tautas Liškauskas sakė: „Kaunas mums prie 
širdies, mes džiaugiamės, kad jis gražėja. “

Tegul išsipildo vikaro kun. Juliaus palin-
kėjimas visiems šio krašto žmonėms: „Tikiu, 
kad Dievas globos ir laimins šio krašto žmo-
nės ir jų darbus.“

Knyga į parapijiečių namus!
Nuo š. m. lapkričio mėn. parapijoje veikianti 

Pagalbos namuose tarnyba, bendradarbiaudama 
su Vinco Kudirkos viešąja biblioteka, pradeda so-
cialinę kultūrinę iniciatyvą „Knyga į namus“. Tai 
pagalba Jums, jei gyvenate parapijos teritorijoje, 
esate neįgalus ar Jums sunku judėti, bet norėtu-
mėte skaityti. Bibliotekos darbuotojai parengė 36 
naujausių ir labiausiai skaitomų leidinių katalogą, 
iš kurio pageidaujamas knygas mūsų darbuotojai 
ir savanoriai Jums pristatys į namus.

Jei susidomėjote, išsamesnės informacijos 
teiraukitės: tel.: 8 37 323548, 8 645 04240 arba 
el.paštu lc.slauga@gmail.com

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų 
ciklas „Gailestingai veik!“ 

Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį, 
saugiai jį slaugyti, supažindinama su bendravimo 
su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos ir 
pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių 
sielovados aspektai. Mokymai nemokami, visi 
dalyviai yra vaišinami arbata ir sausainiais.

Gruodžio mėn. mokymai vyks gruodžio 19 
dieną nuo 18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
konferencijų salėje. 

Tema: „Kaip išlaikyti dvasinę ramybę slau-
gant artimąjį namuose“. Susitikimą ves kun. 
Robertas Grigas. Kviečiame visus besidominčius!

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel.: 8 37 
323548, 8 676 38333 arba el.paštu: lc.slauga@
gmail.com

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo 
lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0004“ 
Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį 
patiriantiems Žaliakalnio gyventojams”

Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, ir šv. Cecilijos 
iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Lapkričio 25 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo švenčiama Kristaus 
Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir šv. Cecilijos – bažnytinės muzikos, vargonininkų, 
dainininkų, muzikantų globėjos šventė. 11 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Plungės 
dekanas, Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis, koncelebravo 
parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius, 
giedojo Plungės miesto ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, mūsų bazilikos „In Vivo Dei“ ir 
„Pastoralės giesmė“ jungtinis choras.

Mons Vytautas Grigaravičius, sveikindamas atvykusius į šią šventę svečius, visus choris-
tus, jų vadovus, vargonininkus, pacitavo popiežiaus Pranciškaus žodžius, sakytus šeštadienio 
audiencijoje: „Jūsų muzika yra tikras evangelizavimo įrankis tiek, kiek jūs liudijate Dievo 
Žodį, paliečiantį žmonių širdis, leidžia švęsti sakramentus, ypač šventąją Eucharistiją, kurioje 
paliečiame Rojaus grožį. Niekada nenutraukite šio jūsų bendruomenėms tokio svarbaus 
įsipareigojimo. Tokiu būdu suteikiate balsą jausmams, kurie glūdi kiekvieno širdies gel-
mėje...“ Klebonas, priminęs, kad muzika yra „neįkainojamas Bažnyčios lobis“, choristams 
linkėjo: „Taigi giedokite, džiuginkite mus visus savo giesmėmis. Taip pat melskimės už 
mūsų giesmininkus, vargonininkus, išėjusius anapilin”. „Šiandien susirinkome į Visatos 
Valdovo, Kristaus Karaliaus pokylį, sveikinu visus giesmininkus, kurie skelbia pačias gra-
žiausias giesmes Dievui, kurie leidžia suprasti, kad mano Valdovas yra išskirtinis. Sveikinu 
zakristijonus, tarnautojus ir jus visus su šia švente”, – džiugiai sveikino Plungės dekanas 
kun. Vytautas Gedvainis. Homiliją kun. Vytautas skyrė mūsų Valdovui, Kristui Karaliui.

Po Mišių konferencijų salėje skambėjo giesmės, sveikinimai, padėkos. Nepaisydami 
blogo oro, pasikėlę į terasą ir pasijutę tarsi danguje, atsisveikinimui choristai atliko G. F. 
Hendelio giesmę „Canticorum“.

 Tegu užsimezgusi Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijų 
giesmininkų bičiulystė nutiesia muzikos, giesmių, maldos tiltus, kurie per Dievo šlovinimą, 
Eucharistijos šventimą jungia, pakylėja mūsų širdis link Viešpaties ir, anot popiežiaus Pran-
ciškaus, leidžia pajusti „Rojaus grožį“. Nuoširdžiai dėkojame Plungės šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios klebonui kun. 
Vytautui Gedvainiui, Šv. 
Jono Krikštytojo bažny-
čios Sumos chorui, chorui 
„Plungė“ ir jų vadovams 
Irenai Bakanauskienei, 
Stepui Bidvai, Ritai Ur-
niežienei.

Parapijos senjorų kelionė į Punsko kraštą 
Rima LIPŠIENĖ
Rugsėjo 25-ąją grupė pakiliai nusiteikusių senjorų išvyko į Punsko kraštą. 
Kartu su mumis vyko ir sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis, 
kuris palaimino mūsų kelionę, linkėdamas patirti gražių įspūdžių.


