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Naujajame Testamente kalbama apie 
pasiuntinystę, apie Dievo karalystės 
skelbimą, apie ramybę kiekvienuose 
namuose. Štai Luko Evangelijoje skai-
tome: „Sukvietęs Dvylika, Jėzus suteikė 
jiems galią ir valdžią visiems demonams 
tramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė 
Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligo-
niams teikti“ (Lk 9, 1–2). Taip pat, kai 
Jėzus pasiryžo eiti į Jeruzalę, „Jis išsiuntė 
pirma savęs pasiuntinius“(Lk 9, 52), t. y. 
apaštalus. Toliau skaitome: „Paskui Vieš-
pats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du 
mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų 
pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur 
jis pats ketino vykti“ (Lk 10, 1). Šitiems 
mokiniams Jėzus pasakė: „Pjūtis didelė, 
o darbininkų maža. Melskite pjūties šei-
mininką, kad atsiųstų darbininkų į savo 
pjūtį“(Lk 10, 2).

Taigi Jėzus pirma savęs siunčia moki-
nius. Tačiau tarp jų tarsi daromas skirtu-
mas. Pirmieji dvylika, vadinami apaštalais, 
buvo artimiausi Jėzaus draugai, jiems 
suteikti didesni įgaliojimai, didesnė galia 
bei valdžia demonams išvaryti ir ligoms 
gydyti, tuo tarpu tieji septyniasdešimt du 
vadinami tik mokiniais. Taigi Išganytojas 
lyg nustato Bažnyčioje hierarchiją, vado-
vaujančiųjų tvarką, todėl 72 mokinių par-
eigos turėjo būti mažesnės už apaštalų. Jie 
siunčiami po du, kad vienas kitam padėtų, 

vienas kitą palaikytų, padrąsintų. Pirmųjų 
dvylikos apaštalų vardai, kilmė, profesijos 
mums gerai žinomi, žinome, kad Judas 
išdavė Kristų ir po to pasikorė, kad visi kiti, 
išskyrus Joną, mirė kankinių mirtimi už iš-
tikimybę Jėzaus skelbtai Gerajai Naujienai. 
O štai apie minimus 72 mokinius Evange-
lija nieko nerašo: nei kokie jų vardai, nei 
ką jie veikė, nei kur gyveno, netgi neaišku, 
kiek laiko jie sekė Kristų, galbūt po Kris-
taus kančios ir mirties, o gal dar anksčiau 
išsibėgiojo, išsivaikščiojo kas sau, grįžo 
prie seno gyvenimo. Tačiau, nors ir nežino-
mi, pirmieji ankstyvosios Bažnyčios nariai, 
gavę Šventosios Dvasios galios, buvo pa-
siųsti skelbti Evangelijos ir nešti ramybę: 
„Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia 
tarkite: „Ramybė šiems namams!“(Lk 10, 
5). Ramybė, arba hebrajiškai šalom, reiškia 
gyvenimą be vargo, sielos ir kūno sveikatą, 
gyvenimą su Dievu. Ramybės priešai yra 
blogybė, nuodėmė, nutolimas nuo Dievo. 
Jėzus mokiniams liepė: „Gydykite to 
miesto ligonius ir sakykite visiems: „Jums 
prisiartino Dievo karalystė“(Lk 10, 9). Va-
dinasi, Jis įpareigojo juos padėti žmonėms 
išsilaisvinti iš nuodėmių, gydyti sielas, 
padėti įtikėti Dievo galia, Jo gailestingumu 
ir meile, nes nuodėmingas žmogus yra tarsi 
vergas, jis nelaisvas, nuolat susikrimtęs, 
nelaimingas, o Dievas trokšta žmonėms 
laisvės, ramybės ir laimės.

Mielieji, Kristus ir šiandien mums 
sako: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“. 
Jis taip pat siunčia mus kaip nežinomus 
mokinius nešti Jo ramybę į žmonių na-
mus, skleisti meilę ir skelbti Dangaus 
karalystę. Kyla klausimas, ar kiekvienas 
galėtume atlikti šią pasiuntinybę taip, kaip 
tai darė anie 72 mokiniai? Atsakymas yra 
vienintelis: „Taip!” Tam mus įpareigoja 
gauti Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentai, 
o ypač pastarasis, suteikiantis „ypatingos 
Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri 
Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais 
skleistume tikėjimą, drąsiai išpažintume 
ir gintume Kristaus vardą ir niekada nesi-
gėdytume Kryžiaus“( KBK, 1303).

Mieli broliai ir sesės Kristuje, visada 
pasilikime Jėzuje, kasdien priimkime 
savo pašaukimą liudyti Jo Evangeliją. 
Atsiminkime, kad mums duota galia ir 
valdžia padėti Jėzui vesti sielas į dangų. 
Jei mes gyvensime Kristuje ir tvirtai laiky-
simės Jo įstatymų, Jo meilė liesis iš mūsų, 
trauks žmones ir jie, žvelgdami į mūsų 
džiaugsmo kupinus veidus, norės taip 
pat keistis, atsinaujinti. Įkvėpti Kristaus 
žodžių: „Melskite pjūties šeimininką, kad 
atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“(Lk10,2), 
prašykime Šventosios Dvasios sustiprinti 
mūsų tikėjimą, suteikti mums drąsos ir 
tvirtumo, kad galėtume būti uolūs Jėzaus 
pjūties darbininkai. 

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Pjūtis didelė, o darbininkų maža (Lk 10, 2)

Kauno arkivyskupo metropolito  
Liongino Virbalo kalba LR Seime minint  

Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas 
(2016 06 14)

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Prezidente, Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės ir Seimo vadovai ir nariai, šio minėjimo svečiai ir dalyviai,

Šiandien prisimename šimtus tūkstančių į Sibirą ištremtų Lietuvos 
žmonių, jų kančias ir mūsų žemėje pralietą kraują. Minime okupacijos 
tragediją, kai akis į akį susidūrė dvi siaubingiausios praėjusio amžiaus 
ideologijos – komunizmas ir nacizmas. Abi ideologijos žadėjo sukurti 
tobulą visuomenę ir šią „tobulybę“ pradėjo kurti „apsivalydamos“ nuo 
tų, kurie būdavo laikomi netobulais, kenksmingais, nepageidaujamais. 
Vienu atveju tai būdavo žydai, romai ar kiti ne arijų kilmės žmonės, o 
kitu atveju – buržuaziniais nacionalistais, buožėmis pavadinti dori ir 
savo šalį mylintys piliečiai. Tikrovėje tai reiškė prievartą, kraują, ašaras 
ir visada vedė į nelaisvę, vergystę. Žmogus buvo aukojamas ideologijos 
stabui ir traktuojamas kaip medžiaga, kurią reikia arba suformuoti, arba 
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sunaikinti. Ten, kur žmogus tampa tik 
priemone, prasideda kelias į tironiją.

Šventojo Rašto Pradžios knygoje 
pasakojama apie Abraomo diskusiją su 
Dievu dėl Sodomos ir Gomoros (plg. Pr 
18). Abraomas klausė Dievo, ar jis norįs 
pražudyti šių miestų nusidėjėlius kartu su 
doraisiais. Ar Dievas sunaikintų miestą, 
jei jame rastųsi bent 50 teisiųjų? O jei jų 
būtų 45? O jei galiausiai jų būtų tik 10, 
ar vis dėlto jie būtų pražudyti kartu su 
nusidėjusiais? „Ne, nesunaikinsiu ir dėl 
dešimties“, – sakė Viešpats. Tai visai kita 
prieiga – žmogus yra epicentre, ir tvirta 
nuostata, jog kiekvienas baudžiamas tik 
už tai, ką pats padarė. Abraomo klausi-
mai – tai apeliacija prieš kolektyvinės 
atsakomybės principą, tai protestas prieš 
tai, jog tu gali būti apkaltintas vien dėl to, 
kas esi – žvelgiant į okupacijos ir tremčių 
laiką, galbūt žydas, lietuvis, lenkas, inte-
ligentas, verslininkas.

Juk iš tiesų abi totalitarinės ideologijos 
žemino, baudė ir žudė žmones ne už tai, 
ką jie padarė, o tik dėl to, kas jie buvo, 
dėl to, kad norėjo būti savimi, kvėpuoti 
laisve, norėjo patys spręsti ir kurti savo 
gyvenimą. Kitaip tariant, žmogus buvo 
trypiamas vien už tai, kad norėjo atskleisti 
savo prigimtį. Biblija mums sako, kad 

Eucharistinio Jėzaus seserų kongre-
gacijos įkūrimas Kazachstane. Nelen-
gva buvo įsikurti. Neturėdamos atskiros 
gyvenamosios vietos, gyvenome pas 
vienos sesers motiną. Pavlodare iš pradžių 
net telefono neturėjome, apie elektroninį 
paštą tuomet dar nesvajojome, todėl ryšį 
su kongregacijos centru Lietuvoje buvo 
sunku palaikyti.

Vėliau Kazachstane ėmė lankytis 
vokiečiai. Jie buvo maloniai nustebinti, 
kad čia, sovietų šalyje, užsimezgė vie-
nuolinio gyvenimo pumpurėlis. Jų lėšo-
mis ir pagalba įsigijome atskirą namelį 
ir galėjome pradėti normalesnį vienuo-
linį gyvenimą. Po poros metų taip pat 
vokiečių katalikų aukomis (teatlygina 
jiems Dievas!) įsigijome dviejų aukštų 
namą su kai kuriais buitiniais pato-
gumais. Tai palengvino gyvenimą 
ir sutaupė laiko darbui parapijoje, 
žmonių ruošimui sakramentams. 
Kunigai vienuoliai iš Vokietijos 
ir Šveicarijos, mus aplankydami, 
vesdavo dvasines pratybas. Vienas 
iš jų jėzuitas slovėnas, 25 metus 
dirbęs Japonijoje, labai išsilavinęs 
ir dvasingas tėvas, tris mėnesius 
padėjo Pavlodaro kunigui pasto-
racijos darbe ir seserims pravedė 
aštuonių dienų rekolekcijas bei 
konferencijas apie vienuolinį gyve-
nimą bei apaštalavimą. Kai į Pav-

žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaiz-
dą. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo 
kūrybos atspindys. Kiekviena gyvybė yra 
vertinga. Kiekvienas žmogus nusipelno, 
kad būtų gerbiamas jo orumas.

Tačiau kartais istorijoje nutinka taip, 
kad žmogus nusprendžia, jog ne jį Dievas 
sukūrė, bet jis pats gali kurtis dievus pagal 
savo norą. Utopines užmačias žadėjusios 
įgyvendinti žemėje XX a. totalitarinės 
ideologijos tapo stabais, ir jiems buvo pa-
aukota milijonai nekaltų žmonių. Šiandien 
šios ideologijos jau yra žlugusios, tačiau 
tebėra naujų stabų pavojus. Turime būti 
tie, kurie kitą regime kaip unikalų asme-
nį, o ne kolektyvinį stereotipą, tie, kurie 
nepaverčiame žmogaus priemone, kurie 
saugome gyvybę, taip pat ir negimusią, 
ir remiamės sveiku protu pažįstama žmo-
gaus prigimtimi.

Deja, ir šiandienos pasaulyje priklau-
santys kitai tautai, klasei, religijai prade-
dami laikyti priešais, nepageidaujamais 
kliuviniais. Matome genocido mastus 
jau pasiekiantį krikščionių persekiojimą 
Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Af-
rikoje. Matome nerimstančius įtampos 
židinius netolimoje kaimynystėje. Mums 
ne tas pats, kaip jiems sekasi, kaip buvo 
aktualu tai, kas vyko pasaulyje XX a. 
4-ajame dešimtmetyje. Atgavę laisvę, 
iš Sibiro stengėmės susigrąžinti bent 

lodaro sritį nuolatiniam darbui atvyko 
bendrijos „Pro Deo et fratribus“ broliai 
ir seserys, tėvas Jan Mark sutiko būti 
mūsų kongregacijos dvasiniu vadovu. 
Tai mums buvo tikra Viešpaties dovana. 
Šis tėvas tebesidarbuoja Kazachstane, 
tapo generalvikaru Altanos Apaštalinėje 
administratūroje, tačiau ryšio su mūsų 
seserimis nenutraukė ir visada maloniai 
padeda savo patarimu ir malda. Teatly-
gina jam Viešpats!

Kazachstanas ėmė atgyti. Ne vienas 
kunigas iš Lenkijos ir Vakarų valstybių 
atvyko dirbti į tą sovietų laikų lagerių ir 
tremties kraštą. Vakarų, ypač „Renovabis“ 
ir „Kirche in not“ skirtomis lėšomis dau-
gelyje vietų pradėta statyti bažnyčias. Tuo 
metu Kazachstanas jau turėjo vyskupą. 

tremtinių palaikus. Dar svarbiau susigrą-
žinti jų dvasią, tikėjimą, ištvermę, meilę 
Tėvynei ne todėl, kad ji daug duoda, o 
todėl, kad dėl jos ir žmonių galime daug 
nuveikti.

Šiandien gresia kitokios tremtys – vai-
kai ištremiami iš savo vaikystės, kai auga 
be šeimos šilumos; šeimos ištremiamos 
iš savo namų, kai negali oriai kurti savo 
gyvenimo; piliečiai ištremiami iš politinio 
gyvenimo, kai nemato pasitikėjimo vertų 
atstovų. Ar Lietuva, krentanti į demogra-
finę duobę, nebus ištremta iš pasaulio 
ateities?

Popiežius Pranciškus, kai šių metų ge-
gužę jam buvo teikiama Europos vienytojo 
Karolio Didžiojo premija, sakė: „Svajoju 
apie jauną Europą, kuri dar sugeba būti 
motina; motina, kuri turi savyje gyvybės, 
gerbia gyvybę ir teikia gyvenimo viltį. 
Svajoju apie Europą, kuri rūpinasi vaiku, 
kuri kaip broliui padeda prieglobsčio 
ieškančiam, visko netekusiam atvykėliui. 
Svajoju apie Europą, kuri girdi ir brangina 
sergančius ir senus žmones <...>, kurioje 
tuoktis ir susilaukti vaikų – tai didžiulė atsa-
komybė ir džiaugsmas, o ne problema <...>. 
Svajoju apie Europą, kuri gina visų teises, 
neužmiršdama ir visiems skirtų pareigų.“

Svajokime ir mes apie tokią Lietuvą. 
Ir ne tik svajokime – bendromis pastan-
gomis kurkime ją.

Šiandien (red. pastaba: atsiminimai rašyti 
2004 m.) ten yra jau trys vyskupijos su 
metropolija Astanoje.

2001 m. lapkritį vyresniųjų patvarky-
mu grįžau į Lietuvą. Kazachstane darba-
vausi apie 10 metų. Per tą laiką penkios 
seserys padarė amžinuosius įžadus, dvi 
išvyko į Romą studijuoti teologijos, 
pirma atlikusios praktiką parapijoje kaip 
vaikų ir suaugusiųjų katechetės. Dabar 
jos grįžo ir darbuojasi Kazachstane. 
Šiandien Kazachstane tarnauja 6 mūsų 
kongregacijos seserys ir viena iš jų stu-
dijuoja Romoje. 

Paskutinė misija Moldovoje. 2003 
metų spalį, atšventusi auksinį savo 
vienuolinio gyvenimo jubiliejų, buvau 
išvykusi dar kartą į Moldovą, jau sava-

rankišką ir laisvą: turėjau vienerius 
metus pavaduoti jauną seserį, kuri 
atvyko į Lietuvą atsinaujinimui ir 
studijoms. Moldovą pamačiau labai 
pasikeitusią: turi vyskupą, nemaža 
kunigų ir seserų vienuolių, pastatytos 
ir statomos naujos bažnyčios. Taigi jau 
yra galimybės dvasiškai augti, tačiau 
materialinis vargas neleidžia pakelti 
galvos aukščiau, o rūpestis kasdiene 
duona skurdina dvasią ne mažiau kaip 
ir perteklius.

2004 m. spalio mėn. grįžau į Lietu-
vą ir pagal išgales įsijungiau į Kongre-
gacijos veiklą. (2004 12 14, Vilnius) 

Tikėjimo liudytojai
Sesuo Gema, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

PRISIMINIMAI
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Birželio 14 d., minint tautos genocido – pirmųjų masinių 
trėmimų ir žudynių 75-ąsias metines, Kristaus Prisikėlimo ba-
zilikoje buvo meldžiamasi už tremtinius ir kankinius, patyrusius 
žiaurią sovietų okupacijos lemtį. 18 val. parapijos klebonas mons. 
Vytautas Grigaravičius aukojo iškilmingas šv. Mišias. 

Per homiliją monsinjoras kalbėjo: „Šiandien atėjome pa-
simelsti už savo tėvus, senelius, gimines, pažįstamus, kurie 
prieš 75-erius metus buvo tremiami iš Lietuvos. Birželio 14-oji 
į Tėvynės širdį įsirėžė skaudžiu, neužgyjančiu randu, kuris, 
kaskart atsinaujinęs, verčia naujai įvertinti ir išgyventi tų dienų 
kraupius įvykius. Įvertinti ir pamąstyti, ką aš darau, kad tie laikai 
nepasikartotų. Mes privalome tai perduoti iš kartos į kartą, kad 
patirti, išgyventi baisūs laikai skatintų būti budrius, nepasiduoti 
jokioms provokacijos, kurios įstumtų Lietuvą ir panašią vergi-
ją. Priminkime jaunimui masines žudynes, baisius tardymus, 
dundančius į nežinią ešelonus, kuriais buvo vežami tūkstančiai 

ištremtų Lietuvos ūkininkų, mokytojų, kunigų, studentų. Iš jų 
buvo atimta viskas – namai, šeima, tėvynė. Su didžiausia pagarba 
žemai nulenkime galvas prieš tuos, kurie nepaisydami žiaurių 
represijų išsaugojo brangų lietuvišką žodį, kalbą, meilę Dievui 
ir Tėvynei.“

Šv. Mišių metu skambėjo kompozitoriaus Gintaro Samsono 
kūrinys „Missa pro Patria“ (Mišios už Tėvynę), kurias atliko 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menu ̨mokyklos choras (vadovas 
– Romualdas Gražinis), Kauno sakralinės muzikos mokyklos 
choras (vadove ̇– Nijole ̇Jautakiene)̇, Vilniaus arkikatedros bazi-
likos jaunimo choras (vadovė – Violeta Savickaitė-Paciūnienė), 
kamerinis choras „Aidija“ (vadovas – Romualdas Gražinis) 
ir Bernardas Vasiliauskas (vargonai). Dirigentas – Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas 
Romualdas Gražinis. 

Po palaiminimo gausiai susirinkę šv. Mišių dalyviai plo-
jimais padėkojo chorų vadovams, dirigentui, vargonininkui ir 
jauniesiems giesmininkams už nuostabią raudą – giesmę, jautriai 
išgiedotą su meile ir padėka Dievui už Tėvynės laisvę bei jos 
viltingą ateitį.

Parapijos gyvenimo atspindžiai 

Gedulo ir vilties dienos  
minėjimas bazilikoje

Ankstyvą ir vaiskų birželio 7-osios 
rytą prie mūsų Šventovės rinkosi pa-
gyvenusių žmonių sambūrio senjorai, 
pasiruošę išvykon į Zanavykų kraštą. Mus 
malda išlydėjo, palinkėdamas prasmingos 
piligriminės kelionės, vikaras kun. Linas 
Šipavičius. 

Nors kelias netolimas, bet, kol pasie-
kėme Zyplių dvarą, pakako laiko papa-
sakoti Šakių krašto ir miesto istoriją. Be 
abejo, pirmiausia aplankėme Zyplių dvaro 
vežiminėje įsikūrusį Zanavykų muziejų. 

Gidas Vidmantas Dėdynas supažindino su 
ekspozicija, pasakojančia apie čia gyve-
nusių žmonių buitį ir gyvenimo ypatumus. 
Apžiūrėjome buities rakandus, įrankius, 
padargus, rūbus, susipažinome su garbiais 
žmonėmis, garsinusiais ne tik šį kraštą, 
bet ir Lietuvą. Pagrindinio Zyplių dvaro 
pastato duris atvėrė gidė Rima Bakienė 
ir atskleidė daug dešimtmečių trukusią 
dvaro gimimo, griūties ir atstatymo isto-
riją, kviesdama apžiūrėti labai turtingą ir 
gausią ekspoziciją. Kiekvienas kampelis 

skleidė daug informacijos apie mūsų 
kultūros lobius. O parkas dvelkė ramybe. 

Šakiai. Miesto centre paklausėme 
kariliono atliekamų melodijų, aplankėmė 
tautos atgimimo šauklio dr. Vinco Ku-
dirkos paminklą, prisimindami jo darbą 
Šakiuose, kai jis čia atvyko dirbti tik 
baigęs universitetą. 

Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čia. Mus pasitiko ir bažnyčios istoriją 

Rima Lipšienė, Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai” vadovė

„Senjorų” išvyka į Zanavykų kraštą: Ten, kur gyveno jotvingiai, sūduviai... 
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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Atkelta iš 3 p.

Birželio 24 d., 9.30 val., švenčiant Jono 
Krikštytojo Gimimą ir Kauno arkivyskupi-
jos 90 metų jubiliejų, Kristaus Prisikėlimo 
parapijos bendruomenės nariai, atsiliepda-
mi į Kauno arkivyskupijos arkivyskupo L. 

Liongino raginimą šiais Gailestingumo 
metais atlikti piligriminę kelionę ir praeiti 
pro Gailestingumo duris, rinkosi prie Kris-
taus Prisikėlimo bazilikos į piligriminę 
eiseną link Kauno arkikatedros. 

Klebonas mons. Vytautas Grigara-
vičius šios piligriminės eisenos metu 
kvietė melstis už Lietuvos atsivertimą, 
Kauno arkivyskupiją, parapiją bei savo 
asmeninėmis intencijomis. Eisenos metu 
piligrimai meldėsi rožinio malda.

Nepaisant didelio karščio šioje eise-
noje dalyvavo apie 50 piligrimų.

11.00 val. Arkikatedroje bazilikoje šv. 
Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas L. Virbalas SJ, augziliaras 
K. Kėvalas ir Kauno arkivyskupijoje 
tarnaujantys kunigai. 

Pagal tradiciją šią dieną yra apdovano-
jami labiausiai nusipelnę Kauno arkivys-
kupijos institucijų bei parapijų žmonės, 
kuriems po šv. Mišių arkivyskupas įteikė 
arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos 
Dievo Motinos medalius.

 Šiluvos Dievo Motinos medaliai 
buvo įteikti ir mūsų parapijos bendruo-
menės narėms: bazilikos floristei Janinai 
Balasevičienei už aktyvią ir nuoširdžią 
veiklą rūpinantis bendruomenės dvasiniu 
tobulėjimu ir pastoracinės tarybos narei, 
Kauno I dekanato Katechetikos centro 
vadovei Nijolei Kulėšienei už nuoširdų 
darbą ir ženklų indėlį vedant jaunimą 
tikėjimo pažinimo keliu. 

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė Kauno arkivyskupijos 
90-ies metų jubiliejaus iškilmėje

papasakojo dekanato referentė Jolita 
Prasauskaitė. Sužinojome, kada buvo pa-
statyta pirmoji bažnyčia, kada iškilo nauja 
mūrinė, kaip buvo suniokota karo metais 
ir kaip pakilo gyvenimui. Jolita taip pat 
aprodė Šakių dekanato muziejų, kuris 
nustebino eksponatų gausa, papasakojo 
apie veikiančias institucijas. Atsidėkojo-
me auka bažnyčiai. 

Gelgaudiškis – seniausia Šakių rajono 
gyvenvietė, prigludusi prie žilagalvio 
upių tėvo Nemuno, garsėja XIX a. vie-
nu originaliausių ir didžiausių Lietuvos 
dvarų architektūros ansambliu. Dvaro 
ponas Saulius, žaismingai pasakoda-
mas, aprodė rūmus. Iš jų, lydimi pono, 
patraukėme dvaro parko takais. Taip 

prasidėjo teatralizuota kelionė. Pirmoje 
stotelėje – Žvaigždėje, kur susikerta aš-
tuoni keliai, mus pasitiko medžiotojai su 
vaišėmis. Nelengva būti grupės vadovu, 
nes medžiotojai man įbruko šautuvą, 
liepė surasti aukštai medyje tupintį uodą 
ir... nušauti. Pataikiau... Prie Asesoriaus 
kapo triūsė baudžiauninkės, verkė žąsis 
praganiusi piemenaitė. Jos pavaišino iš 
dvaro virtuvės nugvelbtu sūriu... Trečioje 
stotelėje, Velnio kalne, pasitiko išsipustę 
ponai, muzikantai ir dainininkai. Ir vėl 
vaišės – naminė gira, kropeliai (zanavy-
kų kulinarinis paveldas). Atsidėkodami 
už labai įdomią trijų valandų pažintinę 
ir linksmą kelionę, padainavome mūsų 
senjorų himną. 

Gelgaudiškyje aplankėme Šv. Kry-
žiaus išaukštinimo bažnyčią. Klebonas 

Kęstutis Sprangauskas papasakojo ne tik 
bažnyčios istoriją, bet ir apie parapijos 
gyvenimą. Mūsų nuoširdi padėka – kukli 
auka, o klebonas pažadėjo, aukodamas šv. 
Mišias, prisiminti ir mus. 

Paskutinis mūsų sustojimas –Sudargo 
piliakalniai. Priminiau Sudargo piliakal-
nių istoriją, apipintą legendomis. Čia 
reikia pabūti, pasigėrėti, pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad Lietuva neapsakomai 
graži, turtinga. 

Medžių paunksmėje turėjome agapę. 
Pirmiausia malda padėkojome Dievui už 
Tėvynę ir mums suteiktą galimybę jos 
turtus pažinti. Grįžome panemuniais į 
Kauną per Jurbarką. Ar gali pabosti? Gal 
truputį ir pavargę, bet kupini įspūdžių, 
stiprių emocijų ilgai prisiminsime kelionę, 
kur gyveno jotvingiai, sūduviai...

Nuoširdžiai jas sveikiname, 
linkėdami Dievo palaimos  

ir mūsų Dangiškosios Motinos 
globos toliau uoliai rūpinantis,  
kad mūsų parapijoje gausėtų  

Dievo ir artimo meilė.


