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Sekmadieniokatechezė
Dekanasklebonasmons.VytautasGrigaravičius

Lietuvosvalstybėsdiena
Liepos6d.švenčiameValstybėsdieną,kurineatsiejamanuovie

nintelioLietuvoskaraliausMindaugokrikštoirkarūnavimo1253m.
liepos6d.

Visaiatsitiktinaiįrankaspateko1938metaisišleistaIrvioGedai
nio(šiuopseudonimupasirašinėjolietuviųrašytojasIgnasŠeinius)
knygutė„Kastuesi,lietuvi?“Sumalonumuperskaičiauirnorėčiau,
švenčiantmūsųValstybėsdieną,sujumiskaikuriomisįžvalgomis
pasidalyti.

Įžanginiamežodyjeautoriusrašo:„Tautai,norinčiaisužinoti,koiš
tiesųjiyraverta,reikiageraipažintisavokraštą,ypačsavopraeitį,juk,
jeirastųs,kadlietuvisanksčiaunebuvotoksmenkas,taikodėljisdabar
turėtųbūtikitoks?“.Kokieprasmingiiraktualūsšiežodžiaišiandien
ypačjaunimui,kuriųdažnasnumojarankaįviską,netikįpraeitį,bet
irįdabartį,irvisiškainemąstoapiemūsųvalstybėsateitį.

Toliauautoriussumeile,nepaprastaigražiaiaprašomumsDie
vodovanotą žemės lopinėlį, kuris išklotas žydinčiomis pievomis,
išgražintasvilnijančiomisdirvomis, išvagotasžvilgančiuvandeniu
srovenančiomisupėmisirežerais.Taipirnorisiapsidairytiaplink,o
išvydustąnepakartojamąLietuvosgrožį,klausisavęs:„Kodėlmes,
lietuviai,taipnebranginamešiounikalauspasauliokampelio?Kodėl
laimėsieškomesvetur?KodėlDievodovanotustalentusišbarstome
arbaužkasamegiliaipožeme,vietojto,kadjuospanaudotumemū
sųvalstybeistiprinti,josgrožiuipuoselėti?Argineteisusapaštalas
Paulius,sakydamas:„Broliai!Jūsnesatekūniški,betdvasiški,jeitik
Dievodvasiagyvenajumyse(Rom8,9).<…>Broliai,mesnesame

Birželio 24dienąBažnyčia švenčia šventojo JonoKrikštytojo
gimimą.Taivienasišnedaugeliošventųjų,kurionetirgimimože
meidienayrašvenčiamaBažnyčiosliturginiamekalendoriuje.Kuo
ypatingašiasmenybė?

TaipaskutinysispranašaspriešJėzųKristų,Viešpatiesgiminaitis.
EvangelijojepagalLukąpasakojama,kadšiošventojotėvaiZacha
rijasirElzbietabuvogarbingoamžiaus,tačiauneturėjopalikuonių.
TometoIzraelyjetaiprilygodideleinelaimei–Dievoapleistumui.
Tačiaukartą,Zacharijuieinantkultotarnopareigasšventykloje,pa
sirodėangelasirpranešėdžiugiąžinią,kadjistapsiąstėvu.Kadangi
ZacharijasneiškartopatikėjoDievopasiuntiniožodžiais,todėlliko
nebyliuikiišsipildyspaskelbtojitikrovė.Netrukusgimėkūdikis,kurį

skolingikūnui,kadgyventumepagalkūną”(Rom8,12)?Deja,kiek
pasmusyratokių,kuriepataikaujatikkūnoįgeidžiams,dėlkurių
išsižadamatėvynės,dorosnetgiDievo?

Štaikaipgražiai IrvisGedainisaprašo lietuviobūdą:„Turbūt
jokioskitostautostaipsenovėjenemylėjosavožemės,kaiplietuviai,
prūsaiirlatviai<...>.Jiesėdėjovietojeir,kaijuoskaspuolė,gynėsi
išpaskutiniųjų.Jienegeidėsvetimo,betpigiaineatiduodavoirsavo.
Visiistorikaivienužodžiupripažįsta,kadaisčiai(tokiamūsųkilmė)
buvoramūs,taikūsirteisingi<...>.Jiegyvenošeimomis,kurtėvas
buvovisakogalva.Aisčiųgyvenimasbuvolabaidoras,palaidumasar
girtavimastarpjųnebuvožinomas.Todėlvaikaijautėdidelępagarbą
tėvams–apskritaisenižmonėsbuvolabaigerbiami<...>.Lietuviai,
prūsai ir latviai nebuvo stabmeldžiai ar tikra prasmepagonys. Jie
jautė,kadvisąpasaulįvaldoAukščiausiojiranka.“

Baigdamas apibūdintiLietuvos kraštą, lietuvio būdą, autorius
rašo:„Ašmanau, tunelabaigailiesi,kad tauDievasdavė lietuvio
vardąirpaskyrėtaušįkraštą.Tujameišaugaistipruskaipąžuolas.
Tikgalturėtumžinoti,kadtaukasšakųnenugenėtųarpošaknimis
nepasiknistų“.Mielieji,arnepažadinoautoriusmumyselietuviškos
dvasiossavimonės,meilėsirpasididžiavimosavokraštu?Arnesinori
nuoširdžiaidėkotiDievuiužtasšaknis,iškuriųesameišaugę?

Vaizdingaiaprašomoskryžiuočiųirmūsųprotėviųkovos,atve
dusiosįMindaugokrikštą.XIIIšimtmečiopradžiojevisaLietuva
buvovienodidžiojokunigaikščioMindaugorankose.KadatimtųLi
vonijosordinuipagrindąpuldinėtiLietuvą,1251metaisMindaugas
pasikrikštijosuvisaissavoartimaisiais.PodvejųmetųMindaugas
buvokarūnuotasLietuvoskaraliumi.Jismirė1263metaispalikdamas
Lietuvąstipriąirdidelęvalstybę.

Daugvandensnutekėjonuotųlaikų,daugkančiųirvargoteko
patirtilietuviui.Daugkartųpriešųbataitrypėirniokojomūsųžemę,
daugkartųbuvomesuskaldyti,supriešinti.Tačiaulaisvėstroškimas
pažadindavoprotėviųdvasią,kurivėlsutelkdavobendraikovai.Tada
visaširdimi,protuirsielaatsigręždavomeįDievą,iraidėjoLietuvos
padangėjemaldos,giesmėsMarijai,prašantjosužtarimopasAukš
čiausiąjį.Todėlšiandiengalimdžiaugtislaisve,kuriąmūsųvalstybei
stebuklingubūdupadovanojoDievas.

Šiandienišgyvenamekrizę,kuristumiaįnaująvergiją.Vienųbe
saikisturtovaikymasisstumiakitusįneviltį,ošėtonasnesnaudžia,
išnaudojakiekvienąprogąstumtižmogųįpražūtį.Jėzusiršiandien
kviečia:„Ateikitepasmanevisi,kurievargstateiresateprislėgti:aš
jusatgaivinsiu!”(Mt11,29)Ateikime,sudėkimeprieViešpatieskojų
savonusivylimus,lūkesčius,netginuopuolius,pasistiprinkimeJogalia
irsusimąstykime,arnelaikasrimtaisusirūpintiapiesavoprievolę
Tėvynei?ArnelaikasišDievodovanaigautustalentuspaskirtiTė
vynėslabui?Nejaugileisimemamonaisutrypti,suniekinti,nušluoti
nuožemėspaviršiųšįmažytįžemėslopinėlį,kurįmumsišsaugojo
mūsųprotėviųprotėviai.

Tegulnenutylamūsųbažnyčiosemaldos,prašymaiŠventosios
Dvasiosišmintiesnetiksau,betirvaldžiosvyrams,kadbendromis
pastangomis galėtume išsaugoti, sustiprintimūsųmylimą tėvynę
Lietuvą.

tėvai,skirtingainuoįsigalėjusiųpapročių,pavadinoJonu–vardu,
kuriotojegiminėjeneturėjonėvienasprotėvis.Darprieškūdikiogi
mimą,Marija,Elzbietosgiminaitė,patiišangeloišgirdusiViešpaties
pažadąirpatyrusi,kokiaisnuostabiaisdalykaisDievasapdovanoja
žmoniją,aplankėElzbietąirjaipagelbėjo.

JonasKrikštytojasvisąsavogyvenimąskelbėatsivertimokrikštą
nuodėmiųatleidimuigauti.KaipsakoEvangelijapagalLuką,Jonas
gyvenoganaasketiškągyvenimą,strėnasbuvosusijuosęskupranu
gariųvilnosapdaru,mitoskėriaisirlaukomedumi(dėltokaikurie
tyrinėtojairadoparaleliųtarpjoirvadinamosiosesėnųreliginėsben
druomenėsgyvenimoprincipų).JonasKrikštytojas raginožmones

Klierikas Ne ri jus Pi pi ras

ŠventasisJonasKrikštytojas



2010 m. Liepa Nr. 91

PRISIKĖLIMAS2
Atkelta iš 1 p.

vykdytiteisingumą,griautividinesužtvaras,
trukdančiasMesijui priimti. Šventajame
Raštegalima rastipasakojimą, jogpats Jė
zusbuvoatėjęsprieJordanoirpriėmėJono
krikštą.Žinoma,JėzuiMesijuinereikėjogauti
atgailoskrikšto,tačiauJisatėjopaskiekvieną
žmogų,tapdamastokiupačiužmogumi–sil
pniausiuirlabiausiaiskausmopažeidžiamu.
Dievasvisadasusitapatinasužmogumi,su
dievindamasmūsųkuklųžmogiškumą.

JonasKrikštytojas Jėzųpaskelbia esant
Mesiją, parodė Jį susirinkusiemsžmonėms.
Taigi,galimasakyti,kadJonasyradieviškosios
tikrovėsnuoroda:jisvisusavogyvenimuskel
bia,kadViešpatsyraarti,kadnorintpriimti
Jomeilęreikiakiekvienąkartąišeitiišsavęs,

Šiųmetųbirželio14osios ankstų rytą į
parapiją atskriejonetikėta, skaudi žinia– šį
žemiškąjįpasaulįstaigapalikovos54ąjįgim
tadienįatšventęskanauninkasJuozasGražulis.
Tarsiaštruskalavijasjipersmelkėširdį,mintis
beiprotąirprivertėsusimąstyti,kokstrapus
žemiškasisžmogausgyvenimasirkaipmažai
jispriklausonuožmogausvaliosbeinorų.

Kiekvienastaigi,netikėtamirtispriver
čia susimąstyti ir naujai išgyventiKristaus
pasakytusžodžius:„Budėkite,nesnežinote,
kuriądienąateisjūsųViešpats!“(Mt24,42).
Tąpatįvakarąkun.VincasKudirkaaukojo
šv.Mišiasužkan.Juozą.Pradėjęshomiliją
šiaisžodžiais:„Nepaprastaikeistasjausmas
yraapėmęsmane.Įsivaizduokite,darvakar
kalbėjomeapiesavoplanusvasarai,ateičiai,
o šiandien jonebėra...“Darpasakęskeletą
sakinių, susijaudinęs, negalėdamas toliau
kalbėti, kunigas atsisėdo.Bažnyčioje stojo
šiurpityla.Taiptylosminutebuvopagerbtas
a.a.kan.Juozas.Poporosminučiųšv.Mišių
aukatęsėsitoliau.

Kunigas JuozasGražulismirė pirmąją
savo atostogų dieną, išvykęs pas draugus
įUteną.Birželio 14ąją dieną, 21 val., Jo
kūnas,lydimasklebonomons.VytautoGri
garavičiaus,kun.teol.lic.ArtūroKazlausko,
aktoriausEgidijausStancikoirartimųjų,bu
voatvežtasįKristausPrisikėlimobažnyčią.
Čia jau laukė keletas parapijiečių, seserys
pranciškonės,LietuvosRespublikosSeimo

mons.VytautasGrigaravičius.Homilijojejis
kalbėjo:“Darsekmadienį,birželio13ąją,8
val.,kun.Juozasaukojošv.Mišiųaukąma
žojojeKristausPrisikėlimobažnyčioje.Pojų
šiltaiatsisveikinosukunigais,klierikais,nes
tąpačiądienąišvykoatostogauti.Vosviene
riusmetuskun.JuozastalkinoKristausPrisi
kėlimoparapijostikintiesiemsaukodamasšv.
Mišias,bendraudamassupagyvenusiųžmo
niųsambūrio„Senjorai“nariais,Žaliakalnio
vaikųdienoscentrovaikais,klinikosekartą
persavaitęlankydamasligonius,drąsindamas
irstiprindamasjuosDievoŽodžiu.Pertuos
metustikintiejiirkunigaipatyrėbegalinįjo
nuoširdumą,uoliątarnystęViešpačiui,spėjo
pamilti užpamokančias, prasmingashomi

suardyti skiriančias sienas, išlyginti kalnus.
Žinoma,tokssąžinėsbalsasnevisiemspatin
ka.Todėlpoto,kaiJonasKrikštytojaskaraliui
Eroduinurodo radikaliaipakeistigyvenimą,
suimamasirjamnukirsdinamagalva.

Trumpai apžvelgėme JonoKrikštytojo
gyvenimąirmisiją.Nuosenošiasmenybėyra
Kaunoarkivyskupijosglobėja.Gal irmums,
dvidešimtpirmojoamžiausžmonėms,šinuoro
daįDievotikrovętėratik„tyruosešaukiančiojo
balsas?“NepakankavientikbūtigretaDievo
artikdeklaruotiJobuvimą.ReikiaJoveikimui
atvertivisąširdį,protąirvalią.Irnetikperdidži
ąsiasšventes,kadareikia„užsidėtipliusą“,betir
nuolat.Ypačtada,kaiesamesavosąžinėsgatvių
irskvereliųtarpuvartėse,kitaiptariant,kaiesa
mečiairdabar.JonasKrikštytojasvisadarodo
įDievą,kurisyrakaipniekadaartimūsų!

SVEIKINAME!
Birželio24d. 

KristausPrisikėlimoparapijos 
Pastoracinėstarybosnarys 
GintautasPaulauskas 
užnuoširdžiąparamą 

M.V.J.KristausPrisikėlimo 
parapijai,aktyvųdalyvavimą 

parapijosbendruomenėsveiklojeir 
ištikimąkrikščioniškotikėjimo 
liudijimąapdovanotasKauno 
arkivyskupijosgarbėsženklu– 
ŠiluvosDievoMotinosmedaliu.
LinkimegausiosViešpatiesDievo 
GlobosJūsųgyvenimodarbams.

Promemoria
Bu dė ki te, nes ne ži no te, ku rią die ną at eis jū sų Vieš pats! 
                                                                (Mt 24,42)

ParapijiečiaipasViešpatįišlydėjokan.JuoząGražulį
1956 02 21 – 2010 06 14

narėVincėVaidevutėMargevičienė,solistas
MindaugasJankauskas,kunigobroliai:Seimo
narysPetras,išJAVtąpatįrytąatskridęskun.
Antanas,SJ,kun.Kazimieras.

Kunigams pasiūlius, o pasauliečiams
pritarus, buvo aukojamos šv.Mišios. Joms
vadovavoklebonas, koncelebravokun.Ar
tūras, patarnavoKaunokunigų seminarijos
auklėtiniaiPauliusirNerijus.

Homilijąsakėkun.ArtūrasKazlauskas.Jis
kalbėjo:„KaipnuostabiaišiandienŠv.Rašto
skaitiniaitinkakun.Juozui.Arnetodėl,kad
pirmajame skaitinyjekalbamaapie intrigas.
KunigoJuozogyvenimenetrūkojų–šmeižto,
neteisybės,apkalbų.Irnetodėl,kadpsalmės
priegiesmissako:“Supraski,Viešpatie,mano
dejonę“,norsretkarčiaisirišsiverždavoišku
nigolūpųgailiaimana.SvarbiausiaEvangeli
josžodžiaikalbaapieatleidimą,nuolankumą,
skolinimąirdalijimąsisukitu(Mt5,3842).
Kunigas Juozasbuvobegalo tolerantiškas,
piktonelaikantis,visiemsskolinantis,suvisais
draugiškas,nuoširdus,atlaidus.AčiūDievui,
kadtokskunigasbuvomūsųtarpe!“

Pošv.MišiųkarstasbuvoišvežtasįŠv.
arkangeloMykolo (Įgulos) bažnyčią. Čia
birželio15dieną,12val.,šv.Mišiasaukojo
JoEkscelencijavyskupasJonasIvanauskas,
o18val.–prel.prof.dr.VytautasSteponas
VaičiūnasOFS.

TąpačiądienąvakareKristausPrisikė
limobažnyčioješv.Mišiasaukojoklebonas
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lijas,padėjusiasgiliausuvoktiDievoŽodį,
tikėjimotiesas.

Kunigas Juozas gimė ir augogražiame
Makūnųkaime,giliai tikinčioješeimoje. Iš
visoaugo15vaikų,trisišjųViešpatspašaukė
tarnysteisavovynuogyne.Išdzūkiškokaimo
laukų,išmotinosšvelniosmeilės,rūpestin
gųtėvorankųaugoirbrendovaikųvertybių
pasaulis:meilėgimtajamkraštui,pagarbair
dėmesysžmogui,sąžiningas,uolustarnavi
maskitiemsnegailintsavęs“.

Birželio16dieną,12val.,laidotuviųšv.
MišiomsĮgulosbažnyčiojevadovavoKauno
arkivyskupasmetropolitas SigitasTamke
vičius SJ, koncelebravoŠiaulių vyskupas,

Parapijosgyvenimoatspindžiai
NeringaMitkienėirRaimonda 
Kavaliauskienė,vaikučiųmamos

Pirmojišv.Komunija
Gražiau sia man, kai skleidžia si, 

pražys ta ge ru mu
Žmo gaus šir dis, ir šyp so 

ne klas tin gos akys...
Ir vėl gy ve ni mo gro žiu ti kėt imu,
Kai lie jas at lai du mo upės pla čios,
Taip die viš kai iš mo ku sios my lė ti
Ir prie Aukš ty bių var tų pa ky lė ti.

(R.Cha ba ri na)
Sekminių išvakarėse ir saulėtą šventės

rytąKristausPrisikėlimobažnyčiasušvitoir
suklegonuo jaunųveidų.Gal sutapimas,o
galirDievovalia,kadtądienbuvošvenčiama

Lietuvos kariuomenės ordinarasEugenijus
Bartulisirapie80kunigų.Homilijąsakėkun.
VytautasBriliusMIC.

Prie karsto nuo ankstaus ryto kariškiai
pakaitomisstovėjogarbėssargyboje.Pošv.
Mišiųkarstassuvelioniopalaikaisbuvoiš
vežtasįAlytų.Čia,priešv.Kazimierobažny
čios,laidotuviųkolonąpasitikodidelisbūrys
parapijiečių, karinis orkestras,Vilkaviškio
vyskupasteol.lic.RimantasNorvila,Vilka
viškio vyskupas emeritas JuozasŽemaitis
MIC,vyskupijoskunigai.

Šv.MišiomsvadovavovyskupasR.Nor
vila, koncelebravo vysk.E.Bartulis, vysk.
J.ŽemaitisMICbeiapie60kunigų.Homiliją

sakėkun.JuliusSasnauskasOFM.
Priekapoduobėskalbėjovelioniobrolis

Petras, ElvyraBriliūtėAlišauskienė.Visi
kalbėjusieji pabrėžė ypatingą kan. Juozo
žmogiškumą,meilęDievui,Tėvynei,žmogui
irBažnyčiai,uolų,sąžiningądarbą,tarnystę
Dievotautai.

Nepaisant gyvenimo smūgių, patirtos
neteisybės,kunigasišlikoramus,nuoširdus,
dėmesingas.Kitaip tariant, toks žmogus,
kokį spėjome pažinti ir mūsų parapijoje.
Gražusgyvenimas,gražusišėjimas,ir,kaip
klebonassakė,viltis,jognuošiolkun.Juo
zasžvelgiaįmusišAmžinybėsiružtariapas
Aukščiausiąjį...

Šv.Dvasiosatėjimoiškilmė,okartuirmūsų
vaikųPirmojiKomunija.

PirmojiKomunija–taipatityriausiairgra
žiausiabaltojišventėpoKrikšto.Kiekjausmų
užplūsta,kaipirmąkartąvaikųnekaltasiela
priimaDievą,savoKūrėjąirIšganytoją!

Nuospaliomėnesio113 vaikų ruošėsi
šiai iškilmingai dienai.Mes labai dėkingi
parapijoskatecheteises.Irenai,kuripuikiai
bendravo sumūsųvaikais,mokė juos ana
lizuoti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę,
suprastipagrindinestikėjimotiesasirjomis
vadovautis savo  gyvenime. Jimokėjo su
domintivaikustaip,kadjiedargrįžęnamo
diskutuodavovienuarkituklausimu.

Sustiprinęsavotikėjimožiniasvaikailau
kėpokalbiosukunigu,pokuriosekėPirmoji
Išpažintis.Ačiūkuniguikan.JuozuiGražuliui,
kurisbegalonuoširdžiaikalbėjosuvaikais,

o vėliau ir suteikė jiemspirmąjį nuodėmių
atleidimą.Vaikai labai jaudinosi, tačiaupo
nuoširdauspokalbiosukunigujųveiduosejau
spindėjodidelisdžiaugsmas,palengvejimasir
susikaupimaspriešPirmąjąKomuniją.

OdabarjiepriimaViešpatįįsavoširdį:
„ŠlovinkViešpatį,manosiela,irneužmiršk,
koksjisgeras“(Ps103,2)!

Tėveliaibuvo įtraukti į šv.Mišiųauką:
vieni skaitė skaitinius, kiti nešė atnašas.
Atėjus lemtingai akimirkai, vaikų veidai
surimtėjo,irjiepriėmėŠvenčiausiąjįSakra
mentą–DievoKūną.

Žvelgdamasįtokįgausųtikinčiųjųbūrį
nejučiaimigalvoti,kadžmonės(irmaži,ir
dideli) ieško,priekoprisiglausti, ieškopa
guodos,kažkodvasingesnioiramžino...Net
vaikams,kaijiemokėsi,kun.VincasKudirka
buvouždavęsklausimą,kodėljietikiDievu,
jukniekadaJonematė.Žinot,kąatsakėvie
namergaitė?

–Meilėsirginiekasnematė,betjukvisi
jąjaučia.

Stebėdamisusirinkusiųjųakis,kaipati
džiai jie klausosi, tiesioggeriaDievo žodį
(vaikai šiandien – kaip niekad susikaupę),
tėveliaidžiaugiasi,okaikas(matyt,seneliai
stebėdami vaikaičius) net ašarą nubraukia,
suprantame,kadtaisvarbusįvykistiekvaiko,
tiekšeimosgyvenime.

Netrukuspošv.Mišių,kartusukunigo
palinkėjimukiekvienamvaikui,priėmusiam
PirmąjąKomuniją, buvo įteikti pažymėji
mai.Prisiminimuivisinusifotografavoprie
altoriaus.

Šventėspabaigojepirmosiosgrupėsvai
kainuobažnyčiosapžvalgosaikštelėspaleido
įorąbalionus,kuriosebuvo įprasmintos jų
svajonės irnorai.Koksnenusakomaspojū
tis,kokiapalaimairatgaiva.Tegulniekada
neapleidžiatasjausmas,kadesamemylimiir
reikalingi.DėkojameViešpačiui,kurioranka
dosni,gerairrūpestinga.

BirutėVasylienė

IškilmingasDieviškosiosJėzausširdiesPranciškonių
kongregacijos80-mečiominėjimas

Šiųmetųbirželio11d.įmažąjąPrisikė
limobažnyčiągerokaiprieš17val. rinkosi
iškilmingaipasipuošusiossesėspranciškonės
irparapijostikintieji.16.45val.sesėsvienuo
lėsskaitėliturginesvalandas–Vakarinę.17
val.priealtoriausatėjoiškilmingaprocesija:
mons.V.Grigaravičius,kun.V.Birjotas(Švč.
JėzausŠirdiesparapijosklebonas),kun.Val
demarasMichalowskijOFM,tėvasSeverinas,
pranciškonųvienuolynodiakonas.Procesiją
vainikavovyskupasJonasIvanauskasirvisus
laiminantisapaštalinisnuncijusarkivyskupas
dr.LuigiBonazzi.

Vyskupas J. Ivanauskas tarė sveikinimo
žodį irpaskelbėšiųšv.Mišių intenciją:kad
DievoMotinaMarijaglobotųirsaugotųpran
ciškoniųkongregaciją,užmirusiasseseris,už
pašaukimusįvienuolinįgyvenimą.Jispaprašė
arkivyskupądr.LuigiBonazzivadovautišv.
Mišiųaukai.Nuncijusatsiprašė,kadnemoka
laisvaikalbėtimūsųgražiakalba,todėlitališkai
tarė sveikinamąjį žodį, padėkojo vyskupui
Jonuiirmūsųklebonuiužšiltąpriėmimą.Jis
pakvietėgeraiišgyventiEucharistiją,kuriyra
padėka.Mesnevisadažinome,užkądėkoti,
tačiauViešpatsvisadažino.Todėlprašykime,

kadJispadėtųgražiaipadėkotiužkongregaci
josLietuvojeįkūrėjąMotinąAugustiną.

Šv.Mišiųaukąnuncijusaukojolietuvių
kalba,taijaudinoirdžiugino.Homilijąnun
cijus pradėjo sakydamas, kad Švč. Jėzaus
Širdies kongregacijos Lietuvoje 80mečio
minėjimas yra labai graži šventė. „Manau
sesuoOnaGaldikaitė –MotinaAugustina
klausė: „Kas yra Jėzaus širdis?Kokie Jos
troškimai,kokiaJosvalia?“Bent jauvieną
atsakymą girdėjomeEvangelijos skaitiny
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Atkelta iš 3 p.

je (Lk15,37): Jėzaus Širdies didžiausias
troškimasieškotitai,kasprapuolė.Kuryra
tas,kurispametėtiesųkelią,nuklydo?Prie
šitožmogauskrypstaDievomeilė,“–kalbėjo
nuncijus.Toliaujissakė,kadpriešingaine
gužmogus,kurisnetaipdarantįpasmerkia,
atstumia, Jėzaus eina ieškoti pasiklydusių
ir nenurimsta tol, kol nesuranda, nepadeda
atrastiramybę,pasitikėjimąDievu.Toksturi
būtiirmūsųgyvenimas.Jeimatomeatstumtą,
visųužmirštą, pasmerktą, toks žmogus turi
patrauktimūsųdėmesį,irturimekaipJėzus
padėtijam.Dievasnetikmylisavotautą,bet
irauklėja.Viešpatsatsiuntėsavosūnų,kadJis
mokytų,kaipreikiagyventi.Jėzusmokė,kad
gyvenametada,kaidovanojame,kaimylime
vienaskitą,galvojamene tikapiesave,bet
irapiekitus.Prieš80metųOnaGaldikaitė,
kurivėliautapoMotinaAugustina,suprato,
kadgyvenamatikdalijantsave.Jitapoženklu
Dievo,kurismyliirauklėjasavotautą.Jisu
prato,kadreikiaįeitiįDievą,gyventiDieve.
Dievasyrameilė,todėlkaspasiliekameilėje,
pasiliekaDieve.Dievasmumysegalisavepa
rodytiperdideliusdalykus,kuriuosJovalia
darome.TamtikrubūduŠvč.JėzausŠirdis
gyvenamumyseirduodajėgųpadėtitiems,
kuriepaklydo,kuriemskažkotrūksta,kurie
skurstanetikmaterialiai,betirdvasiškai.

Baigdamas nuncijus palinkėjo, kad
kiekvienastaptumeDievoįrankiais.Turime
išeitiišbažnyčiosįsitikinę,jogŠvč.Jėzaus
Širdisduodamums jėgų,kadgalėtumeat
rastiapleistuosius,vienišusirtaptumejiems
Dievoženklu.

Baigiantisšv.Mišioms,klebonasmons.

Vyt.Grigaravičius padėkojo nuncijui už
atvykimą, už šv.Mišių auką, įteikė diską,
kuriame anglų k. įrašyta knyga apiemūsų
bažnyčią.

PopalaiminimopriešaltoriųišsirikiavoD.
KatkausvadovaujamasŠv.Kristoforokameri
nisorkestras,J.Naujalio„Malda“pradėdamas
koncertą.PošiokūrinioDieviškosiosJėzaus
širdiespranciškoniųkongregacijosgeneralinė
vyresnioji sesuoLeonėAnastazija Jakutytė
perskaitėpranešimąapiešioskongregacijos
įsteigimoLietuvojepradžiąirgyvavimoisto
riją.PranešimointarpuslydėjoG.F.Hendelio,
E.Grigosakraliniaikūriniai.

MaestroD.Katkus pasidalijo prisimi
nimais, kaip vaikystėje lankė sovietmečio
laikotarpiu vienuolyno patalpose įsteigtą
vaikųdarželį,kuriamenuoširdžiaidirbose
sėsvienuolės.Josmokė,kaippaimtišaukštą,
kaipnaudotis peiliu ir šakute, kaipgražiai
nečepsintvalgyti, išmokėskaityti ir rašyti.
Jisprisiminėkoplyčią,kuridarnebuvosunai
kinta:tensesėsvienuolėsnuvesdavovaikus,
mokėmaldų.Maestroįatmintįįstrigoirdi
džiuliaigėlynai,kuriaisrūpinosisesės.

PoK.Nilsono siuitos  prisiminimais
dalijosimons.V.Grigaravičius.Jis196465
m.,darbūdamas mažiukas,buvoatvežtas
iš Jonavos į šiame pastate įkurtus vaikų
namus.„Kai2002m.atsikėliauįKaunąir
sesutės pakvietė į vienuolyną, tai bevaikš
čiojantkažkasartimoirpažįstamopadvelkė
išpraeities,–kalbėjomonsinjoras.–Tadaaš
paklausiauseselių,arčiaseniaunebuvovai
kųnamai?“Jisprisiminė,kasbuvovisiškai
išblėsęišatminties:didžiulįkiemą,kuriame
dažnai stovėdavo didžiulėmašina, kuriai
išvažiavus pasklisdavo benzino kvapas, ir

jie,vaikai,bėgdavogaudytišiokvapo.Taip
pat liko atmintyje, kaip jam, visųmažiau
siam, liepdavo valgyti košę, kad greičiau
augtų,tačiaušikošėbūdavosumėlynėmis,
todėlnegražiaiatrodydavoirnesinorėjojos
valgyti.“Monsinjoras prisiminė ir vasaras
Kleboniškyje,kurikirudensišveždavovisus
vaikus. Skaudžiausias vaikystės prisimi
nimas – išsiuntimas įMarijampolės vaikų
namus.Tai buvoviena didžiausių traumų.
Toliaumonsinjorastęsė:

–Dabarkiekvienąantradienįsudžiaugs
mu einu į šiuos namus aukoti šv.Mišių ir
kiekvienąkartąatėjęsmintysesakau:„Čia
tavonamai.“Šiuosnamus,manau,visąlaiką
lydiDievoapvaizda.Čiasesutėsmeldžiasine
tikužvienuoliją,betiružvisąBažnyčią,Lie
tuvą.Čiadabarsusirenkagatvėsvaikai,jie
mokomigyventi,čiarandameilę,šilumą.

Priminęs,kadjubiliejus–taigerų,gražių
darbųapvainikavimas,monsinjoraspadėkojo
maestroD.Katkuiužmuziką,kuripadedanu
siraminti,išgyventidžiaugsmąirtodėlgalime
pasakyti:“KaipgeragyventiLietuvoje“.

PoV.A.MocartoFdur divertismento
AušraEidukaitytėperskaitėKraštoapsaugos
ministrėsR.Juknevičienėssveikinimą,padė
kojosesėmsužmaldą,šilumąirmeilę.

Koncertą orkestras baigė sesersVirgi
nijos giesmiųmotyvais.Visiems orkestro
dalyviamsirjovadovuisesėsįteikėporožę
beiknygą „SesuoAda“ ir pakvietėvisus į
vienuolynąarbatospuodeliui.

Toksšiltasirjaudinantisbuvošisvaka
ras,pakvietęspadėkotiDievuiužgausiasJo
malonėsdovanas,kadmūsųtautojegyvuoja
meilė ir gailestingumas nepaisant viso pa
saulioiššūkių.

RimaLipšienė

Sekmadieniopopietėje–kun.VirginijausVaitkausknygos„Kodėlman?“pristatymas
„Kodėlman?“ Taippavadinosavopirmą

jąknygąvikaraskunigasVirginijusVaitkus.
Paskutinįjįgegužėssekmadienįkonferencijų
salėjeįvykošiosknygospristatymas.Vika
rasVirginijus,kalbėdamasapiesavokūrinį,
pasakė,kadjotikslasišleidžiantšiąknygą–
padėti sergantiems, tiems, kurie susiduria
savogyvenimesukančia.

Kaippabrėžėprologeautorius:„Manau,
šiknygareikalingairtiems,kuriesusiduria
suligoniais,nesliga,kaipvisuomeninėpro

blema, daugumai kelia klausimus:Kodėl
serguaš?Kodėlmanarkodėlmanoartimui
tokianelaimė?“EpilogekunigasVirginijus
Vaitkusteigia:„Knygosžodžiaikviečiagy
venti visavertį gyvenimą ir atrasti jumyse
glūdintį transcendentinės tylosbalsą.Kny
gojeminimasJėzus,drįsčiauteigti,yratas,
kuriskalba„egzistencinętylą“.Tikiu,kadJis
galiprakalbintikiekvienąžmogųirišmokyti
klausytijaunoarseno,kiekvienojūsųaplin
kojesutiktoligonio.“

Šiąknygą įsigijovisidalyvavusiejisu
sitikime su autoriumi, o norintieji ją galės
nusipirktimūsų knygynėlyje ir knygynuo
se.Knygą išleido leidykla „Kronta“ 2500
egzempliorių tiražu. Iliustracijos – kunigo
broliodailininkoSauliausVaitkaus.

Neabejotina, kad ši nedidelė – tik 150
puslapiųknyga– labaipraversnevienam,
gyvenime sutikusiamkančią, padės ją su
prasti,padėssusigyventi,įsiklausytiįmintis
irgyventivisavertįgyvenimą.


