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Mielosios Mamos!
Minėdami Motinos dieną, pirmąjį gegužės sekmadienį pagerbiame mūsų mylimas, rūpestingas, švelnias Mamas, dažnai paaukojusias karjerą, laisvalaikį dėl savo mažylių ir problemų turinčių vaikelių. Taip jau atsitiko, kad šįmet ne visi galės Jas aplankyti,
apkabinti ir nudžiuginti. Tačiau yra daug gražių žodžių, kuriais galime pasveikinti, padėkoti, pagerbti savo Mamas ir daug būdų pagerbti Moterį, per kurią pasauliui Dievas dovanoja naują gyvybę, Moterį, kuri rūpinasi, moko žengti doro gyvenimo keliu savo vaikus.
Į visas Mamas norėčiau prabilti Patarlių knygos žodžiais: „Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį. Ji kalba
išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas. Ji prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos. Jos vaikai pakyla ir vadina
ją palaiminta ir jos vyras giria ją: ‘Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!’ Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet
moteris, bijanti Dievo, bus giriama. Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul giria ją vartuose” (31 patarlė, 25 – 30 eilutės).

Būkite mylimos, palaimintos ir kupinos Dievo malonių!

Visada su Jumis parapijos klebonas mons. Vytautas

BAŽNYČIA PASAULYJE

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems
tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

SU MOTINOS DIENA!
Prelatas, profesorius, habil. dr.
Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS

Mamai
Sudilusios rankos,
Širdis ašarota
Man primena Tavąją meilę,
Kai kūdikį mažą
Su virpesiu sieloj
Tu pašventei – Dievui mane.
Kad būčiau aš geras,
Mokėčiau mylėti
Kiekvieną gyvenime
Sutiktą žmogų.
Kad širdį turėčiau
Liepsnojančiai tyrą –
Kaip Viešpačiui skambančią lyrą.
Dėkoju, Mamyte,
Už Tavo budrumą,
Už pasakų pintas gijas,
Už duoną kasdienę,
Už širdį bemiegę,
Už rūpestį, meilę,
Maldas!

Brangūs broliai ir seserys,
Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta
ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą
Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra
melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti
šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.
Todėl noriu pasiūlyti visiems iš naujo
atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda
namie. Galima tai daryti drauge arba vienam;
nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi
galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena
paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.
Lengva rasti gerų ir sektinų maldos pavyzdžių, taip pat internete.
Siūlau jums dvi maldas Dievo Motinai,
jomis melstis galite baigdami Rožinį, aš irgi
jomis melsiuosi gegužę dvasiškai vienydamasis su jumis. Pridedu jas prie šio laiško,
kad visi galėtų jomis pasinaudoti.
Brangūs broliai ir seserys, mūsų Motinos
Marijos širdimi bendrai kontempliuodami
Kristaus veidą dar labiau susivienysime kaip
dvasinė šeima, ir tai padės mums įveikti šį
išbandymą. Melsiuosi už jus, ypač labiausiai
kenčiančius, o jūsų prašau melstis už mane.
Iš širdies dėkoju ir laiminu jus.
Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020
m. balandžio 25-oji, Šv. evangelisto Morkaus šventė
Pranciškus
Pirmoji malda
O Marija, Tu visada švieti mūsų kelyje
kaip išganymo ir vilties ženklas. Patikime
Tau save, Ligonių Sveikata, Tu kryžiaus
papėdėje vienijaisi su Kristaus kančia, tvirtai
laikydamasi tikėjimo.
Romiečių Globėja, Tu žinai, ko mums
reikia, ir esame tikri, pasirūpinsi, kad po
išbandymo vėl grįžtų džiaugsmas ir šventė,
kaip Galilėjos Kanoje.
Padėk mums, Dieviškosios Meilės Motina, atitikti Tėvo valią ir daryti tai, ką mums

pasakys Jėzus. Jis prisiėmė mūsų kančią ir
nešė mūsų skausmus, kad per kryžių vestų
mus į prisikėlimo džiaugsmą. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji
Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski
mūsų reikaluose, Bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir
palaimintoji.
Antroji malda
„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji
Dievo Gimdytoja!“
Dabartinėje dramatiškoje situacijoje,
slegiamoje visą pasaulį apimančių kančių
ir nerimo, šaukiamės Tavęs, Dievo Motina
ir mūsų Motina, ir prašome Tavo apgynimo.
Mergele Marija, šioje koronaviruso
pandemijoje atkreipk į mus savo gailestingas
akis, paguosk tuos, kurie liūdi ir aprauda
savo mirusius artimuosius, kartais palaidotus širdį skaudinančiu būdu. Palaikyk tuos,
kurie nerimauja dėl sergančiųjų, prie kurių
dėl infekcijos grėsmės negali būti šalia. Pažadink pasitikėjimą tų, kuriems nerimą kelia
ateities netikrumas ir padariniai ekonomikai
bei darbui.
Dievo Motina ir mūsų Motina, melsk
už mus Dievą, gailestingumo Tėvą, kad šis
sunkus išbandymas baigtųsi ir grįžtų vilties
bei ramybės perspektyva. Panašiai kaip Galilėjos Kanoje, užtark mus savo dieviškajam
Sūnui, kad būtų paguostos ligonių ir aukų
šeimos, kad jų širdys atsivertų pasitikėjimui.
Apsaugok gydytojus, slaugytojus, sveikatos apsaugos darbuotojus, savanorius,
kurie per krizę yra pirmose fronto linijose
ir stato savo gyvybę pavojun, kad apsaugotų
kitus. Lydėk jų herojiškas pastangas ir duok
jėgų, gerumo bei sveikatos.
Būk arti tų, kurie dieną ir naktį rūpinasi
ligoniais, taip pat šalia kunigų, kurie su
ganytojišku rūpinimusi ir evangeliniu
įsipareigojimu stengiasi visiems padėti.
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Švenčiausioji Mergele, apšviesk
mokslininkų protus, kad jie rastų tinkamus sprendimus ir galėtų įveikti šį virusą.
Paremk valstybių vadovus, kad jie veiktų
išmintingai, rūpestingai ir didžiadvasiškai,
padėdami tiems, kurie stokoja gyvenimui
būtinų dalykų, toliaregiškai ir solidariai
priimdami socialines bei ekonomines programas.
Švenčiausioji Mergele, sujudink sąžines,
kad didžiulės sumos, išleidžiamos ginklams
gausinti ir tobulinti, būtų skiriamos atitinkamiems tyrimams skatinti, jog ateityje būtų
išvengta panašių katastrofų.
Mylimiausioji Motina, stiprink priklausymo vienai didelei šeimai jausmą, visus

mus jungiančio ryšio suvokimą, kad broliškumo ir solidarumo dvasia pagelbėtume
įvairiopo vargo bei skurdo situacijomis.
Padėk tvirtai laikytis tikėjimo, ištvermės
tarnystėje, pastovumo maldoje.
Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, apkabink
savo visus kenčiančius vaikus ir išprašyk
Dievo savo visagale ranka išlaisvinti mus
nuo tos baisios epidemijos, kad gyvenimas
galėtų ramiai grįžti į normalią tėkmę.
Patikime save Tau, kuri mūsų kelyje
švieti kaip išganymo ir vilties ženklas, o
geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele
Marija. Amen.
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Parengta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos informaciją

Kviečiame skaitytojus susipažinti su Romoje, Šv. Jono bazilikoje Laterane, 2020 m. kovo 8 d. paskelbta
Popiežiaus Pranciškaus Žinia Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai, kuri minima gegužės 3-ąją.

Popiežius Pranciškus: Keturi pašaukimo žodžiai

Brangūs broliai ir seserys!
Praėjusių metų rugpjūčio 4-ąją, minint
160-ąsias šventojo Arso Klebono mirties
metines, kreipiausi laišku į kunigus, kasdien
atiduodančius savo gyvenimą Viešpaties
skirtam pašaukimui tarnauti Dievo tautai.
Ta proga parinkau keturis raktinius žodžius – kančia, dėkingumas, drąsa ir šlovinimas – dėkodamas kunigams ir norėdamas
palaikyti jų tarnystę. Manau, kad šiandien, minint 57-ąją Pasaulinę maldos už pašaukimus
dieną, šiuos žodžius verta iš naujo prisiminti
ir skirti visai Dievo tautai pasitelkiant Evangelijos ištrauką apie ypatingą patirtį, kurią
Jėzus ir Petras išgyveno audringą naktį ant
Tiberiados ežero (plg. Mt 14, 22–36).
Po minias sužavėjusio duonos padauginimo Jėzus liepia savo mokiniams lipti į valtį
ir pirma jo vykti į kitą krantą, kol jis atleis
žmones. Šis plaukimo per ežerą įvaizdis tam
tikra prasme primena mūsų būties kelionę.
Mūsų gyvenimo valtis palengva plaukia
pirmyn vis neramiai ieškodama laimingos
prieplaukos, pasirengusi atlaikyti marių
pavojus ir priimti galimybes, tačiau taip pat
laukdama, kad vairininkas savo manevru
galiausiai nukreips ją teisingu kursu. Tačiau
kartais gali atsitikti taip, kad valtis nuklysta,
leidžiasi apakinama iliuzijų, užuot vadovavusis į saugų uostą vedančiu švyturiu, arba
susiduria su sunkumų, abejonių ir nuogąstavimų priešingu vėju.
Taip atsitinka ir mokinių širdyse: pašaukti sekti Nazareto Mokytoju, jie turi
apsispręsti ir perplaukti į kitą krantą, drąsiai
rinkdamiesi palikti savo saugumo garantus ir
leisdamiesi paskui Viešpatį. Tai nėra ramus
nuotykis: užeina naktis, pučia priešingas vėjas, valtį blaško bangos, o mokinius užvaldo
baimė, kad nepavyks susidoroti su užduotimi
ir atitikti didelių pašaukimo lūkesčių.
Tačiau Evangelija mums sako, kad šios
sunkios kelionės nuotykyje nesame vieni.
Viešpats, kone priversdamas, kad naktį širdyse
patekėtų aušra, per audringus vandenis ateina
pas mokinius, kviečia Petrą ateiti pas jį per
bangas, jį gelbėja, nes mato, kad tas skęsta,
o galiausiai įlipa į valtį ir liepia vėjui nurimti.
Taigi pirmas pašaukimo žodis yra dėkingumas. Navigacija judant teisinga kryptimi

nėra vien tik mūsų pastangoms patikėta užduotis, ji taip pat nepriklauso tik nuo mūsų
pasirinktų maršrutų. Asmeninės pilnatvės
ir gyvenimo planų įgyvendinimas nėra
matematinis rezultatas po sprendimo, kurį
padarėme kaip izoliuotas „aš“; priešingai,
pirmiausia tai atliepas į pašaukimą, gaunamą
iš Aukštybių. Būtent Viešpats nurodo krantą,
į kurį turime leistis, o prieš tai mums suteikia
drąsos įlipti į valtį. Kviesdamas jis taip pat
tampa mūsų vairininku, kuris mus lydi, nurodo mums kryptį, saugo, kad neužplauktume
ant neryžtingumo uolų, ir įgalina keliauti per
audringus vandenis.
Kiekvienas pašaukimas kyla iš to meilingo žvilgsnio, kuriuo Viešpats ateina mūsų
pasitikti, gal būtent tuo momentu, kai mūsų
valtis patenka į audrą. Tai „ne tiek mūsų
pasirinkimas, veikiau atliepas į nepelnytai
dovanojamą Viešpaties pašaukimą“ (Laiškas
kunigams, 2019 m. rugpjūčio 4 d.); todėl
galėsime jį atrasti ir priimti, kai mūsų širdis
atsivers dėkingumui ir išmoks atpažinti mūsų
gyvenime praeinantį Dievą.
Kai mokiniai mato prie jų artėjantį
vandeniu einantį Jėzų, iš pradžių pamano,
jog tai šmėkla, ir išsigąsta. Bet Jėzus čia pat
nuramina juos žodžiu, kuris visuomet turi
lydėti mūsų gyvenimą ir mūsų pašaukimo
kelionę: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt
14, 27). Būtent tai yra antrasis žodis, kurį
noriu jums perduoti: drąsa.
Keliauti, augti, rinktis Viešpaties nurodomą kelią mums dažnai trukdo būtent šmėklos,
klaidžiojančios mūsų širdyje. Kai esame šaukiami palikti saugų krantą ir rinktis gyvenimo
būvį – tokį kaip santuoka, tarnaujamoji kunigystė ar pašvęstasis gyvenimas, – pirmoji
reakcija dažnai būna „netikėjimo šmėkla“:
neįmanoma, kad šis pašaukimas būtų skirtas
man; ar iš tikrųjų tai teisingas kelias? Ar
Viešpats iš tikrųjų to prašo iš manęs?
Pamažu mumyse išbujoja tie svarstymai,
pasiteisinimai ir apskaičiavimai, dėl kurių
prarandame polėkį, mus užvaldo sumaištis ir liekame paralyžiuoti krante, iš kurio
turėtume išplaukti: nusprendžiame, jog
apsirikome, kad negalėsime atitikti didelių
reikalavimų, tiesiog pamatėme šmėklą, kurią
reikia nuvyti šalin.

Viešpats žino, kad toks esminis gyvenimo pasirinkimas – kaip santuokos sudarymas
ar ypatingas pasišventimas Jo tarnystei –
reikalauja drąsos. Jam žinomi klausimai,
abejonės ir sunkumai, mėtantys mūsų širdies
valtį, todėl mus užtikrina: „Nebijok, esu su
tavimi!“ Tikėjimas jo buvimu, tuo, kad jis
ateina mūsų pasitikti ir mus lydi, netgi kai
jūra audringa, išvaduoja mus nuo bodesio –
akedijos, kurią jau turėjau progą apibūdinti
kaip „saldų liūdesį“ (Laiškas kunigams,
2019 m. rugpjūčio 4 d.), tai yra vidinį nusivylimą, mus blokuojantį ir neleidžiantį
skonėtis mūsų pašaukimo grožiu.
Laiške kunigams kalbėjau taip pat apie
kančią, bet čia norėčiau šį žodį išversti
kitaip ir susieti su nuovargiu. Kiekvienas
pašaukimas reikalauja angažuotis. Viešpats
mus šaukia, nes nori padaryti mus panašius
į Petrą, gebančius „eiti vandens paviršiumi“
– paimti gyvenimą į savo rankas ir atiduoti jį
Evangelijos tarnystei konkrečiu ir kasdieniu
būdu, kurį Jis pats mums nurodo, būtent
įvairiomis pasaulietiškojo, kunigiškojo arba
pašvęstojo gyvenimo formomis. Tačiau
esame panašūs į apaštalą: turime troškimą
ir polėkį, bet drauge esame paženklinti silpnybėmis ir baimėmis.
Jeigu leisimės, kad mus prislėgtų mintys apie mūsų laukiančias pareigas arba
iškilsiančius sunkumus – santuokiniame ar
kunigiškajame gyvenime,– netrukus žvilgsnį
nugręšime nuo Jėzaus ir mums panašiai kaip
Petrui iškils grėsmė nuskęsti. Priešingai,
nepaisant mūsų silpnybių ir vargingumo,
tikėjimas leidžia mums eiti pasitikti prisikėlusio Viešpaties ir įveikti net audras. Jis
iš tikrųjų ištiesia ranką, kai dėl nuovargio ar
baimės mums kyla grėsmė paskęsti, suteikia
būtiną polėkį išgyventi savo pašaukimą su
džiaugsmu ir entuziazmu.
Jėzui įlipus į valtį, galiausiai vėjas liaujasi
ir bangos nurimsta. Tai gražus įvaizdis, parodantis, kaip Viešpats veikia mūsų gyvenime
ar istorijos sąmyšiuose, ypač tuomet, kai
mus užklumpa audra: jis liepia priešingiems
vėjams nurimti, o blogio galybės, baimės ir
nusivylimo jėgos neturi mums galios.
Gyvenant konkrečiu pašaukimu, į kurį
esame pašaukti, tie vėjai gali mus išsekin-
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ti. Galvoju apie tuos, kurie imasi svarbių
pareigų piliečių visuomenėje, apie sutuoktinius – neatsitiktinai juos mėgstu vadinti
„drąsiais“, o ypač apie tuos, kurie renkasi
pašvęstąjį gyvenimą ar kunigystę. Žinau
apie jūsų nuovargį, vienišumą, kuris kartais
slegia širdį, gresiančią rutiną, pamažu gesinančią pašaukimo ugnį, netikrumo ir mūsų
laikų nepastovumo naštą, baimę dėl ateities.
Drąsos, nebijokite! Jėzus yra šalia mūsų ir,
jeigu pripažįstame jį vieninteliu gyvenimo
Viešpačiu, jis tiesia mums ranką ir sugriebia,
kad išgelbėtų.
O tuomet net tarp bangų mūsų gyvenimas atsiveria šlovinimui. Tai paskutinis
su pašaukimu susijęs žodis, kuris taip pat
yra kvietimas puoselėti Švenčiausiosios
Marijos vidinę nuostatą: dėkinga dėl Dievo
į ją nukreipto žvilgsnio, ji tikėjimu pavedė
jam baimę ir susirūpinimą, drąsiai priėmė
pašaukimą ir pavertė savo gyvenimą amžina
Viešpaties šlovinimo giesme.
Brangieji, ypač minint šią Pasaulinę
maldos už pašaukimus dieną, taip pat
įprastinėje mūsų bendruomenių sielovados
veikloje trokštu, kad Bažnyčia toliau eitų
šiuo keliu tarnaudama pašaukimams, atverdama kiekvieno tikinčiojo širdyje erdvę,
kad kiekvienas galėtų su dėkingumu atrasti
jam Dievo skiriamą pašaukimą, rasti drąsos
ištarti „taip“, tikėjimu nugalėti nuovargį, o
galiausiai aukoti savo gyvenimą kaip šlovinimo giesmę Dievui, broliams ir visam
pasauliui. Tegul Mergelė Marija mus lydi ir
užtaria malda.
Pranciškus
Parengta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos informaciją

BAŽNYČIA LIETUVOJE

2020 m. balandžio 24 dieną Lietuvos vyskupų konferencija nurodė
gaires tikintiesiems dėl sielovados tęsiantis karantinui.
Kviečiame parapijiečius susipažinti.

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį
dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei
veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo
balandžio 27 dienos taikyti šias normas:
1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai
yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo
dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir
įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame
tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei
ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti
bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo
atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių.
Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių
metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa
bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi
2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija
dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to
lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos
perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama
aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.
3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai,
apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį ku-

nigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke
ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija
dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.
4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be
pridėtinių pamaldų.
5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik
kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos
nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais
į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios
gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba
kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.
6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę
kauke, imasi kitų saugumo priemonių.
7. Kunigams emeritams nepatariama
aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.
8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai
pranešti dekanui.
9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis,
kad greičiau būtų pažabotas šis virusas,
bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės
tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame
kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu
malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus
įnašas kovoje su pandemija.
Parengta pagal Lietuvos vyskupų
konferencijos informaciją

PARAPIJOS NAUJIENOS

Virtualus Velykų ryto Mišių šventimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Balandžio 12 d., Šventų Velykų rytą, Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kreipėsi į tikinčiuosius, stebėjusius Katalikų medijų centro transliaciją
per YuoTube kanalą: „Su šv. Velykomis, mielieji! Netrukus, 8 val.,
skambant bazilikos varpams, nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos
terasos Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas
Algirdas Jurevičius suteiks palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu
į visas keturias pasaulio šalis ir vadovaus Velykų ryto iškilmių Mišioms koplyčioje, esančioje Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje”.
Tikriausiai ne vienam tikinčiajam sugrudo širdis, kai iš aukščiausio miesto taško, gerai matomo iš bet kurios Kauno vietos ir
net apylinkių, vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono bei joje tarnaujančių kunigų, apeidamas
laimino Švenčiausiuoju Sakramentu visas keturias pasaulio puses.
Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas A. Jurevičius, koncelebravo mons. V. Grigaravičius, kun. G. Blužas, kun. J. Grigonis,
kun. V. Lenktaitis, patarnavo diakonas D. Chmieliauskas ir parapijos
zakristijonas I.Mieliulis.
Šv. Mišių pradžioje vyskupas kreipėsi į tikinčiuosius: „Keturios
šalys, keturios Evangelijos, užrašytos keturių evangelistų, jos visos
skelbia Kristaus prisikėlimo žinią. Tad ir mes kviečiame melstis,
kad Prisikėlusio Kristaus džiaugsmas pasklistų visame pasaulyje,
išsklaidytų visas tamsumas, išgelbėtų kiekvieną žmogų.“
Žodžio liturgijoje skaitinius skaitė kun. G. Blužas, psalmę giedojo
solistas M. Zimkus, Evangeliją perteikė diakonas Darius Chmieliauskas. Vietoj homilijos vyskupas perskaitė Lietuvos vyskupų velykinį
sveikinimą. Šv. Mišių metu giedojo keletas bazilikos „In Vivo Dei“
choristų su savo vadovu R. Baranausku.

Ypač džiugu, kad šią palaiminimo bei Velykų ryto Eucharistijos
liturgijos transliaciją stebėjo apie 3000 tikinčiųjų, o vėliau peržiūrėjo
per 18.000 lankytojų.
Norime pasidžiaugti nors keliais atsiliepimais, kurie sklido transliacijos metu: „Džiugu ir malonu, kad galime matyti šias šv. Velykų
Mišias”; „Džiaugiamės, kad galime dalyvauti šv. Mišiose lyg būtume
šalia” (Airija); „Mano mamytės buvusi parapija” (Čikaga); „Su šv.
Velykomis! Gera būti krikščionimi ir būti kartu su Jumis. Aleliuja!“
Atėjo sveikinimai iš Latvijos, Londono ir kitų vietų.
Dėkojame Katalikų medijų centrui, kad suteikė galimybę dalyvauti ir švęsti Kristaus Prisikėlimą mūsų tautos lūkesčių šventovėje,
išgyventi Dievo pažadų išsipildymo velykinę tikrovę, naują viltį ir
ramybę šiuo neramiu metu.
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SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas... Parapijos pastoracinės tarybos ilgametę narę,
gydytoją Giną Emiliją BUTKUVIENĘ
Vilius MISEVIČIUS

Gina Emilija Butkuvienė

Viena iš Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės
tarybos ilgamečių narių yra gydytoja Gina Emilija
Butkuvienė. Šios jautrios medikės rekomendacijos
daug kam padėjo, kad ne tik Kaune, bet ir daugelyje
šalies vietovių gerėtų tautiečių sveikatingumas.
Darbšti moteris ir puiki organizatorė 2002 m., kai
buvo kuriama parapijos pastoracinė taryba, klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus kvietimu
įsijungė į šios organizacijos gretas ir iki šiol aktyviai
joje dalyvauja. Už nuoširdžią pagalbą rūpinantis
bendruomenės nariais ir uolią tarnystę 2018 m. ji
apdovanota Kauno arkivyskupijos Garbės ženklu –
Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

G. E. Butkuvienė gimė Telšiuose pedagogės ir tarnautojo šeimoje. „Nors tėčiai man
suteikė du vardus, bet gyvenime vadinuosi
tik Gina. Mama buvo baigusi VDU Istorijos ir teologijos fakultetą, iki karo dirbo
istorijos mokytoja. Užėjus sovietmečiui
darbo pagal specialybę nebegavo. Jai teko
persikvalifikuoti mokyti rusų kalbos, tad
neakivaizdžiai pradėjo studijas Vilniuje. Kai
buvau vos metukų, staiga mirė tėtis, greit
Amžinybėn palydėtas ir broliukas. Tada
prasidėjo kelionės per Lietuvą – pirmoji
stotelė buvo Kartena. Kai mamai studijoms
reikėdavo vykti į sostinę, mane užveždavo
pas močiutę ar tetas Kaune – pas jas daug
dienų praleisdavau“, – prisiminė pašnekovė.
Būsima gydytoja pradinę mokyklą lankė
Salantuose, o vidurinę baigė Kupiškyje.
Gyvenimo sunkumų brandinta mergina
nuo pat mažų dienų pamėgo sportą. Aukštą
ir gerų fizinių duomenų jaunuolę suviliojo
krepšinis. Pasak Ginos, žaista mokyklos
ir rajono rinktinėse. Kai įstojo mokytis į
Kauno medicinos mokyklą, tapo ne tik šios
mokymo įstaigos krepšininke, bet žaidė ir
miesto komandose. Tapusi felčere, jauna
specialistė gavo paskyrimą į Balbieriškį.
„Čia ilgai neužsibuvau – gydymo įstaigos
vadovė greit suprato, kad ilgalaike darbuotoja miestelyje nebūsiu, nes siekiau
toliau mokytis. 1965 m. įstojusi į Kauno

medicinos institutą visą studijų laiką dirbau
medicinos sesele įvairiuose Kauno klinikų
skyriuose. Gavusi gydytojos diplomą pagal
paskyrimą išvykau į Klaipėdą, tapau Statybininkų poliklinikos apylinkės terapeute.
Esu dėkinga tuometiniam poliklinikos vadovui gyd. A. Vinkui (dabartiniam Seimo
nariui), kuris paskatino mane įgyti endokrinologės specializaciją. Daug naudos davė
profesinės kvalifikacijos tobulinimas tuometiniame Leningrade, Maskvoje, Vilniuje,
Charkove, tapau kvalifikuota endokrinologe
daugeliui metų...“, – kalbėjo gydytoja.
Beje, Gina uostamiestyje laisvalaikiu žaidė
krepšinį, o pomėgis šiai sporto šakai išliko
ir iki dabar...
1970 m. Gina tapo jūrininko Rimo, kuris vėliau dirbo laivo kapitonu, žmona. Po
dvejų metų Kaune gimė sūnus Jonas. 1983
m. Butkų šeima persikėlė į Kauną, gyvena
daugiabutyje Vytėnuose. „Grįžusi į Kauną,
pradėjau dirbti poliklinikoje, vėliau buvau
pakviesta į Kauno klinikas. Čia gydytoja
endokrinologe dirbau daugiau kaip tris
dešimtmečius, kol išėjau į pensiją“, – nusišypsojo elegantiškoji moteris. Gydytoja
Gina mielai prisimena prieš daugelį metų,
dar dirbant poliklinikoje, ištiestą pagalbos
ranką ne vienam jaunuoliui, tarp jų ir pažintį
su Kauno kunigų seminarijos pirmakursiu
Vytautu (dabar monsinjoru ir mūsų parapijos
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klebonu), su kuriuo užsimezgė labai šilta,
pagarbi, betarpiška ir ilgalaikė draugystė.
G. E. Butkuvienei gydytojos specialybė
visada teikė didelį džiaugsmą. Kaip ji teigė, į
darbą vykdavo su džiugesiu kaip į šventę. Iš
gausių pacientų sulaukdavo daug pagarbos.
Reikli sau, atsakingai atliekanti pareigas
specialistė buvo mėgstama darbovietėse.
Dabar, jau būdama senjore, dažnai perskaito medicinos naujoves, o sukauptas žinias
stengiasi perduoti žmonėms. Gina yra gera
oratorė ir sveikos gyvensenos propaguotoja.
Mūsų parapijoje ji organizavo mokymus
“Endokrininės ligos vyresniame amžiuje“,
„Psichologiniai bendravimo su sergančiu
ligoniu ypatumai“, dalyvavo mokymų programoje „Gailestingai veik“. Ši pastoracinės
tarybos ilgametė narė pagyvenusių žmonių
sambūrio popietėse veda pokalbius apie
sveikatą, teikia nemokamas konsultacijas
tikintiesiems. Ji, kaip Marijos radijo savanorė, klausytojų linijoje konsultuoja įvairiais
medicininiais ir religiniais klausimais. Be to,
šią gydytoją dažnai galima pamatyti Carito
valgykloje, kur ji lankytojams matuoja kraujo spaudimą, stengiasi padėti, esant sveikatos
problemoms.
Pernai atšventusios garbingą asmeninį
jubiliejų, gydytojos šiemet laukia dar viena
iškilmė – darni Ginos Emilijos ir Rimo Butkų šeima pažymės santuokos 50-metį. Tėčius
sveikins ne tik sūnus Jonas su žmona Vaida,
bet ir vaikaitis studentas Tomas bei anūkė,
Jono Jablonskio gimnazijos moksleivė. Inteligentiškos Ginos sielos atgaiva – teatras,
koncertai, poezija (labai patinka prelato prof.
dr. V. S. Vaičiūno OFS eilės). Ją kartu su
vyru dažnai galima pamatyti Kauno nacionalinio dramos teatro vadovo dr. E. Stanciko
vedamuose sekmadienio renginiuose „Žodis
ir spalva“.
Motinos dienos proga sveikiname ne tik
mieląją Giną Emiliją, bet ir visas parapijos
motinas, linkime visoms Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios
sveikatos, toliau skleidžiant dvasingumą
Dievo garbei ir žmonių labui.

PARAPIJOS ĮVYKIAI

Balandžio mėn. parapijos renginiai
Didysis Ketvirtadienis parapijoje (2020 04 09)
Didysis Penktadienis parapijoje (2020 04 10)
Didysis Šeštadienis parapijoje (2020 04 11)
Virtualus Velykų ryto Mišių šventimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020 04 12)
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