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Tėvo dienos sekmadienio skaitiniai, 
kaip liaudyje sakoma, „pataikė į taktą“, 
nes byloja apie šių metų svarbiausią aktu-
aliją – Dievo gailestingumą, apie Jo meilę 
žmogui ir begalinį norą jam padėti ištikus 
nelaimei, dideliam skausmui, nusidėjus 
Šventajai Dvasiai. 

Štai sekmadienį giedamos psalmės 
(Ps 30, 6) pažodinis eilutės vertimas 
būtų toks: „Tik akimirksnį trunka Jo 
rūstybė, o palankumas teikia gyvenimą. 
Verksmas trunka tik per naktį, bet ryte 
ateina džiaugsmas.“ Dievo rūstybė – tai 
Jo auklyba. Jei mes nusižengiame, nega-
lime tikėtis Dievo palankumo, tačiau Jo 
rūstybė trunka tik akimirką. Dievas visada 
pasiruošęs atleisti ir mūsų nusižengimus 
nustumia į šalį, vos tik mes su atgaila 
atsigręžiame į Jį. Dievas peržengia mūsų 
nuodėmę, mumyse esantį blogį, mato tik 
gera mumyse ir visada mus laimina. Tad, 
mielieji, nenusiminkite, jei esate išban-
dymo naktyje, jei slegia nuodėmės tamsa 
ir dėl to esate nuliūdę. Padrąsinkite savo 
širdį viltimi, jog po nakties tamsos ateina 
šviesus džiaugsmingas rytas, nes Viešpats 
visada yra šalia, pasiruošęs nušluostyti 
kiekvieną ašarą.

Pirmasis skaitinys iš Pirmosios Kara-
lių knygos (1 Kar 17, 17–24) ir Evange-
lijos pagal Luką (Lk 7, 11–17) ištrauka 
pasakoja apie našles, kurių vienintelė 
paguoda ir viltis gyvenime yra vienturtis 
sūnus. Apskritai senovėje našlės padėtis 
buvo labai vargana. Neturėdama vyro, 
kuris ja rūpintųsi ir globotų, ji gyveno 
skurde ir jai grėsdavo įvairūs pavojai. 
Todėl Senajame Testamente skaitome, jog 
našlėmis rūpinasi pats Dievas. Pas našlę į 
Sidonijos miestą Jis siuntė pranašą Eliją. 
Šalyje siautėjo sausra ir badas, o našlė 
turėjo vos saują miltų bei vandens. Per 
Eliją Viešpats, Izraelio Dievas, jai taip 
kalbėjo: „Miltai puode neišseks nei ąsoty-
je aliejaus nepritrūks iki tos dienos, kurią 
Viešpats atsiųs žemei lietaus“ (1 Kar 17, 
14). Taip ir įvyko, bet atsitiko, kad po tų 
įvykių šios našlės sūnus susirgo ir mirė. Ji 
sielvartaudama guodėsi Elijui: „Tu atėjai 
pas mane, kad mano nuodėmės primintos 
būtų ir mano sūnus numirtų“ (1 Kar 17, 
18). Ji supranta savo nuodėmingumą ir 
mano, kad Dievas už tai ją baudžia. Elijui 
ji tarsi priekaištauja, kad per jo šventumą 
Dievui tapo regimos jos nuodėmės, todėl 
ji taip žiauriai nubausta. Elijas meldėsi, 
maldavo Viešpatį, kad sugrąžintų našlės 
sūnui gyvybę, ir Viešpats išklausė, pasi-

gailėjo, grąžino jaunuoliui gyvybę.
Panaši situacija aprašoma Luko Evan-

gelijoje. Tik čia susitinka dvi procesijos. 
Viena keliauja džiaugsmingai, jos prie-
kyje – pats Viešpats Jėzus. Kita – liūdna 
laidotuvių procesija, jos priekyje nešamas 
miręs vienatinis našlės sūnus, iš paskos 
eina motina, kurios veidą kausto skaus-
mas ir graudžios ašaros rieda iš jos akių. 
Pamačius tokį vaizdą, Viešpačiui pagailo 
našlės, ir jis tarė: „Neverk!” (Lk 7, 13). 
Po to priėjo, palietė neštuvus ir prabilo: 
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14). 
Taip Jėzus, ištaręs tik vieną žodį „kelkis“, 
prikelia jaunuolį. Tuo tarpu pranašui Elijui 
to nepakako, jis net tris kartus gulė ant 
vaiko ir šaukėsi Viešpaties: „Viešpatie, 
mano Dieve, maldauju: tesugrįžta šio 
vaiko gyvastis į jo kūną!“ (1 Kar 17, 21). 
Jėzui viso to nereikėjo daryti, nes Jis pats 
yra Dievas. Ir tai pripažino regėjusieji. 
Jie kalbėjo: „Didis pranašas atsirado tarp 
mūsų“ ir: „Dievas aplankė savo tautą“ (Lk 
7, 16). Ši žinia apie Jėzų „pasklido visoje 
Judėjoje ir visoje šalyje“ (Lk 7, 17).

Jėzus pasakė: „Jaunuoli, sakau tau: 
Kelkis!“, ir tai reiškia: prisikelk iš fizi-
nės mirties, grįžk į žemiškąjį gyvenimą. 
Žmogus patiria ne tik fizinę, bet dažnai 
ir dvasinę mirtį, kai jį ištinka sunki liga, 
darbo praradimas, kai patiria skaudžią 
vaiko, sutuoktinio, artimo žmogaus ne-
tektį, kai patenka į sunkią situaciją, kuri 
verčia nusidėti, kažką kaltinti, dažniausiai 
net Dievą. Iš dvasinės mirties prisikelti 
įmanoma tik per Atgailos sakramentą, 
per kurį Dievas žmogų patraukia arčiau 
savęs, priglaudžia prie savo gailestingo-
sios širdies, nušluosto ašaras ir taria: „Eik 
ramybėje, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“

Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius 
Laiške galatams išpažįsta: „Jūs, be abejo, 
esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi 
<...>; kaip be saiko persekiojau Dievo 
Bažnyčią <...>, tas, kuris mane pasirinko 
<...> ir pašaukė savo malone, panorėjo 
apreikšti manyje savo Sūnų“ (Gal 1, 13. 
15). Mums gerai žinoma apaštalo Pauliaus 
istorija. Jis, būdamas uolus krikščionių 
persekiotojas, vyko į Damaską suiminėti 
krikščionių, ir štai netoli miesto jį apšvietė 
Kristaus šviesa. Apakintas jis tris dienas 
išbuvo „neregintis, nieko nevalgė ir ne-
gėrė“ (Apd 9, 9), po to Dievo siųstasis 
žmogus Ananijas uždėjo ant jo rankas ir 
tarė: „Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris 
tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad 
tu vėl regėtum ir taptum pilnas Šventosios 

Dvasios“ (Apd 9, 17). Taip Saulius, būsi-
masis apaštalas Paulius, buvo prikeltas iš 
dvasinės mirties.

Mes galime išvardyti ne vieną tokį 
dvasinį prisikėlimą. Galbūt savo aplinkoje 
galite atrasti dvasinių atsivertimo pavyz-
džių, o galbūt ir asmeniškai esate kažką 
panašaus patyrę. Viena aišku, Dievas 
visada yra pasiruošęs padėti, Jis gali ateiti 
kada panorėjęs, todėl turime būti budrūs, 
visada pasiruošę susitikimui su Juo.

Birželio pirmąjį sekmadienį švęsdami 
Tėvo dieną, nuoširdžiai melskimės už 
gyvus bei mirusius savo tėvus ir visi kartu 
prašykime Viešpaties dvasingų, rūpes-
tingų šeimos tėvų, kurie savo pavyzdžiu 
nutiestų vaikams kelią ne tik į gyvenimą, 
bet ir į Dievo širdį. 

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Jaunuoli, sakau tau: kelkis (Lk 7, 14)

Lacrima

Tėve, dangaus Dieve
Tu – mano Tėvas, didis toks ir geras,
Mane nuo amžių mylintis labai,
Nors daugel skausmo Tau esu padaręs
Tavosios meilės nevertais darbais…

Ir Tavo saulė šviesti nesiliauja
Teisiųjų ir paklydusių keliuos,
Jiems dovanas barstai Tu pilna sauja
Ir gaivini šios žemės sopuliuos.

Tu myli mus, kaip niekas nemylėjo!
Tu – mūsų Tėvas, kurs danguj esi!
Tam, Kurs už mus Sūnaus nesigailėjo,
Mes amžinai priklausomi visi.

Marijai Motinai kaltus užtarus,
Pasigailėkite mūsų, Tėve geras!
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Grįžimas į Lietuvą. Kelionė namo 
buvo varginga. Bilietą nupirko lagerio 
vadovybė tik iki Maskvos bendrajame 
vagone. Turėjau užsidirbusi keletą grašių 
(nors ir „tinginė“!), tad galėjau iš Mas-
kvos grįžti į Lietuvą. Širdį taip maudė 
skausmas: Lietuvoje apie mano grįžimą 
niekas net nesapnuoja, ir man skaudu, ar 
nepalaikys manęs mano mylimi Bičiuliai 
išdavike?! Žinoma, mano grįžimas nuste-
bino visus. Niekas manęs neklausinėjo ir 
aš nesiaiškinau, tačiau, manau, ne vienas 
širdyje suabejojo mano ištikimybe savo 
idealams. Ačiū Tau, Viešpatie, nes tokie 
momentai geriausiai leidžia pajusti nuo-
lankumo skonį. Grįžau iš lagerio labai 
išsekusi, todėl kurį laiką ilsėjausi ir sten-

Parapijose tampa gera tradicija rengti 
piligrimines keliones ne vien po Lietuvos 
šventąsias vietas, bet ir į tolimesnius 
kraštus. Kristaus Prisikėlimo baziliko-
je  paskelbus apie povelykinę kelionę į 
Romą, išsyk susidarė penkiolikos žmo-
nių grupė (buvo ir netilpusių 
į ją). Kelionės organizatoriai 
pasirūpino viskuo: transportu į 
oro uostus ir atgal, bilietų regis-
tracija, viešbučiu, lietuviu gidu. 
Išlydėjo pats klebonas Vytautas 
Grigaravičius, grupei vadovavo 
kun. Linas Šipavičius. Iš Vil-
niaus išskridome pirmadienio 
pavakare, grįžome penktadienį 
po vidurnakčio.

Keturias naktis nakvojo-
me Villa Lituania – kukliame 
korpusų-dvynių viešbutėlyje, 
įsigytame už išeivijos kunigų 
lėšas. Viename korpuse gyvena 
Romoje dirbantys ir studi-
juojantys dvasiškiai, o kitame apsistoja 
turistai iš Lietuvos bei iš kitų šalių. Su 
mumis kartu gyveno šiauliškių piligrimų 
delegacija ir nemaža vokiečių grupė. Villa 
Lituania yra lyg ir atokiau nuo miesto 
centro, bet viskas ranka pasiekiama. 

Dauguma mūsų piligrimų Romoje 
nebuvo lankęsi. Jau pirmąjį vakarą 
susipažinome su vienu šiauliečiu, kurį 
galima vadinti piligrimu profesionalu, nes 
į Romą atvyko dvidešimt trečiąjį kartą ir 
yra mėnesį ėjęs 700 km ilgio šv. Jokūbo 
kelią Portugalijoje. Jis pasiūlė apšilimui 
pasivaikščioti iki Šv. Jono bazilikos ant 
Laterano kalvos. Iki šios bazilikos – tik 
20 min. kelio, dar 20 min. – ir mes prie 
Koliziejaus (itališkai jis vadinamas 
Colosseum, t. y. didžiulis). Šalia jo – 
Kapitolijaus kalva. Taigi per pusvalandį 
aplankėme dvi iš septynių kalvų, ant kurių 
kūrėsi Roma. 

Antradienio rytą, vedami gidės Neri-
jos, nepavargstančios nei šnekėti, nei eiti,  
pradėjome tikrą piligrimystę. Nesiimu 

giausi išsivaduoti iš slogių prisiminimų. 
Kiek atgavusi jėgas, pradėjau lankyti 
Bičiulius. 

Nauja misija Kazachstane. Netrukus 
Viešpats vėl pakvietė mane į misijas. 
Viena mano bendradarbė ir mokinė iš 
Moldavijos, kunigo kviečiama, nuvyko į 
Kazachstaną, į Pavlodaro miestą pagelbėti 
kunigui pastoraciniame darbe. Sužinojusi, 
kad aš grįžau iš lagerio, ji paprašė atva-
žiuoti ir mane. 

Iš pradžių Kazachstane lankydavausi 
tik kartkartėmis. Vėliau susipažinau su 
vietinėmis jaunomis vokietaitėmis, kurios 
pareiškė norą stoti į Eucharistinio Jėzaus 
seserų kongregaciją. Kilo reikalas ten 
įkurti mūsų kongregacijos namus. Kadan-

ne tik aprašyti, bet ir išvardyti aplankytų 
bažnyčių ir jose saugomų krikščionybės 
relikvijų bei neįkainojamų meno vertybių. 
Rafaelis, Mikelandželas, Karavadžas 
skambėjo kaip eiliniai kasdieniai vardai. 
Ėjome bent per ketverias šventąsias duris, 

mintyse kartu vesdami savo 
artimiausius žmones. 

Laterano aikštėje keliais 
lipome šventaisiais laiptais, 
kuriais Jėzus Kristus buvo 
vedamas į Poncijaus Piloto 
teismą. Pačių laiptų net ne-
matėme: du akmeninių laiptų 
fragmentus, kuriuos šv. Elena 
pargabeno iš Jeruzalės, dengia 
medinės pakopos. Šv. Elena, 
imperatoriaus Konstantino 
motina, jau eidama devintą 
dešimtį metų, nuvyko į Je-
ruzalę ieškoti Kristaus laikų 
relikvijų. Skeptikai abejoja 
kai kurių radinių autentišku-

mu, neva tenkinant senolės karalienės 
užgaidas, jai karavanais (dabar pasaky-
tume – ešelonais) buvo gabenami įvairūs 
rakandai. Tačiau jūs pabandykite surasti 
Lietuvoje nors vieną daiktą, kurio kie-
kvienas pajudinimas būtų žinomas nuo 
ketvirtojo amžiaus po Kristaus!

Romoje gausu ikikrikščioniškojo 
paveldo iš tų laikų, kai miestas buvo di-
delės imperijos sostinė. Ir dabar saugoma 
keletas didelių plotų su pagoniškų statinių 
liekanomis. Pirmosiomis krikščionių 
bažnyčiomis tapo buvusios pagonių 
šventyklos arba jų perstatiniai. Pamatęs 
šv. Pauliaus kapo duobę arba grandines, 
kuriomis Erodas buvo surakinęs šv. Petrą, 
imi visu kūnu suvokti, kad mūsų Bažny-
čią kūrė gyvi, realiai egzistavę, kovoję 
ir kentėję žmonės. Kiekvienas akmuo 
Romoje yra šventas, liestas ir Senojo, ir 
Naujojo Testamento personažų. Norint 
ką nors pajudinti, reikia gauti gausybę 
leidimų, būtent taip teisinamasi, kodėl 
Romoje stringa trečiosios metro linijos 

gi jau buvau susipažinusi ir su žmonėmis, 
ir su aplinka, man buvo pavestos labai 
atsakingos ir ne pagal mano jėgas pareigos 
– ugdyti tas jaunas merginas. Buvo 1992 
metai. Sovietų valdžia dar tvirtai laikėsi: 
mus stebėjo, bet tiesiogiai nepersekiojo. 

Pavlodare buvo tik vienas kunigas, 
kuris aptarnavo visą sritį apie 300 km 
spinduliu. Dažnai tekdavo su juo važiuoti 
rengti žmones sakramentams, o grįždavo-
me apie 3 val. nakties ir dar vėliau. Dienos 
metu vesdavau pamokas savo septynioms 
postulantėms (vėliau dvi iš jų apsisprendė 
grįžti į pasaulį). Vietinis kunigas, priėmęs 
mus tarnystei, ugdyti jaunų seserų nepa-
dėjo, taigi vieninteliu Mokytoju tapo pats 
Eucharistinis Jėzus. 

tiesimas. Miesto piliečiai situaciją vertina 
kiek kitaip – didele korupcija (italų ir lie-
tuvių nuomonės apie savo valdžią beveik 
nesiskiria). Su šiokia tokia nostalgija 
prisimenamas sugebėjęs pažaboti mafiją 
diktatorius B. Musolini, kurio ne vienas 
palikuonis dalyvauja politikoje.

Mieste pasitaiko ir nelabai vykusių 
statinių. Apie vieną nuobodoką rajoną 
šnekama, kad jame kūrėsi atvykėliai 
iš šiaurėje esančio Turino (argi tiems 
pjemontiečiams suprasti, kas yra tikroji 
architektūra?!), kai kuriems pastatams 
sugalvotos pašiepiančios pravardės: dantų 
protezai, rašomoji mašinėlė, asilo ausys. 
Tarpais atsispindi amžius trukusi trintis 
tarp civilinės ir dvasinės administracijos: 
viena unikali bažnyčia Laterano kalvoje 
beveik nematoma – ją demonstratyviai 
užblokavo gyvenamasis namas; priešais 
Šv. Eustachijaus bažnyčią stovi akmeninė 
dramblio skulptūra, kur dramblys „visai 
netyčia“ atsukęs uodegą į buvusį inkvi-
zicijos pastatą.

Tikėjimo liudytojai
Sesuo Gema, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

PRISIMINIMAI

Piligriminių kelionių atgarsiai
Prof., hab. dr. Algimantas Sinkus, piligrimas

Piligrimai Amžinajame mieste 
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Vatikane trečiadieniais vyksta po-
piežiaus Pranciškaus audiencija, todėl 
beveik visą dieną skyrėme valstybei 
mieste. Audiencija prasideda 10.30 val., 
bet jau aštuntą ryto pilna žmonių gatvėse, 
vedančiose nuo artimiausių metro stočių į 
Šv. Petro baziliką. Iki šiol žavėjausi ame-
rikiečių sugebėjimu reguliuoti milžiniškus 
žmonių srautus, bet ir italai sugeba tvar-
kingai susodinti ant plastmasinių kėdžių 
šimtatūkstantinę minią Šv. Petro bazilikos 
šventoriuje. Aikštė padalyta į sektorius, 
tarp kurių palikti platūs praėjimai. Mes 
įsitaisėme prie pat obelisko, stovinčio 
aikštės centre. 

Romoje yra trylika egiptietiškų mono-
litinių obeliskų, šis – vienas iš didžiausių: 
į aikštę jį traukė 300 arklių ir 600 vyrų. Jį 
statant, nuo įtampos pradėjo trūkinėti vir-
vės, ir vienas jūreivis sušuko: „Vandens ant 
virvių!”. Palaisčius virves, obeliską pavyko 
pastatyti, o jūreiviui suteikta paveldima 
privilegija pardavinėti gėles Vatikane. Taigi 
ne vien žąsys yra gelbėję Romą!

Sinoptikai mūsų apsilankymo Vati-
kane trečiadienį žadėjo trumpus lietus su 
perkūnijomis. Iš tikro susitelkė audros de-
besys, ėmė kristi reti dideli lietaus lašai, 
bet netrukus vėl pragiedrėjo. Pasakojama, 
kad taip dažnai būna: Romoje lyja, o čia 
prasiblaivę. Apie 20 minučių buvo sveiki-
namos didesnės maldininkų delegacijos, 
atvykusios iš visų žemynų. Pasveikintieji 
garsiai atsiliepdavo. Ypač stengėsi būti 
pastebėtos vaikų ir jaunimo grupės (savo 
nuoširdumu jos man priminė Kauno Jėzu-
itų gimnazijos moksleivius per rytmetines 
pamaldas). Popiežius aukojo Mišias italų 
kalba. Evangelijų tekstai buvo verčiami 
į šešias kalbas (lenkų kalba yra tapusi 
šeštąja oficialia Vatikano kalba). Po šv. 
Mišių popiežiaus papamobilis keletą kar-
tų apvažiavo maldininkus, jų audringai 
sveikinamas. Vaizdą priartindavo dideli 
ekranai aikštės pakraščiuose. Kiekvie-
nas gavome sertifikatą, paliudijantį, kad 
šiais Jubiliejiniais gailestingumo metais 
apsilankėme Vatikane, išklausėme šv. 
Mišias, gavome popiežiaus palaiminimą 
ir atlaidus.

Apsilankę Šv. Petro bazilikoje, liftu 
pakilome iki jos palubių. Ten yra balko-
nas, panašus į mūsiškės bazilikos. Tik 
pažiūrėję į apačią suvokėme, kokiame 
dideliame aukštyje esame: žmonės atrodė 
kaip mažytės skruzdėlytės. Iki bazilikos 
kupolo mūsų dar laukė 322 laiptų pako-
pos, kurias įveikę galėjome žavėtis miesto 
panorama. Nors Romoje gyvena jau šeši 
milijonai žmonių, jie kažkaip sugeba ap-

sieiti be dangoraižių. Tik iš čia galėjome 
pamatyti Vatikano sodus, užimančius pusę 
valstybės teritorijos. Garsiųjų šių sodų 
papūgų neįžiūrėjome, bet jas jau buvome 
matę perskridusias į kitus skverus.

Po to nusileidome į Bazilikos pože-
mius, kur palaidoti daugelis popiežių. 
Popiežius Paulius VI leido čia įrengti 
koplyčias pavergtosioms Rytų Europos 
tautoms. Lietuviškoji Aušros Vartų Švč. 
Mergelės Marijos koplyčia mums pasi-
rodė esanti ir didžiausia, ir gražiausia. 
Kuklus altorius, erdvoka salė, kurioje 
laisvai susėdome ir mes, ir Šiaulių pi-
ligrimai. Sienos išklotos akmens mūsų 
dolomitą primenančiomis plokštėmis. 
Ant jų keletas bareljefų vaizduoja etapi-
nius krikščionybės žingsnius Lietuvoje. 
Lakoniška, elegantiška ir, ko gero, ge-
nialu. Gidu pabuvo Vatikane dirbantis 
diplomatas kun. Egidijus (jo nuoširdumo 
nepalyginsi su Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos valdininkų arogancija).

Panteonas – tai viena iš Romos bazi-
likų, kurios ne vien pamatai, bet ir sienos 
išlikusios nuo Antikos laikų. VII a. į ją 
buvo perlaidoti krikščionių kankinių pa-
laikai, ir nuo tol jos koplyčiose laidojami 
žymiausi Italijos žmonės. Įėjus pro Šven-
tąsias duris, dešinėje pusėje išsyk matyti 
karaliaus Viktoro Emanuelio II, Italijos 
suvienytojo, kapas, o gidas dar būtinai 
nuves prie dailininko Rafaelio kapo.

Svarstėme: beveik visos valstybės turi 
savo panteonus. O kur mūsų lietuviškasis 
panteonas? Juk projektuojant Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčią, buvo ketinta 
įrengti joje Lietuvos panteoną. Juo labiau 
tai aktualu dabar, kai mūsų bažnyčiai 
suteiktas Bazilikos titulas. Ką derėtų joje 
palaidoti? Gal prezidento Kazio Griniaus 
palaikus? Kai jo urna buvo laidojama 
paplentėje tarp Ąžuolų Būdos ir Vinčų, 
mūsiškė bažnyčia dar nebuvo atstatyta. 
Gal Antaną Smetoną ar Povilą Plechavi-
čių? Tačiau jų suamerikonėję palikuonys 

kol kas nelabai nori girdėti apie mažą, 
skurdžią, nestabilią šalį, kurią prieš šimtą 
metų kūrė ir gynė jų garbingi protėviai. 
Diskutavome apie S. Dariaus ir S. Girėno 
perlaidojimą Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bazilikoje. Parvežti iš Soldino giraitės la-
kūnų palaikai buvo balzamuoti ir palaidoti 
specialiame mauzoliejuje miesto kapinėse 
Vytauto prospekte (dabar – Ramybės 
parkas). Hitlerinės okupacijos metais, bai-
minantis vokiečių represijų, karstai buvo 
išvogti ir užmūryti Medicinos fakulteto 
rūsyje. Sovietinė okupacija irgi nieko 
gero nežadėjo, tad paslaptį teko saugoti 
iki 7-ojo dešimtmečio „atšilimo“. Tada 
jau nebuvo galima ignoruoti visuomenės 
nuomonės, ir palaikai buvo trečią kartą 
palaidoti, šį sykį – Aukštųjų Šančių 
karių kapinėse, greta rusų ir vokiečių 
kareivių kapų. Aišku, kareiviai irgi yra 
žmonės ir ne jų kaltė, kad teko padėti 
galvas svetimoje žemėje. Bet S. Dariui 
ir S. Girėnui ne vieta atgulti amžinojo 
poilsio Šančių ąžuolyno pakraštyje. 
Tautos didžiavyriai, kurių vardus žino 
kiekvienas mokinukas, turėtų būti pa-
laidoti garbingoje, visiems žinomoje ir 
lankytinoje vietoje. Geriausiai tam tiktų 
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika.

Italijoje sukoncentruota 70 proc. 
pasaulinio architektūros ir dailės pavel-
do. Tris dienas po aštuonias valandas 
lankydami bažnyčias, aikštes, paminklus 
ir fontanus, mes pamatėme tik menką 
kruopelytę Romos turtų. Tad ketvirtoji, 
paskutinė diena pelnytai tapo išeigine: 
išsibarstėme grupelėmis ir patraukėme, 
kur labiau norėjosi: kas ėjo į muziejų, 
kas į knygyną, kas pabraidyti jūroje, kas 
susitikti su draugais.

Kaune manęs klausė, ar nesigailiu 
išvykęs į intensyvią blic-kelionę. Vi-
siems atsakau, kad nė lašo nesigailiu ir 
netgi džiaugiuosi, kad Romą aplankiau 
peržengęs gyvenimo ekvatorių, jau daug 
ką matęs visuose žemynuose. Jei būčiau 
pradėjęs dairytis po pasaulį nuo Romos, 
kitur nebebūtų įdomu, nes tai Amžinasis 
miestas, šventasis miestas. Nekalbant 
apie tai, kad pasijutome maža bendruo-
mene, savo miesto ir savo parapijos 
atstovais. Esame dėkingi klebonui mons. 
Vytautui Grigaravičiui, organizavusiam 
kelionę ir išsprendusiam „techninius“ 
kelionės reikalus, bei kun. Linui Šipavi-
čiui, konsolidavusiam mus, pabuvusiam 
ir gidu, ir senovinių tekstų vertėju, ir 
dvasios vadovu, kurio aukojamos šv. 
Mišios suteikdavo dienai ypatingo iš-
kilmingumo. 

Gegužės 28 d. vakarinių šv. Mišių 
metu Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 
nemažam būriui jaunuolių buvo suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas, liudijantis jų 
krikščionišką brandą.

Šiam svarbiam Įkrikščioninimo sa-
kramentui ruoštasi ištisus mokslo metus. 
Sutvirtinamieji išklausė „Alfa“ kursą 
jaunimui, tikėjimo pagrindų katechezes, 
dalyvavo lytiškumo programoje, sekma-

dieniais su parapijos bendruomene švęs-
davo Eucharistiją bei turėjo gražių progų 
susibičiuliauti. 

Sutvirtinimo sakramentą teikė ir šv. 
Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas 
emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncele-
bravo kurijos kancleris mons. A. Grušas, 
parapijos klebonas mons. V. Grigaravi-
čius, vikarai kun. L. Šipavičius ir kun. 
J. Grigonis.

Arkivyskupas homilijoje kalbėjo, 
kad jaunam krikščioniui labai svarbu 
išsaugoti tikėjimą ir krikščionišką meilę. 
Tikėjimas, meilė Kristui ir visiems žmo-
nėms – tai ir žmogiško, ir krikščioniško 
gyvenimo pagrindas, o šias teologines 
dorybes puoselėti padės Šventoji Dvasia, 

Parapijos gyvenimo atspindžiai 

Sutvirtinimo sakramento teikimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 
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Gegužės 29 d., sekmadienį, švenčiant 
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, 
Kaune surengta Devintinių procesija su 
Švč. Sakramentu. Tai pirmoji Devintinių 
procesija, kuri sujungė dvi Kauno ba-
zilikas – M. V. J . Kristaus Prisikėlimo 
baziliką ir Šv. Petro ir Povilo arkikatedrą 
baziliką.

Devintinių iškilmė prasidėjo M. V. J. 
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 11 val. 
iškilmingomis šv. Mišiomis. Eucharis-
tijai vadovavo Kauno arkivyskupijos 
augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, 
koncelebravo arkivyskupas emeritas S. 
Tamkevičius SJ,   „Marijos radijo“ pro-
gramų direktorius G. Blužas, Jėzaus drau-
gijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas 
G. Vitkus SJ, Kauno I dekano dekanas  
mons. V. Grigaravičius ir kitų bažnyčių 
bei  rektoratų kunigai, patarnavo Kauno 
kunigų seminarijos klierikai. 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas per ho-
miliją kalbėjo, jog šiandien švenčiama 
ypatinga Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo 
šventė, minint brangiausią dovaną – Eu-

charistiją. Šios iškilmės – tai yra proga 
padėkoti Dievui, pasirinkusiam tokį 
būdą – per Eucharistiją atiduodant save 
pasilikti žmogumi.

Po šv. Mišių, gausiai lydima tikinčių-
jų, iškilminga procesija su Švenčiausiaja-
me Sakramente mus laiminančiu Jėzumi 
ėjo giesmėmis šlovindama Dievą Kauno 
gatvėmis: Žemaičių g., Laisvės alėja bei 
Vilniaus gatve. 

Šioje procesijoje dalyvavo pašvęs-
tojo gyvenimo seserys, miesto parapijų 
bei rektoratų bendruomenių atstovai su 
vėliavomis.  Šalia  monstrancijos,  kurią 
nešė Kauno kunigų seminarijos klierikai,  
pasipuošusios vainikėliais ir rankose lai-
kydamos  po baltą lelijos žiedą  ėjo mūsų 
parapijos jaunų šeimų atžalos, lydimos 
tėvelių.

Procesijos metu giedojo Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos, Šv. Pranciškaus 
(jėzuitų), Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo), Šv. Gertrūdos rektora-
tų chorai ir seserys benediktinės. Giedoto-
jams vadovavo ses. Celina Galinytė OSB 
ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos choro 
vadovas ir vargoninkas Ramūnas Bara-

nauskas. Procesijoje talkino savanoriai. 
Jėzus Kristus, visiems laikams pa-

silikęs Eucharistijos dovanoje, buvo 
pagarbintas sustojus keturiose vietose, 
kur klausėmės Dievo Žodžio ir homilijų. 
Prie altorėlio ant Įgulos bažnyčios laiptų 
Evangelijos pagal Matą skaitinį perskaitė 
ir homiliją sakė kun. A. Kazlauskas. An-
trasis sustojimas – Šv. Gertrūdos bažny-
čia. Prie jos tikinčiųjų papuošto altorėlio 
Morkaus Evangelijos skaitinį skaitė  ir 
homiliją sakė kun. K. Brilius  MIC. 
Trečioje stotelėje prie LR istorinės prezi-
dentūros kiemelio Evangeliją pagal Luką 
skelbė kun. G. Vitkus SJ. Ketvirtoje – prie 
arkivyskupijos Jaunimo centro Evangeliją 
pagal Joną skelbė mons. A. Grušas. 

Nuoširdžia ir džiaugsminga padė-
kos Viešpačiui už Eucharistijos dovaną 
nuotaika Devintinių procesija baigėsi 
Kauno arkikatedroje bazilikoje, vyskupui 
Kęstučiui Kėvalui suteikus palaiminimą 
Švč. Sakramentu. 

Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove, teikis 
priimti garbę ir šlovę!

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė 

kurios pilnatve esate apdovanojami per 
Sutvirtinimo sakramentą. Šventoji Dva-
sia turėtų vadovauti visuose gyvenimo 
pasirinkimuose, tada nebaugins jokie 
sunkumai ir iššūkiai. Arkivyskupas pa-
linkėjo jaunuoliams drąsos, kurios visada 
prireikia išpažįstant tikėjimą ir dalijantis 
juo su kitais žmonėmis. 

Sutvirtinamieji, pasipuošę raudonomis 
juostomis, iškilmingai įsijungė į šv. Mišių 
liturgijos eigą: skaitė skaitinius, bendruo-
meninę maldą, nešė atnašas.

Pasibaigus šv. Mišioms, Pastoracinės 
tarybos narys V. Bancevičius visos pa-
rapijos bendruomenės vardu pasveikino 
J. E. Sigitą Tamkevičių SJ 25-ųjų vys-
kupystės metinių proga, sutvirtinamųjų 
atstovė įteikė ganytojui gėlių puokštę, o 
choristai, pritariant gausiam tikinčiųjų 
būriui, sugiedojo „Ilgiausių metų“.


