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Popiežiaus Pranciškaus  
vizitas Lietuvoje:  

penki pasirengimo žingsniai
Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti 
popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dieno
mis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, apimančias 
penkis pasirengimo žingsnius, kuriais tiek pavieniai 
žmonės, tiek bendruomenės kviečiamos pažinti, 
melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs 
popiežiaus apsilankymo metu. 

POPIEŽIUS IR PASAULIS

Pirmuoju žingsniu „Pažink“ kviečiama 
perskaityti bent vieną popiežiaus Pran-
ciškaus dokumentą ar knygą arba leistis į 
piligrimystę šv. Jono Pauliaus II keliais Lie-
tuvoje, gilinantis į jo tuomet sakytas kalbas. 

„Melskis“ – tai antrasis žingsnis, kvie-
čiantis žmonės į nuoširdų susitikimą su 
Jėzumi per kasdienę maldą, Sutaikinimo 
sakramentą, šv. Mišias, Švč. Sakramento 
adoraciją. Tikintieji raginami melstis už 
popiežių Pranciškų ir jo maldos intencijomis, 
skelbiamomis kiekvieną mėnesį, siūloma 
surinkti maldos intencijas iš savo aplinkos 
žmonių, kurie negalės dalyvauti šv. Mišiose 
su popiežiumi, jomis melstis prieš popie-
žiaus apsilankymą ir šv. Mišių su Šventuoju 
Tėvu metu. Ganytojai kviečia su ypatingu 
pamaldumu gręžtis į Mariją, lankyti jos šven-
toves Lietuvoje, dalyvauti atlaiduose, melsti 
šv. Jono Pauliaus II ir ypač šv. Kazimiero ir 
palaimintojo vyskupo Teofiliaus užtarimo, 
kad padėtų tinkamai pasirengti vizitui.

Trečiuoju žingsniu „Bendrauk“ visi 
geros valios žmonės raginami susiburti į 

grupes ir rengtis popiežiaus vizitui, ne tik 
aptariant jo tekstus, aktualias temas, kurio-
mis kalba popiežius, bet ir kasdien drauge 
darant gailestingumo darbus. Tikintieji ir 
visi geros valios žmonės kviečiami savo 
bendruomenėse surengti filmo apie popiežių 
Pranciškų peržiūrą ir diskusiją.

Ketvirtasis žingsnis „Dalyvauk“ kvie-
čia gyvai susitikti su popiežiumi Pran-
ciškumi Vilniuje ir Kaune ir išgirsti, ką 
Šventasis Tėvas nori pasakyti Lietuvos 
žmonėms. Vizito metu yra planuojami du 
didieji susitikimai su popiežiumi Pranciš-
kumi: rugsėjo 22 d. popietės susitikimas 
su jaunimu Vilniuje ir rugsėjo 23 d. šv. 
Mišios Kaune. Be šių susitikimų, bus ir 
daugiau progų pamatyti Šventąjį Tėvą, 
tad visi kviečiami vizito dienomis planuoti 
keliones į Vilnių ir Kauną.

Kad popiežiaus viešnagė Lietuvoje 
praeitų sklandžiai, raginama užsiregistruoti 
į savanorių komandą svetainėje www.popie-
ziausvizitas.lt., o į susitikimus su popiežiumi 

Pranciškumi – savo parapijose. Numatoma, 
kad apie tūkstantis savanorių darbuosis 
liturgijos, logistikos, tvarkos ir srautų val-
dymo, informacijos palapinių komandose 
ne tik paties vizito dienomis, bet ir savaitę 
iki renginio bei keletą dienų po jo.

Penktasis žingsnis „Gyvenk“ klausia, ar 
visa tai taps tik istorija. Išvykus popiežiui, 
kiekvienas kviečiamas dar kartą perskaityti 
Šventojo Tėvo pasakytas kalbas ir į jas įsigi-
linti, permąstyti, kas buvo patirta, aptarti su 
savo bendruomene, stengtis Šventojo Tėvo 
paraginimus pritaikyti savo gyvenime.

Pasirengti susitikti su popiežiumi Pran-
ciškumi – tai „išgirsti jo žodžius ir dėtis juos 
į širdį, kad jo apsilankymas būtų atnaujinto 
gyvenimo Kristuje paskata ir pradžia, o ne 
pabaiga“, – teigiama pasirengimo gairėse. Visi 
kviečiami kūrybingai prisidėti pagal galimybes 
prie vizito rengimo asmeniškai ar bendruome-
niškai tiek vyskupijose, tiek parapijose.

Parengta pagal Lietuvos vyskupų  
konferencijos naujienas

3. Eiti į Mišias – tai eiti į Kalvariją
(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus katechezių ciklą)

Popiežius Pranciškus ragina tikinčiuo-
sius Mišiose nusiteikti ir elgtis pagarbiai, nes 
dalyvavimas Mišių aukoje yra kaip ėjimas 
į Kalvariją, kur Jėzus už mus atidavė savo 
gyvybę.

Popiežius Pranciškus, trečiadienio 
bendrojoje audiencijoje tęsdamas kateche-
zę, sakė, kad Mišios yra Kristaus Velykų 
slėpinio atminimas. Jose tampame Kristaus 
pergalės prieš nuodėmę ir mirtį dalyviais, 
jos pilnutinai įprasmina mūsų gyvenimą. 
Todėl visų pirma turime suprasti, ką reiškia 
atminimas. Pagal biblinę sampratą atmini-
mas nėra tik prisiminimas praeities įvykių, 
nes atminimas tam tikru būdu sudabartina 
prisiminimus. Izraelis būtent šitaip supran-
ta išsivadavimą iš Egipto. Kiekvieną kartą 
švenčiant Velykas, Išėjimo įvykiai atsikarto-

ja tikinčiųjų atmintyje, kad jie derintų su jais 
savo gyvenimą. Jėzus per savo kančią, mirtį, 
prisikėlimą ir įžengimą į dangų pilnutinai už-
baigė Velykas. Todėl Mišios yra Jo Velykų ir 
Jo „Išėjimo“ atminimas, ne tik prisiminimas, 
o daugiau – tai sudabartinimas to, kas įvyko 
prieš du tūkstančius metų.

Eucharistija visuomet mus iškelia iki pat 
Dievo išganančio veiksmo viršūnės: Vieš-
pats Jėzus, dėl mūsų tapdamas laužiama duo-
na, išlieja mums savo gailestingumą ir meilę 
taip, kaip ant kryžiaus, šitaip atnaujindamas 
mūsų širdis, mūsų egzistenciją ir būdą, 
kuriuo bendraujame su Juo ir su broliais. 
Vatikano II susirinkimas sako, kada tik ant 
altoriaus atnašaujama kryžiaus auka, kuria 
jau yra paaukotas mūsų velykinis Avinėlis – 
Kristus, vykdomas mūsų atpirkimo darbas.

Kiekvienas Eucharistijos šventimas yra 
Prisikėlusio Kristaus, kaip saulėlydžio neži-
nančios saulės, spindulys. Dalyvauti Mišio-
se, ypač sekmadienio Mišiose, reiškia įžengti 
į Prisikėlusiojo pergalę, būti apšviestiems Jo 
šviesos, sušildytiems Jo šilumos. Per dalyva-
vimą Mišiose Šventoji Dvasia mus paverčia 
dalyviais dieviškojo gyvenimo, kuris gali 
perkeisti mūsų mirtingą būseną. Eidamas 
per mirtį į gyvenimą, per laiką į amžinybę, 
Viešpats Jėzus atsiveda ir mus, kad su Juo 
būtume Velykose. Mišiose įvyksta Velykos. 
Mes per Mišias esame prie Jėzaus, mirusio 
ir prisikėlusio, ir jis mus veda pirmyn, į 
amžinąjį gyvenimą. Mišiose susivienijame 
su Juo. Kristus mumyse gyvena ir mes Jame. 
Šv. Paulius sako: „Esu nukryžiuotas kartu 
su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o 
gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas 
kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris 
pamilo mane ir paaukojo save už mane“.

Parengta pagal Vatikano radiją
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SVEČIUOSE PAS....

Ulevičių šeima: Dalė, Benas ir mažoji  
Teresė Marija

(Tęsinys. Pradžia laikraščio „Prisikėli-
mas“ Nr. 187-ajame numeryje)

Teko girdėti Jūsų nuostatą: „Reikia 
rūpintis Dievo Dvasios apgyvendinimu 
savyje...“. Gal galėtumėte išplėtoti šią tezę? 

Krikšto malonę kiekviename iš mūsų 
norėčiau palyginti su augalo sėkla. Joje 
užprogramuota gyvybės užuomazga. Ta 
mažytė sėklyte išbujoja į augalą, kai gamtoje 
susidaro palankios sąlygos. Jo vešlumas 
priklauso nuo daugelio veiksnių – šilumos, 
drėgmės, reikiamų mineralų dirvoje ir kt. 
Panašiai yra ir su mūsų siela. Šv. Krikšto 
metu gauname Šv. Dvasios dovaną. Ar vėliau 
savyje visada sudarome gerą terpę, reikiamą 
erdvę tai Dvasiai bujoti? Jei krikščionybė 
ir Bažnyčia tampa mūsų gyvenimo viena 
svarbiausių dalių, Dievo dvasios apgyven-
dinimas mumyse išsiskleis kaip nuostabūs 
pavasario žiedai, Kristaus vynmedžio syvai 
bujos ir veiks mumyse. Esu įsitikinęs, kad 
kiekvienam katalikui reikia rūpintis Dvasios 
apgyvendinimu savyje. Visus sunkumus 
įmanoma įveikti, jeigu pasitikime Viešpačiu 
ir jo Dvasia – tada Dievo karalystės grūdas 
išsiskleidžia į nuostabų stebuklą.

Papasakokite, kaip krikščionybė bei 
Bažnyčia tapo Jūsų savastimi – ir tarnyste, 
ir pomėgiu, ir svarbiausia gyvenimo dalimi?

Esu tikras kaunietis, vaikystę ir paau-
glystę praleidęs Partizanų gatvėje, Dainavos 
mikrorajone. Tėvai skiepijo pirmuosius 
katalikybės pradmenis, teko patarnauti šv. 

Mišiose. Laisvalaikio turėjau mažai, nes 
nuo mažens mano gyvenimas buvo pilnas 
muzikos. Tam daug įtakos turėjo mama – ji 
dirbo Juozo Gruodžio konservatorijoje, kurį 
laiką vargonavo, taip pat buvo vaikų darželio 
muzikos vadove (dabar pensininkė, Marijos 
radijo savanorė). Tad valandos su smuiku 
man tapo kasdienybe, ne kartą pelniau ap-
dovanojimų. Tad baigęs vidurinę mokyklą be 
konkurso tapau tuometinės Lietuvos Muzi-
kos akademijos pirmakursiu. Gyvenimas be 
tėvų sostinėje mane brandino sparčiau – įsi-
liejus į rožinio maldos grupelę bei charizminę 
grupę. Tad greit mečiau muzikos studijas... 

Kita vertus, muzikos grožio paliesta siela 
tampa jautresnė visuminiams dalykams. Pri-
simenu tikėjimo proveržius. Kai močiutė pa-
dovanojo prieškario laikais išleistas keturias 
Evangelijas, jas skaitydamas jaučiau, kad 
mane žavi Jėzaus asmuo ir visa, kas susiję su 
Dievu. Sostinėje praleistas laikas paskatino 
apmąstymams dėl tolesnės dvasinės kelio-
nės. Tad įstojau į Kauno kunigų seminariją. 

Deja, mano Dievo paieškos neužtikrino 
teologinio stabilumo. Būdamas seminarijo-
je anuomet (1992 m.) susidomėjau stipriu 
protestantišku „Tikėjimo žodžio“ sambūriu, 
susvyravo mano katalikiškoji pasaulėžiūra. 
Tai truko porą metų. To užteko, kad palik-
čiau kunigų seminariją. Vis dėlto palaipsniui 
pradėjau matyti, jog mane traukęs protestan-
tizmas stokoja biblinės gelmės, yra vienpu-
siškas. Akis labiausiai atvėrė nesiliaujantys 
protestantiškų bendruomenių skilimai, iš nau-

jo supratau, kokia svarbi krikščionybėje šv. 
Petro įpėdinio – Romos popiežiaus – tarnystė.

Nusprendžiau tęsti studijas Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teo-
logijos fakultete. 1997 m. metais parengiau 
ir apgyniau bakalauro baigiamąjį darbą apie 
Vakarų Bažnyčios tėvų požiūrį į Eucharisti-
ją. Kanauninko dr. A. Kajacko paskatintas, 
pradėjau gilintis į liturginio mąstymo gelmes 
VDU magistrantūroje. Studijuojant pasisekė 
laimėti atranką pagal katalikiškos evan-
gelizacinės organizacijos „Atsinaujinimo 
tarnyba“ (Renewal Ministries) savanorių 
programą metų išvykai į JAV, Mičiganą. Tai 
buvo nepamirštamas laikotarpis: dalyvavome 
evangelizacinėje veikloje ne tik JAV ir Kana-
doje, bet ir Kazachstane bei Afrikoje. Buvo 
labai įdomu analizuoti Bažnyčios gyvenimą 
įvairiose pasaulio vietose. Grįžęs studijavau 
toliau, baigiau rengti ir apgyniau magistro 
baigiamąjį darbą tema “Povatikaninė litur-
ginė reforma ir altorių atgręžimo klausimas“. 

Pagal dr. Beno Ulevičiaus pasakojimą 
medžiagą parengė Vilius MISEVIČIUS

PARAPIJOS NAUJIENOS

Birželio 13 d., Kauno Kristaus Prisikėli-
mo bazilikoje minint šv. Antaną Paduvietį, 
į vakaro šv. Mišias atėję tikintieji pastebėjo 
tarp gėlių esantį relikvijorių su šv. Antano 
Paduviečio relikvija.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo parapijos 
klebonas mons. V. Grigaravičius, Marijos ra-
dijo direktorius kun. P. Narijauskas ir svečias 
iš Kanados - Misisogos m. Lietuvos kanki-
nių parapijos klebonas kun. N. Šmerauskas 
(pastaraisiais metais tarnaujantis lietuvių 
sielovadoje Kanadoje).

Pasmilkinęs altorių, kryžių ir relikviją, 
parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  
kalbėjo: „Šiandien, kai prieš mus yra šv. 
Antano Paduviečio relikvija, turime gerą 
progą kreiptis į šį daugelio tikinčiųjų ger-
biamą šventąjį. Būdami prie šios relikvijos, 
su pasitikėjimu galėsime prašyti šv. Antaną 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje tikintiesiems pristatyta  
Šv. Antano Paduviečio relikvija

užtarimo, kad jis kiekvienam 
padėtų įveikti įvairius gy-
venimo iššūkius. 

Kiekvieną antradienį 
per 7.00 val. šv. Mišias kal-
bėsime šv. Antano litaniją, bū-
sime laiminami šia relikvija, kurią 
mums padovanojo Mažesnieji broliai 
konventualai iš Šv. Antano 
Paduvos provincijos Italijoje.” 

Klebonas supažindino su 
brolių laišku, kuriame rašoma: 
„Siunčiame relikviją ex massa corporis S. 
Antonii su autentiškumo dokumentu, kurį 
pasirašė provincijos ministras tėvas Giovanni 
Voltan. Relikvija skirta parapijiečiams. Esame 
įsitikinę, kad mūsų Šventasis įkvėps, paguos 
ir suteiks drąsos krikščionių bendruomenės 
nariams, kurioje bus šios relikvijos. Esame 

įsitikinę, kad jų buvimas bus įkvėpimo šaltinis 
visiems tiems, kas prie jų galės melstis.

Mūsų brangus Šventasis teužtaria mus 
visus, vesdamas mus į stipresnę meilę Vieš-

pačiui ir šviesų krikščioniško gyvenimo 
liudijimą. Siunčiu tau ir tavo tikintie-
siems, kuriuos pasieks šios relikvijos, 

Viešpaties palaiminimą Šv. Antano iš 
Paduvos vardu.“ 

Homilijos metu monsinjoras priminė 
tikintiesiems šv. Antano Paduviečio gyveni-
mą, jo veiklą. Tai didis stebukladarys, kurio 
pagalbos meldžiama bet kuria proga. Dėl 
jo ginčijasi Lisabona, kurioje jis gimė, ir 
Paduva, kurioje mirė. Jis yra vienas iš po-
puliariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, 
didis Bažnyčios mokytojas, pamokslininkas, 
misionieriaus.

„Šv. Antanai, globok mūsų žmones, 
mūsų parapiją ir laimink mūsų ateitį!» - 
kreipėsi klebonas į šv. Antaną ir kartu kvietė 
melstis už brolius pranciškonus, vienuolius, 
pašaukimus.

Svečiuose pas... tėvą, teologijos mokslų 
daktarą, diakoną Beną Ulevičių

INFORMACIJA

Liepos mėnesio liturginis kalendorius
 2 – Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
 11 – Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
23 – Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja

Rugpjūčio mėnesio liturginis kalendorius
 6 – Viešpaties Atsimainymas
15 – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
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Pamaldumas palaimintajam Teofiliui – dvasinis tiltas į amžinybę
Vilius MISEVIČIUS
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo 

katedroje vyko iškilmės, skirtos arkiv. 
Teofiliaus Matulionio beatifikacijos palai-
mintuoju pirmosioms metinėms. Saulėtą ir 
šiltą birželio 15-ąją surengta mūsų parapijos 
atstovų piligriminė kelionė į vietą, kur ilsisi 
žemiškieji vyskupo ir kankinio palaikai. Pa-
keliui į Kaišiadoris keliauninkų dvasingumą 
žadino Rožinis, kurį kalbėjome vadovaujant 
mus lydėjusiam kan. dr. Robertui Pukeniui. 
Pirmiausia atvykę pasimeldėme „Amžinąjį 
atilsį“ prie paminklo palaimintajam Teofiliui, 
stabtelėjome prie monumento kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui. 

Liturginio minėjimo Kaišiadorių Kris-
taus Atsimainymo katedroje pradžia – Švč. 
Sakramento adoracija. Šventovės viduryje 
prie sarkofago susikaupę meldėmės, kartu 
su gausiais maldininkais dėkojome Aukš-
čiausiajam, kad Lietuva turi dar vieną Pa-
laimintąjį. Vėliau buvo šv. Rožinio malda, 
kurią, transliuojant Marijos radijui, vedė 
mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas 
Grigaravičius. Vidurdienį – iškilmingos šv. 
Mišios. Jas aukojo Kaišiadorių vyskupas 
Jonas Ivanauskas, koncelebruojant kunigams 

PARAPIJOS NAUJIENOS

Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivys-
kupijos dangiškąjį globėją Joną Krikštytoją, 
Kauno arkikatedroje bazilikoje susirinkę 
tikintieji, parapijų bendruomenių nariai dė-
kojo Dievui už arkivyskupijos bendruomenę, 
Kauną ir visą Lietuvą. 

Pagal tradiciją šventės metu už uolią 
tarnystę arkivyskupijos Garbės ženklu – Ši-
luvos Dievo Motinos medaliu – yra apdova-
nojami  parapijų ir rektoratų bendruomenių 
nariai. Šiais metais Šiluvos Dievo Motinos 
medalis už aktyvų ilgametį dalyvavimą Kris-
taus Prisikėlimo parapijos bendruomenės 

Per Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę –  
padėka ilgametei parapijos pastoracinės tarybos narei 

Ginai Emilijai Butkuvienei

Mieloji Gina, sveikiname Jus su gar-
bingu apdovanojimu ir linkime Viešpaties 
palaimos, Dangiškosios Motinos globos, 
stiprios sveikatos, toliau uoliai savanoriau-
jant Dievo garbei ir žmonių labui.

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini!  
Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius 
ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. 
Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai 
dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėji-
muose bei lageriuose ir liko Tau 
ištikimas. Suteik malonę, kad mes, 
kadaise jį turėję vyskupu, dabar 
galėtume turėti šventuoju ir užtarė-
ju danguje. Per vyskupo Teofiliaus 
užtarimą suteik mums malonių, ku-
rių su pasitikėjimu Tavęs prašome. 
Amen

Ada AZARAVIČIENĖ

Ilgam atmintyje išliks piligriminės 
kelionės, kurią surengė Šiluvos 
Švč. M. Marijos draugijos nariai, 
įspūdžiai. 

Ypač neišdildomą dvasinį potyrį sukėlė 
pirmoji aplankyta vieta – Kaišiadorių rajono 
Paparčių kaime esantis Aušrinės Marijos kon-
templiatyvus moterų vienuolynas. Tai vienas 
uždariausių Lietuvos vienuolynų, pagal kurio 
regulą pašaliečiams į jo teritoriją bei švento-

Kelionė ten, kur 
besimeldžiant veidai 

spindi šviesa

metu vyko Senakulis – dešimties dienų reko-
lekcijos meldžiantis į Šv. Dvasią. Sesuo Der 
Marija, kuri mus žavėjo baltutėliais tik šiai 
vienuolijai būdingais rūbais, pastebėjo, kad 
besimeldžiant seserų veidai spindi šviesa, 
juose atsispindi pamaldumas šv. Marijai. 

Dvasiškai pakylėti pasiekėme Trakų 
baziliką, kur meldėmės prie Dievo Motinos, 
Lietuvos Globėjos, stebuklais garsėjančio 
paveikslo, kurio karūnavimo 300 metines 
šiemet mini Lietuvos bažnyčia. Pakeliui į 
namus stabtelėjome Kaišiadorių katedroje 
prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago ir 
prašėme užtarimo pas Aukščiausiąjį. 

Dėkodami Dievui už patirtas malones bei 
dalydamiesi piligriminės kelionės įspūdžiais, 
laimingai pasiekėme namus. Laimink, Vieš-
patie, mūsų Tėvynę ir mus visus!

vės vidų įeiti negalima, todėl vyresnioji sesuo 
Der Marija (der reiškia dykumą) su mumis 
pabendrauti ir supažindinti su vienuolyno su-
sikūrimo istorija sutiko bažnyčios prieangyje. 

1950 m. popiežiui Pijui XII paskelbus 
dogmą apie šv. Mergelės Marijos ėmimą į 
dangų, į Lietuvą atvyko dvi prancūzės. Jos 
įkurtą naują vienuoliją pavadino Betliejaus, 
Dievo Motinos ėmimo į dangų ir Brunono 
vardu: Betliejaus, nes gyveno labai netur-
tingai, Marijos – dėl minėtos dogmos, o šv. 
Brunono – Kartūzų vienuolyno įkūrėjo gar-
bei. Sužinojome, kad kartūzai – tai vienuoliai 
atsiskyrėliai, net nuo trečiojo amžiaus besi-
meldžiantys niekieno nedrumsčiamoje tyloje. 

Dabar Paparčių kaime esančiame Auš-
rinės Marijos moterų vienuolyne pagal šią 
regulą gyvena 16 vienuolių. Mūsų viešnagės 

iš Kauno, Panevėžio ir kitų šalies parapijų. 
Ganytojas šiltai pasveikino maldininkus, 
kurių daugumą sudarė piligrimai iš Kauno 
arkivyskupijos. Tarp Dievo žodžio skaitovių 
buvo mūsų parapijos pastoracinės tarybos 
narė Rima Lipšienė. o homiliją sakė klebo-
nas V. Grigaravičius. „Tremtyje ir kalėjime 
arkivyskupas Teofilius Matulionio išbuvo 
apie 25 metus, bet išsaugojo meilę Dievui 
ir žmonėms“, – akcentavo monsinjoras. 
Iškilmės įtaigumą sustiprino Kristaus Pri-
sikėlimo parapijos choro „In Vivo Dei“, 
vadovaujamo Ramūno Baranausko, puikiai 
skambėjusios giesmės. Šv. Mišių pabaigoje 
visi sukalbėjome maldą:

Grįždami namo autobuse pakiliai nusi-
teikę diskutavome apie apsilankymo Kai-

Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanotieji 
Kauno arkivyskupijos parapijų ir rektoratų 
atstovai

gyvenime buvo įteiktas ir mūsų parapijos 
pastoracinės tarybos narei Ginai Emilijai 
Butkuvienei.

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ginai, 
kuri ne tik parapijos pagyvenusių žmonių 
sambūrio popietėse veda pokalbius apie 
sveikatą, dalyvauja mokymų programoje 
„Gailestingai veik“, teikia nemokamas kon-
sultacijas parapijos tikintiesiems, Sriubos 
valgyklos lankytojams, bet taip pat yra ir 
Marijos radijo savanorė – klausytojų linijoje 
konsultuoja įvairiais medicininiais ir religi-
niais klausimais. Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

šiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje 
dvasinį pėdsaką. Dauguma akcentavo, kad 
prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago giliau 
pajuto pasididžiavimą šia mūsų tautos iškilia 
asmenybe, jo ištikimybe Viešpačiui ir kad 
vyskupo kančioje gimusi šviesa niekada 
neužges. Palaikyta nuostata, kad maldos prie 
katalikiškų relikvijų artina mus prie Dievo 
ir stiprina mūsų žemiškos kelionės dvasinį 
tiltą į Amžinybę.
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Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropo-
litas Lionginas Virbalas SJ, Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas ir Kauno I dekanato 
dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. R. 
Šaknio nuotrauka.

PARAPIJOS NAUJIENOS

Birutė VASYLIENĖ
Diskutuodami apie patirtą džiaugsmo pliūpsnį, pasiekėme Molėtus. Parapijos 
namuose mus pasitiko klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas ir draugiškai 
besišypsantis kun. Algirdas Akelaitis. Buvome maloniai nustebinti, nes mūsų 
laukė karšti kibinai ir sultinys... Sočiai pavalgę ir draugiškai pabendravę 
nuskubėjome į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kur klebonas papasakojo 
apie nuveiktus darbus, jam 13 metų vadovaujant šiai šventovei. 

200 metų menančią bažnyčią su stebuklingu 
Sopulingosios Marijos paveikslu. Šios šven-
tovės atstatymas prasidėjo 2010 m., o po metų 
ji buvo pašventinta. Apie senuosius maldos 
namus mena naujoje bažnyčioje iškabintos 
neįprastos Kryžiaus kelių stotys. Dailininkė 
restauratorė Teresė Blažiūnienė iš degėsių 

Valerija LIETUVNIKIENĖ
Birželio 16 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Kauno arkivysku-
pijos I dekanato parapijų Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos 
diena, kurią skyrėme Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Trakų Dievo 
Motinos, Lietuvos Globėjos, vainikavimo 300- iesiems jubiliejiniams metams. 

Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų Švč. M. Marijos Gyvojo 
Rožinio draugijos diena Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje

Šios bene pirmą kartą Kauno arkivysku-
pijoje surengtos Gyvojo rožinio draugijos 
dienos iniciatoriai – Kauno I dekanato de-
kanas mons. Vytautas Grigaravičius ir Kris-
taus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio 
draugijos koordinatorė Kristina Jasilionienė. 

Renginio programoje buvo numatyta 
Švč. Sakramento adoracija, dvi vysku-
po konferencijos, rožinis, Eucharistijos 
šventimas, agapė, apsilankymas Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos terasoje, kur įrengta 
Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčia, skirta 
žuvusiesiems už Lietuvos laisvę.

Konferencijas renginio metu vedė 
Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kau-
neckas. Pirmojoje konferencijoje vyskupas 
priminė Švč. M. Marijos rožinio ir brolijos 
atsiradimo istoriją. Rožinio malda kilo labai 
seniai ir natūralia, dar dykumos tėvai turėjo 
paprotį kalbėti paeiliui daug pasikartojančių 
maldų. Atsiskyrėlis Paulius kasdien kalbė-
jo 300 maldų, o joms skaičiuoti naudojo 
akmenėlius. Vienuolynuose pagal brevijorių 

buvo kalbama kasdien 150 psalmių, vėliau 
buvo leista jas pakeisti 150 „Tėve mūsų“, 
paskui – „Sveika, Marija“. Rožinis nuolat 
keitėsi ir tobulėjo. 1479 m. popiežius Sikstas 
IV patvirtino rožinį kaip kasdienę maldą su 
15 slėpinių, o šv. popiežius Jonas Paulius II 
pridėjo Šviesos slėpinius. 

Po konferencijos bendroje Rožinio mal-
doje meldėmės už Lietuvą, kad visi jos vaikai 
atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.

 Gyvojo rožinio dienos kulminacija – šv. 
Mišios, kurias aukojo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Lionginas Virbalas SJ, konce-
lebravo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas 
Kauneckas ir Kauno I dekanato dekanas 
monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Per 
homiliją Kauno arkivyskupas rožinį įvardijo 
kaip lobį ir Bažnyčios turtą, kaip Dangaus 
dovaną mums, žmonėms. „Svarbu susieti 
žmogaus gyvenimą su Dievu taip, kaip tai 
darė Marija, sėkmingas gyvenimas gali būti 
tik su Dievu”, – pabrėžė mūsų egzistencijos 
prasmę Kauno metropolitas Lionginas. 

Po agapės vykusioje antrojoje konferen-
cijoje vyskupas J. Kauneckas papasakojo 
daug nuostabių istorijos momentų, įvykusių 
Mergelės Marijos dieną – mėnesio 13-ąją, ir 
kaip Marijos mylėtojai, jos Tylioji Mėlynoji 
Armija, savo nuolatine kasdiene malda ste-
buklingai išgelbėdavo pasaulį.

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius nuo-
širdžiai padėkojo vyskupui J. Kauneckui už 
mums skirtą brangų laiką ir paprašė palaiminti 
rožinį, kuris buvo perduotas Gerojo Ganytojo 
parapijai, pasiryžusiai tęsti gimusią tradiciją 
švęsti Gyvojo Rožinio draugijų dieną. 

Nuoširdžiai dėkojame šventėje gausiai 
dalyvavusiems Gerojo Ganytojo, Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio, Palemono, Eucharis-
tinio Jėzaus seserų vienuolyno, Kauno Kris-
taus Prisikėlimo Gyvojo rožinio kalbėtojams, 
svečiams iš Jonavos, Tauragės, Vilniaus bei 
visiems atvykusiems M. Marijos galingos 
maldos puoselėtojams už bendrystę. 

Tikimės, kad visi šios šventės dalyviai 
dar giliau pajuto Rožinio maldos galybę, 
prasmę ir savo širdyse išsinešė dar didesnį 
norą tarnauti Marijos Tyliojoje Mėlynojoje 
Armijoje meldžiant Dangaus pagalbos visam 
pasauliui, Bažnyčiai, Tėvynei Lietuvai, vi-
siems jos žmonėms. 

Įspūdinga piligriminė kelionė į Molėtų parapiją
(Pabaiga, pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ Nr. 187-ajame numeryje)

Tęsiant kelionę į Labanorą, kun. Algirdas 
pasidalijo mintimis apie šio miestelio pavadi-
nimo unikalią reikšmę, kuri susijusi su labo 
norėjimu. Miestelio Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje sužinojome jos istoriją, parapi-
jiečių ir ne tik jų didelį norą kuo greičiau 
atstatyti 2009 metais gaisro sunaikintą beveik 

surinktų liturginių rūbų dalelių, vinių bei kitų 
daiktų sukūrė įsimintinų sakralinių paveikslų.

Toliau keliaudami užsukome į Stirnių Šv. 
Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčią, 
kur šiuo metu darbuojasi kun. Algirdas. Tai 
nykštukinė parapija – joje vos 200 gyven-
tojų. Pakeliui į Kauną dar kartą užsukome 
į Videniškius. Ten kun. Algirdas patarnavo 
tikintiesiems daugiau nei dvejus metus (kai 
derinome kelionę, jis čia darbavosi). Meilė 
parapijos bendruomenei jautėsi iš kunigo 
nuoširdžios kalbos apie miestelio žmones, 
bažnyčią. Čia kunigas mus palaimino. 

Grįždami namo buvome apimti džiuge-
sio – tarsi prisilietę prie kažko švento, sa-
kralaus, kupini gėrio ir švelnumo, dėkojome 
Dievui už padovanotą piligriminę kelionę, 
priartinusią prie Jo slėpinio...


