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2019 m. kovo 1 d. popiežius 
Pranciškus priėmė arkivyskupo 
Liongino Virbalo SJ atsistatydini-
mą iš Kauno arkivyskupo pareigų. 
Kauno arkivyskupijos apaštaliniu 
administratoriumi paskirtas Kau-
no arkivyskupijos augziliaras 
vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis 
šias pareigas eis, kol pareigas už-
ims naujai paskirtas arkivyskupas.

Dėkojame Jo Ekscelencijai 
už tarnystės laiką bei pastangas ir 
pateikiame arkivyskupo Liongino 
Virbalo SJ kreipimąsi.

Brangieji,
Popiežiaus Pranciškaus valia praėjusį laikotarpį skyręs vyskupo 

tarnystei, nuo kovo 1 d. jo leidimu grįžtu darbuotis pagal mano 
vienuolinį kunigišką pašaukimą. Iškylant sveikatos problemoms, o 
ypač matydamas vienuolinio pašaukimo prasmę ir reikšmę tikiuosi, 
kad taip galėsiu geriau tarnauti Dievui ir žmonėms.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už laiką, kurį galėjau praleisti su 
Jumis Kauno arkivyskupijoje.

Tai, kas buvo padaryta gero – tik dėka daugelio Evangelijai pasi-
šventusių ir ištikimai Bažnyčioje tarnaujančių kunigų ir pasauliečių.

Prašau atleisti už mano trūkumus. Visada liksite mano maldose.

Mieli parapijiečiai, brangūs broliai ir seserys Kristuje!
Prisikėlęs Kristus ateina į mūsų gyvenimus, kad perkeistų mus, mūsų planus, 

mūsų mąstyseną, mūsų nuostatas. Apie tai mums primena apaštalas Paulius: 
„Laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Jėzuje Kristuje“ (Laiškas 
romiečiams 6, 11).

Tegul Šv. Velykų rytas į Jūsų namus atneša tikrąjį džiaugsmą, meilę ir gėrį, 
kad juos dalytumėte visiems, ypač tiems, kurie dar vis nepažįsta Dievo, kuriems 
Velykos – tai tik graži pavasario šventė.

Gražaus, prasmingo Šv. Velykų ryto!
Parapijos klebonas ir kunigai 

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Popiežius priėmė arkivyskupo Liongino Virbalo SJ  
atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metropolitopreigų.  

Įžanga
Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti ki-

tame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. 
Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, 
kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl 
Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti 
išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami 
kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami 
visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, 
kurie labiausiai stokoja.

Remiantis šia transcendentine vertybe, 
vyko keletas susitikimų, paženklintų drau-
giškumo ir brolybės atmosfera. Susitikimuo-
se dalijomės šiandienos pasaulio džiaugs-
mais, rūpesčiais ir problemomis žvelgdami 
į mokslinę ir techninę pažangą, medicinos 
laimėjimus, skaitmeninę epochą, žiniasklai-
dą ir komunikavimo priemones; svarstėme 
taip pat apie skurdą, karinius konfliktus ir 
daugybės brolių bei seserų kančias įvairiose 
pasaulio vietose dėl ginklavimosi varžybų, 

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba per Apaštalinę nunciatūrą pranešė, 
kad Popiežius Pranciškus ir Didysis Al-Azhar imamas 2019 m. vasario 4 d. 
Abu Dhabi pasirašė Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės 
taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Šventasis Tėvas Pranciškus trokšta, 
kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su šiuo do-
kumentu. Pateikiame Lietuvos vyskupų konferencijos parengtą šio svarbaus 
dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos  
ir taikaus sambūvio pasaulyje

socialinio neteisingumo, korupcijos, nely-
gybės, moralinio nuosmukio, terorizmo, 
diskriminacijos, ekstremizmo ir daugelio 
kitų priežasčių.

Dokumento apie žmogiškąją brolybę 
idėja kilo iš mūsų broliškų ir atvirų disku-
sijų, taip pat iš susitikimo, kupino vilties dėl 
visų žmonių laukiančios šviesios ateities. 
Tai nuoširdžiai ir rūpestingai apmąstytas 
tekstas, išreiškiantis geros ir pagarbios 
valios bendrą deklaraciją. Tai dokumentas, 
raginantis visus žmones, tikinčius į Dievą ir 
žmogiškąja brolybe, susivienyti bendrame 
darbe, siekiantis tapti gaire būsimosioms 
kartoms plėtojant tarpusavio pagarbos 
kultūrą, suvokiant didžiulę Dievo malonę, 
darančią visus žmones broliais.

Tęsinys – „Prisikėlimas“ Nr. 197

ARKIVYSKUPO KREIPIMASIS

Pagal kaunoarkivyskupija.lt 

Su meile Kristuje –
arkivyskupas  

Lionginas Virbalas SJ
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Užbaigus duonos ir vyno atnašavimo 
dalį yra pradedama liturginė malda, kuri yra 
centrinis Mišių momentas ir yra nukreipta į 
šventąją Komuniją. Ji atitinka tam, ką pats 
Jėzus darė prie Paskutinės Vakarienės su 
apaštalais stalo. Jo padėka atgyja kiekvienoje 
mūsų Eucharistijoje, susiedama mus su jo 
gelbstinčia auka.

Šioje iškilmingoje Maldoje Bažnyčia 
išreiškia tai, ką ji išpildo, kai švenčia Eucha-
ristiją, ir motyvą, dėl kurio švenčia: buvimą 
bendrystėje su Kristumi, iš tiesų esančiu 
pašventintuose duonoje ir vyne. Pakvietus 
tautą kelti širdis į Viešpatį ir Jam dėkoti, 
kunigas garsiu balsu ištaria maldą, visų 
vardu kreipdamasis Šventojoje Dvasioje į 
Tėvą per Jėzų Kristų. Šioje maldoje tikintieji 
susivienija su Kristumi šlovinant didžius 
Dievo darbus ir aukojant atnašas. Kristaus 
auka ir Eucharistijos auka yra ta pati (žr. 
Bendrieji Romos mišiolo nuostatai, 78 sk.; 
Katalikų Bažnyčios Katekizmas - KBK 1367 
sk.). Ir kad tikintieji įžengtų į tokią vienybę, 
turi suprasti. Todėl Bažnyčia norėjo švęsti 
Mišias ta kalba, kuria žmonės supranta: kad 
kiekvienas galėtų įsilieti į pašlovinimą ir šią 
didžią maldą kartu su kunigu.

Mišiole yra kelios Eucharistinės mal-
dos formulės, visos sudarytos iš tam tikrų 
elementų: pirmiausia prefacijos, arba dė-
kojimo giesmės, už Dievo dovanas, ypač 
už savo Sūnaus, Išganytojo, atsiuntimą, 
kuri užsibaigia garbinimo himnu: „Šven-
tas, šventas...“ Šis paprastai yra giedamas: 

visa susirinkusi bendruomenė savo balsą 
sujungia su angelų ir šventųjų balsais gar-
bindama ir šlovindama Dievą.

Po to ateina laikas epiklezei – Švento-
sios Dvasios šaukimuisi, kad savąja galia 
pašventintų vyną ir duoną. Šventosios 
Dvasios veikimas ir paties Kristaus žodžių, 
pakartojamų kunigo,  veiksmingumas iš 
tiesų sudabartina duonos ir vyno forma jo 
Kūną ir Kraują, jo auką ant Kryžiaus kartą 
visiems laikams. Tai „tikėjimo slėpinys“. 
Švenčiant Viešpaties mirties ir gyvenimo 
atminimą, laukiant šlovingo sugrįžimo, 
Bažnyčia atnašauja Tėvui auką, kuri sutaiko 
dangų ir žemę: atnašauja velykinę Kristaus 
auką aukodamasi su Juo pati ir prašydama 
Šventosios Dvasios galia tapti Kristuje 
„vienu kūnu ir viena siela“. Tokia yra sa-
kramentinės Komunijos malonė ir vaisius: 
maitinamės Kristaus Kūnu, kad taptume jo 
gyvuoju Kūnu šiame pasaulyje.

Komunijos slėpinyje Bažnyčia susivie-
nija su Kristaus atnaša ir Jo užtarimu. Šioje 
šviesoje „katakombų piešiniuose ne kartą 
vaizduojama ypatinga Bažnyčios laikyse-
na – kaip besimeldžiančios, plačiai rankas 
iškėlusios moters. Kaip Kristus, kuris ant 
Kryžiaus ištiesė rankas, Bažnyčia per Jį, su 
Juo ir Jame aukojasi už visus žmones ir juos 
užtaria (KBK 1368 sk.)“.

Eucharistinė malda prašo Dievo surinkti 
visus savo vaikus meilės tobulume, vieny-
bėje su popiežiumi ir vyskupu, kurie pami-
nimi vardais, taip parodant, jog švenčiame 

vienybėje su visuotine Bažnyčia ir su daline 
Bažnyčia. Maldavimas, kaip ir atnašos, yra 
pateikiamas Dievui už visus Bažnyčios 
narius, gyvus ir mirusius, laukiančius palai-
mintos vilties dalintis amžinuoju dangaus 
paveldu su Mergele Marija ir šventaisiais. 
Niekas ir nieko nėra pamirštama eucharis-
tinėje Maldoje, viskas kreipiama į Dievą, 
kaip primena ją užbaigiančioje doksologijoje 
(pagarbinime). Nei vienas nėra pamirštamas. 
Šiuo momentu galima savo viduje atsiminti 
ar paprašyti paminėti sau artimus žmones, 
gyvus ar jau išėjusius. Ir, karštai pridūrė 
popiežius, už tai nereikia mokėti. Jei norima 
palikti auką, galima, tačiau tai nėra mokestis 
už vardo ištarimą. Mišios yra nemokamos. 
Kristaus auka yra veltui. Atpirkimas yra 
veltui. Svarbu tai suprasti.

Galbūt ši senoviniais laikais sunorminta 
maldos forma gali mums atrodyti tolima, 
tačiau, jei gerai suprasime jos prasmę, tai 
tikrai mums padės geriau joje dalyvauti. Ji 
išreiškia visa tai, ką išpildome eucharistinia-
me šventime. Be to, ji moko trijų nuostatų, 
kurių Jėzaus mokiniams neturi pritrūkti: 
pirma, mokėti dėkoti „visada ir visur“, ne 
vien kartais, kai viskas gerai. Antra, versti 
savo gyvenimą į meilės dovaną, laisvą ir 
nemokamą. Trečia, kurti konkrečią bendrys-
tę, Bažnyčioje ir su visais. Tad ši centrinė 
Mišių malda mus ugdo, po truputį, visą savo 
gyvenimą padaryti „eucharistija“.

Parengta pagal Vatikano radiją

SVEČIUOSE PAS....

POPIEŽIUS IR PASAULIS 

(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą) 

11. Popiežius: Eucharistinė malda
Bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą 
apie Šventąsias Mišias, apie kitą esminę Mišių dalį – Aukos arba Eu-
charistijos liturgiją, apie šios liturgijos dalį, vadinamą eucharistine 
malda. Katechezės pradžioje buvo perskaitytos eilutės iš apaštalo 
Pauliaus laiško korintiečiams: „Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai 
perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, 
paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra 
mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“. 
Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji 
Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano at-
minimui“ (1 Kor 11, 23–25).

Vilius MISEVIČIUS
Maldininkai ir miesto svečiai, aplankę Kristaus 
Prisikėlimo parapijos bažnyčias švenčių metu, 
dažnai gražių žodžių išsako ir apie subtilią mūsų 
šventovių puošybą. Maloniai stebina skoningai 
parengtos gėlių kompozicijos, originalūs meniniai 
sumanymai. Tad pasitinkant Šv. Velykas, panorome 
išsamiau papasakoti apie mūsų parapijos šventovių 
puošimu besirūpinančius žmones, kuriems vado-
vauja gėlininkė Janina Balasevičienė.

Svečiuose pas parapijos floristę  
Janiną BALASEVIČIENĘ

„Mūsų šeimoje katalikiškas auklėjimas 
buvo skiepijamas nuo mažumės. Bažnyčio-
je kartu su kitomis mergaitėmis šventinių 
procesijų metu barsčiau gėles, vėliau abu su 
vyru tai skatinome daryti dvi dukras”, – pri-
siminė Janina. Baigusi Kauno politechnikos 
institutą, darbšti ir pareiginga moteris greit 
kilo karjeros laiptais. Atkūrus šalies nepri-
klausomybę, vadovavo savo įkurtai įmonei.

„Kai dukros išvyko mokytis į JAV, pano-
rau ramesnio darbo ir su gėlėmis susijusios 
veiklos. Tuo metu Kristaus Prisikėlimo pa-
rapijoje dirbusi sesuo Elena Sabaliauskienė 

Parapijos floristė Janina Balasevičienė 
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pasiūlė pakalbėti su klebonu ir tapau parapijos 
bažnyčias puošusios I. Žukauskienės talkinin-
ke. Kartu su ja praleisti metai man buvo puiki 
kūrybiškumo mokykla. Ingai išvykus gyventi 
į užsienį, klebonas mons. V. Grigaravičius 
parapijos floristės pareigas patikėjo man. 
Taip bažnyčių puošyba užsiimu iki šiol – jau 
devyneri metai“, – kalbėjo J. Balasevičienė.

Floristika jau tapo ne tik Janinos ir Jono 
Balasevičių gyvenimo būdu – meilė gėlėms 
perduota ir atžaloms. Dukra Joana baigė 
floristikos dizaino kursus Lietuvoje, gėlių 
komponavimo meno subtilybių mokėsi JAV. 
Ji nuolat tobulina žinias tarptautiniuose 
seminaruose su žymiais mūsų šalies ir už-
sienio floristais. „Su naujienomis, įgytomis 
žiniomis ji ne tik pasidalija su manimi, bet ir 
noriai talkina puošiant Kristaus Prisikėlimo 
parapijos šventoves. Per didžiąsias metų 
šventes į pagalbą ateina kolegos, bendra-
minčiai, parapijos aktyvistai. Papuošimus 
pagaminti bei įgyvendinti kitus stambes-
nius projektus padeda ne tik mano vyras 
Jonas, bet ir žentas Raimondas bei Joanos 
septynmetis Mažvydas su šešerių Saule. 
Mažieji Kulautuvoje, kur gyvename, renka 
kankorėžius, giliukus, kaštonus – tai panau-
dojame advento puošybai. Taip tapome viena 
komanda, o man ypač malonu, kad vaikaičiai 
nuo mažens domisi mūsų darbais ir, tikė-
kim, ateityje taps mūsų dabartinės veiklos 
tęsėjais...“, – šypsojosi parapijos floristė. 
Beje, Joana Zubrickienė yra įmonės „JG 
Floristika ir dekoras Janinos Gėlės“ įkūrėja 

ir savininkė, padeda papuošti ne tik Kristaus 
Prisikėlimo parapijos bažnyčias, bet ir kitas 
švenčių vietas, kuria gėlių kompozicijas 
vestuvėms, gražina kapus ir kt.

Užklausus apie sumanymus papuošti ba-
ziliką ir mažąją bažnyčią šių metų Šv. Velykų 
šventėms, J. Balasevičienė sakė: „Kadangi 
Kristaus Prisikėlimo iškilmė šiemet vėlai, 
šventovių papuošimams naudosime pavasa-
rio spalvas, žalumą. Planuodami dekorą vi-
suomet atkreipiame dėmesį tai, kas tuo metu 
vyksta gamtoje. Iš daugelio metų negalėčiau 
išskirti nė vienos šventinės puošybos – visos 
yra reikšmingos dėl kūrybinių ieškojimų, 
giliai išgyventos, nes sudėta daug minčių, 
emocijų, profesinių žinių....“

Parapijiečiai pastebi ir gražiai padabintą 
mūsų parapijos šventovių aplinką: prie įėji-
mų stovi dideli vazonai, terasos klombose 
– skoningos kompozicijos. Pasak Janinos, 
stengiamasi sodinti geriausiai išsilaikančias 
gėlytes (našlaites, serenčius, viržius – jų 
pasodinama apie 200 vnt.), nes šventoriuje 
bei terasoje vyrauja dideli vėjo sūkuriai.
Taip pat puošiama aplinka prie parapijos 
namų, daromos gyvų gėlių kompozicijas, 
prižiūrima, kad šventoriuje neaugtų žolės. 
Šiltuoju metu Janina augalus užsisako iš 
Lietuvos gėlių augintojų, o šaltuoju sezonu 
gėles perka Olandijos aukcionuose. 

Parapijos floristė akcentavo, kad rengiant 
projektus papuošti parapijos šventoves įsi-
klausoma į monsinjoro V. Grigaravičiaus 
pastabas. Jos įsitikinimu, parapijos klebonas 

pasižymi išpuoselėtu meniniu skoniu, mėgs-
ta grožį, gėles, atviras naujovėms, visada 
pateikia gerų idėjų, kaip ir kuo gražiau bei 
įdomiau papuošti baziliką. J. Balasevičienė 
taip pat dėkoja už aktyvių parapijiečių pa-
siūlymus. Floristė dažnai sulaukia padėkų 
už įvairių iškilmių puošybą. 

„Kai Kristaus Prisikėlimo šventovėse 
vyksta santuokos, pagal jaunųjų pageida-
vimus puošiame ceremonijos vietas. Po 
ceremonijos gėlės ir jų kompozicijos lieka 
šventovėse, jas papuošdamos kelias dienas 
ar savaitę. Be to, pagal tėvų pageidavimus 
Krikšto iškilmei atitinkamai puošiame krikš-
tyklą arba koplytėlę terasoje”, – rodydama 
nuotraukas pasakojo gėlininkė.

J. Balasevičienė bent kartą metuose 
vyksta į JAV, kur Saint Louise gyvena an-
trosios dukros Jovilės šeima. Močiutė labai 
pasiilgsta ne tik trejų metukų Luknės, bet ir 
dvigubai už ją vyresnio Nedo bei aštuonerių 
Mato. „Išvykos metu nepamirštu savo tie-
sioginio darbo, pomėgio gėlėms. Pasisemiu 
amerikietiškų naujovių, surandu originalių 
stovų, dailesnių žvakidžių ir kitos atributi-
kos. Tai panaudojame Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos puošyboje“, – baigiant pokalbį 
užsiminė parapijos floristė. 

Už uolią tarnystę parapijoje Janina 2014 
m. buvo apdovanota medaliu „Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčia“, o dar po dvejų 
metų pelnė medalį „Švenčiausios Mergelės 
Marijos Apsireiškimas“ už Šiluvos šventovių 
puoselėjimą bei gražinimą. 

Valerija LIETUVNIKIENĖ
Kovo 30 d. 11 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje parapijos klebonas mon-
sinjoras Vytautas Grigaravičius aukojo Šventąsias Mišias už parapijos 
Švenčiausiojo Sakramento adoruotojus ir besimeldžiančius Gyvąjį Rožinį. 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Šventosios Mišios už parapijos Švenčiausiojo Sakramento 
adoruotojus ir besimeldžiančius Gyvąjį Rožinį

kartą pažvelkime ir ištirkime savo širdį, kiek 
mumyse yra nuolankumo, meilės ir nuošir-
dumo bendrystėje su Viešpačiu Jėzumi Kris-
tumi“, – sakė monsinjoras. Jis minėjo, kad 
malda, kurioje Viešpats visada yra pirmas, 
kurioje visada laukia žmogaus, yra Dievo 
dovana kiekvienam žmogui. 

Klebonas paminėjo daug ištraukų iš Šv. 
Rašto, kuriose Jėzus Kristus matomas kaip 
maldos žmogus. Jis buvo labai užimtas, 
bet visada rasdavo laiko maldai ir niekada 
nedarydavo jokių svarbių sprendimų nepa-

simeldęs: Jėzus meldėsi, prieš išrinkdamas 
apaštalus; kalbėjo padėkos maldą duonos 
padauginimo scenoje; meldėsi Alyvų sode ir 
daugeliu kitų atvejų. Jėzus visada meldėsi, 
nuolat kalbėjosi su Tėvu. 

Kristaus gyvenimas žmones moko, kad 
reikia ne tik melstis, bet ir daryti gerus darbus 
kitų labui. Tikėjimas turi būti paremtas dar-
bais. Tai gali būti labai paprasti darbai – pasis-
veikinimas ir šypsena ryte sutiktajam, ligonio 
aplankymas, pasidalinimas rūbu ar uogienės 
stiklainėliu. Labai svarbus gerumo darbas yra 
kito palaikymas malda, ypač kančios akivaiz-
doje, kai žmogaus tikėjimas susvyruoja. 

„Taip vieni kitus palaikydami šventėjame 
ir einame ten, kur visus kviečia Viešpats”, –  
sakė monsinjoras ir priminė popiežiaus Pran-
ciškaus mokymą apie „Tėve mūsų“ maldą ir 
tiems, kurie norėtų pasigilinti, rekomendavo 
paskaityti knygelę. Jis išskyrė pagrindinius 
kasdienės maldos dalykus: malda turi būti 
nuoširdi, pilna tikėjimo ir nuolankumo. Ge-
rai, kad ji taptų gyvenimo būdu, būtinu kaip 
kvėpavimas ir širdies plakimas. 

Sustiprinti Šventąja Komunija, gavę Baž-
nyčios palaiminimą, parapijiečiai ir svečiai 
neskubėdami iškeliavo į pasaulį. Šypsenos, 
džiaugsmu ir viltimi šviečiančios akys bylojo 
apie atsinaujinimą bei pasiryžimą naujiems 
geriems darbams. O pasilikusieji pokalbiui pa-
tvirtino, kad tokie susitikimai labai reikalingi. Valerijos Lietuvnikienės nuotraukos

Susirinko didelis būrys tikinčiųjų, my-
linčių Dievą ir meldžiančių užtarimo per 
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad žmonių 
širdyse ir visame pasaulyje įsigalėtų taika. 

Monsinjoras pasveikino visus kreipiniu: 
„Sveiki, kareiviai!“, tuo įvardydamas maldos 
žmones Dievo kariaunos kareivija. 

Homilijos metu monsinjoras kalbėjo 
apie maldą: kokia ji galėtų būti geriausia, 
kodėl yra tokia svarbi ir į ką labiausiai 
reikėtų atkreipti dėmesį maldos gyvenime. 
„Gavėnios metas – susikaupimo laikas. Dar 
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Mokymai finansuojami  
iš Europos socialinio 

fondo lėšų

Balandžio mėnesio liturginis kalendorius
  7 – V Gavėnios sekmadienis
 14 – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis
 18 – Didysis Ketvirtadienis: ryte katedrose – Krizmos Mišios,  

vakare – Paskutinės Vakarienės Mišios
 19 – Didysis Penktadienis
20 – Didysis Šeštadienis, Velykų Vigilija – Velyknaktis
21 –  Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)
28 – II Velykų sekmadienis – Atvelykis  

(Dievo Gailestingumo sekmadienis)
29 – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja,  

Europos globėja

Velykinis Tridienis
„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo 

velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu 
grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios 
ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas 
yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose.

Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda 
vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų se-
kmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis.  Didįjį penktadienį ir, 
jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi 
šventojo priešvelykinio pasninko.

Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Vieš-
pats prisikėlė, – yra „visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia 
budėdama laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau 
švenčia. Todėl visos šios šventosios vigilijos pamaldos turi būti 
atliekamos naktį: arba taip, kad prasidėtų su nakties pradžia, arba 
kad baigtųsi prieš sekmadienio aušrą“ (AC, 18–21).

http://lk.katalikai.lt/ 

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA 
Kristaus Prisikėlimo parapijoje 

2019 m. balandžio 18 d. – balandžio 22 d.
Kunigai klauso išpažinčių: 
Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo  

7.00 iki 8.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) 
ir nuo 17.00 iki 19.00 val. – Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Že-
maičių g. 31 A);. Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 7.00 iki  
20.00 val. – Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 

Balandžio 18   d., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 10.00 val. KRIZMOS šv. 
Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno 
arkivyskupijos apaštalinis administratorius, vyskupas Algirdas Ju-
revičius. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai   
18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo 
bazilikoje) 

Balandžio 19 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios 
pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). 20.00 val. Kryžiaus 
kelio procesija iš apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos į 
Santaką. Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis ad-
ministratorius, vyskupas Algirdas Jurevičius. Kryžiaus kelio eisenoje 
raginame su savimi turėti žvakę

Balandžio 20 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 20.00 val., Velyknakčio pa-
maldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja 
parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius 

Balandžio 21 d., PIRMOJI ŠV. VELYKŲ DIENA. 8.00 val. Viešpaties 
Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  ir bažnyčioje)  
11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

Balandžio 22 d., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios 
(Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios 
(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje) 

PARAPIJOS INFORMACIJA

Balandžio 6–7 d.  
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PARAPIJOJE

Kviečiame visus parapijiečius į Gavėnios rekolekcijas, kurios 
vyks Kristaus Prisikėlimo bazilikoje š. m. balandžio 6–7 dienomis. 
Rekolekcijų programa:

Balandžio 5 d., penktadienis
9.00 val. Rekolekcijos moksleiviams 
17.10 val. Rekolekcijų pradžia. Himnas  
į Šventąją Dvasią. Kryžiaus kelias 
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 

Balandžio 6 d., šeštadienis
8.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 
9.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Graudūs verksmai 
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 

Balandžio 7 d., sekmadienis
7.30 val. Graudūs verksmai
8.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 
9.00 val. Graudūs verksmai
9.30 val. Šv. Mišios, pamokslas 
11.00 val. Šv. Mišios, pamokslas 
12.30 val. Šv. Mišios, pamokslas 
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas,  
Švč. Sakramento procesija. Rekolekcijų pabaiga 

SOCIALINĖS IR KARITATYVINĖS INICIATYVOS PARAPIJOJE

Kviečiame į tradicinę VERBŲ MUGĘ!
Kaip ir kiekvienais metais Verbų sekmadienį parapijoje vyks 

tradicinė parapijos socialinių institucijų mugė. Mugė vyks Kris-
taus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje. Jos metu už auką įsigydami 
parapijos Caritas ir Pagalbos namuose tarnybos savanorių rištų 
verbų bei įvairių velykinių suvenyrų, kartu paremsite socialines 
parapijos veiklas.

Mugės metu po šv. Mišių visi parapijiečiai bus vaišinami arbata, 
pristatoma parapijoje veikiančių socialinių institucijų veikla! Kvie-
čiame prisijungti visus turinčius valandėlę laisvo laiko ir norinčius 
prisijungti prie pasirengimo mugei! 

Smulkesnės informacijos teiraukitės parapijos Caritas:  
tel.: 8 37 323548, 8 683 18181, 8 676 38333 arba el.paštu lc.slauga@
gmail.com 

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų  
ciklas „Gailestingai veik!” 

Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį, saugiai jį slaugyti, 
supažindinama su bendravimo su ligoniais ypatumais, suteikiami 
slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados 
aspektai. Mokymai nemokami, visi dalyviai yra vaišinami arbata ir 
sausainiais.

Balandžio mėn. mokymai vyks 
balandžio 24 dieną nuo 18 val. Prisi-
kėlimo bazilikos konferencijų salėje. 

Kviečiame prisijungti visus besi-
dominčius!

Smulkesnės informacijos teirau-
kitės: tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 
arba el.paštu lc.slauga@gmail.com


