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PARAPIJOS KLEBONO ŽODIS

Budėkite, nes nežinote, kada ateis Jūsų Viešpats 

Mielieji, Šv. Kalėdų rytą noriu kartu su Jumis pasidžiaugti mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Jis ateina į kiekvienus namus, į 
kiekvieną laukiančią širdį, atnešdamas džiaugsmą, ramybę ir švie-
sią viltį. Ši žinia niekada nepasensta, kaskart sužadindama širdyse 
meilę, švelnumą ir norą skelbti pasauliui: „Dievas – su mumis!“ 

Šv. Kalėdų džiaugsmo vedami, ženkime į Naujuosius 2020 metus 
su tikėjimu, kad Kūdikėlio Jėzaus švelnumas pažadins mūsų širdyse 
jautrumą kiekvienam stokojančiam dėmesio ir meilės.

Pagarbiai  
Mons. Vytautas Grigaravičius, 

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas 

Gruodžio 24 d., antradienis. Kūčios. 
Šv. Mišios aukojamos 7.00, 8.00 ir 22.00 
val. – Piemenėlių šv. Mišios. 

Gruodžio 25 d. MŪSŲ VIEŠPATIES 
JĖZAUS KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ 
(Šv. Kalėdos). Šv. Mišios aukojamos 8.00, 
9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.  

Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų 
diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 
12.00 ir 18.00 val. 12.00 val. Iškilmingos šv. 
Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazi-
likos konsekracijos 15-ųjų metinių iškilmė. 

Advento savaitės buvo pasirengimas Kalė-
dų – Kristaus Gimimo iškilmei. Jėzus Kristus 
atėjo pas žmones tapdamas vienu iš jų. Jis 
apreiškė savo šlovę per įvairius apsireiški-
mus, rodydamas įvairius ženklus, stebuklin-
gai gydydamas žmones, išvaduodamas iš 
demonų apsėstuosius, netgi prikeldamas iš 
numirusiųjų. Jis prisiėmė pasaulio nuodėmę 
ir žeminančia mirtimi ant kryžiaus išvadavo 
žmoniją iš amžinosios mirties. Mes tikime, 
kad vieną dieną Jis vėl ateis kaip gyvųjų ir 
mirusiųjų teisėjas.

Todėl Advento liturgija paeiliui mini abu 
Viešpaties atėjimus, kartu pabrėždama, jog 
Kristus be paliovos ateina į pasaulį ir pasi-
rodo žmonėms per gyvenimą ir liudijimą tų, 
kurie jį tiki. Advento laiku mums primenami 
abu įvykiai: buvęs – Dievo įsikūnijimas ir 
būsimas – galutinis susitikimas su Kristumi. 

Pirmasis atėjimas paženklintas nakties 
tyla. Tik bandą sergintys piemenys, išgirdę 
Viešpaties angelo žinią: „Šiandien Dovydo 
mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Vieš-
pats Mesijas“ (Lk 2, 11), nuskubėjo į Betliejų 
pažiūrėti, kas ten įvyko. Jie pirmieji aplankė 

gimusį Kūdikėlį Jėzų ir paskelbė visiems, 
ką jiems pasakė Viešpaties angelas. Visi 
stebėjosi jų pasakojimu, o piemenys „grįžo 
atgal garbindami ir šlovindami Dievą už 
visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems 
buvo paskelbta“ (Lk 2, 20).

Priešingai nei pirmasis, antrasis atėjimas 
stipriai sukrės žmoniją – Jėzus pasirodys su 
didžia galybe ir garbe. Evangelijoje pagal 
Luką Jėzus šiurpinančiai nusako savo an-
trojo atėjimo ženklus: „Bus ženklų saulėje, 
mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis 
sielvarto slegiamos tautos, jūrai baisiai 
šniokščiant ir šėlstant. Žmonės sustings iš 
baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, 
nes dangaus galybės bus sudrebintos. Tada 
jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje 
su jėga ir didžia šlove“ (Lk 21, 25 – 27). 
Evangelijoje pagal Matą Jėzus savo atėjimą 
prilygina Nojaus dienoms, kai „prieš tvaną 
žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė <...>, nie-
ko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus 
nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus 
Sūnus“ (Mt 24, 38 – 39). Kitaip tariant, ši 
diena bus tokia pat paprasta, kaip ir visos 

Palaimingų  
šv. Kalėdų!

Aš atėjau, kad 
žmonės turėtų 
gyvenimą, –  

kad apsčiai jo 
turėtų. 
(Jn 10, 10) 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir 
Marijos radiją. 

Gruodžio 29 d., sekmadienis. 11.00 
val. Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus

2020 m. Sausio 1 d., trečiadienis. ŠVČ. 
MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDY-
TOJOS, IŠKILMĖ. Šv. Mišios aukojamos 
8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Sausio 6 d., antradienis. VIEŠPATIES 
APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ (Trys Karaliai).

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30 ir 18.00 val.

Pamaldų tvarka šv. Kalėdų šventiniu laikotarpiu

Mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS
Mieli tikintieji, brangūs parapijiečiai, 

pirmuoju Advento sekmadieniu pradedame 
A ciklo liturginius metus. Noriu priminti, 
kad liturginiai metai – tai Kristaus gyvenimo 
slėpinių išgyvenimas. Kas treji metai keičiasi 
Šv. Rašto skaitinių ciklas, todėl turime A, B 
ir C ciklo liturginius metus.

Kiekvieni liturginiai metai prasideda 
Adventu. Žodis „adventas” reiškia atėjimą. 
Krikščionys laukia Ateinančiojo, Dievo 
pažadėtojo Išganytojo. Iš pradžių keturios 
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 kitos. Žmonės ramiai gyvens, pasinėrę 
į savo kasdienybę, bet paskui atsitiks 

tai, kad Kristus akimirksniu pasirodys savo 
šlovėje ir garbėje. Todėl Jis įspėja: „<…> 
būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą 
valandą, kurią nemanote“ (Mt 24, 44). 

Taigi, Advento metu Bažnyčia mus 
ragina atsigręžti į save ir paklausti: ar esu 
pasirengęs susitikti su savo dangiškuoju 
Tėvu? Ką daryti? Pradėkime nuo paprastų, 
atrodytų, nereikšmingų dalykų. Koks yra 
mano rytas? Ar pabudę pažvelgiame vienas 
kitam į akis, ar padovanojame šypseną su-

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Kviečiame skaitytojus susipažinti su sutrumpintu popiežiaus Pranciškaus Apaštaliniu laišku,  
paskelbtu Romoje 2019 m. rugsėjo 30-ąją, šventojo Jeronimo liturginio minėjimo dieną,  

dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo motu proprio forma. 

Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinis laiškas APERUIT ILLIS  
dėl Dievo Žodžio sekmadienio (sutrumpintas)

tuoktiniui, vaikui, artimiesiems, kurie yra 
šalia? Ar išlydėdami savo vaikus į mokyklą 
apkabiname juos, pabučiuojame ir pažen-
kliname maldos bei palaiminimo ženklais? 
Ar saugiai vairuojame, einame per gatvę, 
saugodami savo ir kitų žmonių gyvybę? Ar 
tikrai gerbiame, meldžiamės ir laiminame 
tuos, kurie šiandien ištikti skausmo, apimti 
vienišumo, jaučiasi nereikalingi ir atstumti? 
Ir dar daug panašių, kasdienybę lydinčių 
klausimų galime užduoti sau.

Advento metas – tai kiekvienam iš 
mūsų dar viena proga sustoti, susimąstyti 

Mūsų tapatybei ypač svarbus ryšys, 
siejantis Prisikėlusįjį, tikinčiųjų bendruo-
menę ir Šventąjį Raštą. Jei Viešpats mūsų 
neįvesdintų, būtų neįmanoma suprasti Šven-
tojo Rašto gelmės. Tačiau teisinga teigti ir 
atvirkščiai: be Šventojo Rašto Jėzaus ir jo 
Bažnyčios misijos įvykiai pasaulyje nebūtų 
suvokiami. Todėl šv. Jeronimas buvo teisus 
tvirtindamas: „Nepažinti Raštų reiškia nepa-
žinti Kristaus“ (Izaijo knygos komentaras, 
Prologas: Comm. in Is: PL 24, 17).

Bebaigiant Ypatingąjį Gailestingumo 
jubiliejų pasiūliau „per liturginius metus 
vieną sekmadienį visą skirti Dievo žodžiui“, 
kad būtų galima suvokti „neišsemiamus 
lobius, kylančius iš Dievo nuolatinio di-
alogo su savo tauta“ (plg. Apašt. laiškas 
Misericordia et misera, 7). Vieno liturginių 
metų sekmadienio ypatingas paskyrimas 
Dievo žodžiui pirmiausia leidžia Bažnyčiai 
atnaujinti Prisikėlusiojo padarytą gestą, kuris 
taip pat ir mums atveria jo Žodžio lobyną, 
kad pasaulyje būtume to neišsemiamo turto 
skelbėjai. Čia prisimintinas šventojo Efremo 
mokymas: „Viešpatie, kas įstengtų suprasti 
visus turtus, glūdinčius vieninteliame tavo 

žodyje. Ką mes suvokiame, yra kur kas 
mažiau nei tai, ką paliekame nesuvokę, 
panašiai kaip tie ištroškę žmonės, geriantys 
iš versmės. Yra daugybė aspektų, kuriais 
galima aiškinti Tavo žodį, – tiek, kiek jį 
studijuojančių žmonių. Viešpats nuspalvino 
savo žodį įvairiopu grožiu, kad kiekvienas, 
kas jį tyrinėja, galėtų kontempliuoti tai, kas 
jam patinka. Jis paslėpė savo žodyje visus 
lobius, jog kiekvienas būtų praturtintas tuo, 
ką kontempliuoja“ (Diatesarono komenta-
ras, 1, 18).

Šiuo Laišku siekiu atsiliepti į daugelį 
iš Dievo tautos gautų prašymų, kad visoje 
Bažnyčioje būtų bendrai švenčiamas Die-
vo Žodžio sekmadienis. Įprastine praktika 
tapo tai, jog krikščioniškoji bendruomenė 
apmąsto Dievo žodžio ypatingą vertybę kas-
dieniame gyvenime. Vietinėse Bažnyčiose 
yra daug iniciatyvų, per kurias Šventasis 
Raštas vis labiau pasiekiamas tikintiesiems, 
o jie jaučiasi dėkingi už tą didžią dovaną, 
siekia gyventi ja kasdienybėje ir atsakingai 
bei nuosekliai ją liudyti.

Vatikano II Susirinkimas dogmine 
konstitucija Dei Verbum suteikė reikšmingą 
impulsą, leidžiantį iš naujo atskleisti Dievo 
Žodį. Šiame tekste, kurį verta nuolat apmąs-
tyti ir išgyventi, aiškiai išryškėja Šventojo 
Rašto prigimtis, jo perdavimas iš kartos į 
kartą (II skyrius), jo dieviškasis įkvėptumas 
(III skyrius), apimantis Senąjį ir Naująjį 
Testamentą (IV ir V skyrius), taip pat jo 
svarba Bažnyčios gyvenimui (VI skyrius). 
Siekdamas padaryti aiškesnį tą mokymą 
popiežius Benediktas XVI 2008 m. sušaukė 
Vyskupų sinodą tema „Dievo žodis Bažny-
čios gyvenime ir misijoje“. Po to jis paskelbė 
apaštališkąjį paraginimą Verbum Domini, 
kuriuo mūsų bendruomenėms pateikiamas 
pamatinis mokymas (1). Šiame dokumente 
išskirtinai nagrinėjamas performatyvus 
Dievo žodžio pobūdis, ypač kai liturginiame 
veikime išryškėja jo tikrasis sakramentinis 
charakteris (2).

Todėl linkėtina, kad mūsų liaudies 
gyvenime nepritrūktų to lemiamo ryšio su 
gyvuoju Žodžiu, kuriuo Viešpats nepaliauja-
mai kreipiasi į savo Sužadėtinę, kad ji galėtų 
augti meilėje ir liudydama tikėjimą.

Taigi nurodau, kad trečiasis eilinis litur-
ginių metų sekmadienis būtų skirtas švęsti, 
apmąstyti ir puoselėti Dievo žodį. Tas Dievo 
Žodžio sekmadienis įsiterpia tinkamu metų 
laiku, kai esame kviečiami stiprinti ryšius 
su judaizmo išpažinėjais, taip pat melstis 
dėl krikščionių vienybės. Tai nėra vien 
atsitiktinis laiko sutapimas: Dievo Žodžio 
sekmadienio šventimas yra reikšmingas 
ekumeniniu požiūriu, nes Šventasis Raštas 
tiems, kurie į jį įsiklauso, rodo kelią link 
tvarios ir tikros vienybės.

Bendruomenės ras būdų, kaip šį sekma-
dienį iškilmingai švęsti. Svarbu, kad per 
Eucharistijos šventimą šventasis tekstas būtų 
intronizuotas, idant visiems susirinkusiems 
taptų aiškus Dievo žodyje glūdintis normaty-
vinis pobūdis. Šį sekmadienį naudinga ypač 
išryškinti Dievo žodžio skelbimą ir pritaikyti 
homiliją taip, kad būtų pabrėžiama pagarba 
Dievo žodžiui. Vyskupai šį sekmadienį gali 
atlikti lektoriaus skyrimo apeigas ar skirti 
į kitą panašią tarnystę, taip pabrėždami 
Dievo žodžio liturginio skelbimo svarbą. 
Svarbu dėti reikiamas pastangas rengiant 
kai kuriuos tikinčiuosius, kad jie būtų tikri 
Žodžio skelbėjai, ir suteikiant jiems atitin-
kamą ugdymą, kaip įprastai vyksta akolitų 
ar ypatingųjų Komunijos dalytojų atveju. 
Parapijų klebonai galės tinkama forma įteikti 
susirinkusiems tikintiesiems Bibliją ar kurią 
nors vieną iš jos knygų, parodydami, kaip 
svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą, į jį 
gilintis ir melstis su juo, ypač atkreipdami 
dėmesį į lectio divina. 

Pilną laiško tekstą galite rasti parapi-
jos internetinėje svetainėje  

www.prisikelimas.lt 

Parengta pagal Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos informaciją

ir pasakyti: „Viešpatie, aš visas tavo. Pa-
dėk man nugalėti savąjį „aš“, kuris skatina 
savo asmeninius reikalus iškelti į pirmąją 
vietą, kuris neleidžia matyti vargstančiųjų, 
atstumtųjų skausmo ir dažniausiai, besirū-
pindamas žemiškaisiais turtais, pamirštu 
maldą, pamirštu tai, kad už viską turiu 
dėkoti Tau!“.

Nuoširdžiai prašykime Viešpatį, kad 
padėtų mums nugalėti savo silpnybes ir 
lemiamą valandą pasiruošę sutiktume Jį 
tyromis, mylinčiomis širdimis. Amen.

Foto: https://lvk.lcn.lt/naujienos
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Popiežiaus Pranciškaus žinia 3-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga:

Varguolio viltis nepražus amžinai
Pabaiga. Pradžia „Prisikėlimas“ Nr. 203.

4. Šventajame Rašte nuolat kartojasi 
tema, kaip Dievas veikia vargstančiųjų labui. 
Jis „išklauso“, „ateina į pagalbą“, „gina“, 
„saugo“, „atperka“, „gelbėja“. Varguolis nie-
kuomet nepatirs to, kad Dievas būtų abejin-
gas ar tylėtų jo maldos akivaizdoje. Dievas 
vykdo teisingumą ir nepamiršta (plg. Ps 40, 
18; 70, 6); Jis yra varguoliui prieglobstis ir 
neatsisako ateiti jam į pagalbą (Ps 10, 14).

Galima pastatyti daug sienų ir užbarika-
duoti įėjimus, susikuriant iliuzinį saugumo 
jausmą tarp savo turtų ir pakenkiant liku-
siesiems išorėje. Tačiau tai nebus amžinai 
besitęsianti būklė. Pranašų aprašoma „Vieš-
paties diena“ (plg. Am 5, 18; Iz 2–5 ir Jl 
1–3) sugriauna tautas skiriančias sienas ir 
nedaugelio žmonių arogantiškumą pakeičia 
daugybės solidarumu. Marginalizacijos 
būklė, kurią išgyvena milijonai žmonių, 
nebegali ilgai tęstis. Jų šauksmas skamba 
vis stipriau, jis girdimas visoje žemėje. Kaip 
rašė kun. Primo Mazzolari: „Vargšas yra 
nuolatinis protestas dėl mūsų neteisybių; 
varguolis yra kaip parakinė – jeigu ją už-
degsi, pasaulis susprogs.“

5. Neįmanoma neišgirsti primygtinio 
šauksmo, kuris Šventajame Rašte patikimas 
vargdieniams. Kad ir kur kryptų žvilgsnis, 
Dievo žodis parodo, jog vargšai neturi bū-
tinų gyvenimui dalykų ir dėl to priklauso 
nuo kitų. Vargšai yra prispausti, nuolankūs, 
parklupdyti ant žemės. Vis dėlto Jėzus dau-
gybės vargstančiųjų akivaizdoje nebijojo 
tapatintis su jais: „Kiek kartų tai padarėte 
vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte“ (Mt 25, 40). Šalintis to tapatini-
mosi būtų tolygu mistifikuoti Evangeliją ir 
praskiesti Apreiškimą. Dievas, kurį Jėzus 
panorėjo apreikšti, yra dosnus, gailestingas, 
neišsemiamo gerumo ir malonės Tėvas, 
suteikiantis viltį pirmiausia visiems tiems, 
kurie yra nusivylę ir neturi ateities.

Reikia prisiminti, kad palaiminimai, 
kuriais Jėzus pradėjo Dievo karalystės skel-
bimą, prasideda nuo žodžių: „Palaiminti jūs, 
vargdieniai“ (Lk 6, 20). Šio paradoksalaus 
skelbimo prasmė yra būtent tai, kad Dievo 
karalystė priklauso varguoliams, nes jų 
padėtis įgalina ją priimti. Kaip daug vargšų 
kasdien sutinkame! Kartais atrodo, jog laiko 
tėkmė ir civilizacijos laimėjimai tik gausina 
vargšų, užuot mažinę. Eina šimtmečiai, o 
tas evangelinis palaiminimas atrodo vis 
paradoksalesnis, nes vargšai vis labiau 
skursta, o šiandien dar labiau. Vis dėlto 
Jėzus, steigdamas savo Karalystę ir staty-
damas vargšus į centrą, nori mums perduoti 
būtent tai: jis Karalystę pradėjo, bet mums, 
savo mokiniams, patikėjo užduotį ją tęsti, 
drauge ir atsakomybę, kad vargšams būtų 
teikiama vilties. Būtent tokiais laikais kaip 
mūsiškiai reikia atnaujinti viltį ir grąžinti 
pasitikėjimą. Tai programa, kurios krikščio-
nių bendruomenė neturėtų nuvertinti. Iš jos 
kyla mūsų skelbimo ir krikščionių liudijimo 
tikėtinumas.

6. Bažnyčia, būdama artima vargšams, 
atsiskleidžia kaip tauta, pasklidusi tarp dau-
gelio tautų, ir pašaukta, jog niekas nesijaustų 
esąs svetimas arba išskirtas, nes ji visus 
įtraukia į bendrą išganymo kelią. Vargšų 
padėtis įpareigoja neleisti, kad atsirastų 
atotrūkis nuo juose kenčiančio Viešpaties 
Kūno. Veikiau esame pašaukti liesti Jo kūną, 
asmeniškai įsitraukdami į tarnystę, kuri yra 
autentiška evangelizacija. Taip pat socia-
linis vargstančiųjų skatinimas nėra išorinė 
veikla, nesusijusi su Evangelijos skelbimu; 
priešingai, ji parodo krikščioniškojo tikėjimo 
realizmą ir jo istorinį reikšmingumą. Meilė, 
gaivinanti tikėjimą į Jėzų, neleidžia moki-
niams užsisklęsti dusinančiame individua-
lizme, pasislėpus atskirose vidinio dvasinio 
gyvenimo srityse, nedarant jokios įtakos 
visuomeniniam gyvenimui (plg. Apašt. pa-
rag. Evangelii gaudium, 183).

Neseniai apverkėme didžio vargšų apaš-
talo Jeano Vanier mirtį. Savo atsidavimu jis 
atvėrė naujus kelius dalydamasis gyvenimu 
su visuomenės nuošalėje esančiais žmo-
nėmis ir per tai juos skatindamas. Jeanas 
Vanier iš Dievo gavo dovaną paskirti visą 
savo gyvenimą sunkias negales turintiems 
broliams, kuriuos visuomenė dažnai linkusi 
atskirti. Jis buvo „šventasis iš mūsų kaimy-
nystės“. Savo entuziazmu jis subūrė apie 
save daug jaunų žmonių, vyrų ir moterų, 
kurie savo kasdieniu įsipareigojimu dovano-
jo meilę ir grąžino šypseną daugeliui silpnų 
ir pažeidžiamų žmonių, pasiūlydami jiems 
tikrą „arką“, gelbstinčią nuo atskirties ir 
vienišumo. Tas liudijimas perkeitė daugelio 
žmonių gyvenimą ir leido pasauliui kitomis 
akimis pažvelgti į silpnus ir pažeidžiamus 
žmones. Vargšų šauksmas buvo išklausytas 
ir pažadino nesugriaunamą viltį, sukūrė 
konkrečios meilės regimus ir apčiuopiamus 
ženklus, kuriuos iki šiandien galime liesti 
savo rankomis.

7. „Pirmenybės teikimas mažiausiesiems, 
kuriuos visuomenė atstumia ir atmeta“ (ten 
pat, 195), yra prioritetinis pasirinkimas, 
kurį rinktis yra pašaukti Kristaus mokiniai, 
siekdami neišduoti Bažnyčios tikėtinumo ir 
dovanoti veiksmingą viltį niekieno negina-
miems žmonėms. Krikščioniškoji meilė juo-
se patvirtinama, nes tas, kuris per Kristaus 
meilę dalyvauja jų kančiose, įgyja stiprybės 
skelbti Evangeliją įtaigiai.

Krikščionių įsipareigojimas šios Pa-
saulinės vargstančiųjų dienos proga, o visų 
pirma kasdieniame gyvenime, yra susijęs 
ne tik su pagalbos iniciatyvomis, kurios, 
nors yra pagirtinos ir būtinos, turėtų žadinti 
kiekvieno didžiausią dėmesį sunkumus pa-
tiriantiems žmonėms. „Toks meilės kupinas 
dėmesys yra pradžia tikro rūpinimosi“ (plg. 
ten pat, 199) vargšais, siekiant jiems tikrojo 
gėrio. Nelengva liudyti krikščioniškąją viltį 
vartojimo ir išmetimo kultūros kontekste, – 
ji visada nukreipta į paviršinės ir netvarios 
gerovės plėtrą. Būtina pakeisti pasaulėjautą, 
iš naujo atskleisti esminius dalykus ir suteikti 

Dievo karalystės skelbimui konkretų turinį 
bei veiksmingumą.

Viltis perteikiama taip pat per paguodą, 
kuri įgyvendinama palydint varguolius ne 
tik entuziazmo momentais, bet ir tęstiniu 
įsipareigojimu. Vargšai gauna tikrą viltį 
ne tuomet, kai mato mus patenkintus, jog 
atidavėme truputėlį laiko, bet tuomet, kai 
mūsų pasiaukojime mato dovanojamos, 
neieškančios atlygio meilės aktą.

8. Prašau visų savanorių, kuriems dažnai 
tenka nuopelnas pirmiems suvokti, kaip 
svarbu skirti dėmesį vargšams, augti savo 
atsidavimu. Brangūs broliai ir seserys, raginu 
sutikus kiekvieną varguolį ieškoti to, ko jam 
iš tikrųjų reikia; neapsiriboti tik pamatinėmis 
medžiaginėmis gėrybėmis, bet įžvelgti ir jų 
širdyse glūdintį gerumą, dėmesingai atsi-
žvelgti į jų kultūrą ir raiškos būdus, kad būtų 
galima užmegzti su jais brolišką dialogą. 
Atidėkime į šalį ideologinius ar politinius 
skirstymus, įdėmiai įsižiūrėkime į tai, kas 
esminga, kas reikalauja ne gausybės žodžių, 
bet meilės žvilgsnio ir ištiestos rankos. Ne-
pamirškite, jog „didžiausia diskriminacija, 
kokią kenčia vargšai, yra dvasinio dėmesio 
stygius“ (ten pat, 200).

Vargšams pirmiausia reikia Dievo, jo 
meilės, kuri tampa regima dėka šalia jų 
gyvenančių šventų žmonių, kurie savo 
gyvenimo paprastumu išreiškia ir parodo 
krikščioniškosios meilės jėgą. Dievas pa-
sinaudoja daugeliu būdų ir nesuskaitoma 
daugybe priemonių, norėdamas pasiekti 
žmonių širdis. Žinoma, vargšai ateina pas 
mus, nes dalijame jiems maistą, tačiau 
jiems iš tikrųjų reikia to, kas pranoksta šiltą 
valgį ar sumuštinį, kuriuos jiems duodame. 
Vargšams reikia mūsų rankų, kad galėtų 
atsikelti, mūsų širdžių, kad iš naujo pajustų 
palankumo šilumą, mūsų buvimo, įveikian-
čio vienišumą. Jiems tiesiog reikia meilės.

9. Kartais reikia nedaug, kad būtų grą-
žinta viltis: pakanka sustoti, nusišypsoti, 
įsiklausyti. Vienai dienai atidėkime į šalį 
statistiką; vargšai nėra skaičiai, kurių pa-
grindu galėtume pasigirti veikla ir projektais. 
Vargšai yra asmenys, kuriuos reikia sutikti. 
Tai jauni žmonės ar vieniši seneliai, kuriuos 
reikia pasikviesti į namus ir pasidalyti su jais 
valgiu; tai vyrai, moterys ir vaikai, laukian-
tys draugiško žodžio. Vargšai mus gelbėja, 
nes įgalina sutikti Kristaus veidą.

Pasaulio akimis žvelgiant, atrodo nepro-
tinga manyti, kad vargas arba stygius gali 
turėti išganingą galią. Vis dėlto apaštalas tai 
patvirtina savo mokymu: „Tik pažvelkite, 
broliai, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių 
akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmin-
tingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet 
Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad 
sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas 
pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir 
tai, kas pasaulio akimis – žemos kilmės, kas 
paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad 
niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, – 
kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš  
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Pirmasis įvadinis susitikimas vyks 2019 m. gruodžio 2 d. 18 val. 
Jo tema – „Bažnyčios kvietimas veikti“. Paskaitą skaito Kauno 
arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas dr. Algirdas 
Jurevičius. Mokymai vyks trečiadieniais nuo 18.00 val. Kauno Kris-
taus Prisikėlimo konferencijų salėje, Žemaičių g. 31A. Kviečiame 
visus besidominčius! Detalesnės informacijos teiraukitės tel.: 8 37 
323548, 8 676 38333 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com
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 Dievą“ (1 Kor 1, 26–29). Žmogiškomis 
akimis negalime įžvelgti tos išganingos 

galios, tačiau tikėjimo akimis regime ją 
veikiančią, asmeniškai ją patiriame. Ke-
liaujančios Dievo tautos širdyje pulsuoja ta 
išganinga galia, kuri nė vieno neišskiria, o 
visus įtraukia į tikrą atsivertimo piligrimystę, 
kad vargšai būtų pripažįstami ir mylimi.

10. Viešpats neapleidžia tų, kurie jo 
ieško ir šaukiasi: „Jis neužmiršta varguo-
lių šauksmo“ (plg. Ps 9, 13), nes jo ausys 
atidžiai klausosi jų balso. Vargšo viltis meta 
iššūkį daugeliui mirties situacijų; vargšas 

Gruodžio mėnesio 
liturginis kalendorius

1 – I Advento sekmadienis
8 – II Advento sekmadienis
9 – Švč. Mergelės Marijos nekaltasis 

prasidėjimas
15 – III Advento sekmadienis
22 – IV Advento sekmadienis
24 – Kūčių vakaras – Kristaus gimimo 

vigilija
25 – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

gimimas (Kalėdos)
29 – Šventoji šeima: Jėzus, Marija ir 

Juozapas
„Nazareto Šeima yra pirmutinis pavyz-

dys Bažnyčios, kurioje, susibūrę apie čia ir 
dabar esantį Jėzų ir jo tarpininkaujami, visi 
gyvena sūniškuoju santykiu su Dievu Tėvu, 
sykiu perkeičiančiu žmonių tarpasmeninius 
santykius. <...> Šventoji Šeima yra namų Baž-
nyčia, pašaukta melstis kartu. Šeima yra namų 
Bažnyčia ir turi būti pirmoji maldos mokykla. 
Šeimoje vaikai nuo jauniausio amžiaus gali 
mokytis Dievo pajautos klausydamiesi tėvų 
pamokymų bei sekdami jų pavyzdžiu – gy-
vendami Dievo artumo paženklintoje aplin-
koje. Autentiškas krikščioniškasis auklėjimas 
negali atsisakyti maldos patirties. Neišmokus 
melstis šeimoje, bus sunku užpildyti šią tuš-
tumą. Todėl norėčiau jus pakviesti Nazareto 
Šventosios Šeimos mokykloje iš naujo atrasti 
bendros maldos šeimoje grožį. Per tai tikrai 
tapsite vienos širdies ir dvasios, tikra šeima“ 
(iš Benedikto XVI katechezės „Malda ir 
šventoji Šeima“).

Pagal http://lk.katalikai.lt/ 

Jūratė MATIKOVIENĖ
Primename, kad parapijoje jau keleri metai vyksta kultūrinių renginių projektas „Di-

alogas – žodis ir spalva“. Šiais metais kiekvieną sekmadienį parapijiečiai yra kviečiami į 
parapijos konferencijų salėje vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja aktoriai, dainininkai, 
menininkai, kultūros veikėjai, ir į parodų salę, kur menininkai pristato savo kūrybos darbus.

Jau vykusiuose šiais metais renginiuose Žodžio valandoje dalyvavo aktorius režisierius 
Rolandas Kazlas, ilgametis Vaižganto muziejaus vadovas, muziejininkas Alfas Pakėnas, kalbė-
jęs tema „Vaižgantas ir Kaunas“, aktorius Egidijus Stancikas. Parodų salėje šiuo metu vyksta 
Gvido Latako tapybos paroda, pakeitusi iki tol eksponuotą Jonavos fotomenininkų parodą.

Gruodžio mėnesį vyks Advento giesmių koncertų ciklas, į kurį visi parapijiečiai kvie-
čiami po Sumos šv. Mišių. 

PARAPIJOS ĮVYKIAI

Parapijoje buvo minima vargšų diena!
Lapkričio 17 dieną parapijoje buvo minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta jau 3-ioji 

pasaulinė vargšų diena. Šią dieną Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje po sekmadie-
nio Mišių visi parapijiečiai galėjo susipažinti su parapijoje vykstančiomis karitatyvinėmis 
veiklomis ir gailestingumo darbais, buvo kviečiami nemokamai pasivaišinti arbata. 

Atliepdami į kvietimą gailestingumo darbams, parapijos 
pastoracinės tarybos nariai lapkričio 18 d. lankėsi parapijos 
administruojamoje Sriubos valgykloje, kur savo laiką ir dėmesį 
skyrė sunkiai gyvenantiems Kauno m. gyventojams, kas dieną 
ateinantiems pasisotinti Sriubos valgyklos moterų gaminamais 
pietumis – sriuba ir koše. 

Primename, kad parapijoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, 
kurios darbuotojai ir savanoriai lanko neturtingai gyvenančius 
sergančius ir negalinčius savimi apsitarnauti asmenis jų namuose. 
Skurdžiai gyvenantys žmonės yra maitinami Sriubos valgykloje. 

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio 
fondo lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.4.2-ESFA-
K-629-01-0007 „Bendruomeninės priežiūros ir pa-
galbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsi-
tarnauti namuose sistemos sukūrimas ir plėtojimas“”

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų 

veiksmų programa

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje pradedamas naujas Slau-
gos ir pagalbos namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti 
mokymų „Gailestingai veik!“ ciklas. Mokymų metu yra mokoma 
prižiūrėti neįgalius ir negalinčius apsitarnauti asmenis namuose, 
saugiai juos slaugyti, supažindinama su bendravimo su ligoniais 
ypatumais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami 
įvairūs ligonių sielovados aspektai. Sėkmingai baigusiems mokymų 
ciklą (išklausius teorinę dalį bei atlikus savanoriškos veiklos prakti-
ką) išduodami pažymėjimai. Mokymai nemokami, visi dalyviai yra 
vaišinami arbata ir sausainiais.

žino, kad yra ypač mylimas Dievo, ir šitaip 
nugali kančią ir atskirtį. Jo varginga padėtis 
neatima iš Kūrėjo gauto kilnumo; jis gyvena 
būdamas tikras, kad pats Dievas jį grąžins, 
nes Dievas neabejingas savo silpniausių 
vaikų likimui; priešingai, mato jų rūpesčius 
bei skausmus, ima juos už rankos ir duoda 
jėgų bei drąsos (plg. Ps 10, 14). Vargšo viltis 
tampa stipri dėl tikrumo, kad jis priimamas 
Viešpaties, kad Jame yra tikrasis teisin-
gumas, jo širdis sustiprinama, kad galėtų 
mylėti toliau (plg. Ps 10, 17).

Kad Viešpaties Jėzaus mokiniai būtų 

įtikinami evangelizuotojai, jiems būtina sėti 
regimus vilties ženklus. Visų krikščioniškųjų 
bendruomenių, taip pat tų, kurie jaučia po-
reikį nešti viltį ir paguodą vargšams, prašau 
įsipareigoti, kad ši Pasaulinė vargstančiųjų 
diena galėtų sustiprinti daugelio norą veiks-
mingai bendradarbiauti, jog niekas nestokotų 
artumo ar solidarumo. Tegu mus lydi pranašo 
žodžiai, kuriais jis skelbia kitokią ateitį: 
„Jums, bijantiems mano vardo, patekės 
teisumo saulė, skleidžianti gydančius spin-
dulius“ (Mal 3, 20).

Parengta pagal https://eis.katalikai.lt/ 

PARAPIJOS NAUJIENOS

Projektas „Dialogas – žodis ir spalva“  
kviečia į Advento koncertų ciklą 

Renginiai yra nemokami, renginių organizavimo išlaidas iš dalies dengia Kauno 
miesto savivaldybė pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti ben-
druomeninę veiklą savivaldybėse“.  

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas „Gailestingai veik!” 


