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Vysk. Kęstutis Kėvalas gimė 1972 m. 
vasario 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, 
studijavo Kauno technologijos univer-
siteto Radioelektronikos fakultete. 1993 
m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, o 
nuo 1997 m. tęsė studijas Švč. Mergelės 
Marijos seminarijoje Baltimorėje (JAV). Į 
kunigus įšventintas 2000 m. birželio 29 d. 
2008 m. Kauno Vytauto Didžiojo univer-
sitete įgijo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 
2010 m. vasario mėn. vysk. K. Kėvalas 
ėjo Lietuvos Marijos radijo programų 
direktoriaus pareigas.

2012 m. rugsėjo 27 d. popiežius Be-
nediktas XVI paskyrė kun. K. Kėvalą 
Kauno arkivyskupijos augziliaru. 2012 
m. lapkričio 24 d. kun. K. Kėvalas Kauno 
Kristaus Prisikėlimo šventovėje buvo kon-
sekruotas vyskupu. 2017 m. balandžio 20 
d. popiežius Pranciškus paskyrė vysk. K. 
Kėvalą Telšių vyskupijos koadjutoriumi, 
2017 m. rugsėjo 18 d. vysk. K. Kėvalas 
tapo Telšių vyskupijos ordinaru, o 2020 m. 
vasario 19 d. – Kauno arkivyskupu.

Parengta pagal Lietuvos vyskupų 
konferencijos informaciją

Atrodė, kad Saulė užtemo,
              bet ji liepsnojo mūsų sieloj. 
Atrodė, kad likimo vėjai nuplėš  
                 paskutines medžių šakas.
Žmogus kaip medis ištiesia kančioje  
                          sugeltas rankas.
Regis, kad nutrūks paskutinė  
                         smuiko styga, 
bet ji ir viena prabyla gražiausia  
                         melodija širdy.
Kristau, ar girdi mūsų ilgesio dainą, 
                 ar jauti pražydusias spalvas?
Ir jauti, ir žinai, ir viską matai, 
     nors kartais Tėvynės užtemę skliautai.
Tavo delne skleidžiasi mūsų laisvės žiedai. 
Maldą lyg giesmę sudėję: 
Ave, vita, sveikinam naujo gyvenimo rytą!
           Kovo vienuoliktoji buvo lyg žaibu 
           trenkianti žinia –  
           LAISVĖ BUS LAIMĖTA!

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu 
paskyrė vyskupą Kęstutį KĖVALĄ

Kovo 11-ajai
Kun. Robertas PUKENIS

2020 m. vasario 19 d. Šventasis 
Tėvas Pranciškus paskyrė Kauno 
arkivyskupu vysk. Kęstutį Kėvalą.

Brangūs broliai ir seserys,
Šiemet Viešpats mums ir vėl dovanoja 

tinkamą laiką pasirengti ir atnaujintomis 
širdimis švęsti Jėzaus mirties ir prisikėlimo 
didįjį slėpinį, kuris yra mūsų asmeninio ir 
bendruomeninio krikščioniškojo gyvenimo 
pagrindas. Turime nuolat grįžti prie šio slėpi-
nio protu ir širdimi; jis nuolat augs mumyse 
tokiu mastu, kokiu leisimės įtraukiami jo 
dvasinės dinamikos ir laikysimės jo, laisvai 
ir didžiadvasiškai atsiliepdami.

1. Velykų slėpinys kaip atsivertimo 
pagrindas

Krikščioniškasis džiaugsmas kyla iš to, 
kad klausomasi ir priimama Jėzaus mirties 
ir prisikėlimo geroji naujiena – kerigma. 
Ji apibendrina meilės slėpinį, ta meilė yra 
„tokia reali, tokia tikra, tokia konkreti, kad 
kviečia mus į nuoširdaus ir vaisingo dialogo 
santykį“ (Apaštališkasis paraginimas Chris-
tus vivit, 117). Kas tiki šia žinia, atmeta melą, 
esą mūsų gyvenimas kyla iš mūsų pačių, kai 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Kviečiame skaitytojus susipažinti su Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga,  
kuri buvo paskelbta Romoje, prie Šv. Jono Laterane, 2019 m. spalio 7 d.

„Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)
iš tikrųjų jis kyla iš Dievo Tėvo meilės, iš jo 
noro dovanoti mums gyvenimo apstybę (plg. 
Jn 10, 10). Tačiau jeigu klausomės įteiklaus 
„melo tėvo“ (Jn 8, 44) balso, rizikuojame nu-
grimzti į absurdo bedugnę ir jau čia, žemėje, 
išgyventi pragarą, kaip, deja, liudija daugybė 
tragiškų įvykių iš asmeninės ir kolektyvinės 
žmonių patirties.

Per šią 2020 metų Gavėnią norėčiau 
su kiekvienu krikščioniu pasidalyti tuo, ką 
parašiau jaunimui apaštališkajame paragini-
me Christus vivit: „Įsižiūrėk į nukryžiuoto 
Kristaus rankas, vis iš naujo leiskis išgelbėja-
mas. O kai ateini išpažinti nuodėmių, tvirtai 
tikėk jo gailestingumu, išlaisvinančiu tave 
iš kaltės. Kontempliuok jo kraują, išlietą su 
tokia didele meile, ir leiskis jo nuplaunamas. 
Šitaip galėsi visada atgimti iš naujo“ (123). 
Jėzaus mirtis ir prisikėlimas nėra tik praeities 
įvykis; Šventosios Dvasios galia Velykų 
įvykis yra visuomet esantis, įgalinantis mus 
tikėjimu įžvelgti ir paliesti Kristaus kūną 

daugybėje kenčiančių žmonių.
2. Atsivertimo būtinybė
Gera nuodugniau apmąstyti Velykų slė-

pinį, per kurį mums buvo dovanotas Dievo 
gailestingumas. Iš tikrųjų gailestingumo 
patirtis įmanoma tik tuomet, kai „veidas į 
veidą“ patiriamas santykis su nukryžiuotu ir 
prisikėlusiu Viešpačiu, kuris „pamilo mane 
ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Tai 
dialogas tarp draugų iš širdies į širdį. Štai 
kodėl Gavėnios metu tokia svarbi malda. 
Tai daugiau negu pareiga, ji išreiškia mūsų 
poreikį atsiliepti į Dievo meilę, kuri yra vi-
suomet pirmesnė ir palaiko mus. Krikščionis 
meldžiasi žinodamas, jog yra mylimas, ne-
paisant nevertumo. Melstis galima daugybe 
formų, tačiau Dievo akyse iš tikrųjų svarbu 
tai, jog malda persmelkia ir suminkština 
mūsų kietą širdį, kad ši vis labiau atsivers-
tų – atsigręžtų į Dievą ir priimtų jo valią.

Šiuo palankiu metu leiskimės kaip 
Izraelis vedami į dykumą (plg. Oz 2, 14), 

Vyskupo Kęstučio Kėvalo  
inauguracija balandžio 13 d., 

antrąją Šv. Velykų dieną, 16.00 val. 
Kauno arkikatedroje bazilikoje
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idant galiausiai išgirstume Sužadėtinio 
balsą, kad jis skambėtų mūsų esybės gel-

mėje ir gebėtume kuo geriau juo sekti. Kuo 
labiau leisimės įtraukiami Jo žodžio, tuo 
labiau patirsime jo mums dovanai duodamą 
gailestingumą. Neleiskime, kad šis malonės 
laikas praeitų veltui, nepasiduokime išpuikė-
liškai iliuzijai, esą galime patys nusistatyti 
savo atsivertimo laiką ir būdus.

3. Dievas aistringai trokšta dialogo su 
savo vaikais

Tai, kad Viešpats dar kartą suteikia 
mums palankų metą atsiversti, neturi būti 
laikoma savaime suprantamu dalyku. Ši 
nauja galimybė turėtų pažadinti dėkingumo 
jausmą ir prikelti mus iš mūsų vangumo. 
Nepaisant kartais tragiškų blogio apraiškų 
mūsų gyvenime, taip pat Bažnyčios ir pa-
saulio gyvenime, šio laikotarpio galimybė 
pakeisti kursą išreiškia nepajudinamą Dievo 
valią nenutraukti jo išganingo dialogo su 
mumis. Nukryžiuotame Jėzuje, kuris dėl 
mūsų buvo „paverstas nuodėme“ (plg. 2 
Kor 5, 21), ši gelbstinti Tėvo valia leido jam 
užkrauti savo Sūnui visas mūsų nuodėmes, 
ir taip, pasak popiežiaus Benedikto XVI, 
„Dievas atsigręžia prieš patį save“ (Encikli-

ka Deus caritas est, 12). Nes Dievas myli ir 
savo priešus (plg. Mt 5, 43–48).

Dialogas, kurį Dievas nori užmegzti su 
kiekvienu iš mūsų per savo Sūnaus velykinį 
slėpinį, nėra toks, koks buvo būdingas senų-
jų Atėnų gyventojams, kurie mokėjo vien 
„leisti laiką pasakodami naujienas arba jų 
klausydami“ (Apd 17, 21). Toks plepėjimas, 
žadinamas tuščio ir paviršutiniško smalsu-
mo, visais laikais priskiriamas pasaulietiš-
kumui, o mūsų dienomis jis gali įsiskverbti 
dėl netinkamo medijų naudojimo.

4. Turtais reikia dalytis, o ne kaupti 
juos sau

Velykų slėpinį laikyti savo gyvenimo 
centru reiškia su atjauta žvelgti į nukryžiuoto 
Kristaus žaizdas, tebesančias daugybėje 
nekaltų karo aukų, į tuos atvejus, kai kėsina-
masi į gyvybę, nuo negimusiųjų iki senelių, į 
daugybę smurto formų, gamtos katastrofas, 
netolygų žemės gėrybių paskirstymą, visas 
prekybos žmonėmis apraiškas ir nevaržomą 
pelno vaikymąsi, kas yra stabmeldystė.

Šiandien taip pat reikia kreiptis į geros 
valios vyrus bei moteris, kad jie duodami 
išmaldą dalytųsi gėrybėmis su labiausiai 
stokojančiaisiais ir taip asmeniškai prisidėtų 

prie geresnio pasaulio kūrimo. Dalijimasis 
iš meilės daro žmogų žmoniškesnį; kaupi-
mas grasina jį subjauroti, užsklęsti sava-
naudiškume. Atsižvelgdami į ekonomikos 
struktūrinius aspektus, galime ir privalome 
žengti dar toliau. Dėl šios priežasties per 
šiemetę Gavėnią, kovo 26–28 d., sukviečiau 
į Asyžių jaunų ekonomistų, verslininkų ir 
inovacijų konsultantų susitikimą, kurio tiks-
las padėti nubrėžti teisingesnės, įtraukesnės 
ekonomikos apmatus. Kaip dažnai kartota 
Bažnyčios magisteriume, politika yra iškili 
artimo meilės forma (plg. Pijus XI. Kalba 
Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos 
(FUCI) atstovams, 1927 m. gruodžio 18 d.). 
Tai pasakytina ir apie ekonomiką, žvelgiant ta 
pačia evangeline dvasia, Palaiminimų dvasia.

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos už-
tarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo 
kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume 
širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsivers-
tume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam 
dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo 
Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės 
druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Parengta pagal Lietuvos vyskupų 
konferencijos informaciją

Vasario 22 d. mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje buvo auko-
jamos šv. Mišios už a.a. kun. Virgilijų 
DUDONĮ, minit 30 dienų po mirties.
Į  šv.  M iš ias ,  kur ioms vado-
vavo parapijos klebonas mons. 
V.  Grigaravičius, koncelebravo 
kun. G. Blužas OFS, kan. R. Pukenis 
susirinko parapijos bendruomenės 
nariai, kunigo Virgilijaus artimieji, 
pažįstami, draugai.

Parapijos klebonas pakvietė melstis už 
a.a. kunigą Virgilijų ir prašyti Mergelės 
Marijos užtarimo bei Dievo gailestingumo, 
pasitinkant jį savo Dangaus karalystėje. 
„Mielieji, šiandien susirinkome paminėti 
kun. Virgilijaus Dudonio 30-ąją dieną nuo jo 
iškeliavimo į amžinybę. Nepilnus trejus metus 
jis patarnavo tikintiesiems mūsų parapijoje. 
Šiandien Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventės 
dieną, mes apsirengę baltai, kaip ir tą dieną, 
kai į paskutinę kelionę išlydėjome kun. Virgi-
lijų, jis buvo taip pat su baltu arnotu (pagal jo 
pageidavimą).Taip pat  kviečiu maldai už kun. 
V. Aleksandravičių ir vyskupą  R. Kriaučiūną, 
kurie ilsisi šios bažnyčios šventoriuje.“

Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais 
iš Koheleto knygos: „ Nė vienas žmogus 
neturi galios sulaikyti dvasią nei pakeisti 
mirties laiko. Negali būti atleistas nuo ši-
tos kovos, ir nedorybė neišgelbės to, kuris 
jai atsidavęs“ (Mok 8, 8). Kai į amžinybę 
iškeliauja kupinas jėgų žmogus iškyla 
svarstymai: „Kodėl taip anksti Viešpats jį 
pasišaukė? Kiek dar galėjo darbų nuveikti 
šiame gyvenime ir t. t.„Dar labiau glumina 

tai, kai mirtis ištinka staiga ir netikėtai, kai 
nesuspėta ištarti „sudie“ arba „atleisk“ ir dar 
daug lieka neišsakytų žodžių...?“

Netikėta kunigo Virgilijaus mirtis su-
jaudino kiekvieną jį pažinojusį. Kunigas 
Virgilijus yra parašęs keletą meditacinių 
knygučių ir klebonas homilijoje, remdamasis 
kunigo išleista knygele „Kunigas“, dalijosi 
mintimis: „Būčiau melagis, jei sakyčiau, 
jog nebuvau Dievo nuo pašaukimo pradžios 
lepinamas, tačiau buvo kartas, kai peržvelgęs 
savo kasdienybę, paklausiau savęs: „Ar aš iš 
vis toks kam nors reikalingas? (...). Pastebė-
jau, kad žmonėms reikia tik „kulto tarno“ – 
darbuotojo laidotuvėms ir kur sugalvoja, o 
visa kita, kas šventa ir amžina, jiems nerūpi.“

Neramino jį ir tai, kad „Dalis žmonių, 
įvardijančių save katalikais, dėl savo neno-

ro (o ne dėl aplinkybių) visgi neturi gyvo 
tikėjimo ir tenkinasi formaliu tikėjimu.(...). 
Man, ir kaip kunigui, – rašo jis,– ir kaip 
tikinčiajam nėra didesnės dovanos, kaip 
išvysti atsivertimą“.

Dar daug galima būtų kalbėti, vartant 
kun. Virgilijaus įamžintas mintis, bet laikas 
ribotas. Tik perskaitysiu maldą, kuri tarsi 
apibendrina kun. Virgilijaus begalinę meilę 
ir ištikimybę Dievui: „Tebūnie tai vienintelė 
mano paguoda, kad ir kur būčiau, mano 
Viešpatie, mylėti Tave ir garbinti. Tu leidai 
man žinoti, jog Tu esi ir koks esi. Esu su-
glumintas Tavo meilės buvimo manyje. Esu 
mylimas tarp kitų būtybių, kurios niekada 
nėra Tavęs įžeidusios, ir tai nuostabiausia, 
nes esu vienas iš tų, kurie Tau nusižengė. 
Tu žvelgi į mane iš dangaus, pamiršęs mano 

 

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Malda už a.a. kun. Virgilijų DUDONĮ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
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Vilius MISEVIČIUS
Jauniausias Kristaus Prisikėlimo 
parapijos dvasiškis yra 41 metų 
kunigas Gintaras BLUŽAS. Šis 
dviejų universitetų teologijos li-
cenciatas yra Kauno arkivyskupijos 
Pašaukimų sielovadininkas, Vyt-
auto Didžiojo universiteto kape-
lionas bei nuo praėjusių metų 
rugsėjo pabaigos – mūsų parapijos 
rezidentas. 
Paklausus, kas jį paskatino tapti kunigu, 

Gintaras užsiminė: „Nėra taip paprasta 
apibrėžti būdą, kuriuo Viešpats duoda pa-
šaukimą. Pirmiausia, prisimenu močiutę. 
Kai buvau gal penkerių, ji, galima sakyti, 
man pirmoji paskelbė Gerąją Naujieną – apie 
mirusiųjų prisikėlimą. Iki šiol nepamiršau 
jos žodžių: „Vaikeli, kai saulė pasibaigs, 
tavo tėvelis prisikels…”. Tas tėvelis – mano 
Krikšto tėtis (mamos brolis ir močiutės 
sūnus). Jis žuvo darbe. Labai jo ilgėjausi. Ir 
ta mintis man, vaikui, buvo svarbi tikėjimo 
Dievu žinia, teikianti viltį iki šiol. Ant tos ži-
nios pamato, sakyčiau, „statėsi“ visas mano 
tikėjimas. Kartu su jaunesniu broliu, kuris 
taip pat tapo kunigu, esame įsitikinę, kad 
prie mudviejų pašaukimų tarnauti Viešpačiui 
dar prisidėjo močiutės sesers maldos. Ji buvo 
vienuolė kazimierietė”. Mažieji Gintaras 
ir Antanas anksti pradėjo patarnauti Šv. 
Mišioms gimtojoje Šiluvoje. Pasirinkti dva-
sininko kelią juos skatino tuometiniai Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bazilikos kunigai 
Eduardas Simaška ir Leonas Kalinauskas 
bei kiti per atlaidus atvykstantys į Šiluvą 
dvasiškiai. Pasak kun. Gintaro, dar vienas 
aspektas turėjo didelę įtaką jo pašaukimui – 
tai Aukščiausiojo įteigtas supratimas, kad 
gyvenimas yra vienas ir jis trumpas, todėl 
verta gyventi ne bet kaip!

Baigęs vidurinę mokyklą G. Blužas įsto-
jo į Kauno kunigų seminariją. Sielovadinį 
darbą pradėjo prieš septyniolika metų, kai 
buvo įšventintas diakonu ir paskirtas į Kauno 
arkikatedrą baziliką. Po metų gavęs kunigo 
šventimus pradėjo eiti vikaro pareigas Kauno 
Šv. Juozapo parapijoje. Jam svarbūs buvo 
2005 – ji metai. Tada paskirtas dirbti netoli 
gimtinės, Raseinių Švč. M. Marijos į dangų 
parapijos vikaru, bei įstojo į Pasauliečių 
pranciškonų ordiną (OFS). Kun. Gintaro tei-
gimu, jis dar pirmaisiais studijų seminarijoje 
metais svarstė stoti pas pranciškonus, tačiau 
taip pat labai norėjo tapti kunigu ir turėti savo 
parapiją, nes kunigystę labiau įsivaizdavo 
kaip klebonavimą. Todėl liko seminarijoje. 

Gi brolis turėjo kiek kitokį pašaukimą – jam 
svarbu buvo brolijos gyvenimas. Tad po pir-
mo kurso įstojo į Mažesniųjų brolių ordiną 
(pranciškonus – OFM). „Tikrai keistoka: 
ligi šiol dar neteko būti klebonu, o mano 
jaunesnysis brolis Antanas jau klebonauja 
antroje parapijoje (šešis metus vadovavo 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. 
Marijai parapijai, o dabar yra Pakutuvėnų 
Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas). 
Gal Viešpats „supainiojo” brolius?”, – šyp-
sodamasis kalbėjo pašnekovas.

Būdingas kun. Gintaro bruožas – siekis 
tobulėti ir plėsti savo akiratį. Tad dirbdamas 
Kauno Šventosios Dvasios parapijos vikaru 
2006 m. pradėjo studijas VDU ir po dviejų 
metų tapo teologijos licenciatu. Vėliau dirbo 
Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapijos 
administratoriumi bei Jonavos Šv. apaštalo 
Jokūbo parapijos vikaru. Prieš dešimtmetį 
buvo paskirtas ne tik Šiluvos Švč. Mergelės 
Marijos draugijos kapelionu, bet ir Kauno 
arkivyskupijos kunigų tarybos nariu. Išskir-
tinis G. Blužo veiklos etapas – beveik keturių 
metų darbas Marijos radijo programų direk-
toriumi. „Ta tarnystė nebuvo lengva, bet labai 
įdomi. Čia turėjau naują patirtį, džiaugiuosi, 
nes daug ko išmokau…”, – sakė kunigas.

2016 m. tuometiniam Kauno arkivysku-
pui Lionginui Virbalui pasiūlius šis kunigas 
mielai sutiko tobulintis Romoje, Popiežiška-
jame Šv. Kryžiaus universitete. Pasak Gin-
taro, dirbant radijuje prasidėjo jo pažintis su 
komunikacija. Tad Italijos sostinėje panoro 
toliau gilintis šiuolaikinių komunikacijų 
kryptyje. „Tai buvo bene nuostabiausias 
periodas mano kunigiškame gyvenime. Pra-
mokau italų ir anglų kalbų, įgijau draugų dau-
gelyje pasaulio šalių. Vadovaujant profesoriui 
Juan Narbona (jis yra atsakingas už Opus Dei 
prelatūros skaitmeninę komunikaciją) paren-
giau ir apgyniau teologijos licenciato darbą 
skaitmeninės komunikacijos bažnytinėse 
institucijose bei kultūrinės įvairovės temati-

ka. Teko daryti nemažai interviu su Romoje 
dirbančiais tarptautinių bažnytinių institucijų 
komunikacijos direktoriais ar kitais atstovais 
iš įvairių pasaulio kraštų. Tai leido iš arčiau 
susipažinti su iššūkiais, su kuriais susiduria 
Bažnyčia, komunikuodama internetinėje er-
dvėje pasauliniu mastu, nes skirtingų kultūrų 
žmonės dažnai skirtingai supranta tą pačią 
žinią”, – akcentavo kun. G. Blužas.

Prieškalėdinių rekolekcijų mūsų parapi-
joje ir kun. Gintaro aukojamų Šv. Mišių metu 
parapijiečius žavėjo jo turiningos ir įtaigios 
homilijos. Tam jauniausias mūsų parapijos 
dvasiškis naudoja daug naujos informacijos, 
kurią perskaito iš užsienio leidinių anglų 
ir italų kalbomis. G. Blužo intelektas ver-
tinamas Kauno arkivyskupijoje ir Vytauto 
Didžiojo universitete. „Šiuo metu vėl tenka 
daugiau bendrauti su jaunimu. Yra iššūkis jį 
gerai pažinti, koks jis yra šiandien. Neseniai 
keliavome į Europos jaunimo naujametinį 
Taizé susitikimą Vroclave. Tai man buvo 
nebloga proga praleisti su šiek tiek laiko 
su jaunais žmonėmis, kartu su jais gyventi, 
melstis, kalbėti. Džiugu pastebėti, kad auga 
gražaus jaunimo...”, – užsiminė G. Bužas. 

Vienas iš kun. Gintaro laisvalaikio pomė-
gių – groti būgnais. „Kažkada su keletu kuni-
gų turėjome ansamblį “Sacerdos”. Kalbėjau 
su mūsų grupės nariu Kauno arkivyskupu 
Kęstučiu Kėvalu, jis irgi nebūtų prieš, kad 
atkurtume repeticijas. Dar neturime patal-
pų, taip pat ir laisvo laiko reikėtų gerokai 
paieškoti. Manau, kad tai bus ateityje. O 
kol kas tie muzikos instrumentai išardyti 
ir laukia viename iš Prisikėlimo bazilikos 
kambarėlių”, – kalbėjo kunigas. Be to, jam 
patinka skaityti knygas, norėtų daugiau laiko 
skirti mėgstamiems vaizdo siužetų kūrimo ir 
kitiems projektams.

nusižengimus, bet aš jų nepamiršau. Tik 
vieno prašau – jų prisiminimas te nesutruk-
do priimti man į savo širdį Jėzaus Kūno ir 
Kraujo.(...). Taip darydamas aš dar labiau 
Tave mylėsiu ir dar labiau šlovinsiu Tavo 
gailestingumą. Mylėsiu Tave nepaisydamas 
to, kuo esu buvęs, ir žinosiu, kad mano meilė 

yra brangi, nes ji labiau Tavo nei mano. (...). 
O dar brangesnė dėl to, kad paverčia mane 
Tavo sūnumi.“...

Po šv. Mišių klebonas pakvietė visus 
pasimelsti prie kun. Virgilijaus kapo. “Pra-
ėjo mėnuo, nėra tos dienos, kad čia nedegtų 
žvakutė, nėra tos dienos, kad čia nestovėtų 

žmogus ir melstųsi, tai – krikščioniškas 
poelgis“, – kalbėjo monsinjoras. Jis padė-
kojo visiems atėjusiems pabūti maldoje 
ir padėjusiems rūpintis kunigo Virgilijaus 
laidotuvėmis.

Ilsėkitės ramybėje kun. Virgilijau, kun. 
Vaclovai ir J.E. vysk. Romualdai!

SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas... kunigą Gintarą BLUŽĄ OFS

Kun. Emilio Vasiliausko nuotrauka. 

INFORMACIJA

Kovo mėnesio  
liturginis kalendorius

 1 – I Gavėnios sekmadienis
 4 – Šv. Kazimieras,  

 Lietuvos globėjas
 8 – II Gavėnios sekmadienis
15 – III Gavėnios sekmadienis
19 – Šv. Juozapas, Švč. Mergelės  

 Marijos sužadėtinis
22 – IV Gavėnios sekmadienis  

 (Laetare)
25 – Viešpaties apreiškimas  

 Švč. Mergelei Marijai
29 – V Gavėnios sekmadienis

Pagal http://lk.katalikai.lt/ 
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2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų 

veiksmų programa

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, 
pagal projektą Pr.nr. 08.4.2-ESFA-K-629-01-0007 „Bendruo-
meninės priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir nega-
lintiems apsitarnauti namuose sistemos sukūrimas ir plėtojimas“

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos 
ligoniams mokymų ciklas  

„Gailestingai veik!” 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje 

vyksta Slaugos ir pagalbos neįgaliesiems ir 
negalintiems apsitarnauti namuose mokymų 
„Gailestingai veik!” ciklas. Mokymų metu 
yra mokoma prižiūrėti neįgalius ir negalin-
čius apsitarnauti asmenis namuose, saugiai 
juos slaugyti, supažindinama su bendravimo 
su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos 
ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs 
ligonių sielovados aspektai. Sėkmingai 
pabaigusiems mokymų ciklą (išklausius 
teorinę dalį bei atlikus savanoriškos vei-
klos praktiką) išduodami pažymėjimai. 
Mokymai nemokami, visi dalyviai yra 
vaišinami arbata ir sausainiais. Mokymai 
vyks 2020 m. kovo 4 d. ir 18 d. nuo 18 
val.  Paskaitas skaito Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto lektoriai. Mokymai 
vyksta trečiadieniais nuo 18.00 val. Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų 
salėje, adresu: Žemaičių g. 31a. 

Kviečiame prisijungti visus besidomin-
čius! Detalesnės informacijos teiraukitės: 
tel. 8 37 323548, 8 676 38333 arba el. paštu 
lc.slauga@gmail.com

Š. m. kovo 20–21 dienomis vyks pavasarinė Maisto banko akcija, kurios 
metu visoje Lietuvoje maisto parduotuvėse bus renkami maisto produktai 
stokojantiems.
Tradiciškai, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos karitatyvinės veiklos grupės maisto 

produktus rinks parapijos teritorijoje esančioje Žaliakalnio IKI parduotuvėje, bei Maxima 
XX, esančioje Jonavos g. 60.

Akcijos metu surinkti produktai, šiais metais bus dalinami maisto paketais Pagalbos 
namuose tarnybos darbuotojų lankomiems sunkiai sergantiems ir vienišiems asmenims. 
Iš produktų, surinktų Maxima prekybos centre bus gaminamas maistas skurstantiesiems ir 
organizuojamas maitinimas Sriubos valgykloje, esančioje Partizanų g. 5. 

Labai kviečiame galinčius prisidėti prie akcijos savo skirtu laiku arba maisto produktais.
Pageidaujančius talkinti akcijos metu kviečiame registruotis tel.: 8 37 323548,  

8 683 18181

Kovo 27–29  d. Gavėnios 
rekolekcijos parapijoje

Kovo 27 d., penktadienis,
09.00 val. Rekolekcijos moksleiviams. 
17.30 val. Rekolekcijų pradžia. Himnas 

į Šventąją Dvasią. Kryžiaus kelias. 
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. 

Kovo 28 d., šeštadienis,
08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. 
09.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. 
17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. 

Graudūs verksmai. 
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. 

Kovo 29 d., sekmadienis,
07.30 val. Graudūs verksmai
08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. 
09.00 val. Graudūs verksmai.
09.30 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. 
Rekolekcijas  veda Kauno kunigų  

seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ra-
mūnas Norkus

Jūratė MATIKOVIENĖ
Apsiniaukusį ir vėjuotą ketvirtadienį 
mūsų parapijos savanoriui Žilvinui 
MIEŽIUI Kauno miesto meras Vis-
valdas Matjošaitis įteikė Gerumo 
kristalą. 
Jaunas vaikinas, kuris mokosi Kauno 

Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazi-
jos 11 klasėje mūsų parapijoje savanoriauja 
nuo 2018 metų rudens. Į parapijos Pagalbos 
namuose tarnybą Žilvinas atėjo sudalyvavęs 
Praktinio Gerumo dienoje. Praktinio Geru-
mo diena, tai Kauno Kristaus Prisikėlimo 
Parapijos tradiciškai prieš didžiąsias metų 
šventes organizuojamas renginys, kurio 
metu Kauno mieste gyvenantis jaunimas 
kviečiamas padėti seniems ir vienišiems 
žmonėms pasiruošti šventėms. Pasisiūlęs 
daryti gerus darbus Žilvinas norėjo betar-
piškai padėti seniems žmonėms. Pasitarę 
pasiūlėme padėti Sriubos valgyklos vei-
kloje. Kiekvieną darbo dieną valgykloje 
dirbančios moterys verda karštą maistą 
(sriubą ir košę), supakuoja porcijomis, ku-
rias Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Kristaus Prisikėlimo parapijos savanoriui 
Žilvinui MIEŽIUI įteiktas „Gerumo kristalas“

atveža į parapijos namus prie mažosios 
Prisikėlimo bažnyčios. Iš čia jau parapijos 
savanoriai pristato šiuos davinius į namus 
senyvo amžiaus asmenims, kurie gyvena 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos teri-
torijoje ir negali patys atvykti iki valgyklos 
dėl sveikatos ir judėjimo problemų. 

Nepaisant to, kad mūsų rudens ir žiemos 
vakarai yra šalti, drėgni ir kartais net nesi-
nori kojos iškelti iš jaukios namų aplinkos, 
vaikinas po mokyklos ir būrelių atkeliauja 
pasiimti davinių ir dvi dienas per savaitę neša 
juos ligoniams į namus, tuo juos nudžiugin-
damas ir užtikrindamas sočius vakarus. 

Žilvinas noriai padeda įvairiose veiklose, 
pats pasiūlo pagalbą klientams ir darbuoto-
joms. Žilvinas santūrus jaunuolis, malonus 
ir iš tiesų supratingas, yra pelnęs senolių 
pasitikėjimą ir jų simpatijas.  

Gražus renginys, kuriuo buvo apdovanoti 
nusipelnę Kauno miesto gyventojai vyko 
2020 m. vasario 13-osios dienos popietę 
Kauno miesto Rotušėje. 

Sveikiname Žilviną ir linkime, kad savo 
pavyzdžiu daryti gerus darbus jis užkrėstų 
kiek galima daugiau bendraamžių!

PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Pavasarinėje Maisto banko akcijoje  
bus renkami maisto produktai!


