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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo 

Rožinis gimė viduramžiais. Kastilijos 
karalius Alfonsas X, vadinamas  išmintin-
guoju, 1100 m. rašytame tekste apibūdina 
Mariją kaip „Rožių rožę, gėlių gėlę, išrink-
tąją tarp moterų, šventųjų šviesą“. Vėliau 
palaimintasis dominikonas Henrikas Susas, 
vokiečių mistikas, gyvenęs tarp 1295 ir 
1366 m., kreipėsi į Mariją: „Būk palaiminta 
gimstanti aušra, virš visų kūrinių, tebūna 
palaiminta tavo veido gėlių, raudonųjų rožių 
pieva, papuošta  amžinosios išminties rože!“

Pirmosios pamaldžios praktikos, susi-
jusios su gegužės mėnesiu, atsirado XVI 
amžiuje. Su tuo siejamas šv. Pilypas Neris, 

Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Tai laikas, kai 
padaugėja besimeldžiančiųjų Rožinio malda, namuose ir bažnyčiose kalba-
ma Marijos litanija, dažnėja piligrimystės į jos šventoves, jaučiame stipresnį 
poreikį kreiptis į Mergelę Mariją malda. Ypatingą dėmesį Mergelei Marijai 
šiomis dienomis išreiškiame gėlėmis ir liaudies pamaldumo papročiais. Kaip 
susiklostė ši tradicija?

kuris Romoje mokė jaunimą apipinti gė-
lėmis Dievo Motinos atvaizdą, giedoti jai 
giesmes. 1677 m. Italijos Fiesolės mieste 
suburta brolija, vadinta „Comunella“, kuri 
gegužės mėnesį giedodavo giesmes Mergelei 
Marijai. Giesmės pradėtos giedoti gegužės 
pirmąją dieną, vėliau prijungti sekmadieniai 
ir galiausiai visos dienos. Tai buvo paprasti 
ritualai, apipinti maldomis, litanijomis, 
išpuošiant gėlėmis Marijos statulas. Tačiau 
„oficialiai“ gegužės mėnesį, kaip Marijos 
mėnesį, nurodė jėzuitas Annibale Dionisi, 
išleidęs 1725 m. Parmoje apie tai knygelę. 
Naujiena – kvietimas melstis, praktikuoti 

pamaldumą įprastose kasdienėse vietose, 
nebūtinai bažnyčioje, taip pašventinant tas 
vietas ir mūsų veiksmus.

Vėliau pamaldumas Marijai augo paskel-
bus Nekaltojo Prasidėjimo dogmą (1854 m.), 
jį puoselėjo Mergelei Marijai atsidavę šven-
tieji, tokie kaip Jonas Bosko, skatino popie-
žiai. Enciklikoje „Mense Maio“, paskelbtoje 
1965 m. balandžio 29 d., popiežius Paulius 
VI nurodo gegužę kaip mėnesį, kurio metu 
šventovėse ir namuose dar karščiau ir švel-
niau iš krikščionių širdžių kyla garbinimas 
Mergelei Marijai.  

Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos 
garbei yra vadinamos gegužinėmis.. 
Parengta pagal Bernardinai.lt informaciją

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės 
Marijos garbei Kristaus Prisikėlimo 

bazilikoje vyksta po vakarinių šv. Mišių. 

IŠ PARAPIJOS GYVENIMO 

Viena parapijos gyvavimo atkarpa  
su klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi

kun. Nerijus PIPIRAS
2002 metų balandžio 22 dieną tikintieji su jauduliu skubėjo į šv. Mišias mažo-
joje bažnyčioje. Visiškai suprantamas jaudulys žinant, jog šv. Mišias turi aukoti 
ką tik naujai į šią parapiją paskirtas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. 

Naujas puslapis parapijos gyvenime visa-
da asocijuojasi su tam tikru širdies virpuliu. 
Ne mažiau jaudinosi ir naujasis klebonas. Ir tai 
suprantama. Praveri parapijos duris, ir nežinai, 
kaip tave sutiks, ar supras, ar pavyks sutarti, ar 

pavyks sutarti su artimiausiais bendradarbiais, 
dvasininkais. Dažnai juk žmonės mato tik iš-
orę, tuo tarpu viduje lieki vienas. Jei pamaldų 
metu būni tarp daugybės žmonių, tai po jų 
širdies tylumoje praleidi daugybę valandų 

Gegužės pirmąjį sekmadienį švenčiame brangiausio mums šioje žemėje žmogaus 
šventę – Motinos dieną.  

Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais 
šilčiausiais spinduliais glostyk mano mamos galvą,  

kad ji pajustų, kokia man yra brangi.  
Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais,  

sutikęs mano mamą pakštelk jai į skruostą,  
kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje.  

Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS 
vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų.
Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS 
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vienas. Gal net nesuprastas, neišgirstas, ap-
kalbėtas tų pačių, kurie, rodos, ką tik sėdėjo 
pirmame suole ir dėmėjosi kiekvieną tavo 
žodį. Net ne tavo, o Jėzaus per tave. 

Guodė tai, jog žmonių akys jau buvo 
matytos, o jaudulį ar liūdesį galima buvo 
nuspėti. Vis dėlto reikėjo itin ir veikti. Kaip 
Pranciškui Asyžiečiui, išgirdus Viešpaties 
kvietimą, tiesiog eiti ir atstatyti. Tautos 
šventovės sienos reikalavo nuolatinio, 
kruopštaus rūpesčio. O kartu ruseno ir viltis, 
jog einant pirmyn galima viską nuveikti, juk 

LIETUVOS ATMINTINOS DATOS 

Viena parapijos gyvavimo atkarpa su klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi
net ir pats sunkiausias darbas, paprašius, kad 
per mūsų rankas jį nudirbtų Viešpats, tampa 
įmanomu. Be abejo, šiandien nesuskaičiuo-
sime, kiek plytų įmūryta į bazilikos sienas, 
ne mažiau darbo įdėta ir į žmonių sielų šven-
tovės statybas. Ir tikrai tokie darbai įma-
nomi atlikti tik klūpint prieš Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Šiandien, kada peržvelgiame 
dvidešimties metų perspektyvą, atrodo, jog 
daug kas pavyko kaip ir savaime. Tačiau be 
Dievo vedimo nieko nepavyktų. 

Nuostabu tai, kad Dievas net ir iš žmo-

giškų abejonių ar net nuovargio gali sukurti 
nuostabų šedevrą. Šią tiesą klebonas Vytau-
tas Grigaravičius ne tik įnešė tuomet, prieš 
dvi dešimtis metų pirmą kartą kaip klebo-
nas, atverdamas bažnytėlės ir parapijiečių 
širdžių duris. Jis ją ir parodė – autentišką, 
gyvenamą, pasiekiamą ir artimą. Na, o Die-
vas dažnai pagalvoja apie tai, apie ką mes, 
žmonės, nė nedrįstame galvoti, nes daug 
kas tik mums atrodo neįmanoma. O jis tuo 
tarpu nepalieka mūsų vienų. Dėkojame už 
dvidešimties metų tarnystę!

Romas Kalanta – laisvės šauklys
Vitas LENDRAITIS
1972 m. gegužės 14 d. devyniolikmetis Romas Kalanta Kauno miesto sode 
prie Muzikinio teatro apsipylė benzinu ir, sušukęs „Laisvę Lietuvai!“, pasidegė. 
R.  Kalanta ligoninėje mirė. Lietuvoje tai pirmasis susideginimo, protestuojant 
prieš okupacinę valdžią, atvejis. R. Kalantos susideginimas sukėlė didelį 
atgarsį ir tapo impulsu pasipriešinimams bei paskatino jaunimo grupes 
protestuoti prieš sovietinę okupaciją. Minint R. Kalantos žūties datą, Lietuvos 
Seimas nutarė 2022-uosius paskelbti šio laisvės šauklio metais. 

Įvykiai Kaune sukėlė tuometinės Lietu-
vos komunistų partijos pareigūnų sumišimą, 
nes tai buvo precedento neturintis atvejis 
(panašūs įvykiai buvo užfiksuoti Čekos-
lovakijoje Prahos pavasario metu, tačiau 
buvo kruopščiai slepiami). Gegužės 18 d. 
rengtas laidotuves KGB privertė dviem 
valandomis paankstinti, kad žmonės nespė-
tų susirinkti. Tada link R. Kalantos namų 
Panerių gatvėje traukusi jaunimo minia 
plūstelėjo į Laisvės alėją. KGB ataskaitų 
duomenimis, per abi dienas į gatves išėjo per 
3 tūkstančius demonstrantų. Jiems malšinti 
sutelkta per 7 tūkstančių draugovininkų, 
milicininkų, kareivių. Protesto akcijos 
dalyviai buvo gaudomi, nukerpami plikai, 
tardomi, mušami, atimami jų dokumentai, 
aktyvesnieji – įkalinami. Kai kurie buvo iš-

vežti ir paleisti už kelių dešimčių kilometrų. 
Masinės demonstracijos, smurtas ir areštai 
truko dvi dienas, neramumai nuslopinti tik 
gegužės 19 d. Buvo suimti 402 asmenys, 
33 iš suimtųjų patraukti administracinėn 
atsakomybėn, šešių laukė baudžiamosios 
bylos, kalėjimas. Pagrindiniai eitynių orga-
nizatoriai nuteisiami ne kaip politinių riaušių 
rengėjai, bet kaip chuliganai ir „asocialūs 
elementai“. Taip buvo dangstoma „kova su 
hipiais“ – per patį sovietmetinės stagnacijos 
suvešėjimą kiekvienas hipių gyvenimo būdą 
dievinąs džinsuotas, plačiakelnis, ilgaplaukis 
jaunuolis avansu buvo vadinamas santvarkos 
priešu. Demonstracijose dalyvavo ir aplinki-
nių miestų bei miestelių jaunimas.

R. Kalanta tuometinės valdžios oficialiai 
buvo pripažintas psichikos ligoniu, tačiau 

1989 m. posėdžiavusios komisijos, trūkstant 
paprastų įrodymų, galiausiai Kalantą pripa-
žino psichiškai sveiku. Aštuonerius metus 
tėvai negalėjo ant sūnaus kapo pastatyti 
paminklo – draudėjai tikino, esą liaudies 
priešas nevertas pagarbos. Paminklas Ro-
mainių kapinėse iškilo tik 1982 m.

Drastiškas Kalantos poelgis pagyvino 
antitarybines nuotaikas krašte, suteikė 
vilties, kad įmanoma pasiekti nepriklauso-
mybę. Užsienyje gyvenantys lietuviai rengė 
minėjimus, leido knygas, pašto ženklus, 
statė paminklus ir kitus atminimo simbolius 
bendruomenių susibūrimo vietose.

SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas teologijos licenciatą kun. Sigitą Bitkauską
Vilius MISEVIČIUS 

(Pabaiga, pradžia laikraščio  
„Prisikėlimas“ 224 numeryje).

Būna atvejų, kai netyrosios prabyla 
demoniškais balsais, o žmogaus kūną už-
valdęs velnias ima tampyti lyg kokią lėlių 
teatro marionetę. Ne kartą jam teko matyti, 
kaip apsėstojo veide keičiasi grimasos, 
kaip piktoji dvasia šaiposi, tyčiojasi. Beje, 
duris velniui į savo vidų atidaro tik pats 
žmogus. Velnias žmogų apsėda tada, kai 
gyvenime jis daro daug klaidų, klimpsta į 
nuodėmingą gyvenimą. 

Teisus buvo Lietuvos nacionalinės 
egzorcistų asociacijos prezidentas kun. 
Arnoldas Valkauskas, kai kun. Sigitas prašė 

patarimo. Jis kalbėjo, kad šėtonas visokiais 
būdais bandys sutrukdyti dirbti egzorcistui, 
nepraleis progos jam keršyti. „Taip pasitaikė 
ir man – važiuojant automobiliu staiga kilo 
vėjo gūsis, kuris į stiklą smogė nulūžusią 
medžio šaką. Kitas atvejis – ne kartą gedo 
nauja aparatūra“, – akcentavo kunigas. Už 
egzorcisto pagalbą nėra mokamas atlygis, ir 
už tai negali būti priimamos jokios aukos. 
Anot egzorcisto, pradžioje pas jį kreipdavosi 
žmonės iš Vilkaviškio vyskupijos. Vėliau, 
po televizijos laidų, kuriose dalyvavo kun. 
Sigitas, su prašymais išvaduoti nelaimėlių 
nuo piktosios dvasios sulaukdavo iš visos 
Lietuvos. Skambindavo ne tik dienomis, 
bet ir naktimis. Tad tai buvo įtemptų nervų 
reikalaujanti dvasininko tarnyba. Būdavo 
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džiugu, kai sulaukdavo padėkų, o svarbiau-
sias atpildas – kai buvę egzorcizmo seansų 
dalyviai sugrįždavo į tikėjimo kelią. Per jo 
darbo minėtose pareigose dešimtmetį tokių 
asmenų buvo labai daug.

Pasak S. Bitkausko, lengvesnės jam buvo 
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo diecezinio 
teisėjo pareigos. „Dešimtmetį vykdžiau tri-
bunolo vadovo (oficiolo) pavestas užduotis. 
Remiantis bažnyčios Kanonų teisės kodek-
so nuostatomis, teko prisidėti nagrinėjant 
katalikiškos santuokos negaliojimo ir kitas 
bylas“, – kalbėjo kun. Sigitas.

Šis kunigas dažnai savo atostogas skiria 
piligrimystei. Kaip maldininkų grupių dva-
sinis vadovas, jis jau septynetą metų lankosi 
Šventojoje Žemėje (šįmet su piligrimų grupe 
jis vėl numato ten nuvykti spalio mėnesį). 
Pabuvota Lenkijos dvasine sostine vadinama-
me Čenstakavos mieste, kuriame saugomas 

Šv. Mišių malda už a. a. parapijos 
Pastoracinės tarybos narį Gintautą Paulauską 

Vilius MISEVIČIUS
Praeidami grindiniu į Kristaus Prisikėlimo baziliką mažai kas pagalvojame, 
kad tašytų akmenų aplink šventovę klojimo vienas organizatorių buvo 
parapijos ilgametis Pastoracinės tarybos ir ekonominės komisijos narys 
Gintautas Paulauskas. Žvelgdami į bazilikos altoriaus fone esantį skulpto-
riaus V. Kašubos horeljefą „Prisikėlęs Kristaus“, žinome, kad pargabenant iš 
JAV šį kūrinį ir jį patalpinant mūsų bažnyčioje taip pat nemažai padirbėjo šis 
aktyvus parapijietis. Jis dalyvavo ir Kryžiaus kelio stočių sukūrimo projekte. 
Šio technikos mokslų daktaro kompetencija pasitarnavo bazilikoje įrengiant 
infraraudonųjų spindulių šildymo sistemą. Naujausią sumanymą – įrengti 
liftą į šios šventovės bokštą a. a. Gintautas jau nespėjo įgyvendinti – pernai 
jį, 62-metį, pasikvietė Viešpats.

turintis stebuklingų galių Juodosios Madonos 
paveikslas. Kun. Sigitas pamėgo išvykas ir į 
Medžiugorję (tai vieta vakarų Hercegovinoje, 
netoli nuo sienos su Kroatija). Šis miestas 
išgarsėjo, kai 1981 m. birželio 24 d. šešetui 
maldininkų apsireiškė Švč. Marija. „Pramo-
kau ir kroatų kalbos – šv. Mišių, rožinio ir 
kitas maldas, homilijas bei giesmes jau galiu 
suprasti jų kalba“, – šyptelėjo keletą užsienio 
kalbų mokantis dvasininkas. Laisvalaikiu 
dar mėgsta fotografuoti – susitikimo metu 
supažindino su puikiomis gamtos (daugiausia 
paukščių ir gėlių) nuotraukomis. Kunigas 
daug skaito – turi sukaupęs gana gausią bi-
blioteką. Pasak jo, tik gaila, kad į parapijos 
namus, kur dabar gyvena, tegalėjo atsivežti 
mažą knygų skaičių – didžioji dalis liko 
Prienų parapijos namuose. O nuo vaikystės 
pamėgo groti akordeonu – ir dabar retkarčiais 
pamuzikuoja....

Susitikimo metu išgirdau ne vieną malo-
nų žodį apie Kristaus Prisikėlimo parapijos 
bendruomenę bei kleboną mons. Vytautą 
Grigaravičių. „Nors vadovauja ne tik šiai 
parapijai, bet ir Kauno arkivyskupijos I 
dekanatui, monsinjoras stebina darbštumu ir 
atsakingumu. Jis tolygiai su kitais kunigais 
klauso išpažinčių, yra aktyvaus pastoracinės 
ir sielovadinės veiklos bažnyčioje sektinas 
pavyzdys. Gal todėl ir aš, kurio pagrindinė 
veikla susieta su Policijos kapeliono Kauno 
apskričiai darbu, o šioje parapijoje esu tik 
rezidentas, stengiuosi daugiau prisidėti prie 
kunigo tarnystės parapijoje. Ypač džiugu, 
kad Kristaus Prisikėlimo parapijos baž-
nyčiose pastebiu daug dvasingo jaunimo, 
aukštųjų mokyklų profesūros ir kitų iškilių 
maldingų kauniečių“, – pokalbio pabaigoje 
akcentavo teologijos licenciatas kunigas 
Sigitas Bitkauskas.

ATMINIMO ŠVIESA

Balandžio 13 d. į vakaro šv. Mišias 
maldai už prieš metus mirusį G. Paulauską 
susirinko šeimos ir giminės bei nemažai 
parapijos, jo studijų, draugų ir kitų artimųjų 
narių. Liturgijai vadovavęs klebonas mons. 
Vytautas Grigaravičius kvietė maldoje pri-
siminti šį iškilų žmogų, rūpestingą šeimos 
tėvą, sumanų verslininką ir ypač daug reikš-
mingų darbų mūsų Kristaus Prisikėlimo ba-
zilikai nuveikusį uolų parapijietį. „Dėkojame 
tau, Gintautai, ir sakome – melskis tenai už 
mus, dabar reikia tavo palaimos gyviesiems, 
kad gyvendami meilėje, išlaikytume tuos že-
miškus bandymus ir kartu su viltimi kurtume 
savo ateitį“, – kalbėjo monsinjoras.

Sugiedojus „Viešpaties angelą“ gausiais 
prisiminimais pasidalijo studijų draugas 
Rimantas Levinskas – mokslų daktaras, 
Lietuvos energetikos instituto darbuotojas. 
„ Mano bendravimas su Gintautu prasidėjo 
kartu studijuojant tuometiniame KPI – jis 
buvo studijų grupės seniūnas ir daugelio 
iniciatyvų vadovas. Vėliau kartu buvome 
slidžių žygiuose, kopiant į kalnus, plau-
kiant baidarėmis ir kitose išvykose. Šie 
žygiai leido išsamiau pažinti kolegą kaip 
tvirto charakterio, stiprų, nebijantį rizikuoti 

lyderį“, – akcentavo kalbėtojas. Gintautas 
po studijų pasiliko Cheminės technologijos 
fakultete, Rygoje apsigynė technikos mokslų 
daktaro disertaciją, greit tapo docentu. Jam 
buvo patikėtos Neorganinės chemijos kate-
dros vedėjo pareigos. „Tačiau akademinė ir 
pedagoginė veikla varžė jo veržlų charakterį 
– panoro pajusti gyvenimo dinamiką ir gali-
mybes, todėl įkūrė privataus kapitalo įmonę 
„Silita“, kuriai daugelį metų vadovavo. Prieš 
ketvertą metų įsteigė bendrovę „Atgaira“, 
kurioje dirbo iki mirties. Be to, Gintautas 
buvo puikus grupės susitikimų organiza-
torius – daugiau kaip du dešimtmečius jis 
su žmona Aurelija surinkdavo gupiokų ir 
jaunystės draugų branduolį savo namuose. 
Dėkoju likimui už draugą, už galimybę 
būti kartu, už patarimus ir paramą, kas iš 
atminties niekada neišsitrins“, – pabaigoje 
pažymėjo prelegentas. 

Dešimtmetį kartu su velioniu Pastora-
cinėje taryboje dirbęs Germanas Balkus 
pažymėjo, kad kolegialus darbas taryboje 
kuriant ir įgyvendinant projektus bei priimant 
sprendimus bažnyčios labui dažnai sukeldavo 
karštas diskusijas. „Jo žodžiai buvo trumpi ir 
išraiškūs, jis sakydavo tik tai, ką norėjo pa-

sakyti, ir nieko daugiau: jokių pagražinimų, 
kalbėdavo apie reikalo esmę...“ – šia Alek-
sandro Diuma citata apibūdinčiau Gintautą. 
Jame derėjo daug asmenybės bruožų, kuriuos 
deleguočiau kiekvienam šiuolaikiniam vyrui. 
Mokslininkas, plataus akipločio intelektua-
las, atsakingas ir racionalus verslininkas – šis 
vyras ryžtingai prisiimdavo atsakomybę už 
daug svarbių bažnyčios projektų įgyvendi-
nimą. Greta dalykinių savybių, tai buvo šei-
myniškas, patriotiškas, dėmesingas ir jautrus 
žmogus. Dažnuose privačiuose pokalbiuose 
su juo savo nuostabai atradau ypač retai 
sutinkamą charakterio savybę – gebėjimą 
prisipažinti klydus, kas rodė jo stiprybę“, – 
akcentavo parapijietis.

Vidmantas Zulonas apie buvusį vadovą 
kalbėjo labai pagarbiai. „Su juo pradėjau ben-
drauti 1981 m., o paskutinį dvidešimtmetį jis 
buvo mano draugas ir nuoširdus patarėjas. 
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Šįmet ryte į velykinę Praktinio gerumo 
dieną susirinkus visiems savanoriams, su-
laukėme ir garbingo svečio – J. E. Kauno 
arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, kurį lydėjo 
parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Arki-
vyskupas šiltai pasveikino susirinkusį jauni-
mą ir linkėjo savanoriams drąsos, leidžiantis 
į didelį nuotykį „susitikti su kitu žmogumi“. 
Sveikindamas jaunimą, arkivyskupas sakė, 
kad „didžiausias skurdas, kurį gali patirti 
žmogus, yra vienišumas. Šią dieną jūs leisite 
aplankytiems žmonėms pasijusti turtingais“. 

Gegužės mėn.  
liturginis kalendorius

 1 – III Velykų sekmadienis.  
Motinos diena

 3 – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
 8 – IV Velykų sekmadienis.  

Pasaulinė maldos už dvasinius 
pašaukimus diena

14 – Šv. Motiejus. apaštalas
15 – V Velykų sekmadienis
22 – VI Velykų sekmadienis
29 – VII Velykų sekmadienis.  

Kristaus Žengimas į dangų 
(Šeštinės). Pasaulinė 
visuomenės komunikavimo 
priemonių diena

31 – Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymas

Norėčiau pirmiausia išryškinti a. a. Gintauto 
ypatingą sąžiningumą ir didelį reiklumą sau 
bei artimiesiems. Kai imdavosi kokių nors 
darbų, juos atlikdavo nepaprastai kruopščiai, 
pasiekdamas aukštą kokybę. Kolega per daug 
savo gyvybinės energijos išdalindavo kitiems, 
visai negailėdamas savęs“, – sakė kalbėtojas.

Velionio žmona Aurelija Paulauskienė, 
mokslų daktarė, VDU Žemės ūkio akademi-
jos docentė, sakė: „Velionis buvo labai reiklus 
ir namuose, bet šeimoje pusiausvyrą surasda-
vome. Dėkoju Dievui už drauge išgyventus 
metus – šįmet būtume šventę santuokos 40-
metį. Ar Gintauto trūko namuose? Taip, šiek 
tiek trūko... Prašydavau mažiau dirbti, bet jis 
kitaip nemokėjo. Stengėsi šeimai užtikrinti 
geresnę ateitį, o mums – orią senatvę. Daug 

Šv. Mišių malda už a. a. parapijos Pastoracinės tarybos narį 
Gintautą Paulauską 

puikių savybių iš tėčio perėmė sūnus Justas, 
kuris dirba finansų analitiku, ir dukra teisinin-
kė Rasa. O dėl visuomeninių veiklų niekada 
nesipykome – tai buvo jo pasirinkimas. Beje, 
niekada neatsisakydavo padėti ir patarti nei 
draugams, nei pažįstamiems. Todėl dauguma 
ir mini a. a. Gintautą gražiais žodžiais.“

2009 metų įsijungęs į Kristaus Prisikė-
limo parapijos Pastoracinę tarybą ir tapęs 
Ekonominės komisijos nariu parodė daug su-
manumo ir kūrybiškumo, gėrėjomės Gintau-
to kruopštumu, atsakingumu ir atsidavimu 
parapijai. Jo šeima nemažai lėšų skyrė mūsų 
šventovės rėmimui. Gintauto Paulausko 
katalikiškos dorybės, nesavanaudiškumas, 
kruopštumas, dosnumas ir nuoširdumas 
tebūna pavyzdžiu mums visiems.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA KVIEČIA

Gegužės 8-oji – 59-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena
Ta proga Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiai kartu su Kauno 

arkivyskupijos Katechetikos, Jaunimo ir Šeimos centrais gegužės 2–15 d. organizuoja ir 
kviečia į Pašaukimų savaitės susitikimus.

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA

Praktinio gerumo diena parapijoje 
Jūratė MATIKOVIENĖ
Praktinio gerumo diena – tai tradicinis Kristaus Prisikėlimo parapijoje vei-
kiančios Pagalbos namuose tarnybos renginys, organizuojamas tryliktus 
metus iš eilės. Ji rengiama du kartus per metus – prieš Šv. Kalėdas ir Šv. 
Velykas. Jos metu vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai ir aukštųjų 
mokyklų studentai yra kviečiami padėti seniems, vienišiems ar sergantiems  
asmenims pasiruošti šventėms. Akcijos dieną, susiskirstę į grupeles po 3 – 4 
asmenis, jie aplanko parapijiečius ir padeda jiems pasiruošti didžiosioms 
metų šventėms. Pasiruošimas būna labai įvairus: vieni senoliai tikisi, kad 
bus išvalyti langai, nušluostytos dulkės, pagamintas maistas, o yra tokių, 
kurie laukia savanorių su puodeliu arbatos ir tikisi iš širdies pasikalbėti. Iš 
šios veiklos kilo ir akcijos pavadinimas – Praktinio gerumo diena. Akcijos 
šūkis – „Apie gerumą reikia ne kalbėti, gerumą reikia daryti!“

Ši Praktinio gerumo akcija yra 23-oji 
akcija Kaune. Tai pirmoji didelė organizuota 
akcija po ilgo epideminio laikotarpio, kurioje 
dalyvavo Kauno kolegijos ir Kolpingo kole-
gijos studentai, įvairių Kauno mokyklų bei 
„Aušros“, J. Jablonskio, „Saulės“ gimnazijų 
moksleiviai. Tad ypač džiaugiamės, kad 
balandžio 7 d. velykinėje Praktinio gerumo 
dienoje dalyvavo 118 savanorių, padėta 76 
žmonėms namuose. Dar nesibaigus akcijai 
sulaukėme labai malonių skambučių ir iš-
girdome padėkų iš žmonių, kurie susilaukė 
savanorių pagalbos ir dėmesio. Savo ruožtu 
dėkojame kiekvienam, prisidėjusiam prie 
akcijos. Ačiū Jums, kad padėjote padėti! 

Per metus į Pagalbos namuose tarnybą 
Kaune vidutiniškai kreipiasi apie 200 žmo-
nių, kuriems patiems arba sunkiai sergan-

tiems jų artimiesiems reikalinga slaugos ir 
sielovados pagalba namuose. Neskaičiuojant 
konsultacijų telefonu, praktinė konsultavimo, 
informavimo, socialinių paslaugų namuo-
se pagalba per metus suteikiama beveik 
160 ligonių ir jų artimųjų. Greta to, nuolat 
organizuojami slaugos mokymai ligonių 
artimiesiems ir bendruomenių savanoriams. 
Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko 
senus, sergančius ar vienišus žmones jų 
namuose, juos slaugo, padeda susitvarkyti, 
apsirūpinti vaistais ir būtiniausiais maisto 
produktais, patekti pas daktarą, apsilankyti 
bažnyčioje ar pasikviesti kunigą į namus. Tai, 
kokios pagalbos reikia, nusprendžiama kartu 
su žmogumi arba jo namiškiais, atsižvelgiant 
į individualią situaciją. Teikiant socialines 
paslaugas namuose intensyviai bendradar-
biaujame su kitomis Kauno m. veikiančiomis 
organizacijomis – Kauno m. Socialinių pas-
laugų centru, Lietuvos samariečių bendrijos 
Kauno skyriumi, Žaliakalnio seniūnija.


