Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
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PARAPIJOS KLEBONO ŽODIS

Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)
Mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

Praėjus 40 dienų po Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmės, vasario 2 dieną,
Bažnyčia mini Kristaus paaukojimo šventę. Ši šventė turi senas ištakas ir
įvairias tradicijas. Ji vadinama pašvęstojo gyvenimo diena, susitikimo su
Viešpačiu diena, o Lietuvoje dar ir Grabnyčių diena.

Pagal Mozės Įstatymą moteris, pagimdžiusi sūnų, keturiasdešimt dienų negalėjo
artintis prie šventyklos. Apie tai skaitome
Senojo Testamento Kunigų knygos 12 skyriuje: „Kai moteris pagimdys berniuką, ji bus
nešvari septynias dienas <...>. Aštuntąją dieną berniuko apyvarpės oda bus apipjaustyta.
O moteris pasiliks dar trisdešimt tris dienas
savo apsivalymo kraujyje <...>. Pasibaigus
jos apsivalymo dienoms <...> ji atneš kunigui <...> ėriuką deginamajai aukai ir balandį
ar purplelį – atnašai už nuodėmę <...>. O jei
ji neturi iš ko atnašauti avį, teatneša du purplelius ar du balandžius, vieną deginamajai
aukai, o kitą atnašai už nuodėmę“ (Kun 12,
2–4. 6. 8). Be to, Išėjimo knygoje Viešpats
per Mozę nurodė žydų tautai: „Atiduosi man
savo pirmagimį“ (Iš 22, 28). Kitaip tariant,
pirmagimis yra Dievo nuosavybė, todėl
šeima turi jį išpirkti, duodama šventyklai
minėtą auką.
Marija buvo stebuklingai pagimdžiusi,
susitepimas jos visai nelietė, be to, Jėzui,
įsikūnijusiam Dievo žodžiui, nereikėjo jokios išpirkos, vis dėlto po 40 dienų ji ateina
apsiplovimui į šventyklą.
Tai, kad Šventoji Šeima aukai atneša tik
du purplelius, rodo jų neturtą, nes turtingieji
aukojo avinėlį. Akivaizdu, kad Marijai visa
ceremonija visiškai buvo nereikalinga, tačiau tai turi ypatingą prasmę: Dievo Sūnus
atėjo į pasaulį kaip vienas iš žmogaus sūnų.
Jis pakluso tautos, kurioje gimė, papročiams,
įstatymams bei gyvenimo normai. Kaip
apaštalas Paulius rašo: „Todėl Jis turėjo
visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų
gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis
kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes“ (Žyd 2, 17).
Dar daugiau, Jėzus gimė gyvulių tvartelyje, kaip pats neturtingiausias žydų berniukas.

Ir vis dėlto šis didis įvykis negalėjo praeiti
be stebuklo. Jėzui gimus, Viešpaties angelas
pranešė piemenims: „Aš skelbiu jums didelį
džiaugsmą <...>, kad šiandien jums gimė
(...) Išganytojas, kuris yra Kristus, Viešpats“
(Lk 2, 10–11). Piemenys skelbė visiems, ką
išgirdo iš angelo ir ką patys pamatė. Danguje
pasirodžiusi nauja žvaigždė aplankyti gimusį
žydų Mesiją pakvietė išminčius iš Rytų.
Jų atneštos dovanos – auksas, smilkalai ir
mira – simbolizuoja Jėzaus karališkumą,
dieviškumą ir žmogišką laikinumą.
Evangelijoje pagal Luką antrajame skyriuje aprašoma, kaip maždaug po penkių
šimtų metų išsipildė pranašo Malachijo
pranašystė: „Ir greitai ateis į savo šventyklą
valdovas, kurio jus trokštate“ (Mal 3, 1).
Evangelistas Lukas pasakoja apie pirmąjį
Jėzaus įžengimą į šventyklą ir apie tai, kaip
Šventoji Dvasia atsiuntė liudininkus šiam
įvykiui pažymėti.
Evangelijoje šventasis Lukas rašo: „Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis
buvo teisus ir dievobaimingas vyras <...>.
Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad
jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo
dabar į šventyklą“ (Lk 2, 25–27). Simeonas
buvo senas žmogus, bet pasitikėjo pažadu ir
su ilgesiu laukė Mesijo. Pagaliau už jo viltį
buvo atlyginta. Šventosios Dvasios paragintas, atskubėjęs į šventyklą, tarp daugybės
motinų, atėjusių pašventinti savo vaikus,
senelis atpažįsta Mergelę ir jos kūdikį, apie
kuriuos pranašavo Raštai. Paėmęs Kūdikėlį
Jėzų ant rankų, iš džiaugsmo dėkodamas
Dievui, Simeonas užgieda: „Dabar gali,
Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo
tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys
išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei
visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims
apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“
(Lk 2, 29–32). Kokia nuostabi giesmė! Ją
galėtume sukalbėti prieš miegą, nes miegas
savotiškai primena mirtį: žmogus nurimsta,
atitrūksta nuo aktyvios veiklos ir dar nežinia, ar ryte išvys saulę!? Be to, Simeonas
neapsiribojo vien Dievo šlovinimo giesme,
bet ir įvardija Pateptojo Jėzaus misiją: „Štai
šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui
ir atsikėlimui“ (Lk 2, 34). Taigi, šis Jėzaus

paaukojimas – pirmas oficialus Mesijo pripažinimas oficialioje šventyklos aplinkoje.
Evangelistas Lukas pristato ir kitą
liudytoją. Tos pačios Šventosios Dvasios
paraginta, į šią vietą taip pat atskuba šventoji
Ona, garsėjanti pamaldumu ir gerbiama dėl
garbaus amžiaus. „Ir ji, tuo pat metu priėjusi,
šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems,
kurie laukė Jeruzalės išvadavimo“ (Lk 2,
38). Simeonas ir Ona – Senojo Testamento
atstovai. Jie iškilmingai šlovino džiaugsmingą Kūdikio atėjimą, kuris atnaujins žemės
veidą; jie šlovina Jahvės gailestingumą, kuris
šioje vietoje, savo antrojoje Šventykloje,
duoda pasauliui Ramybę, kaip pranašavo
Agėjas: „Aš sukrėsiu visas tautas ir ateis
pageidaujamasis visoms tautoms; ir aš pripildysiu šiuos namus garbės. Didesnė bus šių
namų garbė kaip pirmųjų, ir šioje vietoje Aš
duosiu ramybę, – sako kareivijų Viešpats“
(Ag 2, 9–10).
Mielieji, Grabnyčių šventėje mes gauname tris pavyzdžius, kurie parodo, koks turi
būti krikščionio gyvenimas.
Simeonas ir Ona yra kantrios, nepaliaujamos maldos, tikėjimo bei pasitikėjimo Dievo
žodžiu pavyzdys. Evangelistas Lukas nerašo,
kiek laiko jie kantriai meldėsi ir laukė išvysiantys Mesiją, tačiau jie neparodė jokio
susierzinimo, nepasitenkinimo, nekantrumo.
Jie nepaliovė stengtis būti teisiais, niekada
neleido savo troškimui išblėsti, sutrukdyti
maldingam budėjimui.
Šventoji Šeima yra pavyzdys visoms žemiškoms šeimoms. Šeima – tai Dievo planas.
Pradžios knygoje skaitome: „Negera žmogui
būti vienam“ (Pr 2, 28). Tada Dievas iš Adomo šono padarė moterį ir atidavė jam. „Todėl
vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi
prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“
(Pr 2, 24). Šventosios šeimos paklusnumas
galiojusiems įstatymams, rūpestis kūdikiu
įpareigoja kiekvieną žemiškąją šeimą gyventi dieviškoje vienybėje, meilėje ir pasiaukojimo dvasioje, kurią patyrė Šventoji Šeima.
Jėzaus Paaukojimas šventykloje rodo,
kad Jo šeima buvo pamaldi, gerbė Dievo
buveinę – šventyklą, laikėsi savo tautos
įstatymo. Būtent taip turėtų gyventi Santuokos sakramentu pašventinta ir sustiprinta
kiekviena krikščioniškoji šeima.
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Pas Viešpatį išlydėjome Kristaus Prisikėlimo parapijos
rezidentą kun. Virgilijų Dudonį
2020 metų sausio 19 dieną,
eidamas 50-uosius metus, Kaune
staiga mirė Kauno M. V. J. Kristaus
Prisikėlimo parapijos rezidentas
kunigas Virgilijus Dudonis.

Virgilijus Dudonis gimė 1970 metų
balandžio 20 dieną Ukmergėje, mokėsi
Ukmergės 5-ojoje vidurinėje mokykloje,
kurią baigė 1988 metais. Po mokyklos
baigimo buvo paimtas tarnauti į sovietinę
kariuomenę. Nuo 1988 metų rugsėjo iki
1990 metų lapkričio tarnavo Sibire spec.
dalinyje puskarininkiu. Virgilijaus svajonė
buvo tapti karininku, jis ketino stoti į karo
aviacijos mokyklą, tačiau tam trukdė tiek
tėvų nepritarimas, tiek ta aplinkybė, kad
tarnybos draugai sulaikė jį tarnybos vietoje
Novosibirske. 1990 metais, jau paskelbus
apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą,
Virgilijus grįžo į Lietuvą, tikėdamasis, kad
Tėvynei reiks savų karininkų. Parvykusiam
jaunuoliui Ukmergės kriminalinės policijos
viršininkas patarė vykti į Vilnių, nes tuo metu
ten kūrėsi greitojo reagavimo būrys „Aras“.
Apsisprendimui daug reiškė ir Tėvynės pasiilgimas. Įstoti į „Aro“ būrį Virgilijui nebuvo
sudėtinga, tačiau tuometinė tarnyba buvo
labai sunki. „Aro“ vyrai budėjo, saugojo
objektus, teko susidurti su nusikalstamo
pasaulio atstovais.
Aprimus situacijai Lietuvoje Virgilijui
Dudoniui iškilo dilema, ką veikti toliau: likti
tarnauti „Aro“ būryje, tapti Aukščiausiosios
Tarybos apsaugos darbuotoju ar siekti karininko karjeros. Šiuo dvejonių laikotarpiu
pradėjo ryškėti dar vienas kelias, kurį, Virgilijaus nuomone, pats Dievas jam padėjo pasirinkti. Jis slapta nuo būrio draugų ėmė gilintis į teologines tiesas ir apsisprendė pasukti
kunigystės keliu. Jau padavus dokumentus
į seminariją jį pasiekė žinia apie Medininkų
žudynes, kuriose žuvo jo tarnybos draugai.
Tai buvo dar vienas postūmis, vertęs Virgilijų
grįžti į tarnybą, bet tuometinis „Aro“ vadas
tik pasakė: „Ačiū, bet ir be tavęs čia rūpesčių
apstu.“ Atidavęs ginklus Virgilijus Dudonis
pradėjo naują savo gyvenimo kelio etapą.
Jis buvo įsitikinęs, kad šis jo pasirinkimas
tikrai buvo teisingas. Pažymėtina, kad, tiek
apie savo norą tapti kariškiu, tiek apie kelią
į kunigystę Virgilijus neskubėjo informuoti
tėvų. Tai buvo jo paties apsisprendimas.
Į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją Virgilijus Dudonis įstojo 1991 metais.

1996 metų birželio 8 dieną buvo įšventintas
diakonu ir paskirtas sielovadinei tarnystei
Kauno arkikatedroje bazilikoje bei Kauno
tarpdiecezinės kunigų seminarijos klierikų
formarijumi. Kunigu jis tapo 1996 metų
gruodžio 1 dieną ir, toliau paliekant eiti
skirtas pareigas seminarijoje, buvo paskirtas
Kauno arkikatedros bazilikos vikaru.
Vikaro darbą arkikatedroje kunigui
Virgilijui teko atlikti labai neilgai. Jau 1997
metų sausio 10 dieną jis, paliekant kunigų
seminarijos ugdytoju, yra skiriamas Kauno
apskrities karo kapelionu bei kunigu pagalbininku Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčioje. Tuometinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ypač rūpinosi, kad
Įgulos bažnyčioje būtų vienodai ir lygiai
svarbi tiek kariuomenės, tiek ir pasauliečių
tikinčiųjų sielovada, nes tada labai trūko
dėmesio kariuomenės sielovadai.
Pasibaigus mokslo metams 1997 metų
gegužės 10 dieną kunigas Virgilijus Dudonis buvo atleistas iš Kauno tarpdiecezinės
kunigų seminarijos ugdytojo pareigų ir skiriamas Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčios rektoriumi, pavedant jam tiek
kariuomenės, tiek ir tikinčiųjų pasauliečių
sielovadą.
Jau besidarbuodamas Įgulos bažnyčioje
kunigas Virgilijus parodė labai daug dėmesio
įvairių piligrimų grupių palydėjimui. Pats
rodydamas didelį entuziazmą kelionėms, tuo

užkrėtė ir savo ganomuosius. Darbavosi taip
pat ir „Saulės“ gimnazijoje, labai džiaugdamasis, kad pavyko joje suorganizuoti
aktyvią sielovadą. 1999 metais, artėjant kariuomenės ordinariato įkūrimui, jis kreipėsi
į Kauno arkivyskupą, prašydamas palikti jį
darbui arkivyskupijoje, nes jautė, kad gali
būti naudingesnis parapijoje. Tiesa, to jam
teko laukti dar beveik metus. Tik 2000 metų
spalio 24 dieną jis buvo atleistas iš Kauno
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios
rektoriaus ir Kauno apskrities karo kapeliono pareigų ir paskirtas Raseinių, Kalnujų ir
Alėjų parapijų klebonu.
Besidarbuodamas Raseiniuose 2003
metų sausio 8 dieną kunigas Virgilijus Dudonis kreipėsi į Kauno arkivyskupą, išdėstydamas jam savo ketinimą stoti į kapucinų
vienuolyną. Tiesa, vėliau šis sumanymas
nebuvo realizuotas. Tai galėjo būti ir vidinis
žmogaus sielos nerimas, nes ir vėliau ateityje
kunigas Virgilijus vis išsakydavo širdyje rusenantį norą atsiduoti atgailos ir atsiskyrimo
nuo pasaulio gyvenimui. 2005 metų gegužės
31 dieną kunigas Virgilijus Dudonis buvo atleistas iš Raseinių, Kalnujų ir Alėjų parapijų
klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos vikaru bei
Kauno „Ąžuolo“ gimnazijos kapelionu. Šias
pareigas jis ėjo trejus metus, kol 2008 metų
gegužės 26 dieną buvo paskirtas Vilkijos
parapijos klebonu. 2013 metų rugpjūčio 5
dieną jis buvo paskirtas taip pat ir Paštuvos
parapijos klebonu.
Priimdamas pareigą aptarnauti Paštuvos
parapiją kunigas Virgilijus prisiėmė taip pat
ir pareigą atstatyti 2012 metų gegužės 9 dieną sudegintą parapijos bažnyčią. Atstatymo
iniciatyvą parodė parapijos bendruomenė,
darbo ėmėsi ir naujasis klebonas. Jau 2015
metų rugsėjo 20 dieną Kauno arkivyskupas
galėjo pašventinti naują Paštuvos parapijos
bažnyčią.
2013 metų sausio 10 dieną jis buvo
paskirtas taip pat ir Seredžiaus parapijos
klebonu. Jam tenkančią papildomą naštą
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kunigas Virgilijus Dudonis priėmė su pašaukimo ir aukos dvasia. Jo noras buvo tinkamai
patarnauti tikintiesiems.
Vis dėlto toks įtemptas darbas atnešė pasekmių. 2016 metų liepos mėnesio pabaigoje
kunigas Virgilijus patyrė rimtų negalavimų.
Gydytojų nuomone, tai buvo bendro organizmo išsekimo pasekmė. Vis labiau silpnėjant sveikatai, 2017 metų birželio 5 dieną
kunigas Virgilijus Dudonis buvo atleistas
iš Vilkijos, Paštuvos ir Seredžiaus parapijų
klebono pareigų ir paskirtas Kauno M. V.

J. Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu
vikaro teisėmis ir pareigomis. Čia darbavosi
pagal savo išgales, kol 2020 metų sausio 18
dieną, grįžęs iš kelionės, pasijuto silpnai ir
naktį iškeliavo pas Viešpatį.
2008 metais surašytuose pageidavimuose dėl savo laidotuvių kunigas Virgilijus
Dudonis prašė, kad jo laidotuvėse būtų kuo
daugiau baltos spalvos, kad nebūtų liūdesio,
o vien tik džiaugsmas dėl Dievo gailestingumo, kurį Jis parodo žmonėms, bei padėka
už gautą gyvenimo dovaną. Tai buvo kunigo

gyvenimo nusistatymas. Jis mokėjo džiaugtis gyvenimu, mokėjo pripažinti klaidas ir
visuomet troško Dievo artumo, degė meile
savo Tėvynei.
Kunigas Virgilijus Dudonis palaidotas
Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo mažosios bažnyčios šventoriuje.
Amžinąjį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!
Parengta pagal Kauno arkivyskupijos
kurijos informaciją

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Kviečiame susipažinti su sutrumpinta Popiežiaus Pranciškaus Žinia
28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
„Ateikite pas mane visi, kurie
vargstate ir esate prislėgti: aš jus
atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
1. <...> 28-osios Pasaulinės ligonių
dienos proga Jėzus kviečia ligonius, prislėgtuosius ir vargšus, kurie supranta, kad jie
visiškai priklauso nuo Dievo ir kad jiems,
išbandymų naštos sužeistiems, reikia išgydymo. Žmonėms, nerimaujantiems dėl savo
trapumo, kančios ar silpnumo, Jėzus Kristus
neprimeta įstatymų, bet dovanoja savo gailestingumą, savo asmens atnaujinančią galią.
Jėzus žvelgia į sužeistą žmoniją. Jis turi
skvarbias akis, kuriomis įžvelgia žmogaus
gelmę. Jo žvilgsnis abejingai nebėgioja, bet
yra sutelktas, apima visą žmogų, kiekvieną
priima atsižvelgdamas į jo sveikatos būklę,
nė vieno neatmeta, visus kviečia įžengti į Jo
gyvenimą ir patirti švelnumą.
2. <...> Tik tas, kuris asmeniškai išgyvena šią patirtį, galės paguosti kitą. Yra įvairių
sunkios kančios formų: tai neišgydomos
ir chroniškos ligos, psichikos ligos, negalavimai, reikalaujantys reabilitacijos arba
paliatyviosios slaugos, įvairūs neįgalumai,
vaikystės ar senatvės ligos... Tokiomis
aplinkybėmis kartais pritrūksta žmogiško
santykio, todėl siekiant visuminio žmogaus
išgydymo būtina rasti asmeninę prieigą prie
paciento, gydymą papildant slauga. Sirgdamas žmogus jaučia, kad kyla grėsmė ne tik
jo fiziniam integralumui, bet ir santykių,
intelekto, jausmų bei dvasinei sričiai; todėl
šalia terapijos žmogus laukia pagalbos,
rūpinimosi ir dėmesio... trumpai tariant –
meilės. Greta ligonio yra jo šeima, kuri taip
pat kenčia, jai irgi reikia paguodos ir artumo.
3. Brangūs ligoniai, broliai ir seserys,
jūsų liga ypatingu būdu įrašo jus tarp tų
„vargstančių ir prislėgtųjų“, patraukiančių
Jėzaus žvilgsnį ir širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų
tamsos momentais ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite.“ Jame
rasite jėgų įveikti kūno ir dvasios „naktyje“
kylančius nuogąstavimus bei klausimus.
Kristus nedavė mums recepto, bet savo
kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus
nuo blogio priespaudos.
Tokios būklės jums tikrai reikia vietos,
kur galėtumėte atsigaivinti. Bažnyčia vis

labiau ir geriau nori būti Gerojo Samariečio – Kristaus „užeigos namais“ (plg. Lk 10,
34), tai yra namais, kur galite rasti Jo malonę,
pasireiškiančią šeimynišku artumu, priėmimu, pastiprinimu. Tuose namuose sutiksite
trapių ir Dievo gailestingumo išgydytų
žmonių, kurie mokės pagelbėti jums nešti
kryžių, savo žaizdose pamatyti prošvaisčių,
pro kurias, nepaisydami ligos, galėsite pažvelgti į perspektyvą, savo gyvenimui gauti
šviesos ir oro.
Šią ligonių pastiprinimo ir atgaivos veiklą vykdo sveikatos apsaugos darbuotojai:
gydytojai, slaugytojai, medicinos bei administracijos personalas, pagalbiniai darbuotojai ir savanoriai; kompetentingai veikdami
jie leidžia pajusti Kristaus buvimą – Jis teikia
paguodą, rūpinasi ligoniu, slaugo jo žaizdas.
Tačiau jie taip pat yra vyrai ir moterys, turintys silpnybių bei ligų. Jų atžvilgiu ypač
tinka žodžiai: „Gavę Kristaus pastiprinimą
ir paguodą savo ruožtu esame kviečiami
tapti pastiprinimu ir paguoda broliams, su
romumu ir nuolankumu sekdami Mokytojo
pavyzdžiu“ (Viešpaties angelo malda, 2014
m. liepos 6 d.).
4. <...> Pajutę medicinos mokslo ribotumą ir net nepajėgumą susidūrus su vis
problemiškesniais klinikiniais atvejais ir
nepalankiomis diagnozėmis, esate kviečiami
atsiverti transcendentinei sričiai, kuri gali
atskleisti jūsų profesijos giliausią prasmę.
Atminkime, kad gyvybė šventa ir priklauso Dievui, todėl yra neliečiama ir nevalia
ja disponuoti (plg. Instr. Donum vitae, 5;
Encikl. Evangelium vitae, 29–53). Gyvybę
privalu priimti, saugoti, gerbti ir jai tarnauti
nuo gimimo iki mirties; to reikalauja tiek
protas, tiek ir tikėjimas į Dievą, kuris yra gyvybės Autorius. Kai kuriais atvejais sąžinės
prieštaravimas tampa būtinu pasirinkimu,
kad galėtumėte nuosekliai laikytis šio „taip“
gyvybės ir asmens atžvilgiu. Kiekvienu
atveju krikščioniškos meilės gaivinamas
jūsų profesionalumas bus geriausia tarnystė
pamatinei žmogaus teisei, teisei į gyvybę.
Kai nesugebėsite išgydyti, visuomet galėsite
pasirūpinti ligoniu gestais ir procedūromis,
teikiančiomis jam palengvinimą ir atgaivą.
Deja, kai kur dėl karų ar ginkluotų konfliktų būna atakuojamas medicinos persona-

las ir struktūros, kuriose priimami ligoniai.
Kai kuriuose regionuose politinė valdžia
siekia savo naudai manipuliuoti medicinos
pagalba apribodama teisėtą mediko profesijos autonomiją. Iš tikrųjų niekam neatneša
naudos, kai puolami tie, kurie aukojasi tarnaudami kenčiantiems visuomenės nariams.
5. Šios 28-osios Pasaulinės ligonių
dienos proga mąstau apie daugelį visame
pasaulyje brolių ir seserų, kuriems gydymas
nepasiekiamas, nes jie gyvena varge. Todėl
kreipiuosi į visose pasaulio šalyse esančias
sveikatos apsaugos institucijas ir vyriausybes, kad jos neapleistų socialinio teisingumo
paisydamos vien ekonominių aspektų. Linkiu, kad būtų bendradarbiaujama jungiant
solidarumo ir subsidiarumo principus, užtikrinant visiems prieigą prie tinkamos medicinos pagalbos, siekiant saugoti sveikatą ir
ją atgauti. Nuoširdžiai dėkoju savanoriams,
tarnaujantiems ligoniams ir dažnai papildantiems tai, ko stinga struktūroms, švelnumo
ir artumo gestais atspindintiems Kristaus
Gerojo Samariečio atvaizdą.
Visus, kurie neša ligos naštą, drauge su
jų šeimų artimaisiais, taip pat visus sveikatos
apsaugos darbuotojus pavedu Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Ligonių Sveikatai.
Visiems laiduoju savo artumą maldoje ir
iš širdies teikiu apaštališkąjį palaiminimą.
Iš Vatikano, 2020 m. sausio 3-ioji, Švč.
Jėzaus Vardo minėjimo diena
Pranciškus
Pilną laiško tekstą galite rasti
parapijos internetinėje svetainėje
www.prisikelimas.lt
Parengta pagal Lietuvos Vyskupų
Konferencijos informaciją
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PASAULINĘ LIGONIŲ DIENĄ
parapijoje minėsime vasario 9 dieną.
Ta proga Pagalbos namuose tarnybos veiklas, kuriomis suteikiama
pagalba ligoniams ir jų artimiesiems, bus galima paremti auka.
Parapijos tarnybos darbuotojai ir savanoriai šv. Mišių dalyvius
vaišins arbata.
PARAPIJOS AKTUALIJOS

Paramos renginys nevalstybiniams
vaikų globos namų „Namų židinys“
auklėtiniams

Sausio 6 d., pirmadienį, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
vyko paramos renginys, skirtas padėti nevalstybiniams vaikų globos
namams „Namų židinys”, kuriuose randa prieglaudą nepatyrę meilės,
bejėgiai, atstumti, likę be tėvų vaikai. Daugiau nei prieš dvidešimt
metų šiuos globos namus įkūrusi Vida Grinienė, Kristaus Prisikėlimo
šeimų bendruomenės narė, vadovauja jiems iki šiol.
Renginys prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo mons.
Vytautas Grigaravičius, šio paramos renginio globėjas. Šv. Mišių
metu buvo meldžiamasi už visus globojamus, be tėvų likusius vaikus.
Homiliją pradėjęs monsinjoras kreipėsi į susirinkusius ir į geradarius, kurie įkūrę šiuos vaikų globos namus, sakydamas: „Mielieji,
nesuklysiu sakydamas, jog šiandien į Viešpaties namus jūs atėjote
vedami kilniausių jausmų – meilės silpnajam, meilės ir šilumos
nepatyrusiam, bejėgiui, atstumtajam našlaičiui. Kai mes galvojame
apie meilę, galvojame apie gerus ir malonius jausmus, tačiau tikroji
meilė nepriklauso nuo jausmų“. Monsinjoras citavo Motinos Teresės
žodžius, kurie kvietė skleisti gėrį ne dėl pagarbos, ne dėl pagyrimo:
„Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus
darbus! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti
nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“
„Taip ir Jūsų pasiryžimas priglausti vaiką, prisiimti atsakomybę
už motiniškos meilės nepatyrusį vaiką, gali pareikalauti daug kantrybės, netgi gali įstumti į neviltį. Jūsų pašaukimas priimti beglobį
vaiką yra ne kas kita, kaip Jėzaus kvietimas išeiti iš savo komforto
zonos, aukojantis vardan kito gėrio. Tam iš tiesų reikia nemažai
drąsos, ryžto”, – sakė klebonas.
Po šv. Mišių koncertą „Trijų Karalių dovanos” dovanojo operos
solistas Mindaugas Zimkus, akomponavo Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, koncertą vedė Vilius Kaminskas.
Šio renginio iniciatoriai – Kauno Kristaus Prisikėlimo šeimų
bendruomenė, kurie jau eilę metų organizuoja paramos koncertus,
o jų metu surinktas lėšas skiria šių vaikų namų auklėtiniams.
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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 asmenims
mokymų ciklas „Gailestingai veik!” 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 pabaigusiems mokymų ciklą (išklausius teorinę dalį bei atlikus savanoriškos veiklos
praktiką) išduodami pažymėjimai. Mokymai nemokami, visi dalyviai
yra vaišinami arbata ir sausainiais.
Paskaitas skaito Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektoriai.
Mokymai vyks 2020 m. vasario 5 d. ir 19 d. nuo 18 val. Kauno
Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje, Žemaičių g. 31a.
Smulkesnės informacijos teiraukitės tel.: 8 37 323548, 8 676
38333 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com
Kviečiame visus besidominčius!
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio
fondo lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.4.2-ESFAK-629-01-0007 „Bendruomeninės priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti
namuose sistemos sukūrimas ir plėtojimas“

PARAPIJOS ĮVYKIAI

Sausio mėnesio
parapijos renginiai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncertas bazilikoje „Šv. Kalėdų akimirka” (2020 01 05)
Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos buvusio relatoriaus kun. Zdzislawo Jozefo Kijo OFM Conv. viešnagė
Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020 01 05)
Paramos renginys nevalstybiniams vaikų globos namų
„Namų židinys” auklėtiniams (2020 01 08)
Malda ir koncertas Sausio 13 ajai atminti (2020 01 13)
Malda už a. a. Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną kun.
Viktorą Brusoką (2020 01 15)
Pagyvenusių žmonių popietėje: Per pasaulį keliauja žmogus...(2020 01 15)
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai paminėjo Laisvės
gynėjų dieną (2020 01 16)
Antrąjį eilinį metų sekmadienį švenčiant (2020 01 19)
Pas Viešpatį išlydėjome Kristaus Prisikėlimo parapijos
rezidentą kun. Virgilijų Dudonį (2020 01 24)
Šeimų bendruomenės susitikimas su Šv. Kryžiaus parapijos
klebonu kun. Valdu Paura OCD (2020 01 24)
Dievo Žodžio sekmadienis parapijoje (2020 01 27)

INFORMACIJA

Vasario mėnesio
liturginis kalendorius
2–
14 –
22 –
26 –

Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)
Šv. Kirilas, vienuolis, ir Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
Šv. Petro, apaštalo, Sostas
Pelenų trečiadienis (Pelenė)
Pagal http://lk.katalikai.lt
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