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Apaštalų darbuose skaitome liudijimą: 
„Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame 
šito liudytojai“ (Apd 2, 32). Kristaus Prisi-
kėlimas reiškia  daugiau nei mirusio ir net 
keturias dienas kape išbuvusio Lozoriaus 
kūno atgaivinimas, nes Lozorius buvo tik 
laikinai grąžintas žemiškajam gyvenimui: 
jis gyveno ir vėl mirė. Kristaus Prisikė-
limas – tai ne šiaip mirusiojo grįžimas 
į gyvenimą, bet gyvenimo naujumas, 
perkeičiantis visą žmonijos istoriją. 

II amžiuje vyskupas Melitonas Sar-
dietis rašė: „Jėzus buvo užmuštas kaip 
avinėlis, prisikėlė kaip Dievas.  Jis buvo 
kaip avis vedama pjauti, tačiau nebuvo 
avis. Jis tylėjo kaip ėriukas, tačiau nebuvo 
ėriukas. Avinėlis užleido vietą Dievui, 
avis – žmogui, o šis yra Kristus, pripil-
dęs visą kūriniją. Avinėlio paaukojimas, 
Paschos šventimas ir Įstatymas išsipildė 
Jėzuje Kristuje.“ 

Kristaus Prisikėlimas tapo centriniu 
krikščionybės tikėjimo slėpiniu. Apaštalas 
Paulius Laiške korintiečiams rašo: „O jei 
Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 
Kor 15, 14). „Bet  dabar Kristus yra tikrai 
prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų 
pirmgimis“ (1 Kor 15, 20). Prisikėlimu 
Jėzus įveikė mirties galybę ir visiems 
mums suteikė prisikėlimo viltį. Apaštalas 

Paulius tvirtina: „Pergalė sunaikino mirtį! 
Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mir-
tie, tavasis geluonis?! Mirties geluonis yra 
nuodėmė, o nuodėmės jėga – Įstatymas. 
Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums 
pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (1 
Kor 15, 54-57). Taigi Jėzaus mirtis – tai 
mūsų mirtis nuodėmei, Jo Prisikėlimas – 
tai mūsų prisikėlimas naujam gyvenimui.

Evangelijoje pagal Matą rašoma, kaip 
po šabo„Marija Magdalietė ir kita Marija 
ėjo aplankyti kapo“ (Mt 28, 1). Šios dvi 
Jėzų mylinčios moterys, iki galo, iki 
Golgotos, iki kryžiaus ištikimai lydėju-
sios Jėzų, nepabūgusios, nepabėgusios, 
neišsižadėjusios, kaip tai padarė mokiniai, 
ėjo paskutinį kartą pagerbti kape gulinčio 
Jėzaus, galbūt ketino prie Jo budėti visą 
dieną, gal dvi ar daugiau, kiek širdis geis.  
Apaštalas Matas rašo, kad moterims 
prisiartinus sudrebėjo žemė: „Viešpaties 
angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin 
akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda 
buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip snie-
gas“ (Mt 28, 2-3). Išsigandusias moteris 
angelas nuramino: „Jūs nebijokite! Aš 
žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo 
nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, 
kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6). Išgirdusios 
šią žinią,  moterys „greitomis paliko kapą, 
apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, 
ir bėgo pranešti mokiniams“ (Mt 28, 8). 
Taigi moterys, nors ir nusigandusios, ta-
čiau kupinos džiaugsmo, skubėjo vykdyti 
angelo paliepimą. Joms beskubant pats 
Jėzus pasirodė ir dar labiau išsigandusias 
ramino kaip angelas tais pačiais žodžiais: 
„Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano 
broliams, kad keliautų į Galilėją;  ten jie 
mane pamatys“ (Mt 28, 10). Taip moterys 
tapo pirmosiomis apaštalėmis, Gero-
sios Naujienos liudytojomis. Tuo tarpu 
„sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė 
aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę“ 
(Mt 28, 11). Taigi ir jie savotiškai atliko 
apaštalavimo darbą. Tik į išgirstą naujieną 

išgirdusieji reagavo skirtingai. Mokiniai 
apsidžiaugę nuskubėjo „į Galilėją, ant 
kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus“ 
(Mt 28, 16), o  aukštieji kunigai „susitiko 
su seniūnais, pasitarę davė kareiviams 
daug pinigų ir primokė: „Sakykite, kad, 
jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį 
išvogė“ (Mt 28, 12-13). Šie taip ir padarė.

Kaip jūs manote, kuriais labiau patikė-
jo liaudis? Kurių liudijimu jūs asmeniškai 
patikėtumėte?  Manau, kad daugumai 
įtikinamesnis religinių vadovų sukurptas 
pasakojimas nei dviejų moterų. Juolab, 
kad pagal rabinų įstatymą moterų liudi-
jimai negaliojo.   Ir vis dėlto mokiniai, 
patikėję moterimis, nuskubėjo į Galilėją. 
Moterų liudijimas plačiai paplito, juo 
įtikėdavo, nes jis rėmėsi Jėzumi, skelbė 
Jo tiesą.

Mielieji, Prisikėlimo istorija nėra tik 
šiaip paprasta informacija. Tai Geroji 
Naujiena – Dievas apsireiškė per savo 
Sūnų Jėzų, leidosi būti nukryžiuotas, kad 
prisikeltų savo šlovėje ir galybėje. Šitai 
suvokti įmanoma tik Šventosios Dvasios 
galia. 

Per visą Velykų laikotarpį Bažnyčioje, 
švenčiant Eucharistiją, yra skaitomos 
ištraukos iš Apaštalų darbų knygos. Tai 
knyga apie Šventosios Dvasios galią ir 
jos veikimo vaisius. Iš Evangelijų žinome, 
kokie bailūs, pasimetę buvo Jėzaus mo-
kiniai tomis dienomis, kai jų Mokytojas 
buvo suimtas, kankinamas ir prikaltas ant 
kryžiaus. Iš Apaštalų darbų sužinome, 
kaip jie pasikeitė, kai ant jų nužengė Šven-
toji Dvasia. Kiekvienas mūsų per krikštą 
gauname Šventąją Dvasią. Todėl nuolat 
prašykime, kad ji dar labiau mums ap-
reikštų Prisikėlimo slėpinį, kad leistų dar 
geriau pažinti Jėzų ir išgyventi Jo artumą.

Būkime linksmi ir džiaugsmingai 
skelbkime pasauliui: „Kristus nugalėjo 
mirtį! Jis tikrai prisikėlė! Jis gyvas ir 
gyvena tarp mūsų, kasdien dovanoja savo 
meilę kiekvienam skubančiam pas Jį.“ 

Teužtvindo  mūsų širdis Kristaus 
Prisikėlimo džiaugsmas! 

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją;
ten jie mane pamatys (Mt 28, 10)

Aleliuja!
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Kovo  10 d. Kauno „Saulės“ gimna-
zijos bendruomenė, susivienijusi akcijoje 
„Padėka Lietuvai“, miestui, šaliai ir pa-
sauliui, pranešė, kad Laisvė – didžiausia 
mūsų vertybė. Už ją šiandienos vidurdienį 
dėkojome tiems, kurie prieš 25-erius me-
tus iškovojo Lietuvos Nepriklausomybę. 

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

Parapijos atsinaujinimo diena –  
Gavėnios rekolekcijos „Pašaukimai“

Pasirengimas parapijos atsinaujinimo 
dienai prasidėjo dar lapkričio mėn., kai  
Kauno arkivyskupija ėmėsi iniciatyvos 
suburti parapijose misijų koordinatorių 
grupes ir pradėjo rengti teorinius bei 
praktinius mokymus apie naująją evan-
gelizaciją, apie tai, kaip padaryti parapiją 
gyvą, veiklią. Į šią koordinatorių grupelę 
klebonas pakvietė ses. Ramutę Budvytytę, 
ses. Birutę Matusevičiūtę, katechetę Ireną 
Ramoškaitę, tikybos mokytoją Virginiją 
Juodpusienę, jaunimo grupės vadovę Miglę  
Pečiulytę, pastoracinės tarybos narę Dalę 
Starkutę. Koordinatorės turėjo parengti 
atsinaujinimo dienos viziją, aptarti jos 
temą ir laiką, sudaryti konkretų planą, 
numatyti vedėjus, liudytojus, šlovinimo 
grupę, žmonių pakvietimo būdus, apgal-
voti  vaikų užimtumą, vaišinimą, įtraukti 
į bendrą veiklą parapijoje veikiančių insti-
tucijų narius, prašant padėti atlikti įvairius 
konkrečius darbus.

Taigi, kovo 21 d., šeštadienį, parapi-
jiečiai  į Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos konferencijų salę rin-
kosi neįprastu laiku: 14 val. čia  prasidėjo 
Gavėnios rekolekcijos.  

Kun. Algirdas Akelaitis, atkreipęs 
dėmesį, kad šios rekolekcijos  neįprastai, 
kitokiu būdu nei anksčiau bus vedamos, 
pakvietė visus  bendrai maldai ir giesmei 
„Kryžiaus medi šventas“.

Po šlovinimo giesmės pirmąjį mąstymą 
pradėjo rekolekcijų vedėjas, Skriaudžių 
parapijos klebonas Arūnas Simonavičius.  
Jis pirmiausia pastebėjo, kad rekolekcijos 
skirtos ne vien maldoms bei Dievo artu-
mo išgyvenimui, bet ir nueito gyvenimo 
tarpsnio peržvalgai, todėl klausantis reko-
lekcijų pamokslo kiekvienas turi pats sau 
jį prisitaikyti.

Pašaukimai, žmogaus gyvenimo pa-
skirtis, anot kun. Arūno,  prasidėjo nuo 
tada, kai Dievas nusprendė padaryti žmogų 
panašų į save ir įkvėpė jam dvasios. Tik 
vėliau Dievas paklausė: „Adomai,  kur tu 
esi?” Kiekvienam žmogui kyla noras atrasti 
savo vietą pasaulyje, jis nuolat užduoda sau 
klausimą: „Kur aš esu?”.  Nors ir atranda 
savo pašaukimą, vis vien jį kamuoja klau-
simas: „Ar aš savo vietoje?” Kai žmogui 
iškyla klausimas apie jo vietą pasaulyje, 
tada jis pradeda ieškoti savo pašaukimo. 
Tarp sakramentų yra tik du pašaukimai – tė-
vystės ir kunigystės, nebent dar ir trečiasis 
– Krikšto sakramentas. 

Dievas sukūrė žmogų kaip savo pa-
galbininką, tik, gaila, Jis neduoda jokių 
nurodymų, todėl pašaukimą reikia atsekti 
pačiam. Tad savaime kyla klausimas, kaip 
atrasti ir atpažinti savo pašaukimą. Pašau-
kimas į santuoką yra daug paprastesnis, 
lengviau būna apsispręsti, tuo tarpu pašau-
kimas į kunigystę  reikalauja daug rimtes-

Popiežiaus Pranciškaus 
malda  

už Sinodą šeimai
Jėzau, Marija ir Juozapai,  Jumy-

se matome tikros meilės didybę,  į jus 
kreipiamės pasitikėdami.

Šventoji Nazareto šeima, padėk 
ir mūsų šeimoms tapti bendrystės 
vietomis ir maldos vakarienbučiais, 
autentiškomis Evangelijos mokyklo-
mis, mažosiomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto šeima, tegu 
niekad šeimose nebebus smurto, 
uždarumo ir pasidalijimo, o sužeisti 
ar įskaudinti tebūna greitai paguosti 
ir pagydyti.

Šventoji Nazareto Šeima, būsimas 
Vyskupų Sinodas tepažadina visų 
sąmoningumą apie šeimos sakralu-
mą ir nesugriaunamumą, jos grožį 
Dievo plane.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirs-
kite, išpildykite mūsų maldavimą.

Parapijos gyvenimo atspindžiai 
„Saulės“ gimnazijos informacija

Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenės padėka Lietuvai 
Akciją vykdėme gimnazijos sociali-

nio partnerio Kauno V. J. K. Prisikėlimo 
bazilikos prieglobstyje esančioje aikštėje. 
Nuoširdus „gyvų“ žmonių simboliu virtęs 
„AČIŪ“, apjuostas Saulės ratu, suskambo 
„Tautiškos giesmės“ garsais, o į laisvą 
Lietuvos padangę paleisti balionai – tik 

kukli padėka Lietuvai už 25-ąjį Laisvės 
pavasarį. 

Nuoširdžiai dėkojame Kauno Prisikė-
limo parapijos klebonui mons. Vytautui 
Grigaravičiui už idėjos palaikymą ir visai 
gimnazijos bendruomenei už vienybę 
vardan prasmingų tikslų!
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nių svarstymų ir turi išpildyti tris dalykus: 
tai nuolatinė malda, Evangelijos skelbimas 
ir sakramentų teikimas.  Kiekvienas pašau-
kimas turi savo misiją. Santuokos misija 
– kurti gyvybę, rūpintis ja, ir tai ne mažiau 
svarbu nei pašaukimas kunigystei. 

Rekolekcijų vedėjas atkreipė dėmesį, 
kad pašaukimo požymiai jau išryškėja 
vaikystėje per žaidimus (aut. tikra tiesa, 
galiu paliudyti, kad ir aš vaikystėje sodin-
davau vaikus tarsi klasėje ir mokydavau, 
o besimokydama mėgau aiškinti, padėti 
klasiokams). Būsimojo kun. Arūno mo-
čiutė net ėjo pas kunigą K. Juknevičių 
pasiklausti, ar normalu, kad jos vaikaitis  
žaisdamas vis „aukoja” Mišias, net surengia 
paukštelių, žuvelių, gyvūnėlių „laidotu-
ves”. Kun. Arūnas pastebėjo, kad apeigos 
liturgijoje – Dievo ir žmogaus žaidimas! 
Dievas tvėrė pasaulį taip pat tarsi žaidimą: 
tarė  ir – įvyko! 

Sukūręs žmogų, Viešpats pašaukė jį 
vardu: „Štai! Įrėžiau tavo vardą savo rankos 
delne” (Iz 49,16). Kai turiu vardą, žinau, 
kad turiu paskirtį. Pavyzdžiui, užpyko 
kunigas ant vyskupo ir per šv. Mišias, 
kai reikia ištarti jo vardą, nemini jo, taip 
paniekindamas vyskupo pašaukimą. Taigi, 
netardami  kito vardo, mes paniekiname to 
žmogaus pašaukimą. Neprivalau už visą 
pasaulį atidirbti, ne ant mūsų krenta visa 
atsakomybė, svarbiausia, kad esu svarbus 
Dievui, o ne kam nors kitam. Viešpats, 
guosdamas savąją tautą, kalbėjo: „Ar gali 
gi moteris užmiršti savo vaiką, ar gali gi 
motina apleisti pačios gimdytąjį sūnų? 
Tegul netgi ji savo vaiką užmirštų, bet aš 
tavęs neužmiršiu” (Iz 49,15).

Po šio mąstymo rekolekcijų organi-
zatorė sesuo Ramutė Budvytytė pristatė 
penkių vaikų mamą Ramunę Jurkuvienę, 
kuri, atėjusi kartu su sūnumi Vytautu ir 
dukra Sigute, sutiko paliudyti apie savo 
pašaukimą į šeimos gyvenimą.  

„Kodėl aš čia? – paklausė Ramunė ir 
čia pat atsakė: – Noriu pasidžiaugti, kad 
pažinome Dievą ir tik Jo dėka išliekame 
tvirta šeima, atvira gyvybės atsiradimui.”  
Gydytoja, socialinių mokslų daktarė, 
Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto 
dėstytoja Ramunė Jurkuvienė nuoširdžiai 
pasidalijo savo šeimos džiaugsmais ir sun-
kumais. Būdami su vyru visiškai skirtingi 
(ji miestietė, išaugusi inteligentų šeimoje, 
mokslininkė, vyras – kaimo vaikas, vai-
ruotojas), jie iškilusias problemas bando 
spręsti per maldą, tikėjimą ir pasitikėjimą 
Dievu. Šeimoje – penki vaikai, ir kiekvieno 
gimimas buvo sudėtingas, susijęs su Ra-
munės sveikata. Sigutė ir Vytautas liudijo, 
kaip jie, vaikai, sunkiomis akimirkomis, 
kai mamos gyvybei grėsė pavojus, kartu 

su močiute kalbėdavo litanijas, nes labai 
bijojo, kad mama nemirtų. Šiuo metu du 
vyresnieji veža labdarą į Ukrainą vaikų 
namams. Kadangi vyriausias sūnus, gyve-
nantis pas močiutę ir ją globojantis, yra iš-
vykęs, tai dabar jį pavaduoja tėtė, kuris dėl 
tos priežasties negalėjo ateiti į rekolekcijas.

Po trumpos arbatos pertraukėlės reko-
lekcijų vedėjas toliau tęsė mąstymą, kaip 
atpažinti savo pašaukimo požymius. Ben-
dras visų pašaukimų atpažinimo kriterijus 
yra stebėti vaikų žaidimus: kuo žaisdamas 
vaikas labiausiai mėgsta būti. Rekolekcijų 
vedėjas atkreipė dėmesį, kad kiekvienas 
pašaukimas turi ne tik pagrindines nuos-
tatas, bet ir  papildomą motyvaciją. Antai 
pašaukimo į kunigystę antraeilės motyvaci-
jos gali būti  tai, kad kunigą gerbs žmonės, 
turės saugią aplinką, visada bus duonos  ir 
dešros ant jos. Kun. Arūnas šmaikštavo, 
kad visada turime ne vien gryną šventą 
motyvaciją, normalu, jog  kyla ir socialinės 
bei kt. motyvacijos, tik svarbiausia, kam 
tu teiki pirmenybę. Taip pat Dievas ne-
paiso amžiaus nei meilei, nei pašaukimui: 
antai kun. Arūnui jau nuo 6 metų ryškėjo 
pašaukimas, o jo kurso draugas pajuto 
pašaukimą būdamas 60-metis, šeimoje 
išauginęs vaikus.

Dažnai aptariamas Samuelio pašauki-
mas. Būdamas vaikas per sapną jis  išgirdo 
Viešpatį šaukiant: „Samueli, Samueli!” 
Jis dar buvo nepažinęs Viešpaties, todėl,                                                                                                           
išgirdęs savo vardą, bėgo pas kunigą Elį, 
kuris suprato, kas atsitiko, ir patarė berniu-
kui: „Eik atgal, gulkis miegoti. Jei būtum 
vėl pašauktas, sakyk: ’Kalbėk, Viešpatie, 
nes tavo tarnas klauso’.” (1 Sam 3, 9). Taigi 
pašaukimui labai svarbus autoritetas – tė-
vai, mokytojai, geri draugai, kunigai, taip 
pat ir aplinka. Kunigas Arūnas pateikė as-
meninį pavyzdį, kad jo tėvai buvo netikin-
tys, tik močiutė mokė maldų, tačiau tėvai 
nedarė spaudimo, nenurodinėjo, kuo būti, 
atvirkščiai, sakė: „Būk tuo, kuo nori būti”. 
Šeimoje labai svarbu dalytis savo patirtimi. 
Jei tėvai vien nurodinėja, neatsižvelgia į  
vaiko nuomonę, vaikai nesupranta, koks 
džiaugsmas gyventi šeimoje. Ypač svarbu 
turėti žmogų, kuris tau patartų, padėtų. 
Kun. Arūnas paliudijo, kad jam sunkiais 
atvejais labai padėjo kunigas R. Repšys, 
kuris nebijojo pasakyti, kokios problemos 
gali pasitaikyti ir kaip jis spręsdavo jas. 

Rekolekcijų vedėjas akcentavo, kad 
Dievo duotos dovanos ir pašaukimas iš 
žmogaus neatimami. Kunigas J. Juraitis 
sakė, kad kunigas  visų pirma yra žmogus, 
po to vyras ir tik po to – kunigas. Tai pasa-
kytina apie visus: žmogus – vyras – tėvas 
arba žmogus – moteris – mama– vienuolė 
ir t. t. Pasakymas „Būk vyras!” sukelia 
daug įtampos, ypač kunigystėje. Kažkodėl 

nesakoma: „Būk moteris!”, moteriai viskas 
atleidžiama, nes ji – juk tik moteris. 

Kun. Arūnas Simanavičius      pastebėjo, 
kad Dievas pašaukia visų tiek, kiek reikia: 
tėvų, mokytojų, kunigų ir kt. Tik klausimas, 
kiek mes atpažįstame ir atsiliepiame į tą 
pašaukimą. Todėl  čia svarbų vaidmenį 
suvaidina aplinka,  taip pat svarbu ne tik 
išgirsti, bet ir atsiliepti. Štai per kunigų 
šventimus kiekvienas pašaukiamas vardu 
ir šventinamasis turi atsiliepti: „Aš esu”.

Baigdamas antrąjį mąstymą, kun. Arū-
nas davė „namų darbą“ – parėjus namo 
ramiai pamąstyti apie savo pašaukimą ir 
apie tai, ar jį įvykdau, pateikdamas savo 
mamos pavyzdį, kaip ji atrado dar vieną 
savo pašaukimą: neturėdama vaikaičių, 
ėmėsi veltui prižiūrėti kaimynų vaikus ir  
taip senatvėje atrado gyvenimo džiaugsmą.                                                                                                                                       
Apie pašaukimą į vienuolinį gyvenimą 
mintimis dalijosi sesuo Alma Vabuolaitė 
FDCJ, seserų vadinama Romualda. 

Ji liudijimą pradėjo prisipažindama, 
kad pašaukimą atsinešė gimdama  per 
Marijos Aplankymo šventę, ir apgailesta-
vo, kad ši diena dabar minima kitu laiku. 
Sesuo Alma pasakojo, kad Dievą pažino 
nuo vaikystės, nes tėveliai buvo tikintys, o 
pirmas rimtas susitikimas įvyko, kai buvo 
penkerių metų. Mergaitės širdį labai pavei-
kė Didįjį penktadienį prie žibalinės lempos 
šviesos ištarti mamos žodžiai: ”Šiandien 
mirė Jėzus. Pagalvokime, kuo mes galime 
Jam atsidėkoti.” Kai ji buvo 10 metų, 
gimtojoje Šlavantų parapijoje tarnavo kun. 
Juozas Zdebskis, ir nuo tada  mažoji Almutė 
norėjo gyventi tik Dievui, nors žaisdama 
su lėlėmis vaidindavo mamą ir motinystė 
visada jai buvo ir liko šventas dalykas. Ap-
sisprendimas buvo nelengvas, juolab kad 
klasiokės tekėjo, gimdė vaikus… Tačiau 
Viešpats padovanojo jai dvasinę motinystę, 
kai išmoko išskleisti savo motiniškumą ir 
moteriškumą darbe.

Sesuo Ramute išdalijo lapelius reko-
lekcijų dalyviams ir paprašė, rengiantis 
šv. Mišioms, kiekvienam parašyti savą 
intenciją.  Rekolekcijų     mąstymus bei 
liudijimus, vykusius konferencijų salėje, 
kunigas Algirdas Akelaitis užbaigė pa-
dėka: „Dėkokime Dievui už gyvenimą, 
pašaukimo dovaną, už žmones, kuriuos 
davė mums sutikti, už Bažnyčią, kurioje 
gali skleistis mano meilė, pašaukimas“ ir 
pakvietė visus pašlovinti Viešpatį giesme 
„Dvasia, Viešpatie, ateik“.                                                                    

17 val. bazilikoje vyko Atgailos pamal-
dos, kurias vedė rekolekcijų vedėjas. Kaip 
chirurgas atsakingai rengiasi operacijai, 
taip atsakingai turime ir mes pasirengti iš-
pažinčiai, taikantis su Dievu. Labai svarbu 
sąžiningai patikrinti savo sąžinės reikalus, 
atsakyti į keletą svarbių klausimų: 1) Kas 
yra mano gyvenime malda, ar joje palaikau 
gyvą ryšį su Dievu? 2) Ar nepiktnaudžiauju 
savo pašaukimu? Ar neįsakinėju vaikui, 
nenustatinėju vaikų prieš tėvą (motiną), ar 
meldžiuosi už tuos, kuriems esu pašauktas 
tarnauti? 3) Ar tarp manęs ir sutuoktinio 
yra švelnumo, intymumo? Privalome iš-
pažinti sunkias nuodėmes ir sunkinančias 
aplinkybes, kurios pakenkia kitam žmogui. 
Baigdamas pamaldas kun. Arūnas pakvietė 
visus pasimelsti “Tėve mūsų” malda už 
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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Kovo 29 d. minėjome Viešpaties 
Kančios (Verbų) sekmadienį. 8 val. mažo-
joje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo 
minimos kun. Vaclovo Aleksandravičiaus 
pirmosios mirties metinės. Šventąsias 
Mišias aukojo kun. Virginijus Lenktaitis.

Dar gerokai prieš 11 val. parapijos 
jaunimas, sutvirtinamieji rinkosi prie ma-
žosios bažnyčios. Nuo čia į baziliką buvo 
einama procesija, apmąstant Kryžiaus 
kelią. Taip buvo paminėta šv. popiežiaus 
Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė jaunimo 
diena. Šiai jaunimo procesijai vadovavo 
Kauno kunigų seminarijos klierikas Si-
gitas Jurkštas. 

11 val. bazilikoje prasidėjo iškilmingos 
Šventosios Mišios, kurias aukojo parapijos 
klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. 
Mišių pradžioje buvo pašventintos verbos, 
einama tradicinė verbų procesija.

Šv. Mišių liturgijoje buvo skaitoma 

Viešpaties Kančios (Verbų)  
sekmadienis parapijoje

mūsų V. J. Kristaus kančia pagal Morkų, 
kurią skaitė klebonas mons. Vytautas Gri-
garavičius, zakristijonas Imantas Mieliulis 
ir bendruomenės narys Laimis Pupelis. 

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad 
prasideda Didžioji, Skausmingoji savaitė, 
į kurią vedė visa, ką Jėzus sakė ir darė 
žemėje. Jis pabrėžė, kad nors šis sekma-
dienis primena mesijinį Kristaus įžengimą 
į Jeruzalę, kai daugybė žmonių tiesė ant 
kelio savo drabužius, kiti klojo žalias 
šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš 
paskos einantys šaukė: „Osana“, tačiau šį 
džiaugsmą temdo būsima kančia, tos pa-
čios minios šauksmas: „Ant kryžiaus Jį!“. 
Monsinjoras kvietė visą ateinančią savaitę 
įsižiūrėti į vykstančius įvykius, kartu iš-
gyventi Kristaus patirtą skausmą ir nuolat 
dėkoti: „Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau 
Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju 
kryžiumi atpirkai pasaulį”.

Šventoriuje vyko velykinė mugė, 
kurios metu buvo galima atsigerti karštos 
arbatos, įsigyti velykinių margučių, susi-
pažinti su parapijos karitatyvine veikla.

tuos, kurie eis išpažinties, kad ji būtų sąži-
ninga, nuoširdi.

17.30 val. klebonas mons. Vytautas 
Grigaravičius pravedė Švč Sakramento 
adoraciją.                             

18 val. šv. Mišioms vadovavo rekolek-
cijų vadovas kun. Arūnas Simonavičius, 
koncelebravo klebonas mons. Vytautas 
Grigaravičius. 

Rekolekcijų vadovas pamoksle, ko-
mentuodamas į pašaukimo temą  gražiai 
įsipynusią Evangeliją pagal Joną, sakė, 
kad Jėzus nepabėgo nuo savo pašaukimo  
kančios taurės. Jėzus, sakydamas: „Dabar 
mano siela sukrėsta,  ir ką aš pasakysiu: 
’Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? 
Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą“ 
(Jn 12, 27). Rytų Bažnyčioje yra gražus 
posakis: Nuo kryžiaus nenulipama, nuo 
kryžiaus tik nuimama. Jėzus Kristus išlaikė 
tvirtą pasitikėjimą Dievu. 

Mes nesame Dievas, mes – tik  žmonės ir 
pašaukimuose suklumpame. Kaip atgaivinti 
pašaukimą, kai jauti jį praradęs? Kunigas pa-

pasakojo savo vaikystės įvykį, kai, būdamas 
patarnautoju, pamanė praradęs pašaukimą, 
tačiau jį padrąsino išgirstas dviejų kunigų 
pokalbis, kad pašaukimą galima vėl atrasti.  
Padarius nuodėmę, bet kurį pašaukimą at-
gaivina atleidimas. Nors tai nėra paprasta, 
bet svarbu, kad atleidimas būtų garsiai ištar-
tas. Katalikai gali būti laimingiausi žmonės, 
nes per išpažintį jie visada aiškiai išgirsta 
Dievo žodį: „Aš tau atleidžiu!” Baigdamas 
pamokslą, kunigas Arūnas patarė parėjus 
namo pamąstyti apie atleidimą, ir tiesiog 
ištarti „Aš tau atleidžiu“ tam, ant kurio 
pykstate, ir paprastai, nuoširdžiai išsakyti 
tai, kas nuo seno guli tavo širdyje . 

Į šv. Mišių liturgiją gražiai įsijungė Jau-
nų šeimų būrelio tėvai su savo vaikučiais: 
tėvai skaitė skaitinius, vaikučiai atnešė 
Jėzui žaidimų kambaryje nupieštą savo 
piešinį ir intencijas.

Po šv. Mišių klebonas padėkojo reko-
lekcijų vadovui  už nuoširdų Dievo Žodžio 
skelbimą, o tikinčiuosius pakvietė sugrįžti 
į konferencijų salę, kur jų laukė  karšti 
didžkukuliai – Bernelių užeigos dovana 
parapijai. 

Iš tiesų šį kartą Gavėnios rekolekcijos 
buvo visiškai kitokios ir organizacine pra-
sme: kai tėveliai sėmėsi dvasinio peno, vai-
kai, darželio auklėtojų prižiūrimi, gretimoje 
šiltoje patalpoje piešė, žaidė, bendravo.

Dėkojame visiems parapijiečiams, 
kurie atsiliepė į kvietimą ir atėjo į Gavė-
nios rekolekcijas semtis dvasinės stipry-
bės, augti tikėjime, už patirtą bendrystės 
džiaugsmą.

Nuoširdus ačiū rekolekcijų organizato-
riams, ypač seseriai Ramutei Budvytytei, 
įdėjusiai daug širdies šilumos, pastangų ir 
darbo, kad šios rekolekcijos būtų vaisingos, 
sesers Birutės Matusevičiūtės komandai už 
vaikų priežiūrą, Bernelių užeigai už didž-
kukulius, Carito merginoms už arbatą bei 
visiems mieliems talkininkams. Dėkingi 
esame rekolekcijų vedėjui kun. Arūnui 
Simonavičiui, kun. Algirdui Akelaičiui, 
klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui 
už dvasinę pagalbą Gavėnios kelionėje, 
už sielos sujudinimą, už pasiryžimą at-
sinaujinti, o liudytojams už drąsą dalytis 
gyvenimo su Dievu džiaugsmais.


