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Mielieji, kviečiame gausiai dalyvauti gegužinėse pamaldose prašant mūsų Dangiškąją 
Motiną Mariją taikos pasauliui, tikėjimo malonės, naujų pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą, 

meldžiant Jos užtarimo bei globos savo tėvynei, tautai ir šeimų gerovei

Šį velykinį rytą išgyvename džiaugs-
mo ir vienybės akimirką švęsdami šven-
tąją

Eucharistiją. Širdingai sveikinu Jo 
Ekscelenciją Kauno arkivyskupą Sigitą 
Tamkevičių ir dėkoju už nuoširdų ir bro-
lišką pakvietimą vadovauti šiai Eucharis-
tijai. Su džiaugsmu sveikinu visus brolius 
vyskupus ir valdžios atstovus. Mano 
širdingas sveikinimas jums visiems, bran-
gūs broliai ir seserys, kunigai, pašvęstojo 
gyvenimo asmenys ir pasauliečiai. Dėkoju 
jums visiems už priėmimą ir suteiktą pro-
gą švęsti kartu su jumis šią Eucharistiją. 
Visame šiame susibūrime matau jūsų mei-
lės ir maldos už Šventąjį Tėvą Pranciškų 
ženklą, kuris mane siuntė pas jus, kaip 
savo atstovą išreikšti jo rūpestį, jo meilę 
ir artumą. Negaliu nuslėpti savo didžiulio 
džiaugsmo galėdamas vadovauti šiam ve-
lykiniam šventimui šioje gražioje Kauno 
bažnyčioje, dedikuotoje būtent Mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimui, 
ypač kai ją šiandien iškilmingai pakeliame 
į Mažosios Bazilikos didingumą.

Mažosios Bazilikos titulo suteikimas 
šiai simbolinei Kauno Bažnyčiai yra 
ženklas

Šventojo Tėvo Pranciškaus dėmesio 
ir tėviško rūpesčio jūsų arkivyskupija ir 
visa Lietuva.

Šis titulas reiškia išskirtinį ryšį su 
Romos Bažnyčia ir su Aukščiausiuoju 
Pontifiku. Tai daugiau nei garbės titulas, 
tai įpareigojimas, kuris reiškiasi liturginio 
gyvenimo intensyvumu bei pavyzdine ar-
timo meile. Daug svarbiau nei privilegijų 
titulas, kaip tai dažnai klaidingai supran-
tama pasaulio mąstysenoje, „Mažosios 
Bazilikos“ titulas turėtų būti suprantamas 
kaip ypatingas kvietimas būti Popiežiaus 
mokymo skleidėjais. Puikiai suprantame, 
koks reiklus yra šis mokymas ypač šiais 
pastaraisiais laikais.

Linkiu, dar daugiau esu tikras, kad ši 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėli-
mo bažnyčia, Mažoji Bazilika, mokės gy-
venti pagal šį įpareigojimą ir šį pašaukimą, 
apšviesdama visas kitas vyskupijos ir visos 
Lietuvos Bažnyčias. Tad Bazilika, bet kuri 
Bazilika, netampa pati savyje privilegija be 
priežasties ir be pateisinimo. Bazilika, bet 
kuri Bazilika, yra tam, kad visų pirmiausiai 
būtų matomas jos teritorinis gyvenimas ir 
istorija su ypatinga misija; būtent, kad kaip 
įmanoma stipriau, skambiau ir įtikinamiau 
skleistų Dievo Žodį ir Bažnyčios Mokymą. 
Todėl Bazilikai suteikiamos visos dvasinių 
malonių galimybės. Galimybė naudotis 
Bažnyčios teikiamais dvasiniais turtais – 
tais, kuriuos žinome kaip atlaidus, kuriuos 
gauname gyvendami intensyvų maldos ir 
meilės gyvenimą.

Ką tik girdėta Evangelija pagal Matą 
mums sako, kad pamačiusios angelus, 
skelbusius prisikėlimą, moterys išsigando 
ir tuo pat metu patyrė didžiulį džiaugsmą. 
Bet džiaugsmas negali būti pilnas, kol 
neapsireikš pats Jėzus. Ir Jėzus ateina: 
„Sveikos!“ Dabar džiaugsmas pilnas: gali 
būti šalia, vėl apkabinti jo kojas, garbinti 
jį: jis yra Viešpats! Viešpats prisikėlė! 
Tai Jėzus, kaip psalmė sako, mums rodo 
gyvenimo kelią, mus pripildo džiaugsmu, 
kuris yra matomas nematomojo Dievo 

buvimas. Bet šioms moterims susitikimas 
su prisikėlusiu Kristumi yra ir kvietimas 
misijai: jos negali pasilikti ramios šalia 
Jėzaus, kad džiaugtųsi jo buvimu, nes 
džiaugsmas joms yra teikiamas misijai: 
„Eikite ir pasakykite mano broliams, kad 
eitų į Galilėją ir ten mane pamatys“.

Mums taip pat prisikėlimo džiaugs-
mas turi tapti įsipareigojimu skelbimui, 
misijai. Tada, kai Viešpats mums suteikia 
džiaugsmą būti šalia jo, kontempliuoti jo 
veidą, tai yra tam, kad paskui mes bėgtu-
me dalintis šiuo džiaugsmu su visais mūsų 
broliais ir seserimis.

Antroje Evangelijos dalyje matome 
kitą prisikėlimo šviesos efektą, negatyvų 
efektą tiems, kurie nepasiruošę priimti. 
Kareiviai, kurie saugojo kapą, ir vyres-
nieji susitaria kartu atmesti tai, kad matė 
šviesą ir pareiškia: „Jo mokiniai atėjo 
nakčia ir pavogė jį, kai mes miegojome.“ 
Šv. Augustinas juokiasi iš šių žmonių: 
„Jeigu miegojo, tai kaip jie galėjo matyti 
mokinius, kurie pavogė kūną?“ Jų liudi-
jimas pats save sunaikina.

Visuomet bus žmonių, kurie stengsis 
nuslėpti tiesą, kurie užsidarydami nuo 
dieviškos šviesos, slėpsis gindami savo 
interesus, vis labiau toldami nuo papras-
tumo ir tiesos, vis labiau painiodami tai, 
kas jau ir taip supainiota. Tik tie, kurie 
atsiveria tiesai, bus ramybėje ir galės eiti 
pirmyn visiškame paprastume.

Labai svarbu atkreipti į tai dėmesį, nes 
ir mūsų dienomis, žvelgdami į naujosios 

Mažosios Bazilikos ne taip seną istori-
ją, galime matyti panašią realybę. Pastatytą 
tuo metu, kai jūs prisikėlėte kaip laisva tau-
ta. Jau pačioje pradžioje buvo troškimas, 
kad tai būtų „Dievo tautos memorialas“, 
kaip padėkos už atgautos nepriklauso-
mybės ir galimybės gyventi šviesoje ir 
laisvėje ženklas. Deja, kaip jau girdėjome 
Viešpaties Prisikėlimo pasakojime, taip pat 
ir čia, tam tikru metu buvo norėta sugriauti 
šį tautos atgimimo ženklą, tada, kai buvo 
sustabdytas projektas ir pastatas buvo pri-
taikytas radijo gamyklai. Kokia siaubinga 
ironija! Bet šiandien, šis pastatas, vėl iš 

Apaštalinio nuncijaus Pedro López Quintana pamokslas, sakytas balandžio 6-ąją per šv.  
Mišias Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, suteikiant jai bazilikos titulą 

Garbingieji broliai vyskupai, brangūs broliai ir seserys!
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Mieli broliai ir seserys Kristuje, dar 
gyvename velykiniu džiaugsmu ir šį 
pavasario gėlėmis pražydusį gegužės 
mėnesį kartu su Motina Marija garbiname 
bei šloviname mūsų Prisikėlusį Vieš-
patį. Viliuosi, kad gyvenimo rūpesčiai, 
kasdieniai vargai yra bejėgiai atitraukti 
mūsų mintis nuo Jėzaus ir užgožti artumo 
jausmą su Juo.

Šiais metais Bažnyčia kviečia melstis 
už pašvęstojo gyvenimo asmenis, už tuos, 
kurie pašaukti rodyti pavyzdį kelyje pas 
Dievą. Tikintieji raginami melstis už 
savuosius ganytojus, kuriems Dievas 
pavedė vesti juos tikėjimo keliu, padėti 
arčiau pažinti Kristų, Jo Evangeliją, Jo 
Meilę ir Gailestingumą. 

Paskutinį balandžio sekmadienį, švęs-
dami Gerojo Ganytojo dieną, skaitėme 
Evangelijos pagal Joną 10-ojo skyriaus 
ištrauką, kur Jėzus save įvardija: „Aš – 
gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis 
guldo gyvybę.“ Lietuvių k. žodis „geras“ 
tik dalies atspindi graikiškame Evangeli-
jos originale vartojamo žodžio „kalos“ 
prasmę, turinčią daug reikšmių – „kilnus, 
puikus, tobulas, didingas, nuostabus, gra-
žus“. Taigi galėtume sakyti: „Nuostabusis 
ganytojas, tobulasis ganytojas“ ir t. t. 
Lietuviškojo Evangelijos vertimo auto-
riai pasirinko „gerasis ganytojas“, matyt, 
todėl, kad tekste daug kartų kartojasi du 
žodžiai – ganytojas ir avys. Tiesiogine 
prasme ganytojas yra bandos vedlys, apie 
kurį Jėzus sako, jog „išsivaręs visas saviš-
kes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes 
pažįsta jo balsą“ (Jn 10, 4). Mūsų šalyje 
ganomos avių bandos matomos retai, 
tačiau Izraelyje iki šių dienų tai įprastas 
vaizdas. Tiesiog stebina, kaip kiekviena 
avių banda paklūsta savajam vedliui, pa-
tikliai seka paskui jį į ganyklas. „Kalos“ 
reiškia ir kitą svarbų ganytojo bruožą – tai 
gyvenimo ir kelionės palydovą. Tobulasis 
ganytojas, kuris „už avis guldo gyvybę“ 
(Jn 10,11), nepaliks ganomųjų, rūpinsis 
silpnaisiais, sutrikusiais, stokojančiais, 
visada bus šalia, palaikys varge ir dalysis 

meile. Toks buvo Jėzus, tokį Jis kviečia 
būti kiekvieną iš mūsų. 

Visais laikais žmonėms reikia ga-
nytojų, mylinčių ir vedančių į visavertį 
gyvenimą. Daugelis žmonių, kurie jau-
čiasi vieniši ir atstumti, trokšta sutikti 
tokį, kuris padėtų atrasti kelius į geresnį, 
laimingesnį gyvenimą. Prisipažinkime, 
kiekvienas trokštame sutikti žmogų, 
kuris rūpintųsi, suprastų ir gerbtų mus. 
Vienas tokių pavyzdžių būtų dviejų 
šventųjų – Ignaco Lojolos ir Pranciškaus 
Ksavero – bendrystė. Ksaveras, būdamas 
19-os metų, įstojo į Paryžiaus universitetą, 
tačiau jo šeimai buvo sunkūs laikai. Vos 
sudurdamas galą su galu, Ksaveras nuo-
mojo būstą su kitais trimis studentais, tarp 
kurių buvo ir Ignacas Lojola, net 17 metų 
vyresnis už Ksaverą. Pamaldusis Lojola 
pamažu mezgė draugystę su netikinčiu 
Ksaveru: padėjo jam studijuoti, patarnavo, 
netgi padėdavo susidoroti su nepritekliais. 
Per visą tą laiką Ignacas vis rasdavo progą 
paliudyti savo tikėjimą ir ryšį su Kristumi. 
Ksaveras ilgainiui ėmė vertinti pamaldųjį 
Ignacą, pamažu išnyko priešiškumas, jis 
vis labiau įsiklausydavo į draugo žodžius 
apie Jėzų, drauge tapo imlesnis Šventajai 
Dvasiai. Ksaveras Ignacą Lojolą netgi 
pradėjo vadinti dvasios tėvu. Dėl tokio 
Ignaco Lojolos atkaklaus rūpesčio, jo 
ganytojiškų savybių ir Dievo vedimo šian-
dien visame pasaulyje į šventąjį Ksaverą 
kreipiamasi kaip į misijų globėją, kitaip 
tariant, jis tapo Geruoju Ganytoju misijų 
kraštuose, ypač Indijoje ir Kinijoje. 

Kiekvienas mūsų, tapęs pakankamai 
brandus, kviečiamas būti kitiems geruoju 
ganytoju, tarnaujančiu vadovu. Tačiau no-
rint tokiu tapti, pirmiausia reikia išmokti 
būti geru ganomuoju. Prieš apsireikš-
damas mums Geruoju Ganytoju, Jėzus 
pirmiausia apsireiškė kaip Dievo Avinėlis. 
Jis buvo paklusnus Tėvui, vykdė Jo valią 
ir savo pavyzdžiu rodė, ką turi daryti Jo 
sekėjai. Ar įmanoma būti geru tėvu, jei ne-
buvai geras vaikas? Ar įmanoma mokyti 
kitus, jei prieš tai nebuvai pats mokomas? 
Ar sugebėsi mylėti kitą, jei nebuvai my-
limas? Deja, visais laikais buvo ir tokių, 
kurie niekada nepatyrė kitų rūpesčio ir 
globos. Dar vis yra namų, kuriuose gyve-
na vaikai, nepatyrę tėvų meilės, rūpesčio 
ir globos. Kas bus su jais? Ar sutiks jie 
žmogų, kuris supras, įvertins juos, padės 
atsiskleisti, kokie jie iš tikrųjų yra ir kuo 
pašaukti būti? Jėzus ragina kiekvieną 
mūsų tapti geraisiais ganytojais kaip ir 
Jis, kad galėtume padėti tiems, kuriems 
to reikia – sutrikusiems, prispaustiems, 
nustumtiems į visuomenės užribį. Nepa-
kanka aprengti, sušelpti, bet svarbiausia 
įsiklausyti į jo poreikius, sukurti abipusį 

bendrystės ryšį, skirti tam asmeninį laiką, 
parodyti, kad jis yra mylimas, brangus ir 
vertingas Dievo akyse.

Jono Evangelijoje Jėzus kalba ir apie 
gerojo ganytojo priešingybę. Tai sam-
dinys, „kuriam avys ne savos, pamatęs 
sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga“, 
nes „jis samdinys, jam avys nerūpi“ (Jn 
10, 12–13). Samdiniai nėra tikri ganytojai, 
jie susirūpinę tik savimi: geru atlygini-
mu, geru vardu, karjera, grupės sėkme. 
Jiems nerūpi žmonės, jie išnaudoja juos, 
siekdami patenkinti valdymo ir kontrolia-
vimo poreikius, nesistengia suprasti kitų, 
yra griežti silpniesiems ir stokojantiems 
gailestingumo, skuba teisti ir smerkti, o 
kilus konfliktams, palieka saviškius vienus 
sutrikusius ir nežinančius, ką daryti. Argi 
gyvenime nesutinkame panašiai besiel-
giančių žmonių? Pamąstykime, ar visada 
mumyse dega troškimas kitam dovanoti 
meilę, dėmesį, šviesos gyvenimą, kaip 
moko Kristus. 

Nuoširdžia malda prašykime, kad 
Viešpats laimintų mūsų parapijos, vys-
kupijos, Lietuvos dvasios vadovus, kad 
jie būtų labai gerais ganytojais, tokiais, 
koks buvo mūsų Viešpats Jėzus Kristus. 

Prelatas Vytautas  
Steponas Vaičiūnas

Mamai
Sudilusios rankos,
Širdis ašarota
Man primena tavąją meilę,
Kai kūdikį mažą
Su virpesiu sieloj
Tu pašventei – Dievui mane.

Kad būčiau aš geras, 
Mokėčiau mylėti
Kiekvieną gyvenime 
sutiktą žmogų. 
Kad širdį turėčiau
Liepsnojančiai tyrą, 
Kaip Viešpačiui skambančią lyrą.

Dėkoju, Mamyte,
Už tavo budrumą,
Už pasakų pintas gijas,
Už duoną kasdienę, 
Už širdį bemiegę,
Už rūpestį, meilę,
Maldas.

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę (Jn 10, 11)

naujo šviečia kaip jūsų atgimimo laisvėje 
ženklas, ir jis yra ryškus šviesos žiburys, 
kuris mums yra prisikėlusio Kristaus švie-
sa, tiesa ir gyvenimas.

Šioje velykinėje iškilmėje, švęsdami 
šios bažnyčios pakėlimą Mažąja Bazilika, 
kuri mums primena ir leidžia pajusti Prisi-
kėlusiojo Kristaus, mūsų Viešpaties, buvi-
mą, prašykime Viešpatį per mūsų Motiną 

Mariją, Velykinio džiaugsmo Mergelę, 
dovanos visuomet būti pilnai atsivėrusiais 
jo šviesai ir pilnai pasiruošusiais misijai, 
į kurią esame kviečiami.

Garbė Jėzui Kristui!
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kuotoje būtent Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimui, 
ypač kai ją šiandien iškilmingai pakeliame į Mažosios Bazilikos 
didingumą“, – sakydamas pamokslą džiaugėsi apaštališkasis 
nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Garbingasis 
svečias atkreipė dėmesį, jog bazilikos titulo suteikimas yra 
popiežiaus dėmesio ir rūpinimosi vyskupija ir visa Lietuva 
ženklas. Šis titulas išreiškia išskirtinį ryšį su Romos Bažnyčia 
ir aukščiausiuoju pontifiku ir sykiu yra įpareigojimas liturginio 
gyvenimo intesyvumui bei pavyzdinei artimo meilei. Tai ypa-
tingas įpareigojimas ir pašaukimas Bažnyčios misijai – būti 
Dievo žodžio, popiežiaus mokymo skleidėja. Apaštališkasis 
nuncijus linkėjo visiems atsiverti Prisikėlusio Kristaus šviesai 
ir Jo liudytojų misijai.

Liturgijos metu buvo iškilmingai atneštos atnašos. Parapijos 
moterų vienuolijų vienuolės dovanojo bazilikai piniginę auką 
įsigyti arnotui. Kauno m. savivaldybės vardu meras Andrius Kup-
činskas su žmona dovanojo arnotą. Ritos ir Arvydo Garbaravičių 
šeima dovanojo monstranciją, skirtą Dievo kūno pagerbimui, ir 
sostą monstrancijai laikyti bei smilkytuvą ir indą smilkalams. 
Birutės ir Ramūno Garbaravičių šeima dovanojo dvi Mišių 
taures Eucharistiniam vynui. Sesės pranciškonės aukojo duoną 
ir vyną, kurie šioje Eucharistijoje buvo perkeičiami į Kristaus 
Kūną ir Kraują.

Šv. Mišių metu giedojo jungtinis choras „Leliumai“(vadovas 
Dainius Druskis) ir  parapijos Sumos choras (vadovas Ramūnas 
Baranauskas), grojo varinių pučiamųjų kvartetas.

Šv. Mišias transliavo LRT televizija ir Marijos radijas. 
Bazilikos titulo suteikimas vainikavo bažnyčios kertinio 

akmens pašventinimo 80-metį ir konsekracijos 10-metį.

Parapijos gyvenimo atspindžiai 

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos inauguracijos iškilmės

Balandžio 6-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, švenčiant Eu-
charistiją Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje, dalyvaujant 
apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro 
López Quintanai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tam-
kevičiui SJ, kitiems Lietuvos vyskupams, kunigams, gausiems 
tikintiesiems, iškilmingai paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus 
jai suteiktą bazilikos titulą. 

Iškilmių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivys-
kupas Pedro López Quintana, koncelebravo Kauno arkivysku-
pas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas 
Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, 
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas 
Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis 
Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopja-
novas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, 
Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Vytautas 
Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje 
provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ ir trys dešimtys kunigų, 
asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, 
pasveikinęs susirinkusią bendruomenę su šv. Velykomis ir ba-
zilikos titulo paskelbimo švente, pakvietė iškilmėms vadovauti 
apaštališkąjį nuncijų.

Pradėjus šv. Mišių liturgiją, prieš Dievo Žodį, arkivyskupijos 
kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas  iškilmingai perskaitė į 
lietuvių kalbą išverstą Dieviškojo kulto ir sakramentų kongre-
gacijos prefekto kardinolo Roberto Sarah ir arkivyskupo Arturo 
Roche 2015 m. sausio 20 d. pasirašytą dekretą apie parapinei 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteikia-
mą bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę.

„Visame šiame susibūrime matau jūsų meilės ir maldos už 
Šventąjį Tėvą Pranciškų ženklą, kuris mane siuntė pas jus, kaip 
savo atstovą išreikšti jo rūpestį, jo meilę ir artumą. Negaliu 
nuslėpti savo didžiulio džiaugsmo galėdamas vadovauti šiam 
velykiniam šventimui šioje gražioje Kauno bažnyčioje, dedi-



2015 m. Gegužė Nr. 151

4

Laikraščio redakcijai rašyti parapijos raštinės adresu: Laik raščiui „Pri si kė li mas“, Že mai čių 31 b, Kau nas. Tel. (8-37) 229222
El. paštas : prisikelimas@kaunas.lcn.lt, internetinis adresas: www.prisikelimas.lt. Tiražas 1000 egz.
Vyr. redaktorius parapijos klebonas, dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius; redakcijos nariai:  
Aldona Narušienė, Birutė Vasylienė, Rima Lipšienė, Adolfa Daukšienė, Dalė Starkutė, kun. Nerijus Pipiras.
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Mielas kun. Nerijau, gal nors išleistuvių proga sutiktumėte 
pasidalyti savo gyvenimo liudijimu: iš kokios parapijos esate 
kilęs, ar didelė Jūsų šeima ir kaip joje išėjote tikėjimo moky-
klą? Kokius mokslus esate baigęs?

Gimiau ir augau Utenoje, gydytojų šeimoje. Čia baigiau 
Adolfo Šapokos gimnaziją. Tikėjimo kelionė prasidėjo mamos 
tėviškėje – Salako parapijoje. Čia buvau pakrikštytas, priėmiau 
kitus pirmuosius sakramentus. Čia praleidau beveik visas savo 
mokyklines vasaras. Daug įtakos pašaukimui turėjo bendra malda. 
Prisimenu, kaip su seneliais kartu melsdavomės. Močiutė buvo ak-
tyvi parapijietė, kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo Mišiose, daug 
melsdavosi, ypač už mane, kadangi gimiau itin silpnos sveikatos 
ir gyvas išlikau tik maldos, o gal net ir išmelsto stebuklo dėka. 
Prisimenu mamos pasakojimą, kaip jai, gydytojai, kolegos atvirai 
sakė: „Tokio, kaip tavo vaikas, gydymas – tik vaistų eikvojimas.“ 
Tačiau gyvenu. Nuo gimimo esu kairiarankis, patyręs įvairių psi-
chinių ir fizinių išbandymų. Vėliau metus laiko mokiausi Kretingos 
Šv. Antano religijos mokslų institute prie Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos fakulteto. Panaikinus šį institutą, 
mokiausi ir baigiau Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teolo-
gijos fakultetą, įgijau teologijos bakalauro ir pastoracinės teolo-
gijos magistro (licenziato) laipsnį. Kurį laiką dirbau profesinėje 
mokykloje, taigi turiu ir profesijos mokytojo kvalifikacinį laipsnį.

Jūs turėjote anksti pajusti Dievo artumą, nes jau prieš 
gerą dešimtmetį Jus buvo galima pastebėti savanoriaujant 
Šiluvos atlaiduose, Jūs buvote ir tarp pirmųjų adoruotojų 
Švč. Sakramento koplyčioje Kaune. Koks buvo pirmasis su-
sitikimas su Dievu ir kada pajutome kvietimą į kunigystę? Ar 
turite kunigo idealą?

Pašaukimą kunigystei jutau nuo pat vaikystės. Galbūt realiai 
susimąsčiau rengiantis Pirmajai Komunijai ir ją priėmus. Buvau 

gana nedrąsus vaikystėje, uždaras. Dėl to patyriau įvairių išban-
dymų (netgi pertrauka mokantis seminarijoje buvo), bet atkakliai 
siekiau tikslo. Studijuodamas Teologijos fakultete, priklausiau 
ten tuo metu veikusioms studentų organizacijoms. Todėl kartu 
pradėjome savanoriauti Šiluvos atlaiduose. Vieno kunigo buvau 
supažindintas su joanitų oblatais. Jie kaip tik rengėsi pradėti nuo-
latinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Kaune. Prisijungiau. 
Koordinavau savaitės popietinį laiką. Dievo artumą jaučiau nuolat, 
ypač maldos metu. 

Gyvenime sutikau visokių kunigų. Asmeniškai siekiu papras-
tumo, tiesiog bėgu nuo arogancijos, nes ne kartą teko nudegti. 
Mano kunigo idealas – paprastas kunigas, kurio nebijo žmonės 
ir kuris pats nebijo žmonių, jiems patarnauja, už juos meldžiasi.

Savo kūryba Jūs tęsiate gražias Lietuvos kunigų rašytojų 
tradicijas, bendradarbiaujate katalikiškos spaudos leidiniuose, 
žurnale „Magnificat“. Kokias esate išleidęs poezijos knygas? 
Kas jums yra kūryba? Kaip Dievo dovanotas poeto talentas 
padeda atlikti kunigo pareigą sakyti pamokslus, homilijas? 

Kažkaip ta kūryba kaupėsi dar nuo mokyklos laikų. Kurti, 
rašyti, interpretuoti man buvo lengva. 2010 metais viską sudėjau 
į knygelę „Atsidūstant“. Šiais metais kartu su kurso draugu kun. 
Robertu Urbonavičiumi išleidome knygelę dviem pavadinimais – 
„Tarp laikrodžio rodyklių“ ir „Ad libitum“. Būnant seminarijoje 
kurį laiką teko rengti tuo metu leistą žurnalą „Žingsniai ir stabtelė-
jimai“. Jo ilgiuosi ir dabar. Jau penkeri metai, kai bendradarbiauju 
leidinyje „Magnificat“: peržiūriu Mišių tekstus ir maldas, parengiu 
kokią homiliją. Jaučiuosi naudingas. Jei ne žmonėms, tai – Dievui. 
Sakydamas homilijas, pirmiausia klausiu pats savęs, ką Dievo 
žodis sako man, kaip aš Jį asmeniškai galiu išgyventi. Tik po to 
perteikiu kitiems.

Jūs taip ne naujokas mokslinės veiklos baruose, dalyvau-
jate įvairiose konferencijose, rengiate pranešimus. Ar turite 
pastovią mokslinio darbo sritį, kuri jus domina, ar rašote tai, 
ko paprašo. Ar ketinate toliau tęsti teologijos studijas?

Domiuosi Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija, ypač poka-
riu. Ypatingai domina asmenybės, kurioms šiuo metu pradėtos 
beatifikacijos bylos. Nemažai darbų dirbame kartu su dr. Aldona 
Vasiliauskiene, tyrinėdami ir analizuodami Dievo Tarno arkivys-
kupo Mečislovo Reinio veiklą (jis – kraštietis, taip pat kilęs iš 
Utenos krašto). Taip, iš tiesų ateityje ketinu tęsti tolesnes teologijos 
studijas.

Iš jūsų dosjė matyti, kad jau penkeri metai savanoriaujate 
Marijos radijuje, rengėte laidas, ką veikiate ten šiuo metu? Ką 
jums duoda Marijos radijas?

Prie Marijos radijo veiklos prisidedu nuo pat jo įkūrimo – 
daugiau nei dešimt metų. Nesisiūliau. Jiems reikėjo pagalbininkų 
Rožinio maldai. Taigi, buvau pakviestas. Ten dirbau viską: įrašyta 
begalės tekstų, rengtos laidos, melstasi, patarnauta Mišioms (dabar 
neretai jas ir aukoju), budėta klausytojų linijoje. Dabar koordinuoju 
Mišių transliacijų tvarką. Buvimas Marijos radijuje – tai praktinis 
prisilietimas prie naujosios evangelizacijos. Smagu, kad tai daroma 
per Mariją ir su Marija.

Kristaus Prisikėlimo parapija Jūsų biografijoje išliks kaip 
pirmoji, kurioje atlikote kunigo tarnystę. Kokie Jūsų pirmųjų 
pastoracinės veiklos metų įspūdžiai? Kokią parapiją jūs norė-
tute matyti savo vizijoje?

Sakoma, kad pirmoji kunigo parapija yra tarsi pirmoji meilė. 
Ši parapija tokia ir išliks mano atmintyje. Čia praleistas laikas – 
neįkainojama bendrystės ir evangelizacijos pamoka. Savo parapijos 
vizijoje norėčiau daugiausiai dėmesio skirti Gyvajai Bažnyčiai 
– bendruomenei, santykiams tarp kunigo ir žmonių. Viską steng-
čiausi grįsti paprastumu, pasitikėjimu ir dialogu.

Dėkojame už pokalbį ir nuoširdžią tarnystę parapijoje, 
linkime jums būti mūsų laikų Vaižgantu, uolia ir karšta dva-
sia visada tarnauti Viešpačiui, evangelizuojant ir skelbiant 
Dievo žodį savo ganyklos avelėms. Tegloboja, tesaugo ir telydi 
Jūsų gyvenimo žingsnius visų kunigų Motina – Švč. Mergelė 
Marija.

Su parapija atsisveikina pirmasis  
M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos  

vikaras kun. Nerijus Pipiras: 
Pirmoji kunigo parapija yra tarsi pirmoji meilė

Šį mėnesį mūsų parapiją palieka visus metus joje uoliai tar-
navęs kun. Nerijus Pipiras, kurį spėjo pamilti nuolatiniai abiejų 
Prisikėlimo bažnyčių lankytojai. Tai iš pažiūros ramus, neskubantis 
kunigas, tačiau jo veiklos sritys ir apimtys plačios. Jį kasdien 
matėme su meile einantį vikaro, klinikų kapeliono ir parapijos 
būrelių dvasios vadovo tarnystę, savo švelnia drovia šypsena jis 
sušildydavo kiekvieną į jį besikreipiantį, neatsisakydavo net pėsčio-
mis aplankyti neįgalinčio parapijiečio, kad suteiktų jam dvasinius 
patarnavimus. Taip pat kunigą Nerijų, kaip vedėją ar klausytoją, 
visada pastebėdavome per gausius bendruomenės renginius, jo 
balsą dažnai galime išgirsti per Marijos radiją, jo straipsniai, 
eilėraščiai, esė spausdinami Lietuvos katalikiškoje žiniasklaidoje ir 
mūsų parapijos laikraštėlio bei internetinės svetainės puslapiuose.


