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Po žiauraus penktadienio, kai Žmo-
gaus Sūnus visos tautos akivaizdoje buvo 
priešų sutryptas, sutriuškintas, kai jie 
triumfavo įrodę, koks Jis buvo bejėgis, 
silpnas ir apgavikas, stojo šeštadienio 
tyla. Šeštadienis – žydų šabo diena: visi 
sėdi namuose, gatvės tuščios. Ypač ramu 
buvo po vakarykščio įvykio, kai Jeruza-
lės gatvės buvo užtvindytos rėkiančios 
minios: „Ant kryžiaus Jį!” Būrelis vyrų, 
Jėzaus mokinių, iš baimės, gėdos ir ne-
vilties pasislėpę, bijojo garsiai aptarinėti 
įvykusį faktą. Tačiau kiekvieno galvoje, 
be abejo, sukosi klausimai: „Kas dabar 
bus? Ką reikės toliau daryti? Nejaugi jų 
Mokytojas iš tiesų buvo paprasčiausias 
apgavikas, suvedžiotojas? Kur gi ta ža-
dėtoji Dangaus karalystė? Kur Jo galia ir 
pažadai?“ Nerimo naktis praeina, aušta 
pirmoji savaitės diena po Jėzaus nukry-
žiavimo, Jo paguldymo kapo rūsyje. 

Anuomet mokiniai išgyveno nerimą 
ir baimę, dabar Velykų rytą visose baž-
nyčiose sugriaudėja varpai, pritardami 
džiugiam „Aleliuja!“ Dievo namai pasi-
puošia pavasario žiedais, ant altorių grįžta 
įprastinė simbolika, Jėzus Švenčiausiame 
Sakramente grįžta į žemiškąjį būstą – ta-
bernakulį. Šiandien mes tvirtai žinome – 
Jėzus tikrai prisikėlė, Jo pažadas išsipildė. 
Mūsų linksmybė ir džiaugsmas užtvindo 
bažnyčias. 

Grįžkime mintimis į anuos tolimus 
laikus prie tuščio mūsų Viešpaties kapo 
ir pabandykime išgyventi patirtus jaus-
mus su tais, kurie pirmieji Velykų rytą 
atskubėjo prie Jėzaus kapo. Pirmosios 
atskuba moterys su kvepalais patepti 
savo Mylimojo kūną: jos ateina atlikti 
užuojautos, švelnumo bei meilės veiksmą 
brangiam mirusiajam, ką ir kiekvienas iš 
mūsų tokiu atveju darytume. Prie kapo 
ateina ištikimos, besąlygiškai mylinčios, 
kurios lydėjo Jėzų iki pat Golgotos, regėjo 

Jo kančią, patyčias, žiaurų susidorojimą. 
Jos matė, kur buvo paguldytas Jų mylimas 
Mokytojas. Jos vis dar jaučia Jėzui meilę, 
kuri dabar, nepaisant jokių baimių, atveda 
prie Jo kapo. Manau, nesunku įsivaizduoti 
jų sumišimą ir išgąstį pamačius nuritintą 
akmenį ir tuščią kapą. Dar labiau jos 
nusigando, kai prieš jas atsirado du vyrai 
spindinčiais drabužiais ir tarė: „Kam ieš-
kote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, 
jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums 
sakęs, būdamas Galilėjoje“ (Lk 24, 5-6). 
Ir moterys prisiminė, ir šis prisiminimas 
įgalino jas nešti Prisikėlimo žinią apaš-
talams ir kitiems. Viena moteris, Marija 
Magdalietė, iš kurios Jėzus išvarė septynis 
demonus, lieka prie kapo ir tyliai verkia. Ir 
jai pirmajai lemta sutikti Prisikėlusį Jėzų. 
Skausmo prislėgta, ji neatpažįsta Jo. Tik 
išgirdusi mielą iki skausmo pažįstamą 
balsą: „Marija!“, ji atsisuka ir pamačiusi, 
kad tai iš tikrųjų Jis, sušunka: „Rabuni!“ 
ir puola Jam po kojų. Jėzus švelniai jai 
taria: „Nelaikyk manęs! Aš dar nebuvau 
pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius 
ir pasakyk jiems“ (Jn 20, 17). Taip Ma-
rija tampa pirmąja pasiuntine, pirmąja 
misioniere. 

Apaštalai, išgirdę šią žinią, ne iš karto 
patikėjo. „Tas pranešimas jiems pasirodė 
tuščios šnekos“(Lk 24,11). Vis dėlto 
Petras ir Jonas, vienas kitą pralenkdami, 
nubėgo prie kapo. Jonas pirmas „pasiekė 
kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas 
drobules, tačiau į vidų nėjo“(Jn 20,4-5). 
Tik Petrui pribėgus ir įėjus į vidų, Jonas 
taip pat išdrįsta įeiti. „Jis pamatė ir įti-
kėjo“ (Jn 20,8). Matyt, prisiminė Jėzaus 
žodžius: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš 
per tris dienas ją atstatysiu“(Jn 2,19); „Aš 
turiu galią atiduoti savo gyvybę ir vėl ją 
atsiimti“(plg. Jn 10,18). Mylimasis moki-
nys Jonas, kaip ir moterys, lydėjo Jėzų iki 
galo. Jis matė iš perdurto šono ištekėjus 

kraują ir vandenį, tačiau įtikėjo tik pa-
matęs tuščią kapą ir laidojimo drobules.

Mielieji, visose Evangelijose rašoma, 
kad moterims, atskubėjusioms prie kapo, 
pasirodė angelas, kuris joms pranešė apie 
Prisikėlusįjį. Jis primena žodžius, kuriuos 
buvo sakęs Jėzus, dar būdamas gyvas: „Jis 
prisikėlė, kaip buvo sakęs <…> ir eina pir-
ma jūsų į Galilėją“ (Mt 28,7). Šiais laikais 
mes mažai prisimename Dievo siųstus 
angelus, tačiau negalime kalbėti apie 
prisikėlimą, nesikreipdami į Prisikėlimo 
angelą. Tik per angelą galime patirti išga-
ningąjį Dievo veikimą, išvysti Jo šviesą, 
kuri išsklaido visus tamsius grėsmingus 
debesis, sukaupusius virš mūsų, virš 
Bažnyčios. Per angelą į mūsų gyvenimą 
įžengia kitas pasaulis, Dievo pasaulis, 
daug šviesesnis, giedresnis, nešantis 
džiaugsmą. Tuo angelu gali būti sutiktas 
į mus žvelgiantis žmogus. Jo žvilgsnio 
šviesa gali nušviesti mūsų sielą, ir tuomet 
įvyks prisikėlimas. Kiekvieną kartą, kai 
kito žmogaus žodis sujaudina, priverčia 
atsigręžti, džiaugsmingai sudrebėti, įvyks-
ta prisikėlimas. Kiekvieną iš mūsų gali 
užkalbinti nebūtinai žmogus. Prisikėlimo 
angelas gali užkalbinti mus per išgirstą 
Dievo žodį, skaitant Šventąjį Raštą. Kai 
išgirstas ar perskaitytas Biblijos žodis 
paveikia taip, kad priverčia persikeisti, 
susimąstyti apie gyvenimo prasmę, tada 
žmogus patiria prisikėlimo džiaugsmą.

Mielieji, Velykų laikotarpiu melskime 
Šventosios Dvasios dar labiau apreikšti 
mums Prisikėlimo slėpinį, prašykime 
Dievo malonės išgirsti angelą, kai jis 
užkalbina ir priverčia nusigręžti nuo visų 
tų, kurie nori įtikinti, kad šiame pasaulyje 
viešpatauja tamsybių karalius, kad pasau-
lyje nieko naujo nėra. Netiesa! Jėzus nu-
galėjo tamsą, Jis prisikėlė, ir šį prisikėlimo 
stebuklą kasdien išgyvenkime veikiami 
Šventosios Dvasios ir Prisikėlimo angelo. 

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Jis pamatė ir įtikėjo!

Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, 
klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją! 

(Ps 95, 6)
Mieli parapijiečiai,
Šiandien daug kalbama  apie ypatingą dorybę – gailestingumą. Jėzus 

Kristus, mūsų Viešpats, paaukodamas savo gyvybę už mus, parodė tikrąjį 
Meilės ir Gailestingumo pavyzdį. Mes kviečiami  mokytis gailestingumo iš 
pervertos Jėzaus širdies ir dalyti jį stokojantiems. Palaimingas Prisikėlimo 
ryto džiaugsmas telydi į amžinąjį gyvenimą vedantį jūsų kelią!

Su meile Kristaus  Prisikėlimo parapijos klebonas   
mons. Vytautas Grigaravičius ir kunigai
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Šiais metais Gavėnios rekolekcijos 
parapijoje prasidėjo kovo 18 d., 9 val., 
šv. Mišiomis moksleiviams, o 17.10 val. 
klebonas mons. Vytautas Grigaravičius 
paskelbė rekolekcijų pradžią parapijos 
bendruomenei. Jos buvo pradėtos bazili-
koje himnu į Šventąją Dvasią ir Kryžiaus 
kelio apmąstymu. 

18 val. šv. Mišioms vadovavo vika-
ras. kun. Linas Šipavičius. Per homiliją 
jis kalbėjo, kad artėjant Velykoms šv. 
Mišių skaitiniuose atsispindi vis labiau 
aštrėjantis konfliktas tarp žydų ir Jėzaus. 
Jono Evangelijos ištraukoje (Jn 10, 31-42) 
žydai stvėrėsi akmenų, norėdami užmušti 
Jėzų, kaltindami Jį piktžodžiavimu, nes 
sakosi esąs Dievo Sūnus. Jėzus į tai 
atsako, kad Jo darbai liudija ir kviečia: 
„tikėkite darbais, kad pažintumėte ir 
suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš 
jame“(Jn 10, 38). Po šių žodžių Jėzus pasi-
traukė anapus Jordano, kur buvo krikštijęs 
Jonas, ir daugelis žmonių ėjo pas Jį. Jie 
kalbėjo, kad Jonas teisybę sakė apie Jėzų, 
ir daugelis įtikėjo į Jį. 

Šios rekolekcijos ypatingos tuo, kad 
sutapo su trečiuoju mėnesio penktadieniu, 
kai mažojoje bažnyčioje vyko 24 valandų 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 
Todėl po Šv. Mišių tikintieji galėjo pabūti 
artumoje su Viešpačiu. Šeštadienio rytą 
adoracija baigėsi šv. Mišiomis, kurioms 
vadovavo klebonas mons. V. Grigara-
vičius. Kadangi ši diena sutapo su šv. 
Juozapo iškilme, homilijoje klebonas 

atkreipė dėmesį į Juozapo paklusnumą 
Dievui, į jo kantrybę, įsiklausymą, Dievo 
valios vykdymą, ko mums dažnai trūksta.

Šeštadienį,13.30 val., bazilikos kon-
ferencijų salėje prasidėjo Atsinaujinimo 
dienos popietė. Ją pradėjo klebonas, sa-
kydamas, kad esame pripratę prie to, kad 
rekolekcijų metu pakviečiamas pamoks-
lininkas, kuris aukoja šv. Mišias, sako 
pamokslus, o tikintieji išklauso, grįžta 
namo, ir viskas tuo baigiasi. Rekolekci-
jos – tai pabuvimas kartu, tai Viešpaties 
šlovinimas, tai tikėjimo liudijimas, tai 
siekis atsinaujinti, perkeisti širdį, iš naujo 
atsigręžti į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per 
jas svarbu įsidėmėti bent keletą išgirstų 
minčių, jas kontempliuoti, prisitaikyti 
ir jomis gyventi. Antra, reikėtų pasi-
stengti apnuoginti savo širdį, paklausti 
savęs, kas aš esu, ko siekiu, koks mano 
gyvenimo tikslas. Tai, kad mes atėjome 
čia – jau geras ženklas. “Negalvokime 
apie nepadarytus darbus, pašvęskime šią 
popietę bendrystei”, – kvietė dvasiniam 
susikaupimui klebonas.

Po šios įžangos žodis buvo suteiktas 
vikarui, Šv. Rašto žinovui, kun. Linui 
Šipavičiui, kuris kalbėjo apie Eucha-
ristiją. Jis sakė, kad šią temą pasiūlė iš 
anksto gautas klausimas apie duonos ir 
vyno transsubstanciaciją . Kun. Linas į šį 
klausimą atsakė išsamiai ir įdomiai, todėl 
atsakymą ketiname išspaudinti kitame 
laikraštėlio numeryje atskiru straipsneliu.

Atsakius į visus klausimus, klebo-
nas kalbėjo apie adoracijos reikšmę. Jis 
pasidalijo patirtimi, kai, klebonaujant 
Jonavoje, buvo įsteigta nenutrūkstamos 
adoracijos koplyčia, pasijautė žmonių 
aktyvumas Bažnyčios gyvenime, padau-
gėjo adoruotojų. 

Po giesmės „Šlovink Viešpatį ir šventą 
vardą Jo“ savo liudijimu apie adoraciją 
dalijosi Marijos radijo prezidentė Egidija 
Vaicekauskienė. Pirmą kartą su adoracija 
ji susidūrė Jonavoje, kai klebonu buvo 
paskirtas mons. Vytautas Grigaravičius. 
Jaunas energingas kunigas greit patraukė 
žmonių dėmesį: po 3-4 mėnesių bažnyčia 
buvo pilna tikinčiųjų. Nauja buvo tai, 
kad penktadieniais po šv. Mišių vyko 
Švč. Sakramento adoracija. „Adoracija 
darė didelį poveikį, ir aš suvokiau, kad 
tai kažkas ypatingo“, –kalbėjo Egidija. 
Vėliau nebepakako šių penktadienio 
adoracijų. Atsiradus naktinei adoracijai, 

ji pasiimdavo du vyresniuosius vaikus 
ir eidavo į naktinę adoraciją. Tai labai 
stipru. Nors išbūti per naktį labai sunku, 
bet po to jautiesi labai gerai. Vėliau 2004 
m. ji pradėjo organizuoti Švč. Sakramento 
adoraciją Rumšiškėse. 

Marijos radijo prezidentė Egidija 
Vaicekauskienė, kaip adoruotojo pavyzdį 
priminė Arso kleboną, kuris tris valandas 
prieš Mišias skirdavo maldai, ir pas jį 
plūsdavo minios žmonių (valdžia net 
nutiesė į šį mažą miestelį geležinkelį). 
Priminė Senojo Testamento moteris – 
Juditą ir Esterą, kurios prieš atlikdamos 
žygdarbį karštai meldėsi Dievui ir susi-
laukė pagalbos. Naujajame Testamente 
taip pat galima atrasti daug pavyzdžių. 
Priminė apaštalą Petrą, kaip Jis pirmiausia 
paklusniai dienos metu užmetė tinklą (kas 
visai nerealu: naktį nesugavus žuvies, 
sugauti dieną!), didžiausiai nuostabai su-
gavo daugybę žuvų ir po to viską palikęs 
nusekė paskui Jėzų. Pavyzdžiu mums yra 
Marija: ji adoravo, kai įsčiose nešiojo 
Jėzų, kai stovėjo po Jo kryžiumi. Prisimin-
kime Kalkutos Motina Teresę: seserims 
nusiskundus, jog sunku, jog nespėjančios, 
ji liepė joms vietoj pusvalandžio adoruoti 
valandą. 

Marijos radijuje taip pat įsteigta ko-
plyčia, kur vyksta adoracija, ir tai tikrai 
padeda sprendžiant daugelį klausimų. 
Svarbiausia nepralenkti Dievo plano, pa-
justi, kada pats gali spręsti, o kada reikia 
išlaukti. Kad Lietuva stiprėtų, vienintelis 
ginklas – būti su Dievu. Mes turime Ši-
luvą. Tik turime atsiminti Marijos duotą 
žinią: „Čia buvo garbinamas mano Sūnus, 
o dabar čia ariama ir sėjama.“ Tegul visa-
da būna garbinamas ir šlovinamas mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus. „Ne mūsų veiks-
mai keičia pasaulį, bet mūsų sustojimas 
prie Viešpaties kojų“, – baigė nuoširdų 
liudijimą Egidija. 

Vėl sekė giesmė „Nebijok, esu su 
tavim“ . Šlovinimo giesmes atliko pa-
rapijos vargonininkas Ramūnas ir choro 
giesmininkės.

Po trumpos pertraukos klebonas ko-
mentavo popiežiaus Pranciškaus vasario 
23 dienos homiliją „Būti krikščioniu 
reiškia vykdyti Dievo valią”, iliustruo-
damas konkrečiais pavyzdžiais iš mūsų 
gyvenimo. 

Toliau pranešimą apie tikėjimą skaitė 
dr. Bronė Gudaitytė, VDU Humanitarinių 

Parapijos gyvenimo atspindžiai 

Gavėnios rekolekcijos ir Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje 

Prelatas, prof. habil dr. 
Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

Ir tu prisikelsi
Sustingęs protas
Pasivagia mintis
Ir tirpdo kaip vašką.
Po to –
Mažais lašais dalina.
Skonėkis!

Kodėl tu toks šykštus?
Vis norisi aprėpti 
Tolius
Ir kasdienybę brangią,
Kuri čia pat – 
Velykų šventinė tikrovė,
Prabylanti taip tyliai
Ir perspėjanti garsiai:
Kodėl tiek daug kurčių?!
Ir vėl kankina abejonės,
Bekraštės svajos
Viltingai suvirpina sielos gelmes.

Gyvenimas tyliai 
Alsuoja krūtinėj.
Ir noris gyventi su Juo.
Jis gyvas,
Nes Jis prisikėlė!
Per amžius tas pats
Ir kitoks. 
Prisikėlęs Jis liudija
Naują tikrovę:
Prisikelsi ir tu,
Ir tu taip gyvensi, 
Bet jau nebe toks,
Koks šiandieną esi --
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mokslų fakulteto dėstytoja. Ji kalbėjo, kad 
svarbiausia Jėzų sutikti, nes apie Jį galima 
daug skaityti, daug kalbėti, bet nesutikti. 

Dr. Bronė Gudaitytė priminė frazę: 
„Ar Žmogaus Sūnus beras tikėjimą?“ 
Modernus žmogus laiko save pačiu Dievu, 
todėl netiki į Dievą, nebando Jo ieškoti. 
Kaip patikrinti santykį su Dievu, nes yra 
daug dalykų, kuriuos laikome tikėjimu. 
Kai susitinki su Dievu, jauti, jog kažkas 
atsitiko, nes Dievas perkeičia tavo širdį, 
kaip tai atsitiko su apaštalu Pauliumi. 
Tikėjimas – tai kažkas ištinka, tai gy-
venimo prasmės ieškojimas. Netikintis 
nemąsto apie gyvenimo prasmę, nes šią 
malonę suteikia tik Dievas. Šie metai yra 
Dievo Gailestingumo metai, todėl Dievą 
sutikti galime ten, kur reikia Jo gailestin-
gumo, nes Jis ateina į mūsų gyvenimus 
kaip Gailestingumas. Jis pradeda veikti 
mumyse nuo tos vietos, kur tu gailiesi. 
Mes nuolat kariaujame, siekiame patys 
susikurti patogų gyvenimą, ir tik tada, kai 
nebekyla nei viena ranka kovai, tuomet 
ateina Dievas. ir prikelia naujam gyveni-
mui. Jis prisiliečia prie tavęs, nuodėmėse 
paskendusio, kad viską išvalytų ir prikeltų 
naujam gyvenimui. Tikėjimas – tai jausti 
Dievo veikimą, kuris prasideda ten, kai 
jautiesi bejėgis, kai nusvyra rankos, 
kai pamatai, dėl ko nesigaili. Reikia 
prašyti Dievo malonės, kad išgydytų 
iš vergystės – tarnauti vien tik sau. Jei 
dieviškai dalinsi savo piniginę, ji nieka-
da neišseks. Mes nuolat kažko prašome, 
reikalaujame – tai nesąmoningas dalykas, 
sąmoningas veiksmas – duoti, tik tuomet 
jausies laimingas, tik tuomet jausi Dievo 
artumą. Jei nori išmokti gyventi, imk 
pavyzdį iš šv. Juozapo ir iš Marijos, kurie 
turėjo kantrybės išlaukti, buvo paklusnūs 
Dievui. Mokykis iš Jėzaus gyvenimo. Jis 
apiplėšė save, prisiėmė tarno vaidmenį 

ir nuplovė mokiniams kojas. Taip ir tu 
apiplėšk save, nusiimk tą veidmainystės, 
išdidumo kaukę, turėk tarno mąstymą. 
Išmok nešti kryžių, pradėk dėkoti vietoj 
to, kad kritikuotum, reikštum nepasiten-
kinimą. Kai dėkoji, viskas atrodo kitaip. 
Išganymas atėjo tik per Kryžių, jis neatėjo 
per tai, kai Jėzus darė stebuklus, gydė ir 
maitino suvargusias minias. Pirma negu 
atėjo išganymas Abraomui, Jobui, jų 
tikėjimas buvo išbandytas. Iš Abraomo 
Dievas pareikalavo jo vienintelio sūnaus, 
gimusio senatvėje, aukos, o iš Jobo buvo 
atimta viskas: žemės, vaikai, visi turtai, jį 
patį ištiko baisi liga. Pasitikėjimas Dievu 
atnešė jiems išganymą.

Jėzus kviečia mus tikėti Juo, ir turėsi-
me amžinąjį gyvenimą. Deja, mes dažnai 
tikime visai ne tuo, kuo reikia. Lakstome 
pas ekstrasensus, įvarius burtininkus, 
nusiraminimo ieškome gyvenimo malo-
numuose, nes ten nereikia keistis. Tuo tar-
pu tikėjimas, išpažintis kviečia perkeisti 
širdį. Kai sutinki Jėzų, gyvenimas įgauna 
visiškai kitą prasmę. Apaštalas Paulius, 
sutikęs Jėzų, sako: „Aš iš tikrųjų visa 
laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jė-
zaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. 
Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau 
sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir 
būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo 
teisumo“ ( Fil3, 8). Reikia prašyti Dievo 
malonės, kad būtent taip perkeistų mus, 
kad vienintelis Dievas būtų mūsų gyve-
nimo centras, mūsų gyvenimo pamatas, 
be kurio gyvenimas praranda prasmę 
ir viskas griūva. Mes turime ne vien 
adoruoti, šlovinti, bet ir rodyti darbais – 
apiplėšti savo savanaudiškumą, egoizmą 
ir rodyti gailestingumą, kokį rodė Jėzus. 
Kiekvieną kartą, suklupę prie Viešpaties 

kojų, klauskime savęs: „Kas man yra 
Jėzus? Ar tikėjimas yra svarbiausia mano 
gyvenime? Gal gyvenu tik dėl daiktų, 
savo malonumui ir Dievo man nereikia?“ 
Prašykime tikėjimo dovanos, žiūrėkime į 
Jėzų, nes tik taip galime tikėtis išsilaikyti 
gyvenimo paviršiuje. Apaštalas Petras 
taip pat, kol žvelgė į Jėzų, ėjo audringu 
vandens paviršiumi, o kai nuleido akis, 
pradėjo skęsti.

Išklausius pranešimą, klebonas dar 
kartą pakvietė susikaupus peržvelgti 
savo širdies reikalus, atlikti atgailą, kad 
tyromis širdimis sutiktume Šv. Velykų 
rytą. Popietė baigėsi giesme „Dieve, 
arčiau Tavęs!“ 

17 val. bazilikoje vikaras kun. Julius 
Grigonis vedė katechezę apie Atgailos 
sakramentą: priminė nuodėmės kilmę, 
svarbiausias atgailos dalis ir pakvietė 
nuoširdžiai išpažinčiai. Po to prie išstatyto 
pagarbinimui Švč. Sakramento klebonas 
vadovavo Graudžių verksmų pamaldoms. 

18 val. šv. Mišioms vadovavo ir pa-
mokslą sakė rekolekcijų vadovas Švč. 
Sakramento koplyčios rektorius teol. lic. 
kun. Jonas Stankevičius.

Sveikindamas susirinkusius, kun. Jo-
nas kalbėjo, kaip greit prabėgo Gavėnios 
laikas, ir jau nuo pirmadienio pradėsime 
švęsti Didžiąją savaitę, per kurią pasiruo-
šime sutikti Šv. Velykas – mūsų Viešpaties 
Prisikėlimo šventę. Ryt ateisime su verbo-
mis, kad pasveikintume giesme: „Kristau, 
Tu – garbės Karalius, Tu – Aukščiausiojo 
Sūnus! Tau verbų šakelės žalios, Tau 
Osana, Dieve mūs!” Mums Jėzus – ne 
stebukladarys, ne geras pamokslininkas, 
Jis mums tiesiog Dievas, Gelbėtojas, 
Išganytojas, esantis Švč. Sakramente. Jis 
moko, kaip mums gyventi Dieve. 
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Atkelta iš 3 p.

Kun. Jonas retoriškai klausė: „Ką 
duoda mums Velykų šventė? Jėzau, ką 
duoda mums Tavo Prisikėlimas?“ ir atsa-
kė: „Amžinąjį gyvenimą!” Be Velykų nėra 
ateities, nėra gyvenimo Dieve. Jei nebūtų 
Prisikėlimo – tuščias mūsų tikėjimas. 
Kiekvienas tikintysis nori būti prikeltas, 
nori būti kartu su dangiškuoju Tėvu. Jūs, 
tėvai, taip pat norite, kad vaikai būtų su 
jumis, kad ateitų, paskambintų. O Dievas 
nori, kad mes visi būtume kartu su Juo, 
Jo namuose, Jo šeimoje, Jo artumoje. Štai 
kodėl minime mirusiuosius, lankome jų 
kapus, meldžiamės už juos, nes tikime, 
kad jie gyvi Dievo artumoje. 

Didžioji savaitė – tai dvasinis pasi-
ruošimas Šv. Velykoms, tam ir skirtos 
rekolekcijos. Ruošiame atnaujinti širdį, o 
ne rūpinamės tuo, kaip papuošime stalą, 
nudažysime margučius, pasveikinsime 
artimuosius. Tegul šie rūpesčiai nueina į 
antrą planą, o ne atvirkščiai. Dvasiniam 
pasiruošimui nepakanka ateiti į Mišias, 
išklausyti Dievo Žodį, pamokslą. Reikia 
atlikti sąžinės sąskaitą, gerą išpažintį, 
susitaikyti su Dievu, savimi ir artimai-
siais, atlikti gerą darbą. „Linkiu stiprybės, 
kantrybės, ištvermės einant išganymo 
keliu, ruošiantis pasveikinti Kristų. Ar Jis 
man yra garbės Karalius, Aukščiausiojo 
Sūnus? Čia telpa viskas, visas mūsų ti-
kėjimas“, – baigė pamokslą rekolekcijų 
vadovas. Šios išsakytos mintys raudona 
gija ėjo per visus pamokslus, įgaudamos 
vis kitokį atspalvį. 

Sekmadienį gamta iškrėtė pokštą. Jau 
vakare grįžtant po Mišių didžiulės snaigės 
krito iš dangaus, o rytą žemę dengė sto-
rokas sniego sluoksnis. Kas tai? Atsiliepti 
į kunigų kvietimą iki baltumo išvalyti 
sielas? Iš tiesų tiek mažoji bažnytėlė (8 
val.), tiek bazilika per visas Mišias buvo 
perpildyta žmonių. Mažojoje bažnyčioje 
Verbų procesija vyko viduje, tad vos 
galima buvo prasiskverbti pro žmones. 
Bazilikoje 11 val. procesija vyko aplink 
bažnyčią, tai tokios problemos nebuvo. 

Sekmadienio šv. Mišioms vadovavo 
parapijos kunigai, rekolekcijų vadovas, 
kuris sakė pamokslus per kiekvienas 
Mišias. Rekolekcijų vadovas kun. Jonas 
iškėlė ne vieną klausimą, į kuriuos kvietė 
atsakyti susirinkusius tikinčiuosius. 

Kristaus Kančios istorijoje pagal 
Luką, kuri buvo skaitoma per visas Mi-
šias, išgirdome, kuo buvo kaltinamas Jė-
zus. Jis sakėsi: „Esu Dievo Sūnus“. Kartą 
pats Jėzus paklausė mokinių: „Kuo jūs 
mane laikote?“(Mt 16, 15). Tada Petras 
už visus atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo 
Dievo Sūnus!“(Mt 16, 16). Klauskite ir 
savęs, kas man yra Jėzus? Ar galime taip 
pat drąsiai atsakyti kaip Petras? Šiandien 
mes žinome, tikime, kad Jėzus numirė 
už mus, ir tikime, kad Jis prisikėlė, todėl 
atėjome Jo pasveikinti. Bet už ką labiau-
siai Jį mylim? Prisiminkime Jo pažadą, 
duotą atgailaujančiam nusikaltėliui ant 
kryžiaus: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su 
manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 43). Tad jei 
nusikaltėlis gavo tokį pažadą, argi ir mūsų 
nelaukia žadėtasis rojus – amžinasis gyve-
nimas, jei tik mes su pasitikėjimu ir atgaila 
einame pas Jį? Mes einame ne į kapus, bet 
pas Dievą, kur mūsų laukia džiaugsmo 
kupinas gyvenimas. Štai kodėl mums 
reikia Dievo, ir apsirinka tie, kurie sako, 
kad jiems Dievo nereikia, jie patys tarsi 
dievai, viską gali sutvarkyti be niekieno 
pagalbos. Klysta tie, kurie sužinoti apie 
ateitį eina pas burtininkus, astrologus, 
kitus šamanus. Mums, krikščionims, 
niekur eiti nereikia, mes turime Kristaus 
pažadą – amžinąjį gyvenimą danguje. 

Dažnai per išpažintį kunigai girdi 
pasakymą: „Neišklausiau Mišių.” Čia 
nereikia išklausyti, čia ateiname susitikti 
su Dievu – Jis mums paruošia vaišes. Jis 
laukia mūsų, o mes sakome, kad neturime 
laiko ateiti, yra svarbesnių neatidėlioti-
nų reikalų. Ar gali būti kas svarbiau už 
susitikimą su mylinčiu, už mus gyvybę 
paaukojusiu Viešpačiu? Taip pat tenka iš-
girsti: „Bijau eiti išpažinties, seniai buvau, 
gausiu barti ir pan.“ Prisiminkime palygi-
nimą apie sūnų palaidūną, kaip laukė jo 

tėvas, nė vienu žodžiu nepriekaištavo, net 
iki galo neišklausė sūnaus atgailos, „labai 
susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant 
kaklo ir pabučiavo“(Lk 15, 20). Popiežius 
Pranciškus, paskelbęs šiuos metus Dievo 
Gailestingumo metais, kviečia kiekvieną 
patirti Dievo meilę ir begalinį Jo gailes-
tingumą. Popiežius kreipėsi į kunigus sa-
kydamas: „Būkite gailestingi ir atleiskite. 
Jei nemokate atleisti, eikite grindų plauti.“ 
Dar vienas dalykas, kuris jaudina, tai 
pasakymas, jog niekinu artimą, apkalbu, 
žeminu, linkiu bloga ir kt. Krikščionis ne-
turi teisės kaltinti, paniekinti, pasmerkti. 
Krikščionis gali tik mylėti, nes Jėzus per 
Paskutinę vakarienę kalbėjo: „Aš jums 
duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs 
taip mylėtumėte vienas kitą!“(Jn 13, 34). 

Rekolekcijų vadovo pamokslai baig-
davosi linkėjimu: „Sveikinkite Viešpatį, 
Jo garbės dienoje, laikykite Jį savo šir-
dyje. Kai tu eini savo gyvenimo keliu 
su Viešpačiu, eini į pažadėtą amžinąjį 
gyvenimą Dangaus karalystėje. Kristau, 
Tu esi Garbės Karalius, mano Viešpats, 
mano Gyvenimas, mano Gelbėtojas ir 
mano viltis, mano Amžinybė!“ 

Rekolekcijos baigėsi procesija garbi-
nant Švč. Sakramentą.

Dėkojame: kun.teol. lic Jonui Stanke-
vičiui už nuoširdžius, pamokančius, širdį 
palietusius pamokslus; klebonui mons. 
Vytautui Grigaravičiui už rūpestį ren-
giant rekolekcijas; kun. Linui Šipavičiui 
už išsamų pasakojimą apie Eucharistijos 
kilmę ir atsakymus į kilusius klausimus; 
kun. Juliui Grigoniui už Atgailos pamal-
dų vedimą; visiems parapijos kunigams 
už iškilmingas šv. Mišias; Egidijai Vai-
čekauskienei už nuoširdų liudijimą apie 
adoracijos reikšmę jos gyvenime; dr. 
Bronei Gudaitytei už įdomią paskaitą 
apie tikėjimo reikšmę žmogaus gyveni-
me; parapijos vargonininkui Ramūnui 
Baranauskui ir choristėms, papuošusiems 
šventę giesmėmis; visiems patarnauto-
jams, kurių dėka viskas vyko sklandžiai, 
šventiškai.


