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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Daug lietuvių tik 2019-aisiais metais 
įsijungė į Misijų mėnesio šventimą, kai 
buvo paskelbtas Ypatingasis misijų mėnuo. 
Tačiau Bažnyčios dėmesys, malda, veikla už 
misijas ir misijų naudai nėra vienkartiniai! 
Tad ir Lietuva kviečiama kasmet švęsti 
Misijų mėnesį. 

Popiežius Pranciškus šįmet parašė žinią 
Pasaulinės misijų dienos proga. Šių metų 
Misijų mėnesio tema – „Štai aš – siųsk 
mane!“ (Iz 6, 8). Ja pabrėžiama, kad Pasau-
linę misijų dieną širdis atsiveria begalinėms 
misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti 
nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vykdant 
įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius 
Pranciškus mus kviečia ne tiek leisti kitiems 
evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant 
to imtis, nes misionieriška vietinės Bažny-
čios savimonė kyla iš suvokimo, jog kiekvie-
nas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi 
misionierišką pašaukimą. Todėl kiekviena 
parapija ir bendruomenė tampa misionie-
riška, jei priima savo misiją ir atlieka ją 

broliškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais. 
Šį siuntimą galime įgyvendinti ir Lietuvoje, 
savo gyvenamoje vietoje.

2019-aisiais metais Lietuvoje buvo 
įsteigta Nacionalinė Misijų tarnyba, kurios 
vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli 
SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su 
Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai 
ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – 
sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. 
Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos 
skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dė-
mesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame 
krikščioniškos bendruomenės viduje bei už 
jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą 
Jėzumi Kristumi.

2020 m. Nacionalinė misijų tarnyba 
išleido spalio mėnesiui skirtą vizualinę 
medžiagą, plakatą ir specialią knygelę 
lietuvių ir lenkų kalbomis (visą medžiagą 
galima parsisiųsti iš atnaujintos internetinės 
svetainės misijos.katalikai.lt). Ši knygutė 
yra priemonė ir paskata kasdienei maldai, 

apmąstymams ir geriems darbams spalio 
mėnesio dienomis, kai Bažnyčia mus ragina 
melstis ir aukoti už misijas. Taip pat yra me-
džiaga tikybos mokytojų ir katechetų darbui 
su vaikais bei jaunimu.

Esame kviečiame ne tik apsilankyti 
Nacionalinės misijų tarnybos internetinėje 
svetainėje misijos.katalikai.lt, bet dar dau-
giau – turime įsitraukti į spalio mėnesio 
šventimą malda ir gerais darbais, skleidžiant 
Kristaus vynuogyną pasaulyje.

Parengta pagal Nacionalinės misijų 
tarnybos informaciją

Spalis – misijų mėnuo
Bažnyčia yra misionieriška iš prigimties. Daugybei pasaulio tautų spalis yra 
tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo 
pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje, kuri yra malda ir geri darbai 
už misijas ir misionierius visame pasaulyje. Šv. Popiežius Jonas Paulius II 
yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos 
mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų 
diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė“.

VATIKANO NAUJIENOS

Naujoji Pranciškaus enciklika: Visi esame seserys ir broliai 
„Fratelli tutti, – rašė šventasis Pranciškus 

Asyžietis, kreipdamasis į visus brolius ir 
seseris, siūlydamas jiems gyvenimą pagal 
Evangeliją“. Šiais žodžiais popiežius Pran-
ciškus pradeda spalio 3-ąją, Pranciškaus 
šventės išvakarėse, Asyžiuje pasirašytą 
savo encikliką. Oficialus naujojo popiežiaus 
Pranciškaus mokymo dokumento pavadini-
mas „Fratelli tutti“ italų kalba reiškia ne tik 
brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir 
seseris. Šeštadienį Asyžiuje pasirašyta popie-

žiaus enciklika paskelbta sekmadienį, spalio 
4-ąją – Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.

Brolybė ir socialinė draugystė – tai 
popiežiaus siūlomi būdai kurti geresnį, tei-
singesnį ir taikesnį pasaulį, įsipareigojant 
visiems – žmonėms ir institucijoms. Do-
kumentą sudaro 8 skyriai, 287 paragrafai ir 
baigiamoji malda.

Pirmajame iš aštuonių skyrių, pavadin-
tame „Uždaro pasaulio šešėliai“, kalbama 
apie pasaulio gyvenimą mūsų laikais tem-
dančius reiškinius – dažnai iškraipomas 
demokratijos, laisvės, teisingumo sąvokas, 
savanaudiškumą ir nesidomėjimą bendruoju 
gėriu, atskirtį, rinkos logikos dominavimą, 
nedarbą, rasizmą, skurdą, nevienodas tei-
ses, vergovę, prekybą žmonėmis, moterų 
išnaudojimą. Kalbama apie pasaulines 
problemas, kurioms reikalingi pasaulinio 
masto sprendimai.

Į dabartinio pasaulio šešėlius ir dėmes 
enciklika atsako gerojo samariečio pavyz-

džiu, kuris pateikiamas antrajame skyriuje, 
pavadintame „Svetimasis kelyje“. Popie-
žius pabrėžia, kad dabartinėje sergančioje 
visuomenėje, kuri nusisuka nuo skausmo ir 
nepaiso silpnų ir pažeidžiamų žmonių, mes 
visi esame pašaukti tapti kitiems artimai-
siais, peržengti išankstinius nusistatymus 
ir įsivaizduojamą savo pranašumą. Mes 
visi esame atsakingi už tokios visuomenės 
kūrimą, kuri galėtų integruoti kitus, padėti 
kenčiantiesiems. Meilė stato tiltus ir mes 
esame sukurti mylėti, priduria popiežius, 
kviesdamas, ypač krikščionis, atpažinti 
Kristų kiekvieno atstumto žmogaus veide.

Trečiajame enciklikos skyriuje popiežius 
ragina „Planuoti ir kurti atvirą pasaulį“. Tei-
sė gyventi oriai niekam negali būti atimta. 
Prigimtinė teisė į privačią nuosavybę neturi 
būti keliama aukščiau visuotinės žemės 
gėrybių paskirties principo. Popiežius taip 
pat prašo pamąstyti apie tarptautinių 
santykių etiką. Primenama ir tarptau-  
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Spalio mėnuo liaudies pamaldumo 
tradicijoje skirtas Švč. Mergelei Marijai. 
Pagerbdami Dievo Motiną, tikintieji visa-
me pasaulyje spalį kalba Rožinį – maldą, 
kurioje kartu su Mergele Marija, tarsi jos 
akimis, kontempliuojami svarbiausi Kristaus 
gyvenimo slėpiniai, skelbia Vatikano radijas.

Šių metų spalio mėnesį taip pat sukaks 
10 metų nuo palaimintojo Jono Pauliaus 
II apaštališkojo laiško Rosarium Virginis 
Mariae, kurio tradicinė trijų dalių Rožinio 
malda, susidedanti iš džiaugsmo, skausmo 
ir garbės slėpinių, papildyta dar viena dali-
mi – šviesos slėpiniais, kuriuose apmąstoma 
Jėzaus viešoji veikla Palestinoje nuo Krikšto 
Jordane iki Paskutinės vakarienės. Rožinio 

maldą reformavusį dokumentą Jonas Paulius 
II paskelbė 2002 m. spalio 16 d.

„Rožinis yra kontempliavimo ir tylos 
malda, – taip prieš keletą metų apie šią maldą 
kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Iš šalies 
žiūrint, gali atrodyti, kad tai daugiažodžia-
vimas, sunkiai suderinamas su meditavimui 
būtina tyla. Tačiau iš tiesų „Sveika, Marija“ 
kartojimas neišblaško vidinės ramybės, bet 
ją dar labiau sutelkia, panašiai kaip psalmių 
kalbėjimas Valandų liturgijoje. Rožinio 
malda susideda iš biblinių elementų. Jų 
kontempliavimą dažnai palydi ir atitinka-
mos Šv. Rašto ištraukos skaitymas. „Tėve 
mūsų“ malda suteikia Rožiniui vertikaliąją 
dimensiją. Rožinį kalbantis žmogus sūniškai, 

Kristaus pavyzdžiu, kreipiasi į Dangaus 
Tėvą. „Sveika, Marija“ maldos pirmoji dalis 
yra žodžiai, paimti iš Evangelijos, o antrąja 
dalimi mes kreipiamės į Mariją ir išpažįsta-
me, jog tikime tuo ypatingu vaidmeniu, kuris 
jai buvo skirtas Dievo planuose.“ 

Parengta pagal vaticannews.va

tinio įsiskolinimo problema. Lieka galioti 
neginčijama taisyklė, kad kiekviena skola 
turi būti sumokėta, tačiau kartu sakoma, kad 
įsiskolinimo mažinimas turi būti tvarkomas 
taip, kad nekeltų pavojaus vargingiausių 
šalių egzistencijai ir plėtrai.

Ketvirtajame skyriuje, pavadintame 
„Visam pasauliui atvira širdis“, daugiausiai 
dėmesio skiriama migracijos problemai. 
Popiežius primena ne kartą skelbtus keturis 
principus, kuriais turėtų vadovautis kie-
kviena tinkama migracijos politika – pri-
imti, saugoti, padėti, integruoti. Migrantus 
priimančiose šalyse turi būti išmintingai 
subalansuotos piliečių teisės ir migrantų 
poreikiai. Popiežius prašo skubiai reaguoti 
į karo pabėgėlių tragediją. Reikia naujai 
tarptautiniu mastu permąstyti pagalbos stra-
tegiją, palengvinti vizų suteikimą nuo karų 
ir didelių humanitarinių krizių bėgantiems 
žmonėms. Šiais ypatingais atvejais, kaip ir 
visam migracijos reiškiniui, reikia bendros 
tarptautinės politikos, kuri padėtų solidariai 
ir humaniškai spręsti šias nepaprastąsias 
situacijas.

Penktasis skyrius – „Geresnė politika“ – 
pradedamas tvirtinimu, kad politinė veikla 
kaip tarnavimas bendrajam gėriui yra kilni 
artimo meilės liudijimo forma. Popiežius 
mini šiandien daug kur pasaulyje matomą 
populizmą, kuris spekuliuodamas sąvoko-
mis traktuoja žmones kaip daiktus, naudoja 
juos savo tikslams. Popiežius primena, kad 
politika pirmiausiai rūpinasi, kad kiekvie-
nas žmogus galėtų dirbti, nes darbas yra 
nepamainomas socialinio gyvenimo dėmuo. 
Teisingumu grindžiama politika siekia 
užtikrinti, kad kiekvienas turėtų galimybę 
išskleisti savo sugebėjimus bendram labui. 
Tokia politika turi aiškią kovos su skurdu 
strategiją, neapsiriboja vien parama tiems, 
kuriems to reikia, bet užtikrina sąlygas 
skleistis solidarumui ir subsidiarumui. Pasak 
Pranciškaus, politika turi ieškoti sprendimų 
viskam, kas pažeidžia pagrindines žmogaus 

teises, kovoti su socialine atskirtimi, pre-
kyba žmonėmis, seksualiniu išnaudojimu, 
vergišku darbu, terorizmu, organizuotu nusi-
kalstamumu. Tinkama, teisingumo siekianti 
politika, toliau pabrėžia Pranciškus, turi 
būti sutelkta į žmogaus orumą, o ne pavaldi 
ekonomikai, nes ne viską įmanoma išspręsti 
naudojant vien rinkos taisykles. Šiame en-
ciklikos skyriuje kalbama ir apie Jungtinių 
Tautų Organizacijos svarbą bei būtinumą ją 
reformuoti, kad ši organizacija būtų „tautų 
šeima“, siekianti bendrojo gėrio, mažinanti 
skurdą ir ginanti žmogaus teises.

Šeštajame enciklikos skyriuje „Dialogas 
ir socialinė draugystė“ popiežius brėžia 
darnaus visų žmonių bendravimo viziją, 
ragina ugdyti „susitikimo meną“, įtraukiant 
pasaulio paribių gyventojus, čiabuvių tautas, 
nes visi galime kažko pasimokyti iš kitų ir 
nė vienas žmogus nėra ir negali jaustis ne-
reikalingas. Visiems mums reikia „švelnumo 
stebuklo“, rašo Pranciškus.

Toliau, septintajame enciklikos skyriuje, 
pavadintame „Naujojo susitikimo keliai“, 
kalbama apie neprilygstamą taikos vertę. 
Popiežius pabrėžia, kad taika turi būti proak-
tyvi. Taika – tai ne tik ramybė, bet pastangos 
kurti visuomenę, paremtą tarnavimu kitiems, 
susitaikinimo ir pažangos siekimas. Taika 
yra nesibaigiantis darbas, prie kurio turėtų 
prisidėti visi. Su taika glaudžiai susijęs 
atleidimas. Turime mylėti visus be išimties, 
sakoma enciklikoje. Turime mylėti ir tuos, 
kurie mums nelinki gero. Mylėti engėjus 
reiškia padėti jiems pasikeisti ir neleisti, 
kad jie toliau engtų. Atleidimas nėra nebau-
džiamumas. Atleisti reiškia ne užmiršti, bet 
atmesti griaunamąją blogio ir keršto galią. 
Negalime pamiršti ir tokių žiaurumų, kaip 
Šoa, atominių bombardavimų Hirošimoje 
ir Nagasakyje, persekiojimų ir etninių žudy-
nių. Turime tai atsiminti, kad niekada tokie 
žiaurumai nepasikartotų ir kad mes patys 
neprarastume jautrumo. Šiame skyriuje taip 
pat kalbama apie neišnykusią karo grėsmę. 

Karas visada yra politikos pralaimėjimas, 
gėdingas nusileidimas blogio jėgoms. Pasak 
popiežiaus, dabar jokiomis aplinkybėmis 
neįmanoma kalbėti apie vadinamąjį tei-
singą karą. Šiandien pasaulis turi moralinę 
ir humanitarinę pareigą visiškai atsisakyti 
branduolinių ginklų. Ginkluotei skiriami 
pinigai turėtų būti naudojami siekiant pa-
saulyje galutinai įveikti bado problemą. 
Pranciškus taip pat išreiškia aiškią poziciją 
dėl mirties bausmės: ji yra nepriimtina ir turi 
būti panaikinta visame pasaulyje.

Paskutinis, aštuntasis, enciklikos skyrius 
pavadintas „Religijos tarnauja brolybei 
pasaulyje“. Jame pirmiausiai pakartota, kad 
jokia tikra religija nepateisina terorizmo, 
bet visos kuria broliškus žmonių tarpusavio 
santykius. Šiame skyriuje ypatingas dėmesys 
skiriamas „Dokumentui apie žmogiškąją 
brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sam-
būvio pasaulyje“, kurį Pranciškus pasirašė 
2019 m. Abu Dabyje kartu su Al-Azharo 
didžiuoju imamu Ahmadu al-Tayyebu. Pa-
sak popiežiaus, šis dokumentas žymi labai 
svarbų tarpreliginio dialogo vardan pasaulio 
taikos ir visų žmonių brolybės etapą. Sie-
kiant visuotinės brolybės dialogas tebūnie 
kelias, o bendradarbiavimas – metodas ir 
pagrindinis kriterijus.

„Labai noriu, kad šiuo metu, kuris mums 
duotas gyventi, pripažindami kiekvieno 
žmogaus orumą atgaivintume brolystės siekį 
visame pasaulyje ir tarp visų“, – rašo Pran-
ciškus. „Niekas negali atsiliepti į gyvenimo 
iššūkius būdamas atsiskyręs nuo kitų. Mums 
reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų ir 
mums padėtų. Reikia bendruomenės, kurioje 
vieni kitus remdami žvelgtume į priekį. Kaip 
svarbu svajoti kartu! Būdami vieni rizikuo-
jame patikėti miražais, matyti tai, ko iš tiesų 
nėra. Turime svajoti kaip viena žmonija, kaip 
keliautojai, turintys tokį patį žmogaus kūną, 
kaip tos pačios žemės vaikai, kiekvienas 
su savo tikėjimo ir įsitikinimų turtingumu, 
kiekvienas su savo balsu, tačiau visi kaip 
broliai ir seserys“. 

Parengta pagal vaticannews.va

Švč. Mergelės Marijos rožinio mėnuo
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Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo 

Kardinolas R. Sarah rašo, kad koronavi-
ruso pandemija ne tik sujaukė visuomenės 
ir šeimos gyvenimą, bet taip pat įnešė daug 
sumaišties ir į krikščionių bendruomenes, 
įskaitant liturginę jų gyvenimo dimensi-
ją. Kardinolas primena, kad krikščionių 
bendruomeniškumas remiasi paties Dievo 
slėpiniu – Švenčiausios Trejybės asmenų 
tarpusavio santykiu. Jei ikikrikščioniškais 
laikais pagonys statė šventyklas, skirtas 
dievybėms, prie kurių žmonės neturėjo pri-
eigos, tai krikščionys nuo pat tos akimirkos, 
kai jiems buvo suteikta tikėjimo laisvė, iš-
kart ėmė statyti maldos namus – Dievo ir 
bendruomenės namus. Tad bažnyčia yra 
Dievo namai, kuriuose susirenka Dievo 
vaikų šeima.

Krikščionių bendruomenė, rašo kardino-
las, niekada nesiekė izoliuotis nuo visuome-
nės, niekada Bažnyčia nebuvo suvokiama 
kaip uždaras miestas, į kurį pašaliniams 
nevalia patekti. Tikėdami bendruomenišku-
mo vertingumu ir siekdami bendrojo gėrio, 
krikščionys visada siekė integruotis į visuo-
menę. Taip pat ekstremaliomis dabartinės 
pandemijos sąlygomis, su didele atsakomybe 
ir siekdami bendro gėrio, tikintieji pakluso 
ekspertų ir civilinės valdžios institucijų 
nurodymams. Dėl bendrojo gėrio vyskupai 
sutiko priimti skausmingus sprendimus ir 
kai kuriais atvejais labai ilgam laikui su-

stabdė Eucharistijos šventimą dalyvaujant 
žmonėms.

Tačiau, kai tik aplinkybės leidžia, būtina 
skubiai sugrįžti prie normalaus krikščio-
nių bendruomenės gyvenimo, rašo Kulto 
ir sakramentų kongregacijos prefektas, 
primindamas, kad bendruomenės namai 
yra bažnyčios pastatas,  o liturgijos, ypač 
Eucharistijos šventimas yra tikinčiųjų gy-
venimo „viršūnė, į kurią krypsta Bažnyčios 
veikla, ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa 
jos stiprybė“ (Sacrosanctum Concilium, 10). 
Žinodami, kad Dievas niekada neapleidžia 
savo sukurtos žmonijos ir kad net sunkiausi 
išmėginimai gali duoti malonės vaisius, 
tikintieji nutolimą nuo Viešpaties altoriaus 
tepriima kaip eucharistinio pasninko laiką, 
kuris padeda geriau įsisąmoninti Eucharis-
tijos svarbą ir grožį. Tačiau būtina kuo grei-
čiau grįžti prie tikro Eucharistijos šventimo, 
su padidėjusiu noru susitikti su Viešpačiu, 
būti su juo, jį priimti.

Žiniasklaidos priemonės, transliuoda-
mos Mišias, suteikia labai vertingą  pa-
tarnavimą ligoniams ir tiems, kurie negali 
lankyti bažnyčios. Jos taip pat atliko labai 
svarbų vaidmenį sudarydamos galimybę 
dalyvauti Mišiose nuotoliniu būdu ir kitiems 
tikintiesiems, kai dėl pandemijos nebuvo 
galimybės jų švęsti bendruomenėje, tačiau 
reikia atsiminti, kad jokia transliacija nepri-

Jau ne pirmą kartą rašau apie tai, kaip 
vyksta užsiėmimai, kuo ypatingas dėsty-
mas, todėl nekartosiu, tik priminsiu, kad 
kiekvienas gauname pažodinį vertimą iš 
originalo (hebrajų kalbos), o tai, be abejo, 
verčia labiau susikaupti, įsiklausyti. Nuo 
pirmųjų susitikimų kun. Algirdas akcentavo, 
kad negalima priešpastatyti Senąjį ir Naująjį 
Testamentus, nes visos Biblijos pagrindinis 
veikėjas yra Jėzus. Senasis Testamentas 
pranašauja Jo atėjimą ir viską tam parengia. 
Naujasis Testamentas apibūdina Jo atėjimą 
ir tai, ką Jis padarė, atnešdamas išgelbėjimą 
į mūsų nusidėjusį pasaulį. 

Per pirmąjį šio rudens susitikimą buvo 
tęsiama prieš karantiną pradėta patriarcho 
Jokūbo gyvenimo istorija iš Pradžios kny-
gos. Kunigas Algirdas komentavo 27 skyrių 
ir per tai palietė požiūrį į gėrį ir blogį, žinias-
klaidos neobjektyvumą, holokausto proble-
mą, moters vaidmenį šeimoje. Kalbėdamas 
apie žydų tradicijas, tikėjimą, atkreipė 
dėmesį į tai, jog daugelis katalikų, nors daly-
vauja šv. Mišiose, laikosi visų Bažnyčios 
nurodymų, kitaip tariant, išoriškai lyg ir 

lygsta asmeniniam dalyvavimui ir negali jo 
pakeisti. Pasak kardinolo Robert’o Sarah, 
yra netgi rizika, kad transliacijos gali tapti 
kliūtimi asmeniniam ir artimam susitikimui 
su įsikūnijusiu Dievu, kuris paaukojo save 
ne virtualiai, bet realiai, ir kuris mums sako: 
„Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, 
tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 56). 
Toks fizinis kontaktas su Viešpačiu yra gy-
vybiškai svarbus ir nepakeičiamas. Tad kai 
matome, kad rizika užsikrėsti koronavirusu 
yra sumažėjusi, mes turime vėl sugrįžti į 
bendruomenę.

Vietinių Bažnyčių ganytojai vyskupai 
yra atsakingi už greitą ir saugų grįžimą prie 
Eucharistijos šventimo bendruomenėje. Kar-
dinolas pamini atvejus, kai civilinės valdžios 
sprendimuose tikinčiųjų susibūrimai maldai 
buvo prilyginti susibūrimams pramoginiais 
tikslais. Liturginės normos nėra klausimai, 
kuriuos galėtų spręsti civilinė valdžia. Jie 
priklauso tik bažnytinės vyresnybės kom-
petencijai, pabrėžiama laiške.

Kardinolas prašo vyskupus vengti im-
provizacijos ar eksperimentavimo, tiksliai 
laikytis liturginėse knygose nurodytų nor-
mų. Laiške taip pat prašoma prižiūrėti, kad 
jų būtų laikomasi ir vyskupų vadovavimui 
patikėtose bendruomenėse. Klusnumas yra 
būdas nedaryti klaidų – vyskupų klusnumas 
Bažnyčios normoms, kunigų ir visų tikinčių-
jų klusnumas vyskupams. Laiško pabaigoje 
pabrėžta, kad Bažnyčiai rūpi visokeriopa 
žmogaus gerovė. Dabartinėmis ypatingomis 
sąlygomis rūpindamiesi kūno sveikata netu-
rime užmiršti ir sielų išganymo.

Parengta pagal vaticannews.va

Per žiniasklaidos priemones transliuojamos Mišios negali pakeisti asmeninio 
dalyvavimo. Kur tik sąlygos leidžia, reikia kuo greičiau sugrįžti prie įprastinio 
Mišių su žmonėmis šventimo, rašo Kulto ir sakramentų kongregacijos 
prefektas kardinolas Robert Sarah, kreipdamasis į viso pasaulio Vyskupų 
Konferencijų pirmininkus. Kardinolo laišką rugsėjo 3 d. aprobavo popiežius 
Pranciškus.

Žvilgsnis į gyvenimą per Šventąjį Raštą
Birutė VASYLIENĖ, Šv. Rašto studijų koordinatorė
Rugsėjo 17 dieną, po gero pusmečio, atsinaujino parapijos Šv. Rašto studijų 
veikla. Gerokai prieš rugsėjį grupės nariai nerimavo, klausinėjo, ar tęsis 
susitikimai su grupės vadovu kun. Algirdu Akelaičiu. Ir tai nenuostabu, nes 
kiekvienas susitikimas – tai ne tik Šv. Rašto studijos, tačiau ir gyvenimo 
pamoka, skatinanti giliau pažvelgti ir į Biblijos įvykius, ir į dabartį, pagaliau 
ir į savo gyvenimą. 
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INFORMACIJA

Iš dalies finansuojama Nevyriausybi-
nių organizacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės 
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savi-
valdybėse“ lėšomis.

Spalio liturginis kalendorius
 1 – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, 

Bažnyčios mokytoja
 2 – Šv. Angelai Sargai
 7 – Rožinio Švč. Mergelė Marija
28 – Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai

Įdomu. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Tere-
sė gimė 1873 m. Prancūzijoje, mirė 1897 
m. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo 
nusižeminimu, evangeliniu paprastumu 
ir pasitikėjimu Dievu. Mirė nuo džiovos, 
sulaukusi vos 24 metų. Jos autobiografija, 
pavadinta „Vienos sielos istorija“, tapo vie-
nu iš skaitomiausių dvasinių veikalų. 1927 
m. ji su šv. Pranciškumi Ksaveru paskelbta 
misijų ir misionierių globėja, o 1944 m. su 
šv. Joana Arkiete – Prancūzijos globėja. 1997 
m. šv. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė 
Bažnyčios mokytoja.

Pagal http://lk.katalikai.lt/

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Sekmadienio renginiai kviečia!
Primename, kad parapijoje jau keleri 

metai vyksta kultūrinių renginių ciklas 
„Dialogas – žodis ir spalva“. Sekmadie-
niais parapijiečiai yra kviečiami į žodžio 
ir spalvos renginius, vykstančius parapijos 
konferencijų salėse. Žodžio dalyje dalyvauja 
įvairūs kultūros ir meno pasaulio atstovai, o 
spalvos dalis – tai parodų salėje eksponuo-
jami dailės ir meno kūriniai.

Artimiausias kultūrinis renginys vyks 
2020 m. spalio 7 d. 18.30 val.   Spalvos 
galerijoje šį kartą akis džiugins dailininko 
Artūro Slapšio sukauptos Kauno dailininkų 
kūrinių kolekcijos paroda, kurioje bus pri-
statomi dailininkų Marijos Rastenienės, Vy-
tauto Stasio Lagunavičiaus, Viliaus Ksavero 
Slavinsko, a.a. Vytauto Tamoliūno, Artūro 
Slapšio, Virginijaus Kašinsko, Raimundo 
Majausko, Gintaro Pankevičiaus, Edmundo 
Saladžiaus, Romualdo Čarnos darbai.

Informacija apie numatomus kitus ren-
ginius bus skelbiama parapijos interneteo 
puslapyje www.prisikelimas.lt

PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Rudeninėje Maisto banko akcijoje bus renkami maisto produktai
Spalio 23–24 dienomis vyks rudeninė Maisto banko akcija, kurios metu visoje Lietuvoje 

maisto parduotuvėse bus renkami maisto produktai stokojantiems.
Tradiciškai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos karitatyvinės veiklos grupės maisto 

produktus rinks parapijos teritorijoje esančioje Žaliakalnio IKI parduotuvėje bei PC River 
Mall prekybos centre esančioje parduotuvėje Maxima (Jonavos g. 60).

Akcijos metu surinkti produktai, kaip visuomet, bus dalijami maisto paketais parapijos 
teritorijoje gyvenantiems stokojantiems ir/ar juos prižiūrintiems artimiesiems. Iš produktų, 
surinktų Maxima prekybos centre, bus gaminamas maistas skurstantiesiems, kurie maitinami 
Sriubos valgykloje, esančioje. Partizanų g. 5

Labai kviečiame galinčius prisidėti prie akcijos, aukojant maisto produktus arba savo 
laisvalaikį.

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Parapijos jaunimas pradeda naująjį sezoną
Anna-Maria Kelly Skirbantaitė, jaunimo vadovė
Taip greitai  prabėgus vasarai, atostogų metui, Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimas 

vėl buriasi į grupelę. Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, visi susitiko pasikalbėti, aptarti naujojo 
sezono darbus. Juk laukia tiek visko daug: ir jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramen-
tui, ir krūva naujų idėjų susitikimams, maldos vakarams, renginiams, o svarbiausia – Švč. 
Mergelės Marijos gimtadienis!

Rugsėjo 12-ąją kartu su parapijos piligrimais vykome į Šiluvą pasveikinti dangiškosios 
Motinos, klausėmės Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimo katalikiškam jauni-
mui, o po pietų dalyvavome Jaunimo centro organizuotoje programoje, skirtoje jaunimui.

Mielas jaunime, geriausias būdas atrasti save – tai dovanoti savo laiką kitiems. Norinčius 
gilinti savo tikėjimo žinias ir patirtis, skirti laiko geriems darbams, kviečiame prisijungti 
prie mūsų.

Pageidaujančius talkinti akcijos metu 
kviečiame registruotis  

tel. : 8 37 323548, 8 683 18181

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Įgyvendinant Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo projektą 
apšviesta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 

Dar tik keletas vakarų, kai ryškiai ap-
šviesta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 
traukia praeivių akis. Kauno m. savivaldybės 
dėka įgyvendintas Viešųjų erdvių akcentų 
sukūrimo projektas – Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios, esančios Aukštaičių g. 4, fasado 
apšvietimas lediniais prožektoriais. Projekto 
užsakovas UAB „Kauno gatvių apšvieti-
mas“, darbus atliko UAB „Fotonas“.

Tai pirmasis šio projekto objektas. Atei-
tyje numatoma apšviesti dar tris bažnyčias – 
tai Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų, Šv. Kryžiaus ir Šventosios Dvasios 
bažnyčias.

viskas tvarkoje, bet tai daro iš baimės netekti 
Dievo išganymo dovanos. Dažnai katalikai 
elgiasi kaip pagonys, vidumi laikydamiesi 
kitų apeigų: kupini prietarų, burtų ir kt. 
Kviečiu ir jus, kurie skaitote šį straipsnelį, 
atsakyti į netikėtą kunigo klausimą: „Kodėl 
jūs tikite?!“ Atvirai prisipažinsiu, nėra pa-
prasta atsakyti, lygiai kaip sunku paaiškinti: 
„Kodėl myliu?!“

Visų grupės narių vardu dėkoju parapijos 
klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už 
rūpestį tikinčiųjų dvasiniu augimu, o Šv. 
Rašto licenciatui, teologijos doktorantui 
kun. Algirdui Akelaičiui – už nuoširdžią ben-
drystę. Ypač esame jam dėkingi už teisingo 
požiūrio į tikėjimą ugdymą, supratimą, kad 
visada pirmoje vietoje yra Dievo iniciatyva 
ir Jis nereikalauja iš žmogaus to, ko pats 

 nėra patyręs, kitaip tariant, moralė, Biblijos 
akimis, ateina po Dievo patirties. Ir tai pa-
tyrėme, žvelgdami į Jėzų.

Šia proga kartu noriu padėkoti mielam 
kunigui Algirdui ir už nuostabią Velykų 
metu YouTube kanalu transliuotą 51 dienos 
Mistagoginę kelionę, kuri naujai padėjo iš-
gyventi Velykų slėpinį ir dvasiškai stiprino 
visus jos keleivius per tą sudėtingą karantino 
laikotarpį.

Žvilgsnis į gyvenimą per Šventąjį Raštą


