
Nuvilnijo nubangavomargaspalvė
vasara,nusinešdamanerūpestingąjuoką
iratostogųdžiaugsmą.Kiekvienąkartą
artėjantrugsėjopirmosiosšventeijaučiu
savotišką jaudulį ir šiek tieknerimau
ju:kąnaujo,prasmingogalėčiaujums,
mūsųparapijos mieliejimoksleiviai ir
studentai,pasakyti,kąpalinkėtišiąnuo
stabiądieną?

Norėčiaupradėtilegenda,kuriąneper
seniausiaiperskaičiau.Kartąvienaklajoklių
gentisrengėsimiegoti.Staigaviskasaplin
kuinušvitoirpasigirdobalsas:

–Prisirinkitetiekakmenukų,kiekpajėg
sitepanešti.Įsidėkitejuosįsavokrepšius.
Keliaukitevisądieną,kolsutems,irjusap
lankysdžiaugsmas,okartuirliūdesys.Kla
jokliaibuvolabainepatenkinti.Jietikėjosi
išgirstistebuklingusžodžius,kuriepadėtų
kurtižmoniųgerovę, suteiktųsveikatos ir
leistųpasiektigyvenimotikslą.Irštaivie
tojtojieturivykdyti,jųmanymu,visiškai
betikslęužduotį.Visdėltoneįprasta,ryški
šviesaprivertėžmonesįsidėtipokeletąak
menukųįsavokrepšius.Kaipovisosdienos
kelio,vakare,klajokliaisustojopoilsiui ir
atidarė savokrepšius, jie didžiai nustebo,
nes vietoje akmenukų rado deimantus.
Deimantaisjielabaidžiaugėsi,tačiaukartu
liūdėjo,nesnepaklausėbalsoišaukštybių
ir neprisirinko daugiau akmenukų, kaip
buvoliepta.

Kaipšioslegendosiliustracijąpapasako
siuatsitikimąišmokykliniogyvenimo.Vie
nosmokyklosmokytojaspamokospradžioje
pasakydavogarsiosfrazėspradžiąirliepdavo
jąužbaigtipakviestammokiniui.Pavyzdžiui: 
–JonaiLukšy,„Nesidžiaukradęs...“

–Neverkpametęs.Esu,–užbaigdavo
mokinys.

Irmokytojaspažymėdavomokinįdieny

Sekmadieniokatechezė
Dekanasklebonasmons.VytautasGrigaravičius

Rugsėjopirmoji

AldonaNarušienė

Sveikiname 
naująjįvikarą 

kun.NerijųŠmerauską
Birželio 29 d.Kauno arkikatedroje

bazilikoje,švenčiantšv.PetroirPauliaus
iškilmes, arkivyskupasmetropolitas Si
gitasTamkevičius SJ suteikė kunigystės
šventimusdiakonuiNerijuiŠmerauskuiir
paskyrėmūsųbažnyčiosvikaru.

ViešpatsDievasteglobojaJuskunigys
tėskelyje,suteikiajėgųirmalonių!

ne.Tokiubūdumokiniaiikimetųpabaigos
įsimindavoapie150garsiųposakių.

Vienojeklasėjebuvo„sunkus“vaikinu
kas,varduAlius.Jamlabainepatikotokia
pamokospradžia:jisšaipėsiirmėtėrepli
kas,trukdėkitiems.Patsnesistengėįsiminti
jokioposakio,todėlnesugebėdavoužbaigti
netpaprastosminties.Užnepažangumąir
netinkamą elgesįAlius buvopašalintas iš
mokyklos. Po daugeliometųmokytojas
sulaukė netikėto skambučio. Skambino
taspatsAlius,kurispanoroaplankytisavo
buvusįmokytoją.Pasirodo,užvagystesir
chuliganišką elgesį jis buvo pasodintas į
kalėjimą.Ten,pasibaisėjęssavogyvenimu,
persipjovėvenas.Tačiaužiūrėdamasįsavo
kruvinasrankas,staigaprisiminėfrazę„Kas
nebando, tas neklysta“, kuriąmokytojas
buvoprivertęsjįparašyti20kartų.Nuoto
momentojosąmonėjekažkaspasikeitė.Jis
pagalvojo, kad gyvendamas dar daug ką
galipakeisti,tačiaujeimirs,taipirišeisiš
gyvenimo nevykėliu. Sukaupęs jėgas iš
kvietė greitąją, o pasveikęs pradėjo naują
gyvenimą.Taigi šis neklaužada, būdamas
mokykloje,išgirdogarsiąjąfrazę,kurijam
kritiškumomentutapolygtasakmenukas,
virtęsdeimantu.

Todėl,mielieji, rinkite visus iki vieno
jūsųgyvenimepasitaikančiusakmenukusir,
patikėkite,–ateityjeskaičiuositedeimantus!
(pagalJ.W.Schlatter)

Mielieji,jūssugrįžtateprieįprastųdarbų
irmokslų,išnaujopradėsitekrautikasdie
nospastangųaruodą.Koksjisbus,kaipjį
sukrausite–viskaspriklausystiknuojūsų
norų, pasiryžimų, kantrybės, ištvermės ir
išminties.KaiViešpatsDievas karaliaus
Saliamono paklausė: „Ko norėtum?“, jis
atsakė:„Išminties“.Visaislaikaisyraver
tinama išmintis.Tačiau ŠventasisRaštas

šiandienmusmoko, kad nepasitikėtume
viensavoišmintimi,ovadovautumėsDievo
valia.ApaštalasPauliuskorintiečiamskal
bėjo:„Manokalbairmanoskelbimaibuvo
neįtikinantysišmintiesžodžiai,oDvasios
galybėsparodymai,kadjūsųtikėjimasrem
tųsi nevien žmonių išmintimi, betDievo
galybe“(1Kor2,45).

Taigi,manomielieji, atverkite savo
širdisDievui, kad Jis galėtų veikti Jumy
se ir įgyvendinti skirtą jums savo planą.
Nuoširdžiamalda kartu prašykime, kad
ŠventojiDvasia, gyvenantimumyse, pa
dėtųbūtiatviriemsDievoužmojamsmūsų
gyvenime,kadpadėtųnugalėtimūsųpolinkį
remtisviensavoišmintimi,kuritrukdoDie
voveikimuimūsųširdyse.PaveskiteDievui
savo gyvenimąbei aplinkybes ir pajusite
Jo artumą, Jopaguodą, Joplanųvyksmą.
Niekada neleiskite jokioms aplinkybėms
atimti iš jūsųdžiaugsmoirviltiesViešpa
tyje.TegulDievovaliaapvainikuojavisus
jūsųdarbus,irJomaloniųgausabeimeilė
neapleidžiajūsų.

Jums,mielimokytojai, linkiupedago
ginėspatirties ir išminties semtis išmūsų
gyvenimoMokytojo – JėzausKristaus.
EvangelijosnesykįparodomumsJėzųkaip
Mokytoją.Jožodžiaiveikėkiekvieną,kei
tėširdis,buvonukreiptiįpačiąžmogiškos
būtiesesmę.Jėzusniekadanemokėto,kuo
patsnegyveno.VisiJožodžiaibuvopatvir
tinti veiksmais.Tik šitaip dirbant galima
tikėtis,kadjūsųugdytiniaisiekskilnesnių,
gražesniųtikslų.

Nuoširdžiamaldavisikartumelskimės:
„Viešpatie,man reikiaTavo globos, kad
galėčiauvaikščioti išminties takais.Siųsk
ŠventąjąDvasią,kadjiatvertųmanoakis,
širdį bei protą, kadgalėčiau pažintiTavo
valią ir eitiTavo nurodytu keliu.Amen. 
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Kiekvienasžmogussmėlėtamešiosže
mėsgyvenimokelyjeįminapėdą.Vienokia
pėda yra kūdikio, kitokia – karžygio, dar
kitokia–motinos.Visosjosskirtingos.Visos
nepakartojamaigražios.Okokiaprasminga
viltiespėda!Kaipgyvenimąpuošianorsir
mažytis,betgerasdarbas,nubrauktaašara,
pasidalytasskausmas!Šventaitikiu,kadšios
galbūt kasdienybėje paskendusios dalelės
sudarotikrąjąžmogiškumoesmę.

Vasarąkarštis,atrodo,galiištirpdytibet
ką.Taipnorisiužsidarytisavokiaute,atsi
skirtivienamnuokitoirbūtivientiksau.

KlierikasNerijusPipiras

Keliasįširdį
Išširdiesįširdį–koksartimaskelias
Irkiekžingsniųmažai...
Trokštančiųmylėt
Nerangiai,
Nemadingai,
Tačiaunuoširdžiai.
Viešpatie,
Tukvietieittuokeliu–
Tiesiogišširdiesįširdį,
būtmeile,būtduonagyvenimo.
TikTuvienastaižinai–
Tužinai,kadTavemyliu...

Birželio16diena,trečiadienis
Atvykomepusęšešiųvakare.Netolinamo

muspasitikovadovaisuužduotimis.Užrišto
misakimisįsėdomeįkaručiusirmusvežėiki
kitosužduotiesvietos,kurliepėpadėtidaiktus
antžolėsirišsitrauktisaldainį.TadaRamunė
lėpadavėšokdynesirturėjomešokinėtinuo
vienomedžioikikitoiratgal.Pototurėjome
peršoktiduobęirpereitiperkankorėžiųtakelį,
kurįperėjępasiekėmetiltelįsutarpais.Perjį
perėję,pamatėmesiūlųtaką:reikėjokabintis
įsiūląirsektipagaljį.Kaipriėjomestaliuką,
mums liepė parodyti saldainio popieriuką,
nes pagal jį skirstė į grupeles: kiekvienam
vaikui užrišo ant kaklo skirtingas skareles,
kadžinotų,kuriaigrupeleipriklauso.Tadaant
knygelėsužsirašėmevardą, uždėjome savo
pirštoantspaudąirpasirašėme,kadsutinkame
sustovyklostaisyklėmis.

Atlikęvisasužduotis,nusifotografavome
irįėjomeįnamą,kurmūsųvisilabailaukėir
šiltaipasitiko.Įsirengęsavovietas,ėjomeį
laukąvalgytivakarienės.Priešvakarienęirpo
josvisikartupadėkojomeJėzuiužlabaiskanų
maistą.Pavalgęėjomeprielaužoiržaidėme
susipažinimo žaidimus.Vėlai vakare prie
laužomeldėmėsužvisusčia susirinkusius.
Grįžę į kambarius nusiprausėme, sulipome
įminkštas lovytes ir visi saldžiai, saldžiai
miegojome.LABANAKT!!

Birželio17diena,ketvirtadienis
Aštuntąvalandąrytomusprikėlėvarpo

skambesys.Greitai apsirengėme ir bėgome
įlaukąpasportuoti.Visibuvoužsimiegoję,
todėlsportukasprikėlėirsuteikėdaugjėgųir
juoko.Pasimankštinęėjomepraustis,tvarky
tiskambariųirvalgytipusryčių.Priešjuosir
pojų,kaipvisada,pasimeldėme.Poskanių
pusryčiųsusirinkomeprielaužoįrytomaldą.
Priešpradėdamirytomaldąsugiesmeiškel
davomevėliavą.

Tomasmumsišaiškino,kadDievožen
klusgalimapamatytikasdien, iruždavėdu
klausimus,kuriuossusėdęatskiraiįgrupeles
aptarėme.Grupelėje galėjome būti atviri,
nes žinojome, kad visi laikysis susitarimo.
Pasidalijęįgrupeles,grįžomeprielaužo,pa
simeldėme.Kiekvienagrupelėperskaitėsavo
maldavimus arba prašymus ir išsitraukėme
žmogų,kuriamangelausime.Poto–laisvas

KlierikasPauliusKontrimas

GeraTavematyti
Jispažvelgėįmane,savosūnų,irtarė:
„KaipgeraTavematyti.
LeiskįTavepasižiūrėti“.
Irtadakambarysprisipildėkvapais.
Irkodėlaštieklaikosavoširdyje
laikiauvargšus,
OJopatiesnepriglaudžiau?

Nedrąsiaipakėliauakisįdangų,
Irmėnuliošviesojepasirodė
DangausNešėjas.
Priartėjopriemanęsirbalsuapkabino:
„Tuesinuostabus.AšTavimidžiaugiuosi.“

Joskruostaisriedėjokraujoašara,
JislėpėsipoJodelnu.
IrJiskelbėMeilę.
IšJolūpųaidėjogarsai,žodžiai...

KlierikasNerijusPipiras

Apieprasmęirpėdas
(Mintys,pasakytoslaidojantseserįpranciškonęAloyzą-Zofiją)

Platus irviliojantiskelias.Beabejo,daug
juoeinančių.Tačiaukaskartsukirbamintis:
ogalgalimairkitaip?Kažkaipkitaip.Visai
neseniai įstrigo vieno žmogaus gyvenimo
kelias.Taskartąantgatvėsgrindiniosutiktas
žmogusnebuvobaigęsuniversitetų,nemo
kėjodarytikarjeros,ir,atrodo,patskaltas,
kadišgyvenimoniekomaterialausirrealiai
apčiuopiamonegavo.Tačiauiškitospusės
jismokėjolabaidaug–nuolatšypsotis,pa
sakytigerą,padrąsinantįžodį,dalytisviltimi.
Manau,kad šiobevardžiogyvenimopėda
įsispaudė labai giliai.Giliai ne ta prasme,

jogkažkaskažkadajampastatysakmeninį
paminklą,betkadkažkaskažkadapasiryš
mylėtiirdalytis.

Pasirodo,jogirtaipgyventigalima,nes
kurbaigiasilaikas,tenprasidedarealybė...
Ir šiandienmąstant apie pėdas gyvenimo
smėlyjesvarbusneperspektyvųhorizontas.
Svarbuįsižiūrėtiaplinkui:arkeisdamaską
norskeičiu,artikkeičiuos,kaskeičiasi,kas
nepakitęs kaitą stebi, kur išorė prasideda,
kurbaigiasividus?..Labaiprasmingaivie
nasliteratūrosklasikasyrapasakęs:„Kiek
išdalini,tiektavęsirlieka“.

Parapijosgyvenimoatspindžiai
BirutėVasylienė

Šiųmetųbirželio – rugpjūčiomė-
nesiaismūsų parapijoje pastoracinę
praktiką atlikoKauno kunigų semi-
narijosklierikaiPauliusKontrimas ir
NerijusPipiras.

Parapijiečiaipastebėjouolius,stro-
piai pareigą atliekančius dvasingus
jaunuolius,netikpatarnaujančiusšv.
Mišioms, bet dažnai suklupusius prie
Švč. Sakramento, besidarbuojančius
parapijosraštinėje.

Savo sielos išgyvenimus, pamąsty-
musklierikaiišliejakūryboje:aburašo
eiles,trumpasapybraižas.NerijusPipi-
rasyraišleidęsknygutę„Atsidūstant“.

SpausdinamekeletąPauliausirNe-
rijauseilėraščių.

Tylusatsimainymas
Žydižemė,
Tyliaimanopėdomapdainuota.
Ten,kurlaikoknygaatversta,
Kurslypigarbė,
Žingsniskiekvienas–
Gerabūti,tikėtiirlaukti
Tosvilties
Lygšventumošypsnio,
Lygakimirkosgyvodangaus.
Mantaipreikia
To,kasneapsakoma,
Manreikiairvartųsiaurų,
Irdidžioviltiesnetikėtumo.

KunigoJuozomirtis
Dvisavaitėsbendrosistorijos
Darvakarrytepasveikinaimane
Irpasakei,kadmanosieloježydiJėzus.
Tiktrūkstadrąsos,pasitikėjimo...

Darvakarkartuartėjomepriealtoriaus
Irpriklaupėme...
TukėleiOstiją,
Oaš–akis.

Romiuirnuolankiubalsutarei:
„ŠtaiDievoAvinėlis...“
Ramybėspalinkėjomvienaskitam.
Irsavodelnaisapklojaibendrumą.
Jaunebepirmąkartątavoakysemačiau
kančiąirdidžiulespastangasšypsotis...
Kodėlnepaklausiau:„Galapkabint?“

Tustengeisakimirkojemylėt.
„Broli,dalinkgyvenimoduoną
broliamsirseserims...“
Paskutinissakinys,kurįatminsiu
irbandysiusavogyvenimuatkartot.

Odabaržvelgiuįtavokarstą
Irnorisitavepakalbint,norsšįkartą
apkabint.
Džiaugiuos,kadapiekąkalbėjai,dabar
glaudiesivisaesybe.
Vakar,šiandien.
Kurieslėpiningaipasislėpėmano
širdyje.

EmilijairKotryna, 
būrelio,,Jėzausbičiuliai“narės

,,Jėzausbičiulių” 
būreliovasarosstovykla
Raudondvaryje:

Dienoraštis
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laužoirkepėmebananussušokoladu.Poto
vykolabaismagūsšokiai,opojų–pasku
tinėvakaromalda.Visi liūdėjo,nesžinojo,
kadrytojstovyklabaigsis.Miegotinuėjome
vėliauneivisada,labaigreitaiužmigome,nes
buvomeišvargę.LABANAKT!!!

Birželio20diena,sekmadienis, išvy-
ki mo die na

Atsikėlėmetruputįvėliau,susitvarkėme
irėjomeįsportuką.Visisusirinkomepasku
tineirytomaldai.Buvonemažailaisvolaiko
ruošti dovanas angelavimui. Po pietų visi
susirinkomeprielaužoirapsikeitėmedovano
mis:josbuvolabaigražios,kiekvienadovana
atspindėjotąžmogų,kurisjądovanojo.Prieš
šv.Mišiassusitvarkėmekambarius,susikro
vėme savo daiktus.Kas norėjo, ėjo atlikti
išpažintį.Visi labai liūdėjome, nes reikėjo
išvažiuoti.Manau, visi norėjo dar savaitę
čiapabūti.Kaisulaukėmetėvelių,prasidėjo
šv.Mišios, po kurių visi atsisveikinome ir
išvažiavome.

Ši stovyklamums abiempaliko didelį
įspūdį,tikiuosi,irkitiems.Labaipuikusda
lykasyratosvisosstovyklosirrekolekcijos,
nes jos suartina žmones suDievu, padeda
atskleisti save ir susikaupti, atsiplėšti nuo
kasdienybės, pasikeičia žmonių bendravi
mas,sustiprinažmoniųtikėjimą.Šistovykla
padėjosuvokti,kadvisusžmonesreikiamylė
ti–netdidžiausiuspriešus,kadreikiaatleisti
kitiemsžmonėms.

Ačiūvisiemsvadovamsužnuostabiąsto
vyklą.IKIKITŲPASIMATYMŲ!!!

Kristina Jasiulionienė irAnastazija
Mitkuvienė, Marijoslegionierės  

Kristaus Prisikėlimo parapijosMarijos
legionokasdienybė

Marijos legionas–kas tai?Taisavano
riškasapaštalavimas,malda,drausmė.Legio
nastarsidraugas,kuriamgalipaduotiranką
irdrąsiaieititen,kurViešpatsrodokelią.Iš
pradžiųšiskeliasatrodobaugus,nesįpareigo
ja,tačiauištiesųnėrataip.Kaipatrodoviena
Kristausapaštalodiena?

Marijos legionieriųsusirinkimasvyksta

vienąkartąpersavaitę.Jamepaprastaidaly
vaujairmūsųdvasiostėvaskunigasVirginijus
Vaitkus.Šiuosesusirinkimuose,bebendros
maldos,dvasios tėvaspristato tikėjimo tie
sas.Šįkartądvasiostėvaskalbėjoapienuo
dėmę,ŠvenčiausiojoSakramentoadoraciją,
apaštalavimą.Kunigomintysmumssuteikė
optimizmo, dvasinio pakylėjimo, jėgų. Po
tokiųpokalbiųkiekvienasapaštalavimoiššū
kistampadideledvasiosšvente:jukbegalo
norisisutiktiemsžmonėmsdovanoti tai,ko
labiausiaireikia–meilęiratjautą.

Taibuvovienaištųdienų,kadaposusi
rinkimomes,Kristina irAnastazija, aplan
kėmeKaunomedicinosuniversitetoklinikų
naujagimių skyrių ir dalijomės tikėjimo
tiesomissudarbesilaukiančiomisarjaupa
gimdžiusiomismamytėmis.Kalbėjomejoms
apiemalones,kūdikiųkrikštą,santuoką.Buvo
nemažaidalykiniųklausimų,įkuriuosmielai
atsakėme.Taimieliširdžiaipokalbiai,kuriuos
dažnokailydinuoširdišypsenairpasižadė
jimaimelstis, krikštyti kūdikėlius, tuoktis
bažnyčioje.

Įsiminėapsilankymasvienojepalatoje.
Ten radome rūpesčių išvargintąmotiną su
kūdikiu,kuriamgydytojaiįtarėapsigimimą.
Šimamamumspapasakojo tiesiog stebuk
lą.Jilabainorėjošiovaikelio,jaudinosidėl
gydytojųprognozių.Pradėjomelstis,kalbėti
RožinįkartusukitaisMarijosradijoklausy
tojais.Irtaippusęmetų.Maldašiaimoteriai
tapotarsigeriausiudraugu.Atėjuslaikuigi
mė...visaisveikaskūdikis!

Taipbaigėsimūsųvienosdienosapaštala
vimas.Mesbuvomepačiospilnosenergijos,
džiugios: jukgalėjomekažkampadovanoti
norsirmažytędvasinęšventę.Įnamusgrį
žometarsiantsparnų.Tokiųdienų,žinoma,
buvoirdaugiauapaštalaujantKaunomedici
nosuniversitetoklinikose.

Norimekuodaugiauparapijiečiųpakvies
tiapaštalauti.ĮsijungtiįMarijoslegionągana
paprasta–tereikiasusirastimūsųdvasiostėvą
kunigąVirginijųVaitkų.Laukiamejūsų!

laikas,kurioatrodo,netnebūdavo,nesperjį
visadažaisdavomeįvairiusžaidimus.

Vakaresusirinkomeprielaužoirkepėme
labaiskaniasbulves.Jasvalgydami,grupelėse
aptarėmešiądieną.Baigęvalgyti,meldėmės
irsugiesmenuleidomevėliavą.Pomaldos
ėjome į kambariusmiegoti, nes visi buvo
pavargę.LABANAKT!!!

Birželio18diena,penktadienis
Vėl atsikėlėme aštuntą valandą ryto ir

bėgomepasportuoti,betšiandiennevisisu
spėjo.Perrytomaldąvisosgrupelėspakartojo
savošūkiusirparašėmaldavimus.Taivisus
dar labiau suartino,visi tapomekaipviena
didelėšeima.Perdidžiąjątvarkąvisidirbo,
plušokaipbitutės.Šitvarkanenuvargino,o
tikdarlabiaupradžiugino.

Žaidimųlaikasbuvolabaiaktyvus:vaikai
prieš vadovus žaidėkvadratą ir laimėjodu
kartus, ovadovai– tikvienąkartą.Vakare
prielaužosusirinkomeirkepėmelabaiskanią
duoną.Koljikepė,grupelėseaptarėmešią
dieną.Povakaromaldosvisirengėmėsmie
goti.Kolvienasprausėsi,kitilaukėuždurų,
betlaukimasneprailgo,neskiekvienasturėjo
kąnorslinksmopapasakotiapiepraleistądie
nąbeijosnuotykius.Sugulęįšiltaslovytes,
saldžiaiužmigome.LABANAKT!!!

Birželio19diena,šeštadienis
Atsikėlėmešeštąvalandąryto,nesruošė

mėseitiį“Šviesoskelią”.Visigreitaiapsiren
gėmešiltaisrūbais,pasipurškėmenuoerkių
iržvalūsišėjomeįkiemą.Truputįkrapnojo
lietus,betmanėme,kadlietustuojaubaigsis,
todėlišklausėmepirmosstotiesirėjometo
liau.Pokuriolaikomesįėjomeįmišką,tenai
sustojome,nespradėjolabailyti.Šlovinome
Viešpatį,bet lietusnesiliovė, todėlvadovai
nutarė,kadgrįšimeatgal.

Grįžęsuvalgėmeskaniuspusryčius,visi
labainorėjomiego,todėlvieninuėjoįkam
bariuspamiegoti,okasnenorėjomiego,gie
dojo.Truputįvėliaužiūrėjomeįdomųfilmą
„OliverisTvistas”,perkurįsupratome,kad
geraširdžiamsvargšamsbūna dosniai atly
ginta....Vakare,kaipvisada,susirinkomeprie

BirutėVasylienė

PiligriminėkelionėįLurdą,ArsąirkitasPrancūzijosšventasvietas
Pagaliauišsipildėjaukeletąmetųramy

bės neduodanti svajonė – aplankyti Lurdą
irArsą.

Rugpjūčio antrą dieną, antrą valandą
nakties Prisikėlimo  bažnyčios šventoriuje
susirinkodvylikosžmoniųgrupelė,pasiruo
šusipiligrimineikelionei,kuriąorganizavo
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun.
EgidijusVenckus.Mūsųgrupelęsubūrėpara
pijosklebonasmons.VytautasGrigaravičius,
kuris2val.20min.aukojošv.Mišias.Jampa
tarnavokartuvykstantysKaunokunigųsemi

narijosklierikaiNerijusirPaulius.Minorinė
aplinka,paslaptingabažnyčiągaubiantišviesa
irgrupelėžmonių,susibūrusiųpresbiterijoje
prie altoriaus, neįprastai  tylusmonsinjoro
balsas,skelbiantisDievožodį,ypačjautriai
veikė širdį.Mintyse skambėjo vieninteliai
žodžiai:„Viešpatie,dėkojuTau!”

Homilijojemonsinjoras pabrėžė, kad
tai piligriminė kelionė, kuriosmetu kvietė
laiptelispolaipteliožengtidvasiniotobulė
jimolink.

Pošv.Mišiųtekopalauktiatvykstančioiš
Šiauliųautobuso.Pagaliaulagaminaipakrauti

įbagažinę,messusodintiautobusogalemums
skirtosevietose,bentmintysepersižegnojame
irpajudame.

Irštaipirmasisišbandymas:vospravažia
vusLenkijosmiestelįLomžąsugedoautobu
sas.TekolauktiišKaunoatvežamosdetalės,
kuriosaplinkiniuoseLenkijosautoservisuose
nebuvo.Ilgasaštuoniųvalandųlaukimova
landasužpildėmaldos,mąstymai,konferen
cijos,kuriasvedėkunigasEgidijus.

Pirmiausiai8val.sukalbėjomeLiturginių
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valandųRytmetinęmaldą,9val.–Gailestin
gumorožinėlį,9.30val.vykokonferencija.
Kun.Egidijuskalbėjo:„Išvykomeįnežino
mybę,išbandytisave,pasitikrinti,koksašesu
nenamuose,nesavoaplinkoje,negatvėje,ne
suartimaisiais.“Vėliaupakvietėmeditacijai,
giliaupažvelgtiįsavovidų,pabandytipažin
tisave.Didžiausianuodėmėyrapuikybė,iš
kuriosišplaukiavisoskitosnuodėmės,kurios
dažnaitampakasdienybe,irmesjųnetne
jaučiame.„Pirmiausiapasistenkitenuraminti
save,savoprotą,savojausmusiratverkitešir
disDievovedimui.Taipadėsnugalėtisavyje
tūnantį puikybės jausmą ir atsiduotiDievo
veikimui, Jo valiai,“ – kalbėjo kun.Egidi
jus.Kiekvienaspaklauskitesavęs:„Artikiu,
kadDievasmanimirūpinasi,manesaugo,ar
galiuatsisakytisavošviesosirįsileistiDievo
šviesą?Artatiesa,kuriagyvenu,yraman
užtikrinantiviltį,argaliupajustiamžinybę,
kadsavoprigimtimipriklausauDievui?Ar
galiupriimtiJomalonėsdovanas?Argaliu
susikaupti,atmestivisasįtampas,nurimtiir
neskubėti?Armanoširdisirprotasgalipri
imtivisatai?“

Toliau kun. Egidijus pateikėmąstymą
išTomoKempiečioknygutės„Kristausse
kimas“(„Ardor“, 1994m): „Nesutvarkyti
polinkiai“ir„Puikybėsirtuščiosviltiesven
gimas“)(psl.2124).

10val.sukalbėjomeRožiniokančiosslė
pinius,11val.–LiturginiųvalandųDieninę
maldą.Potovykodiskusija:„Kasmanyra
tikėjimas? Nuo ko pradėti apaštalavimą?
Kaip pradėti pokalbį apie tai, kadDievas
tikraiyra?“Buvoįvairiųnuomoniųirsam
protavimų.Kun. Egidijus baigė diskusiją
sakydamas:„TikėjimasyraDievomalonėir
tikJodovana.TikJisvienintelisgalisuteikti
šią dovaną“.Tačiau ar kiekvienas išdrįsta
šią dovanąpriimti, atrišti dovanos raištelį?
Kądarytisutais,kurienetikiDievu,gyvena
susidėję,nesirūpinasavodvasiniuugdymu?
Tadaturipadėtidraugai,artimieji,rodydami
gražų tikėjimopavyzdį,  taippatŠv.Rašto
studijos.

12val.meditacija„Vengimasnenaudingų
kelių“pagalknygą„Kristaussekimas“(psl.
2728).PotokunigasEgidijuspakvietėat
sakytipačiamsauįklausimus:„Kasaštoks
kaip asmuodabar?Ar aš jaučiu gyvenimo
pulsą?Kadaašesutikrasis„aš“?Kurmano
širdisšiandien?Arašjaučiujosveikimą?Ar

ašmyliusave,armanyjeyražmonės,kurios
ašmyliu?“EsameDievovaikai,betnedie
vai.Išvienospusėsmusvaldopasitikėjimas
savimi plius  nuolankumas, iš kitos – aro
gancija ir pasididžiavimas.Kaip sutirpdyti
savyjeydas?

Melsdamiesi,medituodami,mąstydami,
tyrinėdami save  nepajutome, kaip praėjo
aštuoniosvalandos.16val.lengvojimašina
atvežėdetalę.Baigiantremontuotiautobusą,
išKaunoatskubėjokitasautobusas.Laimė,
nereikėjo kraustytis, nesmūsų autobusas
buvo sutvarkytas, ir sėkmingai važiavome
toliau.Nakvynės vieta  buvo pakeista 200
kmarčiau. 2val.30min.pasiekėmeHra
decKralovemiestąirapsistojomeCernigov
viešbutyje.

Rugpjūčio3d.9val.–pusryčiai,10.30
val.–šv.Mišiosvietinėjebažnyčioje.Joms
vadovavoŠiaulių šv. Jurgiobažnyčioskle
bonaskun.EgidijusVenckus,koncelebravo
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas
mons.VytautasGrigaravičius,KelmėsŠvč.
M.MarijosĖmimoįdangųaltarista Pran
ciškusVenckus,Šiaulių šv. Jurgio altarista
Algirdas Pakamanis, patarnavo  klierikai
NerijusPipirasirPauliusKontrimas.

KomentuodamasEvangeliją pagalMa
tą (Mt 14, 2223) kun. Egidijus kalbėjo:
„Viešpatseinavandeniu.Mokiniaiišsigąsta.
„Nebijokite!”–nuraminaKristus.Oarmes
neišsigąstume,jeiišvystumeateinantįJėzų
dabar,čia–produris,perlietų?“(lauketą
rytąlijo).Kunigaskvietėatvertiširdis,priimti
JėzųirpavestiJamsavolikimą.

Po šv.Mišių vykome toliau linkPran
cūzijos.

Kasdien buvo laikomasi šios dieno
tvarkės:

Liturginėsvalandos:Rytmetinė,Dieninė
irVakarinė.Jasvesdavokun.Egidijus,mons.
Vytautas arba dažniausiai klierikaiNerijus
irPaulius.

Rožiniomalda po Liturginių valandų
RytmetinėsmaldosirGailestingumorožinė
lispoDieninėsmaldos.Jasvesdavosesutė
AdelėišŠiaulių.

Konferencija,mąstymas,liudijimai.Juos
vesdavokun.Egidijusarbamons.Vytautas.

Beveikkasdienbuvoaukojamosšv.Mi
šios.Jomsvadovavokun.Egidijusarbamons.
Vytautas,koncelebravokartuvykękunigai,
patarnavoklierikai.

Taupumo sumetimais toliau neminėsiu
šiųįprastiniųkasdieniųmaldų,trumpainu

sakysiumąstymų, konferencijų tematiką,
šv.Mišiųhomilijųpagrindinęmintį,bendrą
įspūdįapiepamatytusobjektus.

Šios dienos konferenciją „Irkis gilyn“
apiežmogauspuikybęirkaipkovotisušia
yda vedė kun. Egidijus.Dienosmąstymą
vedėmons.Vytautas.Jiskalbėjo,kadmums
šiandienlabaitinkaEvangelija(Mt14,2232),
kuriojeaprašomasJėzausėjimasvandeniu,
mokiniųišgąstispamačiusJį,irkaipPetrui
pritrūkodrąsoseinantvandeniulinkJėzaus.
Taipirmesžingsnispožingsnioeinamelink
kažko,linknežinomybės.Nėralengvokelio.
Kuosunkiaujuoeiti,tuodidesnisdžiaugsmas
apimajįnuėjus.Pripažinkime,dažnaiesame
pasimetę,apimtibaimėsir,rodos,skęstame
kasdienybėje. Tik tvirtas tikėjimas, pasiti
kėjimasDievugalipadėtipasiektikelionės
tikslą.Jėzusvisadašalia.Jisirmiegodamas
nutildogyvenimoaudrasirišgelbstižmogų.
Irkeletasklausimųpamąstymui:„Armūsų
gyvenimovaltyjeyra Jėzus, ar jaučiameJį
šalia?Kurmesesame?Galmiegame?Gal
norimepigauskranto?“Mąstymąbaigėžo
džiais: „Atverkite širdis Jėzui, sakydami:
„Jėzau,ašesučiairdžiaugiuosi,kadTuesi
čia.“KaiDievas užima tavo širdyje pirmą
vietą,visosaudrosnepavojingos,jospraeis,
bangųmūšisnuslūgs.

Pošioapmąstymokun.Egidijuspasiūlė
pasidalyti kūrybiniais sugebėjimais. Šiau
liškiai brolis ir sesuo (Egidijus irGintarė)
grojogitarairdainavo,alt.Algirdasdainavo
„Lietuvabrangi“,BirutėišKaunoperskaitė
Br.Ferrero„Duledokšniai“.

PoLiturginių valandųVakarinėsmal
dos  kun.Egidijus vedėmąstymą „Ramus
žmogus“ pagal knygą „Kristaus sekimas“
(psl.9092).

Rugpjūčio4d.2val.pasiekėmeReimso
miestelį,120kmnuoParyžiaus,apsistojome
PremjereGrasseviešbutyje.

9val.pusryčiai,10.30val.pajudėjome
linkParyžiaus.

Po įprastinių rytomaldų kun.Egidijus
pravedėmąstymąapienuolankumą.Savimei
lė–didžiausiakliūtistobulėjimui.(„Kristaus
sekimas“,„Nuolankumas“,psl.161163).

13val.išvydomeParyžių,kurissavobal
taispastataismanpriminėJeruzalę.Įvažiavus
įmiestą,muspasitikodidžiuliaiFinansųpa
statai,milžiniškagynybinėtvirtovėBastilija,
joskolonos,aikštė,Operospastatas.
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