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Gegužė yra ypatingas mėnuo. Pirmasis sekmadienis skirtas mūsų
Motinoms, visą mėnesį šlovinsime Švč. Mergelę Mariją, švęsime Viešpaties
Žengimą į dangų (Šeštines) ir užbaigsime mėnesį Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymu. Tokiu būdu mūsų jaučiama meilė žemiškoms motinoms
gražiai susilieja su išgyvenama pagarba dangiškajai Motinai, pagarbos
ir meilės ženklu lydėdama visą gegužę.
Dėkojame mūsų Motinoms už jų atsidavimą, kantrybę ir meilę, kurią
perdavė mums!
Su meile parapijos klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS ir kunigai
TĘSIAME ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO LAIŠKĄ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS

REDAKTORIAUS RUBRIKA

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8).
Po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo
ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Bažnytinės bendruomenės

Kristus kvietė burtis apie Jį, o krikščionys visada buvo tikinčiųjų
bendruomenė. Krikščionis negali ir nepajėgs gyventi krikščioniškai
būdamas vienas. Tam reikia tikro bažnytiškumo, t. y. gyvenimo
savo tikėjimu kartu su kitais, bendradarbiaujant (plg. Mt 18, 20).
Kiekvienas tikintysis, nepriklausomai nuo savo pareigų ir vaidmens
Bažnyčioje, yra ne tik reikalingas ir svarbus – jis drauge gali įnešti
savo įnašą į jos gyvenimą pagal gautas dovanas, įgytą patirtį.
Šiandien visuomenėje vyrauja individualizmas. Jį stiprina gyventojų judrumas, dar labiau
atskiriantis šeimos ar giminės narius, draugus.
Dažnai žmogus jaučiasi vienišas. Tarnystė
Bažnyčioje – ne tik konkretus krikščioniškojo
tikėjimo įgyvendinimas, bet ir džiaugsmas būti ir
veikti su bendraminčiais. Tai ugdo ir susitikimo
kultūrą, kai kiekvienas yra priimamas.
Parapija tebėra esminė krikščioniškojo gyvenimo aplinka. Dabartinė situacija yra savaip
sudėtinga ir kelia savų iššūkių. Kaimuose mažėja
gyventojų, kunigai aptarnauja po kelias parapijas. Tikintieji ne visur yra įpratę savarankiškai
prisiimti atsakomybę už parapijos veiklą ir jos
materialinę padėtį. Miestų parapijos dažniausiai
yra didelės, todėl jose sunku kurti bendruomenės
atmosferą, tarp ateinančiųjų į pamaldas vyrauja
anonimiškumas. Trūksta kapelionų universitetuose, mokyklose, ligoninėse, įkalinimo įstaigose, kitose organizacijose. Labai skatintinas ir
reikšmingas vienuolijų įsitraukimas į parapijos

Parapijose būtina telkti mažesnes
tikinčiųjų bendruomenes: šeimų,
jaunimo, tikėjimo ugdymo, Šventojo Rašto skaitymo, maldos grupes,
kurios neužsidarytų savo veikloje,
būtų atviros naujiems nariams.

gyvenimą talkinant konkrečiose situacijose, prisiimant atsakomybę už įvairias sielovados sritis.
• Skatinti jau veikiančių parapijose grupių bendradarbiavimą, įsitraukimą į visos parapijos
gyvenimą.
• Atkreipti dėmesį į parapijose tarnaujančius ir
dirbančius žmones. Svarbu, kad jie, būdami
motyvuoti, turėdami gyvą santykį su Dievu
ir kitais parapijiečiais, puoselėtų svetingumo bei atvirumo kultūrą, ne atstumtų, bet
patrauktų ateinančius.
• Ieškoti patrauklių bendravimo formų; pvz.,
susitikti po šv. Mišių prie bendro stalo, susipažinti, pabendrauti.
• Aktualu nuolat kviesti žmones, parodyti jiems
pasitikėjimą, sudaryti galimybę įsitraukti į
bendruomenės veiklas.
Tęsinys kitame numeryje

Dekanas klebonas mons.
Vytautas GRIGARAVIČIUS

Aš tave pašlovinau
žemėje, atlikdamas darbą,
kurį buvai man davęs
nuveikti (Jn 17, 4).
Su šia eilute iš Evangelijos
pagal Joną žengiame į gegužės
mėnesį. Sulaukę Jėzaus garbingo
Prisikėlimo, skiriame dėmesį Jo
darbų sekėjams.
Naujame numeryje pasakosime
apie Vatikano, arkivyskupijos, parapijos, Kanados lietuvių naujienas. Daug įdomių žmonių gyvena ir
dirba greta mūsų, norime jų pasiekimais pasidalinti su skaitytojais.
Artėjame prie džiugaus įvykio
birželį – garbingojo vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos, tai
išskirtinis atvejis šiuolaikinės Lietuvos Bažnyčios gyvenime, kviečiu
parapijiečius aktyviai dalyvauti.
Mes, gyvenantys dvidešimt
pirmajame amžiuje, žinome, kad
beveik visa, ką Dievas buvo sumanęs, jau išsipildė, tad skleiskime
Gerąją Naujieną.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Vyskupas Kęstutis Kėvalas paskirtas
Telšių vyskupijos koadjutoriumi
Popiežius Pranciškus balandžio 20
dieną vyskupą Kęstutį Kėvalą, Kauno arkivyskupo augziliarą ir generalinį vikarą,
paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi.
45 metų vyskupas K. Kėvalas nuo dabar
bus pirmasis Telšių vyskupo Jono Borutos
padėjėjas, įgaliotas ateity perimti Telšių
vyskupo sostą.
73-uosius metus einantis vyskupas
J. Boruta sulaukė naujo padėjėjo ir įpėdinio
vyskupo K. Kėvalo paskyrimo likus kiek
daugiau nei dvejiems metam iki Kanonų
teisės kodekse numatyto išėjimo į emeritus.
Parengta pagal Kauno arkivyskupijos naujienas

Fatimoje popiežius skelbs naujus šventuosius
Šventaisiais Fatimoje š.m. gegužės 13 dieną bus paskelbti Mariją
regėję brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto. Fatimos piemenėlių
kanonizacijai vadovaus popiežius Pranciškus, kuris, Fatimos Marijos
apsireiškimų šimtmečio proga, š.m. gegužės 12–13 dienomis su
apaštališkuoju vizitu lankysis Portugalijoje.
Priminsime, kad Fatimos regėtojų iš viso buvo trys – visi vaikai
piemenėliai – Pranciškus, Jacinta ir Liucija. Pranciškus ir Jacinta
Marto mirė būdami maži. Pranciškus mirė 1919 metais būdamas
dešimties, dvejais metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių.
Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II dar 2000 metais.
Trečioji regėtoja Liucija Dos Santos, karmelitų vienuolė, mirė 2005
metais būdama 98 metų. Popiežius Benediktas XVI 2008 metais
leido jos beatifikacijos bylą pradėti ankščiau laiko.
Parengta pagal Vatikano radijo naujienas

Šv. Velykų atgarsiai iš tolimosios Kanados
Kunigas Nerijus Šmerauskas, šiuo metu tarnaujantis
Toronte (Kanadoje), pasidalijo su „Prisikėlimo“ laikraščio
skaitytojais pasirengimo šv. Velykoms džiaugsmu.
Artėjant Kristaus Mirties ir Prisikėlimo šventei – Šv. Velykoms,
kaip ir kasmet, Lietuvos kankinių parapijoje Kanadoje (Torontui
gretimame Mississauga mieste, Ontario provincijoje) vyko gavėninis
susikaupimas. Šiais metais balandžio 2 dieną jį vedė Lietuvos kariuomenės kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys iš Vilniaus. Po švęsto
Atgailos sakramento ir sekmadienio Mišių su svečio pamokslu, visi
pietavome parapijos salėje, kur vaikams ir jaunimui su šeimomis
buvo surengta kiaušinių dažymo vašku pamoka, pavadinta “Auginkime džiaugsmą Prisikėlusiam Kristui”. Dalyvavo dvidešimt keturi
vaikai ir suaugę margintojai. Tai pirmas toks sumanymas parapijoje,
sudominęs atvykti ir dalyvauti kartu su parapijiečiais lietuvius net iš
tolimesnių miestų. Po savaitės – Verbų sekmadienį vyko visų margučių paroda ir geriausių margintojų rinkimai, o Velykų sekmadienį
margintojai buvo apdovanoti.

Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
beatifikacijai artėjant

Pateikiame Kaišiadorių
vyskupo Jono Ivanausko
kreipimąsi į tikinčiuosius

Brangūs broliai ir seserys,
noriu Jus pakviesti gausiai
dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Iškilmei vadovaus
Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas
kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus Lietuvos, kaimyninių šalių
vyskupai, kunigai bei tikintieji.
Vilniaus katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi
nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau
matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios
bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis
dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie
būsimojo Palaimintojo relikvijų.
Dėl organizuoto dalyvavimo ir registracijos kreipkitės į savo
parapijos kleboną, nes pirmenybę turės organizuotos ir užsiregistravusios grupės, jų registracija tęsiasi iki gegužės 14 dienos.
Smulkesnė informacija apie piligrimų grupes vykstančias iš Kristaus Prisikėlimo parapijos suteikiama parapijos raštinėse arba tel.: 8 37 229222, 8 37 200883, el. paštu
parapija@prisikelimas.lt

Popiežiaus kvietimas: būkime įskiepyti Kristuje!
Popiežius Pranciškus š. m. balandžio 28–29 d. lankėsi Egipte.
Vizitas buvo ypač simboliškas, nes prieš keturias savaites šioje šalyje
teroristai surengė du sprogdinimus krikščionių bažnyčiose. Manoma,
kad tai sudėtingiausias lig šiol vykęs pontifikato vizitas. „Iki atakos
Verbų sekmadienį kelionės tikslas buvo aplankyti Egiptą ir susitikti
su bažnyčios hierarchais bei šalies vadovais”. Po išpuolių kelionė
įgijo kitą perspektyvą: „Pats popiežius primygtinai troško atvykti,
ir tai rodo, kad jo niekaip nepaveikė mėginimai įbauginti. Matėme
drąsų popiežių, solidarų su Egipto žmonėmis ir Bažnyčia.“, – sakė
kun. Raficas Greiche, Katalikų koptų Bažnyčios Egipte atstovas.
Katalikų Egipte labai nedaug – mažiau nei 300 tūkstančių ir jie
sudaro vos 0,3% šalies gyventojų. Dauguma jų priklauso Koptų
Katalikų Bažnyčiai, nors yra ir nedidelės kitų rytų apeigų katalikų
bendruomenės.
Padėkojęs už nelengvą darbą, už kasdieninį liudijimą, kuriame
sunkiomis dabartinio gyvenimo sąlygomis paprastai būna daugiau
iššūkių, negu paguodos, popiežius drąsino Egipto katalikų kunigus
ir pašvęstuosius be baimės tikėti, liudyti, berti į dirvą gerą sėklą,
net ir žinant, kad ne jie, o kiti sulauks derliaus. „Tarp daugybės
šiandieninių ženklų, kurie neskatina vilties, tarp blogio pranašų, tarp
pasmerkimų, jūs būkite pozityvi jėga, būkite šios visuomenės šviesa
ir druska, būkite tarsi garvežiai, kurie tempia visą traukinio sąstatą
link tikslo; sėkite viltį, tieskite tiltus, kurkite dialogą ir santarvę“,
ragino popiežius. Dievui gyvenimą pašventęs žmogus nepasiduos
nevilčiai, jeigu sugebės atsispirti kiekvieną dieną gyvenimo kelyje sutinkamoms pagundoms. Dalindamasis savo kaip kunigo ir
vyskupo, o taip pat kaip ir vienuolio patirtimi, popiežius paminėjo
keletą didžiausių pagundų. Visų pirma tai pagunda ne vesti, bet būti
vedamiems. Pagunda visada dejuoti ir skųstis. Pagunda blogai kalbėti
apie kitus, apkalbos ir pavydas. Pagunda save lyginti su kitais, ypač
su tais, kuriems prasčiau sekasi ir džiaugtis, kad mes esame pranašesni. „Fraonizmo“ – kietos širdies, žiūrėjimo iš aukšto pagunda.
Individualizmo, savęs nesuvokimo bendruomenės nariu, pagunda.
Pagunda klaidžioti be aiškios krypties ir tikslo.
Brangieji kunigai ir pašvęstieji, – sakė Pranciškus, – atsispirti
visoms šioms pagundoms sunku, bet įmanoma, jei esame įskiepyti
Kristuje, kaip šakelės vynmedyje. Kuo labiau mes Jame įskiepyti,
tuo gyvesni ir vaisingesni esame! Popiežius meldė Egipto katalikų
kunigams ir vienuoliams jų misijai labai reikalingų gausių Šventosios
Dvasios dovanų: meilės, džiaugsmo, taikos, kantrybės, malonumo,
gerumo, ištikimybės, romumo, susivaldymo (plg. Gal 5,22), o taip
pat prašė, kad ir jie melstųsi už jį.
Parengta pagal Vatikano radijo naujienas
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SVEČIUOSE PAS....

Svečiuose pas... kunigą Liną Šipavičių
Kunigas Linas yra Šv. Rašto Naujojo
Testamento egzegezės magistras,
Biblijos redakcinės komisijos narys,
jauniausias (Lietuvoje!) Šv. Rašto vertėjas,
Lietuvos sporto universiteto kapelionas,
VDU užsienio kalbų insituto dėstytojas,
VDU teologijos bakalaurų darbų vadovas,
Dziudo juodojo diržo I dan meistras.

Kunige Linai, papasakokite prašau apie
savo kelią į kunigystę.
Augau apsuptas giliai tikinčių artimų
žmonių, nuo mažens mane lydėjo Dievo
artumas. Manau, kad paaugliškas idealizmas
ir maksimalizmas subrandino kunigystės
pasirinkimo idėją. Žinoma, pasirinkau sunkiausią kelią – pradėjau nuo vienuoliškų
įžadų. Marijonų vienuolyno disciplinos
pirmieji metai apvalė, išgrynino suvokimą ir
nukreipė mane atsidėti Šv. Rašto studijoms.
Siekdamas gilinti studijas išmokau lotynų,
hebrąjų, senąją graikų, lenkų kalbas.
Šv. Rašto gelmė yra neišsemiamas Dievo pažinimo šaltinis, todėl baigęs studijas
Liublino universitete Lenkijoje nesustoju
darbuotis iki šiol. Šiuo metu atlieku tiesioginį Evangelijos pagal Šv. Matą vertimą, esu
Biblijos redakcinės komisijos narys.
Jūsų pasiekimai dvasinio tobulėjimo
kelyje buvo lydimi sportinių pasiekimų.
Kaip dera tarpusavyje kunigystė ir sportas?
Pasirinktas kovos menas dziudo ir kovos
ant tatamio subrandino manyje valią, ryžtą,
nepalenkiamą tikslo siekimą, kūrybiškumą.
Visi pasiekimai ir trofėjai yra uždirbti sunkiomis treniruotėmis, kurios alina kūną, bet
stiprinana sielą. Dėkoju mane supratusiems
ir skatinusiems sportuoti mokytojams – broliams marijonams, kunigams – jų parama
lydėjo mane visą studijų laikotarpį. Kovos
menas padėjo man atsiskleisti, pažinti save.
Taip galiu nukreipti visą sukauptą patirtį
dvasinio tobulėjimo keliu ir kunigo pareigų
vykdymui.
Koks skirtumas tarp kovos meno ir
kovinio sporto?
Tokie kovos menai, kaip karate, taekvondo ar imtynės turi visai kitokia filosofiją.

Tai labiau savęs tobulinimas ir rezultatų
siekimas. Į Lietuvą atėjo kovinis sportas
arba koviniai sporto renginiai visiškai be
taisyklių, juose dingsta ir etiketas, ir pagarba
sportininkui. Dziudo varžybose randu visai
kitokią atmosferą: nuotaiką, techniką, kovos
dvasią. Nesvarbu, kad vyksta įnirtinga kova
ant tatamio tarp dviejų kovotojų, bet žinai,
kad baigiantis kovai sportininkai vienas
kitam padėkos, pasveikins už gražią kovą,
šiltai apsikabins vienas kitą. Tai yra esminis
skirtumas tarp kovos meno ir kovinio sporto.
Kaip Jūs pasirinkote dziudo? Ne ušu,
kuris yra dar arčiau meno? Kas Jus palydėjo į salę? Nuo kelių metu pradėjote
sportuoti?
Aš pradėjau sportuoti apie 1989–1990
metus, kai man buvo 14–15 metų. Mano
pirmas pasirinkimas, jeigu taip galima pavadinti, buvo kovinė savigyna, kurios vienas iš
pagrindinių plėtotojų buvo Romas Navickas.
Aktyviai pasportavęs 2–3 metus pajutau, kad
man kažko trūksta. Man nepatiko kontaktinis
sportas, labiau traukė imtynės, kur nėra smūgiavimo, nėra žalojimo. Keletas bendraminčių su kuriais sportavome anksčiau nusivedė
pas Petrą Vinciūną į Lietuvos rinktinę, kur
treniravosi tikrai aukšto meistiškumo sportininkai. Rimtai sportuoti pradėjau tik nuo 17
metų, būdamas paskutinėje mokyklos klasėje. Nebuvau naujokas nes žinojau pratimus,

Sakoma, ką iki trisdešimt metų
įdėsi – turėsi visą gyvenimą.
Visai neseniai bėgau keletą
kilometrų, tai rezultatai kaip
ir anksčiau, išliko nepakitę.
Tačiau mano meilė – Šventas
Raštas. Šiuo metu visą savo
laiką ir dėmesį skiriu Mato
Evangelijos vertimui.

Birželio mėn. 23–25 d. Vilniuje vyks 8-osios

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS

„Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 31-42).

techniką, tačiau negalėjau lygintis su kitais
kolegomis, kurie buvo sportuojantys nuo
7–8 metų ir jau turėjo juodus diržus. Teko
sportuoti su tarptautinių važybų dalyviais –
Algimantu Merkevičiumi, Robertu Rimu,
Artūru Balnaičiu.
Koks Jūsų aukščiausias pasiekimas ar
apdovanojimas?
Esu dalyvavęs įvairiuose turnyruose,
buvau prizininkas. Po 13 metų treniruočių su
tam tikromis pertraukomis pavyko pasiekti
pirmą dziudo daną, planuose – antro dziudo
dano pasiekimas.
Kokia vietą šiuo metu sportas užima
Jūsų gyvenime, ar jis greta Jūsų?
Taip, greta. Man dziudo sportas patinka
todėl, kad norint gauti pirmą daną, reikia
sportuoti apie 10 metų. Reikia gerbti tuos,
kurie pasiekė pirmą meistriškumo laiptelį,
jie jau nuėjo tam tikrą kelio atkarpą. Kituose kovos menuose, kaip tarkim karate, šis
įvertinimas įvyksta greičiau.
Įdomus sutapimas įvyko man išvykus
studijuoti kunigystę į Lenkiją. Filosofijos
profesorius, kuris man dėstė pažinimo teoriją (vadinamą gnoseologija), buvo labai
kompetetingas filosofine prasme; savo disertaciją jis apsigynė analizuodamas Kanto
darbus, o habilitacijos metu nagrinėjo Hėgelį
(beje, viską vokiečių kalba). Greta to, šis
žmogus tris kartus buvo tapęs Lenkijos
dziudo čempionu. Sužinojęs, kad sportavau
dziudo, jis mane pakvietė prisijungti prie
studentų komandos. Nors jis buvo už mane
gerokai vyresnis, ant tatamio man jo įveikti
nepavykdavo.
Paskutiniu metu, nuo 2011 m. labiau
pradėjau domėtis brazilų džiudžitsu. Po
intensyvių kasdieninių treniruočių – nuo
pirmadienio iki šeštadienio tik bažnyčia ir
treniruotės, pasiekiau puikią fizinę formą.
2012 m. varžybose dziudo veteranų grupėje
užėmiau antrą, o suaugusių brazilų džiudžitsu grupėje iškovojau trečią vietą.
Kaip suderinate savo tarnystę Dievui
ir sportą?
Sakoma, ką iki trisdešimt metų įdėsi – turėsi visą gyvenimą. Visai neseniai bėgau keletą kilometrų, tai rezultatai kaip ir anksčiau,
išliko nepakitę. Tačiau mano meilė – Šventas
Raštas. Šiuo metu visą savo laiką ir dėmesį
skiriu Mato Evangelijos vertimui.
Ar turite svajonę?
Taip, norėčiau dziu do mokyti vaikus.
Tikiu, kad šis kovos menas padėtų jiems
stiprėti tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai.
Kunige Linai, linkime Jums ir mūsų parapijiečių labui Jūsų svajonės išsipildymo!
Vitas LENDRAITIS

Kviečiame jaunimą nuo 14 metų
registruotis į Lietuvos jaunimo dienas.
Registracija vyksta iki birželio 1 d.
parapijos raštinėje.
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PARAPIJOS GYVENIMO AKTUALIJOS

Kviečiame iš arčiau susipažinti su parapijoje veikiančiomis
institucijomis. Pristatome Kristaus Prisikėlimo bazilikos
sumos chorą „IN VIVO DEI“.

Kristus šlovinamas giesme
Vilius MISEVIČIUS
Išgirdome premjeras. Iškiliausiai šventei – Šv. Velykoms – Kristaus
Prisikėlimo bazilikos sumos choras „IN VIVO DEI“ parengė keletą naujų
kūrinių. Repertuaras pasipildė baroko kompozitoriaus G. F.Hendelio iškilmėms
skirta giesme „Canticorum Jubilo“. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje balandžio
16 dieną įvykusioje premjeroje fanfarišką skambesį sustiprino du trimitai ir
saksafonas“, – pasakojo choro vadovas vargonininkas Ramūnas Baranauskas. – Šv. Velykų proga pirmąkart taip pat giedojome britų kompozitoriaus
A. Lippo Mišių tris dalis: lotyniškai atlikome „Sanctus“, „Glorija“ ir „Agnus
Dei“. Su šventiniu optimizmu skambėjo anksčiau parengti kūriniai: B. Andriuškos „Kristus atpirkėjas“ (ž. J. Tilvyčio), A. Verbicko „Žmonijos Gelbėtojau,
sveikas“ (ž. sesers Celestinos), J. Naujalio harmonizuota „Linksma diena“
(ž. A. Baranausko) ir kt. Kristaus Prisikėlimo bazilikos sumos choro „IN VIVO
DEI“ repertuare yra apie pusšimtį giesmių ir chorinių kūrinių.
Nuo Perlojos iki Kauno. Ramūnas gimęs Alytuje, augo religingoje šeimoje. Šešerių jis tapo magistrantu, sulaukęs 14 m. pradėjo talkinti tėvui – Varėnos rajono Perlojos bažnyčios vargonininkui. Iš ten išvykdamas į Nedzingę
klebonauti kun. Artūras Kazlauskas gabų jaunuolį pasikvietė vargonauti.
Šešiolikai metų sukakus įstojo į Vilniaus konservatoriją. „Ten greta vidurinio
mokslo dalykų, padedant puikiam pedagogui D. Sverdiolui, tobulinau ir vargonų valdymo techniką. Vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademija: be
vargonų specialybės dar studijavau ir chorvedybą. Tad prieš dešimtmetį greta
vargonininko bakalauro diplomo dar įgijau ir chorvedžio profesiją“, – prisiminė
R. Baranauskas. Vaikinas nepanoro toliau tobulintis magistrantūroje – įstojo į
Kauno kunigų seminariją. Čia pasimokius vos 1,5 metų jam Viešpats numatė
kitą kelią – Ramūnas 2010 – jų kovo 2 d. tapo mažosios Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios vargonininku. Dar po po trijų metų klebono mons. V. Grigaravičiaus paskatintas dalyvavo konkurse ir jam pavyko užimti Kauno Kristaus
Prisikėlimo bazilikos sumos choro „IN VIVO DEI“ vadovo pareigas. Pasak
R. Baranausko, pradžioje jam buvo labai sunku tęsti ženklų pėdsaką palikusios
chorvedės D. Beinarytės tradicijas. Bet jaunuolio nuoširdi malda, darbštumas,
dzūkiškas paprastumas ir choristų geranoriškumas atnešė sėkmę: choras
pasipildė naujais nariais, kolektyve įsivyravo draugiška ir dvasinga aplinka.
Kristaus Prisikėlimo bazilikos sumos choras – lyg darni šeima. „Dabar kolektyve yra arti 50 giesmininkų. Džiaugiuosi mūsų branduoliu. Choras
repetuoja kartą per savaitę, o prieš šventes – ir dažniau. Neseniai choras
viešėjo Kaišiadoryse, tapo gražia tradicija baigiant sezoną surengti koncertus
svečiuose. Kolektyvo giesmės aidėjo Vilniaus Gailestingumo bažnyčioje,
svečiuotasi Miroslave ir Panaros „Pilnų namų bendruomenėje“, – dalijosi
mintimis Ramūnas.
Ir pedagogas, ir tėtis. Ramūnui būdingas ne tik nuoširdumas, bet ir
veržlumas, jis spėja daug kur – studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūroje, B. Brazdžionio mokyklos moksleiviams dėsto chorinį
dainavimą, laukiamas elgesio sutrikimų turinčių mokyklos auklėtinių. Prieš
šešetą metų Ramūnas sukūrė šeimą su kraštiete Vita, beje, giedančia ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos sumos chore. Baranauskų šeimoje auga dvi atžalos,
namuose dažnai skamba muzika: sūnelis su mama groja violončele, o tetis
pritaria elektriniu pianinu...

•
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Gegužės mėnesio liturginis kalendorius
Gegužės mėnuo yra Švč. Mergelės Marijos mėnuo.
Tikinčiuosius tradiciškai kviečiame į gegužines pamaldas,
kurios vyksta kiekvieną vakarą 17.30 val.
Gegužės 1–7 d. Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė. Kviečiame tikinčiuosius melsti už kunigus ir pašaukimus į kunigystę.
Gegužės 7 d. Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos
dieną. 11.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o
18.00 val. – už mirusias motinas. 16.00 val. bus giedamas
Rožinis už mirusias motinas. Kasdien vakarais 18.00 val.
(visą oktavą) taip pat bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios
už mirusias motinas.
Gegužės 28 d. švęsime Viešpaties Žengimą į dangų
(Šeštines).
Gegužės 31 d. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas.
AR ŽINOTE, KAD...

...palikimą reikia priimti?
Ar žinote, kad įpėdinis palikimą privalo priimti per
tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo momento. Palikimo atsiradimo vieta yra laikoma paskutinė deklaruota
palikėjo gyvenamoji vieta. Įpėdinis norėdamas priimti
palikimą privalo kreiptis į notarą, kuriam yra priskirta
palikėjo gyvenamosios vietos teritorija. Palikimas gali
būti priimtas dviem būdais – pagal testamentą arba pagal
įstatymą. Jeigu įpėdiniai nežino kiek palikėjas iki mirties
turėjo įsipareigojimų (skolų), tuomet patariama palikimą
priimti pagal apyrašą. Tokiu būdu įpėdinis už palikėjo
skolas atsakys tik paveldėtu turtu.
Tai yra bendro pobūdžio informacija. Jei norite gauti
išsamią teisinę konsultaciją, tuomet kreipkitės į parapijoje veikiančią teisės kliniką. Teisės klinika tikintiesiems
teikia pirminę nemokamą teisinę pagalbą. Konsultacijos
vyksta kiekvieną ketvirtadienį parapijos patalpose adresu
Aukštaičių g. 6, Kaunas, 16.30–18.00 val.
Išankstinė registracija tel.: 8 37 323548, 8 37 200883

Maisto paketai neįgaliesiems!
Parapijos teritorijoje gyvenančius neįgaliuosius ir juos
prižiūrinčius artimuosius kviečiame kreiptis į parapijos
Caritas. Maisto paketai neįgaliesiems ir jų artimiesiems
nemokamai dalinami pirmadieniais ir penktadieniais
13–15 val. parapijos namuose prie mažosios Prisikėlimo
bažnyčios Aukštaičių g. 6, Kaunas.
Smulkesnė informacija tel.: 8 37 323548, 8 683 18181

Kviečiame į nemokamus Slaugos ir
sielovados mokymus!
Mokymai vyksta laisva forma – kviečiame prisijungti
jų eigoje arba ateiti išklausyti tik Jums įdomią temą. Artimiausiu metu vyks šios paskaitos ir mokymai:
2017 m. gegužės 3 d. „Bendravimas su sergančiu
asmeniu“
2017 m. gegužės 21 d. „Sunkios ligos ir mirties akivaizdoje: palydėjimas ir buvimas greta“
2017 m. gegužės 31 d. „Ligonio slauga namuose:
žinau kaip padėti“
Mokymai vyksta Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos
konferencijų salėje, adresu Žemaičių g. 31a. Detalesnė
informacija tel.: 8 37 323548, 8 683 18181, el. paštas
lc.slauga@gmail.com
Mokymai finansuojami iš Europos
socialinio fondo lėšų, pagal projektą
Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0008
„Integrali pagalba senyvo amžiaus
asmenims su negalia Kauno mieste“

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa
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