Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
Parapijos naujienos

Vasario 16-ąją,

2018 m. Vasaris Nr. 183

100-mečio šventę švęsime garsiai!

Po 2018 m. sausio 15d. vykusio Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio pranešta, kad švenčiant Lietuvos
Respublikos šimto metų jubiliejų, 2018 m. vasario 16
d., 12.30 val., šventiniu gausmu prabils miestų ir rajonų
centrų parapinių bažnyčių varpai. Katalikų Bažnyčia daug
prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį.

Bažnyčių varpai skambės kaip tik tuo metu, kai prieš šimtą metų buvo
pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kuriuo atkurta nepriklausomos Lietuvos valstybė. Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik
prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti
Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.

Laisvės varpas,
Amerikos lietuvių dovana
Nepriklausomai Lietuvai
1918 m. vasario 16 d Lietuvos
Nepriklausomybės aktas

Tuo pačiu, „atsižvelgdami į šią džiugią ir reikšmingą mūsų
Valstybės sukaktį, Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis į
padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavėnios
penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos
susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencijos)“. Kartu primenama, kad pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių galioja visais
kitais metų penktadieniais. Pageidaujantys nuo mėsiškų valgių
galės susilaikyti ir šių metų vasario 16 d.
Parengta pagal Lietuvos Vyskupų konferencijos ir Kauno
arkivyskupijos kurijos naujienas

Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilika –
lietuvių tautos padėka Dievui už laisvę
Vitas Lendraitis

Atverskime Kauno M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos
istoriją, tampriai susijusią su Lietuvos Nepriklausomybe. Kodėl kilo idėja pastatyti Kristaus Prisikėlimo
bažnyčią Kauno Žaliakalnyje? Ne tik dėl to, kad Kaunas
tapo Laikinąja sostine. Lietuvai 1918 m. vasario 16–ąja
paskelbus Nepriklausomybę ir po sunkių kovų prisikėlus
laisvam gyvenimui, kilo klausimas - kaip prasmingai
įamžinti laisvės kovose žuvusių tūkstančių Lietuvos
sūnų ir dukrų auką.

Pirmasis apie tai prabilo vyskupas P. Būčys. Jis rašė: „Lietuvių
tauta geriausiai gali pažymėti savo didingumą ir nepriklausomybę,
pastatydama Kaune paminklinę bažnyčią ant aukšto kalno“.
1926 m. Kauno arkivyskupo J. Skvirecko iniciatyva Rotušės
aikštėje buvo sukviestas visų visuomenės sluoksnių atstovų susirinkimas . Susirinkime kan. J. Tumas –Vaižgantas kalbėjo: „Tautai
reikalingas toks paminklas, kuris visa meno sričių pilnybe atstovautų
tautos dėkingumą Dievui už Nepriklausomybės atgavimą.“
Statybos darbais rūpintis tais pačiais metais išrinkta 20 asmenų
taryba ir statybos darbų vykdomasis komitetas. Tarybos ir komiteto

Kauno arkivyskupas J.Skvireckas, Lietuvos prezidentas A. Smetona,
(lrs.lt archyvas)

garbės pirmininkais išrinkti Kauno arkivyskupas J. Skvireckas ir LR
prezidentas A. Smetona. Tarybos įstatai įregistruoti 1926 m. spalio
23 d., statybos darbų vykdomąjam komitetui nuo 1927 m. vadovavo
kun. Feliksas Kapočius.
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Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilika – lietuvių tautos padėka Dievui už laisvę
1928 m., paruošus projektines pastato
statybos sąlygas, paskelbtas bažnyčios
projektų konkursas. Iki 1928 m. lapkričio
9 d. pateikta 15 projektų, tačiau nė vienas
jų įgyvendinti netiko. Nutarus rengti naują
projektą, pasikviestas latvių kilmės architektas Karolis Reisonas. Architektas 1932 m.
parengė projektą, kuris buvo patvirtintas
1933 m. balandžio 21 d.

Naujajame bažnyčios projekte
buvo suderinti sakralumas ir
modernizmas. Bažnyčios pastatui pranašauta XX a. architektūros paminklo ateitis, tą turėjo
nulemti moderni stilistika, pažangios konstrukcijos, geriausios statybinės medžiagos, gera
statybos darbų kokybė. Savo
dydžiu Prisikėlimo bažnyčia
turėjo pranokti visas bažnyčias
Baltijos šalyse.

Kertinio akmens padėjimo iškilmė
(lrs.lt archyvas)

Bažnyčios statybos darbai

Tautos Prisikėlimo šventovės statyba
prasidėjo 1934 m. vasarą. Bažnyčios pamatus pašventino Kauno arkivyskupas Juozapas
Skvireckas su Lietuvos prezidentu Antanu
Smetonu. Buvo įmūrytas stambus kūbo
formos akmuo, atgabentas iš Palestinos Alyvų kalno. Prezidentas A. Smetona pamatų
šventinimo iškilmėje kalbėjo: „Prisikėlimo
bažnyčia - mūsų tautos laisvės paminklas.
Jis ženklina Kryžiaus kelius, kuriais teko
eiti tautai ir Bažnyčiai. Lietuvių tautos priespaudos ir nelaisvės neregėjusi jaunoji karta
teatsimena, jog laisvėje augti - tai nuolat
budėti jos sargyboje“.
Paklojus pamatus, dėl lėšų stygiaus
statybos darbai porai metų sustojo. Suaktyvėjo aukų rinkimas: imta platinti į knygeles
klijuojamus 10 ir 50 centų bei 1 lito vertės
ženklus – vadinamąsias „plytas“. 1936 m.
birželio mėnesį, sukaupus apie 150 tūkst. litų
aukų, pradėta bažnyčios statyba. Bažnyčios
statybos vykdomasis komitetas skaičiavo
kiekvieną centą: taupydami lėšas, komiteto
nariai patys samdė darbininkus, pirko statybai reikalingas medžiagas. Per šešerius
metus buvo daug nuveikta, 1940 m. jau buvo
prasidėję tinkavimo darbai.
Prasidėjus pirmąjai bolševikų okupacijai,
bažnyčios statyba nutrūko. Viena po kitos
bažnyčią lankiusios komisijos planavo, ką
čia įrengti: nuversti bokštus, įrengti kareivines, sandėlį bulvėms ar muziejų, teatrą,
šokių salę.
Vokiečių okupacijos metais bažnyčioje
buvo popieriaus sandėlis.
Pokaryje 1952 m. vasario 8 d. „didysis
tautų vadas“ Josifas Stalinas pasirašė potvarkį, pagal kurį bažnyčioje buvo įrengta radijo
imtuvų gamykla.
Bažnyčia buvo išniekinta: centrinėje
navoje buvo įrengti penki, šoninėse navose – trys aukštai. Virš bokšto, nugriovus
kryžių, buvo sumontuota radijo antena, o
prie varpinės pritaisyti skydai – daugybę
metų skaudino lietuvių akis ir širdis užrašas
„Слава КПСС“ („Šlovė TSKP“).
1988 m. Lietuvoje kilus Sąjūdžiui, pradėta kovoti už bažnyčios susigrąžinimą. 1989
m. kovo mėnesį juridiškai įteisinta Prisikėlimo bažnyčios atstatymo 22 narių taryba ir jos
vykdomasis komitetas. Atstatymo tarybos
garbės pirmininku tapo Jo Eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius, pirmininku –
vyskupas Juozas Preikšas. 1989 m. spalio
30 d. bažnyčia buvo grąžinta tikintiesiems.

Renginiai parapijoje

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
mūsų parapijoje
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo
šimto metų jubiliejų, kviečiame tikinčiuosius į 40-ies valandų Švenčiausiojo
Sakramento adoraciją. Adoracijos pradžia
vasario 14 d. 18.45 val., pabaiga vasario
16 d. 10.00 val.

Vasario 16 d. 10.00 val. šv. Mišių aukoje
dėkosime Viešpačiui už Lietuvos laisvę,
prašysime Dievo pagalbos išlaikant šią
brangią dovaną mūsų dienomis. Melsimės
už mūsų tautą, prisiminsime šeimas, jaunimą
ir vaikus.

Parapijos archyvas

Prasidėjo šventovės atgimimas, 1997 m.
lapkričio 9 d. bažnyčioje aukotos pirmosios
šv. Mišios, jas koncelebravo arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Eugenijus
Bartulis, Juozas Preikšas, Rimantas Norvila
ir daug kunigų, dalyvavo tūkstančiai tikinčiųjų iš visos Lietuvos.
Bažnyčios atstatymas ne kartą buvo įstrigęs. Nuo 1989 m. iki 2005 m. Prisikėlimo
bažnyčiai iš įvairių šaltinių buvo surinkta
ir paaukota – 20 894 134,79 lt. (6 051 359,
70 Eur).
2004 m. gruodžio 26 d. M.V.J. K. Prisikėlimo bažnyčia buvo iškilmingai konsekruota
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito
Tamkevičiaus SJ, dalyvaujant vyskupams,
kunigams ir tikintiesiems.
2015 m. antrąją šv. Velykų dieną Kauno
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje įvyko Mažosios bazilikos titulo suteikimo iškilmės.
Titulą suteikė popiežius Pranciškus, dekretą
perskaitė atvykęs Šventojo Sosto atstovas
Lietuvoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.
„Tai yra dovana visiems Lietuvos tikintiesiems, jų pastangų, aukų ir maldų atstatyti
šią šventovę įvertinimas“, - apie titulo svarbą
sakė Prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.
2015 m. gegužės mėn. Europos komisija
suteikė M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikai
Europos paveldo ženklą.
Parengta pagal prisikėlimas.lt
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Bažnyčia Lietuvoje

Piligrimystės svarba ir nauda

(Tęsinys. Pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ 182 numeryje)
Staselė Raščiuvienė
Marijos radijo administratorė, Kristaus Prisikėlimo parapijos
pastoracinės tarybos narė, Parapijos šeimų bendruomenės
koordinatorė

Prisipažinsiu: kai tik išgirstu apie organizuojamą piligriminę kelionę, iš karto suklustu - kur? kada? Bet
troškimui keliauti ne visada lemta išsipildyti. Trukdo
darbo įsipareigojimai, atostogų limitai, ekonominiai
barjerai. Tad racionaliai įvertinus situaciją tenka ne
vieną piligriminę kelionę atidėti ateičiai.
Pirmoji rimta dvasinė kelionė link savęs
įvyko prieš septynerius metus. Tuo metu
mano gyvenime vyko svarbūs pokyčiai ir
norėjosi giliau pajusti, kokiame tarpsnyje
esu, suvokti, kokias tolimesnes nuorodas
man numato Viešpats. Tai buvo piligriminė
išvyka į Lurdą, kurią organizavo Kristaus
Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras
V. Grigaravičius. Didžiausios parsivežtos
dovanos – tai Rožinio malda ir pirmą kartą
išgirstas (ir išmoktas) Gailestingumo vainikėlis. Nuo to laiko mums su vyru šios maldos
tapo kasdieniniais džiaugsmais ir ramybės
šaltiniais.
Vėliau aplankytos bene labiausiai piligrimų lankomos vietos – Šventoji Žemė, Gvadalupė, Fatima, Medjugore, Roma. Tvirtai
galiu teigti, kad visų piligriminių kelionių
metu patyriau ypatingų Dievo malonių.
Žinoma, ne mažiau svarbios išvykos
ir į Lietuvoje esančias šventas vietas. Tai

Šiluva, Vilniaus Aušros vartai. Pastebėsiu
užsienio piligriminių kelionių privalumą
lyginant su šventų vietų lankymu gimtinėje –
tolimesnėje kelionėje nutolsta kasdienybės
reikalai, tad galima susikaupti gilesniam
dvasingumui. Gi čia, Lietuvoje, man reikia
įdėti daugiau pastangų, kad mintys atitrūktų
nuo darbo ir kitų rūpesčių bei susitelkčiau
dvasingesnei maldai.
Ką patarčiau dar besirengiantiems dalyvauti piligriminėse kelionėse? Pasidomėkite,
ar išvykoje dalyvaus dvasinis vadovas? Neįsivaizduoju šių kelionių be kunigo, Šv. Mišių
ir kasdieninių maldų, rekolekcijų, kryptingų
apmąstymų drauge su dvasininku. Taip pat
labai svarbu, jog kelionės organizatoriai būtų
giliai tikintys (neužtenka būti tik religingais
žmonėmis...).
Pagal piligrimų pasakojimą medžiagą
parengė Vilius Misevičius

Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į piligrimines keliones

2018 m. artimiausios kelionės
į Šventąją Žemę
Kovo 3–10 d. grupę lydi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kelionė skirta parapijų
pastoracinių tarybų nariams ir aktyviems parapijiečiams, bei sielovados bendradarbiams.
Daugiau informacijos prisegtuke.
Balandžio 14–21 d. Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

į Italiją
Balandžio 2–6 d. Vatikanas (Roma, Asyžius, Subjakas) . Grupę lydi kun. Artūras
Kazlauskas.
Registracija ir daugiau informacijos mob. 8 686 152 25 arba
el.p. piligrimu.centras@gmail.com. Daugiau informacijos www.piligrimyste.lt
Parengta pagal katalikai.lt
informacija

Vasario mėnesio liturginis kalendorius
Vasario 2 d. –

Viešpaties paaukojimas (Grabnyčios)
Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia
Vasario 18 d. – I-as Gavėnios sekmadienis
Vasario 22 d. – Šv.Petro apaštalo sostas
Vasario 25 d. – II-as Gavėnios sekmadienis
Vasario 14 d. –

MALDOS INTENCIJOS
Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos
Lietuvos Globėjos vainikavimo
300-ųjų jubiliejinių metų proga
2018 sausis – Už krikščionių vienybės
užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa
ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.
Taikos Karaliene, melski už mus.
2018 vasaris – Už Lietuvą, kad visi jos
vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės
dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus.
2018 kovas – Už Lietuvos valstybės
vadovus ir politikus, kad užtikrintų teisingumą visiems, o labiausiai – silpniausiesiems.
Geroji Patarėja, melski už mus.
2018 balandis – Už labiausiai gailestingumo reikalingus, kad priėmę atleidimą,
nauju gyvenimu skelbtų Kristaus pergalę.
Išganytojo Motina, melski už mus.
2018 gegužė – Už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai
ir dosniai atsilieptų. Dievo malonės Motina,
melski už mus.
2018 birželis – Už vaikus ir jaunimą,
kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais
troškimais, drąsiu pasiaukojimu. Aušros
Žvaigžde, melski už mus.
2018 liepa – Už šeimas, kad santarvę
suvoktų kaip gebėjimą vaisingai priimti skirtingumus ir netobulumus. Šeimų Karaliene,
melski už mus.
2018 rugpjūtis – Už tikėjimo ugdytojus,
kad perduotų visiems Kristaus dovanojamą
gyvenimo pilnatvę. Išminties Soste, melski
už mus.
2018 rugsėjis – Už popiežių Pranciškų
ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai
ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą.
Apaštalų Karaliene, melski už mus.
2018 spalis – Už misionierius ir visus
krikščionis, kad su misijos džiaugsmu liudytų Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas
gyvena ir dirba. Naujosios evangelizacijos
žvaigžde, melski už mus.
2018 lapkritis – Už laisvės gynėjus ir
atidavusius gyvybę už Tėvynę, kad jų pasiaukojimas neštų taiką Lietuvai ir pasauliui.
Gailestingumo Motina, melski už mus.
2018 gruodis – Už našlaičius, bedarbius, benamius, prekybos žmonėmis aukas,
pabėgėlius, vienišuosius ir apleistuosius,
kad patirtų dieviškąją meilę žmonių artumu.
Geroji Motina, melski už mus.
Parengta pagal katalikai.lt
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Pasaulinė ligonių diena
Jūratė Matikovienė

Vasario 11-ąją švenčiame Pasaulinę ligonių dieną, kurią 1992-aisiais metais įsteigė šv. Jonas Paulius II. Pirmą kartą Pasaulinė ligonių diena minėta
1993-iaisiais metais Lurde, Prancūzijoje. Pasaulinė Ligonių dienos data
sutampa su pirmuoju Dievo Motinos apsireiškimu Lurde 1858 vasario 11-ąją.
Šiuo metu į Lurdą atvyksta tūkstančiai ligonių iš viso pasaulio, yra žinoma
tūkstančiai liudijimų apie Lurde gautas malones ir stebuklus, o visa eilė
atvejų yra viešai pripažinti stebuklingais išgijimais.
Galvojant apie ligonius Šventame rašte,
ko gero, pirmiausia iškyla gerojo samariečio pavyzdys. Sausio mėnesį, viešėdamas
Čilėje ir susitikdamas su jaunimu, popiežius
Pranciškus pateikė ir gerojo samariečio
palyginimą, ragindamas jaunimą: „nebijoti
rizikos ir būti „samariečiais“, kurie nepalieka
nelaimėje gyvenimo kelyje sutikto kenčiančio žmogaus“. Popiežius kviečia: „būkite
dosnūs ir geraširdžiai kaip Marija, kurios
didžiausias džiaugsmas buvo vykdyti Dievo
valią“. Šis paraginimas tinka ne tik jaunimui,
bet visiems, kurie savo gyvenimo kelyje
susiduriame su ligoniu ir kančia.
Minint Pasaulinę ligonių dieną raginama
prisiminti visus ligoje ir/ar kančioje esančius
asmenis ir tuos, kurie jais rūpinasi – jų artimaisius, slaugytojus ir savanorius. Ligonis
mūsų gyvenimo kelyje neatsiranda šiaip
sau. Tai vienas iš stebuklingų Dievo „atsitiktinumų“, kuriais jis šaukia mus veikti.
Popiežius Pranciškus 2017 metais Pasaulinės
ligonių dienos proga ragino visus, „ligonius,

kenčiančius, medikus, slaugus, artimuosius,
savanorius kontempliuoti Mariją, kaip ligonių Sveikatą, Dievo švelnumo kiekvienam
žmogui garantą, pasitikėjimo Dievo valia
pavyzdį; tikėjime, maitinamame Žodžio ir
Sakramentų, atrasti jėgų mylėti Dievą ir
brolius taip pat ligos patirtyje“.

Pagalbos namuose tarnybos kolektyvas

Popiežius Pranciškus su lanko sergančius vaikus

Kviečiame visus š. m. vasario 11 d.,
dalyvaujant sekmadienio Šv. Mišiose, skirti
dalį savo maldos laiko mūsų parapijos ligoniams, juos prižiūrintiems jų artimiesiems
bei bendruomenės savanoriams.
Kartu primename, kad parapijoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, kurios
darbuotojai ir savanoriai lanko sergančius
parapijiečius jų namuose, padeda artimiesiems slaugos bei kituose kasdieniniuose su
ligonio priežiūra susijuosiuose dalykuose.
Minėdami Pasaulinę ligonių dieną, š. m.
vasario 9 d. švęsime iškilmingas Šv. Mišias,
po kurių kviečiame visus, norinčius daugiau
sužinoti apie Tarnybos veiklą ir teikiamas
paslaugas į Pagalbos namuose tarnybos patalpas, esančias parapijos namuose, adresu
Aukštaičių g. 6, Kaunas. Ypatingai laukiame
visų, norinčių prisidėti prie parapijos ligonių
lankymo savanorišku darbu ir malda.

informacija

Pavežkime senolį į bažnyčią
Automobilius vairuojantys parapijiečiai pasiūlė vykstant Šv. Mišioms į bažnyčią pasiimti
ir kaimyną. Taip sunkiau vaikščiojantys senoliai
būtų nuvežti ir po mišių parvežti į namus. Koordinuoti šią veiklą sutiko Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas. Vairuotojus, kurie norėtų prisidėti
prie šios iniciatyvos, ir sunkiau vaikščiojančius
senolius, pageidaujančius pasinaudoti kaimynų
geranoriškumu, prašome registruotis: tel.: 8 37
323548, 8 683 18181 arba el. paštu lc.slauga@
gmail.com

Kviečiame įsijungti į parapijos
institucijų veiklą
Mieli parapijiečiai, atnaujinta parapijos
institucijų veikla! Jus kviečia parapijos šeimų
bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija
ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“,
savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose
tarnyba, Kolumbo riteriai; kviečiami ministrantai,
jaunimas, procesijų dalyviai; adoruotojai, norintys adoruoti prie Švč. Sakramento; Alfa kursas;
norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai; vyks
dvasiniai pokalbiai su kunigu.

Pagalbos namuose tarnybos informacija

Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose
Pasaulinei ligonių dienai paminėti
Šv. Mišios Pasaulinei ligonių dienai paminėti bus aukojamos 2018 m. vasario 9 d. 8
val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje,
adresu Aukštaičių g. 4.
Kviečiame visus parapijiečius, slaugytojus,
savanorius ir ligonių artimuosius. Melsimės už
parapijos ligonius, juos slaugančius ir jais besirūpinančius artimuosius, slaugus ir savanorius,

prašydami Marijos globos ir palaimos sunkiame
ligos kelyje.
Po Šv. Mišių laukiame visų Pagalbos namuose tarnybos patalpose, kur prie arbatos puodelio
papasakosime smulkiau apie Tarnybos veiklą. Informacijos teiraukitės: tel. 8 37 323548, 8 683
18181 ir 8 676 38333 arba el.paštu lc.slauga@
gmail.com

Kviečiame į slaugos kursus
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje
vyksta Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymai „Gailestingai veik!”. Mokymų metu yra
mokoma prižiūrėti ligonį, saugiai jį slaugyti,
supažindinama su bendravimo su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai,
nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai.
Sėkmingai pabaigusiems mokymų ciklą (išklausius teorinę dalį bei atlikus savanoriškos veiklos
praktiką) išduodami pažymėjimai.
2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

Mokymai nemokami, mielai kviečiame visus
susidomėjusius atvykti į Jums įdomią paskaitą,
visi dalyviai yra vaišinami arbata ir sausainiais.
Vasario mėnesį mokymai vyks 7 d. ir 21 d.,
trečiadieniais, nuo 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo
bazilikos konferencijų salėje, adresu: Žemaičių
g. 31a. Informacijos teiraukitės: tel.: 8 37
323548, 8 676 38333 arba el. paštu lc.slauga@
gmail.com

Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0001 „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste” įgyvendinamas Europos
socialinio fondo lėšomis
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