Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
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Parapijos aktualijos

Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vitas Lendraitis

Vasario 16 d., 10.00 val., Kristaus
Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui skirtos šv.
Mišios. Švęsti jubiliejinio Lietuvos
gimtadienio į baziliką susirinko gausus
būrys tikinčiųjų, organizacijų atstovų,
moksleivių, Kauno miesto valdžios
atstovų, svečių.
„Beveik prieš 10 metų šventėme Lietuvos
tūkstantmetį, tai yra tą datą, kai pirmą kartą
rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Lietuvos vardas. Lietuva įžengė į pasaulio istoriją ir
joje gyvuoja. Šiemet – valstybingumo atkūrimo
šimtmetis. Džiugi data, o daugeliui lietuvių, gyvenusių tą šimtmetį,
neįtikėtina. Tai stebuklas, kaip stebuklas 1918 metais buvo ir pasklidusi žinia apie pasirašytą Vasario 16-osios Aktą, nors patys signatarai
nežinojo, ar jiems pavyks tai paskelbti. Vėliau, ypač okupacijos
metais, Sibiro lageriuose daugybė žmonių jautėsi pakylėti Vasario
16-ąją, nors ne vienam atrodė, jog stebuklas būtų švęsti ją viešai.
Dėl žmonių, kurie išlaikė šį tikėjimą širdyje, šis stebuklas ir įvyko.
Galbūt ir šioje bazilikoje tarp jūsų yra žmonių, kurie yra nukentėję,
buvo ištremti, kalinti – lenkiu galvą prieš jus ir dėkoju“, – sakė
arkivyskupas L. Virbalas SJ.
Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas
L. Virbalas SJ, koncelebravo emeritas Sigitas Tamkevičius SJ,
prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons.
A.Grušas, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, svečiai kunigai tarnaujantys Kauno parapijose bei Kristaus
Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikarai
kun. Julius Grigonis, kun. V. Dudonis, patarnavo Kauno kunigų
seminarijos klierikai.
Homiliją, skirtą Vasario 16-ajai, pasakė Kauno arkivyskupas
metropolitas L.Virbalas SJ, interpretuodamas Tautiškos giesmės
žodžius. (Homilijos tekstą skaityti Kauno arkivyskupijos internetinėje svetainėje ). Dievo žodį skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.

Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės
aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

„Saulės“ gimnazijos moksleiviai jungdamiesi į liturgiją, skaitė
skaitinius, tikinčiųjų maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų procesijoje. Atsakais, giesmėmis
į liturgijos apeigas darniai įsijungė ir mūsų bazilikos choras „In
Vivo dei“, vadovaujamas vargonininko R. Baranausko. Pasibaigus
šv. Mišioms, bazilikos skliautais viltingai nuaidėjo iš visos širdies
giedamas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.
Po šv. Mišių į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. patraukė
didelė Kauno moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų atstovų su plazdančiomis vėliavomis eisena, į kurią įsijungė ir mūsų
parapijos jaunos šeimos su vaikučiais bei tikintieji, panorę toliau
švęsti jubiliejinio šimtmečio renginius Kaune. 12.30 val., skambant
„Lietuva brangi“ jungėmės prie bažnyčių varpų gaudesio visoje
Lietuvoje „Šimtas varpų dūžių“. Varpai skambėjo kaip tik tuo metu,
kai prieš šimtą metų buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas, kuriuo atkurta nepriklausomos Lietuvos valstybė.
Šimtas varpų dūžių Lietuvai dar kartą kvietė ne tik prisiminti šį
reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už
laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.
Šiomis šventinėmis dienomis Kristaus Prisikėlimo bazilika
įsijungė į šimtmečio šviesų festivalį Kaune. Net keliolika pastatų
nušvito Lietuvos vėliavos trispalvėmis spalvomis.
Iškilmingas šimtmečio minėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
baigėsi 17.00 val. įvykusiu Lietuvai skirtu koncertu, kurį kauniečiams
ir jo svečiams padovanojo mišrus choras „Leliumai“. Džiaukimės
ir dėkokime Viešpačiui, kad esame praėjusio šimtmečio ir antrojo
šimtmečio pradžios liudininkai. Tegul žodžiai „Lietuvos valstybė“
skamba išdidžiai kiekvieno mūsų lūpose ir širdyje. Dieve, laimink
Lietuvą ir mus visus tiesos kelyje, nes tik su TAVIMI, Tavo ŠVIESA
ir TIESA esame išmintingi, stiprūs, drąsūs, jautrūs vieni kitiems,
vieningi ir toliau galėsime kurti laisvą gerovės valstybę.
Netrukus švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
iškilmes. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame
rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra
nepriklausoma valstybė.
Parengta pagal Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informaciją
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Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo
iškilmingas šv. Mišias, kurių metu
Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos,
Širdžiai. Lietuvos paaukojimas Švč.
Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo yra išreiškiamas
pasitikėjimas Marija, atnaujinamas
tikėjimas, puoselėtąs mūsų tėvų
ir protėvių, kurio dėka Lietuva
tapo žinoma kaip Marijos žemė,
tuo pačiu Marijos globai patikima Lietuvos dabartis ir ateitis, su
dėkingumu atmenant visus, kurių
dėka ją turime.
Lietuvos vyskupai Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais
Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos
metais kviečia dažnai kalbėti parapijose, bendruomenėse, šeimose
ar asmeniškai.

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl
gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite
ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus
aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką
savo Tėvui.

Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių
triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų
Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis gerovę, bet ir vestų į šventumą bei leistų
apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo mo- būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos
tinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas nešėjais.
šaukiasi Tavo pagalbos,
Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių
Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo
dienų Lietuvą.
darbams ir nesavanaudiškai pagalbai.
Pavedame Tavo globai vaikus, melsdaPavedame mūsų žmonių troškimą kurti
mi, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje.
Lietuvos kūrėjais.
Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų
Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų
tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.
Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta
į savo pašaukimą.
Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti
šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per
bendruomenėmis bei darnios visuomenės amžius. Amen.
pagrindu.
Parengta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos naujienas

Bažnyčia Lietuvoje

Šv. Kazimieras – dangiškasis Lietuvos globėjas
Nerijus Strikulys
Šv. Kazimieras gimė 1458 m. spalio 3
d. karaliaus Kazimiero šeimoje. Jis buvo
trečias vaikas iš trylikos vaikų. Kazimierą
iki devynerių metų auklėjo ir pamaldumo
mokė jo mama. Karališkos šeimos auklėtojas istorikas kan. Jonas Duglošas atkreipė
dėmesį į mažojo Kazimiero sugebėjimus ir
jį pavadino „retų gabumų, atminimo vertos
išminties bei kilnumo jaunikaičiu“. Būtent
jis pirmasis pastebėjo ir jaunojo Kazimiero
pamaldumą: bendros vaikų maldos metu jis
būdavęs panašus į besimeldžiantį angelą, o
kartais taip giliai susikaupdavęs, jog nepajusdavęs, kad liko melstis vienas. „Kelkis,
šventasis jaunikaiti“, – kartą juokais taręs
kanauninkas, judindamas Kazimierą už
peties. Vargu, ar suvokė garbusis istorikas,
jog taria pranašiškus žodžius. Jaunajam karalaičiui nebuvo lemta turėti ilgos ir ramios
vaikystės, kadangi tryliktaisiais gyvenimo
metais jis buvo įtrauktas į politinių ir karinių įvykių sukūrį. 1471 m. tėvai nusprendė
jaunąjį karalaičiui skirti Vengrijos sostą, kurį
jis turėjo teisę paveldėti pagal motina. Toks
tėvų sprendimas buvo priimtas paskubomis
ir tai lėmė, kad Kazimieras savo kariuomenę
jis vedė tik į vienintelį savo gyvenime karo
žygį. Tėvams priėmus skubotą ir neapgalvotą žingsni, jo karaliavimas soste truko
tik pusantro mėnesio ir jis buvo priverstas
grįžti atgal pas savo tėvą. Turbūt būtent šie
įvykiai buvo Dievo Apvaizda, kad jaunojo
karalaičio laukia ne žemiškas sostas. Tuomet
Kazimieras atnaujino nutrauktus mokslus.

Jo uolumas, gabumas, maldingumas jam
pelnė jo mokytojų simpatijas, kurie jį pavadino „dievišku jaunuoliu, kuris turėjo arba
negimti, arba likti amžinai“.
Tėvas norėdamas jį padaryti savo įpėdinių nusprendė jį įtraukti į visus valstybės
valdymo reikalus. Jis dalyvaudavo visuose
svarbiausiuose susitikimuose, kur buvo
sprendžiami valstybės reikalai. O taip pat

lydėdavo tėva visose svarbiose kelionėse
užsienyje.
Kazimieras buvo visiška priešingybė
savo broliams. Jis vadovavosi šūkiu „Verčiau mirti, negu susitepti!; karalaitis, kuris
sako: „Nieko nėra garbingesnio pasaulio
valdovams, kaip tarnauti Kristui vargdienių
ir bedalių asmenyje“; žmogus, kuris gyvena
pagal taisyklę: „Po Dievo labiausiai reikia

Šventasis Kazimieras taip pat yra lietuvių jaunimo globėjas. Pasitinkant Šv.
Kazimiero – Lietuvos jaunimo globėjo iškilmę, Kauno Kristaus Prisikėlimo
bazilikos konferencijų salėje vyko XVI-asis Kauno m. mokinių dailės projektas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, tema „Šimtmečio šviesoje“.
Šiame projekte didelis dėmesys buvo skiriamas originalumui, sakralumui,
išraiškingumui. Dėkojame mokiniams, mokytojams už kūrybines iniciatyvas ir jų
sklaidą, puoselėjant šv. Kazimiero vertybes.

2018 m. Kovas Nr. 184

•

3

PRISIKĖLIMAS

mylėti tiesą ir teisingumą“; krikščionis, kuris
be ašarų negali paimti kryžiaus į rankas ir
netgi pažvelgti į jį… Ir pirmiausi jis – uolus
Marijos garbintojas, gyvenęs su numylėta
giesme „Omni die dic Mariae“ („Meilės
himną tau, Marija…“) lūpose ir širdyje.
1479 m. Kalėdoms atvykęs į Vilnių jis
pradeda tvarkyti valstybės reikalus, klusniai
vykdyti tevo pavedimus. Nors tėvas norėjo jį
padaryti savo įpėdiniu, tačiau jis artėjo prie
savo dvasinės brandos ir spinduliavo gėriu.
Būtent tai pastebėjo ir paprasti Lietuvos
žmonės ir greitai jį pradėjo vadinti Lietuvos
Angelu. Nors jis paklusniai vykdė tėvo pavedimus ir rūpinosi valstybės reikalais, tačiau
jis taip pat laikėsi griežtos darbotvarkė.

Rytus jis skirdavo šv. Mišioms, dieną koncentruodavosi į darbą, o vakare jis lankydavo
ligonius ir šelpdavo vargšus.
Vėliau jaunojo karalaičiui tenka dar vienas išbandymas – jis suserga džiova. Būtent
tada Kazimieras duoda amžinosios skaistybės įžadą. Jis dar daugiau pasineria į maldą.
Jis tam skiria pagridinį savo dėmesį. Jį
dažnai tarnai rasdavo naktimis besimeldžiant
prie uždarytų Vilniaus Katedros durų. Nors
sveikatos problemos jam netrukdė toliau
vykdyti savo pareigų, tačiau 1483 m. kovo
4 d. kai anksti rytą, išklausęs šv. Mišias ir priėmęs Švč. Sakramentą, Kazimieras miršta.
Nors jo žemiška kelionė truko tik 25
metus, tačiau to pakako, kad 1602 m. lap-

kričio 7 d. popiežiaus Klemenso VIII bule
paskelbtas šventuoju. Šventasis Kazimieras
pasižymėjo ne tik savo pamaldumu, vargšų
ir ligonių globėju, tačiau jo vardas yra įamžintas daugiau nei 15 bažnyčių Lietuvoje
pavadinimuose. Jo vardas taip pat dažnai
naudojamas, kaip krikšto vardas. O svarbiausiai, kad jo statulas ir paveikslus mes
galime rasti daugelyje šalies bažnyčių, koplyčių, miesto herbų. Šventąjį Kazimieras
dažniausiai juose vaizduojamas su kryžiumi
ir trižiede lelija.
Straipsnis parengtas pagal
Katalikų interneto tarnybos (lcn.lt)
pateiktą medžiagą.

Kolumbo riterių pranešimas

Ataskaita apie metų pradžios darbus
Germanas Balkus
Tęsdami bendradarbiavimą su Žaliakalnio vaikų dienos centru, sausio mėnesį paruošėme darbui dovanų gautus kompiuterius.
Mėnesio viduryje vyresniems auklėtiniams lektorė Jurgita Juškienė iš kompanijos
„NFQ“ paskaitė įdomią ir turiningą motyvacinę paskaitą apie IT karjeros perspektyvas. Tikimės, kad besimokantį jaunimą
paskatinsime susimąstyti apie profesijos
pasirinkimą. Dėkojame riteriui Gediminui
Pukiui už organizuotus darbus.
Kaip ir buvo pažadėta, vasario mėnuo
prasidėjo visuotinu Žaliakalnio vaikų dienos
centro auklėtinių dantų būklės patikrinimu.
Vien apžiūra (kalėdinis pažadas) nesibaigė:
apdovanoję auklėtinius naujais dantų še-

petukais ir dantų pastos tūtelėmis, LSMU
odontologai suregistravo vaikų dantų problemas, sudarė vizitų grafiką – ir jau visą vasarį
Kolumbo riteriai su auklėtiniais reguliariai
lankosi klinikose pas specialistus. Padėtis
gerėja sulig kiekvienu apsilankymu ir turime
vilties, kad su pirmais vasaros lietaus lašais
kalėdinis pažadas bus įvykdytas...
Dėkojame Kauno sveikatos mokslų universitetui, Odontologijos fakulteto, Burnos
priežiūros ir vaikų odontologijos klinikai,
lektorei m. dr. Jaunei Razmienei. Dėkojame už pagalbą Dieviškosios Jėzaus Širdies
Pranciškonių kongregacijos seseriai Donatai.
Vasario 16-osios iškilmę Kolumbo riteriai kartu su svečiais, nešini vėliavomis, sutiko Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, o riteriui

Rokas Gruzdys Vilniaus arkikatedroje

Rokui Gruzdžiui
teko išskirtinė garbė atstovauti Kristaus
Prisikėlimo parapijos
Kolumbo riterius svečio teisėmis iškilmingose šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje. Šv.
Mišiose, minint Lietuvos šimtmetį, Rokas
skaitė skaitinį Bažnyčios hierarchų, Lietuvos vadovų ir gausių užsienio valstybių
delegacijų bei svečių akivaizdoje. Dėkojame Vilniaus Kolumbo riteriams už mums
suteiktą garbę!
Kolumbo riteriai skyrė 17 valandų savo
laisvo laiko šiems darbams.

Gydymo procesas LSMU klinikose

Piligrimų klubas

Piligrimystės svarba ir nauda
(Tęsinys. Pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ 182-ąjame numeryje)
Vytautas Meištas
Kristaus Prisikėlimo parapijos
pastoracinės tarybos narys
Mano gilesnio tikėjimo Dievu kelionė
prasidėjo prieš penkerius metus, pradėjus
lankyti katalikų judėjimo „Gyvieji Akmenys“ organizuojamus suaugusiųjų katechumenato kursus. Su šios programos nariais
dalyvavome pirmojoje piligriminėje kelionėje, kurią suorganizavo minėto judėjimo
aktyvistai, į Prancūziją. Tąkart neišdildomą

įspūdį paliko Lurdas ir rekolekcijos vienoje
garsiausių piligrimystės vietų Europoje –
Taizė (beje, ten kasmet apsilanko dešimtys
tūkstančių žmonių iš viso pasaulio). Dvasiškai pakylėjo bendra malda su nuostabiais bendrakeleiviais, gilesnį religingumą
praturtinančios diskusijos, puikus išvykos
organizavimas, neišdildomi Lurdo ir Taizė
vaizdai... Įsitikinau, jog piligriminė kelionė
gilesnio Dievo pažinimo link gali būtų ne tik
prasminga, bet ir be galo įdomi bei turininga.
Ypač buvo džiugu artimiau susipažinti su

žmonėmis, kurie savo asmeniniu pavyzdžiu, dvasiniu gilumu, žiniomis, sakyčiau,
visu savo gyvenimu liudija tikėjimą ir rodo
sektiną pavyzdį kitiems.
Kita mano šeimos piligriminė kelionė
buvo į Romą su Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomene ir kunigu Algirdu
Akelaičiu. Tame amžinajame mieste meldėmės ne tik Šv. Petro bazilikoje Vatikane –
mažiausioje pasaulio valstybėje pačioje
Romos miesto širdyje, bet ir pagrindinėse krikščionių katalikų lankytinose
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Piligrimystės svarba ir
nauda

vietose Italijos sostinėje, turėjome viešnagę
Vatikano radijuje. Beje, gyvenome istorinėje
vietoje – svečių namuose „Villa Lituania“
(sovietų atimtos tarpukario Lietuvos ambasados Romoje pastate)... Dar vieną įspūdingą
kelionę su Kristaus Prisikėlimo parapijos
šeimų bendruomene turėjome Šventojoje Žemėje, lydimi monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus. Giliai apmąstėme Kristaus gyvenimo
kelią viešpaties gimtinėje Betliejuje ir vaikystės mieste Nazarete. Dieviškumą labiau
pajutome lankantis įspūdingoje Jeruzalėje,
giliai sukrėtė Kristaus Kančios kelias „via
Dolorosa“ kopiant į Golgotos kalną. Ypač
įsiminė Krikšto atnaujinimo sakramentas
Jordano upėje (jaudina suvokiant, jog Jonas
Krikštytojas prieš 2000 metų čia pakrikštijo
ir patį Jėzų) ir santuokos įžadų atnaujinimas.
Per tą kelionės savaitę mus, tikinčiuosius,
labiau suvienijo aukojamos šv. Mišios Šventojo Kapo ir Prisikėlimo bazilikoje bei kitose
Šventosios Žemės bažnyčiose
Vėliau dar teko pabuvoti Medjugore, Čenstakavoje ir, aišku, pagrindinėse
Lietuvos piligrimystės vietose. Atvirai
pasakysiu – mūsų šeimai kiekviena piligriminė kelionė – tai gilesnio tikėjimo Dievu
ir savęs pažinimo būdas. Kaip ir kiekvienoje
išvykoje, svarbus yra ne tik tikslas, bet ir
bendruomeniškumo jausmas, kurį stiprina
nauji bendrakeleiviai. Tai puiki proga iš
naujo įvertinti savo gyvenimo prioritetus,
siektinas vertybes.

Rasa ir Vytautas Meištai Nazarete prie
Šv. Juozapo skulptūros

Mudu su žmona Rasa dar turime didį
norą, gal net svajonę – sieksime praeiti
Šventojo Jokūbo keliu. Tai fiziškai labai
sunki kelionė pėsčiomis. Tūkstančio metų
senumo piligriminis kelias prasideda Pirėnų
kalnų papėdėje ir driekiasi beveik 800 kilometrų per visą Ispaniją, kol nukeliaujama
iki Santjago de Kompostela, kur įspūdingoje
katedroje ilsisi Šv. Jokūbo palaikai.
Pagal piligrimų pasakojimą medžiagą
parengė Vilius Misevičius
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Gavėnios rekolekcijos parapijoje
Kovo 17 d.
10.00–11.00 val. Pokalbiai su parapijos kunigais prie arbatos puodelio.
11.00–11.30 val. Konferencija „Kristaus
kančia“, veda mons. V. Grigaravičius.
11.30–12.00 val. Diskusijos grupelėse.
12.00–12.50 val. Susitaikinimo sakramento
šventimas.
13.00 val. Šv. Mišios.
15.00–16.00 val. Pokalbiai su parapijos kunigais prie arbatos puodelio.
16.00–16.30 val. Konferencija „Aukos didvyriškumas“, kun. Virgilijus Dudonis.
16.30–17.30 val. Diskusijos grupelėse.
17.30–17.50 val. Susitaikinimo sakramento
šventimas.
18.00 val. Šv. Mišios.
Kovo 18 d. Pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijas veda VDU katalikų teol. fakulteto
dekanas, diak. doc. dr. Benas Ulevičius.

Kovo 29–31 d. DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS.
Pamaldų tvarka
Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bazilikoje visą dieną bus klausoma išpažinčių.
Kovo 29 d., Did. ketvirtadienį,
18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios
(Bazilikoje)
Kovo 30 d., Did. penktadienį,
18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos
(Bazilikoje)
Kovo 31 d., Did. šeštadienį,
20.00 val. Velyknaktis (Bazilikoje)
Balandžio 1 d., Velykų sekmadienis,
8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Mažojoje
Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje)
11.00, 12.30 ir 18.00 val. (Bazilikoje)
Balandžio 2 d., antroji Velykų diena,
8.00 val. (Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)
9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. (Bazilikoje)
Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 10.00 val. Arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas
L. Virbalas SJ, emeritas ark. S. Tamkevičius
SJ su kunigais aukos Krizmos Mišias, kurių
metu bus pašventinti Ligonių patepimo ir Šv.
Krizmos aliejai.
Didysis ketvirtadienis yra Kunigystės įsteigimo diena. Kunigai atnaujina kunigystės
įžadus. Tikinčiuosius kviečiame į bendrą
maldą už savo ganytojus.
Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 20.00 val. nuo
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios
į Kauno arkikatedrą baziliką bus nešamas
kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios
kelias. Kryžiaus pagarbinimo procesijai
vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas
L. Virbalas SJ.
Kviečiame visus dalyvauti šioje procesijoje
Su savimi turėti giesmyną ir žvakę.

Alfa kursas tikėjimo atnaujimui!
Kovo mėnesį Prisikėlimo parapijoje
pradedamas naujas Alfa kursas.

Kam skirtas Alfa kursas? Į kursus kviečiami
tiek netikintys, abejojantys krikščioniškomis tiesomis, tiek norintys susipažinti su krikščionybe,
tiek neseniai įsijungę į Bažnyčią, tiek norintys
atnaujinti ar pagilinti tikėjimo pagrindus. Tad
kursuose dalyvauti gali tiek tikintieji, tiek nepriklausantys tikinčiųjų bendruomenėms. Čia
kiekvienas ras galimybę pasidalinti mintimis,
ieškoti atsakymų į pamatinius gyvenimo klausimus, siekti giliau pažinti krikščioniškas tiesas.
Be to, kursas yra pritaikytas ir įvairioms amžiaus
(paauglių, jaunimo, studentų ar senjorų) bei socialinėms grupėms.
Kiek laiko trunka Alfa kursas? Kursas
trunka 10 savaičių po vieną susitikimą per savaitę.
Kiekvieno susitikimo metu klausomasi mokymo,
kuris arba rodomas video aparatu, arba sakomas
gyvai. Po to, prie kavos ar arbatos puodelio,
užkandžiaujant sumuštiniais ar sausainiais, dalinamasi apie girdėtą mokymą.
Pirmas susitikimas 2018 m. kovo 19 d.
(pirmadienį) 18 val. parapijos namuose prie
mažosios Prisikėlimo bažnyčios, Aukštaičių g. 6
(antrame aukšte). Daugiau informacijos suteiks
kursų vadovas Gabrielius Velička tel. 8 608 18938

Kviečiame į slaugos kursus
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyksta
Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymai „Gailestingai veik!“. Mokymai nemokami, visi dalyviai
yra vaišinami arbata ir sausainiais. Mokymai yra
atviri, mielai kviečiame visus susidomėjusius
atvykti į Jums įdomią paskaitą!
Sekantys mokymai vyks:
2018 m. kovo 7 d. tema: „Savimotyvacija.
Užimtumo senyvame amžiuje svarba“
2018 m. kovo 21 d. tema: „Senyvo amžiaus
asmenų saugumas. Saugi kaiminystė“
Mokymai vyksta trečiadieniais nuo 18.00 val.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje, adresu: Žemaičių g. 31a. Detalesnės
informacijos teiraukitės: tel.: 8 37 323548,
8 676 38333 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com
2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0008 „Integrali
pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno
mieste“ įgyvendinamas Europos socialinio fondo
lėšomis

Kviečiame dalyvauti tradicinėje Verbų mugėje
Š.m. kovo 25 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje vyks tradicine tapusi Verbų
mugė. Mugę organizuoja parapijos Caritas
savanoriai. Šventoriuje stovinčioje palapinėje
mugės metu už auką siūlysime įsigyti parapijos
Caritas savanorių surištas verbas ir pagamintus suvenyrus. Mugės metu surinktos aukos
bus skiriamos parapijos Caritas ir Pagalbos
namuose tarnybos veikloms.

Mugės metu po Šv. Mišių visus parapijiečius
vaišinsime arbata bei pasakosime apie parapijos
socialinių institucijų veiklą!
Kviečiame prisijungti visus turinčius valandėlę laisvo laiko ir norinčius prisijungti prie
pasirengimo mugei!
Detalesnės informacijos teiraukitės Parapijos
Caritas: tel.: 8 37 323548, 8 683 18181, 8 676
38333 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com
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