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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų

Nuo pirmųjų amžių Kristaus sekėjai tikėjo, kad Dievo Motina
buvo paimta į dangų su kūnu ir siela. Popiežius Pijus XII 1950
metais lapkričio 1 d. šią tikėjimo tradiciją dogmatizavo- paskelbė
tikėjimo tiesa.
Apie Marijos gyvenimą po Jėzaus mirties Evangelijoje nėra jokių
žinių. Paskutinis susitikimas su ja įvyksta, kai Jėzus nuo kryžiaus
tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai
tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn
19, 26-27).
Todėl kur Marija mirė ir buvo palaidota bei iš kur buvo paimta į
dangų, tiksliai nėra žinoma. Didžiausia tikimybė, kad tai įvyko Efeze,
kur kurį laiką gyveno apaštalas Jonas. Jau pirmaisiais amžiais pasirodė
į legendas panašių pasakojimų apie jos paėmimą į dangų.
Labiausiai atspindintis šios šventės kitą pavadinimą – Žolinę
ir paaiškinantis, kodėl šioje šventėje yra šventinamos gėlės, yra
krikščioniškas padavimas, kuriame pasakojama, kad mirus Dievo
Motinai, jos kūnas buvo palaidotas uoloje iškaltame kape. Kadangi
apaštalai buvo išsisklaidę po visą šalį ir nespėjo visi laiku atvykti į
laidotuves, vėliau susirinkusieji nusprendė pasimelsti prie atidaryto
kapo. Atidarius, visų didžiausiam nustebimui, Marijos kūno nerasta.
Vietoje jo tuščiame kape buvo daugybė gėlių.
Suprantama, Bažnyčios tikėjimas nesiremia legendomis ir padavimais, nes Marijos Ėmimas į dangų nebuvo vienas iš jos gyvenimo
įvykių, kuris aprašomas istorijos knygose. Posakis „paimta į dangišką šlovę“ reiškia, kad ją pasiėmė Dievas, o tai vyksta už istorijos
rėmų.
Giliai tikintieji žino, kad tikėjimo „dangus“ nėra kosminė erdvė,
jie nepradės naiviai įsivaizduoti, kaip Marija sklendžia oru. Bažnyčia
apie Marijos paėmimą į dangų sprendžia ne iš istorinių, bet iš tikėjimo
liudijimų.

Jėzus žadėjo: „Mano Tėvo namuose daug buveinių (...). Einu
jums vietos paruošti“ (Jn 14,2). Visi, kurie tiki, „kad Jėzus numirė
ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi,
atsives kartu su juo“ (1 Tes 4,14), - skelbė apaštalas Paulius.
Marija buvo Dievo Sūnaus Motina, malonės Pilnoji, ji buvo Nekaltai Pradėtoji. Kiekviena šių savybių, ypač Nekaltai Pradėtoji, yra
motyvas, kad užbaigus žemišką gyvenimą, ji būtų su kūnu paimta į
dangų. Marijos dangun paėmimo šventė primena mums, kad ne vien
siela, bet ir kūnas yra skirti dangui. Kristus tapo žmogumi, prisiimdamas kūną iš Marijos, kad atpirktų ne tik žmogaus sielą, bet ir kūną.
Apaštalas Paulius teigia, jog visi kelsimės iš numirusių, bet ne su
vienodais kūnais. Teisieji kelsis su garbingais kūnais ir bus paimti į
dangų, o pasmerktieji kelsis, bet bus skirti pragaro kančioms su kūnu
ir siela. Laiške korintiečiams apaštalas Paulius rašo: „Ar nežinote, kad
jūsų Kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios,
kurią gavote iš Dievo?“ (1 Kor 6,19). Taigi, privalom rūpintis, kad
kūnas taip pat būtų pašvęstas ir tarnautų Dievui.
Vienas vyskupas, kalbėdamas apie Dievo Motiną, savo kalbą baigė
taip: „Mes mirsime visi. Stosimės Jėzaus akivaizdoje ant amžinybės
slenksčio. Jis mus klaus: - Kas tu esi? – Atsakysime kiekvienas, kaip
išmanysime. Tada Išganytojas tars: - Tiesa, mano Motina man kalbėjo
ir minėjo tave! Ateik į mūsų džiaugsmą!“
Marija paliko mums nuostabų Viešpaties garbinimo himną – tai didžio tikėjimo malda. Marijos Magnificat, kurį skaitėme Evangelijoje,
yra puikus pavyzdys mums, kad nebūtina atlikti ypatingų žygdarbių,
užsiimti giliais teologiniais svarstymais, kad patiktume Dievui.
Kaip Marija turim mylėti Dievą, pasitikėti Juo, nuolankiai sekti Jo
pėdomis ir tuomet tikrai pelnysime Dievo meilę. Jei norim ant amžinybės slenksčio išgirsti Jėzaus kvietimą: „Ateik į mano džiaugsmą“,
turim mokytis iš Marijos tikėjimo bei nuolankumo, nuolat prašyti jos
užtarimo pas Dievą.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Mūsų V. J. K Prisikėlimo parapijos veiklos ataskaita
už 2006–2009 metus

Paskutinį kartą kanoninė vizitacija mūsų parapijoje vyko 2006
metais rugsėjo mėn. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius SJ.
Po vizitacijos apibendrindamas ir įvertindamas parapijos veiklą,
ordinaras nurodė parapijos dirbantiems kunigams ir jiems talkinusiems
aktyviems tikintiesiems tam tikras rekomendacijas, pasiūlymus sielovados srityje, taip pat nusakėte tolimesnės veikos gaires bei kryptį.
Trumpai apžvelgsiu, kaip pavyko per 2006-2009 metus įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir pagerinti sielovadinę veiklą, atsižvelgiant
į nurodytas pastabas ir pasiūlymus.
I. Trumpa statistinė – socialinė parapijos analizė.
Gyventojų skaičius šiek tiek pakito nuo 2006 m. tuo metu buvo
apytiksliai apie 45 000, o šiuo metu - 30 000 gyventojų, iš jų katalikais save laiko apie 25 000, praktikuojančių katalikų apie 20 000,
aktyvių pastoracijoje besidarbuojančių narių yra 130.Nuo 2006 m.
iki 2009 metų buvo pakrikštyta 1413 vaikų, suaugusiųjų 16, sutuokta
938 poros, pirmąją Šv. Komuniją priėmė 809 vaikai, sutvirtinta - 259
jaunuoliai, Ligonių sakramentu aprūpinta 554 ligoniai, palaidota - 666
tikintieji. Sekmadieniais šv. Mišiose apsilanko nuo 5000 iki 7000
tikinčiųjų.
Parapijoje veikia 20 įvairių sielovadinių būrelių. Parapijos teritorijoje yra nemažai asocialių, daugiavaikių šeimų. Dalis jų maitinasi
Caritas valgykloje, kuri veikia nuo 2007 metų. Valgykloje maitinasi
buvę kaliniai, benamiai, vieniši, seneliai, mažas pajamas gaunantys
piliečiai.

Parapijoje sunkiai besiverčiančių šeimų, kuriomis rūpinasi parapijos Caritas dinamika:
Metai
Lankomų šeimų skaičius
Daugiavaikės šeimos
Asocialios šeimos
Sunkūs ligoniai
Maitinami valgykloje

2006
10
4
6
6
-

2007
29
8
8
9
1783

2008
25
7
7
10
38722

2009
39
8
8
17
71887

Paskutinėje eilutėje atsispindi kiek žmonių pamaitinama per
metus.
II. Parapijos sielovada šiandien:
1. Parapijoje šiuo metu dirba klebonas dekanas mons. Vytautas
Grigaravičius, vikarai kun. Vincas Kudirka ir kun. Virginijus Vaitkus,
pagalbininkas sielovadoje - kan. Juozas Gražulis, ir altarista jub. kun.
Vaclovas Aleksandravičius. Sekmadieniais talkina kan. dr. Robertas
Pukenis, emeritas vysk. Romualdas Krikščiūnas. Parapijos namuose
gyvena 4 kunigai.
Šv. Mišios aukojamos: mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
kasdien 7.00 ir 8.00 val., sekmadieniais - 8.00 val. Tautos šventovėje
kasdien 18.00 val., o sekmadieniais - 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.
ir 18.00 val.
Parapijoje dirbantys kunigai didelį dėmesį skiria gyvajai Bažnyčiai, rūpinasi tuo, kad bendruomenė būtų aktyvesnė ir sąmoningai
dalyvautų Eucharistijos šventime.
Nukelta į 2 p.
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Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje susirenka tik parapijos
tikintieji, todėl per šv. Mišias beveik visi įsijungia į bendruomeninį
giedojimą, aktyviai atsakinėdami dalyvauja liturgijoje.
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje sekmadieniais
švęsti šv. Mišių auką ateina ne vien parapijos tikintieji, didelė dalis jų
yra iš kitų parapijų, miestų, rajonų. Jie aktyviai dalyvauja liturgijoje
atsakinėdami, tačiau nedrąsiai jungiasi į bendruomeninį giedojimą,
nors kiekviename suole yra po keletą giesmynų ir švieslentėje dega
giedamų giesmių numeriai.
Šv. Mišių metu tiek sekmadieniais, tiek eiliniais vakarais Šv. Rašto
skaitinius skaito seserys vienuolės, pastoracinės tarybos nariai, kiti
aktyvūs parapijos tikintieji.
Nuo 2006 m. birželio 03 d. bažnyčioje šiokiadieniais nuo 9.
00 iki 17.00 val., o Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
penktadieniais nuo 17.30 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Švč.
Sakramentas kartą per mėnesį yra naujai pakonsekruojamas.
Parapijiečiai nėra labai aktyvūs maldai prie išstatyto Švenčiausiojo sakramento. Siekiant suaktyvinti parapijiečius adoracijai,
pravedamos katechezės šiuo klausimu, išaiškinant adoracijos poveikį
dvasiniam gyvenimui bei tobulėjimui. Tai atsispindi ir parapijos
laikraštyje „Priskėlimas“.
2. Kaip rengiama(si) Krikšto, Sutaikinimo, Eucharistijos ir
Sutvirtinimo sakramentams?
Norintys priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus pradedami registruoti parapijos raštinėje nuo rugsėjo mėnesio. Katechezės
užsiėmimai prasideda nuo spalio mėnesio ir tęsiasi iki brželio mėn.
sekmadienį 11.00 ir 13.00 val., trečiadienį 17.00 val., ketvirtadienį - 16 val. vyksta pamokos gerai įrengtame katechetikos kabinete.
Katechezės trukmė viena val. Sekmadieniais vaikai ir jų šeimos
dalyvauja jiems skirtose 12.30 val. šv. Mišiose. Į grupes priimami
vaikai nuo 9 metų amžiaus.
Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams vaikai ir paaugliai
rengiami grupėse (iki 20 asmenų). Temos paruošiamos atsižvelgiant
į katechizuojamųjų amžių. Parapijos katechetė dirba vadovaudamasi
Kauno “Vaikų rengimo išpažinčiai ir Pirmai šv. Komunijai programa”.
Taikomi įvairūs darbo metodai, atsižvelgiant į konkrečios grupės vaikų
poreikius: pokalbis, diskusijos, darbas mažose grupelėse, žaidimai,
animacijos, biblinės interpretacijos, inprovizuota malda, meditacija,
piešimas, darbas su įvairiomis medžiagomis.
Krikšto sakramentui vaikai ruošiami kartu su pirmosios Komunijos vaikais.
Sutvirtinimo sakramentui rengiami paaugliai nuo 14 m. amžiaus
ir vyresni. Darbas vyksta grupėse vieną kartą per savaitę. Grupę
sudaro iki 20 žmonių. Su besirengiančiais Sutvirtinimo sakramentui
jaunimu dirbama pagal programą “Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo
sakramentui”. Dirbama 2 etapais. Pirmasis “Alfa” kursas jaunimui
ir antrasis – tikėjimo pagrindų katechezės. Taikomi tie patys metodai
kaip ir ruošiant Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Daugiau
dėmesio skiriama Šv. Rašto studijoms.
Katechezės dalyviai mokomi giedoti giesmes, psalmes, aktyviai
dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje: skaityti skaitinius, paruošti atnašas,
dalyvauti procesijose ir kt.
Kaip vaikai ir jaunimas priėmę sakramentus įsijungia į parapijos gyvenimą?
Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų rengimui Sutaikinimo ir
Eucharistijos sakramentams bei tėvų katechezei, nes nuo šeimos
sąmoningumo tikėjimo atžvilgiu daugiausiai priklauso sėkmingas
vaikų tolimesnis tikėjimo ir sakramentinis gyvenimas. Daugelio
metų patirtis ir veiklos rezultatai rodo, kad prioritetai pasirinkti
teisingai. Parapijoje yra vaikų būrelis „Jėzaus bičiuliai“. Jo veikloje
gali dalyvauti vaikai, kurie mūsų parapijoje jau pasirengė ir priėmė
Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus. Būrelio vaikai kartu švenčia
vaikų sekmadienio Eucharistiją, padeda pasiruošti liturgijai: gieda
vaikų chore, padeda katechetai organizuoti įvairias šventes. Pirmosios
Komunijos vaikams ir jų tėveliams.
Būrelio vaikams advento ir gavėnios metu organizuojamos
rekolekcijos bei 5 dienų vasaros stovykla. Pavasarį ir rudenį kartu
vykstama į piligriminę kelionę į Šiluvos Dievo Motinos šventovę.
Todėl dalis Pirmosios Komunijos vaikų aktyviai įsijungia į parapijos
gyvenimą.
Kaip katechumenai, sužadėtiniai ruošiasi sakramentų šventimui?
Suaugusiųjų besiruošiančių sakramentams nebūna daug. Užsiėmimai su jais vyksta penktadieniais. Pagal katechumenų spec
programą.
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Kaip vyksta katechezė Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams?
Susitikimai su tėvais vyksta vieną kartą per mėnesį. Katechezės
metu paliečiami pagrindiniais krikščioniškojo tikėjimo klausimais:
tikėjimo svarba, Dievo apreiškimas, Jėzus Kristus – Dievo Žodis
ir Atpirkėjas, nuodėmė, dekalogas, maldos ir liturginis gyvenimas,
sakramentų reikšmė. Užsiėmimų metu vyksta diskusijos tėvams
aktualiais klausimais. Katechezės remiasi Šv. Rašto ir Katalikų katekizmo mokymu. Stengiamasi įjungti tėvus į sekmadienio Eucharistijos
šventimą, švenčiamos krikščioniškos ir parapijos šventės, tėvai skaito
liturginius skaitinius, dalyvauja piligriminėse kelionėse į Šiluvą.
Kokie pokyčiai per 3 metus šioje srityje?
Per šiuos metus buvo stengtasi vaikų ir paauglių ruošimo sakramentams metu bendradarbiauti su šeimomis. Pagrindiniai pozityvūs
pokyčiai yra tie, kad pavyko keliolika šeimų, o ne tik jų vaikus įtraukti
į parapijos liturginį gyvenimą. Ateityje numatoma bendradarbiauti su
parapijoje veikiančia šeimų bendrija.
Su kokiais sunkumais susiduriama?
Didžiausias sunkumas yra šeimų užimtumas ir religinės praktikos
stoka. Kai tėvai nedalyvauja sekmadieniais Eucharistijos šventime,
tada ir vaikams sunkiau įsijungti į parapijos gyvenimą.
3. Kasmet parapijoje prieš šv. Kalėdas ir šv. Velykas vyksta
rekolekcijos jaunimui. Rekolekcijas praveda kviestiniai kunigai.
Prieš Velykas didįjį tridienį nuo ryto iki vakaro parapijos kunigai
klauso išpažinčių. Džiugina tai, kad kasmet dienos metu šia galimybe
vis daugiau pasinaudoja tikinčiųjų, ypač jaunų žmonių.
Gavėnios metu vyksta išgydymo pamaldos, kurias praveda kartu
su parapijos kunigais kviestiniai kunigai svečiai. Šiose pamaldose
tikintieji švenčia Atgailos ir Susitaikinimo sakramentus bendruomeniniu būdu, atlieka individualią išpažintį. Paminklinėje bažnyčioje
įrengtos uždaros klausyklos. Tai sudaro galimybę penitentui nuoširdžiau, atviriau, neskubant išpažinti nuodėmes, be to turi galimybę
konfidencialiai pasikalbėti su kunigu.
Parapijos kunigai rūpindamiesi tikinčiųjų sielovada pagal sudarytą
grafiką priima tikinčiuosius individualiems pokalbiams.
Parapijos teritorijoje yra Kauno medicinos universiteto klinikos,
kuriose darbuojasi 5 kapelionai, jie turi geras sąlygas darbui ir poilsiui. Įrengtoje koplyčioje nuo šių metų, dienos metu vyksta Švč.
Sakramento adoracija.
4. Per paskutinę kanoninę vizitaciją vyskupas atkreipė dėmesį
į tai, kad reikėtų didesnė dėmesį skirti Švento Rašto studijoms.
Švenčiant Eucharistijos metus Šventas Raštas buvo padėtas bažnyčioje, visiems prieinamoje vietoje. Kiekvienas galėjo su juo susipažinti.
Pirmiausia Šv. Rašto skaitymas ir aiškinimas buvo pradėtas vaikų ir
jaunimo grupėse, besirengiančiųjų Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo
sakramentui.
2008 m. buvo įkurta Šv. Rašto studijų grupė. Jai vadovavo
kun. M. Pukštys. Grupę pradėjo lankyti 15 tikinčiųjų, vėliau sistemingai lankė apie 10 asmenų. Jie studijavo Evangeliją, kuri skaitoma
sekmadienio šv. Mišiose. Grupės nariai išsakydavo savo mintis,
kunigas apibendrindavo. o po to tikintieji pamąstymus palygindavo
su sekmadienio homilijos mintimis. Taip lankantieji giliau suvokdavo
Dievo žodį.
2009 m. Šv. Rašto grupei vadovavo vikaras kun. V. Kudirka. Jis
pasiūlė studijuoti pirmąją Evangeliją pagal Matą. Grupės nariai mano,
kad tai efektyviau ir naudingiau.
Parapijos kunigai didelį dėmesį skiria tikinčiųjų maldingumui
ugdyti. Sekmadieniais prieš Šv. Mišias yra aiškinamos tikėjimo tiesos. Kiekvienų šv. Mišių metu taip pat sakomi pamokslai. Liturginiais
metais, 2008 ir 2009 m., sekmadienio Sumos šv. Mišiose buvo sakomos katechetinės homilijos parengtos pagal Kauno arkivyskupijos
programą.
Nuo 2006 m. kas antrą sekmadienį konferencijų salėje vyksta kultūrinio projekto „Dialogas – Žodis ir spalva“ renginiai. Prieš renginį
visada yra pravedamos katechezės įvairiais dvasiniais klausimais.
Advento metu kiekvieną sekmadienį vyksta sakraliniai renginiai,
kuriuose žinomi solistai, aktoriai atlieka sakralinius kūrinius.
Parapijos laikraštyje „Prisikėlimas“ sistemingai apibendrinamos katechezės, taip pat buvo spausdinamos popiežiaus katechezės
apie apaštalą Paulių, naujoji Popiežiaus enciklika „Caritas in veritate“,
Dievo žodžio skaitymas, vykstančių šventinių renginių programos
aprašymas, ypač perteikiant homilijų turinį.
Parapijoje veikia įvairios maldingumo grupės. Gyvojo Rožinio
grupė. Ši grupė renkasi vieną kartą per mėnesį, pasidalija liudijimais,
pasimeldžia už ligonius, išklauso dvasios vadovo, aptaria mėnesio
intencijas, numato adoracijos prie Švč. Sakramento grafiką. Susirinkimo dieną užsakomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio
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narius. Šiuo metu yra 48 nariai.
Parapijoje šv. Mišių auką pagyvina Sumos choras, kuris pastaruosius metus nuo 20 žmonių išaugo iki 40. suaktyvėjo ir jų veikla
parapijoje bei už jos ribų. Didžiųjų švenčių metu pagrindinėse šv.
Mišiose gieda KTU „Jaunystės“ choras, Kauno sakralinės muzikos
mokyklos chorai. Vaikams skirtose šv. Mišiose gieda vaikų chorelis, o jaunimui skirtose šv. Mišiose – parapijos jaunimo ansamblis
,,Vynmedis“.
Parapijoje pastoviai veikia ministrantų grupė (iki 10 vaikų).
Su jais sekmadieniais praveda pokalbius praktiką atliekantys klierikai,
zakristijonas.
Nuo 2008 m. parapijoje susikūrė Šv. Damijono maldos grupė
(apie 20 jaunų žmonių), jos dvasios vadovas kun. V. Kudirka. Ši
grupelė renkasi vieną kartą per savaitę, meldžiasi, šlovina Dievą,
dalijasi dvasiniais išgyvenimais, klausosi mokymo ne tik apie gyvenimo prasmę, bet ir apie artumo ir pasitikėjimo Dievu išlaikymą,
įprasminimą. Palaiko glaudžius ryšius su Tiberiados broliais, vyksta
pas brolius į rekolekcijas, padeda jiems organizuojamose stovyklose
vaikams, paaugliams. 2009 m. dalyvavo tarnystėje per Taize susitikimą Vilniuje, tarptautinėje stovykloje Belgijoje, talkina organizuojant
šventes parapijoje, sriubos dalinimo vargšams akcijoje.
Parapijoje veikia Žaliakalnio vaikų dienos centras. Per pastaruosius metus vaikų skaičius išaugo nuo 16 iki 25. dienos centre dirba
3 vienuolės, Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės:
Ses. Liudvika (soc. darbuotoja), ses. Simona (soc. pedagogė) ir
ses. Donata (pedagogė). Dvasios vad. kan. J.Gražulis.
Nuo 2008 m. šis centras įkurdintas naujose patalpose, todėl susidarė platesnės galimybės vykdyti sielovadinę – auklėjamąją programą.
Sesės organizuoja vaikams įvairias šventes, susitikimus, išvykas.
Vaikams vyksta užsiėmimai pagal pomėgius.
Vaikams vyksta ugdymo užsiėmimai grupėse įvairiomis temomis.
Per iškilmes parapijoje jie dalyvauja šventinėje prosesijoje.
Parapijoje veikia tikybos mokytojų metodinis centras.
(Dvasios vad. mons. V. Grigaravičius, vad. tikybos mokytoja E.
Šimbaraitė), yra 8 mokyklos: Kauno apskrities dailės gimnazija,
„Saulės“ gimnazija, J. Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio pagrindinė
mokykla, Žaliakalnio pradinė mokykla, Rūtelės pradinė mokykla,
Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centras.
Dirba 7 tikybos mokytojai. Pagrindinė mokytojų veikla: darbas
mokykloje, kai kurie mokytojai dalyvauja popamokinėje veikloje.
Tikybos mokytoja M. Račaitė padeda parapijos katechetei ses.I. Romaškaitei ruošti Kauno miesto Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymo
centro vaikus ir jaunuolius sakramentams. Tikybos mokytojų iniciatyva mokyklose vyksta adventiniai susikaupimai. Į šiuos renginius
kviečiami parapijos kunigai.
Džiugu, kad tikybos mokytojų pastangų dėka didėja tikybą
lankančių mokinių skaičius. Geras ryšys yra su mokyklomis ir jų
vadovais.
Moksleivių lankančių tikybos pamokas dinamika:
Mokyklos
pavadinimas
Kauno apsk.
dailės gimnazija
Kauno „Saulės“
gimnazija
J. Jablonskio
gimnazija
Aklųjų ir
silpnaregių
ugdymo centras
Kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Kauno
Žaliakalnio
pagr. mokykla (+
pradinė)
Kauno
darželis-mokykla
„Rūtelė“

Tikybos
pasirinkimas %
2007-2008 m.

Tikybos
pasirinkimas %
2008-2009 m.

Tikybos
pasirinkimas %
2009-2010 m.

56

46

46

56

58

63

49

38

36

53

41

45

48

50

74

53

71

67

79

61

75

Parapijos jaunimo grupės „Vynmedis“ narių skaičius per
pastaruosius metus išaugo nuo 10—iki 20 jaunuolių, kurie mokosi ir
studijuoja įvairiose Kauno mokyklose bei universitetuose (Dvasios
vad. kun. V. Kudirka, vad. ses. Donata).
Kiekvieną sekmadienį 15 val. jaunimas susitinka, diskutuoja,
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meldžiasi. Jaunimas aktyviai dalyvauja liturgijoje, gieda jaunimui
skirtose šv. Mišiose, savanoriais dirba Žaliakalnio vaikų dienos centre,
organizuoja piligrimines keliones ne tik po Lietuvą , bet ir užsienį.
Jaunimas dalyvauja įvairiose parapijos šventėse. Organizuoja
Gavėnios ir Advento rekolekcijas. Vasaros pabaigoje dalyvauja
Šiluvoje rekolekcijose, kurių metu dvasiškai pasirengė artėjantiems
mokslo metams.
Apie 20 jaunuolių iš gimnazijos ir parapijos jaunimo ruošėsi ir
dalyvavo Vilniuje Taize susitikime. Buvo vasaros susitikime su Taize
broliais Prancūzijoje. Rengė stovyklą Šiluvoje. Dalyvavo Šilinių
atlaiduose „Jaunimo dienoje“ ir Baltriškėse stovykloje su Tiberiados
broliais. Su Evangelikų krikščionių babtistų jaunimu organizavo
Ekumenines pamaldas parapijoje. Keli „Vynmedžio“ jaunimo nariai
dalyvavo tylos rekolekcijose.
2010 metais įkurta parapijos jaunimo grupės „Vynmedis“ internetinė svetainė, kurią redaguoja ir pildo pats parapijos jaunimas.
Taip pat jaunimas sudarė 2010 metų veiklos planą, sukūrė „Vynmedžio“ lankstinuką. Nuo 2010 m. pradėta ruoštis Lietuvos jaunimo
dienoms.
Prisikėlimo parapijos jaunimas bendradarbiaudamas su Kauno
arkivyskupijos jaunimo centru aplanko J. Jablonskio ir „Saulės“ gimnazijų jaunimą informuodamas apie savo veiklą parapijoje. Tikimės
sudominti ir paskatinti šių gimnazijų jaunimą dalyvauti parapijos
jaunimo veikloje.
Su kokiais sunkumais susiduriama?
Sunku šiandien sudominti jaunimą, atrasti ir gilinti tikėjimą,
įtraukti į aktyvią veiklą bažnyčioje, padrąsinti nebijoti išpažinti savo
tikėjimo.
Per paskutinę vizitaciją buvo atkreiptas dėmesys į jaunų
šeimų pastoraciją. 2006 m. po vizitacijos buvo imtasi kai kurių
priemonių, kad ši veikla sustiprėtų. Pirmiausia, pravedant būsimiems
jaunavedžiams konferenciją, jaunavedžiai buvo kviečiami aktyviau
įsijungti į parapijos gyvenimą.
Buvo įkurta šeimų grupė, pradėta rengti šeimų šventes, kviesti
jaunas šeimas į parapijoje vykstančius renginius.
Šiai dienai šeimų grupę sudaro 10 aktyvesnių šeimų. Pagrindiniai
renginiai, kuriuos šeimos padėjo organizuoti ir pačios dalyvavo, buvo
šie: Gyvybės dienos minėjimas; Evangelizacinė šventė parapijoje,
Šeimų šventė Šiluvoje, Negimusio kūdikio dienos minėjimas.
Šeimos centras skatina jaunas šeimas įsitraukti į savo parapijos
gyvenimą, ugdo katalikišką požiūrį į gyvybę, šeimą, vertybes.
2009 m. susikūrė Motinų maldos grupė, kurios renkasi sekmadieniais bendrai maldai.
Visos čia paminėtos sielovados grupės palaiko glaudžius ryšius
su Kauno I dekanato bei arkivyskupijos institucijomis, savo veikloje
vadovaujasi jų nuorodomis.
Parapijiečių bendruomeniškumas ugdomas per maldą, Eucharistijos šventimą. Ypač parapijiečiai aktyviai dalyvavo ir jautėsi
jų vieningumas švenčiant:
2007 m. Šv. Teresėlės relikvijų viešnagę parapijoje. Visas dienas
tikintieji gausiai lankė relikvijas.
2007 m. Eucharistijos šventę „Eucharistija – amžinoji vienybė
su Kristumi“.
2008 m. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos piligrimystės
parapijos šventime.
2008 m. rugsėjo mėn. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
jubiliejaus renginiuose .
2009 m. gegužės mėn. Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai
šventime.
Šiuose renginiuose aktyviai dalyvavo „Saulės“ gimnazijos,
Žaliakalnio pradinės mokyklos mokiniai, Žaliakalnio bendruomenės
centro „Žaliakalnio aušra“ atstovai, kurie talkino rengiant agapę ir
šventinius koncertus tikintiesiems.
Daug tikinčiųjų pritraukia kasmetinė Dievo Motinos statula keliaujanti iš Fatimos bei po Europą keliaujančio kryžiaus pagerbimas,
parapijoje vystantys Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. M. Marijos Gimimo
atlaidai, gegužinės, birželinės pamaldos, spalio mėnesį Rožinio
malda.
5. Parapijos kunigai visada vyksta į parapijiečių šeimas, kai yra
kviečiami aplankyti ligonį, pašventinti namus arba Kalėdų laikotarpyje dvasiniam pabendravimui. Parapijiečiai taip pat gali susitikti su
kunigu individualiam pokalbiui iš anksto susitarus pagal numatytą
grafiką.
Visa informacija apie parapijoje vykstančius renginius, įvykius
skelbiama: skelbimų lentoje, internetinėje „Prisikėlimo“ svetainėje,
Nukelta į 4 p.
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laikraštyje „Prisikėlimas“, o aktualiausi skelbimai paskelbiami
sekmadieniais per kiekvienas šv. Mišias.
6. Marijos legionas. Šiuo metu narių skaičius išaugo iki 7 aktyvių
narių ir apie 30 maldos pagalbininkų. Dvasios vadas kun. Virginijus
Vaitkus, pirmininkė K. Jesilionienė.
Marijos legionas meldžiasi Marijos intencija, kalba Šv. Rožinį
ir Marijos legiono maldas. Aktyvūs nariai, vieną kartą per savaitę,
renkasi į susirinkimus.
Pagrindinis legionierių darbas yra Kauno klinikų akušerinioginekologinio korpuso ligonių lankymas. Taip pat teikia informaciją
apie kunigo budėjimo laiką, apie Šv. Sakramentus, kviečia maldai,
Šv. Sakramentų priėmimui, dovanoja pašventintus medalikėlius su
aprašymais, religinę literatūrą.
Kiekvieno mėnesio 13 d. pagal galimybes vyksta į Šiluvą, rekolekcijas Kulautuvoje.
Katalikių moterų sambūrio moterys dalyvavo pagrindinėse Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo kopijos atvykimo į Kristaus
Prisikėlimo bažnyčią (2008 04 12) iškilmėse.
2008 m. dalyvavo Lietuvos katalikių moterų 100-ųjų metinių
suvažiavimo minėjime. Katalikių moterų sambūrio moterys padeda
organizuoti ir dalyvauja įvairiuose parapijos renginiuose, bendrauja
su jaunimu, jaunomis šeimomis, senjorais, Marijos legiono atstovėmis. Buvo organizuota išvyka į Švč. Mergelės Marijos 400 m.
apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus iškilmes. Sambūris taip pat surengė
konferencijų salėje keletą kultūrinių renginių, į kuriuos pritraukta
nemažai žmonių.
2009 m., skirtų Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui, surengė keletą
konferencijų ir J. Tumo Vaižganto 140 - ųjų metinių minėjimą.
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ (Dvasios vad. kan.
Juozas Gražulis, vad. R. Lipšienė) gyvuoja trečius metus, popietėse lankosi 55 senjorai. Į popietes jie renkasi kiekvieną trečiadienį. Lankosi
ne tik sekmadienio renginiuose, kurie vyksta konferencijų salėje, bet ir
piligriminiuose žygiuose, dalyvauja šv. Mišių aukoje, talkose.
Nuo 2007 m. po Sumos šv. Mišių konferencijų salėje vyksta
tradicija tapusios sekmadienio popietės, organizuojami susitikimai
su įvairių profesijų žmonėmis, vedami pokalbiai įvairiomis temomis,
rodomi religinės tematikos filmai. Taip pat sėkmingai vyksta projektas ,,Dialogas – Žodis ir Spalva“, kurio organizatoriai yra aktorius
E. Stancikas ir Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija. Šie renginiai
praturtina ne tik religinį, bet ir kultūrinį tikinčiųjų gyvenimą.
Didelio pasauliečių dėmesio sulaukė Lietuvos Carito organizuojamas atviras paskaitų ciklas konferencijų salėje, įvairių sričių
specialistai paskaitų metų supažindina su psichologiniais, fiziniais,
socialiniais, dvasiniais senėjimo aspektais.
Parapijos teritorijoje veikia trys vienuolynai – Dieviškosios
Jėzaus Širdies Pranciškonių kongregacija (Žemaičių g. 85), Švč.
Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserų kongregacija (Anykščių
g.1) ir Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos, kongregacija
(Anykščių g. 22 a). Antradienio rytais klebonas mons. V. Grigaravičius aukoja šv. Mišias Dieviškosios Jėzaus Širdies Pranciškonių
vienuolyne, o Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserų ir Švč.
Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos vienuolynuose apsilanko
keletą kartų per metus.
Seserys vienuolės aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime, dirba su
vaikais Žaliakalnio vaikų dienos centre, ruošia vaikus sakramentams,
Mišių metu skaito Šv. Rašto skaitinius.
7. Parapijos kunigams kurti gyvąją Bažnyčią, rūpintis tikinčiųjų sąmoningu dalyvavimu Eucharistijos šventime padeda Pastoracinė
taryba, kuri 2009 m. buvo ne tik atnaujinta, bet ir padidinta iki 30 asmenų. Į tarybą įsiliejo sumanūs, kūrybingi jauni žmonės, todėl tarybos
veikla ženkliai suaktyvėjo. Tai ypač pasijautė, kai vyko Evangelinės
žinios tūkstantmetei Lietuvai Evangelizacinė šventė parapijoje.
Pastoracinės tarybos nariai yra pasiskirstę pareigomis, atsakingais už institucijų veiklą parapijoje. Ypač aktyviai talkino Ekonominės
komisijos nariai sprendžiant visus ūkinius ir finansinius reikalus dėl
parapijos namų statybos, kuri prasidėjo 2009 m. vasario mėn. ir baigėsi
tų pačių metų gruodžio 26 d. Sielovadinės grupės organizuoja šventes
parapijoje, asmeniniu pavyzdžiu rodo tikėjimo pavyzdį
Pastoracinė taryba renkasi kartą per mėnesį, esant reikalui ir dažniau.
Posėdžių metu svarstomos aktualiausios problemos, įvairių švenčių or-

ganizaciniai klausimai, biudžeto paskirstymas, darbuotojų priėmimo
ir atleidimo klausimai bei kt. Metuose įvyksta 12 posėdžių.
Kiekvienų metų pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su Pastoracinės tarybos nariais, institucijų vadovais
pateikia tikintiems ataskaitą už parapijos veiklą per metus, numato
veiklos kryptis ateinantiems metams. Ataskaitinis susirinkimas vyksta
sekmadieniais po Sumos šv. Mišių. Visa medžiaga talpinama parapijos
internetinėje svetainėje ir laikraštyje „Prisikėlimas“.
Laikraštis „Prisikėlimas” – tai mėnesinis leidinys, leidžiamas
nuo 2002 m. Šių metų gegužės mėn. išleistas 89 numeris. Laikraščio
vyriausias redaktorius – parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, vadovaujantis 5 redkolegijos nariams. Laikraščio tikslas –
parodyti parapijos bendruomenės gyvenimą, supažindinti su katalikų
bažnyčios aktualijomis, ugdyti brandesnį gyvą tikėjimą. Be pastovių
rubrikų: „Sekmadienio katechezė”, „Parapijos gyvenimo atspindžiai”,
„Iš Bažnyčios istorijos”, dvasiniai psichologiniai skaitymai „Pažink
save”, “Tikėjimo žingsniai”, „Skaitytojų kūryba.
8. Abi Kristaus Prisikėlimo bažnyčios liturgiškai yra sutvarkytos
pagal visas liturgikos nuorodas. Bažnytiniai indai, rūbai ir visa kita
atributika yra atnaujinti iš esmės.
9. Parapijoje veikia aktyvi Ekonominė taryba, kuri teikia efektyvią
pagalbą klebonui.
Nuo 2006 m. iki 2009 m. buvo atlikti žymesni darbai: mažoji
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia naujai suremontuota ir apšiltinta, pertvarkyta ir atnaujinta elektros instaliacija, pagaminti nauji bažnyčios
suolai, zakristijos baldai, iš pagrindų sutvarkytas šventorius, įrengtos
kapavietės, sutvarkyti lietaus nuotekų tinklai, išgrįstas trinkelėmis
šventorius, iš lauko apšviesta bažnyčia. Pastatyti ir įrengti nauji 750
kv. parapijos namai. Finansiškai parapija yra stipri, skolų neturi.
10. Parapijos teritorijoje yra trys gimnazijos, dvi pradinės mokyklos, pagrindinė, Aklųjų ir silpnaregių bei Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrai. Glaudūs ryšiai, aktyvus bendradarbiavimas
rengiant įvairius renginius sieja su „Saulės“ gimnazija, Žaliakalnio
pradine mokykla ir bendruomenės centru „Žaliakalnio aušra“ bei
Kauno miesto Vinco Kudirkos Viešosios bibliotekos „Aušros“ padaliniu. Su kitomis ugdymo įstaigomis ryšys silpnesnis, nes tuo nėra
suinteresuoti vadovai.
11. Per paskutinę kanoninę vizitaciją buvo siūlyta didesnį dėmesį
skirti šeimų sielovadai, tėvų katechezei, jaunimo įtraukimui į parapijos
gyvenimą, Švento Rašto studijoms, parapijiečių bendruomeniškumui. Visų šių klausimų sprendimui buvo skirtas rimtas dėmesys, to
išdavoje įvyko teigiami poslinkiai.
Išaugo šeimų grupė ir aktyvesnė tapo veikla, vyksta tėvų katechezė, aktyvaus jaunimo grupė išaugo iki 20 asmenų, ženkliai atjaunėjo
Bažnyčios veidas, ypač sekmadienio ir švenčių šv. Mišiose, įkurta
Švento Rašto studijų grupė, „Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“,
Katalikių moterų sambūris, išaugo Gyvojo Rožinio narių skaičius.
12. Pagrindinė problema – visose veiklose tikinčiųjų silpnas
neaktyvumas. Nors sekmadienį visose šv. Mišiose, ypač įvairių
švenčių metu, į bažnyčią gausiai susirenka tikintieji, bet tuo viskas
ir baigiasi. Kunigai nuolat ragina ir kviečia įsijungti į savanorystės
veiklą, į įvairias maldos grupes, tuo rūpinasi ir Pastoracinės tarybos
nariai ir patys aktyviausi tikintieji.
III. Parapijos ateities planai:
1. Kiekviena institucija įpareigota atidžiai išstudijuoti Kauno
arkivyskupijos II Sinodo nutarimus liečiančius jų veiklą ir taikyti
praktikoje. Be to, supažindinti su pagrindinėmis tezėmis pastoracinės
tarybos narius.
2. Sielovadoje numatytos šios veiklos gairės:
• Tobulinti tai, kas sukurta vadovaujantis Kauno arkivyskupijos
II Sinodo nutarimais;
• Stiprinti šeimų grupės veiklą, įtraukiant naujas šeimas;
• Didesnį dėmesį skirti patarnautojų sielovadai, nuoširdžiau rūpintis pašaukimais į kunigystę ir vienuolišką gyvenimą;
• Aktyvinti ir padidinti jaunimo skaičių ir jų veiklą parapijos
gyvenime.
• Suburti aktyvius Švč. Sakramento adoruotojus.
• Aktyvinti bendruomeninį giedojimą.
• Aktyvinti savanorystės veiklą parapijoje.
3. Ūkinėje veikloje: per ateinantį laikotarpį sutvarkyti Paminklinės
Prisikėlimo bažnyčios šventorių.

Laikraščio redakcijai rašyti parapijos raštinės adresu: Laikraščiui „Prisikėlimas“, Žemaičių 31 b, Kaunas. Tel. (8-37) 229222
El. paštas : prisikelimas@kaunas.lcn.lt, internetinis adresas: www.prisikelimas.lt. Tiražas 1000 egz.
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