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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis

Labdaringų ir palaimingų 2016-ųjų šventųjų Gailestingumo metų!
Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Mieli broliai ir seserys Kristuje, prasidėjus naujiems Bažnyčios liturginiams
metams tikriausiai retas kuris susimąsto
apie tai, kaip buvo nugyventi senieji,
o žengiant į Naujuosius kalendorinius
metus neabejotinai kiekvienas mintimis
tarsi iš kalno viršūnės žvelgia į praeitį,
mąstydamas, ką gero nuveikė, kas per
juos įvyko, ir priima naujus sprendimus
ateičiai. Daugelis turbūt džiugiai dėkoja
Dievui už maloningus, darbais vaisingus
praėjusius metus, o kai kurie galbūt turi
mažai priežasčių džiaugsmui, nes aplink
matė vien blogį. Tad kokius sprendimus
priimsite ateičiai? Ar sugebėsite pakilti
virš kasdienės rutinos ir stengsitės kažką
pakeisti, pamatyti šalia savęs ir savyje
gera? Tepadeda Švč. M. Marija visiems
teisingai pasirinkti.
Pirmoji Naujųjų metų diena Bažnyčioje yra skirta pagerbti Švč. Mergelei
Marijai, Dievo Gimdytojai. Šioje iškilmėje skaitomas skaitinys iš Senojo
Testamento Skaičių knygos apie vyriausiojo kunigo palaiminimą: „VIEŠPATS
telaimina ir tesaugo tave“ (Sk 6, 24).
Viena vertus, Dievas laimina kiekvieną
naują pradžią, kita vertus, Marijos gyvenime šis palaiminimas tobulai išsipildo.
Dar prieš pradėjimą Marija buvo Dievo
išrinkta būti Jo Sūnaus Motina ir buvo
apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, jai
visiškai nieko nedarant, tik be galo pasitikint Dievu. Marija ne tik gauna Dievo
palaiminimą, bet ir dosniai juo dalijasi.
Po angelo apreiškimo Marija išskubėjo
pas giminaitę Elzbietą, kad pasveikintų
ją ir atneštų palaiminimą jos įsčių vaisiui.
Vėliau ji su meile augino Dievo Sūnų
Jėzų, laimindama jaunavedžius Kanoje,
prašo Jėzų padaryti pirmąjį stebuklą –
vandenį paversti vynu. Marija ištikimai,
su didele ramybe širdyje lydėjo Sūnų į
Golgotos kalną, narsiai priėmė Jo mirtį, nes pasitikėjo Dievu, tvirtai tikėjo
žodžiais: „Jis bus atiduotas pagonims,
išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas.
Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną
jis prisikels“ (Lk 18, 32-33).

Taigi Marija yra mums tobulas
pavyzdys gyventi Dievo palaiminimų
dvasia. Evangelijoje pagal Luką išryškinami labai svarbūs Marijos bruožai:
„Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir
svarstė juos savo širdyje“ (Lk 2, 19). Tai
reiškia, kad Marija panaudojo tris savo
esybės galias: atmintį (įsiminė, kas buvo
sakoma ir kas vyko jos gyvenime), jausmus (visa, ką girdėjo ir matė, laikė savo
širdyje) ir protą (visus įvykius svarstė).
Ir mes, mielieji, kviečiami atsiminti
viską, ką Jėzus dėl tavęs ir dėl manęs
padarė. Tegul širdis saugo Jėzaus Kūną
ir Kraują, kuriais kaskart maitinamės per
Švč. Eucharistiją, ir lavinkime savo protą
bei valią, kad gebėtume sekti Jo parodytu
pavyzdžiu, eiti Jo nurodytu keliu.
Norėčiau dar atkreipti dėmesį į keletą
Evangelijos ištarmių, susijusių su Jėzaus

gimimu. „Visi žmonės, kurie girdėjo,
stebėjosi piemenėlių pasakojimu“ (Lk 2,
18). Mielieji, ar kada nors jus pagauna
nuostaba dėl to, kad pats Dievas panoro
tapti žmogumi, įsikūnydamas kuklios
mergelės įsčiose? Dar daugiau – gimimo
vietai pasirinko kuklų gyvulių tvartelį,
kad vėliau Jonas Krikštytojas apie Jį
sakytų: „Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29).
Argi nekelia nuostabos, kad Jėzus paliko
Dangaus sostą ir karališkąsias privilegijas, kad stotų prie Jordano į vieną gretą
su nusidėjėliais, vėliau atsiduotų gėdingiausiai kančiai ir mirčiai ant kryžiaus
už tave ir už mane? Tik nuostaba gali
sužadinti širdyje dėkingą garbinimą ir
nuoširdų dėkojimą Dievui. Ar galime
įsivaizduoti, kokią nenusakomą žodžiais
nuostabą Kalėdų naktį patyrė piemenys,
kai jiems „pasirodė Viešpaties angelas, ir
juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa”
(Lk 2, 9), išgirdus: „Šiandien Dovydo
mieste jums gimė Išganytojas“ (Lk 2,
11) ir pamačius gausią dangaus kareiviją,
garbinančią Dievą giesme? Nubėgę „į
Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko“ (Lk
2,15), jie rado viską, kaip jiems buvo
pasakyta, ir „grįžo atgal garbindami ir
šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę “ (Lk 2, 20).
Mes taip pat kviečiami dalytis ir liudyti Kristaus pažadų išsipildymą mūsų
asmeniniame gyvenime. Argi įtikėjęs nepatyrei, jog Kristus kur kas nuostabesnis,
gailestingesnis, kupinas meilės labiau,
nei apie Jį skelbė Raštai? Juk tikrai turi
už ką Jam dėkoti!
Tad atneškime Marijai vien padėkas už tai, ką gero per Dievo malonę
patyrėme praėjusiais metais, o šiais Jubiliejiniais Gailestingumo metais mūsų
palinkėjimas artimui tebūna: „Viešpats
telaimina ir tesaugo tave!“ Juk taip džiugu žinoti, kad Dievas tave ne tik laimina,
bet ir saugo, išlaiko savo artumoje, išlaiko Jėzuje Kristuje, per kurį visi esame
Dievo Motinos vaikai.
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Sveikiname Padėkos ženklo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ laureatus!
2015 m. gruodžio 26 d. parapijos
Pastoracinės tarybos nutarimu Padėkos
ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti:
Kristaus Prisikėlimo parapijos referentė Aldona Narušienė už ilgametį
nuoširdų darbą bei aktyvų dalyvavimą
parapijos gyvenime;
Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė Rimutė Lipšienė
už nuoširdų bei kūrybingą vadovavimą

parapijos pagyvenusių žmonių sambūriui
„Senjorai“ ir aktyvų dalyvavimą parapijos
gyvenime;
Individualios įmonės „GT technika“
vadovas Tadas Gecevičius už dosnų
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikos rėmimą.
Dėkojame, džiaugiamės ir linkime
toliau vaisingais, kūrybingais bei labdaringais darbais nepailstamai liudyti
gėrį savo aplinkai.

Pažinkime Šventąjį Raštą
Kun. Linas Šipavičius, Šventojo Rašto magistras

NAUJASIS TESTAMENTAS
Kai kurių Naujojo Testamento tekstų
mokymas apie Dievo žodį yra identiškas
atitinkamiems Senojo Testamento fragmentams (plg. Mt 15, 6). Taigi, Marija
įtikėjo į žodį, kurį jai perdavė angelas (Lk
1, 37n. 45); Joną Krikštytoją žodis pasiekė
panašiai kaip anksčiau pranašus (Lk 3, 2).
Tačiau dabar dažniausiai žodžio paslapties
centre yra Jėzaus Kristaus asmuo.
I. Dievo žodis ir Jėzaus žodis
1. Žodis apreiškia ir veikia. Niekur
Naujajame Testamente nenurodoma, kad
Dievo žodis yra nukreipiamas į Jėzų kaip
į pranašus. Ir Jonas, ir sinoptikai Jėzaus
žodį pristato taip, kaip Senasis Testamentas Dievo žodį: jis yra galia, kuri veikia;
jis yra šviesa, kuri apreiškia.
Jėzaus žodis yra veikiančioji galia.
Jėzui ištarus žodį, įvyksta stebuklai, kurie yra Dievo Karalystės ženklai (Mt 8,
8. 16; Jn 4, 50-53). Žodžiu Jis pakeičia
žmonių širdis, atleidžia nuodėmes (Mt
9, 1-7). Matomi išoriniai stebuklai yra
vidinio veikimo žmonių širdyse simboliai.
Žodžiu Jis paveda savo valdžią Dvylikai
(Mt 18, 18; Jn 20, 23) ir įsteigia Naujosios
Sandoros ženklus (Mt 26, 26-29). Jame ir
per Jį kuriantis žodis veikia išpildymo čia
žemėje išganymo darbą.
Jėzaus žodis yra apreiškiančioji šviesa, nes Jėzus per žodį skelbia Karalystės
Gerąją Naujieną, „skelbia mokslą” (Mk
4, 33) ir per palyginimus duoda pažinti
Dievo Karalystės paslaptis (Mt 13, 11).

Dievo Žodis

Iš pažiūros Jis – pranašas (Jn 6, 14) ar
mokytojas, mokantis Dievo vardu (Mt
22, 16), o iš tikrųjų Jis kalba „kaip turintis
galią” (Mk 1, 22), naudojasi savo valdžia,
tvirtai žinodamas, kad Jo „žodžiai nepraeis” (Mt 24, 35). Tai leidžia atskleisti
paslaptį, kurią su džiaugsmu medituoja
ketvirtosios Evangelijos autorius: Jėzus
„kalba Dievo žodžius” (Jn 3, 34), Jis kalba, kaip išmokė Jį Tėvas (8, 28), todėl Jo
„žodžiai yra dvasia ir gyvenimas” (6, 63).
Evangelistas Jonas keletą kartų pabrėžtinai naudoja žodį „kalbėti” (gr. lalein),
norėdamas pabrėžti Jėzaus pasiuntinybę
(pvz., Jn 3, 11; 8, 25-40; 15, 11; 16, 4n).
Jėzus „nekalba iš savęs” (12, 49n; 14, 10),
o „skelbia taip, kaip Tėvas yra sakęs” (12,
50). Pranašiško žodžio paslaptis, nurodyta
Senajame Testamente, pilnatvę pasiekia
Jėzaus asmenyje.
2. Žmonių reakcija į žodį. Žmonės
irgi yra įpareigoti užimti tam tikrą poziciją
atžvilgiu žodžio, per kurį įeina į betarpišką kontaktą su Dievu. Sinoptikai užrašo
Jėzaus pamokymus, o Jis labai aiškiai
nurodo išrinkimo kainą. Palyginime apie
sėjėją žodis, kitaip tariant, Geroji naujiena
apie Karalystę, yra skirtingai priimamas
klausytojų: visi girdi, bet tik tie, kurie jį
supranta (Mt 13, 23), priima (Mk 4, 33)
bei „saugo” (Lk 8, 15) – mato, kaip žodis
tampa juose vaisingas. Taip pat pamokslo
ant kalno pabaigoje Jėzus palygina likimą
tų, kurie „klauso Jo žodžių ir išpildo jį”, ir
tų, kurie „klauso Jo žodžių, bet jų nevyk-

do” (Mt 7, 24. 26; Lk 6, 47. 49). Pirmuoju
atveju – tai namas, pastatytas ant uolos, o
antruoju – tai statinys, pradėtas ant smėlio.
Šie paveikslai parodo teismo perspektyvas, kai kiekvienas bus teisiamas pagal
atsiliepimą į žodį: „Jei kas gėdisi manęs
ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir
Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje
su šventaisiais angelais” (Mk 8, 38).
Evangelistas Jonas iškelia tą pačią
idėją, bet akcentuoja ją ypatingu būdu.
Evangelijoje nusakoma, kaip dėl Jėzaus
žodžių įvyksta klausytojų pasidalijimas
(Jn 10, 19). Vienoje pusėje yra tie, kurie
tiki (Jn 2, 22; 4, 39. 41. 50), klauso jo
žodžio (5, 24), saugo jį (8, 51n; 14, 23n;
15, 20), laikosi jo (8, 31) ir jis juose laikosi
(5, 38; 15, 7). Jie jau turi amžinąjį gyvenimą (5, 24) ir niekad nepažins mirties (8,
51). Kitoje pusėje yra tie, kuriems žodis
yra pernelyg kietas (6, 60) ir „negali jo
klausyti” (8, 43); atmeta jį ir paniekina
Kristų. Tas Jėzaus žodis teis paskutiniąją
dieną (12, 48); nes tas žodis nėra Jo, bet
Tėvo (12, 49; 17, 14), – jis yra Įstatymas
(17, 17). Užimant tam tikrą poziciją Jėzaus žodžio atžvilgiu, kartu išreiškiamas
santykis į Jo asmenį ir į paties Dievo
asmenį. Žmogus arba remiasi gyvenime
teologinėmis dorybėmis – tikėjimu, viltimi ir meile, arba ne – tada įžengia į blogio
pasaulio tamsybes.
(Tęsinys, pradžia – PRISIKĖLIMO 157 nr.)

Parapijos gyvenimo atspindžiai
Pastoracinės tarybos narės Birutė Vasylienė ir Dalė Starkutė

Piemenėlių Mišios

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Į Piemenėlių šv. Mišias bazilikoje
parapijos tikintieji pradėjo rinktis net prieš
21 val. Vieni skubėjo prie prakartėlės, kuri
priminė įrengtą oloje gyvulėlių tvartelį,
kiti gėrėdamiesi apžiūrinėjo skoningai
papuoštą altorių bei per visą bažnyčios ilgį
kybančius puošnius kalėdinius vainikus.
Tai mūsų floristės Janinos Balasevičienės
ir jos dukros Joanos kruopštaus, beveik
mėnesį trukusio darbo rezultatas. Nuoširdi padėka ir pagyrimas jums, mielos
kūrybingos darbštuolėlės!
Lygiai 22 val. bazilikos skliautus
sudrebino sodrus solo partiją atliekančio
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Kauno valstybinio muzikinio teatro dainininko Mindaugo Zimkaus tenoras. Skambant giesmei „Tyliąją naktį“, patarnautojų

ir parapijos kunigų procesija nuo presbiterijos pro gausiai susirinkusių tikinčiųjų
būrį iš lėto priartėjo prie prakartėlės.
Klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui
ją pašventinus, baziliką užliejo giesmės
„Sveikas, Jėzau gimusis“ garsai.
Po prakartėlės pašventinimo prasidėjo
šv. Mišios, kurioms vadovavo klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. Julius
Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis ir Šv.
Rašto magistras kun. Linas Šipavičius.
Vietoj homilijos klebonas, taręs sveikinimo žodį ir palinkėjęs visiems ramybės,
bendrystės, atjautos bei gailestingumo
stokojančiam, perskaitė Kauno arkivys-
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kupo Liongino Virbalo ir jo pagalbininko vyskupo Kęstučio Kėvalo kalėdinį
sveikinimą.
Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius paskelbė,
kad Pastoracinės tarybos sprendimu kasmet, minint šios bažnyčios konsekracijos
metines, Padėkos ženklu „Paminklinė
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ yra
apdovanojami aktyviausi parapijiečiai ir
bažnyčios rėmėjai. Šią kalėdinę naktį klebonas Padėkos ženklą įteikė įmonės IĮ
„TG technika“ vadovui Tadui Gecevičiui,
dėkodamas jam bei jo įmonei už tylų ir
dosnų bažnyčios rėmimą.
Po palaiminimo klebonas paklausė,
ar visi, įeidami į baziliką, gavo parapi-

jos kunigų sveikinimo žodį su giesmės
„Sveikas, Jėzau gimusis“ tekstu. Pakilus
rankų miškui, jis paragino šią giesmę
džiaugsmingai visiems kartu sugiedoti.
Rodos, kasmet skamba užgimusiam
kūdikėliui Jėzui tos pačios šlovinimo giesmės, ta pati iškilminga šventinė liturgija,
tačiau vis naujai išgyveni, naujai užgauna
širdį ir paliečia jausmus suvokimas to, kad
pats Dievas nusižemino, tapo žmogumi,
netgi bejėgiu Kūdikiu, kad žmogui padovanotų savo meilę, pakviestų į laisvą,
džiaugsmingą gyvenimą. Ir norisi šlovinti,
dėkoti, dėkoti, ir dėkoti....
Iš bazilikos besiskirstančius šventinės
džiugios nuotaikos kupinus žmones į
stebuklingosios nakties tylą lydėjo nuos-

tabi Georgo Frydricho Hendelio giesmė
„Džiaugsmas šiandien aplankė mus“.
Šv. Kalėdų proga iš širdies taip pat veržiasi padėkos žodžiai už nuoširdžią tarnystę
mūsų mylimiems kunigams: nepailstamam
rūpestingajam klebonui mons. Vytautui
Grigaravičiui, mieliems vikarams – kun.
Juliui Grigoniui, Šv. Rašto magistrui kun.
Linui Šipavičiui, altaristai kun. Virginijui
Lenktaičiui ir kun. rezidentui prof. Robertui
Pukeniui. Dėkojame Viešpačiui, kad turime
jus, brangieji, ir linkime Dievo palaimos,
Šv. Dvasios dovanų, kunigų Motinos –
Švč. M. Marijos globos toliau su meile
ir gailestingumu skleidžiant Evangelijos
žinią, mokant mus melstis, rodant teisingą
kryptį kelyje pas Dievą.

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

11-ųjų Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
konsekravimo metinių šventinis minėjimas bazilikoje

Gruodžio 26-ąją, antrąją šv. Kalėdų
dieną, 12 val., šv. Mišiomis paminėjome
Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, 2015 m. popiežiaus Pranciškaus
tituluotos bazilika, konsekravimo 11-ąsias
metines. Jau tapo tradicija, kad šią dieną
šv. Mišias iš mūsų tautos šventovės transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas.
Prieš iškilmingas šv. Mišias Marijos
radijo atstovai, vadovaujami kun. Juliaus
Grigonio, vedė Rožinio maldą.
12 val., skambant G. F. Hendelio
giesmei „Džiaugsmas šiandien aplankė
mus“, prie altoriaus iškilmingai atėjo
bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, mūsų parapijos
kunigai: Šv. Rašto magistras kun. Linas
Šipavičius, vik. kun. Julius Grigonis,
alt. kun. Virginijus Lenktaitis, klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius, svečiai
kunigai: Švč. Jėzaus Širdies (Šančių)
parapijos klebonas Virginijus Birjotas,
Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos
klebonas mons. Kęstutis Grabauskas, kun.
dr. Petras Pich, Šv. Pranciškaus Ksavero
rektorato kun. doc., filos. m. dr. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. relig. šviet. mgr.
teol. lic. Artūras Kazlauskas, prelatas prof.
hab. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, vyskupai: Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis,
arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius
SJ, teol. dr., Kauno arkivyskupijos vysk.
augz. Kęstutis Kėvalas ir tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kuris vadovavo
iškilmingoms šv. Mišioms.
Homilijoje arkivyskupas Lionginas
Virbalas SJ kalbėjo, jog šviesa ir šešėlis,
malonė ir piktavališkumas, gimimas ir
mirtis – visa tai yra pasaulyje ir gyvena

mumyse. Visa tai primena mums šitos
dienos – Kristaus gimimas ir šv. Stepono
kankinystė. Kartu negalime pamiršti Jėzaus atėjimo, kuris paženklintas gimimu
gyvulių tvartelyje, Erodo persekiojimu,
tremtimi, pagaliau šv. Stepono mirties
šešėlis krenta ant Jo. Į Jėzaus mirtį galime
žvelgti Jo prisikėlimo šviesoje, nors gyvename mirties šešėlyje, bet mums šviečia
prisikėlimo šviesa. Apie tai byloja šv.
Steponas, kuris savo kankinystėje, žvelgdamas į dangų, tarė: „Štai regiu atsivėrusį
dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo
dešinėje“(Apd 7, 56). Evangelijos žodžiai
jam nebuvo tušti žodžiai: šv. Steponui
buvo paskirta patarnauti kitiems, ir mirė
jis panašiai kaip Kristus, prašydamas atleidimo savo kankintojams. Tegul palaiko
mus šv. Stepono viltis, kad jokia tamsa
negali užgožti Jėzaus atneštos šviesos.
Toliau arkivyskupas pasidžiaugė, kad
šiandien meldžiamės bazilikoje, kuri yra
ypatinga šventovė, karališki namai. Šie
Kristaus prisikėlimą liudijantys namai
prikelti gyvenimui daugelio žmonių tikėjimo dėka. Arkivyskupas palinkėjo, kad čia
visada šviestų Kristaus atneštoji šviesa ir
visus lydėtų Dievo malonė. Baigdamas
homiliją, arkivyskupas pacitavo popiežiaus emerito Benedikto XVI mintis apie

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

Šventosios Šeimos iškilmė parapijoje

Gruodžio 27 d., 11 val., Sumos Mišiose, švenčiant Šventosios Šeimos iškilmę,
klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
prie bazilikos durų pasitiko dvi poras –
Birutę ir Antaną, Gražiną ir Simoną,
švenčiančias auksinį bendro gyvenimo
jubiliejų. Juos kartu su vaikais bei vai-

kaičiais klebonas iškilmingai atsivedė ir
pasodino priešais altorių.
Šv. Mišių pradžioje monsinjoras pasidžiaugė, kad šiandien parapijoje tikra
laimė ir džiaugsmas, nes turime dvi poras
jubiliatų, kurie liudija gražų ne dešimties,
ne dvidešimties, bet 50-ies bendro gyvenimo

šv. Stepono kankinystę ir pasakė: „Šlovė
Dievui, kad ši pergalė padeda ne blogiu atsakyti į blogį, bet tiesos ir meilės šviesa.“
Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas
Lionginas Virbalas SJ visiems suteikė
iškilmingą palaiminimą, po kurio vyko
Padėkos ženklų „Paminklinė Kristaus
Prisikėlimo bažnyčia“ įteikimo ceremonija. Už nuoširdžią veiklą parapijoje buvo
apdovanotos parapijos referentė Aldona
Narušienė ir parapijos sambūrio „Senjorai“ vadovė Rima Lipšienė.
Pastoracinės tarybos atstovai tarė
padėkos žodį vyskupams ir įteikė gėlių.
Po šv. Mišių parodų salėje vyko agapė
su ganytojais.
16 val. parapijiečius ir bazilikos svečius džiugino mišraus choro „Leliumai“
dainininkai, vadovaujami meno vadovo
ir dirigento Dainiaus Druskio.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie padėjo
rengti šias atgaivą širdžiai teikiančias
kalėdines dienas. Šlovė Viešpačiui!
metų jubiliejų. Vadinasi, įmanoma nugyventi
ilgą bendrą gyvenimą, užauginti vaikus,
susilaukti vaikaičių, nepaisant gyvenimo
sunkumų, įvairių iššūkių, kurių, be abejo,
būta. Homilijos metu klebonas dar ne kartą
pasidžiaugė ir linkėjo jiems bei visoms
susirinkusioms poroms remtis Šventosios
Šeimos pavyzdžiu. Po homilijos jis pakvietė
Nukelta į 4 p.
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visas dalyvaujančias šv. Mišiose sutuoktinių poras atnaujinti Santuokos sakramentą. Džiugu buvo matyti, kaip per visą baziliką
centrinėje navoje vienas prieš kitą sustojusieji sutuoktiniai, vadovaujami klebono, su jauduliu širdyje tarė Santuokos sakramento
atnaujinimo žodžius ir buvo palaiminti apšlakstant švęstu vandeniu.

Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas visus šv. Mišių dalyvius paragino jubiliatams sugiedoti „Ilgiausių metų“. Po to abiem poroms
jis įteikė Santuokos sakramento jubiliejinį dokumentą ir atminimui
padovanojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos albumą.
Džiugi ir jaudinanti iškilmė baigėsi giesme „Sveikas, Jėzau
gimusis“.

Jubiliejinių gailestingumo metų šventimo kalendorius Kauno mūsų viešpaties
Jėzaus Kristaus prisikėlimo parapijoje (sausio mėn.)
Data ir laikas
Sausio 1 d.
Šv. Mišios sekmadienio tvarka
Penktadieniais
18. 30 val.
Per visus Gailestingumo metus
Kiekvieną dieną 17.30 val.,
sekmadieniais 10.30 val.
Šeštadieniais 18.30 val.
Sausio 3 d.,
Sekmadieniais
7.45 val. ir 9.15 val.
Sekmadieniais
12.00 val.
Sausio 6 d. ir 20 d., 18.00 val.
Sausio 10 d.
12.00 val.
Sausio 14 d., 16 val.
Sausio 17 d.
Sausio 18-21 d.
Sausio 20 d., 17.00 val
Sausio 24 d.
Sausio 28 – kovo 31 d.,
18 val., ketvirtadieniais
Sausio 25 d.
Sausio 26 d., 18.00 val.
Sausio 27 d.
Sausio 31 d.

Šventė ir renginys
Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja.
Meldžiamės už taiką.
Švč. Sakramento adoracija

Vieta
Mažojoje Prisikėlimo
bažnyčioje ir bazilikoje
Bazilikoje

Moderatorius
Parapijos klebonas mons.
Vytautas Grigaravičius
Parapijos kunigai

Tęsiasi keliaujančios Madonos – Marijos, Paslaptingosios Rožės, Dievo Motinos – piligrimystė parapijoje
Dievo Gailestingumo vainikėlis ir
litanija

Parapijiečių šeimose

Marijos legiono koordinatorė
Kristina Jasilionienė

Bazilikoje

Šiluvos Mergelės
Marijos draugijos koordinatorė Ada Azarevičienė
Parapijos kunigai

Švč. M. Marijos litanija ir pasiaukojimo malda Bazilikoje
Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). Šv. Mišios
Katechezė
Mažojoje Prisikėlimo
Parapijos kunigai
bažnyčioje ir
bazilikoje
Pal. Mykolo Sapočkos minėjimas
Bazilikos
Parapijos klebonas mons.
(Gailestingumo jubiliejui skirtos popietės)
konferencijų salėje
Vytautas Grigaravičius
Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Bazilikos
Parapijos Caritas
konferencijų salėje
vadovė Jūratė Matikovienė
Kristaus Krikštas. Šv. Mišios
Parapijos jaunų šeimų Trijų Karalių šventė
Bazilikos
Jaunų šeimų ratelio vadovė
konferencijų salėje
ses. Ramutė Budvydytė
Krikščioniško filmo peržiūra
Bazilikos
Biblijos studijos koordinatorė
konferencijų salėje
Birutė.Vasylienė
II eilinis sekmadienis. Migrantų ir pabėgėlių diena.
Ši diena – Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus dalis. Šv. Tėvas Pranciškus kviečia paminėti šią dieną
kiekvienoje vyskupijoje ir parapijoje, dalyvaujant tiek pabėgėliams, tiek vietinei bendruomenei
Parapijiečių piligriminė kelionė į Romą
Parapijos klebonas mons.
Vytautas Grigaravičius
Mokymai Šv. Rašto skaitytojams
Bazilikos
Kun. Linas
konferencijų salėje
Šipavičius
III eilinis sekmadienis. Šv. Mišios
ALFA kursas bendruomenei
Bazilikos
Tikybos. mokytojas.
konferencijų salėje
Gabrielius Čufarinas
Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka
Ekumeninės pamaldos
Mažojoje Kristaus
Parapijos klebonas mons.
Prisikėlimo bažnyčioje
Vytautas Grigaravičius
Piligriminė kelionė į Pal. Jurgio Matulaičio
Parapijos klebonas mons.
minėjimą Marijampolėje
Vytautas Grigaravičius
IV eilinis sekmadienis. Šv. Mišios

Kviečiame visus į ALFA kursą!

Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su
pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai
išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį
santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė dalytis savo mintimis,
ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori
geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.
Jis vyks ketvirtadieniais nuo sausio 28 d. iki kovo 31 d.
bazilikos konferencijų salėje.

Kviečiame visus jungtis į Gyvojo Rožinio
maldą

Jubiliejiniais Gailestingumo metais kviečiame įsipareigoti kartu melstis rožinio malda parapijos intencijomis,
kasdien sukalbant po vieną Rožinio maldos slėpinį.
Norinčius prašome užsirašyti parapijos raštinėse
arba paskambinti parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorei Adai Azarevičienei tel.
861533443.

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.
Vyr. redaktorius parapijos klebonas, dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius; redakcijos nariai:
Aldona Narušienė, Birutė Vasylienė, Rima Lipšienė, Adolfa Daukšienė, Dalė Starkutė.
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