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Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę.
Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. 
Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!   (Jn 14, 27)

Jus mylintis parapijos klebonas mons.  
Vytautas GRIGARAVIČIUS 

Mielieji mano žmonės, per trisdešimt kunigystės 
metų nesitikėjau, kad teks išgyventi tokią skaudžią ir 
kartu prasmingą Gavėnią tuščioje bažnyčioje, be Jūsų. 
Dar labiau spaudžia širdį mintis, kad Verbų sekmadie-
nis, Didžioji savaitė praėjo be bendruomenės, o Kris-
taus Prisikėlimo rytas išaušo taip pat be Jūsų džiaugs-
mingo dalyvavo Velykų iškilmėje.

Kita vertus, turime dėkoti Dievui už suteiktą gali-
mybę sustoti, susimąstyti, pažvelgti į save, savo gyve-
nimą, Dievo duotas mums dovanas, kurių dėka turėjo-
me progą daryti gera, rūpintis vieni kitais, kurti grožį, 
branginti kiekvieną bendrystės akimirką. Ar visada 
taip buvo? Tam turėjome tylos laiko ir nežinia, kiek 
dar jo bus mums skirta pamąstymui. Guoskimės vilti-
mi, kad po nakties visada išaušta šviesą nešantis rytas. 
Junkimės į maldos vienybę, skaitykime Šventąjį Raštą, 
kuris padės atpažinti Dievo siunčiamus ženklus ir Jo 
planą mūsų gyvenimams.

Per šią Gavėnią, su rožiniu rankose melsdamasis už 
Jus, vaikščiodavau po ištuštėjusias mūsų parapi-

jos gatves, mintimis apsilankydamas kukliuo-
se nameliuose ir daugiaaukščiuose, kur verda 
Jūsų kasdienis gyvenimas – kupinas džiaugs-

mo, vilties, maldos, ramybės ar apimtas nepri-
teklių, liūdesio, nerimo, baimės… Tuo metu gal 

gėrėte kavą su savo namiškiais, gal kuris nors 
slaugėte prie ligos patalo prikaustytą artimą 
žmogų, galbūt ir piktą žodį pasakėte vienas ki-
tam, o gal paprasčiausiai leidote laiką prie tele-

vizijos ekrano ir aptarinėjote šių dienų įvykius.  
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Turėjau viltį, kad dažnas klausotės Marijos radijo, jun-
giatės į bendrą visos Bažnyčios maldą. Visus Jus, bran-
gieji, apglėbiau savo malda, visiems prašiau Dievo pa-
laimos bei globos, Šventosios Dvasios vedimo ir Švč. 
Mergelės Marijos užtarimo, dėkojau kiekvienam Jūsų 
už dosnumą, rūpestį ir Bažnyčios meilę, kurią nuolat 
jaučiame mes, kunigai.

Šv. Velykų rytą, 8 val., suskambės Kristaus Prisikė-
limo bazilikos varpai, paskelbdami: „Aleliuja! Kristus 
prisikėlė, kaip buvo sakęs“. Tegul tas nuostabus Prisi-
kėlimo rytas nušluosto nuo mūsų veido skausmo, ne-
vilties, nepasitikėjimo ašaras.

Šiais metais mums brangią šventę švęsime siaurame 
šeimos ratelyje ar pavieniui prie televizijos ekrano arba 
klausydamiesi Marijos radijo. Kviečiu maldoje prisi-
minti vieni kitus: tolimus ir artimus giminaičius, ben-
druomenės narius, bendradarbius, kaimynus, ištiktus 
ligos, kenčiančius vienišumą ir atskirtį. Prisiminkime 
ir tuos, kurie nejaučia Dievo meilės, jiems daug sun-
kiau, jie neturi vilties, kuri mūsų neapvilia, „nes Dievo 
meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri 
mums duota“ (Rom 5, 5). 

Mieli parapijos žmonės, sveikinu Jus su Šv. Vely-
komis, linkiu meilės, ramybės, vilties bei gausių Die-
vo malonės dovanų Jūsų šeimoms ir artimiesiems. Šia 
proga ypač noriu padėkoti Jums, bendradarbiai, kurie 
uoliai padedate palaikyti kasdienį parapijos gyvenimą. 
Tegul visus mus stiprina popiežiaus Pranciškaus žo-
džiai: „Kristus gyvas. Jis yra mūsų viltis ir pati gra-
žiausia viso pasaulio jaunystė. Viskas, ką jis paliečia, 
atjaunėja, tampa nauja, prisipildo gyvybės. Jis yra ta-
vyje ir su tavimi. Jis tavęs niekada nepaliks. Kad ir kiek 
tu nuo jo nutoltum, jis – Prisikėlusysis – yra su tavimi, 
tave kviečia ir laukia, kad su juo vėl viską pradėtum iš 
naujo“ (Christus vivit, 1–2). 

Būkime džiugūs ir šlovinkime Viešpatį: „Kristus ti-
krai prisikėlė! Aleliuja! Aleliuja!“ 

Visada su Jumis maldoje pasilieku ir viliuosi, kad 
netrukus visi kartu susirinksime į bendrą maldą Mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


