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Kauno Kristaus Prisikëlimo parapijos laikraðtis

Kauno Kristaus Prikëlimo parapijos klebono ir parapijoje
dirbanèiø kunigø kalëdinis þodis tikintiesiems
Apaðtalas Paulius Pirmajame laiðke
korintieèiams ketvirtame skyriuje atkreipia
dëmesá, jog þmoguje dominuoja dvasios jëga.
Þmogus yra laisvas, tad atsakingas uþ savo
gyvenimà, ir todël, apmàstydamas save Dievo
artumoje ir jo sukurtojo pasaulio aplinkoje, jis
negali nieko kito, tik apþvelgti savo nueità kelià
ir nuolatinai savæs klausti, ar tikrai buvau
iðtikimas Vieðpaties tarnas.
Advento laikotarpis buvo puiki proga
vidinei tylai ir susitelkimui. Yra asmenø, kurie
daþnai bûna pernelyg bailûs. Kiti trokðta
didelio aiðkumo ir preciziðkos tvarkos tiek
iðoriniame gyvenime, tiek dvasiniuose
dalykuose. Kiti bando suvokti vidinio
gyvenimo dalykus iki smulkmenø. Yra tokiø,
kurie á viskà, t. y., á savo gyvenimà, á kitus
þmones, á dvasinius dalykus þvelgia labai
pavirðutiniðkai, tik prabëgomis paþvelgdami á
tamsiuosius savo gyvenimo puslapius,
tarytum ant turgaus prekystaliø sudëtas
nelabai reikalingas prekes. Yra ir susirûpinusiø,
skrupulingø bei neramiø, kurie jauèiasi turá lyg
ir gintis nuo Dievo. Ið tiesø mes tegalime tik
skubëti pas Já, pasinerti jo malonëje, nes esame
vargðai, trapûs ir nesaugûs, tegalintys tik
melsti, kad Jis iðtiesintø mûsø keliø vingius,
uþlygintø griovas, apðviestø tamsumas ir
iðgydytø þaizdas. Jei suvokiame esà reikalingi
Dievo pagalbos, Advento laikas kaip tik mums:
privalome pabandyti suprasti Evangelijos
naujienà, - Dievas yra geras, Jis ateina pas mus
ákûnytoje malonëje ir Jo nuopelnø dëka
tamsybë pasikeièia á ðviesà, netikrumas,
abejonë ir laukimas sutirpsta Vieðpaties gimimo
dienoje. Laukimo laikas ir Kalëdø diena, jei tik
mes atvirai ir be baimës atsiveriame Vieðpaèiui,

patikime Jam savo nuodëmes, klaidas ir nerimà,
nebijodami jo teismo, bet pasitikëdami Jo
teisingumu ir Jo meile, tampa malonës laiku,
kai Dievas mums parodo savo iðtikimybæ. Jis
atsiliepia mums, jei tik mes buvome atviri jam.
Vieðpats mus myli, netgi jei mes kasdienybëje
buvome pavirðutiniðki ar mûsø ðirdis linko prie
daugelio kitø dalykø, pamirðtant savo
paðaukimà amþinybei. Dievas yra iðtikimas,
geras, mielaðirdingas, apðvieèiantis. Jis arti
mûsø. Ji áþengë á þmogaus gyvenimà konkreèiu
istorijos momentu ir trokðta dalyvauti mûsø
kasdienybëje. Privalome bûti optimistai ir
pasitikëti Dievu bei jo malone. Neturime teisës
màstyti apie Jo teisingumà ir malonæ tarytum
pasmerktieji. Ne mes patys turime save teisti
ar teisinti, bet privalome leisti, kad ateinantis
ir atëjæs Þmogaus Sûnus mus teistø ir iðteisintø
savo kantrybëje ir meilëje, atsiþvelgdamas á
mûsø iðtikimybæ Jam ir sau patiems. Jëzus
Kristus, Dievo Sûnus, tapdamas þmogumi
priëmë mûsø kasdienybæ, tad pasitikëkime
Juo. Tarkime Jam: Tu esi mano tikëjimo
Vieðpats, mano jëga ir mano laimë, Tu esi mano
gyvenimo nesibaigianèio laukimo atbaigimas mano amþinos Kalëdos. Priimkime atëjusá ir
leiskime Jam pasilikti mûsø gyvenime, tada Jo
paskutiniojo atëjimo ir teismo diena bus
malonë ir ramybë Dievuje mûsø Iðganytojuje.
Mieli tikintieji maloniø ir prasmingø
Kalëdø ðvenèiø ir Naujøjø 2003 metø.
2002 12 25
Kalëdos
Jus mylintys parapijos kunigai

Kodël "Prisikëlimas"?
Kodel laikraðtá pavadinom prisikëlimo
vardu? Parapija - tituluota prisikëlimo
vardu. Tikimës, kad tai padës kilti
þmonëms Dievop.
Þmogus daþnai keliasi. Jis keliasi ið
miego, ið nuovargio, ið sloguèio. Keliasi
ið skurdo, purvo, keliasi ið klaidos, nuo-

dëmës. Keliasi tarsi atsiplëðdamas ir
traukdamasis nuo kaþko svetimo, nenorimo, netrokðtamo.
Þmogus gali ne tik keltis. Jis gali ir
prisikelti, patirti visø këlimøsi atbaigimà,
neatðaukiamà pilnatvæ. Vienà kartà ir
visiems laikams prisikëlë Jëzus ir mums
nukelta á 2 psl.
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Sveikinimas pirmam
laikraðèio egzemplioriui

Mieli Kristaus Prisikëlimo parapijos
tikintieji. Metas turëti savo parapijos
laikraðtá, per kurá mes kartu kaip viena ðeima
galësime pajusti savo parapijos pulsà ir
puoselëti bendruomeniðkumo dvasià.
Ðis mûsø bendruomenës laikraðtis,
kuris nuo ðiol pradeda mums teikti
informacijà, padës mus suburti á ðiltesnæ
parapijos bendruomenæ, kad visi savo
ðirdyse pasijustume, kad esame viena
ðeima, kad esame gyva katalikiðka ðeimos
bendruomenë, kuri ne tik sugeba melstis,
bet ir aktyviai ásijungti á Baþnyèios
gyvenimà, sekti Kristumi, kuris yra mums
pavyzdys, ðviesa ðiø dienø gyvenime.
Turime vilties iðleisdami ðá parapijos
bendruomenës laikraðtá, kad jis teiks
stiprybës ligoniams, kenèiantiems ir
ieðkantiems gërio paþinimo ðaltinio.
Ðioje leidinyje bus nagrinëjamos problemos iðkylanèios mûsø Katalikø Baþnyèioje, parapijoje, ieðkosime atsakymo á
mums rûpimus klausimus.
Tad pradëtas darbas tebus visø mûsø
indelis kuriant ir stiprinat Kauno Prisikëlimo parapijos bendruomenæ.
Laukiame Jûsø atsiliepimø ir pasiûlymø.
Kauno Kristaus Prisikëlimo parapijos
klebonas - dekanas kun. Vytautas Grigaravièius
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paþadëdamas prisikëlimà. Prisikëlë
nugalëdamas tai, kas lig tol buvo
nenugalima. Atsiplëðæs nuo ko niekam ir
niekada nebuvo pavykæ, nuo mirties. Jis
nei traukësi, nei bëgo nuo jos, nors suprato
mirties klaikà. Jëzus iðgyveno ir patyrë
visà`jos siaubà. Kodël? Kad prisikëlimà
galëtø ðvæsti ir kiti þmonës. Jëzus visà
gyvenimà, nuo pirmos gyvenimo dienos
ëjo á prisikëlimà. Ëjo ne traukdamasis,
bëgdamas nuo blogio, o þodþiais ir darbais
liudydamas gërá. Ëjo nesiþvalgydamas á
besivejantá blogá, o þvelgdamas á gërá,
kelrodþiu pasirinkæs já - þmogaus
prisikëlimà.
Jis atëjo kelio þmonëms rodyti. Ir
tuðèias bûtø mûsø tikëjimas, sekimas Juo,
jei netikëtume Jo ir savo prisikëlimu.
Ir ðis parapijos leidþiamas laikraðtis tikëjimo prisikëlimu liudijimas. Prisikëlimas
neámanomas be gimimo, tad ir ðis laikraðtis
gimë Advento metu, kad galëtø augti, kilti.
Mes tikime ne tik Jëzaus prisikëlimu, ne tik

Kristaus Prisikëlimo baþnyèios atstatymo
tikrumu, bet ir gyvosios Baþnyèios bendruomenës prisikëlimu. Atëjo metas ne
stebëti blogá ir bëgti nuo jo, o kurti gërá ir
eiti á susitikimà su ateinanèiu Prisikëlimo
Vieðpaèiu èia ir dabar, savo parapijoje.
Todël ðiame laikraðtyje nebus
stengiamasi pagraudenti atskleidþiant
rûpesèius ir problemas, ar ðokiruoti,
siekiant laimëti smalsumo vedamà
skaitytojà. Nebus kalbama kaip viskas
liûdna ir blogai, o stengiamasi atskleisti kas
gero ir dþiugaus Vieðpaties vynuogyno
dalyje - mûsø parapijoje, kaip þingsnis po
þingsnio kyla ðventovë Vieðpaèiui ne tik ið
plytø, bet ir ið ðirdþiø.
Laukiame ir skaitytojø atsiliepimø ið
parapijieèiø, jø laiðkø su jø veiklos indëliu
á gyvosios Baþnyèios kûrimà.
A. Krunglevièiûtë

Kauno Kristaus Prisikëlimo parapijos
pastoracinë taryba
Sàmoningi pasaulieèiai - tikri kunigo
pagalbininkai, todël klebono iniciatyva
2002 m. rugsëjo 05 d. buvo ákurta 3 metø
kadencijai Kristaus Prisikëlimo parapijos
pastoracinë taryba. Jà sudaro 18 þmoniø
grupë. Ta paèia dienà vyko pirmas posëdis
kuriame parapijos klebonas kun. Vytautas
Grigaravièius pristatë Ðv. Sosto instrukcijà
"Kai kuriais tikinèiøjø pasaulieèiø
bendradarbiavimo kunigø tarnyboje
klausimais". Po iðsamaus dokumento
nagrinëjimo pastoracinës tarybos nariai
pasiskirstë pareigomis. Buvo ásteigtos ðios
sekcijos: ekonominë, liturginë, Carito ðeimos, jaunimo, etikos. Taip pat paskirtas

parapijos spaudos atstovas Giedrius
Kalninis iðrinkta posëdþiø sekretorë
Auðrelë Krunglevièiûtë. Tarybà sudaro
parapijos teritorijose gyvenantys
vienuolynø atstovai ir parapijieèiai. Taryba
nutarë rinktis mënesyje vienà kartà reikalui
esant ir daþniau. Kartà per mënesá bus
leidþiamas parapijos laikraðtis, ruoðiamas
internetinis puslapis.

GiedriusKalninis
Kristaus Prisikëlimo parapijos atstovas
spaudai

Caritas
1989 m. birþelio 7 d. Kauno Kristaus
Prisikëlimo
parapijoje
ásteigta
gailestingumo ir pagalbos organizacija
Caritas. Steigiamajame posëdyje dalyvavo
42 parapijieèiai ir tuometinis Kauno
Kristaus Prisikëlimo parapijos klebonas
kun. Vincas Jalinskas. Á Carità ástojo 26
nariai. Vadove iðrinkta Marija Augulienë,
jos pavaduotoja - Regina Makûnienë,
sekretorë - Genovaitë Skokauskienë.
Darbas vyksta 4 sekcijose: su ðeimomis,
su jaunimu ir moksleiviais, lankomi ligoniai
jø namuose.
Nuo 2002 metø balandþio 22 dienos
Kristaus Prisikëlimo parapijoje paskirtas
naujas klebonas kun. Vytautas Grigaravièius, kurio iniciatyva buvo atnaujinta
Carito sudëtis. Ðiuo metu Carite dirba 15

þmoniø, tarp jø - 6 rëmëjai. Dvi studentës
dirba su ðeimomis. Laikinai Carito vadovës
pareigas eina Adelë Èekienë.
Klebono pastangomis nuo 2002 m.
rugsëjo 9 d. parapijoje pradëti maitinti
neturintys lëðø pragyvenimui þmonës.
Ðiuo metu maitinami 45 þmonës. Rugsëjo
29 d. ávyko ðventë vaikams "Pasidalinkime
gerumu". Padedant diakonui ir klierikams,
vaikuèiai dalyvavo pokalbiuose ir
meninëje programoje. 131 vaikui buvo
iðdalinta dovanëlës bei saldumynai.
Treèiadieniais nuo 12 iki 14 val. dalinami
rûbai.
Adelë Èekienë

Jaunimo centras
"Vynmedis"
2002 m. birþelio mën. Kristaus
Prisikëlimo parapijoje vyko Kauno
arkivyskupijos Jaunimo centro atstovø,
parapijos klebono ir iniciatyvinës
jaunimo grupës susitikimas, kurio metu
buvo pristatytas jaunimo veiklos
atnaujinimo parapijoje modelis, taip pat
pasidalinta mintimis, kaip sudominti ir
suburti jaunimà, kuris galëtø ásijungti á
parapijos gyvenimà.
Nuo 2002 m. rugsëjo mën., nors ir
negausiai, pradëjo burtis parapijos
jaunimo grupë. Kiekvienà savaitæ vyksta
du susitikimai. Jaunimas kvieèiamas
dalyvauti ðv. Miðiose ne tik sekmadieniais, bet ir daþniau.
Be kvietimo dalyvauti Baþnyèios
liturgijoje, galvojama, kaip jaunimas
galëtø atnaujinti krikðèioniðkà gyvenimà
ir visapusiðkai brandinti savo asmenybæ.
Rugsëjo viduryje vyko jaunimo
susitikimas veiklos gairëms aptarti ir
tarpusavio ryðiams uþmegzti. Buvo
iðrinktas "Vynmedþio" pavadinimas,
kurio sumanymas grindþiamas mintimi,
jog tik palaikydami vienybæ su Kristumi
galime siekti uþsibrëþtø tikslø ir stengtis
atnaujinti parapijos veidà.
Spalio 15 d. parapijos jaunimas
aplankë Kauno vaikø ir jaunimo
pensionatà, kur ðiltai ir nuoðirdþiai
bendravo su tais, á kuriuos mûsø dienø
visuomenë, ypaè jaunimas, daþnai
þvelgia su pajuoka. Ðio susitikimo tikslas
buvo dar kartà paliudyti, jog krikðèionis
gali mylëti visus þmones, ypaè tuos,
kurie yra menkesnio fizinio ar protinio
iðsivystymo. Po susitikimo buvo nutarta
ir toliau palaikyti draugiðkus tarpusavio
ryðius.
Nuo spalio 27 d. gieda ðv. Miðiose.
Nuo lapkrièio mënesio vedami
seminarai-diskusijos jaunimui aktualiomis temomis: "Ðeima", "Santuoka"
ir t.t. Taip pat jaunimas iðreiðkë norà
aplankyti Kunigø seminarijà, kai kuriuos
vienuolynus, "Tikëjimo ir ðviesos"
bendruomenæ, anatomijos-embriologijos muziejø ir kt. Lapkrièio 8 d. V.
Sladkevièiaus muziejuje jaunimas buvo
susitikæs su Ðiauliø vyskupu Eugenijumi
Bartuliu ir prof. Arvydu Petru Þygu.
Susitikimo tema buvo "Mano Dievo
samprata". Gruodþio 3 d. vyko susitikimas su Saulës gimnazijos ateitininkais.
Tai puiki proga jaunam þmogui pamatyti,
kad jis nëra vienas, kad parapijos ribose
kuriasi ir daugiau tikinèiø bendraamþiø
grupiø, kad galima bûti kartu, bendrauti,
kurti.
Kad pradëta veikla nenutruktø,
parapijieèiø praðome prisiminti jaunimà
savo maldose, o visus norinèius
prisijungti prie jaunimo grupës
"Vynmedis", maloniai kvieèiame á
susitikimus antradieniais ir sekmadieniais 16.30 val.
Jaunimo centro vadovas
Rolandas Jakuðovas
2002 m. Gruodis Nr. 1
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Katechetinis metodinis centras
Parapijoje esanèiø mokyklø tikybos
mokytojai kartà per mënesá renkasi bendrai
maldai vakariniø Ðv. Miðiø metu. Po Ðv.
Miðiø, drauge su parapijoje dirbanèiais
kunigais ir parapijos katechete, pasidalina
naujausia informacija apie vyskupijoje,
parapijoje ir mokyklose vykstanèius
renginius, aptaria dalyvavimo galimybes,
dalyvauja seminaruose, rekolekcijose.
Katechetai ir kunigai pasidalina geràja

ugdymo patirtimi, seminarø þiniomis,
naujomis idëjomis, planais. J. Jablonskio
gimnazijos tikybos mokytojas Rolandas
Jakuðovas - jaunimo centro "Vynmedis"
vadovas. Saulës gimnazijos tikybos
mokytojai Tomas Þemaitis ir kun. Emilis
Jotkus vadovauja ateitininkø kuopos
veiklai. Þaliakalnio pradinës mokyklos
tikybos mokytoja Virginija Juodpusienë
rûpinasi parapijos baþnyèioje esanèiais

Ateitininkø kuopa
2002 m. rugsëjo 27-29 dienomis
Kapitoniðkëse vyko ateitininkø kuopø
globëjø rudens konferencija. Ðioje
konferencijose dalyvavo jaunos, kà tik
susikûrusios Saulës gimnazijos ateitininkø
kuopos globëjai - tikybos mokytojas Tomas
Þemaitis ir kuopos dvasios tëvas kun.
Emilis Jotkus. Konferencijoje taip pat
dalyvavo Saulës gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja Birutë Vasylienë ir klierikas
Imantas Mieliulis.
Konferencijoje kalbëjæs kun. Kæstutis
Këvalas pasakojo apie jaunimo dvasiná
ugdymà ateitininkø bendruomenëse.
Kæstutis Bagdþius supaþindino su
ateitininkø veiklos apþvalga. A. ir J.
Damuðiai supaþindino su ateitininkø
ideologijos puoselëjimu kuopø veikloje.

Kun. dr. Arvydas Petras Þygas aukojo ðv.
Miðias.
Konferencijos tikslas buvo aptarti
ateitininkø organizacijos strateginæ veiklà,
iðkilusias problemas ir ðios organizacijos
ateities vizijà. Taip pat buvo pateikta
ateitininkø organizacijos veiklos analizë.
2002-10-02 naujai susikûrusios Saulës
gimnazijos ateitininkø kuopos moksleiviai
vyko á pirmàjà draugiðkà kelionæ prie Kauno
mariø. Dalyvavo 14 ateitininkø. Vëliau,
visiems pasistiprinus atsiveþtomis
vaiðëmis, kuopos globëjai pasakojo apie
ateitininkø organizacijos kilmæ, pasaulëþiûra. Vienbalsiai buvo iðrinktas kuopos
pavadinimas - "Saulës gimnazijos ateitininkø kuopa".
Kuopos globëjas
Tomas Þemaitis

Saulës gimnazijos ateitininkø kuopa gimnazijos tikybos kabinete
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Centro vadovë
Auðrelë Krunglevièiûtë

Vaikø ruoðimas Pirmajai
Komunijai
Krikðtu tapdamas Baþnyèios nariu
krikðèionis ágyja teisæ naudotis visomis
priemonëmis, reikalingomis palaikyti ir
ugdyti jo antgamtiná gyvenimà.
Veiksmingiausia priemonë - sakramentai.
Mûsø, katechetø, svarbiausia
uþduotis yra supaþindinti vaikà su Jëzumi
kaip gyvu asmeniu, kuris já myli ir nori su
juo bendrauti.
Sutaikinimo arba Atgailos sakramentas parengia vaiko sielà susitikti su
Iðganytoju. Todël ruoðdami vaikà
pirmajai iðpaþinèiai, nuteikiame ruoðtis
susitikimui su Jëzumi, kuris, tarpininkaujant kunigui, atleidþia nuodëmes.
Rengdami ðiam sakramentui, stengiamës
pabrëþti, kad Jëzus mus myli tokius,
kokie esame, neþiûrint mûsø nuodëmiø,
klaidø, apsileidimø. Tai padràsina vaikà
artintis prie klausyklos, atverti kunigui
savo sielos þaizdas, nuoðirdþiai apgailëti
kaltes ir ryþtis taisytis.
Ruoðdami pirmajai Komunijai,
stengiamës atskleisti Eucharistijos
paslaptá. Labai svarbu, kad vaikas
suprastø: priimdamas Komunijà, jis
susitinka su paèiu Jëzumi. Pabrëþiame,
kad jis priima ne paprastà duonà, bet
Jëzø, kuris pats save atiduoda mums,
tampa mûsø sielos maistu. Evangelijos
pasakojimus siekiame panaudoti tam, kad
sustiprëtø vaiko troðkimas priimti Jëzø,
kad jis lauktø ðio susitikimo. Svarbu tai,
kad Jëzus ateina pas mus ne dël mûsø
nuopelnø, bet dël to, kad mus myli.
Norime, kad vaikai ásisàmonintø gilià
tiesà: krikðèionio brandumas priklauso
nuo jo vienybës su Jëzumi. Jei vaikai
iðgyvens ðià tiesà, rengdamiesi Pirmajai
Komunijai, jie ir vëliau norës daþnai priimti
Jëzø.
Parapijos katechetë
ses. Irena Ramoðkaitë

Vaikø dienos centras
Kauno miesto Kristaus Prisikëlimo
parapijos Vaikø dienos centras
"Spindulëlis" ákurtas 2002m. spalio 15 d.
Vaikai renkasi nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio nuo 14.00 val. iki 18.00 val.
Ruoðia pamokas, þaidþia, pieðia, bando
vaidinti. Po uþsiëmimø visi kartu geria
arbatà, valgo bandeles.

sienlaikraðèiais. Rûtelës pradinës
mokyklos tikybos mokytoja Reda
Ðulskienë mokykloje suorganizavo ir
sëkmingai vadovauja 15 angelaièiø
grupelei. Tikybos mokytojai bendradarbiauja su parapijos katechete aptardami
vaikø ruoðimà sakramentams.

Sekmadieniais 12.00 val. dalyvauja
Vaikø ðv. Miðiose. Visi tikisi, kad mûsø
parapijoje ir Vaikø dienos centre ir toliau
bus gera bûti kartu.
Maloniai kvieèiame visus, kurie nori
mums padëti ir su mumis pabûti.
ses. Aistë Tëvelytë

PRISIKËLIMAS

4

Adventinis susikaupimas parapijos aktyvui
2002 m. gruodþio 14 d. parapijos
baþnyèioje Advento proga vyko susikaupimas
parapijos aktyvui. Renginys prasidëjo Ðv.
Miðiomis. Po Ðv. Miðiø vyko konferencija ir
parapijos aktyvo bendravimas prie arbatos
puodelio. Klebonas ragino taisyti Vieðpaèiui
kelià, dþiugiai ðvæsti sekmadiená ðeimoje ir
negailëti paaukoto laiko bendruomenës labui,
nes jis su kaupu sugráþta dvasiniø maloniø
pavidalu. Kaip suderinti sekmadienio ðventimà

ðeimoje su talentø ir laiko atidavimu
bendruomenës labui? Tai lieka kiekvienam kaip
iððûkis jo kasdienybei, kur nëra paruoðtø
receptø ir instrukcijø; kur nuolat tenka
apsispræsti ir veikti. Aptariant parapijos
aktualijas ir dalinantis mintimis apie
bendruomeninio gyvenimo suaktyvinimà, buvo
iðsakyta mintis, kad reikalinga bendrauti ne tik
su parapijos ðeimø vaikais, besiruoðianèiais
Pirmajai Ðv. Komunijai, bet ir su jø tëveliais,

kuriems katechetai padëtø suprasti tikëjimo
tiesas, dalintis pedagogine - religine patirtimi,
atsakytø á jiems rûpimus klausimus. Ðie
susitikimai su tëveliais nuo gruodþio 15 d. vyks
sekmadieniais tuo paèiu metu, kaip ir vaikø
ruoðimasis sakramentø priëmimui.
A. Krunglevièiûtë

Apie Atstatomàjà Prisikëlimo baþnyèià
Lietuvai atgavus nepriklausomybæ 1918
metais, 1922 m. kilo idëja Kaune, tuometinëje
laikinojoje sostinëje, pastatyti baþnyèià kaip
padëkos Dievui uþ atgautà laisvæ simbolá.
1926 m. buvo ásteigta ðventovës statybos
taryba, vykdomasis komitetas, áregistruoti
ástatai. 1928 m. miesto savivaldybë padovanojo
baþnyèios statybai pageidaujamà sklypà. Ið tais
paèiais metais konkursui pateiktø projektø
tolesniam projektavimui pasirinktas inþ.
Karolio Reisono darbas. Galutinis baþnyèios
projektas buvo parengtas 1932 m. 1933 m.
projektas patvirtintas ir gautas leidimas statyti.
Baþnyèios erdvë trinavë, bazilikinë.
Architektûra monumentali, lakoniðka,
staèiakampio plano 69x26 m su balkonu
vargonams ir chorui, áëjimais ið visø pusiø, su
dviem keturkampiais bokðtais - maþuoju virð
centrinio altoriaus ir didþiuoju ties pagrindiniu
áëjimu. Didþiojo bokðto aukðtis - 70 m, jo
virðutinëje pakopoje turëjo bûti árengta ðv.
Kazimiero koplyèia. Pagrindinio korpuso
aukðtis - 26 m., stogo terasos iðmatavimai:
45x13 m. Ðventovë turëjo talpinti apie 5000
maldininkø (sëdimø vietø - 700), ant stogo
terasos - 2000. Èia ðalutinëse baliustradose
buvo numatyta árengti "Kryþiaus kelius".
1934 m. buvo paðventintas ið Jeruzalës
Alyvø kalno atveþtas kertinis akmuo. Baþnyèia
buvo statoma daugiausia uþ suaukotas lëðas.
Iki 1940 m. iðleista apie 1 mln. Lt (ið
Vyriausybës gauta 145 tûkst. Lt). 1940 m.
pavasará jau buvo baigti pagrindiniai statybos
darbai: iðtinkuotas vidus, sudëti àþuoliniai langø
rëmai, paruoðta mediena durims.
Darbus nutraukë sovietinë okupacija.
Pastatas buvo konfiskuotas, po karo èia buvo
ákurdinta Radijo gamykla (vëliau pavadinta
"Banga"). Pritaikant pastatà gamybos
reikmëms, pastatas buvo rekonstruotas
(ðoninëse navose árengti trys, centrinëje navoje
penki aukðtai, nuversti kryþiai, nugriauta
terasos koplyèia).
1988 m. prasidëjus tautiniam Atgimimui,
visuomenë ëmë reikalauti baþnyèià gràþinti
tikintiesiems. 1989 m. áregistruoti Ðventovës
atstatymo tarybos ástatai. 1990 m. tuometinës
LTSR Aukðèiausiosios Tarybos gamykla
"Banga" ápareigota gràþinti statiná Atstatymo

komitetui. "Banga" ásipareigojo perduoti
baþnyèios pastatà komitetui iki 1993 m. tokios
bûklës, kokios jis buvo perimant já gamybos
reikmëms. Taèiau, gamyklai bankrutavus,
susitarimas nebuvo vykdomas, vangiai vyko
technologiniø árengimø iðkëlimas. Tai labai
trukdë atstatymo darbams. 50 metø netinkamai
eksploatuotas ir ne pagal paskirtá naudotas
baþnyèios statinys Atstatymo komitetui
perduotas labai blogos bûklës.
Atstatant projekte padaryta kai kuriø
pakeitimø. Dël liturginiø apeigø reformos
atsisakyta altoriø ðoninëse navose, centrinio
altoriaus mensa patraukta arèiau - tarp pirmøjø
ir antrøjø kolonø. Kad ðventovë tiktø ir
kultûriniams renginiams, Ðvè. Sakramento
koplyèia suprojektuota ðalia zakristijos. Ðalia
ðoninio áëjimo suprojektuotas pandusas ir liftas
ávaþiuoti ir pasikelti invalidø veþimëliais.
Atstatymo darbams labai trûko lëðø. Ið
visuomenës suaukotø pinigø 1993-1997 m.
buvo vykdomi tik bûtiniausi darbai, kuriais
norëta apsaugoti pastatà nuo tolesnio irimo.
Atstatymo darbai pagyvëjo 1997 metais, gavus
vyriausybës finansinæ paramà. Ðiuo metu jie
vël yra labai sulëtëjæ. Ðventovës atstatymui
uþbaigti reikia apie 8 mln. Lt.
Prisikëlimo baþnyèios Atstatymo vykdomojo komiteto garbës primininkas yra
profesorius Vytautas Landsbergis, pirmininkas
- naujai paskirtas Kauno miesto dekanas
Atstatomosios Prisikëlimo baþnyèios klebonas
Vytautas Grigaravièius. Projektà koreguoja
architektûros daktaras Algimantas Sprindys.
Baþnyèiai atstatyti jau sunaudota 4,5 mln. Lt.
Reikia dar ne maþiau aðtuoniø milijonø.
Visiems, kas tiki Lietuvos ateitimi, kas su
ja sieja savo gyvenimà ir likimà - verslininkams,
tikintiesiems, valstybiðkai màstantiems
pilieèiams - ðios statybos pabaiga simbolizuoja
Pasaulio lietuviø vienybæ. Statinio prisikëlimas
ið griuvësiø ne vieno ðirdyje áþiebia viltá, dvasios
pakilimà, pasitikëjimà savo jëgomis, norà
áveikti laikinus sunkumus.
Kvieèiame prisidëti, atstatant tautos
Ðventovæ - Paminklinæ Prisikëlimo baþnyèià:
paskambinæ telefonu 8 900 80019
Jûs paaukosite 10,00 Lt;

- paskambinæ telefonu 8 900 70019 Jûs
paaukosite 5,00 Lt;
Kad Jûsø auka bûtø áregistruota,
paskambinæ neskubëkite padëti ragelio iðklausykite ir autoatsakovo padëkos þodþius.
Ðios aukos, patenkanèios á baþnyèios
Atstatymo komiteto sàskaità, bus prisumuotos
prie Jûsø telefono abonementinio mokesèio.
Norintys paaukoti didesnæ sumà, pinigus
gali pervesti á Paminklinës Prisikëlimo
baþnyèios Atstatymo komiteto a/s litais
10002254880, a/s valiuta 10034297624 AB
Hansa banko Kauno regiono skyriuje, banko
kodas 73000.
Akcijos metu surinktos lëðos bus skirtos
sustabdyti tolimesná ðventovës statinio irimà
nuo atmosferinio poveikio - nutinkuojant ið
iðorës, sutvarkant stogà.
Telefonas informacijai (8-37) 20 08 83
el. paðtas prisikelimas@kaunas.lcn.lt
Ðiuo metu, kol vyksta atstatomieji
Prisikëlimo baþnyèios darbai, pamaldos vyksta
laikinoje baþnyèioje Aukðtaièiø 4, Kaunas. Ði
baþnyèia yra pastatyta 1928 metais. Joje
pamaldos vyksta ðiokiadieniais 7.00, 8.00,
18.00 val., sekmadieniais 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30,ir 18.00 val. Parapijos raðtinëje
interesantai priimami kasdien nuo 8.00 iki 13.00
val. ir nuo 14.00 iki 18.00 val. Tel./faks. (37)
200883, el. paðtas prisikelimas@kaunas.lcn.lt.
Parapijai vadovauja Kauno miesto dekanas
- klebonas kun. Vytautas Grigaravièius, taip
pat dirba kun. Emilis Jotkus, kun. Vaclovas
Aleksandravièius ir kun. Viktoras Brusokas.
Parapijoje gyvena apie 35000 gyventojø, ið jø
apie 30000 yra katalikai.
Iðpaþintys klausomos prieð ðv. Miðias ir
ðv. Miðiø metu baþnyèioje. Dël Santuokos
sakramento kreiptis prieð tris mënesius á raðtinæ
priëmimo laiku. Vyksta katechezës ir
pasirengimo ðeimai kursai. Dël Krikðto
sakramento kreiptis prieð dvi savaites á raðtinæ
priëmimo laiku. Vyksta katechezës uþsiëmimas
ketvirtadieniais 18.30 val. parapijos raðtinëje.
Dël kitø sakramentø kreiptis á raðtinæ priëmimo
laiku.

Dþiugiø Ðventø Kalëdø !
Laikraðtá leisti nuspræsta 2002 09 05 parapijos pastoracinës tarybos posëdyje
Laikraðèio redakcijai raðyti parapijos raðtinës adresu, nurodant laikraðèiui "Prisikëlimas".
Giedrius Kalninis
Auðrelë Krunglevièiûtë
Pastoracinës Tarybos Kauno Kristaus Prisikëlimo parapijos laikraðtis
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