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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis 
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Mieli broliai ir seserys Kristuje, visą 
birželį mūsų maldos ir žvilgsniai buvo 
nukreipti į karščiausią, labiausiai mylinčią 
ir gailestingiausią Švč. mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Širdį. 

Žmogus įpratęs visa, kas susiję su 
jausmais, priskirti savo širdžiai. Siel-
varto palaužti ar laimės pakylėti dažnai 
sušunkame: „Ak, kaip skauda širdį!“, 
„Širdis verda krauju!“, „Mano širdis šoka 
iš džiaugsmo!“, „Džiaugsmas netelpa 
širdy!“, „Dovanoju tau savo širdį!“ ir 
pan. Kai mums sunku, kai ištinka bėda, 
ieškome jautrios, patikimos ir nuolankios 
širdies, nes tik tokia širdis gali suprasti 
ir atjausti, paguosti ir neišduoti. Tikintis 
žmogus džiaugsmo ir skausmo akimirko-
mis nedvejodamas skuba pas Jėzų, kurio 
širdis ištikimiausia, niekada neišduodanti 
ir nė vieno neatstumianti.

Šv. Raštas mums kalba apie gailestin-
gą, mylinčią, užjaučiančią ir atleidžiančią 
Dievo širdį. Antai per Švč. Jėzaus Širdies 
šventę buvo skaitomas skaitinys iš Ozėjo 
knygos, kad Viešpaties širdis užsidegė 
dėl žydų tautos nepaklusnumo, tačiau Jis 
kalbėjo: „Nebausiu tavęs degančiu įniršiu, 

<...> nes aš esu Dievas, o ne žmogus, 
– Šventasis tarp jūsų, – su pykčiu neatei-
siu“ (Oz 11, 9). Apaštalas Paulius laiške 
efeziečiams rašo, kad Jėzuje Kristuje 
atsiskleidžia Dievo meilė mums, todėl „Jį 
tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu 
einame prie Tėvo“ (Ef 3,12). Apaštalas 
efeziečiams ir mums visiems maldoje 
prašo, „kad Kristus per tikėjimą gyventų 
mūsų širdyse, kad įsišakniję ir įsitvirtinę 
meilėje, <...> galėtume pažinti Kristaus 
meilę <...>, kad būtume pripildyti visos 
Dievo pilnybės“ (Ef 3, 17–19). 

Ant kryžiaus iš perverto Jėzaus šono 
ir širdies ištekėjęs kraujas ir vanduo la-
biausiai primena žaizdą Širdies, kuri mus 
taip labai mylėjo. Šis ištekėjęs kraujas ir 
vanduo turi ypatingą simbolinę reikšmę. 
Pirma, tai dar vienas stebuklingas ženklas, 
jog Jėzus yra ne tik Žmogus, bet ir Dievas, 
nes iš lavono nebėga nei kraujas, nei van-
duo. Antra, Jėzaus kraujas „apvalo mus 
nuo visų nuodėmių“ (1 Jn 1,7). Trečia, 
Jėzus ateina pas mus per vandenį ir krau-
ją: „Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir 
kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, 
bet per vandenį ir kraują“(1 Jn 5,6).

Mielieji, visada turime atminti Jėzaus 
auką už mus bei dėkoti Viešpačiui už my-
linčią ir viską atleidžiančią Jėzaus Širdį. 
Nepaisydamas mūsų nuopuolių, neištiki-
mybės, Jėzus skuba mus pasitikti, gydo, 
saugo ir veda į saugią ganyklą – Bažnyčią, 
Jis vis dar tebeguldo už mus savo gyvybę, 
nuolat melsdamas: „Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino, ką darą“ (Lk 25, 34).

Todėl pirmiausia kiekvienas privalo-
me paklausti savęs: „Kas man yra Jėzus? 
Mes turime atverti savo širdį Jo meilei, 
kad ją galėtume dovanoti kitiems, ypač 
pasiklydusiems gyvenimo kryžkelėse, 
besiblaškantiems ir ieškantiems saugios 
vietos po dangumi. Jėzus, veikdamas per 
mus ir mumyse, trokšta, kad Jo Mistinis 
Kūnas – Bažnyčia būtų atnaujinta, suvie-
nyta ir gyventų ramybėje. Jėzaus Širdis 
trokšta, kad kiekvienas iš mūsų kaip Jis 
pasilenktų prie to, kurio širdis yra nuo-
dėmės sužeista, kuris jaučiasi vienišas ir 
bejėgis. Jėzus pats tampa rūpestingu ir 
gailestingu draugu, kai šalia nieko nėra. 
Tačiau ar sugebame priimti Jį kaip savo 
Draugą, kaip Globėją, kaip Gelbėtoją? Ar 
sugebame Jam atverti širdį, ar nuoširdžiai 
atskubame į šv. Mišias susitikti su Juo, ar 

atnešame Jam savo rūpesčius, skausmus 
bei džiaugsmus, pagaliau gyvenimą, 
prašydami atnaujinti, perkeisti, padaryti 
mūsų širdį vis labiau panašią į Jo širdį.

Jėzus mus drąsina: „Visi, kuriuos man 
duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio 
pas mane aš neatstumsiu“ (Jn 6,37) ir 
nuolat kviečia: „Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus 
atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28–29). Apreiškimo 
knygoje skaitome Viešpaties žodžius: „Aš 
baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; būk 
tad uolus ir atsiversk! Štai aš stoviu prie 
durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą 
ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vaka-
rieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 
3, 19–20). Tad būkime budrūs, išgirskime 
tą tylų beldimą, atverkime ir įsileiskime 
Jėzų, kad Jis pasiliktų mumyse ir vado-
vautų mums. 

Skaitytojų tribūna
Bronė Lukauskaitė

 Tikėjimo žarija 
Nesugaunami plėšikai

išgrobstė mintis, norus, siekius.
Tik vilties likučiai įslaptinti tūno,
neprieinami jokiems barbarams,

įtūžusiems dieną ir naktį
ir pjaustantiems gyvenimus  

į šipulius.
O tu nebijai sunkiausios valandos,

nes žinai – 
niekas nepajėgs užgesinti  

tikėjimo žarijos
dangumi,

meile, 
amžinybe.

Kryžiumi ir Prisikėlimu.

Išsigydom žodžiu
Išsigydom žodžiu,

Grūdelį vilties pasiskolinam,
Sušildom savyje Dangų

ir Žmogų.
Išsigydom darbais,

Tikėjimo, meilės gilybe,
Slystant žemei po kojų, 

ašarai žydint...

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Švenčiausioji Jėzaus Širdis
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Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų 
paguodos seserys (tuo metu jos priklausė 
Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaci-
jai – aut. past.). Jų centriniai namai buvo 
Višinskio g. 111. Pažymėtina, kad seserys 
pirmosios buvo įsigijusios spausdinimo 
mašiną „Era“ ir mokėsi ja dirbti. Vėliau 
ji buvo perduota į Šančius. Už tai, kad 
joms priklausančia spausdinimo mašina 
naudojosi kiti žmonės, seserys prašė tik 
tiek, kad joms būtų dovanotas bent vienas 
kiekvienos šia mašina spausdintos knygos 
egzempliorius.

Pasiaukojamą darbą atliko sesuo Irena 
– Gema Stankūnienė. Po vyro mirties ji 
įstojo į vienuolyną ir, nepaisydama sun-
kios ligos, spausdinimo mašinėle, kurią 
pati meiliai vadino „Ramune“, rašė įvai-

Areštas. 1980 m. grįžo iš lagerio ir 
tremties garsioji mūsų laisvės kovotoja, 
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnai-
čių kongregacijos sesuo Nijolė Sadūnaitė. 
Nuostabi mergaitė, visa kuo graži, o ypač 
siela. Beatodairiškai pasiaukojusi, pilna 
Dievo, artimo ir Tėvynės meilės, ir pasa-
kiškai drąsi. Visada ja žavėjausi. Ji plačiai 
žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų 
pasaulyje. Apie savo išgyvenimus ji parašė 
net tris knygas: Viena jų pavadinta „KGB 
akiratyje“, antroji – „Gerojo Dievo globo-
je“ ir trečioji – „Skubėkime daryti gera“. 
Pirmosios dvi jos knygos dar sovietų oku-
pacijos laikais buvo išleistos JAV. Kadangi 
su ja artimai draugavome, jai grįžus mes, 
kelios seserys, nuėjome jos aplankyti. Pa-
sisvečiavusios kitos seserys išėjo, o aš dar 
pasilikau. Vėliau ji mane palydėjo ir įsodi-
no į miesto transportą. Tuo laiku gyvenau 
Vilniuje ir buvau nuolat saugumo sekama. 
Tą dieną pasitaikė gera proga atsiskaityti su 
manimi. Autobusų stotelėje išlipau ir kartu 

Kodėl taip retai gali sutikti išties gyvą 
ir energingą moterį? Pasikėsinimas į moters 
širdį fizine, žodine ir seksualine prievarta 
tęsiasi. Kas atsakingas už sistemišką, dažnai 
brutalų, beveik visuotiną moteriškumo puo-
limą? Iš kur tai kyla? Viso to nesuprasime, 
kol už viso šito neįžvelgsime tikrųjų jėgų 
ir nesuvoksime jų motyvų. Kėsinimasis į 
moteriškumą negali būti suprastas skyrium 
nuo dvasinių blogio jėgų, apie kurias įspė-
ja Šv. Raštas (Ef 6, 12). Atverkime akis 
ir pamatykime tamsybių princo ypatingą 
neapykantą moteriškumui.

Kodėl šėtonas Rojuje nusižiūrėjo Ievą, 
o ne Adomą? Šėtonas iš pradžių buvo va-
dinamas Liuciferiu, arba Aušros sūnumi. 

raus turinio tekstus kunigams P. Našlėnui, 
A. Svarinskui, Z. Neciunskui (ses. Albi-
nos Giniūnaitės pasakojimas). Seserys 
rašomosiomis mašinėlėmis perrašinėjo 
knygas, spausdino teologijos paskaitų 
konspektus sau ir kunigų seminarijos 
auklėtiniams. Kaip ir daugelis kitų vie-
nuolynų seserų, Nuliūdusiųjų Paguodos 
seserys „palaikė ryšius“ su Tarpdiecezine 
kunigų seminarija – seserų konfesarijumi 
buvo ilgametis seminarijos dėstytojas 
kun. Pranciškus Tamulevičius (ses. Al-
binos Giniūnaitės pasakojimas). Seserys 
taip pat skalbė ir seminarijos skalbinius.

Didelis apaštalavimo darbas nuveik-
tas Kauno klinikose, rūpintasi parapijos 
ligoniais, sergantiems kunigams buvo 
sudaromos sąlygos aukoti šv. Mišias, 

su manimi išlipo du pareigūnai, kištelėjo po 
nosimi savo dokumentus, pareikalavo mano 
dokumentų, nuvežė į milicijos būstinę, iki 
nuogumo išrengė, padarė kratą, tikėdamie-
si, kad gavau iš Nijolės pluoštą draudžiamos 
literatūros. Teko nusivilti – nieko neturėjau. 
Išvežė į LĮK – Laikino įkalinimo kamerą. 
Čia laikyti įstatymas leidžia tik tris paras. 
Po trijų parų – arba laisvė, arba kalėjimas. 
Kalėjimas! Jei neklystu, buvo liepa. Pro-
kuroras davė sankciją areštui pagal TSRS 
BK 199–3 (veikla prieš sovietų valdžią) 
ir 240 straipsnio 1 dalį (veltėdžiavimas). 
Veža į Lukiškių kalėjimą. Vienas iš lydinčių 
kareivių pajuokavo: „Važiuojame į Gagrus 
atostogų.“ Per siaurą kalinių mašinos 
langelį žvelgiau į žmones, nerūpestingai 
vaikštinėjančius Neries pakrante, ir širdį 
suspaudė ilgesys. Mano užrašų knygutė-
je, laimei, ją palikau namie, – tiek daug 
numatyta užduočių, kelionių... Bet greitai 
susigriebiau. Stop! Čia slypi pinklės, kurios 
gali paralyžiuoti valią, o tuo puikiai sugeba 

Tai reiškė šlovę, švytėjimą, būdingą tik jam 
vienam. Jis buvo žavus, kvapą gniaužiančiai 
gražus. Tai jį pražudė. Į jo širdį įsiskverbė 
išdidumas, ir jis troško būti garbinamas kaip 
Dievas. Jis patyrė nuopuolį dėl savo grožio, 
todėl jo širdis keršydama puola grožį. Gam-
tos pasaulyje jis niokoja ką tik gali: užgriūva 
šachtos, dega miškai. Tačiau labiausiai jis 
nekenčia Ievos ir ypač todėl, kad ji teikia 
gyvybę. Moterys ugdo gyvybę, jos ben-
drauja dvasiškai visur, kur prisiliečia. Šėto-
nas – galvažudys (Jn 8, 44). Jis neša mirtį: 
genocidas, holokaustas, abortai, terorizmas 
– tai jo mintys. Sudėkime tuos abu dalykus: 
Ieva įkūnija Dievo grožį ir duoda pasauliui 
gyvybę. Šėtono širdis to negali pakęsti ir jis 

parapijos vaikai rengti sakramentams. Čia 
ypač svarbų darbą atliko sesuo Verutė-
Pranciška Lakštauskaitė. Ji ne tik dirbo 
klinikose laborante, bet ir namuose lanky-
davo ligonius, sunkesniems paragindavo 
kviesti kunigą, parapijiečių namuose ren-
gė vaikus Įkrikščioninimo sakramentams. 

Jaunimui buvo organizuojamos eks-
kursijos į įvairias Lietuvos bažnyčias. 
Savotišku gidu čia buvo Zigmas Tama-
kauskas. Jaunimui skirtuose vakaruose 
mielai dalyvaudavo ir kun. E. Bartulis. 
Jis parūpindavo seserims apaštalavimo 
darbui reikalingos spaudos (ses. Albinos 
Giniūnaitės pasakojimas), kuria buvo nau-
dojamasi net ir už Lietuvos ribų (seserys 
ne kartą buvo išvykusios į misijas Tarybų 
Sąjungos gilumoje – aut. past.). 

pasinaudoti tardytojai. Dabar aš nebeturiu 
jokių pareigų, jokio kito rūpesčio, tik apka-
binti man Viešpaties siųstą kryžių ir ramiai 
bei dėkingai ištverti.

Vargšės mano seselės! Nesulaukusios 
manęs dieną kitą, apėjo Kauno ir Vil-
niaus morgus, ieškodamos mano lavono. 
Pagaliau sesutei Benignai vienas vidaus 
reikalų valdybos pareigūnų prasitarė, kad 
aš areštuota ir esu Lukiškių kalėjime. Tai 
kalėjimas, skirtas kriminaliniams nusi-
kaltėliams, politinius laikydavo saugumo 
rūsiuose. Mano byla pateko į ypatingųjų 
bylų sąrašą. Ji buvo aukščiausiojo teismo 
žinioje, tačiau įkalino kartu su krimina-
listais, kadangi tuo metu buvau bedarbė, 
taigi ir kriminalinė nusikaltėlė. Kalėjime 
kameros perpildytos, narai – dviejų aukštų, 
ir iš pradžių vieta man teko tik po narais. 
Kalinės beveik visos jaunos, įkalintos 
daugiausiai už vagystes, grupinius apiplė-
šimus, net žmogžudystes (tęsinys, pradžia 
Nr.:131–133;135–137;141–143;147–148).

ją puola su ypatinga neapykanta, o dauguma 
moterų mano, kad viskas, kas joms atsitiko, 
yra jų pačių kaltė, kad jos to nusipelnė. Viską 
keičia suvokimas, kad taip nėra. Šie dalykai 
dedasi todėl, kad esi šlovinga, kad esi grėsmė 
tamsos karalystei, nes tu sau vieninteliu būdu 
skelbi Dievo šlovę pasauliui.

Piktasis suklosto įvykius taip, kad mo-
teriai atrodytų, jog ji yra apleista, abejotų 
savimi ir nebūtų atkurta. Tad suprask: Tave 
aistringai myli visatos Dievas. Tavęs ais-
tringai nekenčia priešas. Tačiau yra didesnis 
už tavo priešą: Jis tavęs ieško nuo laikų 
pradžios. Jis atėjo gydyti tavo sudaužytą 
širdį ir atkurti moterišką sielą. Dabar atsi-
gręžkime į Jį.

Dvasiniai skaitiniai
Adolfa Daukšienė

Sielos paslaptis: Ypatinga neapykanta (7)

Tikėjimo liudytojai
Sesuo Gema, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

PRISIMINIMAI

Parapijos istorijos puslapiai
Kun. Nerijus Pipiras

Aktyviųjų dvasininkų ir pasauliečių veikla Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijoje antrosios sovietinės okupacijos metu 

VIENUOLIŲ VEIKLA (tęsinys)
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Birželio 14 d., sekmadienį, 11 val., 
parapijoje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlai-
dai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo 
kun. Algirdas Akelaitis. 

Įžangoje kun. Algirdas kalbėjo, jog 
Švč. Jėzaus Širdies iškilmę pirmieji pradėjo 
švęsti jėzuitai. Ir koks gražus sutapimas 
– šiomis dienomis Kauno arkivyskupu 
paskirtas jėzuitas vyskupas Lionginas 
Virbalas SJ. Kun. A. Akelaitis pakvietė 
susirinkusius melstis už naująjį arkivys-
kupą ir jo sėkmingą bendrystę su kunigais 
ir tikinčiaisiais.

„Ar girdėjote, kad jau keletą dienų prieš 
šv. Mišias Žaliakalnyje vis skirtingomis 
melodijomis skamba varpai, kviesdami 
parapijiečius į pamaldas? Tai skamba ma-
žojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 
bazilikoje naujai sumontuoti varpai“, – pra-
nešė džiugią naujieną kunigas ir sukalbėjo 
varpų pašventimo maldą. 

Homiliją kun. Algirdas pradėjo saky-
damas, kad pamaldumas į Jėzaus Širdį yra 
vienas iš tų pamaldumų, kuris atskleidžia 
vieną iš Bažnyčios genijų. Biblijoje apie 
tai nerašoma, tai atsiradę daug vėliau. Yra 
pavojus, kad nebūtų sumenkintas požiūris 
į Jėzaus Širdį per maldas, ypač kai vaikai 
nuo mažumės tik „iškala“ maldeles, nesu-
prasdami jų prasmės, o vėliau gali taip ir 

Gegužės 30 d., 18 val., Kristaus Prisikėlimo parapijoje 
prasidėjo džiugi šventė – buvo teikiamas Sutvirtinimo sa-
kramentas 37 parapijiečiams. M.V.J. Kristaus Prisikėlimo  
baziliką pripildė sutvirtinamųjų artimieji ir bendruomenės 
nariai, atėję į šią iškilmę. 

Eucharistijos šventimui vadovavo J.E. arkivyskupas metropoli-
tas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo kunigas R. Grigas ir Kristaus 
Prisikėlimo bazilikoje tarnaujantys kunigai: klebonas mons. V. 
Grigaravičius, vikaras kun. J. Grigonis, kun. V. Lenktaitis, kun. 
A. Akelaitis.

Sutvirtinimas – tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis 
atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį atspaudą sutvirtinamojo 
sieloje, dar giliau įskiepija dieviškoje įsūnystėje. Šventoji Dvasia, 
kuri išliejama jaunam krikščioniui, dar tvirčiau jį suvienija su 
Kristumi, Bažnyčia, įgalina ir įpareigoja dalytis su kitais žmonė-
mis, liudyti savo tikėjimą žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais bei 
visu gyvenimu.

Dėl šio sakramento svarbos ir iš jo išplaukiančios pareigos 
dalytis tikėjimu su kitais jaunuoliai turi pasirengti labai sąmoningai 
priimti Šventąją Dvasią ir jos vadovavimą savo gyvenime, todėl 
jam ruošėsi daugiau nei pusę metų. Pirmiausia jaunuoliai dalyvavo 
Alfa kurse, kurio tikslas paskelbti žmogui pačias pagrindines, ke-
rigmines krikščioniškojo tikėjimo tiesas, padėti asmeniškai priimti 
Kristų ir jo siunčiamą Šventąją Dvasią į savo gyvenimą, įsijungti 
į parapijos bendruomenę, suvokti liturgijos svarbą krikščioniško 
tikėjimo brandai, išmokti įsipareigoti savo bendruomenei. Baigus 
Alfa kursą, jaunuoliai toliau gilinosi į tikėjimo tiesas, buvo ragi-
nami skaityti Šventąjį Raštą, aktyviai dalyvauti liturgijoje. Sutvir-
tinamieji dalyvavo: lytiškumo ugdymo rekolekcijose „Skirtingi, 
bet vienodai vertingi”, parapijos atsinaujinimo dienoje, gavėnios 
rekolekcijose „Pašaukimai”, Verbų sekmadienį iškilmingoje 
procesijoje apmąstė Kryžiaus Kelio slėpinį, sekmadieniais kartu 
su parapijiečiais švęsdavo Eucharistiją: skaitė skaitinius, giedojo. 

išlikti – mechaniškas kartojimas žodžių, 
neįsigilinant, neišgyvenant, nejaučiant 
tikrosios esmės. 

Biblijoje širdis – tai dvasinio žmogaus 
gyvenimo centras. Niekas negali iki galo 
pažinti žmogaus širdies, juolab Jėzaus 
Širdies, per kurią išgyvename asmenišką 
ryšį su Dievu. „Daugelis manęs nepažįsta“, 
– sako Viešpats, ir tai tiesa. Neįmanoma 
pažinti kito, netgi savo širdies, nebent 
kažkokiu būdu sugebėsi atsiverti. Kartais 
per išpažintį nustembi, kiek daug nuodėmių 
priskaičiuoji, tačiau kartais, priešingai, 
nustembi, kaip tu, būdamas menka žemės 
dulkė, tiek daug gero nuveikei. Taigi, tik 
vienintelis Dievas pažįsta žmogaus širdį, 
veikia ją ir per ją skatina geriems, kartais 
net neįtikėtiniems darbams.

Baigdamas homiliją kun. Algirdas pa-
siūlė nusipirkti Jėzaus Širdies medalikėlį ar 
paveikslėlį, laikyti jį prie savęs ir, žvelgiant 
į jį, išgirsti Dievo žodžius: „Tu esi Asmuo, 
sukurtas pagal mano paveikslą. Per mano 
Sūnaus Jėzaus Širdį esi mano mylimas ir 
vienintelis toks.“

Po šv. Mišių liturgijos ir šv. Komunijos 
klebonas mons. V. Grigaravičius pranešė ti-
kintiesiems, kad kun. Algirdas Akelaitis yra 
iškeliamas į kitą parapiją ir šį sekmadienį 
paskutinį kartą aukoja šv. Mišias mūsų ba-

zilikoje. Klebonas V. Grigaravičius  padė-
kojo kun. Algirdui  už trejų metų nuoširdžią 
tarnystę, dvasingumą, sakralumą aukojant 
šv. Mišias, gilius, teologinius pamokslus ir 
įteikė jubiliejinį medalį „Kristaus Prisikėli-
mo bažnyčia 1934–2004 –2014“. Tikintieji 
dėkingumą išreiškė ilgais plojimais. 

Po to vyko iškilminga procesija su Švč. 
Sakramentu aplink baziką per šventorių.  

Atlaiduose giedojo Kęstučio Baranaus-
ko vadovaujamas Alytaus Šv. Brunono 
Kverfurtiečio parapijos choras, kuriam 
nuoširdžiai dėkojame už gražias giesmes.

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ homilijoje 
pabrėžė didžiulę svarbą per visą gyvenimą išlaikyti artimą ryšį 
ir ištikimybę mus mylinčiam Dievui Tėvui ir mūsų Atpirkėjui 
Jėzui Kristui. Kadangi kiekvienas žmogus gyvenime patiria daug 
išbandymų ir pagundų pasukti ne tuo keliu, kuriuo jį veda Die-
vas, mums visiems reikalinga Dievo malonė ir pagalba. Šventoji 
Dvasia ir yra ta Dovana, kuri nuolat gyvena mumyse ir gali mums 
padėti esant bet kokiai situacijai. Kiekvienas krikščionis tai turi 
prisiminti ir tuo gyventi.

Po homilijos vyko jaudinančios Sutvirtinimo sakramento 
teikimo apeigos. 

Aukojimo liturgijos metu prie altoriaus sutvirtinamieji nešė 
atnašas, skirtas krikščioniškam ugdymui: Ginny L. Yttrup knygą 
„Žodžiai” ir kitą metodinę medžiagą, padėsiančią sakramentams 
besiruošiantiems vaikams ir jaunimui augti tikėjimo kelyje, ir  
svarbiausią šv. Mišių atnašą – duoną ir vyną, kurie, perkeisti į 
Dievo Sūnaus Kūną ir Kraują, visiems jį priimantiems tampa 
amžinojo gyvenimo laidu.

Pasibaigus šv. Mišioms, sutvirtintiesiems buvo įteikti Sutvirti-
nimo sakramento liudijimai. Sutvirtintieji padėkojo arkivyskupui 
Sigitui Tamkevičiui už tai, kad dažnai kartu su Kristaus Prisikėlimo 
parapijos tikinčiaisiais ir bazilikos svečiais švenčia Eucharistiją ir, 
kad per jo, vyskupo, rankas gavo Šventąją Dvasią ir jos dovanas.

Viliamės ir tikime, kad šie jauni krikščionys taps ištikimais 
Kristaus Bažnyčios nariais ir sėkmingai prisidės prie Dievo Ka-
ralystės augimo savo laikmečio žmonių širdyse.

Parapijos gyvenimo atspindžiai 
Parapijos katechetė Irena Romaškaitė

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus 
Prisikėlimo parapijoje

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje
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Birželio 10-osios ankstyvą rytą dau-
giau kaip trisdešimt senjorų kuo puikiausia 
nuotaika susirinko išvykai į Anykščius.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravi-
čius išlydėdamas palaimino mūsų kelionę 
ir palinkėjo patirti gerų įspūdžių. Kol 
važiavome į Anykščius, pasakojau šio 
miesto istoriją, kuri siekia 16-ojo amžiaus 
pradžią. Gal čia stovėjo Mindaugo Vorutos 
pilis? Miestą garsina literatūros milžinai 
– Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, 
Antanas Vienuolis. Kaip rašė Maironis „Ir 
jūs, Anykščiai, garsūs šiandieną,/ Auginot 
dainių, kuris mums dainavo,/ Kursai prikė-
lė brolį ne vieną/ Iš ilgo miego giesmėmis 
savo.“

Tad pirmiausia aplankėme poeto ir vys-
kupo Antano Baranausko ir A.Vienuolio 
-Žukausko memorialinį muziejų. Gidė Rita 
Urbonienė itin įtaigiai pasakojo apie šiuos 
tautos ąžuolus. Atrodo, daug apie juos ži-
nome, bet pabuvoję klėtelėje, A. Vienuolio 
kambariuose širdimi pajutome jų meilę 
gimtajai žemei, žmonėms, kalbai. Įstrigo 
A. Vienuolio žodžiai, parašyti 1940 metais: 
„Žemė kilnojosi nuo žmonių ašarų...„ Tyla 
pagerbėme A. Vienuolio atminimą prie jo 
amžinojo poilsio vietos. 

Muziejaus parodų salėje apžiūrėjome 
tautodailininko Stanislovo Petraškos 

akmens tapybos parodą. Unikalia, tik 
šiam menininkui būdinga tapybos akmens 
dulkėmis technika anykštėnas įamžino 
gimtinės peizažus, Lietuvos valstybės 
simbolius. Vaizdo siužete pamatėme, kaip 
paveikslai gimė meistro dirbtuvėje.

Angelų muziejus. Sakralinio meno 
centras. Angelų kolekcijoje, kurią muziejui 
padovanojo kultūrininkė Beatričė Klei-
zaitė-Vasaris, per 100 angelų – nutapyti, 
mediniai, moliniai, stikliniai. Pamatėme 
senąjį sakralinį liaudies meną, taip pat čia 
eksponuojamą ilgamečio Anykščių Šv. 
Mato bažnyčios klebono mons. Alberto 
Talačkos dailės kūrinių kolekciją ir bibli-
oteką, kurioje per 50 meno kūrinių, per 
4 tūkstančiai vertingų knygų ir apie 400 
rankraščių.

Anykščių miesto aikštėje aplankėme 
poeto ir vyskupo Antano Baranausko 
(skulptorius Arūnas Sakalauskaas) pa-
minklą. 

Ypatinga valandėlė Šv. Mato bažny-
čioje. Prieš šimtmetį iškilusi architekto 
N. Andrejevo suprojektuota neogotikinė 
raudonų plytų dvibokštė bažnyčia yra 
aukščiausia Lietuvoje, ją puošia origi-
nalūs vitražai, šventoriuje gausu meno 
paminklų. Senjorai širdingai padėkojo 
vikarui kun. Nerijui už nuoširdų sutikimą 
ir pasakojimą apie bažnyčios istoriją. Kaip 
visada, lankydamiesi bažnyčiose, taip ir 
šį kartą, sugiedojome „Marija, Marija“ ir 
palikome auką. 

Anykščius garsina „Anykščių vynas“ – 
seniausia vyno gamykla Lietuvoje, įkurta 
1926 m. Dalis čia gaminamų vynų įrašyti 
į Europos kulinarinio paveldo sąrašus. Tad 
kaip neužsukti? Gidė Nijolė Bružienė, 
vedžiodama po gamyklą, pasakojo istoriją, 

aprodė barus, kuriuose vyksta gamybos 
procesai: visą kelią nuo vaisių, obuolių iki 
vyno išpilstymo į butelius.

Vaizdingos gamtos keliu atvykome į 
Niūronis, kur 1978 m. sukurtas unikalus 
Arklio muziejus. Gido Mindaugo Kar-
čemarsko dėka susipažinome su daug 
šimtmečių trunkančia arklio ir žmogaus 
istorija. Muziejų įkūrė prof. Petras Vasi-
nauskas. Jis bričkele keliavo po Lietuvą 
ir rinko eksponatus. Čia sukaupta daug 
eksponatų ir ne tik arklio gadynės žemės 
darbų ir transporto priemonės, bet ir unika-
lūs drožinių rinkiniai, keramika, audiniai, 
skrynios. Pamatėme, kaip audžia audėja, 
kaip dirba keramikė, kalvis.

Liudiškių kalva. Čia lietuvių literatūros 
klasiko Jono Biliūno kapas ir paminklas. 
Užkopėme ir pagerbėmė Laimės žiburiu tikė-
jusio anykštėno atminimą. Deja, ne visiems 
pakako jėgų užkopti ant kalvos, bet galėjo 
pasigrožėti išlakia giria ir jos svaigumu.

Ir jau paskutinis mūsų sustojimas – 
Anykščių šilelyje, prie Puntuko. Tai įspū-
dingas geologijos paminklas ir apipintas 
legendomis mitologinis akmuo. Susikibę 
rankomis apkabinome akmenį. Kelionė 
buvo ilga, daug pamatyta, išgirsta, suži-
nota. 

Pavakare Anykščių šilelio pavėsyje 
susėdome agapei. Malda padėkojome 
Dievui, kad patyrėme prasmingą kelionę 
ir visiems pakako jėgų, o motulė gamta 
pamalonino saulėta ir šilta diena. Užkandę 
ir atsigaivinę, dainavome pamėgtas dainas, 
žinoma, pirmiausia A. Baranausko „Kalnai 
ant kalnų...„ Gėrėjomės šilelio grožiu, 
tad nuovargio – kaip nebūta! Keliaujame 
namo... 

Rima Lipšienė, Pagyvenusių žmonių sambūrio vadovė

Pagyvenusių žmonių sambūrio kelionė į Anykščius 

Pamažu atrastas kaip malonus netikėtumas, Ma-
rijos radijas užima vis aukštesnę vietą mano radijo 
stočių sąraše. Klysta manantys, jog tai tik pamaldžių 
senolių ausims skirta radijos stotis, nors tikiu, kad jie 
čia randa sielos atgaivą. Ir tikrai žinau, jog šiandienos 
šurmulyje gyvenantys bei it voverės reikalų rate besi-
sukantys veiklūs žmonės vis dažniau įsijungia būtent 

Marijos radiją. Kiekvienas randame tai, ko ieškome: 
maldą, tikėjimo pažinimą, Dievo žodį, atsakymus į 
giliai tūnančius klausimus. 

Man Marijos radijas – tai tiltas, sujungiantis su 
Bažnyčia. Džiaugiuosi galėdamas ne tik klausyti, bet ir 
kukliai prisidėti prie turinio kūrimo, kartu su bičiuliais 
rengdamas laidą „Pašaukė mane”.

Žymūs žmonės klausosi Marijos radijo
Gediminas Jaunius, renginių ir TV laidų vedėjas, režisierius bei prodiuseris


