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Parapijos naujienos

Piligrimystės svarba ir nauda
Vilius Misevičius

Kodėl daugelis keliaujame į šventas vietas? Ar visada piligriminė kelionė yra
dvasinio apsivalymo kelias, kurį perėjęs maldininkas pajunta poreikį priartėti
prie šventybės karalystės? Į šiuos ir panašius aktualius klausimus bandysime
atsakyti šiame ir kitame „Prisikėlimo“ numeriuose. Pirmiausia, pakalbinome
daugelio piligriminių kelionių dvasinį vadovą – Kauno I dekanato dekaną,
Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną monsinjorą Vytautą Grigaravičių.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras V. Grigaravičius.

Pasak mūsų parapijos klebono, Bažnyčia
ir ypač Šventasis Tėvas ragina tikikinčiuosius pasirinkti piligrimystę, nes per piligrimines keliones mes daugelį prasmingų dalykų
atrandame savyje. „Akcentuočiau bent tris
svarbius aspektus. Pirma, keliaujant nebeslegia kasdienos rūpesčiai, aplankant kokią
nors šventą vietą mes daugiau įsigiliname
į dvasinius reikalus. Antra – piligriminėse
kelionėse apsilankant bažnyčiose daugiau
dėmesio galime skirti maldai. Trečia nauda –
piligrimystėje giliau apmąstome savo asmeninį gyvenimą“, – akcentavo pašnekovas.
Piligrimystės ištakos glūdi senovėje.
Pirmieji krikščionių piligrimai buvo Trys
karaliai, aplankę kūdikėlį Jėzų. Mums,
krikščionims, bent kartą gyvenime reiktų
apsilankyti Šventojoje Žemėje. Kristaus
Prisikėlimo parapija jau du dešimtmečius
glaudžiai bendrauja su Kaune veikiančia
„Ekscursus“ bendrove, kuriai vadovauja pili-

griminių kelionių entuziastė Daiva Strolienė.
„Jos organizuojamose kelionėse į Izraelį man
teko jau dvylika kartų būti dvasiniu vadovu. Nesuklysiu pasakęs, kad tie keli šimtai
mūsų parapijos tikinčiųjų, kurie apsilankė
istorinėse vietose Šventojoje Žemėje, tapo
artimesni Kristui. Dieviškumą ar šventybę
labiau pajuntame lankantis Viešpaties gimtinėje Betliejuje ir vaikystės mieste Nazarete,
įspūdingoje Jeruzalėje, atlikdami Krikšto
atnaujinimo sakramentą Jordano upėje (kur
Jonas Krikštytojas pakrikštijo ir patį Jėzų).
Giliai sukrečia Kristaus Kančios kelias „Via
Dolorosa”, kopiant į Golgotos kalną. O
per tą kelionės savaitę tikinčiuosius labiau
suvienija aukojamos šv. Mišios Šventojo
Kapo ir Prisikėlimo bazilikoje bei kitose
Šventosios Žemės bažnyčiose“, – kalbėjo
V. Grigaravičius.
Patys ištvermingiausieji piligrimai
pasirenka Šv. Jokūbo kelią (Camino de
Santiago). Tai fiziškai labai sunki kelionė
pėsčiomis. Tas piligriminis kelias prasideda Prancūzijoje, Pirėnų kalnų papėdėje,
ir driekiasi beveik 800 kilometrų per visą
Ispaniją, kol nukeliaujama iki Šv. Jokūbo
kapo Santjago de Komposteloje. „Dar pažymėčiau tolimą piligriminę kelionę į Meksiką, Gvadalupę – ten pasimeldžiant Marijai
prie įspūdingo XVI amžiaus paveikslo.

Trijų Karalių šventė
2018 m. sausio 7 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos kaip ir
kas metai organizuoja šeimų šventę Trijų
Karalių iškilmėje. Prisiminus visą šventės
eigą, pirmiausiai prieš akis iškyla išskirtiniai
šv. Mišių momentai: įėjimo procesija, kuomet vaikai, kaip padėkos ir savo vaikiškos
maldos ženklą, neša savo pasigamintus,
šviečiančius žibintus.
Šeimoms yra ypatinga patirtis aktyviai
dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje. Kristina
ir Giedrius paskelbė Dievo Žodį ir kaip
sutuoktinių pora suteikė kitiems tėveliams
dar gilesnį suvokimą apie Jėzaus gimimo
įvykį. Jie liudija visiems tikintiesiems kad
Dievo žodis gyvena šeimų kasdienybėje ir
praturtina ją reikalingomis malonėmis.

... prisimenant šventinės dienos
popietę, kaip mat širdį užplūsta
malonūs jausmai…

Vaikų žvakelės, rusenančios spalvotuose
žibintuose prie Šventosios Šeimos paveikslo, atspindėjo šeimų atsineštus maldavimus
savo širdyse už save pačius, už artimuosius
bei s. Ramutės išsakytus maldavimus už
visas šeimas esančias įvairiose situacijose.
Aukojimo metu šeimų nešamos dovanos
besilaukiančiai Evelinos ir Arūno šeimai bei

kūdikėlio susilaukusiai Agnės ir Andriaus
šeimai ir duonos ir vyno atnašos, kurios šv.
Mišių metų tampa gyvuoju Kristumi, kuris
gydo, stiprina ir vienija šeimas tarpusavyje
bei vieną su kita. Šios atnašos leido visoms
šeimoms pasijusti esančioms tikrai svarbiomis parapijos bendruomenei ir Bažnyčiai
bei tapti svarbia šv. Mišių eigos dalimi.
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Gvadalupės Mergelės bazilika yra lankomiausia pasaulyje katalikų šventovė ir
trečia pagal lankomumą iš visų pasaulio
šventų vietų. Beje, kaip piligriminės kelionės
dvasinis vadovas į ten vykau jau tris kartus.
Kartu su keliolika parapijiečių planuoju dar
kartą Gvadalupėje melstis 2018 m. sausio
mėnesį“, – sakė klebonas.
Neseniai, spalio 22 dieną, daugiau nei
700 piligrimų iš Lietuvos lankėsi mažame
Fatimos miestelyje Portugalijoje. Ten prieš
100 metų trims piemenėliams pasirodė Švč.
Mergelė Marija, kuri pakvietė žmones atgailauti ir melstis dėl taikos. Šio jubiliejaus
proga Lietuvos vyskupai pakvietė lietuvius
piligrimus vykti į Fatimą švęsti Lietuvos
dieną, kuri yra sudėtinė Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų
jubiliejaus iškilmių dalis. Pasak monsinjoro, Lietuvoje turime daugelio piligrimų
pamėgtą Šiluvą, kur 1608 metais apsireiškė
Švč. Mergelė Marija. Tai vienas pirmųjų

Marijos apsireiškimų Europoje. Šiluvoje
Marija išsakė didžiausią savo troškimą,
kad būtų garbinamas jos Sūnus Jėzus – nurodantis tikrąjį kelią iš žemiško pasaulio į
šventybės karalystę.
„Pateikiau tik kelis piligriminių kelionių
pavyzdžius. Simboline prasme piligrimystė
yra iniciacija arba atsidavimo ženklas. Paskata piligriminei kelionei gali būti siekis
gauti nuodėmių atleidimą, įžado vykdymas,
viltis, kad tam tikroje vietoje bus išklausytos
maldos, išgyta nuo ligos ir pan. Šventovėse
paliktos žmogaus kūno dalių kopijas iš
medžio bei metalo (votai) simbolizuoja
stebuklingą išgijimą ar išsigelbėjimą. Tad,
esant galimybei, dažniau pasirinkime piligrimystę!“, – kviečia klebonas monsinjoras
Vytautas Grigaravičius.
Kitame laikraščio „Prisikėlimas“ numeryje savo liudijimais pasidalins mūsų
parapijos aktyvūs piligrimai
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Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietos
Lietuvoje:
1. Vilniaus arkikatedra bazilika, Šv.
Kazimiero koplyčia;
2. Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės
bažnyčia;
3. Dievo Gailestingumo šventovė;
4. Vilniaus Kalvarijos;
5. Trakų bažnyčia;
6. Pivašiūnų bažnyčia;
7. Marijampolės bazilika ir koplyčia
Lūginėje;
8. Kauno arkikatedra bazilika;
9. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia;
10. Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas;
11. Šiluvos šventovė;
12. Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas;
13. Šiaulių katedra;
14. Kryžių kalnas;
15. Žemaičių Kalvarijos šventovė;
16. Krekenavos bazilika;
17. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės
bažnyčia;
18. Rokiškio bažnyčia ;
19. Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčia.

Parapijos Kolumbo riterių gerumo akcijos Žaliakalnio vaikų dienos centro auklėtiniams

Kalėdinės „Gerumo akcijos“ idėja
2017 m. spalį įsteigtą Kristaus Prisikėlimo parapijos Apvalųjį
stalą sudaro penki Kolumbo riteriai ir keli kandidatai. Apsilankę
Dieviškosios Jėzaus Širdies Pranciškonių kongregacijos
Žaliakalnio Vaikų dienos centre, apie auklėtinių ir jų šeimų
poreikius pasitarę su seserimis Liudvika ir Joana, Kolumbo riteriai Kristaus Prisikėlimo parapijoje gruodžio mėn. organizavo
kalėdinę „Gerumo“ akciją.
Buvo iškeltas paprastas tikslas – dirbant
kartu su vaikais sukurti kalėdinius atributus
(meduolius ir žaisliukus), juos už auką parduoti, o surinktas lėšas skirti sveikatinimui
ir lavinimui.
Rezultatai
Bevalgant 36 picas, gausiai užgeriamas
20 litrų sulčių, iškepta 789 kalėdiniai meduoliai, nutapyta 100 kalėdinių atvirukų,
pagaminta 200 kalėdinių žaisliukų. Klebonui
sekmadieniais skelbiant apie „Gerumo“
akcijos tikslus, parapijiečiai buvo dosnūs,
todėl surinkta 600 Eur aukų.
Be to, graži iniciatyva rado platesnį
atgarsį, rėmėjai Vaikų dienos centro poreikiams perdavė 2 kompiuterius, įsipareigojo

Trijų Karalių šventė
O puošniai supakuotos atnašų dovanos
pripildė vaikų akis nuostabos ir jie geriau
suprato, kad dovana ir dovanojimas yra ypatingas dalykas ir kad didžiausia Dievo dovana mums yra Dievo Sūnus, Jėzus Kristus.
Labiausiai tėvelių širdis džiugino, gausus
šeimų su mažais vaikais dalyvavimas šiose
šv. Mišiose. Vaikų klegesys bažnyčią pripildė šviesos, gyvybės ir nuoširdaus džiaugsmo… O kan. Roberto Pukenio aukojusio
šv. Mišias, švelnus paraginimas suprasti

nemokamai patikrinti ir pagydyti vaikų dantis
(apie 700 dantų). Rėmėjų dėka, po Šv. Kalėdų, Vaikų dienos centro auklėtiniai popietę
praleido „Kadagių slėnio“ žirgų žirgyne, kur
turėjo gražią pažintį su tauriaisiais gyvūnais,
prieš tai pasistiprinę picerijoje „Bella Italia“.
Kartu su Kolumbo riteriais ir jų šeimomis,
draugais, savanoriais talkininkais, Žaliakalnio Vaikų dienos centro auklėtiniai aktyviai
dalyvavo visuose darbuose, kūrė šv. Kalėdų
nuotaiką sau ir artimiesiems, visi akcijos dalyviai kartu meldėsi sekmadieniais šv. Mišiose.
Kolumbo riteriai bendrai skyrė 64 valandas savo laiko šiems darbams. Užsimezgusį
bendradarbiavimą tarp Kolumbo riterių ir
Žaliakalnio Vaikų dienos centro auklėtinių
nutarta tęsti visus metus, kartu kuriant ir

UAB „NFQ“, UAB „Seduja“, UAB
„Mazgas“, UAB „Ragainė“, odontologijos
klinikai „Jaunystės šypsena“, „Kadagių
slėnio žirgų“ žirgynui, Prisikėlimo parapijos
Jaunų šeimų bendruomenei (vadovė sesuo
Ramutė SSC), tapytojai Jovitai Aukštikalnytei-Varkulevičienei, Čeponių, Vaitulevičių,
Gruzdžių šeimoms, Aidai Pukytei, Dianai
Murašovai už aktyvią talką ir visiems parapijiečiams, savo auka parėmusiems Žaliakalnio vaikų dienos centro veiklą.

ir priimti ne visada tylų vaikų dalyvavimą
šv. Mišių aukoje, sustiprino susitelkimo,
bendrumo jausmą… Tai buvo GYVA Bažnyčia. Bažnyčia, liudijanti, jog ji turi ateitį.
Bažnyčia – su savo miela kasdienybe.
Šv. Mišių pabaigoje klebonas Vytautas
Grigaravičius sukvietė tėvelius ir mamytes
su vaikučiais prie didžiojo altoriaus palaiminimui, kurį kartu su kan. Robertu suteikė
asmeniškai kiekvienai šeimai, uždedant rankas jiems ant galvos. Noriai šeimos skubėjo
palaiminimui trokšdamos Dievo artumo ir
Bažnyčios palydėjimo jų gyvenimuose. Jos

liudijo, kad „po išskirtinio, kiekvienos šeimos palaiminimo buvo labai gera. Pajutau
kaip per kunigo rankas mano širdį užplūsta
šiluma ir begalinė Dievo meilė… Jaučiau
tikrą palaimą, nužengusią iš Dangaus…”
Po šv. Mišių palaiminti visi, dideli ir
maži, nuskubėjo salėn laukti Trijų Karalių,
ateinančių sveikinti Šventosios Šeimos.
Pirmiausia visus nudžiugino Šventosios Šeimos pasirodymas, kurią su didžiu jauduliu
ir pagarba atstovavo Vaidos ir Tomo šeima
su kūdikėliu ir didesniu sūneliu, mažuoju
angelėliu. Netrukus prie Šv. Šeimos pasi-

įgyvendinant įvairiausius projektus.
Dėkojame už paramą:
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rodė arkangelas Justinas, kuris pasveikino
susirinkusius, linkėdamas ramybės ir džiugios širdies visiems ir savo šokiu pagarbino
gimusį Kūdikėlį Jėzų.
Skaitant pasakojimą iš Evangelijos
apie išminčių apsilankymą pas Šv. Šeimą,
atkeliavo keturios Karalių šeimos su savo
karalienėmis bei princesėmis ir princais
pagarbinti gimusio Kūdikėlio.
Pirmoji iš karališkųjų šeimų aplankė
mama Aurelija su savo dviem sūneliais, kurie atnešė smilkalų dovaną Kūdikėliui Jėzui
kaip padėką už šeimai dovanotą ramybę.
Karalienė liudijo, kad „ramybė mamos
širdyje veda į ramybę šeimoje. Ramybė
šeimoje veda į ramybę darbovietėje, darželyje. Supratau, kad ramybės dovana yra
padalijama visiems, su kuriais bendraujame,
ir plinta po visą pasaulį... Ramybė mano
širdyje išlieka: nuolat pavedant visą savo
dienotvarkę, planus, gyvenimą Dievo valiai;
atleidžiant sau ir kitiems (ypač savo vyrui ir
vyresniajam sūnui) už klaidas, už ne laiku
ir ne vietoje ištarus žodžius – juk esame tik
žmonės; nuolat dėkojant Dievui už suteiktas
įvairias dovanas kiekvieną dieną, kiekvieną
gyvenimo valandą, minutę.
Nors pačioje Advento pradžioje netekau
artimo ir labai brangaus žmogaus, dėkoju
Dievui už ramybės dovana mūsų šeimai, kurioje galėjo skleistis Kalėdų džiaugsmingas
laukimas mumyse ir mūsų vaikuose. Esu be
galo dėkinga Dievui už ramybės dovaną ir
visas nesuskaičiuojamas dovanas.“
Trijų Karalių vaidinimo metu, priėjus
prie Šv. Šeimos ir pažiūrėjus į mažo kūdikio
akytes, pajutau, tarsi iš tikrųjų žiūrėčiau
Kūdikėliui Jėzui į akis. Man tai buvo
priminimas, kad KIEKVIENO žmogaus
akyse galime pamatyti Dievą – tereikia kuo
dažniau žvilgsnį nukreipti nuo savęs į kito
šalia stovinčio žmogaus akis. Mokinkimės
atpažinti Dievą savyje bei kituose!
Antroji Karalių šeima, Jurgita ir Nikolajus su dviem dukromis atnešė Kūdikėliui
aukso dovaną kaip padėką Dievui už gautą
ypatingą meilės dovaną.
Karalienė Jurgita papasakojo atsitikimą
kuris įvyko prieš keletą metų kai šeimą
buvo ištikusi krize, sekė didelių išbandymų
lavina, pagalbos ieškojom pas kunigą kuris
padovanojo dvasinių pratybų knygą ‚„Eik į
savo kambarėlį ,, ir mes su vyru kasdien skaitydavom po vieną pasakojimą iš šios knygos,
bet situacija vis tiek buvo labai sunki. Ji
liudijo, kad ‚vieną vasaros naktį ši situacija
tapo nepakeliama aš nuo įtampos negalėjau
užmigti tada išėjau į balkoną ir išliejau visą
susikaupusią širdgėlą Dievui paprašiau, kad
jis pakeistų situaciją, kad patrauktų tuos rūpesčius ir išbandymus aišku ir dėkojau jam
už tai kas esu ir ką turiu ir žinoma, kad juo
labai pasitikiu, pagaliau po maldos pajutau
širdyje ramybę, o ryte atsivertus dvasinių
pratybų knygą štai ką perskaičiau:
„Ačiū tau, mano meile, ačiū.“
„Ačiū už viską, kas man esi. Ačiū, kad
priimi mano begalinę meilę, ačiū, kad pasitiki manimi. Ačiū, kad priimi mano nuolatinį
rūpestį, kai būna nelengva jį pastebėti.
Ačiū, kad ant manęs sukrauni visus savo

rūpesčius, klaidas ir visa kita. Ačiū, kad tiki,
kad aš viskuo pasirūpinsiu,
Ačiū, kad pastebi mano tau duotas dovanas, ačiū, kad būni su manimi ir labai ačiū,
kad tiki manimi ir į mano rankas sudedi
savo ateitį...‘‘
Po šių žodžių ašaros pasipylė upeliais
jos nuplovė mano sielą ir pajutau savyje
begalinę ir visa apimančią Dievo meilę.
Ji pakeitė mano santykį su Dievu, jis tapo
daug artimesnis, viduje pajutau ramybę ir
begalinę Dievo meilę. Pamažu mūsų šeimos
situaciją keitėsi.
Princesė Julija paliudijo, kad būdama dar
maža kokių keturių metų paklausiau mamos.
„Mama, ką labiau myli mane ar Dievą?“
Mama atsakė, kad ji labiau myli Dievą negu
ją ir Julija labai supyko ir apsiverkė. O mama
jai paaiškino, kad jei ji Dievo nemylėtų tai ir
manęs nemokėtų teisingai mylėti. Šis mamos
paaiškinimas nuramino jos dukrelę.
Karalius Nikolajus patvirtino, kad Dievo meilė yra didžiulė dovana jų šeimai, o
princesė Elija padėkojo sakydama: „Ačiū,
kūdikėli Jėzau, už tavo meilę mūsų šeimai
ir visam pasauliui.“
Trečioji Karalių šeima, Kristina ir Giedrius su savo dviem mažaisiais atnešė miros
dovaną Kūdikėliui Jėzui ir dėkojo jam už
gydančią malonę – kantrybės dovaną, kurią
kasdien vis iš naujo yra apdovanojami. Karalienė Kristina pasakojo: „Aš kaip mama
esu nustebinta ir praturtinta, kai matau, po
darbo pavargusį savo vyrą, bet su didele
kantrybę išklausantį mūsų vaikų įspūdžius
ir praleidžiantį laiką su jais.” Ši karališka
šeima Kūdikėliui Jėzui sudėjo nuoširdžiausią
padėką už tai, „kad nors ir esame pervargę
nuo kasdienybės tempo, neprarandame pasitikėjimo ir kantrybės…Kad mūsų šeimoje
tikrai skleidžiasi Dievo malonė, o labiausiai
tai pastebime savo vaikuose….”
Ketvirtoji Karalių šeima, Evelina ir
Arūnas su savo sūnumis – Gintaru ir Dovydu bei dukryte Adele pagarbino Jėzų,
pradžiugindami jį pačiu mieliausiu pliušiniu
žaisliuku, ir padėkojo jam už džiaugsmo
dovaną jų šeimai.
Ši Karalių šeima atpažįsta kaip didžiulę
Dievo malonę jiems iš naujo atrandant
džiaugsmo dovaną kasdieniuose rūpesčiuose: kai vaikai žaisdami džiaugiasi ir yra

linksmi, kai dalinasi tuo ką turi tarpusavyje
kartu valgydami, piešdami – per spalvas.
Džiaugsmas pražydo šeimoje išgyvenus
ir išsaugojus šeimos bendrystę ypatingai
sudėtingoje situacijoje. O šiuo metu šeima
yra pripildyta ypatingu džiaugsmu, nes jie
gyvena laukimu, nes jie laukiasi savo ketvirtojo kūdikėlio.
Susirinkusieji nustebo sužinoję kad karališka yra kiekviena Dievo veikimą savo
gyvenime atpažįstanti šeima ir yra kviečiama
padėko Kūdikiui už suteiktas dovanas jiems.
Visos šeimos giedodamos kartu „Sveikas,
Jėzau, gimusis“ pagarbino Kūdikėlį ir užbaigė pasakojimą apie Karalių apsilankymą
pas Šventąją Šeimą.
Netrukus šventėje vaikai sutiko Kalėdų
senelį džiaugsmo šūksniais ir plojimais.
Nuotaikingais Senelis išjudino visus, pakvietęs žaisti įvairius žaidimus ir sukūręs
vaidinimą su vaikais bei tėveliais „Aš galiu,
Aš tikiu, nes aš noriu“. Pagrojęs fleita „Tyliąją naktį“ Kalėdų senelis apdovanojo vaikus
ypatingomis dovanomis – ženkliukais, „Tikėjimo mokausi iš Marijos“, „Prie Marijos
visada yra Jėzus“, „Pas Jėzų mane veda
Marija“, kurie primins mūsų mažiesiems ir
jų tėveliams apie Šv. Šeimą, Kūdikėlį Jėzų
ir Jo Motiną bei padrąsins juos prašyti Dievo
pagalbos kasdieninėse situacijose.
Kunigas Julius Grigonis pasveikino visas
šeimas su kalėdine švente ir pasidalino savo
įžvalgomis apie šiuolaikinę Trijų Karalių
sampratą, palinkėdamas neskubėti nupuošti
eglučių, bet ieškoti, atpažinti bei dalintis
Dievo dovanomis.
Ses. Ramutė pasveikino kun. Julių ir padėkojo jam už bendrystę ir dvasinę pagalbą
šeimoms, o vienas iš mažiausių vaikučių įteikė jam dovanėlę. Vėliau s. Ramutė padėkojo
visoms šeimoms už bendrumo džiaugsmą,
įteikdama joms dovanėlę – knygutę „Žodis
tarp mūsų“, o aktyviausieji tėveliai buvo
pagerbti mažomis dovanėlėmis už jų uolumą
ir pasišventimą Dievui ir visoms šeimoms.
Įteigdama ji linkėjo mamoms ir tėčiams
medituoti Dievo žodį, kad jie kasdien stiprintųsi Dievo Dvasia bei džiugintų maldos
malonėmis savo vaikus. Vėliau kunigas
Julius kartu su vaikais palaimino vaišių stalą, mokindamas juos drauge kartoti maldos
palaiminimo žodžius.
Vaikai džiugiai stiprinosi skanėstais ir
mielai bendravo tarpusavyje. Ištvermingiausi dalyviai sulaukė ir smuikininkų, kurie
kartu su akordeoniste grojo lietuvių liaudies
šokių melodijas, o likusios šeimos linksmai
šoko ir džiaugėsi kartu. Tai buvo nuostabi
Trijų karalių šventė!
Jaunos šeimos nuoširdžiai dėkoja parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui, kan.
Robertui Pukeniui ir kun. Juliui Grigoniui
už padrąsinantį žodį ir palaiminimą bei s.
Ramutei Budvytytei už nenuilstamą energiją ir meilę šeimoms mūsų parapijoje. Esame
dėkingi visam parapijos pastoracinei tarybai
už finansinę pagalbą šeimų sielovadai bei
visai parapijai ir kiekvienam žmogui už
kantrumą ir dvasinį palaikymą šeimoms su
mažais vaikais.
Jaunų šeimų ratelis
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Parapijos naujienos

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje – nauja šildymo įranga
Vilius Misevičius

Artėjant Šv. Kalėdoms Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos maldininkai pajuto naujos šildymo sistemos privalumus. Gruodžio mėn. 13 d. parapijos pastoracinės tarybos
posėdyje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius
pasidžiaugė, kad po trylikos metų nuo šios bazilikos konsekravimo pavyko įgyvendinti solidų projektą – bazilikoje
įrengti papildomą šildymo sistemą su pakabinamais
infraraudonaisiais šildytuvais. Jis padėkojo visiems, kurie
prisidėjo prie šio imlaus ir sudėtingo darbo.
Šildymas infraraudonaisiais spinduliais
pasaulyje yra plačiai naudojamas didelėms
erdvėms (pavyzdžiui, bažnyčioms) pašildyti.
Mūsų šventovėje po 12 šildytuvų yra pritvirtinta prie dviejų išilginių apie 40 metrų
ilgio lengvos konstrukcijos duraliuminio
sijų. Kiekvieno prietaiso galingumas – 4,5
kW, šildytuvai išdėstyti po du tarpuose tarp
pastato kolonų – šoninėse bazilikos navose.
Nebuvo pamiršti ir choristai – jiems bazilikos balkone įrengti keturi stacionarūs
šildytuvai (kiekvienas po 3 kW).
Dabar ši šildymo sistema įjungiama tik
prieš Šv. Mišias ar kitas pamaldas. Maldininkai jaučia šildytuvų spinduliuojamą malonią šilumą, o patalpos oras nuo jos beveik

Bazilikos naujos šildymo sistemos fragmentas.

neįkaista. Klebonas pažymėjo šios naujovės
ekonomiškumą: šildymas infraraudonaisiais
šildytuvais per valandą kainuoja tik apie 12
eurų. Tikimasi, kad naujovė bent trečdaliu
sumažins išlaidas bazilikos šildymui sunaudojamai elektros energijai. Pastato šildymo
kaštus pavyks sumažinti dar ir dėl to, jog
įjungus infraraudonuosius šildytuvus, jie
ne tik šildo, bet ir skleidžia šviesą – todėl
galima išjungti bendrą bazilikos apšvietimą.
Be to, šildytuvus galima įjungti atskiromis
grupėmis – priklausomai nuo tuo metu besimeldžiančiųjų skaičiaus.
Pagal E. Miliūno studijos parengtą
projektą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos naują šildymo sistemą įrengė UAB

„Elmeida“ specialistai. Šios inovacijos
projektavimas, įranga ir montavimo darbai
kainavo beveik 60 tūkstančių eurų. Parapijos
klebonas padėkojo tiems, kurie savo vardine
auka prisidėjo prie šios naujos šildymo sistemos įrengimo.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad pinigų
šiam tikslui buvo suaukota mažiau negu jų
jau išleista, o parapijai dar teks sumokėti nemažą sumą šildymo sistemos montuotojams.
Monsinjoras pakvietė parapijiečius dosniau
aukoti Šv. Mišių metu, nes dalis kiekvieno
bazilikos maldininko paaukotų lėšų bus skiriama visiškam atsiskaitymui už efektyvios
šildymo sistemos įrengimą.
Aldonos Narušienės nuotrauka
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ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4)
Adoracijos pradžia penktadienį 8.30 val.,
pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val.
Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą

Kviečiame dalyvauti projekte

„Socialinė ir darbinė vyresnio amžiaus moterų
reabilitacija vietos bendruomenėje“
„Kiekviena kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio“ – norime
jums ištiesti pagalbos ranką ir kartu su jumis žengti pirmuosius
žingsnius ieškant darbo. Leiskite mums padėti jums!
NEMOKAMAI!
Visus asmenis virš 54 metų ir vyresnius kviečiame į suaugusių asmenų socialinę ir darbinę reabilitaciją.
Jos metu bus suteikta asistento pagalba sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos klausimus bei suteikiama emocinė
pagalba. Taip pat turėsite galimybę įgyti socialinio darbuotojo
padėjėjo kvalifikaciją.
Vieta: Aukštaičių g. 6 (prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios). Informacija teikiama tel.: 8 645 04240,
(8-37) 323548

Kilnojamų švenčių paskelbimas
Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei
leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo
džiaugsmą.
Šiais 2018-ais Viešpaties metais vasario mėnesio
14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai
švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.
Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio
20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus
Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną – pirmasis
Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė
per visus amžių amžius. Amen.

Pavežėkime senolį į bažnyčią
Vykstantys į šv. Mišias automobilius vairuojantys parapijiečiai pasisiūlė vykstant į bažnyčią pasiimti ir kaimyną. Tokiu
būdu sunkiau vaikščiojantys senoliai būtų nuvežti į šv. Mišias
ir po jų parvežti į namus. Koordinuoti šią veiklą sutiko Kristaus
Prisikėlimo parapijos Caritas. Vairuotojus, kurie norėtų prisidėti prie šios iniciatyvos, ir sunkiau vaikščiojančius senolius,
pageidaujančius pasinaudoti kaimynų geranoriškumu, prašome
registruotis tel.: 8 37 323548, 8 683 18181
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