
MielibroliaiirseserysKristuje,arpastebėjote,kadnuoPelenų
dienosŠv.Raštoskaitiniaiverčiamuskeliauti?

Evangelijosskaitiniaimusnukėlėįdykumą,kurKristusbuvošė
tonogundomas,kartusutrimisapaštalaiskopėmeįkalną,kurišgyve
nomeKristausatsimainymą,vėliauišGalilėjosatkeliavomeįCezariją
prieJokūbošulinio.SenojoTestamentoskaitiniaikvietėkartusuJona
plauktijūra,suAbraomu,palikustėvynę,keliautiįDievopažadėtąją
žemę,oMozėsvedamikartusužydųtautaleidomėsieškotitėviškės.

AdventolaikotarpįBažnyčiaapibūdinadviemžodžiais–lauki
masirbudėjimas.Gavėnioslaikotarpiuiapibūdintilabiausiaitinka
žodis „kelionė“. Jei nepasiryšimeGavėnios kelionei, išėjimui iš
savojoegoizmo,savanaudiškumo,savimeilėsirvisųkitųvaržtų,ne
leidžiančiųatitrūktinuokasdieniųrūpesčių,gundančiųkurtisotųir
ramųgyvenimąbeKryžiauspapiktinimoirkvailybės,taipirliksime
nėkieknepatobulėję.TadaKristauskančia,mirtisirprisikėlimasne
paliesmūsųširdžių,nepaskatinspersikeistiirpradėtinaujągyvenimą
suKristumi.VisasKristausžemiškasisgyvenimasbuvoėjimasprie
Kryžiaus,perkurįįvykožmonijosatpirkimas.Jiskviečiairmus:„Jei
kasnorieitipaskuimane,teišsižadapatssavęs,tepasiimasavokryžių
irtesekamanimi“(Mt16,24).

TrečiąjįsekmadienįEvangelijosskaitinysatvedėmusprieJokūbo
šulinio,prievandens–gyvybėsšaltinio.VandeniuiBiblijojesuteikia
mosįvairiossimbolinėsprasmės:taiapvalymas,nuodėmiųnuplovi
masperapsiplovimoapeigasirnuodėmiųpanaikinimasperkrikštą.
BūtentapietaikalbėjoJėzussamarieteisakydamas:„Irvanduo,kurį
ašjamduosiu,tapsversmevandens,trykštančioįamžinąjįgyvenimą“
(Jn4,14).ŠiąEvangelijosištraukągalimakomentuotiįvairiai.Galima
kalbėtiapiebegalinįJėzausgailestingumąirsiekįkuodaugiaužmonių
patrauktiprieDievo,apieDievomalonę,perkuriąsamarietėpatyrė
atsivertimąirtapovienaišapaštalų,skelbiančiųKristųkaipMesiją.

GavėniosmetunorėčiauatkreiptidėmesįįJėzauspamoką,per
kuriąJismokomustarpusaviobendravimo.Žmoniųtarpusaviosanty
kiaibegalosudėtingiirkartaisatnešadaugskausmo,liūdesio,stumia
įneviltį,nesvienasišdviejųpasijuntaatstumtas,nereikalingas,ne
įvertintas.Ir,priešingai,draugiškisantykiainešadžiaugsmą,paguodą,
skatinaveikti,kurtigėrį,dalytissavolaimesukitais.

Nuokopriklausosėkmingasžmoniųtarpusaviobendravimasarba
nusivylimas,vedantisprieišsiskyrimo?Tailemiadaugybėfaktorių,
iškuriųvienassvarbiausiųyražmogausnuodėmingumas.Kiekvie
namžmoguinesvetimanuodėmė.Blogiausia tai, kad labaigreitai
pamatomekitųnuodėmes,osavųjųvisainepastebime.Apietailabai
teisingaipasakėJėzus:„Kodėlgimataikrisląsavobrolioakyje,o
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Sekmadieniokatechezė
Dekanasklebonasmons.VytautasGrigaravičius

Ga vė nios ke lio nė

Mielas„Prisikėlime“!
Svei ki na me ir vi sa šir di mi džiau gia mės Ta vo 100-

uo ju nu me riu. Būk ir to liau dan giš kos švie sos ži bin tu 
tū nan tiems tam sy bė je. Te lai mi na Aukš čiau sias vi sus 
Ta vo ben dra dar bius, o mie lam re dak to riui mon sin-
jo rui Vy tau tui lin ki me vi sa da iš lik ti Die vo bu či niu ne 
tik šiai pa ra pi jai, bet ir vi sai Lie tu vai.

Jo na vos šv. apaš ta lo Jo kū bo pa ra pi jos ti kin tie ji

nepastebirąstosavojoje?!“(Mt7,3).Pripažintisavotrūkumusyra
nepaprastaisunku,tuotarpukitųtrūkumaipiktinairžeidžia,todėl
žmoniųbendrystėsryšiailengvaipažeidžiami.

TrečiojosekmadienioEvangelijosskaitinyjeJėzusduodamums
pamoką,kaipužmegzti ryšį sunuodėmingužmogumi, jamne tik
padėti,betirpaskatintiveiktitaip,kadjisryžtųsipakeistigyvenimą.
Kai„nuvargęsiškelionės,Jėzusprisėdopaleišulinį“(Jn4,6),prie
šulinioateinasamarietėmoteris,patyrusidaugybėssantykiųnutrauki
mą–šešiųvyrųsugulovė.Ji,beabejo,yrabendruomenėspasmerkta,
išjuokta,atstumta,todėlateinasemtisvandensvidurdienį,kaisaulė
pačiamezenite.Dažniausiaimoterysvandenseinaankstiryte,tačiau
mūsųherojė, bijodamapašaipų, smerkiančių žvilgsnių, eina tada,
kainesitikiniekosutikti.Irštaijiišgirstažydoprašymą:„Duokman
gerti“(Jn4,7).Jinustebusi:jukžydainesikalbasusamariečiais,juo
labiaužydasvyrasniekadaneužkalbinasutiktosvienosmoters.Mo
terisatšauna:„Kaipgitu,būdamasžydas,prašaimane,samarietę,
gerti?“(Jn4,9).Jėzus,kurispermatokiekvienąsielą,žinodamas,kokia
moterisstovipriešJį,tęsiadialogątoliau.Jisnežvelgiasmerkiančiu
žvilgsniu,nemoralizuoja,nepriekaištaujakaipdaugelisdorovingųjų.
Pamatęsišdoroskelioišklydusį,Jėzuselgiasinepaisydamasįprastų
taisyklių.Jistetrokštavieno–peršiąmoterįsugriautisieną,skirian
čiąžydusirsamariečius.Jistrokštasuvienyti,suburtidraugėnvisą
žydųtautą,irJotikslasbuvopasiektas.Moteris,paveiktaKristaus
žodžiųirelgesiosuja,pamiršusinetsavoąsotį,nubėgoįmiestąir
paskelbėžmonėms:„Eikitepažiūrėtižmogaus<...>.Artikjisnebus
Mesijas?“(Jn4,29).TuometdaugžmoniųatėjopasJėzų,jieprašėJį
pasiliktikeletuidienų.DaugžmoniųįtikėjodėlJėzauspamokslų.Jie
kalbėjo:„Mespatysišgirdomeiržinome,kadJisištiesųyrapasaulio
Išganytojas“(Jn4,42).

TaigiJėzusparodomums,kaipprisiartintipriepalaužtų,sužeistų
žmonių:nerodantpranašumą,viršenybę,nepriekaištauti,nesmerkti,
betnuolankiai,nusižeminuspatiemskonorsprašyti.Jėzus,tarsiištroš
kęselgeta,prašomoterspagalbos,parodopasitikėjimą,irtaimoterį
pakylėja,grąžinajaiorumąbeisavovertėspajautimą.

Kiekvienamdvasiškaipalaužtamreikalingasžmogus,kurisjįver
tintų,padrąsintų,mylėtųtokį,koksjisyra.Tuožmogumigalitebūti
kiekvienasišjūsų!Svarbiausiaatsiminkite,kaddidžiausiasdžiaugs
masirturtas–taižmogausbendrystėsuDievuirsužmogumi.Per
JėzųKristųesamesuvienytiJoŠventojojeBažnyčioje.Kiekvienas
mūsų, kaip ta samarietė, esamepašaukti tapti išDievoplūstančio
GyvojoVandensversme,jeitikatversimesavoširdįirpriimsimeJo
meilę.Nuoširdžiamaldaprašykime:„Jėzau,padėkmanbūtitokiam
kaipTu,mylinčiam,atleidžiančiamirgailestingam.Amen.
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2002m.poBerneliųšv.Mišiųkiekvienas
parapijietisišeidamasnamonetikbuvoas
meniškaipasveikintas,betiriškunigųrankų
gavopodovaną–pirmąjįparapijoslaikraščio
numerį.Laikraštėliosumanytojuirįkvėpėju
buvo naujasis bažnyčios klebonasVytau
tasGrigaravičius, kurio iniciatyvai pritarė
parapijospastoracinė taryba.Tapęsvyriau
siuoju redaktoriumi, jis subūrė pirmuosius
redakcijosnarius–GiedriųKalninį,Aušrelę
KrunglevičiūtęirBirutęVasylienę.

Pirmajame „Prisikėlimo“ numeryjeA.
Krunglevičiūtėrašė:

„Parapijosleidžiamaslaikraštėlis–tikė

jimoPrisikėlimuliudijimas<...>Prisikėlimas
neįmanomas be gimimo, tad šis laikraštis
gimėAdventometu, kad galėtų augti, kil
ti.<...>Nebus kalbama, kaip viskas liūdna
irbloga,ostengiamasiatskleisti,kasgeroir
džiugausViešpatiesvynuogynodalyje–mū
sųparapijoje.“

Šiegražūspalinkėjimaipildosi:mūsųlaik
raštėliotiražasišaugoiki2000irgreitaibūna
išplatintas.Tairodo,kadjisradosavoskaityto
ją.Jūs,mieliparapijiečiai,esatešiolaikraščio
mecenatai,nesdalelėJūsųbažnyčiaipaaukotų
pinigėlių skiriamaapmokėti jo spausdinimo
išlaidomsRedakcijosnariai (dirbabeatlygi

nimokaipsavanoriai)stengiasinetikaprašyti
svarbiausiasparapijosgyvenimoakimirkas,bet
irsupažindintisuBažnyčiosaktualijomis,gilinti
tikėjimotiesas.

Dievulis gražiai patvarkė, kad laukiant
Velykų–JėzausKristausPrisikėlimošven
tės–būtųišleistasjubiliejinis100asis„Pri
sikėlimo“laikraštėlionumeris.

Ačiū,brangieji,kadesate,kadskaitote,
kadsavogyvenimuliudijateKristų.

Taippatlaukiamenaujųidėjų,sumany
mų,temųiržmonių,kurierašytųįlaikraštėlį,
dalytųsisavogyvenimopatirtimi,ypačtikė
jimoliudijimu.

Nėrajūros,kuribūtųneįveikiamaMei
lės,nėraskurdumo,kurisbūtųneprieinamas
Gailestingumui,nėrapriešiškumo,prokurį
neprasiskverbtųatleidimas.

„Gailestingumas – tai antrasisMeilės
vardas,išreiškiantispatįdidžiausiąjosšvel
numą, pačią giliausią gelmę, jos polinkį
užsikrautikiekvienąmūsųporeikį,–moko
JonasPauliusII.

Gailestingumas nėra tam tikraMeilės
savybė, vienasDievo atributų.TaiDievo
vardas,įsigaliojęsnuojovaikųnuopuolio.

Priešasnepakenčianeimeilės,neišvie
sos,nei tiesos.Gailestingumas–taiMeilė,
negalintipakęstiblogio,toleruotinuodėmės,
pakeltikančios,priimtimirties.

Meilėatmetaviską,kasjągriauna,priešina
sitam,kasjaprekiauja,atstumiatai,kasjąklas

toja.NiekonėrastipresnioužGailestingumą.
Gailestingumas–taiMeilė.Jitavevejasi

irpersekioja.JitavemylinepaisydamaTavo
pasirinkimo.Jiniekadanepaliaujamylėtinet
to,kurisatsisakoleistismylimas.

GailestingumasyraDievoslėpinys,kurį
Jisnešiojasisavoširdyje,otoješirdyje–juk
vienDievas.

Gailestingumas!Šisžodisgimstaneant
mūsųskurdomėšlo,betantšiaudų,antsa
voneturtomedžio–medžioėdžių,medžio
kryžiaus.Jisatėjomūsųišgelbėti.KitaipJis
negalėjo.ToksJobūdasmusmylėti.

KąMeilė gali daugiau neimylėti?Ką
gailestingumasgalidaugiauneipasigailėti?

„Gailestingumas–taivisųDievodarbų
vainikas, visų Jo švelnumo apraiškų karū
na“,–rašėšv.Augustinas.

LietuvosRespublikos Seime svarstant
naujosredakcijosŠvietimoįstatymoprojektą
pasigirdobalsųirraginimųįšįįstatymąįra
šytitikybospamokųdėstymoprivalomumą
valstybinėsemokymo įstaigose.Tai sukėlė
nemažąnuostabąirvisiškainereikalingąpasi
piktinimobangąvisuomenėje,nevaBažnyčia
vėlkažkotikisiarsiekia.

Reiškiameneigiamąnuomonęirnepritaria
metokiemssiūlomiemsįstatymopapildymams.
Nuskambėjęsiūlymainėrairnebuvoderinami

suKatalikųBažnyčiosvadovybe.Suprantame,
kadprivalomostikybospamokosturėtųbūtitik
privačiosekatalikiškosemokymoįstaigose,bet
nevalstybinėsemokymoįstaigose.

Šiuometuvalstybinėsemokymoįstaigose
esamadoriniougdymopamokųpasirinkimo
ir jų įgyvendinimopraktika pilnai pasitar
naujavisiemsnorintiemspasirinkti tikybos
arbaetikospamokasbeinepažeidžianiekieno
laisvėslaisvaiapsispręstidėlsavodorinioir
/arreliiniougdymo.

KatalikųBažnyčia gerbia žmogaus tei
sę laisvai pasirinkti, kokį dalykąmokytis
mokykloje.

Bažnyčiaprimena,kad ikivaikopilna
metystės tikintiems tėvams tenka pareiga,
atsakomybėbeijųkrikščioniškaspašaukimas
pasirūpinti,kadjųvaikasįgytųreikiamųti
kėjimožinių,augtųirformuotųsikatalikiško
ugdymodvasioje.

ArkivyskupasSigitasTamkevičius
VyskupųKonferencijosPirmininkas

Jus svei ki na 100-asis „Pri si kė li mo“ nu me ris

DievoGailestingumometai
Adelija

Gai les tin gu mas – tai mei lė

Lie tu vos Vys ku pų Kon fe ren ci jos Pir mi nin ko pra ne ši mas spau dai dėl ti ky bos pa mo kų  
pri va lo mo dės ty mo mo kyk lo se (2011 03 17)

Autorius:MarthaHeinemanPieper,Ph.D.,Wil
liamJ.Pieper,M.D.Leidimometai:2011.Leidykla:
Katalikųpasaulioleidiniai

Jautrumuparemtadrausmėsalternatyva,padė
siantijumstaptigeresniaistėvais,ojūsųvaikams
užaugtivisaverčiaisžmonėmis

Išmintingameilėyrakantrumubeirūpesčiuparem
tasvaikougdymokelias,kurįsukūrėirišbandėvyroir
žmonos,mokslodaktarųMartosHeinemanirViljamoJ.
Piperių„komanda“.Šimeilėtėvusmokomatytipasaulį
vaikoakimis,kurioskiekvienojevystymosipakopoje
įjįžvelgiaviskitaip.Išmintingaimylėti–reiškiapuo
selėti vaiko vidinės laimės jausmą, kuris geriau nei
betkaskitasužtikrina,kadvaikasaugdamas išmoks
kontroliuoti savo elgesį, bus atsakingas, pasitikintis
savimiirsugebėsvisapusiškaiišplėtotisavožmogiškąjį
potencialą.Knygojedaugpraktiniųpatarimų,psicho

loginiųįžvalgų,pagrįstųišmintingavaikųauklėjimo
filosofija, pavyzdžių, kaip šeimoje sukurti palankią,
tarpusavioprieraišumokupinąatmosferą.

Šiąreikšmingąknygąprivalėtųporankaturėtivisi
tėvai,kurienori,kadjųvaikaiaugtųrūpestingi,atsa
kingiirnekeltųproblemųaplinkiniams.

Dr.MartaHeinemanPiper (MarthaHeinemann
Pieper)psichoterapeutė,dirbanti suvaikais ir jų tė
vais.BaigusiRadklifo (Radcliff) kolegiją, daktarės
disertacijąjiapsigynėČikagosuniversitete.Viljamas
J.Piperis(WilliamJ.Pieper),medicinosdaktaras,yra
vaikųpsichiatrasirpsichoanalitikas,dirbantisČikagos
Šv.Luko ligoninėje (Rush–Presbyterian–St.Luke’s
Hospital).Jieduturipenkisvaikus,gyvenaČikagoje,
Ilinojausvalstijoje(JAV).

KnygągaliteįsigytiŠv.KazimieroknygyneKaune,
Vilniausg.3

Siūlomeperskaityti

Iš min tin ga mei lė
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PROGRAMA
Balandžio16d.,šeštadienis
16.00val.Gavėniosrekolekcijospara

pijos institucijų vadovams ir pastoracinės
tarybos nariams paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje.Rekolekcijųvadovas–kun.Ne
rijusŠmerauskas.

17.00val.GailestingojoJėzauspaveikslo
sutikimasirpriėmimasišŠv.Juozapo(Vili
jampolės)parapijostikinčiųjųpaminklinėje
KristausPrisikėlimobažnyčioje.Vadovauja
mons.VytautasGrigaravičius.

17.15 val. Gailestingumo katechezė
paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Veda
mons.VytautasGrigaravičius.Atgailos ir
Sutaikinimopamaldos.Asmeninėišpažintis.

18.00val.Šv.Mišiosirpamokslas.Au
kojamons.VytautasGrigaravičius.

Gailestingumovainikėlis ir litanija pa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Meldžiasi
parapijiečiai.

Balandžio17d.,ViešpatiesKančios–
Verbųsekmadienis

7.30val.Graudūsverksmaiprieišstatyto
Švč.SakramentomažojojePrisikėlimobaž
nyčioje(Aukštaičiųg.6).Vadovaujamons.
VytautasGrigaravičius.

8.00val.Šv.Mišiosirpamokslasmažo
jojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojamons.
VytautasGrigaravičius.

9.15val.Gailestingumokatechezėpa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Vedakan.
RobertasPukenis.

9.30val.Šv.Mišiosirpamokslaspamin
klinėjePrisikėlimobažnyčioje.Aukojakan.
RobertasPukenis.

10.30val.Gailestingumovainikėlisirli
tanijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

11.00val.Šv.Mišiosirpamokslas.Eu
charistinėprocesijapaminklinėjePrisikėlimo
bažnyčioje.Aukojairprocesijąvedamons.
VytautasGrigaravičius.

12.30val.Šv.Mišiosvaikamsirpamoks
las paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Aukojakun.NerijusŠmerauskas.

15.00val.Gailestingumovainikėlisirli
tanijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

17.30val.Graudūsverksmaipaminklinė
jePrisikėlimobažnyčioje.Vadovaujamons.
VytautasGrigaravičius.

18.00val.Šv.Mišiosirpamokslas.Eu
charistinėprocesijapaminklinėjePrisikėlimo
bažnyčioje.Aukoja ir procesiją veda kun.
NerijusŠmerauskas.

Balandžio18d.,DidysisPirmadienis
7.00val.Šv.Mišiosirpamokslasmažo

jojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojateol.dr.
kun.KęstutisKėvalas.

8.00val.Šv.Mišios irpamokslasma
žojojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojakun.
NerijusŠmerauskas.

8.3017.00val.EucharistinėŠvč.Sak
ramento adoracijamažojoje Prisikėlimo
bažnyčioje.Adoruojaparapijiečiai.

15.00val.Gailestingumovainikėlisir
litanijamažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

16.00val.Krikščioniškojoklubofilmas
apie šv. Faustiną paminklinės Prisikėlimo
bažnyčioskonferencijųsalėje.

17.15 val. Gailestingumo katechezė
paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Veda
mons.VytautasGrigaravičius.Atgailos ir
Sutaikinimopamaldos.Asmeninėišpažintis.

18.00val.Šv.Mišios ir pamokslaspa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Aukoja
mons.VytautasGrigaravičius.Gailestingumo
vainikėlisirlitanija.Meldžiasiparapijiečiai.

Balandžio19d.,DidysisAntradienis
7.00val.Šv.Mišiosirpamokslasmažo

jojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojateol.dr.
kun.KęstutisKėvalas.

8.00val.Šv.Mišios irpamokslasma
žojojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojakun.
NerijusŠmerauskas.

8.3017.00val.EucharistinėŠvč.Sak
ramento adoracijamažojoje Prisikėlimo
bažnyčioje.Adoruojaparapijiečiai.

15.00 val.Gailestingumo vainikėlis ir
litanijamažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai

17.15val.Gailestingumokatechezėpa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Vedakun.
NerijusŠmerauskas.AtgailosirSutaikinimo
pamaldos.Asmeninėišpažintis.

18.00val. Šv.Mišios ir pamokslas pa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Aukoja
mons.VytautasGrigaravičius.Gailestingumo
vainikėlisirlitanija.Meldžiasiparapijiečiai.

Balandžio20d.,DidysisTrečiadienis
7.00val.Šv.Mišiosirpamokslasmažojo

jePrisikėlimobažnyčioje.Aukoja teol. dr.
kun.KęstutisKėvalas.

8.00 val. Šv.Mišios ir pamokslasma
žojojePrisikėlimobažnyčioje.Aukojakun.
NerijusŠmerauskas.

8.3017.00val.EucharistinėŠvč.Sak
ramento adoracijamažojoje Prisikėlimo
bažnyčioje.Adoruojaparapijiečiai.

15. 00 val.Gailestingumovainikėlis ir
litanijamažojoje.Meldžiasiparapijiečiai.

16.30val.TaizepamaldosmažojojePrisi
kėlimobažnyčioje.Gailestingumokatechezė.
Veda kun.NerijusŠmerauskas.Atgailos ir
sutaikinimopamaldos.Asmeninėišpažintis.

18.00val. Šv.Mišios ir pamokslas pa
minklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Aukoja
mons.VytautasGrigaravičius.Gailestingumo
vainikėlisirlitanija.Meldžiasiparapijiečiai.

Balandžio21d.,DidysisKetvirtadienis
10.00val.KrizmosMišiosKaunoarki

katedroje bazilikoje. Jungiamės suKauno
arkivyskupijostikinčiaisiaisirdalyvaujame
šioseMišiose.

15.00val.Gailestingumovainikėlisirli
tanijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

16.00 19.00val. Išpažinčiųklausymas
paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.

18.00val.PaskutinėsVakarienėsšv.Mi
šios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Aukojamons.VytautasGrigaravičius.

19.00val.EucharistinėŠvč.Sakramento
adoracijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčio
je.Adoruojaparapijiečiai.

Balandžio22d.,DidysisPenktadienis
9.0018.00val.EucharistinėŠvč.Sak

ramentoadoracijapaminklinėjePrisikėlimo
bažnyčioje.Adoruojaparapijiečiai

9.00 19.00 val. Išpažinčių klausymas
paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje

15.00val.Gailestingumovainikėlisirli
tanijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

18.00val.ŠventojoKryžiauspagerbimo
pamaldospaminklinėjePrisikėlimobažnyčio
je.Vadovaujamons.VytautasGrigaravičius

20.00val.KryžiauskelioeisenaKauno
miesto gatvėmis. Jungiamės suKauno ar
kivyskupijos tikinčiaisiais ir dalyvaujame
eisenoje

Balandžio23d.,DidysisŠeštadienis
9.0020.00val.EucharistinėŠvč.Sak

ramentoadoracijapaminklinėjePrisikėlimo
bažnyčioje.Adoruojaparapijiečiai.

9.00  21.00val. Išpažinčių klausymas
paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.

15.00val.Gailestingumovainikėlisirli
tanijapaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.
Meldžiasiparapijiečiai.

20.00val.VelyknakčioVigilija pamin
klinėje Prisikėlimo bažnyčioje.Vadovauja
mons.VytautasGrigaravičius.

Nukelta į 4 p.
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Balandžio24d.,Velykos–KristausPrisikėlimosekmadienis
8.00val.KristausPrisikėlimošv.MišiosmažojojePrisikėlimo

bažnyčioje.Aukojakan.RobertasPukenis.
8.00val.KristausPrisikėlimošv.MišiosirEucharistinėproce

sija paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Aukojamons.Vytautas
Grigaravičius

11.00val.Šv.MišiosirpamokslaspaminklinėjePrisikėlimobaž
nyčioje.Aukojamons.VytautasGrigaravičius.

12.30val.Šv.MišiosirpamokslaspaminklinėjePrisikėlimobaž
nyčioje.Aukojakun.NerijusŠmerauskas.

17.30val.GailestingumovainikėlisirlitanijapaminklinėjePri
sikėlimobažnyčioje.Meldžiasiparapijiečiai.

18.00val.–Šv.MišiosirpamokslaspaminklinėjePrisikėlimo
bažnyčioje.Aukojakun.NerijusŠmerauskas.

Balandžio25d.,Velykųantrojidiena,pirmadienis
8.00val.Šv.MišiosirpamokslasmažojojePrisikėlimobažny

čioje.Aukojamons.VytautasGrigaravičius.
9.30val.Šv.MišiosirpamokslaspaminklinėjePrisikėlimobaž

nyčioje.Aukojakan.RobertasPukenis.
10.30val.GailestingumovainikėlisirlitanijapaminklinėjePri

sikėlimobažnyčioje.Meldžiasiparapijiečiai.
11.00val.Šv.MišiospaminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.Liturgijai

vadovaujaKaunoarkivyskupasmetropolitasS.TamkevičiusSJ.
Horeljefo„PrisikėlęsKristus“šventinimas.
Moksleiviųkūrybiniųdarbųkonkurso„DievoGailestingumas“

laureatųapdovanojimas.
12.00val.GailestingojoJėzauspaveiksloišlydėjimasįŠv.Ger

trūdos(Marijonų)rektoratą.VadovaujaKaunoarkivyskupasmetro
politasS.TamkevičiusSJ

Laikraščioredakcijairašytiparapijosraštinėsadresu:Laikraščiui„Prisikėlimas“,Žemaičių31b,Kaunas.Tel.(837)229222
El.paštas:prisikelimas@kaunas.lcn.lt,internetinisadresas:www.prisikelimas.lt.Tiražas1000egz.
Vyr.redaktoriusparapijosklebonas,dekanasmonsinjorasVytautasGrigaravičius;redakcijosnariai:GediminasŽukas,AldonaNarušienė,
BirutėVasylienė,AdolfaDaukšienė,DalėStarkutė.
KaunoKristausPrisikėlimoparapijospastoracinėstaryboslaikraštis

Atkelta iš 3 p.

Balandžio2629d.
9.00–10.00val.GailestingumopamokosKaunoKristausPri

sikėlimoparapijosmokyklų irgimnazijųmokiniamspaminklinėje
Prisikėlimobažnyčioje

Gegužės11d.,trečiadienis
19.00val.VI tradicinis festivaliskoncertas„GiesmėsMari

jai–2011“paminklinėjePrisikėlimobažnyčioje.DalyvaujaKauno
miestomuzikos, viduriniųmokyklų chorai bei berniukų ir jau

nuoliųchoras„Ąžuoliukas“.Choromenovad.VytautasMiškinis.
Šiofestivalioiniciatoriai–Kaunosakralinėsmuzikosmokyklos

direktorėNijolėJautakiene,SalvinijaJautakaitėHargreavesirKris
tausPrisikėlimoparapijosklebonasmons.VytautasGrigaravičius.

Gegužės22d.,sekmadienis
16.00val.Lietuvosberniukųchorųfestivalisakcija„Lietuvosber

niukaipriešsmurtąirnarkomaniją”2011m.DalyvaujaKaunoberniukų
irjaunuoliųchoras„Varpelis“.Choromenovad.KsaverasPlančiūnas

DIDYSISKETVIRTADIENIS.
Pa mal dos – 18.00 val.
Ryte,10val.,vyskupassukunigaisKatedrojeaukojaKrizmosMi

šias,kuriųmetupašventinamiLigoniųpatepimoaliejusiršv.krizmos
aliejus.Kunigaiatnaujinasavokunigystėsįžadus,opasauliečiaikatalikai
kviečiamiįbendrąmaldąužsavoganytojus.DidysisKetvirtadienisyra
kunigystėsįsteigimodiena.

VakareaukojamosPaskutinėsVakarienėsMišios.PoMišių iš
statomas pagarbinimui Švč. Sakramentas. Šią dieną giedantys ar
pamaldžiaikalbantyshimną„Kūnopaslaptįgarbingą”įprastinėmis
sąlygomisgalipelnytivisuotiniusatlaidus.

Išpažin tys klau so mos nuo 7.00 iki 09.00 ir nuo 15.00 iki 20.00 val.

DIDYSISPENKTADIENIS.
Pa mal dos – 18.00 val.
ŠiądienąprisimenamaKristauskančia irmirtisantkryžiaus.Vi

suskatalikus įpareigoja sausaspasninkas irvisiška rimtis.Šiądieną
neaukojamosšv.Mišios,tačiauatliekamosKristauskančiospamaldos.
Įpamaldasišėjęskunigaspuolakniūpsčiasirgulasikryžiumipriešalto
rių,melsdamasDievąatleidimosavobendruomeneiirvisampasauliui,
atsiprašydamasužvisųnuodėmes.Dalyvaujantyspamaldosetuometu
atsiklaupiairjungiasisukunigusavomaldairatgailaužasmenines,šei
mosbeivisuomenėsnuodėmes.

Pamaldųmetupriklaupimuirpabučiavimupagarbinamaskryžius.
Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai
atlaidai.

Išpažin tys klau so mos nuo 7.00 iki 13.00 val. ir nuo 15.00 iki 21.00 val.

DIDYSISŠEŠTADIENIS.
Pa mal dos –20.00 val.
Šią dienąBažnyčia budi prieKristaus kapo, apmąstydama Jo

kančiąirmirtį.

VakareprasidedaVelykųvigilijospamaldos.Šventinamaugnis,
vanduo,atnaujinamikrikštoįžadai.ŠiądienąužKrikštoįžadųatnau
jinimąįprastinėmissąlygomispelnomivisuotiniaiatlaidai.

Įpamaldasreikiaatsineštipožvakę.Šventintasvanduobusduoda
mastikpasibaiguspamaldoms,todėlpamaldųmetunereikiastengtis
jogauti,nesbūtųtrukdomamaldai.

Yra senas paprotys – šventinti velykinio stalo valgius.Mūsų
bažnyčiojevelykiniaivalgiaišventinamipovakaropamaldų,Velykų
dieną–poPrisikėlimoMišių.

Išpažin tys klau so mos nuo 7.00 iki 21.00 val. 

VIEŠPATIESPRISIKĖLIMAS–VELYKOS.
Pri si kė li mo pa mal dos – 8.00 val.
Ki tos šv. Mišios vyks 11.00, 12.30 ir 18.00 val. 
PoPrisikėlimoMišiųsenukrikščioniškupapročiutinkašventu

pabučiavimusveikintisavošeimosnarius,draugus,pažįstamusirki
tuskrikščionis,džiaugiantisKristauspergalepriešmirtįirnuodėmę.

Velykinį stalą tinka papuošti kuriuo nors velykiniu simboliu,
pvz.:avinėliu,KristausPrisikėlimopaveikslu,tinkauždegtižvakę.

Ant rą ją Ve ly kų die ną pa mal dos vyks sek ma die nio tvar ka: 
8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val. 

Parapijosgyvenimoatspindžiai

Didysis šventasis velykinis tridienis  
ir Velykos Kristaus prisikėlimo parapijoje

20110421–20110424
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