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Švč. M. Marijos  
rožinio mėnuo. 
Jungdamiesi   

į bendrą maldą  
per Marijos užtarimą 
patirkime stebuklingą 
Jėzaus veikimą mūsų 

gyvenimuose!

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis  
ir visų tarnas! (Mk 9,35)

Mieli broliai ir seserys, ar galime 
įsivaizduoti, kaip palengvėtų mūsų gyve-
nimas, jei kiekvienas, siekiantis valdžios, 
įsiklausytų į  šiuos Evangelijos žodžius: 
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie 
paskutinis ir visų tarnas!” ir bent dalį 
vykdytų to, ko Kristus savo pavyzdžiu 
mokė?!  Būti valdžioje, vadovauti, va-
dinasi, tarnauti kitiems. Taip moko mus 
Kristus, tokį pavyzdį Jis mums paliko. 
Tarnaudamas žmogui, Jis gydė, maitino 
išalkusias minias, naktį prieš savo mirtį 
mokiniams plovė kojas. Jis yra Dievas, 
Jo valioje nubausti, pasmerkti, suteikti 
gyvybę arba ją atimti, tačiau Jis atėjo 
pas žmogų nuolankus ir nusižeminęs,  
pasiruošęs padėti kiekvienam, kuris pa-
prašo, išgirsta Jo žodį ir įtikėjęs priima 
Jį į savo širdį. 

Kasdien gyvenime mes susiduriame 
su nuolankios tarnystės pavyzdžiais. Tė-
vai iš meilės tarnauja savo vaikams, o vai-
kai bei vaikaičiai – tėvams ir seneliams, 
netekusiems sveikatos arba dėl senatvės 
neįgalintiems pasirūpinti savimi. Ne 
kartą teko matyti, kaip vienas iš sutuok-
tinių nuoširdžiai tarnauja kitam, sunkios 
ligos prikaustytam prie patalo Pagaliau 
ir kiekvienas iš jūsų, pasikvietęs svečių, 
stengiasi jiems patarnauti, sudaryti malo-
nią aplinką. Kažkur skaičiau apie vieną 
labai garsų gydytoją, kuris savo gyvenimą 
aukojo, kad padėtų kitiems. Kartą pas jį iš 
Europos atvyko svečių, kurie pagal savo 
krašto paprotį  paliko dulkėtus batus prie 
miegamųjų kambarių, kad juos tarnai 
nuvalytų. Kadangi  pastarųjų nebuvo, 
gydytojas surinko visų batus ir keletą 
valandų juos valė, blizgino. Nors jis buvo 
vienas didžiausių pasaulio medikų, tačiau 
nusižeminęs valė svečių batus.

Labai nesinorėtų, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad šiandienį gyvenimą labiau 
atspindi skaudūs apaštalo Jokūbo žodžiai: 
„Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų 
kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų už-

gaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. 
Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. 
Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet 
kovojate ir kariaujate“ (Jok 4, 1–2). 
Beveik du tūkstančiai metų praėjo nuo 
šio apaštalo Jokūbo laiško, o kaip mažai 
pasikeitė žmogus! Turto, valdžios, garbės  
troškimas nustelbia žmogiškumo ir gėrio 
pradus, kursto nesantaiką tarp artimųjų, 
tarp kaimynų, bendradarbių, sukelia ka-
rus tarp valstybių. Net dalyvaudamas šv. 
Mišių aukoje ir  turėdamas jausti Dievo 
artumą, ne vienas dažnai nutolsta nuo Jo, 
mintyse regzdamas planus, kaip atkeršyti 
„savo priešui“, kuris įžeidė, kaip pakenkti 
tam, kuriam geriau sekasi gyventi, dirbti, 
kuris labiau yra gerbiamas, mylimas.

Jėzus apaštalams, o kartu ir mums, 
davė gerą nuolankumo pavyzdį, kai, 
pastatęs tarp apaštalų mažą vaiką ir jį 
apsikabinęs, pasakė: „Kas dėl manęs pri-
ima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas 
priima mane, tas ne mane priima, bet tą, 
kuris yra mane siuntęs“ (Mk 9,37). Šiais 
žodžiais Jėzus davė suprasti, kad dangiš-
kajam Tėvui daug labiau priimtesnis yra 
silpnas žmogus, nekaltas kaip vaikelis, 
mažas tarsi kūdikis, negu kad didžiūnas, 
kuriam visi lankstosi.

Mielieji, Dievas Jėzuje Kristuje pa-
darė mus savo vaikais ir trokšta, kad mes 
visada būtume artumoje su Juo. Šventoje 
Komunijoje priimdami Kristų, mes ne-
galime būti abejingi vargšui ir pagalbos 
prašančiam broliui. Priimti Komuniją 
ir nusigręžti nuo vargšo – tai nusigręžti 
nuo Kristaus. Priimti Komuniją ir čia pat 
išdrįsti būti kitų teisėju – tai įžeisti Dievą. 
Tik Jis žino, kiek dėl savo veiksmų kaltas 
pats žmogus, kiek kalti jo tėvai, artimieji 
ar susiklosčiusios gyvenimo aplinkybės.

Mielieji, šiandien Kristus mus kviečia 
nuolankumui ir tarnystei. Jis laukia mūsų 
artumos, kurią galime pasiekti per meilę 
Dievui ir artimui. Koks džiaugsmingas 
taptų mūsų gyvenimas ir kokia viltis lai-

mėti amžinąjį džiaugsmą Dangaus kara-
lystėje, jei mes, kiekvieną kartą ateidami 
į šv. Mišias, trokšime išgyventi Kristaus 
auką ir per Šv. Komuniją susivieniję su 
Kristumi pasiryšime nugalėti savyje pyktį 
bei nepasitenkinimą, atleisime savo prie-
šams ir nuolat klausime savęs: „Ką gero 
galiu padaryti kitam?“ 

Nukelta į 2 p.

Pasiaukojimas Švč. Mergelės Marijos globai švenčiant 25-ąsias atkurtosios Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės metines (2015 09 13)

Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo iškil-
mės atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metai

Dangaus ir žemės Viešpatie, mūsų 
Kūrėjau ir Tėve, Tu mums padovanojai 
žemiškąją Tėvynę Lietuvą, kurioje su 
džiaugsmu švenčiame 25-ąsias atkurtos 
laisvės ir nepriklausomybės metines. Tu 

leidai, kad joje pasireikštų Tavo nuosta-
baus veikimo ženklai, kuriuos patyrėme 
per tūkstančio metų mūsų krašto gyvavi-
mo istoriją.

Mes ypač dėkojame už Mergelės 
Marijos apsireiškimą, vykusį Šiluvoje, ir 
pakvietusį mus vėl garbinti mūsų Viešpatį 

Jėzų Kristų. Tai mums tapo padrąsinimu 
labiau pasitikėti Tavimi negu mūsų suar-
tais ir apsėtais laukais.

Švenčiausioji Mergele Marija, mūsų 
Dangiškoji Motina, kai tik atgavome 
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Rugsėjo 9 d. Kristaus Prisikėlimo ba-
zilikos konferencijų salėje įvyko pirmasis 
po vasaros atostogų parapijos institucijų 
posėdis. Posėdyje dalyvavo parapijos 
klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, 
parapijos vikarai kun. Julius Grigonis, 
kun. mrg. Linas Šipavičius  ir kun. Virgi-
nijus Lenktaitis.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas 
Grigaravičius, koncelebravo parapijos 
vikaras kunigas mrg. Linas Šipavičius.

Per homiliją kunigas Linas kalbėjo, 

Parapijos Pastoracinės tarybos ir institucijų vadovų posėdis 
kad šios dienos skaitinyje iš šv. Pauliaus  
Laiško tesalonikiečiams kalbama apie 
tenykštės krikščionių bendruomenės 
nerimą laukiant Viešpaties sugrįžimo 
dienos.  Jiems apaštalas Paulius rašė, kad  
nežinome, kada tai įvyks, todėl visą laiką 
turime budėti ir gyventi kaip šviesos vai-
kai, guosdami bei stiprindami vieni kitus. 
Apaštalas ir mus ragina šią mūsų turimą 
viltį liudyti kitiems. Tai ir bus tikra paguo-
da, tikras abipusis stiprinimas. „Prašyki-
me Viešpatį malonės, kad ta vilties sėkla, 
kurią Jis pasėjo mūsų širdyse, bręstų ir 

augtų“, – baigė homiliją  kunigas Linas.
Po šv. Mišių posėdis vyko parapijos 

konferencijų salėje. Susirinkusius pasvei-
kino mons. Vytautas Grigaravičius ir pa-
ragino kartu vieningai darbuotis parapijos 
bendruomenės labui. „Vienas nieko negali, 
bet kartu darbuojantis mes galime daug 
ką nuveikti. Šiais metais kviečiu  visus 
nuoširdžiai darbuotis atsiliepiant į mūsų 
popiežiaus Pranciškaus kvietimą – guosti 
ir stiprinti vieni kitus, matyti tuos, kuriems 
turime parodyti gailestingumą, ir šiais me-

Nukelta į 3 p.

Atkelta iš 1 p.

laisvę, čia, Šiluvoje, paaukojome Lietuvą 
Tavo ypatingam užtarimui. Šiandien vėl 
atnaujiname šį Paaukojimo aktą, dėkodami 
už 25 laisvės bei taikos metus ir prašydami 
Tavo užtarimo Lietuvai šių dienų pasaulio 
neramumų sūkuriuose, pasiekiančiuose 
mus iš Rytų ir Vakarų. Atiduodame Tavo 
globai mūsų šeimas ir jaunimą, senolius ir 

vaikus, kunigus ir pašvęstuosius asmenis, 
visus gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų. 
Gailestingumo Motina, ypatingam Tavo 
užtarimui pavedame sužeistus brolius ir 
seseris, kenčiančius nuo įvairiausių fizinių 
ar dvasinių išbandymų, ligų ar priklauso-
mybių. Žinome, kad tik ypatinga Dievo 
pagalba ir Tavo užtarimas mums gali 
padėti, todėl į Tavo gelbstinčias rankas ati-
duodame save ir savo žemiškąją Tėvynę.

Šiluvos Mergele, Dievo ir mūsų Dan-
giškoji Motina, kiekvienas iš mūsų kartu 
su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi 
II tariame: „Totus tuus“ – „visas Tavo“. 
Priimk šį mūsų atsidavimo Tau veiks-
mą, kad išsaugotume save Dangiškajai 
Tėvynei, o mūsų mylimą Lietuvą – at-
sakingam laisvės gyvenimui. Vardan 
Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios. Amen.

Parapijos gyvenimo atspindžiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje
Rugsėjo 6 d. parapijoje vyko Švč. M. 

Marijos Gimimo atlaidai. Pagrindines 
Sumos šv. Mišias aukojo Telšių Švč. 
M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 
klebonas dekanas prel.bažn. t. dr. Juozas 
Šiurys. Sveikindamas susirinkusius tikin-
čiuosius prelatas Juozas Šiurys palinkėjo 
nuoširdžios maldos, nes šv. Augustinas 
yra pasakęs: „Niekas nėra girdėjęs, kad 
Marija neišklausytų kieno nors maldų.“

Per homiliją  prelatas kalbėjo, kad 
šiandien visiems krikščionims iškilo daug 
klausimų. Kaip išsaugoti tikėjimą? Kaip 
susigrąžinti į bažnyčią tuos tikinčiuosius, 
kurie suabejojo Dievu, nusigręžė nuo Jo? 
Ką turime daryti, kad tikėjimas atgimtų 
šeimoje?  Kaip pasiekti tai, kad sakytume: 
„Tu esi mūsų Dievas”  ir išgirstume: „Tu 
esi mano tauta“? Modernus pasaulis daro 
viską, kad žmogų atitrauktų nuo tikėjimo, 
net maži vaikai per žaidimus įtraukiami 
į pasaulio dvasią. Lietuvių tauta patyrė 
daug vargo.Mūsų karta dar prisimena, kuo 
buvo paversta ši bažnyčia, dar nepradėjus 
jai veikti pagal paskirtį, tačiau šalia visada 
buvo Dievas, visada buvo ir Marija, kuri 
yra tikėjimo pavyzdys.Ji įtikėjo ir pasakė 
„taip“. Ji taip pat patyrė tremtį, daug var-

go, netgi regėjo Sūnaus kančią ir mirtį, bet 
visada liko ištikima Dievui ir pasitikėjo 
Juo, išlaikė savo tikėjimą. Daugelis jaunų 
žmonių sako: „Melsiuosi, kai pasensiu.“ 
Ne, jie nepasens, nes jie sieloje mirs jauni. 
Mes turime didelę brangenybę – tikėjimą, 
todėl nebūkime kaip elgeta, kuris, turė-
damas kišenėje valstybės vadovo raštą: 
„Jums suteikiamas išlaikymas iki gyvos 
galvos“, šito nežinojo ir mirė iš bado. 
Žiūrėkite, kad taip neatsitiktų ir su tikėji-
mu. Mes ne tik turime jį branginti, bet ir 
liudyti kitiems, padėti kitiems jį atrasti. 
Dar keliais pavyzdžiais (apie aklą žmogų 
ir žmogų be kojų, apie lapą ir grumstą) 
prelatas kvietė vienas kitam padėti, ne-
numoti ranka į bedievį kaimyną, bet jam 
pagelbėti. „Mes visi privalome prisidėti 
prie pasaulio atsinaujinimo, pasitikėdami 
Marija. Ji visų mūsų motina, ji niekada 
neapleis mūsų“,– baigė homiliją prelatas.

Po  šv. Mišių, skambant giesmei 
„Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove“, nusi-
driekė ilga Švč. Sakramento pagarbinimo 
procesija aplink baziliką. Jai vadovavo 
Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčios klebonas dekanas prel.bažn. t. 
dr. Juozas Šiurys. 

Šį gražų Švč. M. Marijos Gimimo 
atlaidų sekmadienį šventoriuje šurmuliavo 
mugė, kurią surengė parapijos Caritas, 
vadovaujamas koordinatorės Jūratės Mati-
kovienės. Mugėje lankytojai už auką galėjo 
įsigyti savanorių pagamintų rankdarbių, 
tarp kurių daugelį ypač sudomino rankų 
darbo  rožiniai, o mėgstantys saldumynus 
galėjo paskanauti pyragaičių, saldainių, cu-
krinės vatos bei pasivaišinti karšta arbata.

Visus linksmino folklorinis ansamblis 
„Gadula“, vadovaujamas Andriaus Mor-
kūno. Sukosi bendras ratelis, vyko tikra 
gegužinė. „Dar niekad taip smagu nebu-
vo, – atviravo viena parapijietė. – Nei šo-
kau, nei dainavau, bet kaip smagu buvo!“

Į atlaidus atvykęMarijos radijo atsto-
vai ragino paremtišįkatalikišką radiją, 
išlaikomąišklausytojų aukų. Jau tapo tra-
dicija, kad   Kristaus Prisikėlimo parapijos 
renginiuose  dalyvauja Žaliakalnio seniū-
nijos  (seniūnas Bronius Girdauskas) bei 
bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ 
(vadovė Regina  Margevičienė) atstovai.  

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Juo-
zui Šiuriui už Dievo žodį, pamokančią 
homiliją, klebonui mons. Vytautui Griga-
ravičiui už nuoširdų rūpestį parapijiečių 
dvasiniu gyvenimu, ansamblio „Gadula“ 
vadovui ir nariams už smagią muziką, 
mugės organizatoriams bei visiems daly-
vavusiems atlaiduose.
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Atkelta iš 2 p.

Moteriai atidengti savo grožį reiškia 
atverti širdį, nes moters grožis pirmiau-
sia yra jos sielos grožis, sklindantis iš 
vidaus į išorę. Jį davė Dievas. Tai vienas 
šlovingiausių būdų, kuriuo nešiojame 
Dievo atvaizdą sugedusiame ir dažnai 
bjauriame pasaulyje. Moterys nori, kad 
pasaulis taptų geresnis, o tam reikia, kad 
jis būtų gražesnis.  

Žmonėms patikdavo būti šalia Jėzaus, 
kartu valgyti, vaikščioti, kalbėtis, Jį tie-
siog sekė minios.  Tai buvo Jo buvimo 
šalia dovana. Buvusieji su Juo juto , kad 
Jis dalijasi savo širdimi, ją atverdamas. 
Dalyvaukime visur, kas vyksta šią aki-
mirką aplink mus. 

Būdamos drauge, skatinsime ir ki-

Dvasiniai skaitiniai
Adolfa Daukšienė

Sielos paslaptis: Atidengtas grožis (10)
tus daryti tą patį. Dievas ragina nustoti 
slėptis, liautis dominuoti, pasikliauti Juo 
ir atskleisti savo tikrąjį aš. Jis nori, kad 
mes viską, ką Jis mums davė ir mumyse 
sukūrė, pasiūlytume  mūsų pasauliui. 
Atspindėdamos Jo šlovę, sužavėsime ir 
pakviesime kitus pas Jėzų. Jei ir nepa-
sisektų, jei būtume atstumtos kaip ir Jis, 
neužsisklęskime savyje, bet ieškokime 
prieglobsčio ir išgydymo Jo meilėje. Kai 
kartu su Dievu eisime per ašarų slėnį, šis 
mums taps šaltinių vieta (plg Ps 84, 7). 

Moteris pasidaro graži, kai nustoja gin-
tis, o ypač kai jos klausomasi. Tai leidžia 
pasirodyti jos širdžiai: „Tegul puošia jus 
<…> švelni ir taikinga dvasia” (1 Pt 3, 
3-4). Tai reiškia turėti dvasią, nuramintą 

Jo meilės ir pripildytą Jo ramybės, ir 
tikinčią širdį, pasikliaujančią Dievu. Ne 
kovojančią ir neramią širdį. Tada moteris 
pasitiki Dievu, nes suprato, kad Jis vertas 
jos pasitikėjimo. Šalia jos aprimsta ir esan-
tieji greta, nes Dievo dėka viskas bus gerai.  

Grožis mus vilioja, kviečia. Dievas 
kviečia mus Jį pažinti. Jis džiaugiasi mus 
žavėdamas ir atsiskleisdamas,  nori būti 
žinomas, tiriamas.  Moteris – taip pat. 
Ji to bijo, bet už baimės slypi ilgesys 
būti pažintai  ir gražiai, kad ja būtų gė-
rimasi. Kovojanti moteris ir kitus ragina 
kovoti, besislapstanti – ir kitus slėptis. 
Vieninteliai dalykai, pastojantys kelią 
mūsų grožiui, yra abejonės ir baimė, o 
jų rezultatas – slėpimasis ir kova. Tik 
atidengusi grožį moteris kviečia kitus 
gyventi. Galiausiai moteris kviečia mus 
pažinti Dievą, patirti, kad ir Jis mūsų ilgisi 
ir nori mus pažinti.

Rugsėjo 20 d. po Sumos Mišių  kon-
ferencijų salėje kun. Linas Šipavičius, Šv. 
Rašto magistras, pradėjo katechezių ciklą. 
Pirmosios katechezės tema „Nuodėmė“. 
Dažnai išgirstame sakant: „Aš nedarau 
nuodėmių, tai kam turiu eiti išpažinties?“Ar 
iš tiesų nedarome nuodėmių?

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė 

Sekmadienio popietėje – kun. Lino Šipavičiaus katechezė „Nuodėmė“ 
Remdamasis tiek Senuoju, tiek Nau-

juoju Testamentu, kun. Linas parodė, kad 
nuo Adomo ir Ievos prasižengimo žmo-
gaus prigimtyje slypi noras tapti Dievu, 
pačiam tvarkyti savo gyvenimą. Gaila, 
lietuvių kalboje nuodėmei nusakyti yra tik 
vienas žodis „nuodėmė“, dažniausiai su-
tapatinamas su nusikaltimais, o Senajame 
Testamente šiai sąvokai nusakyti yra keturi 
žodžiai, Naujajame – net trylika žodžių.

Katechezės metu kun. Linas, remda-
masis Senuoju Testamentu, kalbėjo apie 
pirmapradę nuodėmę, nusakė jos kilmę 
(Adomas ir Ieva nepakluso Dievui) ir 
pasekmę (atsirado baimė, todėl bandoma 
kaltinti kitą, netgi Dievą), Dievo veikimo 
gerumą (Dievas nepalieka žmogaus be 
vilties). Trumpai tariant, nuodėmė – tai ne-
paklusnumas, sąmoningas ir savanoriškas 
žmogaus priešinimosi Dievui aktas (Pr 3,3), 

nusižengiant kokiam nors Dievo įsakymui.
Kunigas plačiai kalbėjo apie Izraelio 

nuodėmę. Izraelis tik Dievo meilės dėka 
tapo mylimiausia tauta, tačiau ji daug kar-
tų suklumpa, prasižengia Dievui (pasidir-
bina aukso veršį ir jį ima garbinti, nuolat 
priešinasi Dievo karalystei,  reikalauja 
karaliaus iš savo tarpo, neklauso pranašų, 
per kuriuos Dievas nuolat primena nuo-
dėmių pasekmės pamoką). 

Pabaigoje kun. Linas išsamiai atsaki-
nėjo į klausytojų klausimus. 

Siūlome skaityti: Pradžios knyga, 3 
skyrius; Išėjimo knyga, 2 skyriaus 23–25 ei-
lutės; Pakartoto Įstatymo knyga, 9 skyrius; 
Jozuės knyga, 7 skyrius; Izaijo knyga 59 
skyrius; Ozėjo knyga, 4 skyrius; 52 psalmė.

P. S. Laikraštyje „Prisikėlimas“  
numatoma spausdinti  

kun. Lino Šipavičiaus katechezes.

tais padaryti tai, ko galbūt nesuspėjome ar 
nepajėgėme atlikti pernai. Smagu, kad žmo-
nės domisi mūsų parapijos veikla. Džiugu, 
kad Bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas, 
ir tai parodo, jog parapijos bendruomenė 
nuoširdžiai darbuojasi Viešpaties garbei. 
Tai mus dar labiau įpareigoja pasitempti ir 

padėti mūsų parapijos žmonėms stiprinti 
ryšį su Dievu, tapti gyva bendruomenės 
dalimi“,– kalbėjo klebonas.

Visų parapijos institucijų koordinato-
riams klebonas įteikė skyrimus, įpareigo-
jančius dirbti su suburtais žmonėmis, bei-
palinkėjo sėkmingai darbuotis  parapijos 
sielovadinėje, misijinėje, katechetinėje ir 
pastoracinėje veikloje.

Posėdžio pabaigoje klebonas pasvei-
kino Pastoracinės tarybos  narius – Rimą 
ir Giną-Emiliją Butkus, kurie atšventė  
santuokinio gyvenimo 45-erių metų su-
kaktį (Rimas ir Gina nuo 2002 m.yra mūsų 
bažnyčios Pastoracinės tarybos nariai). 
Monsinjoras palinkėjo ir toliau būti gražiu 
krikščioniškos šeimos pavyzdžiu jaunoms 
parapijos šeimoms. 
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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas bendruomenėje vyk-
do socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją tarnaujant vargstan-
tiems. Tai parapinė struktūra, teikianti paslaugas visiems pagal-
bos reikalingiems asmenims, ypač neįgaliesiems, vienišiems, 
sergantiems priklausomybių ligomis, nuteistiesiems ar dėl kitų 
priežasčių priskiriamiems socialiai pažeidžiamų asmenų grupei.
Parapijos Caritas veiklą remia Kauno m. savivaldybė ir Europos 
socialinis fondas.

Carito vadovė – Jūratė Matikovienė (tel. 8 37 323548, 
mob. tel. 8 676 38 333).

Parapijoje veikia: 
• Caritas valgykla, 
• pagalbos namuose tarnyba,
• socialinės pagalbos centras. 
CARITAS SRIUBOS VALGYKLA 
2007 m. Kauno arkivyskupijos Caritas sriubos valgykla 

perduota administruoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai.
Valgykla veikia pirmadieniais – penktadieniais nuo 12.00 
iki 14.00 val.Kviečiame auka prisidėti prie Caritas sriubos val-
gyklos (išsamesnė informacija apie aukojimo būdus– Parapijos 
internetinėje svetainėje).

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA 
Pagalbos namuose tarnyba – tai jungtinė pagalbos namuose 

teikimo komanda, kurią sudaro Lietuvos Caritas Slaugos ir glo-
bos namuose skyriaus ir parapijos darbuotojai bei savanoriai. 
2015 m., remiantis dvišaliu susitarimu tarp parapijos ir Lietuvos 
Caritas organizacijos, Pagalbos namuose tarnyba perduota ad-
ministruoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai.

Tarnybos darbuotojai ir savanoriai visoje I Kauno dekanato 
teritorijoje lanko sergančius, vienišus, neįgalius ir kitus pagal-

Informacija parapijiečiams
Parapijos Carito veikla

bos reikalingus žmones jų namuose ir nemokamai teikia visas 
reikalingas paslaugas. Tarnybos veikloje dalyvauja socialiniai 
darbuotojai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, ergoterapeutai ir 
psichologas. Jie lanko gyventojus namuose ir teikia reikalingas 
paslaugas: padedama susitvarkyti buityje, gaminamas mais-
tas, padedama apsirūpinti kasdiene švara ir higiena (prausiama, 
keičiamos sauskelnės), padedama atliekant kitas socialines 
medicinines paslaugas, esant poreikiui pas ligonį pakviečiamas 
kunigas. Taip pat konsultuojami ir mokomi ligonius prižiūrintys 
artimieji ir bendruomenės nariai. Esant poreikiui, tarnybos dar-
buotojai lydi neįgaliuosius į poliklinikas, darbingumo nustatymo 
komisijas, kitas viešąsias erdves, organizuoja šventes ir išvykas 
(į Šiluvos šventovę ir kt.).

Visos paslaugos teikiamos nemokamai.
Pagalbos namuose tarnybos kontaktai:
Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, 

tel.: 837 323548, 8 683 18181, el. paštas: lc.slauga@gmail.
com. Priėmimo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 
9.00 iki 10.00 val. (kitu metu ligoniai lankomi namuose)

SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS
Parapijos socialinės pagalbos centre nemokamai teikiamos 

socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, socialinės 
rizikos asmenims organizuojami mokymai kvalifikacijai įsigyti, 
organizuojamos ir vedamos dienos užimtumo grupės asmenims 
su negalia, organizuojami kompiuterinio raštingumo ir užsienio 
kalbų mokymai, vyksta savipagalbos grupės priklausomybių 
turintiems asmenims, organizuojama ir teikiama kita socialinė 
pagalba. 

Socialinės pagalbos centro kontaktai:
Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, 

tel.: 837 323548, 8 645 04 240, el. paštas: lc.slauga@gmail.
com. Priėmimo laikas – antradieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

Etapavimas į lagerį. Kiek kartų išvyk-
davau svetur su džiugia širdimi – misijos 
buvo mano vaikystės svajonė, tad  kodėl 
dabar turėčiau aimanuoti, kai Viešpats man 
skiria kitokią misiją? Gerai įsidėmėjau Jė-
zaus pageidavimą, pareikštą man dar prieš 
teismą, būti Jo nuolankumo liudytoja, ir 
dabar pasižadėjau visus etapo ir lagerio 
sunkumus ir pažeminimus priimti ramiai,su 
nuolankumo dvasia ir vykdytiviską, kas bus 
iš manęs reikalaujama, žinoma, išskyrus tai, 
kas prieštarautų sąžinei, moralei ir tikėjimui. 
Viešpatie, priimk mano širdies auką!

Pirmasis mūsų etapo kalėjimas Vorone-
žo mieste. Nepamenu, kiek laiko prabuvau 
jame. Čia pasitaikė proga savo sesėms pa-
siųsti laišką lietuvių kalba, nes jį perdaviau 
nelegaliai per vieną kalinę, kuri jau baigė 
bausmę ir išėjo laisvėn. Lageryje buvo ga-
lima rašyti laiškus tik rusiškai, nes lietuvių 
kalba nebuvo kam jų patikrinti.  Laiško 
turinio neprisimenu, tačiaujį apibendrina 
vienas sakinys, kuris išliko mano atminty-
je: „Jungiu savo mažutę auką su didžiąja 
Viešpaties auka.“

Iš Voronežo etapas pajudėjo Čeliabinsko 
link. Tai buvo pati ilgiausia ir sunkiausia 
kelionė: tris paras vargome sausakimšoje 
„stolypino kameroje“. Sūrių žuvelių ir 
pusžalės duonos skrandis nepriėmė ir su-

Tikėjimo liudytojai
Sesuo Gema, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija
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sierzinęs visiškai užsivėrė, pareikšdamas: 
„Jei neturi ko nors geresnio, tai palik mane 
ramybėje!“ Ir iš tikrųjų visą laiką jis ramiai 
tūnojo, nerodydamas jokių alkio  požymių. 

Čeliabinsko kalėjimas buvo perpildytas, 
kaip ir visi Uralo lageriai. 1980 m. Maskvoje 
vyko Olimpinės žaidynės, todėl visi pamas-
kvės kalėjimai ir lageriai buvo evakuoti į 
Uralą, Sibirą ar Kazachstaną, nes sovietų 
rojuje negalėjo būti nelaimingų žmonių ar 
nusikaltėlių. Čeliabinsko kalėjime išlaikė 
apie dvi savaites. Kalėjime kartkartėmis 
tikrindavo švarą, ypač plaukus neršdavo, 
ieškodami parazitų. Jei jų atrasdavo, galvą 
„apdailindavo” kaip kulną, o moterims tai 
būdavo didelis pažeminimas. Čeliabinske 
gavau vietą antrajame narų aukšte. Visos 
kalinės buvo jaunos ir „blatnos“. Ir štai iš 
tų „blatnųjų“ galvų pradėjo byrėti utėlės 
į pirmąjį aukštą, tačiau nenorėdamos pri-
sipažinti, kad jų galvos utėlėtos, dairėsi 
„atpirkimo ožio“ ir nutaikė į mane. Supuolė 
mano galvoje naršyti po vieną plaukelį, bet 
jų nuostabai nerado, todėl padarė išvadą, kad 
parazitai negali užsilaikyti tokiuose švel-
niuose plaukuose. Taigi išvengiau egzeku-
cijos, o jos tyliai ėmė tartis, kaip apšvarinti 
savo galvas, kad jas aplenktų kulno likimas. 

Iš Čeliabinsko – į Sverdlovsko (dabar 
Jekaterinburgas) kalėjimą, iš  kurio „viešėji-

mo“, be įprasto žeminančio žmogaus orumą 
elgesio, nieko daugiau neprisimenu. Štai ir 
Nižnij Tagilas, bet dar ne lageris. Suvarė 
visus kaip kokią bandą į bendrą didžiulę 
patalpą. Patalpa panaši į amfiteatrą, tik ne 
puslankiu laiptais kylanti aukštyn. Viršuje, 
matomiausioje vietoje, iš plytų suręstas 
tualetas – duobė, ir ji jau taip perpildyta, 
kad visas jos turinys nesivaržydamas ritasi 
laiptais žemyn, visą patalpą „pamaloninda-
mas“ savo kvapais.  Ir kaip pasinaudoti tokiu 
tualetu?! Tačiau kai kurie, bėdos prispausti, 
lipo į tą kalną. Kaip mano skrandis, taip ir 
viduriai pasibaisėjo tokiu pasityčiojimu iš 
žmogaus orumo ir nutarė žūtbūt ištverti iki 
palankesnių sąlygų. Prabuvome ten, kiek 
pamenu, parą.

Pagaliau sausakimšai susodina mus, 
vyrus ir moteris, į kalinių mašiną ir šokdina 
(kelias – vienos duobės!) į lagerį. Kareiviai 
susipažįsta su mūsų bylomis. Jiems mintinai 
žinomi kalinių straipsniai ir jų nusikaltimai. 
Bet mano? Lietuvos tarybų respublikos 
baudžiamojo kodekso straipsnis jiems 
svetimas. Klausia. Aš nesiruošiu atsakyti. 
Viena aštrialiežuvė paskubėjo paaiškinti: 
„Povandeninio laivo pagrobimas“. Kareivė-
lis apstulbo ir ... patikėjo. Kaip nepatikėsi, 
jeigu tais metais iš tikrųjų Pabaltyje bandyta 
pagrobti povandeninį laivą. Ir kaliniai, ir 
kareiviai su nuostaba ir neslepiamu pavydu 
žvelgė į mane, jų akyse tapau didvyre,  o 
pati  sau pagalvojau:„Jeigu jūs žinotumėte 
tiesą ir pajėgtumėte ją suprasti, dar labiau 
man pavydėtumėte.”


