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Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei
Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti 

Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais 
prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią 
skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka 
mums 2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir 
ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki  2016 
metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo 
iškilmės,  veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo 
gailestingumo jubiliejaus metus.

Šiuo laišku kviečiame Jus nepraleisti šio malonės 
meto ir dalinamės keliomis mintimis, kaip galėtume 
užauginti ir skonėtis širdimi Ypatingojo gailestingu-
mo jubiliejaus vaisiais.

Kartu su popiežiumi Pranciškumi, visų pirma 
kreipiame mūsų žvilgsnį į Jėzų Kristų, kuris „yra 
Tėvo gailestingumo veidas” (Misericordiae Vultus, 
1). Per Jėzų patiriame gailestingumą, kuriuo Dievas 
mus pasitinka ir kuris yra mūsų išganymo sąlyga (plg. 
MV, 2). Nepriimdama ir nedovanodama gailestingumo, 
visuomenė prisipildo liūdesio, nusivylimo, beprasmybės ir su-
svetimėjimo jausmo. Tas jausmas pirmiausiai paliečia kenčiančius 
ir nesulaukiančius pagalbos, bet taip pat ir tuos, kurie ramybės 
ir džiaugsmo ieško tik sau, nuo „svetimo“ skausmo atsiverdami 
abejingumo siena.

Gailestingumo metai mus kviečia maldai. Turime įrankį. Dievo 
gailestingumo vainikėlio malda savo nuodėmes, žaizdas, baimes – 
visą savo gyvenimą, patikėkime  Dievui ir leiskime Viešpačiui jį 
perkeisti, kad Dievo gailestingumą išgyventume kaip džiaugsmo, 
giedrumo ir ramybės versmę (plg. MV, 2). Atnaujinkime asmeninę 
maldą, junkimės į maldos grupeles, drauge dėkokime Dievui už 
Jo gailestingumą ir melskime jo sau bei visam pasauliui. Ypa-
tingai prisiminkime visus sergančius, kenčiančius, dėkokime už 
jų tikėjimą, viltį ir už tai, kad savo malda ir auka jie vienijasi su 
išganančia Jėzaus Kristaus kančia. Turėkime drąsos ir mokykime 
maldos tuos, kurie melstis nemoka!

Visiems norintiems pradėti naują gyvenimą Jėzus įsteigė 
Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Jubiliejiniais Gailestingumo 
metais popiežius Pranciškus ragina iš naujo atrasti, patirti Atgailos 
ir Sutaikinimo sakramento galią. Jis prašo mus „Dievo Sūnaus, 
kuris, atmesdamas nuodėmę, niekada neatstūmė nusidėjėlio“ (MV, 

19) vardu. Kvietimas skirtas kiekvienam: dėl savo gyvensenos 
seniai nutolusiam nuo Dievo, ir tam, kuris pašauktas kitiems 
Jėzaus vardu suteikti nuodėmių atleidimą.

Prašome visų kunigų savo parapijose tikintiesiems Advento, 
Gavėnios laiku organizuoti atgailos pamaldas, padėti pasiruošti 
susitaikinimui su Dievu ir švęsti jį. Paremkime vieni kitus ben-

druomenine malda ir padėkime patirti Viešpaties atleidimo 
grožį. Dovanokite ir užtikrinkite tikintiesiems galimybę 

ir kitu laiku priimti šį sakramentą, kvieskite ir susitikite 
dvasinio vadovavimo pokalbių.

Susitaikymas su Dievu mus sutaiko ir su artimu, 
daro jautrius jo poreikiams. Gailestingumo jubiliejaus 
metai įpareigoja uoliai įgyvendinti krikščioniškojo gai-
lestingumo darbus ir taip pasitikrinti, ar gyvename kaip 
Jėzaus mokiniai. Popiežius Pranciškus ragina iš naujo 
atrasti gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgy-
dinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, 

ateivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime 
ir mirusį palaidokime. Primena ir gailestingumo darbus 

sielai: nemokantį pamokykime, abejojančiam patarkime, 
nuliūdusį paguoskime, pikta darantį sudrauskime, įžeidimus 

atleiskime, kantriai pakęskime mus skaudinančius žmones, 
melskimės už gyvus ir mirusius (plg. MV, 15).

Veiklia meile trykštantis popiežius Pranciškus kviečia tapti 
piligrimu – apmąstyti savo, kaip krikščionio, per gyvenimą nueitą 
kelią – ir pasiekti Romą, kur bus atvertos popiežiškųjų bazilikų 
Šventosios durys, ar kaip piligrimui įžengti pro atvertas savo 
bažnyčios duris ir atsivesti tą, kuris dar neišdrįso. 

Mums tokia ypatinga piligrimystės vieta šiais Gailestingumo 
jubiliejaus metais tampa Vilnius – Dievo gailestingumo miestas, 
kur kelerius metus gyveno Dievo gailestingumo apaštalė šv. 
Faustina Kovalska. Čia buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus 
paveikslas, šiandien garbinamas Vilniaus Dievo gailestingumo 
šventovėje. Čia pats Viešpats Jėzus šv. Faustinai apreiškė maldą, 
pavadintą Dievo gailestingumo vainikėliu. Čia savo pirmuosius 
įžadus davė Gailestingojo Jėzaus Seserų bendruomenės kandida-
tės, kurios dabar visame pasaulyje skelbia Dievo gailestingumą.

Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksian-
čiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. Sustiprinsime 
ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, 
viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad 
priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas 
Dievo gailestingumas.

Išgirskime Dievo skambučio melodiją, kviečiančia mus atsi-
verti Gailestingumo jubiliejaus malonei! Išmokime tą melodiją ir 
skambinkime ja į kaimynų namų, ligoninių, globos, vaikų, vienišų 
žmonių namų duris! Dalinkimės gailestingumo vaisiais su kitais, 
kai jie prisirps dvasinio gyvenimo sode.

Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikime Švč. Mergelei 
Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“ tapusiai Įsikūnijusio gailes-
tingumo Motina ir visos žmonijos gailestingąja Motina. Tebūna 
Ji mūsų kasdienybės reikalų pas Sūnų užtarėja ir teveda Ji mus 
Dievo gailestingumo šaltinio link.

Lietuvos vyskupai

YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS 2016
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pa-

smerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo jubiliejui
Vilnius, 2015 m. lapkričio 28 d.
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šėtono pinkles. Nors jo katalikiškoje šei-
moje nebuvo nei prievartos, nei alkoholio, 
tačiau jis neprisimena, kad kartu su šeima 
būtų meldęsi ar skaitę Šv. Raštą. “Todėl 
tikėjimas išblėso, šeimoje dingo tikrosios 
meilės atmosfera. Šėtonas užvaldė mūsų 
šeimą, naudodamasis mūsų dvasiniu tin-
gumu, – liudijo jaunuolis. – Vis dažniau 
ginčydavomės, galų gale visi susipykome. 
Tėvai išsiskyrė“. Patyręs nervinį sukrėti-
mą, jis kreipėsi į Jėzų Kristų pagalbos, 
verkdamas ir melsdamasis iš visos širdies 
pirmą kartą rimtai sukalbėjo Rožinį. Po 
šios maldos Nikodemas suprato, kad turi 
melstis kiekvieną dieną, nepaisydamas ne-
sėkmių toliau mokytis ir pakeisti savo gy-
venimą. Tačiau šėtonas lengvai nepasiduo-
da, ir jaunuolis kovą jau buvo bepralaimįs: 
nustojo klausytis sąžinės balso, nesimeldė, 
ilgą laiką nepriėmė Šv. Komunijos, ėmė 
kilti minčių apie savižudybę. Kai tam ry-
žosi, parašė laišką ir ėmė ieškoti nuošalios 
vietos, mintyse kartodamas: „Dieve, arba 
padėk man kaip nors pasikeisti, arba aš 
nusižudysiu.“ „Iš nevilties pradėjau mels-
tis: su ašaromis akyse kalbėjau Rožinį, 
prašiau M. Marijos pagalbos, – liudija 
Nikodemas. – Vėl pasijutau kaip tą die-
ną, kai pirmą kartą sukalbėjau Rožinį“. 
Besimelsdamas jis prisiminė Jėzų, kuris 
iš meilės visiems žmonėms atidavė savo 
gyvybę, nugalėjo visas žmonių nuodėmes 
ir silpnybes, todėl jaunuolis įsitikinęs, kad 
Jėzus, užtariant Dievo Motinai, išgelbėjo jį 
nuo savižudybės. „Nors ir dabar pasitaiko, 
kad nusidedu, – baigia savo liudijimą Ni-
kodemas, – tačiau Dievo meilė stipresnė. 
Noriu kiekvienam iš jūsų pasakyti: Jėzus 
laukia susitikimo su jumis Atgailos sakra-
mente, kad galėtų išgydyti kiekvieną sielą 
ir joje pasilikti. Ypač Tavo sielą!“ Štai toks 
sukrečiantis, kartu nuoširdus, pamokantis 
jauno žmogaus liudijimas. 

Adventas – pats tinkamiausias metas 
susimąstyti apie savo gyvenimą ir gyveni-
mą tų, kurie yra šalia mūsų, ypač jaunimo. 
Ne prievarta, ne pamokslavimai, o mūsų 
džiaugsmingas gyvenimas su Jėzumi 
Kristumi, mūsų meilė ir nuoširdumas 
gali tapti pavyzdžiu ieškantiems kelių pas 
Viešpatį Dievą.

Tik malda, atviras nuoširdus pokalbis 
su Dievu gali padėti kovoje su piktąja 
dvasia, kuri vis gundo ir neleidžia atsi-
kratyti senojo nuodėmingo gyvenimo. 
Net šv. apaštalas Paulius guodėsi: „Mat 
aš sugebu gero trokšti, o padaryti – ne. Aš 
nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, 
kurio nenoriu“ (Rom 7, 18–19). „Bet ačiū 
Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“ 
(Rom 7, 25) būsiu išvaduotas, – tvirtina 
apaštalas Paulius. Netgi labai paprasta 
ir trumpa malda, panaši į atsidūsėjimą: 
„Pasigailėk manęs, Viešpatie!“ arba 
„Viešpatie, padėk man!“, gali padaryti 
stebuklą. Taip meldėsi kanaanietė, prašy-
dama Jėzaus pagalbos, ir sulaukė atsako: 
„O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie 
tau, kaip prašai“ (Mt 15, 28). 

Viešpatie Jėzau Kristau,
Tu mus mokei, kad būtume  

gailestingi kaip dangiškasis Tėvas, 
Tu mums sakei: kas regi  

Tave, tas regi ir Tėvą. 
Parodyk mums savo veidą,  

ir mes išgelbėti būsim. 
Meilės kupinas Tavo žvilgsnis  

išlaisvino Zachiejų  
ir Matą iš godumo; 

svetimautoją ir Magdalietę –  
iš laimės ieškojimo vien kūriniuose; 

pravirkdė Petrą po išdavystės, 
o atgailaujančiam plėšikui  

pažadėjo Rojų. 
Padaryk, kad žodžius, Tavo ištartus 
samarietei, kiekvienas išgirstume  

lyg sau pasakytus: 
Jei tu pažintum Dievo dovaną!

Tu esi regimasis veidas  
neregimojo Tėvo, 

Dievo, kuris labiausiai parodo 
savo visagalybę atleisdamas ir 

pasigailėdamas, – 
padaryk, kad Bažnyčia būtų regimasis 

Tavo veidas – mūsų Viešpaties, 
prisikėlusio ir gyvenančio šlovėje. 

Tu panorėjai, kad ir Tavo tarnai 
silpnumu apsivilktų, 

idant deramai užjaustų vaikščiojančius 
nežinojimo ir paklydimo tamsybėse; 

padaryk, kad kiekvienas,  
bet kurį iš šių tarnų susitikęs,  
pasijustų Dievo kviečiamas,  

mylimas ir išlaisvintas iš nuodėmių.

Atsiųsk savo Dvasią ir  
visus pašventink Jos patepimu, 

kad Gailestingumo jubiliejus būtų 
Viešpaties malonės metai, 

o Tavo Bažnyčia su nauju užsidegimu 
neštų džiugią naujieną vargdieniams, 

kaliniams ir prispaustiesiems  
skelbtų laisvę, 

o akliesiems grąžintų regėjimą.

Užtariant Marijai,  
Gailestingumo Motinai, 

Prašome Tave,  
kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia  

gyveni ir viešpatauji  
per visus amžių amžius. 

Amen.

Gailestingumo jubiliejaus malda

Mieli broliai ir seserys Kristuje, 
Advento laikas skirtas apmąstymui, mal-
dai, pasiruošimui paminėti Kristaus pir-
mąjį atėjimą – gimimą Betliejuje ir kartu 
tai priminimas, jog visada reikia būti pasi-
ruošusiems sutikti antrąjį Kristaus atėjimą. 
Evangelistas Lukas kviečia: „Saugokitės, 
kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svai-
galų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad 
toji diena neužkluptų jūsų netikėtai <...>. 
Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad 
pajėgtumėte išvengti visų būsimų nelaimių 
ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaiz-
doje“ (Lk 21, 34.36). Perskaičius šiuos 
žodžius, tikriausiai ne vienam šmėstelėjo 
tokia mintis: „Lengva pasakyti: ‘Saugoki-
tės ir budėkite’, kai esi silpnas žmogus, tik 
menkutė žemės dulkelė“. Galbūt ne vienas 
jūsų nuoširdžiai bandėte atsikratyti savo 
blogų įpročių, ydų, tačiau vis nepavyksta. 
Iš tiesų, tai nėra lengva. Ankstesnis gyve-
nimo būdas nenori užleisti savo pozicijų, 
todėl žmogus dažnai kenčia, išgyvena, 
jaučiasi nelaimingas, dažnai jį apima ne-
viltis, netgi kyla noras nusižudyti. Tačiau, 
kad ir kaip jaučiatės, nepraraskite vilties, 
būkite atkaklūs. Jei jausitės silpni, bejė-
giai, gyvenimo išbandymai jus klupdys ant 
kelių, stums į bedugnę, o jei būsite tvirti ir 
ryžtingi, tie patys sunkumai suteiks jums 
dar daugiau jėgų, sustiprins jūsų valią ir 
padės kovoje už gėrį. Suprantama, vien 
savo jėgomis beveik neįmanoma pasiekti 
trokštamą tikslą, todėl pasikliaukite Dievu, 
nuolat prašydami Jo pagalbos ir Švč. M. 
Marijos užtarimo. 

Neseniai žurnale „Mylėkite vienas 
kitą“ mano žvilgsnį patraukė ir sujaudino 
straipsnio „Dvasinė mirtis“anotacija. Rašė 
jaunas žmogus, pasivadinęs Nikodemu: 
„Turėjau priimti svarbų sprendimą – arba 
pakeisti savo gyvenimą, arba nusižudyti! 
Iki to priėjau, nes buvau įklimpęs į nuo-
dėmių liūną, iš kurio nenorėjau išbristi.“ 
Jaunuolis dalijosi mintimis, kaip pateko į 

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Pasigailėk manęs, Viešpatie, ir padėk man!
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yra atsakingas prieš Dievą už pasisekimą 
tos misijos, nuo kurios kai kada priklau-
so visos žmonijos likimas (Ez 3, 16–21; 
33, 1–9). Kai kuris nors pranašas bando 
išsilaisvinti nuo atsakomybės, Dievas jėga 
priverčia vykdyti patikėtą jam misiją: tai 
parodo mums Jonos istorija (Jon 1, 3). Ne-
retai Dievo pasiuntiniai įvykdo užduotis 
ramybės praradimo ar net gyvybės kaina. 
Ta jų didvyriška ištikimybė yra kančios 
priežastis (Jer 15, 16n); yra būtina par-
eiga, už kurios vykdymą jie dar nemato 
atlygio (1 Kar 19, 14).

2. Žodžio priėmimas. Klausantieji 
Dievo žodžio privalo priimti jį su pasiti-
kėjimu ir atsidavimu. Kaip apreiškimas 
ir gyvenimo norma, žodis yra žmonėms 
šviesa (Ps 119, 105), kaip pažadas – už-
tikrina jiems skelbiamą ateitį. Nesvarbu, 
kas būtų skelbiantysis tą žodį – Mozė ar 
koks nors pranašas, privalu jo klausyti (Įst 
6, 3; Iz 1, 10; Jer 11, 3. 6): “priimti žodį 
į savo širdį” (Įst 6, 6; 30, 14) ir laikytis 
jo gyvenime (Įst 6, 3; Ps 119, 9. 17. 101) 

arba patikėti juo ir dėti į jį viltis (Ps 119, 
42. 74. 81 ir t. t.; 130, 5). Žmogaus atsaky-
mas į žodį kuria nepaprastą vidinę būseną, 
kuri apima visus gyvenimo aspektus pagal 
teologines dorybes: tikėjimo aspektas, 
kada žodis yra gyvojo Dievo ir Jo planų 
apreiškimas: vilties aspektas, kada žodis 
yra pažadas; meilės aspektas, nes žodis 
yra gyvenimo norma (plg. Įst 6, 4n).

IV. Dievo žodžio įasmeninimas
Dievo žodis nėra vienas iš daugelio 

Senojo Testamento elementų. Jis domi-
nuoja teikdamas istorijai prasmę, kurią jis 
ir kuria; tikėjimu kelia žmones gyvenimui, 
juos pamoko. Todėl nėra keista, kad kai 
kada žodis yra įasmeninamas panašiai 
kaip Dievo Išmintis ir Dvasia. Tai įvyksta 
su apreiškiančiu žodžiu (Ps 119, 89), ypač 
su tuo, kuris savo veikimu išpildo Dievo 
pavedimą (Ps 147, 15; 107, 20; Iz 55, 11; 
Išm 18, 14n). Tekstuose prasišviečia Die-
vo veikimas jau tada, kai jis dar nebuvo 
pilnutinai apreikštas žmonėms.
(Tęsinys, pradžia – PRISIKĖLIMO 157 Nr.)

„Jie turi burnas, bet nekalba” (Ps 
115, 5; Bar 6,7). Ši Biblijos satyra „apie 
nebylius stabus” (1 Kar 12, 2) patvirtina 
vieną iš pagrindinių gyvojo Dievo bruožų. 
Dievas kalba žmonėms, o toks reikšmin-
gas Jo žodis Senajame Testamente ruošia 
NaujojoTestamento faktui, kai Žodis 
tampa Kūnu.

SENASIS TESTAMENTAS
III. Žmogus kalbančio Dievo aki-

vaizdoje. Dievo žodis yra faktas, prieš 
kurį žmogus negali likti abejingas. 
Skelbiantys Dievo žodį jaučia didelę 
atsakomybės naštą, o klausytojai patiria 
būtinybę užimti poziciją to žodžio atžvil-
giu, būtent tai įtakoja visą jo likimą.

1. Patarnavimas žodžiui Senajame 
Testamente neparodytas kaip mistinio 
džiaugsmo šaltinis: atvirkščiai, kiekvienas 
pranašas patiria pasipriešinimą, o dažnai 
yra tiesiog persekiojamas. Aišku, Dievas, 
įdėdamas į jo lūpas žodžius, duoda ir pa-
kankamai jėgų drąsiai skelbti jam patikėtą 
mokymą (Jer 1,6–10). Mainais žmogus 

Pažinkime Šventąjį Raštą
Kun. Linas Šipavičius, Šventojo Rašto magistras

Dievo Žodis

Jubiliejinių  Gailestingumo  metų šventimo kalendorius  
Kauno  M. V.  J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje  
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Nijolė Kulėšienė,  
Neringa Zaveckienė

Gruodžio 3 d. Integruota lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo 
pamoka „Atsigręžti į Dievą“. Susitikimas su 
filologais kun. K. Ambrasu SJ ir S. Petrausku

„Saulės” gimnazijoje Mokytojos Nijolė Kulėšienė,
Lijana Čiarienė, Aldona Sellienė, 
Neringa Zaveckienė

Gruodžio 8 d. Neeilinio Gailestingumo jubiliejaus pradžia.
Šventųjų durų atidarymas 

Vatikano Šv. Petro bazilikoje

Gruodžio 8 d.  
10.00 val.

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo iškilmė

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje 

Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 8 d. Prasideda keliaujančios Madonos –  
Marijos, Paslaptingosios Rožės,  
Dievo Motinos – piligrimystė parapijoje

Parapijiečių šeimose Marijos legiono koordinatorė 
Kristina Jasilionienė

Kiekvieną dieną
7.30 ir 17.40 val.; 
sekmadie niais 
10.30 val. 

Dievo Gailestingumo
vainikėlis ir litanija

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje ir bazilikoje 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
draugijos koordinatorė  
Ada Azarevičienė

Gruodžio 9 d.  
18.00 val.

Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Bazilikos konferencijų salėje Parapijos Caritas vad. 
J. Matikovienė

Gruodžio 9 d.
18.30 val.

Adventinis susikaupimas Parapijos namuose Biblijos studijos koordinatorė
B. Vasylienė

Gruodžio 9 d. Sesės pranciškonės Donatos pokalbis su vaikais 
apie Gailestingumo metus

Mokykloje-darželyje „Rūtelė“ Tikybos vyr. mokytoja  
Vilma Tamošauskytė

Gruodžio 10 d. Gerumo akcija „Gerumas mus vienija“ Mokykloje-darželyje Rūtelė“, 
Prano Daunio aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centre

Tikybos vyr. mokytojos  
Vilma Tamošauskytė ir  
Virginija Juodpusienė
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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Data ir laikas Renginys Vieta Moderatorius
Gruodžio 11 d.  
(kiek vieną penkta die nį) 
18.30 val. 

Švč. Sakramento adoracija Bazilikoje Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 12 d. 
(kiekvieną šeštadienį) 
18.30 val.

Švč. M. Marijos litanija ir pasiaukojimo malda Bazilikoje Kunigai

Gruodžio 13 d. Šventųjų durų atidarymas Lietuvos ir viso pasaulio katedrose bei šventovėse
Gruodžio 13 d. III Advento sekmadienis Mažojoje Kristaus 

Prisikėlimo bažnyčioje ir 
bazilikoje

Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 13 d. Bendruomenės dalyvavimas Jubiliejinių 
Gailestingumo metų atidarymo iškilmėje

Kauno arkikatedroje 
bazilikoje 

Pastoracinė taryba

 Gruodžio 13 d. Kauno I dekanato diena Šiluvoje. 
Bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

Šiluvoje Mons. V. Grigaravičius

Kiekvieną sekmadienį
7.45 val. ir 9.15 val.

Katechezė Mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje ir 
bazilikoje

Kunigai 

Kiekvieną sekmadienį 
12.00 val. 

Sekmadienio popietė, skirta  
Gailestingumo metams

Bazilikos konferencijų 
salėje

Popietės rengėjai

Gruodžio 14 d. Tikybos pamoka „Kalėdos – tai laukimas, 
Kalėdos – tai atradimas, Kalėdos – tai 
stebuklas ir džiaugsmas“

„Saulės” gimnazijoje Tikybos mokytoja N. Kulėšienė

Gruodžio 17 d. Praktinio gerumo diena (savanoriškos pagalbos 
akcija, siekiant padėti seniems ir vienišiems 
žmonėms pasiruošti Šv. Kalėdoms) 

Dekanato teritorijoje Parapijos Caritas vadovė
J. Matikovienė

Gruodžio 18 d.  
9.00 val. 

Advento rekolekcijos Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro  
mokiniams ir mokytojams 

Mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje 

Tikybos mokytoja M. Račaitė

Gruodžio 18 d. „Nešam džiaugsmą į jūsų 
namus“ – Žaliakalnio vaikų dienos centro 
aplankymas

Žaliakalnio vaikų dienos 
centre

Nijolė Kulėšienė, pav. ugd.  
Lijana Čiarienė, Ugnius 
Ciprisevičius, Asta Stankienė,  
Neringa Zaveckienė 

Gruodžio 19 d. 
15.00 val.

Parapijos Atsinaujinimo diena – Advento 
rekolekcijos

Bazilikoje Parapijos institucijų koordinatoriai

Gruodžio 20 d. IV Advento sekmadienis.
Advento rekolekcijos parapijiečiams

Mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje ir 
bazilikoje

Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 21 d. Parapijos Šeimų bendruomenės Kūčių vakaras Parapijos namuose Šeimų bendruomenės koordinatorė 
St. Raščiuvienė

Gruodžio 22 d.  
9.00 val. 

Advento susikaupimo rekolekcijos parapijos 
mokyklų ir gimnazijų moksleiviams

Bazilikoje Parapijos KMC vadovė Nijolė 
Kulėšienė, tikybos mokytojai,
mokymo įstaigų vadovai 

Gruodžio 24 d.  
10.00 val. 

Kūčios Kauno m. socialinę atskirtį patirian-
tiems asmenims

Carito sriubos valgykloje R. Veličkienė, J. Matikovienė

Gruodžio 24 d.  
16.00 val. 

Kūčios pas Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris 
pranciškones

Vienuolyne Seserys pranciškonės

Gruodžio 24 d.  
22.00 val. 

Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios Bazilikoje Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 25 d. KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos) Mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje ir 
bazilikoje

Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 26 d.  
12.00 val. 

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
konsekracijos 11-ųjų ir bazilikos titulo 1-ųjų 
metinių minėjimas

Bazilikoje Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 26 d.  
16.00 val.

Kalėdinis koncertas. Koncertuoja mišrus cho-
ras „Leliumai“(vad. D. Druskis) 

Bazilikoje R. Baranauskas 

Gruodžio 27 d. Šventosios Šeimos iškilmė Bazilikoje Mons. V. Grigaravičius

Gruodžio 31 d.  
18.00 val. 

Padėkos šv. Mišios už 2015 metus. Bazilikoje Mons. V. Grigaravičius


