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TĘSIAME ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO LAIŠKĄ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS

PAŽINTIS SU PARAPIJOJE VEIKIANČIOMIS INSTITUCIJOMIS

Parapijiečiai, perimdami su šventimais 
nesusijusias pareigas parapijoje, įgalintų 
kunigą labiau atsidėti sielovados tarnystei.

• Aktyvūs Bažnyčios nariai padeda kitiems, 
bet ir patys turi būti nuolat ugdomi. Arti-
miausioje ateityje reikia suteikti pagalbą, 
kad atsirastų realiai veikiančių ir aktyvių 

Vasaros „Prisikėlimo“ numeris 
kupinas gerų naujienų 
iš pasaulio, Lietuvos ir 
Kauno. Atostogaujantiems 
parapijiečiams perduosime 
krikščioniško gyvenimo 
atgarsius. Popiežiaus 
Pranciškaus, arkivyskupo 
Liongino Virbalo įžvalgos 
laukiantiems atostogų suteiks 
dvasinio peno apmąstymams.

Pirmą kartą skaitytojams 
pristatome pasaulinę 
katalikišką broliją „Kolumbo 
Riteriai“, ši organizacija 
pradeda savo veiklą 
Kaune. Pirmoji kandidatų 
į Riterius užduotis bus 
pagalba arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio 
beatifikacijos iškilmių Vilniuje 
organizatoriams. 

Vasara bėga greitai, nešdama 
mums poilsį ir džiaugsmą. 
Greta to pasaulyje ir Lietuvoje 
verda bei kunkuliuoja įvykiais 
krikščioniškas gyvenimas.

Domėkimės ir aktyviai 
dalyvaukime jame!

Klebonas mons.  
Vytautas GRIGARAVIČIUS  

ir parapijos kunigai

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). 

Parapijų pastoracinės tarybos
Parapija daugiau pasieks ir kunigas gaus pagalbą, jei 

sielovadoje bus rūpinamasi komandinio darbo organizavimu. 
Esminis vaidmuo tenka parapijų pastoracinėms taryboms, 

kurias yra numatęs Kauno arkivyskupijos II sinodas. Pastebime, 
kad pasauliečiai parapijose vis dar turi per mažai veiklos ir įga-
liojimų. Antra vertus, nemažai tikinčiųjų yra linkę būti pasyvūs 
Bažnyčios gyvenime ir nelengvai prisiima kokią nors atsakomy-
bę. Visi turėtume siekti, kad parapijos pastoracinė ir ekonominė 
tarybos imtųsi daugiau iniciatyvos ir tikros atsakomybės. 

Misijinis Bažnyčios matmuo

parapijų pastoracinių tarybų, pasiūlyti jų 
veikimo kryptis.

• Parapijos pastoracinė taryba turėtų nu-
matyti aiškius tikslus, veiksmų planą ir 
atskaitomybę už jų įgyvendinimą.

• Derama ekonominės tarybos veikla padėtų 
užtikrinti finansinį parapijos skaidrumą.

Bažnyčia nėra vien pati sau – ji yra Dievo 
karalystės šauklė ir Jo kelio rengėja visoms 
tautoms. Negalime užsidaryti savyje, bet 
turime užkalbinti tuos, kurie patys neranda 
kelio ar nenori ateiti, o gal yra nusivylę, 
įskaudinti. Bažnyčios laikysena negali būti 
pasyvi: iš administruojančios ji turi tapti 
sielovadinė, evangelizacinė, misijinė.

Evangeliją kitiems galime nešti ir žodžiu, 
ir savo darbais. Tai priklauso nuo daugelio 
tikinčiųjų įsitraukimo į tikėjimo skelbimą ir 
jo liudijimą, katechezę, konkrečią pagalbą 
artimui per Caritą, savanorystę. Tik tada, 
kai išeiname iš savęs pačių, tikrai padeda-
me kitiems, ir patys labiau suvokiame mus 
praturtinantį tikėjimo slėpinį: „Kas stengsis 
išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas 
ją pražudys, tas ją atgaivins“ (Lk 17, 33).

Negalime užmerkti akių prieš tai, kad 
dalis mūsų šalies gyventojų jau nepažįsta 
Kristaus ir Jo Evangelijos. Esame kviečiami 
eiti pas juos. Nėra „vieno recepto“, kaip skelbti 
Evangeliją, – tam reikia pastoracinio veiklumo 
ir sumanumo. Visuomet svarbu užmegzti as-

meninį santykį ir pakviesti, be to, pasistengti, 
kad kiekvienas į parapijos gyvenimą įsitraukęs 
žmogus jaustųsi reikalingas. Kiekvieno ka-
taliko tikėjimo liudijimas savo aplinkoje yra 
paveikus. Reikia nuolat mąstyti ir siekti, kad 
parapijų bendruomenės kasmet pasipildytų 
naujais, sąmoningais ir aktyviais katalikais.
• Verta išnaudoti visas šiandien lengvai 

prieinamas komunikavimo priemones ne 
tik pranešant apie parapijos veiklą, bet ir 
keliant žmonėms rūpimų klausimų.

• Sąmoningas parapijos narys turi jausti 
atsakomybę ir atsivesti į jos bendruomenę 
bent po vieną naują žmogų bei jį lydėti 
nors metus.

• Siektina įtraukti aktyviai parapijos ben-
druomenės gyvenime dar nedalyvaujan-
čius jos narius į konkretų tikslą turinčią 
veiklą ar savanorystę.

• Verta dalytis patirtimi tarp parapijų apie 
sėkmingus renginius, rekolekcijas, piligri-
mines keliones, atsinaujinimo dienas ir pan.

Tęsinys kitame numeryje...

„Pastoralės giesmė“: per muziką į Dievą ir dangų...

Pristatome Kristaus Prisikėlimo 
parapijos kamerinį chorą 
„Pastoralės giesmė“ 

Jauniausias parapijos kolektyvas. Jau 
beveik metai Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bazilikoje sekmadieniais 12.30 val. šv. 
Mišių bei įvairių liturginių iškilmių metu 
maloniai skamba kamerinio choro „Pas-
toralės giesmė“, vadovaujamo žinomos 

chorvedės Nijolės Jautakienės ir Salvinijos 
Jautakaitės– Hargreaves, balsai. Tai jau-
niausias mūsų parapijos kolektyvas, veiklą 
pradėjęs 2016 m. spalio mėnesį. „Už globą 
esame labai dėkingos monsinjorui Vytautui 
Grigaravičiui. 

Vilius MISEVIČIUS
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kompozitorius B. Budriūno mišias „Garbė 
Viešpačiui“. Be to, giedame grigališkojo 
choralo – Angelų ir kitas Mišias. Choras 
mielai atlieka mano dukters Gintarės 
kūrinius: Mišias bei pagal S. Jautakaitės 
žodžius sukurtą giesmę „Viešpaties meilė“, 
jausmingas dainas „Viešpaties lelija“, 
„Kur nakties lelijos žydi“, „Kol prašvis“ ir 
kitas. Džiaugiamės, kad mūsų repertuare 
yra G. Abariaus giesmė „Dieve, laimink 
Lietuvą“, beveik visada atliekame vieno 
populiariausių šiuo metu pasaulyje britų sa-
kralinės muzikos kompozitoriaus J. Ruterio 
(Rutter) jaudinančias giesmes „Telaimina 
Viešpats ir saugo...“ ir „Aš melsiuos dvasia“. 
Mūsų giesmininkės taip pat mielai atlieka 
J. S. Bacho, D. P. da Palestrinos, F. Šuberto 
ir kitų kompozitorių kūrinius“, – kalbėjo 
N. Jautakienė.

„Pastoralės giesmėje“ – dvidešimt 
giesmininkių. Šiame kameriniame chore 
yra apie dvidešimt giesmininkių. Daugelis 
jų turi nuo 8 iki 30-ties metų dainavimo 

 Kai gimė idėja iš Kauno sakralinės mu-
zikos mokyklos buvusių auklėtinių (dabar 
senjorių, anksčiau giedojusių choruose 
„Pastoralė“ ir „Giesmė“) įkurti naują gies-
mininkių kolektyvą, būtent Kristaus Prisikė-
limo parapijos klebonas maloniai sutiko ir 
pakvietė įsikurti čia“, – pasakojo kamerinio 
choro vadovė. 

Repertuaro pagrindas – sakralinės mu-
zikos klasika. „Pastoralės giesmė“ vadovė 
N. Jautakienė įsitikinusi, kad įtaigiausias ir 
subtiliausias būdas Dievą šlovinti – klasi-
kinė sakralinė ir grigalinio choralo muzika. 
Tad šv. Mišių bei įvairių liturginių iškilmių 
metu šis kamerinis choras atlieka lietuvių ir 
užsienio kompozitorių sakralinius opusus. 
Kolektyvo repertuare – giesmės, motetai, 
Šv. Mišių dalys, grigalinis choralas, dvasinga 
pasaulietinė bei liaudies muzika, o taip pat 
šiuolaikinių lietuvių ir latvių kompozitorių 
sakraliniai kūriniai.

„Norėčiau pažymėti puikiai pažinu-
sio religinės muzikos dvasią išeivijos 

Kamerinis choras „Pastoralės giesmė“

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

„Pastoralės giesmė“: per muziką į Dievą ir dangų... stažą – giedojimo meno mokėsi 1991 m. N. 
Jautakienės įsteigtoje ir 26 metus vadovavu-
sioje Sakralinės muzikos mokykloje. Kitos 
dainavo dar prieš įsteigiant minėtą mokyklą 
choruose „Pastoralė“ (Nijolė buvo šio nuo 
1979 m. veikiančio choro įkūrėja ir vadovė) 
ir „Giesmė“ (Salvinija Jautakaitė buvo šio 
nuo 1983 m. veikiančio choro įkūrėja ir 
vadovė). Balsingos ir muzikuoti mylinčios 
entuziastės savo laisvalaikį skiria tam, kad 
maldininkų dvasingumas didėtų, aidint jų 
giesmėms. Muzikinę klausą turinti neviena 
mergina Sakralinės muzikos mokykloje įga-
vo liturginio giedojimo pradmenų, o įskie-
pyta meilė giesme šlovinti Kristų iš vaikiško 
amžiaus išaugusias merginas bei moteris 
subūrė į chorą „Pastoralės giesmė“ (šį pa-
vadinimą pasiūlė aktorė V. Kochanskytė). 
N. Jautakienė pasidžiaugė, kad dabartiniame 
chore dainuoja jaunos mamos ir merginos, 
dirbančios įvairiose profesinėse veiklose. Tai 
mokslų daktarė E. Baršauskaitė-Jonaitienė 
(ji šv. Mišių metu gieda ir psalmes) bei jos 
dukra Miglė (atvykstanti net iš Palangos), 
taip pat mokslų daktarės K. Stravinskaitė-
Biekšienė ir VDU docentė J. Tutlytė. Čia 
sutiksime L. Navickienę – ilgametę psalmių 
giedotoją Kauno arkikatedroje bazilikoje, o 
dabar ir Prisikėlimo bazilikoje. Gieda ilgą 
dainavimo patirtį turinčios L. Bliudžiūtė-
Bružienė, R. Bartusevičiūtė, R. Bajoraitė-
Ruzgienė, I. Brazauskienė, sesutės L. ir K. 
Laurinaitytės, visuomet besišypsanti S. Ku-
dirkaitė. Šiame kolektyve yra ir jaunimo – tai 
Sakralinės muzikos mokyklos absolventės, 
dabar studentės S. Kavaliauskaitė, A. Mar-
kevičiūtė, žurnalistė M. Vysockytė ir kitos 
merginos bei moterys. „Pastoralės giesmėje“ 
akompanuoja ir šventadieniais vargonuoja 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ab-
solventė M. Čepaitė – taip pat muzikinį kelią 
pradėjusi Sakralinės muzikos mokykloje.

Tęsinys kitame numeryje

Skelbti Evangeliją – didžiausia krikštytųjų garbė
Malda „Regijna Caeli“ Šventasis 

Tėvas pakvietė susimąstyti apie tai, ką 
pavadino didžiausia krikštytųjų garbe:

Jie žiūri į dangų, bet vis dar nesupranta, 
kad ženklas, kurį pamatė – Jėzus, kuris atsi-
plėšia nuo žemės ir pakyla į dangų – reiškia 
pradžą, o ne pabaigą. Įžengimas į Dangų žen-
klina momentą, nuo kurio Kristaus buvimui 
pasaulyje tarpininkauja jo mokiniai. Mokiniai 
vis dar yra „bailių bendruomenė“, to nepaisy-
damas Jėzus jiems paveda didžiulį pasaulio 
evangelizavimo uždavinį. Šį pažadą Kristus 
palydi užtikrinimu, kad bus su savaisiais iki 
pat pasaulio pabaigos, į jų misionieriškas 

pastangas įnešdamas stiprybės ir paramos. 
Įžengimas į Dangų primena Jėzaus ir jo Šven-
tosios Dvasios siunčiamą paramą, kuri daro 
mūsų krikščionišką liudijimą pasaulyje pati-
kimu ir saugiu. Mums atskleidžiama vardan 
ko gyvuoja Bažnyčia: Bažnyčia gyvuoja, kad 
skelbtų Evangeliją, vien tam! Be to, Bažny-
čios džiaugsmas yra skelbti Evangeliją. Baž-
nyčia esame visi mes krikštytieji. Šiandien 
esame kviečiami geriau suprasti, kad Dievas 
mums suteikė ypatingą garbę ir atsakomybę 
jį paskelbti pasauliui, padaryti jį prieinamu 
žmonijai. Tai pati didžiausia kiekvieno mūsų, 
visų mūsų, krikštytųjų garbė. 

Keli popiežiaus Pranciškaus pontifikato pjūviai
Pranciškaus pontifikato ketverių metų 

sukaktis tapo proga apmąstyti ir pateikti 
įžvalgas arba apibendrinimus apie šio 
pontifikato savitumus, akcentus ar ten-
dencijas. Jėzuitas Antonio Spadaro, gar-
saus jėzuitų žurnalo „Civiltà Cattolica“ 

redaktorius, ne kartą asmeniškai bendra-
vęs su Pranciškumi, lydėjęs jį kelionėse, 
aptaręs jo mokymą, išskyrė tokius po-
piežiaus Pranciškaus pontifikato įvykius, 
kaip kad kelionę į Lesbo salą Graikijoje, 
kurios metu kartu su ortodoksų vyskupais 

aplankė pabėgėlius; kelionę į Ameriką ir 
apaštalinį paraginimą „Evangelii gau-
dium“. Jėzuitas pabrėžia, kad šie įvykiai, 
nors ir labai išraiškingi, nėra izoliuoti ar 
atskirti nuo bendro Pranciškaus elgesio, 
priešingai, yra jo nuoseklumo iliustracija.
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Apie neteisingumą moterų atžvilgiu 
Pranciškus ne kartą yra pasisakęs, 
kaip jam būdinga, tiesiai ir konkre-
čiai. Pavyzdžiui, kai pareiškė, kad 
Bažnyčioje pašaukimas tarnauti 
yra supainiojamas su tiesiog „tar-
navimu“ tais atvejais, kai vienuolės 
tampa kunigų, vyskupų ar kardinolų 
tarnaitėmis. 

Iš popiežiaus Pranciškaus dokumentų 
jam asmeniškai, sakė t. Spadaro, ypač 
reikšmingas pirmasis didelis ir platus, pro-
graminis jo raštas – apaštalinis paraginimas 
„Evangelii gaudium“, kuriame iš tiesų yra 
viskas, visi pagrindiniai pontifikato akcen-
tai, atspindintys tiek popiežiaus mąstymą, 
tiek konkrečią ganytojo patirtį. Kita vertus 
Pranciškus nėra tas, kurio mintys sutilptų į 
vieną dokumentą, į vieną literatūrinį žanrą.

Vienas iš fundamentalių Pranciškaus 
išsireiškimų, anot t. Spadaro, yra ne kartą 
popiežiaus pakartotas principas, jog „laikas 
yra viršesnis už erdvę“. Svarbu ne bet kokia 
kaina užkariauti teritorijas, bet pradėti proce-
sus ir jiems duoti laiko subręsti. Šia prasme 
Pranciškaus pontifikatas gali būti pavadintas 
„sėjos pontifikatu“: jis sėja, siekia pradėti 
procesus, kurių „derlius“ bus surinktas 
vėliau. Žinoma, yra stipriai kritikuojančių 
Pranciškų ir tai rodo, kad pradėti procesai yra 
realūs. Kita vertus, oponavimas yra natūrali 
proceso ir laisvo nuomonių reiškimo dalis.

Argentinietis rašytojas ir profesorius 
Santiago Kovadloff „l’Osservatore Romano“ 
puslapiuose atkreipia į dar vieną pamatinę 
Pranciškaus nuostatą – „periferijas atvesti į 
centrą“. Pranciškaus žodyne „periferija“ yra 
svarbus žodis. Tam tikra prasme, Pranciškus 
pats yra periferijos įsikūnijimas. Supran-
tama, kalbama ne vien apie geografiją, bet 
ir apie įvairiausias periferijų problemas, 
kurioms centras dažnai yra kurčias. Kita 

vertus, Pranciškus tai nedaro aklai, jis ragina 
ir periferiją klausti apie centrą ir apie ateitį: 
ar, konkrečiau, Vakarai vis dar yra dvasinis 
pasaulio avangardas? Ar prieštaravimai juose 
neištirpdo kultūrinės reikšmės? Kokia ateitis 
ten, kur veiksmingumas auga etikos, vertybių 
sąskaita, kur plečiasi neribojamas vartotojiš-
kumas, kur lenktyniaujama ginklų gamyboje? 
Kokia Bažnyčios vieta tokiame kontekste, 
kaip ji gali prisidėti prie dvasinio atgimimo?

Lucetta Scaraffia, italų žurnalistė ir poli-
tikė, rašanti moterų ir feminizmo klausimais, 
Šventojo Sosto dienraščio „l’Osservatore 
Romano“ puslapiuose atkreipia dėmesį į 
vieną iš Pranciškaus pontifikato procesų: 
pastangas išardyti vyrų klerikalizmą ir pa-
skatinti „moters teologiją“.

Popiežiui taip pat svarbu, kad bažny-
tinėse struktūrose atsirastų derama vieta 
moterims. Tai nėra pasyvus ir paprastas pri-
sitaikymas prie modernybės, prie Vakaruose 
įvykusios socialinės revoliucijos, bet kvieti-
mas permąstyti visą krikščionišką tradiciją 
šiuo klausimu, vystant „moters teologiją“, 
rašo Lucetta Scaraffia. Ji vardija kitus Pran-
ciškaus sprendimus: Marijos Magdalietės 
šventei suteikti tą patį statusą, kaip apaštalų 
šventėms. Daug kas tai praleido pro akis šį iš 
tiesų revoliucinį, pirmą kartą istorijoje ženg-
tą žingsnį. Kitas sprendimas: įkurti komisiją, 
atsiliepiant į seserų vienuolių prašymą, apie 
moterų diakonatą. Ir svarbi aplinkybė yra ta, 
kad šios komisijos sudėtyje pusė yra moterų. 
Galbūt irgi pirmą kartą istorijoje.

Žinoma, netrūksta feminisčių balsų, ku-
rioms tai atrodo mažai svarbu ar per mažai, 
kurios visą dėmesį sutelkia tik į kunigystę 
moterims, tačiau, pasak Lucetta Scaraffia, 
popiežius Pranciškus atidarė duris, parodė 
kryptį, o dabar pačios moterys turi eiti pirmyn.

Parengta pagal Vatikano radiją

Šventojoje Žemėje broliai pranciškonai 
mini tarnystės 800 metų sukaktį

„Susirinkome čia, kur viskas prasidėjo; sugrįžome prie 
savo ištakų, kad atnaujintume pasiryžimą žengti pirmyn“, – 
sakė Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos vadovas 
kun. Francesco Patton praėjusį sekmadienį, birželio 11-ąją, 
aukodamas Mišias Izraelio Ako mieste, kuriomis buvo pa-
žymėta pranciškonų buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų 
sukaktis. Šiame uoste išsilaipino šv. Pranciškus ir pirmieji 
broliai, atvykę į Šventąją Žemę 1217 m.

LATVIJA. Rygoje ketvirtą kartą įvyko „Bažnyčių 
naktis“: organizatoriai kvietė susipažinti su 190 bažnyčių. 
Dauguma Rygos bažnyčių buvo pastatytos beveik 200 metų 
anksčiau negu bažnyčios Lietuvoje, todėl jose yra matomi 
ir romaninio, ir gotikinio stiliaus elementai, smiltainio ir 
plytų kompozicijos, žvaigždiniai skliautai, senieji puošybos 
elementai. Lankytojams buvo organizuojamos pažintinės 
ekskursijos, koncertai, vyko pamaldos.

Rygos panorama

LIETUVA 
Šiluvos parapijos 560 m. Jubiliejus
Liepos 8 d.
18 val. šv. Mišios už Šiluvos  

parapiją (bazilikoje)
19 val. Švč. Sakramento  

adoracija (bazilikoje):
19–20 val. – už parapijos  

šeimas, vaikus ir jaunimą
20–21 val. – už parapijos  

kunigus, seseris ir tarnautojus
21–22 val. – už valdininkus, politikus, verslininkus ir žurnalistus
22–23 val. – už dvasinį atgimimą, blaivybę ir vienybę parapijoje
23 val. Žiburių procesija su Mergelės Marijos paveikslu iš bazilikos į koplyčią 

šlovinant ir dėkojant Švč. Mergelei už globą ir užtarimus (Žvakutę su 
gaubtu turėti savo!)

Liepos 9 d.
8, 10 val. Šv. Mišios (bazilikoje)
12 val. Iškilmingos šv. Mišios (bazilikoje)
14 val. Koncertas „Ave Marija“ (bazilikoje) Solistė Ingrida Kažemėkaitė (so-

pranas) ir VDU Styginių instrumentų kvartetas „Magnus“: Rasa Žiaugaitė 
(I smuikas), Rita Bieliauskaitė (II smuikas), Rūta Balniūtė (altas), Solveiga 
Vėbraitė (violončelė) (įėjimas nemokamas)

15 val. Programa vaikams ir jaunimui (Jono Pauliaus II-ojo namų kiemelyje): Rasei-
nių meno mokyklos teatro SVAJOKLIS spektaklis „Tai nutiko mūsų gatvėje“ 
Inscenizacijos autorė ir režisierė Romena Godelytė-Irkmonienė (įėjimas 
nemokamas)

16 val. Koncertas „Dovana Šiluvai“ (bazilikoje) Greta Lebrikaitė (sopranas) – 
Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ solistė, Laimonas Salijus (akorde-
onas) – Tarptautinių konkursų laureatas, Matas Samulionis (saksofonas), 
Dalia Jatautaitė (vargonai) (įėjimas nemokamas)

18 val. Rež.  Eimunto Nekrošiaus spektaklis „Jobo knyga“ (Jono Pauliaus II-ojo 
aikštėje priešais baziliką) (Bilietų kaina – 10 Eur, teirautis tel. 8 616 21480). 
Spektaklio metu veiks vaikų užimtumo erdvė pievoje priešais koplyčią!

20 val. Agapė su šiluviškiais (suneštinės vaišės Jono Pauliaus II-ojo namų 
kiemelyje)
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Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0001 
„Integrali pagalba į namus neįgaliems as-
menims Kauno mieste” įgyvendinamas 
Europos socialinio fondo lėšomis

 Kaune 2017 m. birželio 4 d. kon-
sekruota Šventosios Dvasios (Šilainių) 
parapijos bažnyčia. 

Kaune, seserų pranciškonių globoja-
miems vaikams Žaliakalnio vaikų centre 
pradedą savanorišką darbą tapytoja, 
Dailės akademijos Kauno sk. docentė, 
humanitarinių mokslų daktarė Jovita 
Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Norin-
tiems susipažinti su piešimo, dailės 
pradmenimis tapytoja suteiks pirmąsias 
vasaros mokymų pamokas.

Pradžią brolijai „Kolumbo Riteriai” 
1882 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
davė katalikų kunigas Michael McGivney 
subūręs savo parapijos vyrus į savitarpio 
pagalbos grupę. Organizacija „Kolumbo 
riteriais“ vadinasi todėl, kad Kristupas Ko-
lumbas, pasiekęs Naująjį žemyną, čia nešė 
ir krikščionybę, o žodis „riteris“ reiškia 
didžiadvasiškumą. 

Popiežius Benediktas XVI kunigą Mi-
chael McGivney paskelbė „garbinguoju 
Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą. 

Brolija pirmiausia puoselėja bendrystę 
tarp savo narių ir jų šeimų, teikia atjautą ir 
pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, 
vykdo projektus religiniam ir dvasiniam 
tautos atgimimui, tikėjimo sklaidai, gyvybės 
kultūros skleidimui. „Kolumbo Riteriams“ 

Brolija „Kolumbo riteriai“

yra svarbu ne tik liudyti ir auginti savo 
tikėjimą, bet ir prisidėti prie savo para-
pijos rūpesčių sprendimo. Visus darbus 
stengėmasi atlikti vadovaujantis pamatini-
ais principais – Pagalba artimui, Santarvė, 
Brolybė, ir Patriotizmas. 

2014 m „Kolumbo riteriai“ savo veiklą 
pradėjo Lietuvoje, buvo įkurta pirmoji 
taryba prie Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios, 
organizacija plečiasi ir kitose Lietuvos 
vyskupijose.

KAS GALI TAPTI RITERIU?
Riteriu gali tapti kiekvienas pilnametis 

vyras katalikas, kuris praktikuoja savo 
tikėjimą ir nori prisidėti prie „Kolumbo 
Riterių“ bendruomenės pastangų kuriant 
geresnį pasaulį. Kiekvienas narys sprendžia 
kiek, kada ir kuo jis gali prisidėti prie 

vykdomų evangelizacinių, karitatyvinių, 
bendruomeninių ar tiesiog pilietiškų 
projektų. Reikia pabrėžti, kad šiuose projek-
tuose dalyvauja ne tik nariai, bet ir jų šeimos.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ?
Jei ši informacija Jus sudomino ir svar-

stote galimybę tapti „Kolumbo Riteriu“, 
susisiekite su mumis el. paštu kancleris.
riteriai@gmail.com.

Parengta pagal  
Vilniaus arkivyskupijos informaciją

Liepos-rugpjūčio  
liturginis kalendorius

Liepos 3 d. šv. Tomas
Liepos 11 d. šv. Benediktas, Europos 

globėjas
Liepos 16 d. Karmelio kalno švč. 

Mergelė Marija (Škaplierinė)
Liepos 20 d. šv. Apolinaras
Liepos 22 d. šv. Marija Magdalietė
Liepos 25 d. šv. Jokūbas
Liepos 26 d. šv. Joakimas ir Ona
Liepos 29 d. šv. Morta
Rugpjūčio 6 d. Viešpats Atsimai-

nymas
Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė 

Benedikta, Europos globėja
Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas
Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Mari-

jos ėmimas į Dangų (Žolinė)
Rugpjūčio 24 d. Šv. Baltramiejus
Rugpjūčio 28 d. Šv. Augustinas
Rugpjūčio 29 d. Šv. Jono Krikštytojo 

nukankinimas

Informacija slaugantiems savo artimuosius!
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centru pradeda teikti integra-
lios pagalbos paslaugas neįgaliems asmenims – vaikams 
ir suaugusiems, gyvenantiems Kauno mieste. Integrali pa-
galba yra suprantama kaip koordinuotai teikiamos bendros 
socialinės globos ir slaugos paslaugos neįgalaus asmens 
namuose. Greta tiesioginės pagalbos pačiam neįgaliajam, 
konsultacinę pagalbą galės gauti ir jo šeimos nariai, kurie bus 
konsultuojami tokiomis temomis, kaip neįgalaus šeimos nario 
priežiūros ypatumai, perdegimo sindromas ir jo profilaktika, 
prevencija. Integralią pagalbą teiks 4 mobilios komandos, 
į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų bus 
įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų 
padėjėjai bei kineziterapeutai. Numatoma, kad paslaugos 
bus teikiamos iki 2019 m. lapkričio mėn. Detalesnės in-
formacijos teiraukitės: Pagalbos namuose tarnyboje prie 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tel.: 8 37 323548,  
8 676 38333 arba el. paštu lc.slauga@gmail.com

INFORMACIJA

Vilniaus arkivyskupija: „Vienuolių celėse 
apsigyveno modernus Arkangelo konferencijų ir 
meno centras“ rašoma, kad ilgus metus buvusi 
uždaryta Šv. arkangelo Mykolo bernardinių 
vienuolyno teritorija šiandien įsileidžia visus 
norinčius. Restauruoti, daugybę istorijų ir likimų 
slepiantys vienuolyno rūmai tapo Arkangelo 
konferencijų ir meno centru, tinkamu priėmi-
mams, konferencijoms, viešiems kultūros ir 
meno renginiams, privatiems pobūviams. Pri-
statoma vienuolyno istorija – kadaise Vilniaus 
bernardinių vienuolynas buvo turtingiausias 
Abiejų Tautų Respublikoje.

Brolija „Kolumbo Riteriai“ yra tarptautinė organizacija kuri 
vienija beveik 2 mln. tikinčių vyrų katalikų, veikiančių per 16 000 
tarybų. Brolija vienija ne tik vyrus, bet ir jų šeimas, kurios užima 
svarbią vietą dabartinėje organizacijos veikloje. 

Kupiškio kunigas Feliksas Ereminas 
paskelbtas Pasaulio tautų teisuoliu. Kupiškio 
Povilo Matulionio gimnazijoje pagerbtas 
Pasaulio tautų teisuolio titulą gavusio kuni-
go Felikso Eremino žygdarbis. Kunigas F. 
Ereminas Antrojo pasaulinio karo metais, 
nepaisydamas mirtino pavojaus, išgelbėjo 
žydaitę Rachelę Rozenbergaitę nuo nacių 
vykdyto genocido.

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 
m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis 
Eucharistinis kongresas Varniuose rugpjū-
čio 19–20 d.

Parengta pagal Vatikano radiją

Teisės klinika
Teisės klinika tikintiesiems 

teikia pirminę nemokamą teisinę 
pagalbą. Konsultacijos vyksta 
kiekvieną ketvirtadienį parapi-
jos patalpose adresu Aukštai-
čių g. 6, Kaunas, 16.30–18.00 
val. Išankstinė registracija tel.:  
8 37 323548, 8 37 200883.

Maisto paketai 
neįgaliesiems!

Parapijos teritorijoje gyve-
nančius neįgaliuosius ir juos 
prižiūrinčius artimuosius kvie-
čiame kreiptis į parapijos Caritas. 
Maisto paketai neįgaliesiems 
ir jų artimiesiems nemokamai 
dalinami pirmadieniais ir penk-
tadieniais 13–15 val. parapijos 
namuose prie mažosios Prisikė-
limo bažnyčios Aukštaičių g. 6, 
Kaunas. Smulkesnė informacija 
tel.: 8 37 323548, 8 683 18181.


