Garbingiej i broliai vyskupai,

Brangfis broliai ir seserys!

S! velykini ryta i5gyvename dZiaugsmo

ir

vienybes akimirk4 Svgsdami Sventqj4

Eucharistij4.

Sirdingai sveikinu Jo Ekscelencij4 Kauno arkivyskup4 Sigit4 Tamkevidiq ir dekoju uZ
nuo5irdq ir broli5k4 pakvietim4 vadovauti Siai Eucharistijai. Su dZiaugsmu sveikinu visus brolius
vyskupus ir valdZios atstovus. Mano Sirdingas sveikinimas jums visiems, brang[s broliai ir seserys,
kunigai, pa5vgstojo gyvenimo asmenys ir pasauliediai. Dekoju jums visiems uZ priemim4 ir suteikt4
prog4 Svgsti kartu su jumis 5i4 Eucharistij4. Visame Siame susib0rime matau jEsq meiles ir maldos
uZ Sventqii Tev4 Pranci5kq Zenkl4, kuris mane siunte pas jus, kaip savo atstov4 i5reikSti jo r[pesti,
jo meilg ir artum4.

Negaliu nuslepti savo didZiulio dZiaugsmo galedamas vadovauti Siam velykiniam
Sventimui Sioje graZioje Kauno baZnydioje, dedikuotoje bfitent miisq Vie5paties Jezaus Kristaus
Prisikelimui, ypad kai j4 Siandien i5kilmingai pakeliame i MaZosios Bazilikos didingum4.

titulo

suteikimas Siai simbolinei Kauno BaLnyEiai yra
ZenklasSventojo Tevo PranciSkaus demesio ir teviSko rtipesdio jflsq arkivyskupija ir visa Lietuva.
MaZosios Bazilikos
Sis titulas rei5kia

iiskirtinj ryi! su Romos Bainyiio ir

su Aulcfiiiausiuoju Pontifiku.

Tai daugiau nei garbes titulas, tai ipareigojimas, kuris rei5kiasi liturginio gyvenimo
intensyvumu bei pavyzdine artimo meile.

'Daug svarbiau nei privilegijq titulas, kaip tai dailnai klaidingai suprantama pasaulio
m4stysenoje, ,,MaZosios Bazilikos" titulas turdtq biiti suprantamas kaip ypatingas kvietimas b[ti
PopieZiaus mokymo skleidejais. Puikiai suprantame, koks reiklus yra Sis mokymas ypad Siais
paskutiniaisiais laikais.

Linkiu, dar daugiau esu tikras, kad 5i m[sq Vie5paties Jezaus Kristaus Prisikelimo
bainydia, MaZoji Bazilika, mokes gyventi pagal Si ipareigojim4 ir Sipa5aukim4, ap5viesdama visas
kitas vyskupijos ir visos Lietuvos BaZnydias.

ir

-

be
Tad Bazilika, bet kuri Bazilika, netampa pati savyje privilegija be prieZasties
jos
teritorinis
pateisinimo. Bazilika, bet kuri Bazilika, yra tam kad visq pirmiausiai btitq matomas
ir
skambiau
gyvenimas ir istorija su ypatinga misija; bfltent, kad kaip imanoma stipriau,
itikinamiau skleistq Dievo Zodiir BaZnydios Mokym4.

Todel Bazilikai suteikiamos visos dvasiniq maloniq galimybes. Galimybe naudotis
BaZnydios teikiamais dvasiniais hrrtais - tais, kuriuos Zinome kaip atlaidus - kuriuos gauname
gyvendami intensyvrl maldos ir meiles gyvenim4.
K4 tik girdeta Evangelija pagal Mat4 mums sako, kad pamadiusios angelus skelbusius
prisikelim4 moterys i5sigando ir tuo pat metu patyre didZiuli dZiaugsm4. Bet dZiaugsmas negali bfti
pilnas, kol neapsireikS pats Jezus. Ir Jezus ateina: ,,Sveikos!" Dabar dZiaugsmas pilnas: gali bUti
Salia, vel apkabinti jo kojas, garbinti ji: jis yra Viespats! Vie5pats prisikele!

Tai Jdzus, kaip psalme sako, mums rodo gyvenimo keli4, mus pripildo dZiaugsmu,
kuris yra matomas nematomojo Dievo buvimas.

Bet Sioms moterims susitikimas su prisikelusiu Kristumi yra ir kvietimas misijai: jos
negali pasilikti ramios Salia Jezaus, kad dZiaugtqsi jo buvimu, nes dZiaugsmas joms yra teikiamas
misijai: ,,Eikite ir pasalEkite mono broliams, kad eitq ! Galilejq ir ten mane pamotlls".

Mums taip pat prisikelimo dZiaugsmas turi tapti isipareigojimu skelbimui, misijai.
Tada, kai Vie5pats mums suteikia dZiaugsm4 bEti Salia jo, kontempliuoti jo veid4, tai yru tam, kad
paskui mes begtume dalintis Siuo dZiaugsmu su visais mtsq broliais ir seserimis.
Antroje Evangelijos dalyje matome kit4 prisikelimo Sviesos efekt4, negatyvq efekt4
tiems, kurie nepasiruo5g priimti. Kareiviai, kurie saugojo kap4, ir vyresnieji susitaria kartu atmesti
tai, kad mate Svies4 ir pareiSkia: ,,jo mokiniai atejo nakiia ir pwoge ji, kai mes miegoiome"Sv. Augustinas juokiasi i5 Siq Zmoniq: ,,Jeigu miegojo, tai kaip
mokinius, kurie pavoge kilnq? ". Jq liudijimas pats save sunaikina.

jie galeio matyti

Visuomet bus Zmoniq, kurie stengsis nuslepti ties4, kurie uZsidarydami nuo dievi5kos
Sviesos, slepsis gindami savo interesus, vis labiau toldami nuo paprastumo ir tiesos vis labiau
painiodami tai, kas jau ir taip supainiota.

Tik tie, kurie atsiveria tiesai, bus ramybeje ir gales eiti pirmyn visi5kame paprastume.
Labai svarbu atkreipti ! tai demes!, nes ir mflsq dienomis, Zvelgdami
MaZosios Bazilikos ne taip sen4 istorij4, galime matyti pana5i4 realybg.

i

naujosios

Pastatyt4 tuo metu, kai jEs prisikelete kaip laisva tauta. Jau padioje pradZioje buvo
tro5kimas, kad tai biitq ,,Dievo tautos memorialas", kaip padekos tfi, atgautos nepriklausomybes ir
galimybes gyventi Sviesoje ir laisveje Zenklas.

Deja kaip jau girdejome Viespaties prisikelimo pasakojime, taip pat ir dia, tam tikru
metu buvo noreta sugriauti 5i tautos atgimimo Lenklq, tada, kai buvo sustabdytas projektas ir
pastatas buvo pritaikytas radijo gamyklai. Kokia siaubinga ironija!
Bet Siandien, Sis pastatas, vdl i5 naujo Sviedia, kaip j[sq atgimimo laisveje Zenklas, ir
jis yra rySkus Sviesos Ziburys, kuris mums yra prisikelusio Kristaus Sviesa, tiesa ir gyvenimas.
Sioje velykinqie iskilmeje, Svgsdami Sios baZnydios pakelim4 Maiqa Bazilika, kuri
mums primena ir leidZia pajusti Prisikelusiojo Kristaus m0sq Vie5paties buvim4, pra5ykime
Viespat! per miisq Motin4 Manjg, Velykinio dZiaugsmo Mergelg, dovanos visuomet bUti pilnai
atsiverusiais jo Sviesai ir pilnai pasiruo5usiais misijai, i kuri4 esame kviediami.
Garbe Jezui Kristui!

