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Europos Vyskupų konferencijos tarybos vadovai pasidalijo savo sukurta malda,  
kuria siūlo melstis dabartiniu koronaviruso pandemijos metu: 
Dieve, neapleisk mūsų šią išbandymų valandą!

Jėzus tikrai prisikėlė! Jis yra 
tas pats, bet Jo Prisikėlimas nėra 
sugrįžimas į žemiškąjį gyvenimą. 
Jis įžengė į savo sostą ir sėdi Dievo 
Tėvo dešinėje, kur užtaria mus.

Kun. Robertas PUKENIS

ALELIUJA
Tegaudžia Aleliuja
kaip pavasario gausmas,
didis mūsų džiaugsmas –
Kristaus Prisikėlimo giesmė
ir lietuviškas valio!

Šventų Velykų ryte
su laimės aušra
giedokim Aleliuja! 
Šlovinkim Viešpatį
maloniausia gaida.

Su giedria viltimi
pabūkime drauge
Prisikėlimo švytėjime!

Šv. Velykų pakilume
Tėvynės laisvės ilgesy – 
dabarties skausme –
linkiu Jums gražiausios pergalės
gyvenimo kely!

Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš 
meilės mums tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų 
gydytoją, pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio 
regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieško-
dami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo, išgelbėk mus 
nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, 

suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gy-
dytojams, slaugytojams ir savanoriams, dovanok amžinąjį gyvenimą 
mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk 
mus nuo viso pikto. To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja 
Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus! 

Popiežius Pranciškus kovo 27 d. vakarą suteikė ypatingą palaiminimą 
„Urbi et orbi“ (lot. „Miestui ir pasauliui”) koronaviruso pandemijos 

prislėgtiems ir išgąsdintiems žmonėms visame pasaulyje.

„Atėjus vakarui“ (Mk 4, 35) – taip 
prasideda Evangelija, kurios ką tik klau-
sėmės. Atrodo, kad jau ištisas savaites tę-
siasi vakaras. Tirštos sutemos dengia mūsų 
aikštes, gatves ir miestus; jos užvaldė mūsų 
gyvenimus ir viską pripildė spengiančios 
tylos ir slegiančios tuštumos, kuri viską 
stingdo: jaučiame ją ore, matome žmonių 
gestuose ir žvilgsniuose. Esame išsigandę 
ir pasimetę. Kaip mokinius Evangelijoje, ir 

Viešpatie, suteik sveikatą kūnams  
ir paguodą širdims

Su meile 
mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

mus staiga užklupo nelaukta šėlstanti audra. 
Supratome, kad visi plaukiame viena valti-
mi, esame pažeidžiami ir pasimetę, tačiau 
tuo pat metu – svarbūs ir reikalingi, visi 
turime irkluoti kartu, vieni kitus guosti. Visi 
esame šioje valtyje. Kaip anie mokiniai, 
kurie išsigandę vienu balsu šaukė: „Žūva-
me“ (Mk 4, 38), taip ir mes supratome, kad 
negalime kiekvienas eiti kas sau, bet tu- ri-
me eiti visi kartu.

Mielieji, šiandien kartu su visu pasauliu 
išgyvename sunkų atskirties metą, tačiau 
guoskimės mintimi, kad žengdamas į 

dangų Jėzus pažadėjo atsiųsti Guodėją – 
Šventąją Dvasią. Todėl nuolat 
prašykime, kad Ji sustiprintų 
pasitikėjimą ir viltį sugrįžti į gražesnį, kilnesnį gyvenimą 

su Prisikėlusiuoju Viešpačiu. Būkime prisikėlimo žmonės 
ir džiaugsmingai skelbkime pasauliui: „Kristus nugalėjo mirtį! 

Jis tikrai prisikėlė!
Palaimingo Šventų Velykų ryto! 
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Mieli tikintieji, norime pateikti kelias 
praktines gaires apie sielovadą karantino 
sąlygomis.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus 
iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimy-
bes.Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikė-
jimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo 
gailestingojoje meilėje.Ieškodami iškylančių 
klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėji-

BAŽNYČIA LIETUVOJE 

2020 m. kovo 19 d. Lietuvos vyskupų konferencija išplatino gaires tikintiesiems dėl sielovados  
karantino sąlygomis. Kviečiame parapijiečius susipažinti!

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
mą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni 
kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris 
šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).

1. „Kur avys, ten ganytojai“
Šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė 

įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra ben-
drų susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, 
šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau ku-
nigas turi galimybę palaikyti parapijiečius:

- pasilikdamas savo tarnystės vietoje,
- kasdien melsdamasis už parapijiečius 

šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje,
- numatytu laiku budėdamas raštinėje 

ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams 
svarbiu reikalu besikreipiantiems žmonėms 
(dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių 
užsakymo ir t. t.),

Nesunku save atpažinti šiame pa-
sakojime, bet sunku suprasti Jėzaus 

laikyseną. Kai mokiniai išsigandę puola į 
neviltį, jis tuo metu yra skęstančios valties 
gale. Ir ką gi jis daro? Nepaisydamas visų 
šurmulio jis ramiai sau miega, visiškai 
pasitikėdamas Tėvu. Tai, beje, vienintelis 
kartas, kai Evangelija kalba apie miegantį 
Jėzų. Kai pažadintas jis nuramina vėją ir 
vandenį, kreipiasi į mokinius su priekaišto 
gaida balse: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi 
jums tebestinga tikėjimo?!“ (Mk 4, 40). Pa-
bandykime tai suprasti. Kas gi yra ta tikėji-
mo stoka, taip labai nesuderinama su Jėzaus 
pasitikėjimu? Mokiniai nebuvo liovęsi juo 
tikėti, nes jo šaukėsi. Pasižiūrėkime, kaip 
šaukėsi. „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes 
žūvame?“ (Mk 4, 38). „Nerūpi“. Jie mano, 
kad Jėzus jais nesirūpina, kad jie jam nesvar-
būs. Taip pat mums, mūsų šeimose skauda, 
kai girdime sakant: „Kodėl gi tau nerūpi?“ 
Šis sakinys žeidžia ir sukelia audras. Jis ti-
kriausiai sukrėtė ir Jėzų. Nes juk niekas kitas 
taip mumis nesirūpina, kaip Jėzus. Ir iš tiesų, 
kai pasitikėjimą prarandantys mokiniai ėmė 
šauktis pagalbos, jis juos išgelbėjo.

Audra nuplėšia kaukę, atidengia mūsų 
pažeidžiamumą, apnuogina mūsų netikrą ir 
paviršutinišką saugumą, su kuriuo kūrėme 
savo planus, projektus, santykius ir priorite-
tus. Parodo, kaip buvome užmigę ir palikę 
tai, kas mus maitina, palaiko, kas duoda jėgų 
mūsų gyvenimui ir mūsų bendruomenei. Au-
dra iškelia į dienos šviesą visas mūsų pastan-
gas paslėpti ir užmiršti tai, kas maitino mūsų 
tautų sielą, visus bandymus save nuskaus-
minti tariamai išganingais būdais, nenorą 
sugrįžti prie savo šaknų ir semtis protėvių 
išminties – o tai iš mūsų atėmė atsparumą, 
reikalingą, kad ištvertume negandas.

Audros metu nukrito grimas, visi ste-
reotipai, kuriais dangstėme savąjį ego, 
baimindamiesi dėl savo įvaizdžio. Dar kartą 
buvo atidengta ta palaiminta mūsų visų 
priklausomybė, nuo kurios neįmanoma pa-
bėgti, – mūsų kaip brolių ir seserų savitarpio 
priklausomybė.

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebe-
stinga tikėjimo?!“ Viešpatie, tavo žodis šį va-
karą skirtas mums visiems. Šiame pasaulyje, 
kurį tu myli labiau už mus, mes visu greičiu 
skubėjome pirmyn, jausdamiesi galingi ir 
visagaliai. Trokšdami naudos, leidome, kad 
mus pavergtų daiktai ir svaigintų greitis. 
Nekreipėme dėmesio į tavo įspėjimus, nesu-
stojome, matydami karus ir pasaulinio masto 
neteisingumą, neklausėme vargstančiųjų ir 
sunkiai sergančios mūsų planetos šauksmo. 

Bebaimiai skverbėmės pirmyn, manydami, 
kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki. 
Dabar, plaukdami audringa jūra, maldaujame 
tave: „Pabusk, Viešpatie!“

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebe-
stinga tikėjimo?!“ Tu, Viešpatie, mus prašai, 
kad tikėtume. Ne tik prašai tikėti, kad tu esi, 
bet prašai, kad pas tave ateitume ir tavimi 
pasitikėtume. Gavėnios metu skamba tavo 
karštas raginimas: „Atsiverskite“, „Grįžkite 
pas mane visa savo širdimi“ (Jl 2, 12). Tu 
nori, kad šis išbandymų metas mums būtų 
pasirinkimo metas. Tai ne tavo teisimo, bet 
mūsų pasirinkimo metas – metas rinktis tarp 
to, kas svarbu ir kas praeina, atskirti tai, kas 
būtina ir kas ne. Tai metas nustatyti kursą į 
tave, Viešpatie, ir į kitus žmones. Matome 
daugybę pavyzdingų bendrakeleivių, kurie, 
nors ir baimės slegiami, reagavo aukodami 
savo gyvybes. Šventosios Dvasios jėga veikia 
per drąsų ir dosnų pasiaukojimą. Šventosios 
Dvasios gyvybė atperka ir padaro vertingas 
mūsų gyvybes, parodo, kaip jos susijusios 
su kitais žmonėmis ir kaip yra priklausomos 
nuo paprastų žmonių, dažnai nežinomų, 
neminimų laikraščių ir žurnalų antraštėse. 
Jie nepatenka į naujausių šou sceną, tačiau, 
be jokios abejonės, lemtingus mūsų isto-
rijos puslapius rašo jie: gydytojai, slaugės 
ir slaugai, maisto parduotuvių darbuotojai, 
sergančių žmonių prižiūrėtojai, transporto 
darbuotojai, policininkai, savanoriai, kunigai, 
vienuolės ir daugybė kitų, supratusių, kad 
niekas negali išsigelbėti vien savo jėgomis. 

Matydami žmonių kančią, kuri yra tikros 
mūsų tautų pažangos matas, iš naujo atran-
dame ir suprantame Jėzaus kunigiškosios 
maldos prasmę: „Kad visi būtų viena“ (Jn 
17, 21). Kiek daug žmonių nesėdami panikos 
savo kantriu ir atsakingu darbu mus moko 
vilties. Kiek tėvų, motinų, senelių, mokytojų 
mažais kasdieniniais gestais padeda vaikams 
iškęsti dabartinę krizę, priderinti prie reikala-
vimų kai kuriuos įpročius, drąsina nenuleisti 
akių ir moko maldos. Kiek žmonių meldžiasi, 
padeda kitiems ir aukojasi visų labui. Malda 
ir tylus tarnavimas yra mūsų galingi ginklai.

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums te-
bestinga tikėjimo?!“ Tikėjimo pradžia – tai 
suprasti, kad mums reikia išganymo. Nesa-
me visiškai savarankiški, jei esame vieni – 
skęstame. Mums reikia Viešpaties, kaip 
senų laikų jūreiviams reikėjo žvaigždžių. 
Pasikvieskime Jėzų į savo gyvenimo valtis. 
Sudėkime jam po kojų savo baimes, kad jis 
jas sunaikintų. Ir mes, kaip tie mokiniai, 
buvę valtyje, suprasime, kad su juo nenu-
skęsime. Tokia yra Dievo galia: ji pakreipia 

į gera visa, kas mums nutinka, net ir blogus 
dalykus. Jis nuramina mūsų audras, nes su 
Dievu gyvybė niekada nemiršta.

Viešpats kreipiasi į mus, ištiktus audros, 
ir ragina pabusti, imtis solidarumo, gyventi 
su tvirta viltimi, kuri mus palaiko ir suteikia 
prasmę šiomis valandomis, kai atrodo, kad 
viskas aplinkui skęsta. Viešpats mus žadina, 
kad mes pažadintume ir atgaivintume savo 
velykinį tikėjimą. Turime inkarą – jo kryžius 
mus išgelbėjo. Turime vairą – jo kryžiumi 
esame atpirkti. Turime viltį – jo kryžius mus 
pagydė ir apkabino, kad niekas mūsų neat-
skirtų nuo jo išganingosios meilės. Gyven-
dami atskirti nuo kitų, negalėdami su kitais 
susitikti ir pasidalyti jausmais, stokodami 
daugybės dalykų, dar kartą įsiklausykime į 
gelbstinčią žinią: jis prisikėlė ir gyvena su 
mumis. Viešpats nuo kryžiaus mus prašo 
atrasti mūsų laukiantį gyvenimą, žiūrėti į 
tuos, kurie mūsų šaukiasi, atpažinti, stiprinti 
ir dauginti malonę, kuri yra mumyse. Nege-
sinkime nusilpusios ugnelės (plg. Iz 42, 3). 
Leiskime, kad ji suliepsnotų viltimi.

Apkabinti kryžių reiškia turėti drąsos sto-
ti akistaton su visais dabartinio meto priešta-
ravimais, užmiršti troškimą būti visagaliais 
ir visko daug turėti, suteikti daugiau vietos 
Šventosios Dvasios skatinamam kūrybingu-
mui. Tai reiškia turėti drąsos atverti naujas 
erdves, kuriose visi jaustųsi laukiami, kurti 
naują svetingumą, brolybę ir solidarumą. 
Buvome išgelbėti jo kryžiumi, kad priimtu-
me viltį ir leistume, kad ji palaikytų mūsų 
pastangas, tiestų naujus kelius, kad galėtume 
vis labiau rūpintis savo ir kitų gerove. Apka-
binti Viešpatį, kad apkabintume viltį, – štai 
kur tikėjimo jėga, kuri išvaduoja iš baimės 
ir apdovanoja viltimi. 

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums 
tebestinga tikėjimo?!“ Brangieji broliai ir 
seserys, iš šios vietos, bylojančios apie tvirtą 
kaip uola Petro tikėjimą, trokštu šį vakarą 
jus visus patikėti Viešpačiui ir prašyti jums 
Švenčiausiosios Mergelės, Dievo tautos 
sveikatos ir per audringą jūrą vedančios 
žvaigždės, užtarimo. Iš šios vietos, kurią 
juosia Romos miestą ir pasaulį apkabinanti 
kolonada, tepasiekia jus kaip guodžiantis 
apkabinimas Dievo palaiminimas. Viešpatie, 
laimink pasaulį, suteik sveikatą kūnams ir 
paguodą širdims. Tu mus prašai nebijoti, ta-
čiau mūsų tikėjimas silpnas ir mes išsigandę. 
Nepalik mūsų, Viešpatie, vienų audroje. Vėl 
mums sakyk: „Jūs nebijokite!“ O mes, kartu 
su Petru, paveskime tau visus savo rūpesčius, 
nes tu mumis rūpiniesi (plg. 1 Pt 5, 7).

TIK ELEKTRONINĖ VERSIJA
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Arkivyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų 
prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo 
metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos 
laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pa-
sitikėjimo ir vilties. 

Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, 
kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti. Tad kaip paremti para-
pijas ir jose tarnaujančius kunigus? Daugelis parapijų turi interneto 
svetaines, kuriose nurodytos ir parapijų sąskaitos. Norėdami paremti 
parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (pvz., Carito veiklai, 
raštinės darbui ir pan.), galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje 
nurodydami „Auka“ 

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas 
įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už 
uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų 
prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimy-
bės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos 
sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“. 

Lietuvos vyskupų konferencijos pir-
mininkas arkivyskupas Gintaras Grušas 
š. m. kovo 27 d. spaudos konferencijoje, 
komentuodamas artėjančių Velykų šventimą 
karantino sąlygomis, sakė, kad Velykos – 
svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl 
stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią 
galime jungtis per televiziją, radiją, inter-
netu. Arkivyskupas. Pabrėžė, kad karantino 
metu taikomų viruso prevencijos priemonių 
tikslas – ne riboti galimybę drauge melstis, 
dalyvauti šv.Mišiose, išgyventi tikintiesiems 
tokią svarbią Didžiąją savaitę, o apsaugoti 
vieni kitus, ypač vyresnio amžiaus žmones.

PAGRINDINIAI PASIKEITIMAI:
Verbų sekmadienio procesija, kuria 

dažnai prasideda Verbų sekmadienio litur-
gija, nevyks. Šv. Mišios aukojamos nedaly-
vaujant žmonėms.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJA 

Kaip galėtume prisidėti palaikydami savo parapijas ? 

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Laukdami Šv. Velykų, stabdykime virusą, bet ne maldą!
Didįjį ketvirtadienį šv. Mišios bus au-

kojamos be žmonių, įprastos procesijos taip 
pat atsisakoma, bažnyčiose neįrengiamas 
Viešpaties kapas.

Didįjį penktadienį visuotinėje maldoje 
bus meldžiamasi už visus sergančiuosius, 
mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra su-
trikę šios pandemijos akivaizdoje. Kryžiaus 
kelias viešai einamas nebus.

Velyknaktis pandemijos sąlygomis 
švenčiamas tik katedrose ir parapinėse baž-
nyčiose.Žiburių liturgijoje nebus kuriama 
Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų 
žvakė, nevyks procesija. Liturgija vyks 
žmonėms nedalyvaujant, taigi ir suaugusieji 
Velyknakčio metu nebus krikštijami.

Velykų rytas ir diena. Velykų rytą 8 
val. skambės bažnyčių varpai. Nevyks Ve-
lykų procesija, o šv. Mišios bus aukojamos 

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klau-
simu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu (išsami 
informacija apie Kauno bažnyčias ir kunigų budėjimą karantino 
sąlygomis www.prisikelimas.lt/files/file/2020_karantinas_kau-
no_baznycios.pdf). 

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti 
tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su 
Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami 
dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudoda-
miesi komunikacijos priemonėmis – Mišios 
bus transliuojamos per radiją, televiziją ar 
internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar 
parapijų.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima 
atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina sku-
bėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos 
pamaldos neorganizuojamos, tačiau tikin-
tiesiems primenama apie tobulo gailesčio 
sužadinimą.Toks gailestis apima ir pasiry-
žimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam 
vėl bus galimybė.

Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija 
karantino metu neteikiami. Karantinui pa-
sibaigus, bus nuspręsta dėl šių sakramentų 
teikimo tvarkos.

Parengta pagal www.vilnensis.lt

- būdamas pasiekiamas prireikus pasi-
kalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar 
kitomis komunikacijos priemonėmis.

2. Krikštas
Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas 

yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2).
Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvau-

jant tik tėvams ir krikštatėviams.Apsvarsty-
tina galimybė Krikšto šventimą atidėti iki 
laiko, kai bus atšauktas karantinas.

3. Eucharistija
Aukojamos šv. Mišios visomis užsaky-

tomis ir toliau užsakomomis intencijomis.
Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios 

aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra 
kviečiami savo intencija melstis namuose, 
jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radi-
jo, interneto transliacijos dėka, ir priimant 
dvasinę komuniją. Bažnyčios šiuo metu 
yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai 
pavienių tikinčiųjų maldai. Bažnyčioje ne-
rengiamos bendros pamaldos: nekalbamas 
Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, litanijos, 
neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai.

4. Atgailos sakramentas
Bendros Atgailos pamaldos neorgani-

zuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti 
pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.

Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę 
išpažintį, labai rekomenduojama vadina-
moji dvasinė išpažintis: ją sudaro tobulas 
gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti 
sakramentinę išpažintį. Tobulas gailestis yra 
tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet 
iš Dievo meilės. Tobulas gailestis naikina 
nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas 
išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik 
tai bus įmanoma.

5. Ligonių lankymas
Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie 

dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant 
priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramen-
tus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai 
nutraukiamas. Patarnaujant ligoniams, nau-
dojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, 
laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos. 
Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminai-
čiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto, 

pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, 
kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo 
meilės darbas.

6. Laidotuvės
Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip 

pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o 
apeigos atliekamos tik kapinėse. Raskime 
naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir 
palaikyti artimuosius.

7. Santuokos
Jau suplanuotas santuokas siūlytina nu-

kelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos 
laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir 
dviem liudytojams.

8. Maldos tiltas
Raginame pagal galimybes kasdien 

20 valandą, skambant bažnyčių varpams, 
prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą 
„Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės 
vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari 
malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita 
asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, 
gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis 
metas yra ypač sunkus.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS REKVIZITAI: 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija 

Juridinio asmens kodas 191118123, Žemaičių g. 31A, LT-
44175 Kaunas

AB „Swedbank“, a/s LT 75 7300 0100 0224 6681
Tel.: (8) 37 229222; 8 687 96904. 
El. paštas parapija@prisikelimas.lt
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Jūratė MATIKOVIENĖ
Prisikėlimo parapijos administruojama 

Sriubos valgykla, veikianti Partizanų g. 5, 
savo darbą tęsia ir karantino laikotarpiu. 
„Suprantame, kad šis laikotarpis išskirtinai 
sudėtingas sunkiau gyvenantiems ir skurdą 
patiriantiems, todėl nusprendėme, kad val-
gykloje valgančius žmones maitinsime ir 
toliau, tačiau atsižvelgdami į rekomendaci-
jas visomis išgalėmis bandysime apsaugoti 
darbuotojus, savanorius ir ateinačius pasi-
sotinti”, – sako parapijos klebonas mons. 
Vytautas Grigaravičius. 

Sriubos valgykloje žmonės maitinami 
kiekvieną dieną nuo 12 iki 14 val. Tačiau, 
įvertinant epidemiologinę situaciją šaly-
je, keičiasi maitinimo principas. Žmonės 
kviečiami valgyti ne Sriubos valgyklos 
patalpose, tačiau pasiimti pagamintą maistą 
su savimi ir valgyti savo namuose, kaip 

Kol galios Lietuvos vyriausybės pa-
skelbtas koronaviruso karantinas, nebe-
vyks jokios viešos pamaldos.  Norėdami 
susitikti su kunigu, prašome skambinti tel. 8 
687 96 904. Raštinės darbo laikas nesikeičia, 
nuolat budi kunigas. Parapijos kunigai pasi-
ruošę Jums patarnauti bet kokiu atveju ir bet 
kuriuo paros metu. Norėdami priimti Švč. 
Sakramentą, atlikti išpažintį ar kitu svarbiu 
reikalu drąsiai kreipkitės.

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 
(Aukštaičių g. 4) yra privačiai maldai atvira 
kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val., Kristaus 
Prisikėlimo bazilika (Žemaičių g. 31 A) nuo 
9.00 iki 18.00 val.

GAILESTINGUMO DARBAI PARAPIJOJE

Sriubos valgykla veikia karantino metu!

KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS INFORMACIJA

galima labiau vengiant kontaktų su kitais. 
Įvertinant specialistų pasisakymus apie 
šiuo metu visą pasaulį kamuojantį virusą, 
Sriubos valgykloje gaminamo maisto meniu 
apribojome iki 1 patiekalo – tai yra troškinys 
arba košė, tačiau išduodama dviguba porcija 
(500 ml). Karštas maistas supakuojamas į 
vienkartinį indelį bei vienkartinį maišelį, 
esant poreikiui, kartu duodamas ir vienkar-
tinis šaukštas.

Ateinančius pasiimti maisto sau ar skur-
džiau gyvenantiems savo kaimynams ar pa-
žįstamiems, prašome laukti išsirikiavus lau-
ke, išlaikant saugų atstumą vienas nuo kito 
ne mažiau kaip 1 metro atstumu. Užlipant 
pasiimti maisto, esant galimybei, prašoma 
devėti vienkartines ar daugkartines kaukes 
ir pirštines, o pasiėmus pagamintą maistą 
nusileisti kitais, greta esančiais laiptais.

Nors Sriubos valgyklą administruoja 
Prisikėlimo parapija, tačiau ji skirta visiems 
Kauno miesto gyventojams. Primename, 
kad Sriubos valgykloje visi kauniečiai 
maitinami nemokamai. Maistas duoda-
mas visiems atėjusiems, anonimiškai, 
nesudarinėjant sąrašų ar neprašant asmens 
dokumento. 

„Jei žinote, kad greta gyvena vyresnio 
amžiaus kaimynas, kuriam šiuo metu sun-
kiau pasigaminti maistą, dėl padidėjusios 
galimybės užsikrėsti yra pavojinga eiti į 
parduotuves ir kitas viešas vietas, pasirūpin-
kite juo, pasisiūlykite atgabenti jam karšto 
maisto į namus. Rūpinkimės vieni kitais šiuo 
ytin sunkiu laikotarpiu“, – ragina parapijos 
klebonas mons. Vytautas.

Daugiau informacijos apie Sriubos val-
gyklą tel.: 8 37 323548, 8 683 18181.

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda?  
Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas? <…>. 
Tačiau visa mes lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo (Rom 8, 35,37)

Balandžio mėnesio  
liturginis kalendorius

5 – Kristaus kančios (Verbų)  
 sekmadienis

9 – Didysis ketvirtadienis,  
 Paskutinės Vakarienės Mišios

10 – Didysis penktadienis,  
 Viešpaties Kančios pamaldos

11 – Didysis šeštadienis, Velykų  
 vigilija – Velyknaktis

12 – Viešpaties Jėzaus Kristaus  
 Prisikėlimas(Velykos)

19 – II Velykų sekmadienis –  
 Atvelykis, Dievo  
 Gailestingumo sekmadienis

25 – Šv. Morkus, evangelistas
26 – III Velykų sekmadienis
29 – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė,  

 Bažnyčios mokytoja,  
 Europos globėja

Pagal http://lk.katalikai.lt/

2020 m. balandžio 9–11 d., DIDŽIĄJĄ 
SAVAITĘ, klausome išpažinčių Kristaus 
Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31 b):

Informacija dėl šv. Mišių užsakymo
Užsakant šv. Mišias telefonais: (8) 37 

229222; 8 687 96904 arba el. p.: parapija@
prisikelimas.lt; vytautas002@gmail.com, 
prašome sakyti ar rašyti Jūsų pageidaujamą 
intenciją už ką... (pvz: Vyto 1 met., Stasio 
30 d. , gyv. int. Marijai prašant Dievo palai-
mos ir sveikatos ir t.t.). Nesant galimybės 
perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į 
parapijos sąskaitą, tik mokėjimo paskirtyje 
būtina nurodyti „Auka už Mišias“:

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
Juridinio asmens kodas 191118123, 
Žemaičių g. 31A, LT-44175 Kaunas
AB „Swedbank“,  
a/s LT 75 7300 0100 0224 6681 

Didįjį Ketvirtadienį:
10.00–11.00 val. mons. V. Grigaravičius 
11.00–12.00 val. kun. G. Blužas 
15.00–16.00 val. kun. V. Lenktaitis
16.00–17.00 val. kun. J. Grigonis
Didįjį Penktadienį: 
10.00–11.00 val. mons. V. Grigaravičius
11.00–12.00 val. kun. G. Blužas
15.00–16.00 val. kun. V. Lenktaitis
16.00–17.00 val. kun. J. Grigonis 
Didįjį Šeštadienį: 
10.00–11.00 val. mons. V. Grigaravičius
11.00–12.00 val. kun. G. Blužas
15.00–16.00 val. kun. V. Lenktaitis
16.00–17.00 val. kun. J. Grigonis

TIK ELEKTRONINĖ VERSIJA

Kristaus Prisikėlimo parapijos  
kunigų kreipimasis į tikinčiuosius


