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POPIEŽIAUS VIZITAS LIETUVOJE

POPIEŽIUS IR PASAULIS 

Ypatingo dėmesio sulaukė popiežiaus 
aukojamos šv. Mišios Kauno Santakos par-
ke. Rugsėjo 23-ąją nuo 5 val. ryto susirinkę 
žmonės meldėsi ir giedojo priešais Trakų 
Dievo Motinos paveikslą. Ekranuose buvo 
rodomas filmas apie popiežiaus Jono Pau-
liaus II apsilankymą Lietuvoje prieš 25-erius 
metus. Šeimos ir pavieniai asmenys, lauk-
dami atvykstančio pontifiko, dalijosi savo 
tikėjimo liudijimais. Atvykęs popiežius prie 
Šv. Jurgio bažnyčios persėdo į papamobilį 
ir laimindamas žmones apvažiavo Santakos 
parką. Svečias buvo sutiktas gausiomis be-
veik šimtatūkstantinės piligrimų iš Lietuvos 

Mišios susideda iš dviejų pagrindinių 
dalių – Žodžio liturgijos ir Eucharistinės 
liturgijos, kurios kartu su įžangos ir pabaigos 
apeigomis sudaro vieną garbinimo aktą. Daž-
nai matome nelabai gerą reiškinį, kai žmonės, 
vėluodami atėję į Mišias, pasižiūri į laikrodį 
ir sako: „Ką tik pasibaigė pamokslas, bet dar 
suspėjau atlikti privalomą pareigą“.

Neturi taip būti, nes Mišios prasideda 
Kryžiaus ženklu ir įžangos apeigomis, tai 
yra prasideda tą akimirką, kai pradedame 
garbinti Dievą kaip bendruomenė. Nevėluo-
kime. Reikia ateiti prieš Mišių pradžią, kad 
paruoštume širdį šioms apeigoms, šiai ben-
druomenės šventei. Nuo pat pirmos akimir-
kos Mišios yra meilės kupinas susitikimas 
su Kristumi, kuris, paaukojęs save už mus 
ant kryžiaus, tapo aukuru, auka ir kunigu.

Kryžiaus ženklas. Mišioms vadovaujantis 
kunigas persižegnoja. Tą patį daro ir visi 
susirinkusieji, suprasdami, kad prasidedantis 
liturginis veiksmas atliekamas „vardan Tėvo, 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios“.

Čia norėčiau pridurti vieną mažą dalyką. 
Ar jūs matote, kaip vaikai žegnojasi? Jie 
nežino, ką daro: nubrėžia kažkokią figūrą, 
kuri nėra kryžiaus ženklas. Prašau, mamos, 
tėčiai ir seneliai, išmokykite vaikus nuo 
pradžių, nuo mažens, gerai persižegnoti. 
Paaiškinkite, kad Jėzaus kryžius juos saugo. 
Mišios prasideda kryžiaus ženklu.

Visa ši malda yra veiksmas, vykstantis 
Švenčiausiosios Trejybės erdvėje. Visa ši 
malda – tai malda „vardan Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios“. Ši erdvė beribė. Jos 
pradžia ir jos tikslas yra begalinė Vieno ir 
Triasmenio Dievo meilė, kurią Jėzus ant Kry-
žiaus mums apreiškė ir padovanojo. Jo Velykų 
slėpinys – tai Trejybės dovana. Eucharistija 
teka iš pervertos Jėzaus širdies. Žegnodamiesi 
mes ne tik atsimename savo krikštą, bet taip 
pat išpažįstame, kad liturgijoje susitinkame su 
Dievu Jėzuje Kristuje, kuris dėl mūsų įsikū-
nijo, mirė ant kryžiaus ir šlovingai prisikėlė.

Liturginis pasveikinimas. Kunigas kreipia-
si liturginio pasveikinimo žodžiais: „Viešpats 

ir užsienio (Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, 
Ukrainos, Rusijos bei kitų šalių) minios 
ovacijomis. Pasitikdamas atvykstantį šv. 
Petro įpėdinį 260 dainininkų choras giedojo 
lotynišką giesmę: „Tu es Petrus“ („Tu esi 
Petras – Uola“). Šventinę nuotaiką susti-
prino operos solistų L. Mikalausko bei M. 
Zimkaus balsai. Mišiose Šventasis Tėvas 
ir beveik 800 kunigų dėvėjo žalios spalvos 
arnotus: ši spalva reiškia viltį ir derėjo su 
popiežiaus vizito devizu „Kristus Jėzus – 
mūsų viltis“. „.Norime dovanoti gyvenimą 
tarnystėje ir džiaugsme ir tokiu būdu skelbti 
visiems, kad Jėzus Kristus yra vienintelė 

su jumis“; dalyviai atsako: „Ir su tavimi“. 
Užsimezga dialogas, pradedame Mišias ir 
turėtume suprasti, ką šie žodžiai ir gestai 
reiškia. Įžengiame į „simfoniją“, kurioje 
skamba įvairios balso tonacijos, įskaitant 
ir tylą, siekiant visų dalyvių balsų dermės, 
tai yra suvokimo, kad mus visus gaivina ta 
pati viena Dvasia ir kad mes visi siekiame to 
paties tikslo. Tai maldos simfonija.

Gailesčio aktas. Iškart po to seka labai 
jaudinantis Mišių momentas, nes vadovau-
jantysis pakviečia išpažinti, jog visi esame 
nusidėjėliai. Visi esame nusidėjėliai ir dėl 
to prašome atleidimo. Šis Mišių momentas 
vadinasi „Gailesčio aktas“. Esame kviečiami 
ne tik atsiminti savo nuodėmes, bet kur kas 
daugiau: tai kvietimas Dievo ir bendruo-
menės, tai yra brolių ir seserų, akivaizdoje 
nuolankiai ir nuoširdžiai išpažinti, kad esame 
nusidėjėliai. Jei tikrai Eucharistija sudabarti-
na Velykų slėpinį, tai yra Kristaus perėjimą iš 
mirties į gyvenimą, tai mes visų pirma turime 
suvokti, kas mumyse yra negyva, kad galė-
tume su Kristumi keltis naujam gyvenimui. 
Tai mums suvokti padeda Gailesčio aktas. 

Parengta pagal Vatikano radiją

Popiežius Pranciškus:  
Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu!...
Vilius MISEVIČIUS
Daugelis tikinčiųjų ilgai prisimins rugsėjo 22–23 dienomis vykusį valstybinį 
apaštalinį popiežiaus Pranciškus vizitą Lietuvoje. Jis prasidėjo apsilankymu 
šalies Prezidentūroje. Po to Šventasis Tėvas sostinės S. Daukanto aikštėje 
kreipėsi į tautos atstovus ir diplomatus. Pacitavęs Lietuvos himno eilutę „Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“, Šv. Petro įpėdinis kalbėjo apie tvirtą 
mūsų tautos dvasią, padėjusią nepalūžti susidūrus su skausmu ir neteisybe. 
Vėliau popiežius kartu su ligonių, našlaičių, daugiavaikių ir globojančių vai-
kus šeimų atstovais meldėsi Aušros Vartų koplyčioje. Po to Jo Šventenybė 
sostinės Katedros aikštėje susitiko su Lietuvos jaunimu. „Jei norite būti 
didžia, laisva tauta, atsiminkite savo tautos šaknis, semkitės iš jų“, – kalbėjo 
pontifikas jaunimui. 

mūsų viltis“, – pamoksle kvietė popiežius. 
Vėliau Šventasis Tėvas Kauno arkikatedroje 
bazilikoje susitiko su dvasininkais, pašvęs-
taisiais ir seminaristais, atvykusiais iš visų 
trijų Baltijos šalių. Grįžęs į Vilnių Šventojo 
Sosto vadovas Rūdninkų skersgatvyje pa-
gerbė Vilniaus geto aukas, o po to kortežas 
su garbinguoju svečiu stabtelėjo Lukiškių 
aikštėje, kur Šventasis Tėvas meldėsi Oku-
pacijų ir laisvės kovų muziejuje, įrengtame 
buvusiame KGB kalėjime. „Viešpatie, te 
Lietuva būna vilties švyturiu!“, – baigdamas 
vizitą mūsų šalyje akcentavo iškilusis viso 
pasaulio katalikų Vadovas.

(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą) 

5. Išmokykime vaikus persižegnoti
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(Tęsinys, pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ 189-ajame numeryje)

Popiežiaus Pranciškaus laiškas Dievo tautai

PARAPIJOS AKTUALIJOS

PARAPIJOS NAUJIENOS

Reikia, kad kiekvienas pakrikštytasis 
sulig šiomis pastangomis jaustųsi įtrauktas į 
bažnytines ir socialines permainas, kurių taip 
labai mums reikia. Toks keitimasis reikalauja 
asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo ir 
kreipia mus žvelgti ta pačia kryptimi kaip 
Viešpats. Kaip mėgdavo sakyti šventasis 
Jonas Paulius II: „Jei mūsų atspirties taškas 
tikrai yra įsimąstymas į Kristų, pirmiausia 
turime mokėti atrasti veidą tų, su kuriais 
jis norėjo susitapatinti“ (Apaštališkasis 
laiškas Novo millennio ineunte, 49). Matyti, 
kaip Viešpats mato, būti ten, kur Viešpats 
nori, kad būtume, patirti širdies atsivertimą 
jo artumoje. Tą tikslą pasiekti padės malda 
ir atgaila. Kviečiu visą šventąją tikinčiąją 
Dievo tautą  praktikuoti atgailą malda ir 
pasninku laikantis Viešpaties įsakymo (1), 
tai budrins mūsų sąžinę, mūsų solidarumą 
ir įsipareigojimą rūpinimosi kultūrai ir kad 
„daugiau niekada“ nebūtų nė jokio pavidalo 
ir formos piktnaudžiavimo.

Neįmanoma įsivaizduoti, kad Bažnyčia 
atsiverstų, jos veikimas pasikeistų be akty-
vaus visų Dievo tautos narių dalyvavimo. Be 
to, kaskart, kai bandėme išstumti, nutildyti, 
nepaisyti ar apriboti Dievo tautą negausiu  eli-
tu, ėmėme kurti bendruomenes, planus, teo-
loginius akcentus, dvasingumą ir struktūras 
be šaknų, be atminties, be veido, be kūno, 
galų gale be gyvybės (2). Tai aiškiai matyti iš 
keisto Bažnyčios valdžios supratimo, dažno 
daugelyje bendruomenių, kuriose pasireiškė 
lytinis piktnaudžiavimas ir piktnaudžiavimas 
galia bei sąžine. Toks yra klerikalizmas, 
požiūris, kuris „ne tik paverčia niekais krikš-
čionių asmeniškumą, bet ir linksta sumenkinti 
ir nuvertinti Krikšto malonę, kurią Šventoji 

Kristaus Prisikėlimo parapijoje į šias 
Mišias užsiregistravo 1700 tikinčiųjų. 

Dar laukiant Šventojo Tėvo apsilanky-
mo, vyskupai savo kreipimesi į tikinčiuo-
sius rašė: „Popiežiaus vizito šūkis „Kristus 
Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą 
jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lie-
tuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių 
II. Padovanokime sau ir savo artimiesiems 
tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos 
vienybės džiaugsmą!“

Rugsėjo 23 d. ši nuostabi akimirka 
Santakos parke iš tikrųjų pasikartojo. “Iš 
tamsos į šviesą” – tarsi galima būtų pavadinti 
tūkstančių žmonių ėjimą į šv. Mišias su Petro 
įpėdiniu, kai dar neišaušus tamsoje pradėjo 
plūsti žmonės į aikštę, kurios šviesą skleidė 
baltutėlė spindinti palapinė ir paruoštas 
altoriaus stalas… 

Laukti 5 val. neprailgo: buvo malonu 
matyti vienybę, susitelkimą, geranoriškumą, 
klausytis liudijimų, giesmių, melstis rožinio 
malda. Kaip visada uždeganti vyskupo Kęs-
tučio Kėvalo  katechezė parengė tikinčiųjų 
širdis Dangaus malonių ir džiaugsmo pliūps-
niams. Patyrėme ir dar vieną maldos galybės 
liudijimą – išaušo giedra lyg vatikaniškai 
saulėta diena, kuriai mes buvome pasirengę 
… su skėčiais, lietpalčiais, šiltais apsiaustais, 
pledais, termosais ir kėdutėmis. 

Ir štai atskrieja žinios – popiežiaus jau 
Kaune, leidžiasi nuo Savanorių kalno, jau 
prie šv. Jurgio bažnyčios... Džiaugsmingai, 
bet susikaupę puolame sveikinti, mojuoti 
Popiežiui, kuris, šypseną į visas puses da-

Kolumbo riteriai – kas šie vyrukai?
Nerijus STRIKULYS
Turbūt ne vienas iš parapijos tikinčiųjų įvairių 
šventėmis vykstančių procesijų metu pastebėjo juose 
dalyvaujančius pasitempusius, švarkus vilkinčius ir 
geltonomis juostomis persijuosusius vyrus. Pamačius 
juos, turbūt ne vienam iš mūsų iškilo klausimas: kas jie 
tokie? Kuo jie išskirtiniai, kad dalyvauja procesijose ir 
stovi arčiau altoriaus? O atsakymas yra paprastas. Tai 
Kolumbo riteriai! Vyrai, kurie yra aktyvūs tikintieji, kuri-
ais galima pasitikėti, kurie pasiruošę ištiesti pagalbos 
ranką bei aktyviu savo dalyvavimu nuoširdžiai palaiko 
prasmingas visuomeniškas idėjas. 

Kolumbo riteriai yra viena didžiausių tarptautinių organizacijų, 
kuri vienija beveik 2 milijonus tikinčių vyrų katalikų. Brolija vienija 
ne tik aktyvius vyrus, bet ir jų šeimas, kurios užima svarbią vietą 
dabartinėje organizacijoje. Pradžią organizacijai 1882 m. davė ku-
nigas Michael McGivney, subūręs savo parapijos vyrus į savitarpio 
pagalbos grupę. 

Dvasia suteikė mūsų tautos širdžiai“ (3). 
Klerikalizmas, remiamas pačių kunigų ar 
pasauliečių, sukelia Bažnyčios kūne skilimą, 
palaikantį daugelį blogybių, kurias šiandien 
smerkiame, ir padedantį jas sutvirtinti. Sakyti 
„ne“ piktnaudžiavimui reiškia stipriai tarti 
„ne“ bet kuriam klerikalizmo pavidalui.

Visada dera atminti, kad „Išganymo is-
torijoje Viešpats išganė tautą. Nepriklausant 
tautai stokojama visapusiškos tapatybės. To-
dėl niekas neišganomas vienas, kaip izoliuo-
tas individas, veikiau Dievas patraukia mus 
atsižvelgdamas į sudėtingą tarpasmeninių 
santykių sampyną, būdingą žmonių ben-
druomenei: Dievas panoro įžengti į socialinę 
dinamiką, į tautos dinamiką“ (Apaštališkasis 
paraginimas Gaudete et exsultate, 6). Todėl 
vienintelis būdas, kuriuo turime atsakyti į 
šį daugybės žmonių gyvenimą aptemdžiusį 
blogį, laikyti jį užduotimi, kuri teko visiems 
mums kaip Dievo tautai. Suvokimas, jog esa-
me vienos tautos nariai ir bendros istorijos 
dalis, padės mums pripažinti savo praeities 
nuodėmes ir klaidas su atgailos atvirumu, 
leisiančiu būti iš vidaus atnaujintiems. Visa, 
kas daroma mūsų bendruomenėse raunant 
piktnaudžiavimo kultūrą, aktyviai nedaly-
vaujant visiems Bažnyčios nariams, neįgaus 
sveikiems ir tikriems pokyčiams reikiamos 
dinamikos. Atgailos matmuo – malda ir 
pasninkas – padės mums kaip Dievo tautai 
stoti prieš Viešpatį ir savo sužeistus brolius 
kaip nusidėjėliams, meldžiantiems atleidimo 
ir gėdos bei atsivertimo malonės, ir taip 
savo veiksmais kurti su Evangelija deran-
čią dinamiką. Todėl, „kai mėginame grįžti 
prie šaltinio ir atgauti pirminį Evangelijos 
šviežumą, išnyra naujų būdų, kūrybinių 

lydamas, sveikina iš papamobilio minią, 
apvažiuoja ir palaimina visus sektorius. 

Visų žvilgsniai nukreipti į Šv. Tėvą Pran-
ciškų, širdyje jaudulys, akyse tvenkiasi aša-
ros. Kokia palaima, kad mes esame kartu su 
Tavimi, Vilties apaštale! Sujaudino homilija, 
kurioje popiežius apžvelgė atsikartojančią 
mūsų tautos istoriją ir davė užduotį šiandienai.

Šv. Tėvas sakė, kad krikščionio gyveni-
mo kelias visuomet veda per kryžių, kuris 
tuo metu atrodo, kad niekada nesibaigs, kad 
praėjusios kartos yra išgyvenusios okupaci-
jos įkarštį, kančią tų, kurie buvo tremiami, 
netikrumą dėl tų, kurie negrįžo, įskundimų ir 
išdavystės gėdą. Kaunas žino, ką tai reiškia; 
visa Lietuva tai gali paliudyti, kai nukrečia 
šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras, arba 
getai Vilniuje, Kaune ir kitur. Kaip Neris 
atiduoda savo vandenį Nemunui, taip Popie-
žius kvietė ir mus, “kad būtume „išeinanti“ 
Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti save 
net tada, kai atrodo, kad tampame nema-
tomi, prarasti save dėl pačių mažiausių, 
užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzisten-
cijos pakraščiuose. Tačiau žinokime, kad 
tas išėjimas, kai kuriais atvejais reikalaus 
sulėtinti žingsnį, palikti nuošalėj nerimą ir 
skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, 
išklausyti ir palydėti likusį kelkraštyje, <…> 
reikia išmokti tai, kad kai priimi mažutėlį, 
priimi patį Jėzų.” 

Šv. Komunijos ne visiems užteko!!! 
Nors, pasak kun. Artūro Kazlausko, tai ne-
įtikėtina, nes buvo paruošta 30 tūkstančių 
komunikantų… 

metodų, kitokių raiškos formų, iškalbinges-
nių ženklų, žodžių, kupinų naujos reikšmės 
šiandieniam pasauliui“ (Apaštališkasis para-
ginimas Evangelii gaudium, 11).

Būtina, kad kaip Bažnyčia pripažintume 
ir su širdgėla bei gėda pasmerktume tas 
baisybes, kurias padarė pašvęstieji asmenys, 
dvasininkai ir netgi visi tie, kurių misija buvo 
saugoti pažeidžiamiausius ir jais rūpintis. 
Melskime atleidimo už savo ir jų kitų nuodė-
mes. Nuodėmės suvokimas padeda pripažin-
ti praeityje padarytas klaidas, nusikaltimus ir 
žaizdas ir dabar leidžia mums labiau atsiverti 
ir įsipareigoti naujo atsivertimo kelionei.

Panašiai atgaila ir malda padidins mūsų 
akių ir širdžių jautrumą kitų kančiai ir padės 
įveikti troškimą valdyti ir turėti – dažnas 
tų blogybių šaknis. Pasninkas ir malda 
teatveria mūsų ausis tyliam vaikų, jaunuo-
lių ir neįgaliųjų skausmui. Pasninkas mus 
gali priversti alkti ir trokšti teisingumo ir 
paskatinti vaikščioti tiesoje remiant visas 
reikalingas teismines priemones. Pasninkas 
mus sukrečia ir lenkia įsipareigoti dėl tiesos 
ir gailestingosios meilės drauge su visais ge-
ros valios žmonėmis ir apskritai visuomene 
kovoti su bet kokiu lytiniu piktnaudžiavimu, 
piktnaudžiavimu galia ir sąžine.

Taip galime aiškiai atskleisti savo pa-
šaukimą, kuriuo esame kviečiami būti „sa-
kramentas arba artimos jungties su Dievu ir 
visos žmonių giminės vienybės ženklas bei 
įrankis“ (Visuotinis Vatikano II Susirinkimas, 
Dogminė konstitucija Lumen gentium, 1).

„Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir 
visi nariai“, – mums sakė šventasis Paulius. 
Laikydamiesi maldos ir atgailos nuostatos 
prisiderinsime asmeniškai ir bendruome-
niškai prie šio paraginimo, idant augtų tarp 
mūsų atjautos, teisingumo, perspėjimo ir 
atitaisymo dovana. Marija žinojo, kaip 
stovėti savo Sūnaus kryžiaus papėdėje. Ji 
tai darė ne bet kaip, Marija tvirtai stovėjo 
prie Jo šono. Taip stovėdama po kryžiumi 
Marija parodė savo laikysenos gyvenime 
pavyzdį. Patirdami sielvartą, kylantį dėl 
šių bažnytinių žaizdų, padarysime gerai su 
Marija „dar atkakliau melsdamiesi“ (plg. 
šventasis Ignacas Lojola, Dvasinės pratybos, 
319), stengdamiesi augti meile ir ištikimy-
be Bažnyčiai. Ji, pirmoji mokinė, visus 
mokinius moko sustoti nekaltųjų kančios 
akivaizdoje nebėgant ir nebijant. Žvelgti į 
Mariją – mokytis atrasti, kur ir kaip turėčiau 
būti Kristaus mokinys.

Šventoji Dvasia tesuteikia mums atsi-
vertimo malonę ir vidinį patepimą, kad šių 
piktnaudžiavimo nusikaltimų akivaizdoje 
galėtume išreikšti savo atgailą ir apsispren-
dimą drąsiai kovoti.

Vatikanas, 
2018 m. rugpjūčio 20 d.

Parengta pagal Vatikano naujienas, 
Lietuvos vyskupų konferencijos naujienas

Iš Kauno Santakos į pasaulį taip pat 
skriejo įprastinė popiežiaus Sekmadienio 
vidudienio malda, kurioje buvo paminėtas 
ir Lietuvos vardas: „Čia, Lietuvoje, yra 
Kryžių kalnas, kur tūkstančiai žmonių nuo 
amžių statė kryžius. Kviečiu Jus, kalbėdami 
Viešpaties Angelo maldą, prašyti Mergelės 
Marijos, kad mums padėtų pastatyti mūsų 
tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti 
ten, kur mūsų reikia, ant to kalno, ant ku-
rio gyvena paskutiniai iš paskutinių, kur 
reikalingas mūsų jautrus dėmesys atstum-
tiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš 
mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį nieku 
paversti kitą, tęsti atstūmimą tų, kurie mums 
nepatinka ir trukdo mūsų patogumui. Jėzus 
mažiausiąjį pastato į centrą, jį pastato mūsų 
visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę 
atsiliepti. Prisimindami Mergelės Marijos 
„taip“, prašykime, kad ir mūsų „taip“ pada-
rytų tokiu dosniu ir tokiu vaisingu kaip Jos.” 

Gavę palaiminimą, atsisveikinome su Jo 
Šventenybe, dešimttūkstantinės minios ran-
komis plėvesuodami vėliavėlėmis, o lūpomis 
ir širdimis dėkodami už parodytą mums 
dėmesį, meilę, už nusakytą pagrindinę misi-
ją – Kristus Jėzus yra mūsų viltis, gyvenimas 
ir kelias! Tikimės, kad mūsų vaikaičiai dar 
ir ne vieną kartą sveikins Šv. Petro įpėdinius 
katalikiškoje Lietuvoje. 

Popiežius Benediktas XVI šį kunigą paskelbė „garbingu 
Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą. Svarbu ir tai, kad 
ką tik Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus šių metų vasarą 
vykusiame Kolumbo riterių suvažiavime padrąsino Kolumbo 
riterius tęsti konkrečius labdaros darbus ir išreiškė padėką už įsi-
pareigojimą šeimos Evangelijai ir pastangas, kuriomis Kolumbo 
riteriai visame pasaulyje remia persekiojamus krikščionis.  

Suvokiu, kokios pastangos dedamos ir koks darbas daromas įvairiose 
pasaulio šalyse stengiantis laiduoti ir sukurti būtinas priemones vaikų ir 
pažeidžiamų suaugusiųjų saugumui užtikrinti ir jų integralumui apsaugoti, 
taip pat žinau apie taikomą „nulinę toleranciją“ ir traukimą atsakomybėn 
visų padariusių ar dangsčiusių šiuos nusikaltimus. Mes uždelsėme imtis 
šių tokių reikalingų veiksmų ir sankcijų, bet tikiu, kad jie šiandien ir ateityje 
padės laiduoti didesnę rūpinimosi kultūrą.

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji  
susitikime su popiežiumi Pranciškumi

Visi su džiugesiu ir virpuliu širdyje laukėme pagrindinio apaštališkosios 
Šventojo. Tėvo kelionės momento Lietuvoje – šv. Mišių su popiežiumi 
Pranciškumi Kauno Santakos parke rugsėjo 23 d. 
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PARAPIJOS AKTUALIJOS

TEISĖS KLINIKA: Teisingumas turi būti prieinamas kiekvienam

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje veikianti Teisės 
klinika pradėjo skaičiuoti savo šeštuosius veiklos metus. 
Per šiuos penkerius metus Teisės klinika ne tik suteikė 
nemokamą pirminę teisinę konsultaciją daugeliui 
bendruomenės narių, bet ir teikė nemokamas teisines 
konsultacijas bei ruošė teisinius dokumentus ne vi-
enai katalikiškai organizacijai. Per pastaruosius metus 
Teisės klinikos veikla išsiplėtė ir nemokamos teisinės 
konsultacijos taip pat yra teikiamos Kauno Šventosios 
Dvasios (Šilainių) parapijoje. 
Nors jau ne vienerius metus gyvuoja Teisės klinika, tačiau ne 

visi žino, kaip ir kodėl atsirado tokia iniciatyva, o juo labiau – ko-
kie Teisės klinikos ateities planai? Turbūt nėra geresnio laiko, kaip 
pradedant naują sezoną, dar kartą susipažinti su Teisės klinikos 
praeitimi ir jos ateitimi. 

Ši idėja kilo parapijos pastoracinės tarybos nariui bei teisininkui 
Nerijui Strikuliui. Jis, būdamas aktyviu pastoracinės tarybos nariu, 
pastebėjo, kad parapijos bendruomenę vienija ne tik tikėjimas, bet 
ir savitarpio supratimas bei pagalba vienas kitam. Kiekvienas iš 
mūsų esame atsakingi už bendruomenę ir jos narius, todėl privalome 
savo žiniomis ir iniciatyvomis prisidėti prie bendruomenės narių 
gerovės. Tik kompleksinė pagalba – dvasinė ir pasaulietiška – gali 
stiprinti pasitikėjimą visa katalikiška bendruomene. Susidūrus su 
gyvenimo siųstais sunkumams, daugeliui iš mūsų reikia ne tik 

Šventiniai pietūs SRIUBOS VALGYKLOS LANKYTOJAMS
Popiežiaus  Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti, rugsėjo 20 d. Kauno 

arkivyskupijos I dekanato  institucijų vadovai kartu su Kauno arki-
vyskupu metropolitu  L. Virbalu SJ, arkivyskupu emeritu S. Tam-
kevičiumi SJ, vyskupu augziliaru A. Jurevičiumi, Kauno I dekanato 
dekanu mons. V. Grigaravičiumi į šventinius popiežiaus Pranciškaus 
pietus pakvietė Caritas Sriubos valgyklos lankytojus – skurdžiausiai 
gyvenančius Kauno gyventojus. 

Šventinį sveikinimą tarė Kauno arkivyskupijos vyskupas augzi-
liaras  Algirdas Jurevičius bei vyskupas emeritas Sigitas Tamkevi-

čius SJ, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. 
Valgyklos lankytojus šį kartą aptarnavo  Caritas, Šeimos, Kate-

chetikos ir Jaunimo centrų darbuotojai,  savanoriai bei  pagalbininkai, 
vyko nuoširdus bendravimas. 

Kiekvienam lankytojui buvo įteikta dovanėlė su popiežiaus Pran-
ciškaus atvaizdu. Dovanėles ruošė ir pakavo  “Saulės” gimnazijos  
mokiniai su savo mokytojais.

Gausiai susirinkę valgyklos lankytojai buvo vaišinami sriuba, 
koše ir dešrelėmis. 

tikėjimo bei dvasinės pagalbos, tačiau dažnais atvejais ir išspręsti 
teisinius klausimus. Kas profesionaliam teisininkui atrodo paprasta 
ir lengva, tas paprastam bendruomenės nariui dažnai būna sudėtinga 
ir nesuprantama. Būtent tai paskatino Nerijų imtis šios savanoriškos 
veiklos, kuri ne tik padeda pavieniams asmenims, tačiau taip pat ir 
stiprina pasitikėjimą bendruomene ir pastoracine veikla. Šios pagal-
bos teikimas padeda įgyti didesnį pasitikėjimą bendruomene ir jos 
narių kompleksine apsauga.

Šiais veiklos metais Teisės klinika planuoja atsinaujinti iš esmės. 
Planuoja atnaujinti savo tinklalapį www.teisinispatarimas.lt bei 
savo teikiamas paslaugas pasiūlyti didesniam bendruomenės narių 
ratui. Šiais metais Teisės klinika ketina ne tik teikti pavienes kon-
sultacijas, tačiau taip pat užsiimti ir švietėjiška veikla per įvairius 
renginius ir seminarus ne tik savo parapijoje, tačiau ir viso Kauno 
I dekanato ribose. 

Taigi, jeigu Jums ar Jūsų artimui reikia kvalifikuotos pirminės 
teisinės pagalbos, o jos negalite gauti dėl ekonominio nepritekliaus 
ar kitų priežasčių, kreipkitės į Teisės kliniką. 

Teisės klinika tikintiesiems teikia pirminę  
NEMOKAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ. 

Konsultacijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį parapijos patalpose adresu  
Aukštaičių g. 6, Kaunas, 16.30–18.00 val. 

Išankstinė registracija tel. 8 644 44828

Brolijos pastangų dėka JAV Valstybės departamentas pripažino 
faktą ir ėmėsi veiksmų prieš Islamo valstybėse veikiančios kovotojų 
grupės ISIS vykdomą krikščionių genocidą. Tuomet kaip ISIS ko-
votojai sunaikino krikščionišką miestą Irake, Brolijos nariai surinko 
daugiau nei du milijonus dolerių tam, kad šis miestas būtų atstatytas 
ir išsaugotas, o jame galėtų gyventi krikščionys. Taip pat jie buvo 
iniciatoriai Šv. Jono Pauliaus nacionalinės šventovės statybai. Ir tai 
yra maža dalis reikšmingų Brolijos darbų, kurie padeda ir keičia 
krikščionių gyvenimus visame pasaulyje. 

Brolija savo atstovybes turi daugelyje pasaulio valstybių, tokių 
kaip JAV, Kanada, Filipinai, Meksika, Lenkija ir kt., o jos nariu buvo 

Kolumbo riteriai – kas šie vyrukai? net ir JAV prezidentas Džonas Kenedis (John F. Kennedy). Lietuvoje 
Kolumbo riterių organizacija, paskatinta Vilniaus arkivyskupo G. 
Grušo, buvo įsteigta 2014 metais. 

Brolija savo kasdieninėje veikloje remiasi principu – pagalba 
artimui, santarvė, brolybė ir patriotizmas. Organizacijos nariai visų 
pirma puoselėja bendrystę tarp savo narių bei jų šeimų, atjautą ir 
pagalbą silpniausiems visuomenės nariams. Kolumbo riteriams yra 
svarbu ne tik liudyti ir auginti savo tikėjimą, bet ir padėti spręsti 
savo parapijos rūpesčius. 

Taigi, kai kitą kartą pamatysite vyrus su geltonomis juostomis, 
žinosite, kas jie ir ką jie veikia. 

KVIEČIAME PRISIJUNGTI: renkamės lapkričio 30 d. 18.30 val.


