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Brangūs kunigai, mieli tikintieji,
pradedame naujus Viešpaties mums duodamus metus. Kiekvie-

na jų diena pateiks daugybę galimybių ir pasiūlymų.Evangelija 
mus skatina naudoti šį laiką, kad jis artintų prie Dievo ir žmonių.

Praėję metai išsiskyrė popiežiaus Pranciškaus apsilankymu 
Lietuvoje. Keliavome ne tik jo pamatyti, bet ir melstis kartu. Tačiau 
to neužtenka. Tik kai priimsime Šventojo Tėvo paskatinimus, kai jo 
žodžiai taps mūsų vidiniu turtu, šis apsilankymas duos gausių vai-
sių. Todėl verta grįžti prie jo išsakytų minčių, gilintis į jo mokymą.

2018-aisiais vėl buvome susirinkę į Kauno arkivyskupijos sim-
poziumą.Jis apibendrino praėjusių dvejų metų patirtis.Per tą laiką 
dekanatuose ir arkivyskupijos centruose įvyko daug susitikimų su 
kunigais ir parapijų pastoracinių tarybų nariais.Siekėme padėti, 
kad šios tarybos būtų aktyvios ir realiai veiktų parapijose.Nuo 
parapijiečių bendro darbo su klebonu, atsakomybės prisiėmimo už 
parapijos gyvenimą ir noro dalytis savo tikėjimu su kitais priklausys 
mūsų bendruomenių ateitis.

Šiais metais kviečiu savitai keliauti su popiežiumi Pranciš-
kumi.Tai sielovados pasiūlymas, kuris duos puikią progą labiau 
įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus tiek Lietuvoje, tiek ir kitur 
aptartus reikšmingus tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimus, 
juos susieti su mūsų gyvenimo aktualijomis, svarstyti, ką toliau 
turėtume daryti.

Kiekvienas mėnuo turės savo temą.Kartu su trumpu temos 
pristatymu bus pateiktos Šventojo Rašto citatos, popiežiaus kalbų 
ištraukos, mėnesio maldos intencijos. Jus pasieks ir trumpas 2–3 
min. temą iliustruojantis filmukas bei skaidrių prezentacija, taip 
pat vaizdo mokymai su lietuviškais subtitrais, temai pritaikyta 
giesmė, rekomenduojamų knygų, dokumentų sąrašas platesniam 
susipažinimui. Reikšmingi ir klausimai, skirti svarstyti bei dalytis 
grupelėse. Taigi daug įvairios medžiagos, iš kurios galima rinktis 
tai, kas aktualiausia, labiausiai prakalbina ar tinka konkrečiai ben-
druomenei. Nors nauja tema ir sielovadinė medžiaga bus pasiūloma 
kiekvieną 2019 mėnesį, tačiau ji visada lieka aktuali ir galima 
naudoti bet kurį mėnesį.

Labai kviečiu, kad šia medžiaga, kurią rasite Kauno arkivys-
kupijos svetainėje www.kaunoarkivyskupija.lt, pasinaudotumėte ne 
tik asmeniškai, bet ir maldos bei jaunimo grupėse, susitikimuose 
su sakramentais besirengiančių vaikų tėvais, po Alfa kurso susi-
formavusiose grupelėse, šeimų susitikimuose, tikybos pamokose, 
atsinaujinimo dienų ir kituose renginiuose. Kunigus, maldos ir 
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Grabnyčios – Kristaus paaukojimo šventykloje šventė
Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo 
Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą.
Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti 
ir Izraelio tautos garbę“.

Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbo-
lizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir tam-
siąsias jėgas. Praėjus keturiasdešimt dienų 

po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė 
Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpa-
čiui pagal Mozės Įstatymą. Šventieji senoliai 
Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir 
Simeonas pasveikino jį kaip „tautų šviesą“.

Tikintys šventintų žvakių galia sako, kad 
namuose privalu jų turėti, jei ištiktų nelaimė 
ar prireiktų uždegti mirštančiam žmogui. 

Švenčiant Kristaus Paaukojimą – Gra-
bnyčias – bažnyčiose šventinamos žvakės, 
vienuoliai mini Pašvęstojo gyvenimo dieną. 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS NAUJIENOS

Keliaukime su popiežiumi Pranciškumi
Kviečiame susipažinti su 2019 m. sausio 10 d. paskelbtu Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ  

„Laišku kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems metams“.

kitų grupių vadovus prašau pasirūpinti, kad ši medžiaga pasiektų 
tikinčiuosius. Kvieskite ir raginkite visus ja pasinaudoti, sudarykite 
tam sąlygas. Šis sielovados pasiūlymas duoda daug laisvės pritai-
kyti teikiamą medžiagą pagal vietos aplinkybes, taip pat skatina 
būti kūrybingus, tapti vis gyvesniais Kristaus Bažnyčios nariais.

Kartu su popiežiumi Pranciškumi prašykime, kad Šventoji 
Dvasia įkvėptų mums karštą troškimą būti šventiems didesnei 
Dievo garbei (Apaštališkasis paraginimas Gaudete et Exsultate apie 
pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje, 177). 

Melskime, kad Mergelė Marija išprašytų mums naujo, iš pri-
sikėlimo kylančio užsidegimo visiems nešti gyvybės Evangeliją 
(Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium apie Evangelijos 
skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje, 288).

Jūsų Kristuje – 
+ Lionginas VIRBALAS SJ 

Kauno arkivyskupas metropolitas

PARAPIJOS INFORMACIJA

Nuolatinė 24 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija 
mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį kviečiame jungtis prie 
parapijos šeimų bendruomenės ir  adoruoti Švč. Sakramentą. Adora-
cijos pradžia penktadienį 8.30 val., pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val. 
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9. Popiežius: tikėjimas gimsta ne iš vaizduotės, o iš klausymo
(tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą) 
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Parapijoje viešėjo Europos komisijos atstovai

Kiekvienas iš mūsų, – kalba popiežius, 
pradėdamas katechezę šv. Petro aikštėje, – 
kai einame į šv. Mišias, turime teisę gauti, 
su kaupu, gerai perskaitytą, gerai ištartą ir 
gerai homilijoje paaiškintą Dievo Žodį. Tai 
yra teisė! Ir kai Dievo Žodis nėra gerai per-
skaitomas, kai diakono, kunigo ar vyskupo 
pamokslavimas išvėsęs, ši teisė neišpildoma.
Viešpats kalba visiems, ganytojams ir tikin-
tiesiems.Jis beldžia į širdis kiekvienam, kuris 
dalyvauja Mišiose, priklausomai nuo kie-
kvieno būklės, gyvenimo, amžiaus, situacijų.
Viešpats guodžia, kviečia ir žadina naujo ir 
sutaikyto gyvenimo daigus.Tai daro per savo 
Žodį.Jo Žodis beldžiasi į širdis ir jas keičia.

Po homilijos reikia palikti laiko tylai, 
kad gauta sėkla galėtų įsitvirtinti, kad gim-
tų pritarimas tam, ką Dvasia kiekviename 
sužadino. Tyloje kiekvienas turi pagalvoti 
apie tai, ką girdėjo.

Po šios tylos ateina laikas asmeniniam 
tikėjimo išpažinimui, kuris įsiterpia į visos 

Bažnyčios tikėjimo išpažinimą.Visi mes, 
kartu, kalbame Tikėjimo simbolį.Tarp 
klausymo ir tikėjimo yra gyvybiška sąsaja.
Tikėjimas negimsta iš žmonių protų vaiz-
duotės, bet, kaip primena šv. Paulius, „iš 
klausymo, o klausymas – kai skelbiamas 
Kristaus žodis“ (Rom, 10,17). Tikėjimas 
maitinasi klausymusi ir kreipia, Mišiose, 
į Eucharistijos sakramentą ir jos šventimą. 
Tikėjimo simbolyje Eucharistija yra su-
saistoma su krikštu, gautu „Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios vardu“, primenant, 
kad sakramentai yra suprantami Bažnyčios 
tikėjimo šviesoje.

Atsakymas į tikėjime priimtą Dievo 
Žodį yra bendras maldavimas, vadinamas 
„Visuotine malda“, nes joje išsakomi Baž-
nyčios ir pasaulio poreikiai.Ji dar vadinama 
„Tikinčiųjų malda“. Vatikano II Susirin-
kimo tėvai norėjo sugrąžinti šią maldą po 
Evangelijos ir homilijos, ypač sekmadie-
niais ir per kitas liturgines šventes, kad visa 

Dievo tauta melstųsi už valdančiuosius, už 
stokojančius ir visų išgelbėjimą. Tai yra 
ir bendros, per krikštą gautos tikinčiųjų 
kunigystės išraiška.

„Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai 
pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, 
ir bus jums suteikta“ priminė Jėzaus žodžius, 
perteiktus evangelisto Jono, popiežius 
Pranciškus. Po Tikėjimo išpažinimo Visuo-
tinė malda yra tas metas, kai reikia prašyti 
Viešpaties didžiausių dalykų. Ir Viešpats 
pažada, kad vienokiu ar kitokiu būdu „jums 
bus duota“.  Tačiau, pridūrė Šventasis Tėvas, 
mums sunku tuo patikėti, nors Jėzus yra pa-
sakęs, kad turintis nors ir garstyčios grūdo, 
tačiau tikrą tikėjimą gali gauti ar padaryti ar 
didžių dalykų. Todėl, paragino Pranciškus, 
pirmiausia melskimės: „tikiu, Viešpatie, 
padėk mano mažam tikėjimui“. Tuo tarpu 
pasaulio logikai priklausančios pretenzijos ar 
savanaudiški prašymai iki dangaus nepakyla.
Vengtinas ir formalizmas.

Visuotinė malda, kuri užbaigia Žodžio 
liturgiją, mus ragina savu padaryti žvilgsnį 
Dievo, kuris rūpinasi visais savo vaikais, – 
sakė popiežius Pranciškus, užbaigdamas tre-
čiadienio bendrosios audiencijos katechezę.

Parengta pagal Vatikano radiją.

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius tęsia katechezių ciklą apie 
šventąsias Mišias, pirmiausia apie Dievo Žodžio klausymą ir homiliją.Pastaroji 
yra tarsi pirmojo pratęsimas. Dievo Žodžio klausymas ir homilija yra atsaky-
mas į tikinčiųjų teisę: dvasinę Dievo tautos teisę dosniai pasisemti Dievo 
Žodžio lobio.

krinti kiek įmanoma kokybiškesnę, subalansuotą žmonių mitybą. 
Maisto produktai gyventojams buvo dalinami 6 kartus per metus: 
vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.

Mūsų parapijos teritorijoje paramą maisto produktais ir higienos 
prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo organizuoja Žaliakalnio seniūnija. Visą aktualią informaciją 
apie šio fondo veiklą taip pat galite rasti Fondo tinklapyje lietuvių 
kalba www.priimk.lt

Parengta pagal www.priimk.lt ir  
www.yammer.com/feadnetwork informaciją.

Sausio 30 d. parapijoje viešėjo garbinga delegacija – 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo (EPLSAF) įgyvendinimą Lietuvoje prižiūrinčių 
institucijų atstovai iš Europos Komisijos, Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos, Kauno m. savivaldybės, Maisto banko ir kitų 
organizacijų. Svečiai lankėsi Parapijoje veikiančioje 
Sriubos valgykloje, kur maitinimas skurstantiems nere-
tai organizuojamas panaudojant šio fondo skiriamus 
ilgai negendančius maisto produktus.
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo (EPLSAF) tikslas –  skatinti 
socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje ir 
sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
(ar) socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. 
EPLSAF lėšomis ES šalyse finansuojamas maisto 
produktų ir higienos prekių įsigyjimas bei partnerių or-
ganizacijų pagalba išdalinant šiuos produktus labiausiai 
skurstantiems asmenims.

Lietuvoje maisto produktus ir higienos prekes 2018 
m.  galėjo gauti  tie gyventojai, kurių vidutinės mėne-
sinės pajamos neviršijo 1,5 Vyriausybės patvirtintų 
valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį 
(183 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldy-
bių administracijos nustatyta tvarka parama galėjo būti 
skiriama ir kitais atvejais (tačiau asmens pajamos nega-
lėjo viršyti 268,40 Eur per mėnesį). 2018 m. prašymus 
pateikusiems gyventojams buvo dalinami 17 skirtingų 
rūšių maisto produktai, visi jie pasirinkti siekiant užti-
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Populiarusis „Dialogas – žodis ir spalva“
(Pabaiga. Pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ 193 numeryje)

Vytautas Stasys Lagunavičius  
(Aldonos Narušienės nuotrauka)

„Dialogas – žodis ir spalva“ –  
puikus menininkų veiklos junginys. 

„Pradėdami sumanymą „Dialogas – žo-
dis ir spalva“ kartu su Nacionalinio Kauno 
dramos teatro generaliniu direktoriumi 
Egidijumi Stanciku išsikėlėme tikslą išsa-
miau supažindinti parapijiečius su Kauno 
menininkų kūryba bei pasiekti, kad šioje 
bazilikoje apsilankę pajustų Dievo veikimą 
per dailininkų unikalius kūrinius“, – apie 
bendradarbiavimo pradžią kalbėjo V. S. 
Lagunavičius. Jis prisiminė pirmąsias 
parodas Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 
Padedant tuometinei Seimo narei Vincei 
Vaidevutei Margevičienei buvo išrūpintas 
finansavimas ir toje šventovės sakralioje 
erdvėje lankytojus džiugino ne tik skai-
tovai, bet ir dailės kūrinių autoriai, vyko 
gyvas dialogas.

Įprasta, kad dauguma dailininkų yra 
individualistai – savo dirbtuvėse triūsia 
ilgai, kol subręsta labiau ar mažiau pa-
vykęs kūrinys. „Dažnai tenka apsilankyti 
pas menininkus ir pastebėjus jų drobėse 
įspūdingesnius potėpius, originalesnius 
spalvų derinius, norisi, kad tai pamatytų ir 
mūsų parapijiečiai“ – akcentavo projekto 
Dialogas – žodis ir spalva“ spalvos dalies 
organizatorius. Dailininkas V. S. Laguna-
vičius atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai tarp 
renginiuose dalyvaujančių aktorių, poetų, 
rašytojų, kultūrininkų ir šioje sakralioje 
erdvėje savo kūrinius demonstruojančių 
dailininkų užsimezga glaudesnis tarpusa-
vio ryšys. Tad „Dialogas – žodis ir spalva“ 
tampa menininkų veiklos junginiu, pade-
dančiu parapijiečiams išsiugdyti išprusimą 
geriau suprasti bei pajusti profesionalų 
dailės meną.

Vilius MISEVIČIUS
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje į renginių „Dialogas – 
žodis ir spalva“ ciklą gražiai įsikomponavo Lietuvos 
dailininkų sąjungos nario, Kauno dailininkų klubo 
„Meno sparnai” įkūrėjo ir prezidento Vytauto Stasio 
Lagunavičiaus naujausių tapybos darbų paroda. 
Šis menininkas yra daugiametis minėto pro-
jekto spalvos dalies organizatorius. Su dailininku 
Vytautu Stasiu LAGUNAVIČIUMI kalbėjosi Vilius 
Misevičius. 

Surengta beveik 100 dailininkų parodos. 

Pasak V. S. Lagunavičiaus, per visą 
projekto istoriją Kristaus Prisikėlimo bazi-
likoje jau surengta beveik šimto dailininkų 
parodos. „Už palaikymą ir rūpestį, čia suda-
romas puikias sąlygas menininkams artimiau 
pabendrauti su parapijiečiais esame dėkingi 
klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravi-
čiui“, – akcentavo pašnekovas. Projekte 
„Dialogas – žodis ir spalva“ spalvos dalies 
organizatorius sakė, kad per tą dešimtmetį 
buvo gausybė pavykusių parodų. 

Gražus akcentas buvo skirtas Lietuvos 
valstybės 100-mečiui. 

„Kartu su Egidijumi Stanciku pavyko 
sudominti dailininką Deivį Slavinską, kad 
valstybės Jubiliejų paženklintų unikaliomis 
drobėmis. Sumanymas puikiai pavyko: 
dailininkas nutapė septynių didelių ma-
tmenų paveikslų cikląLietuvos globėjui Šv. 
Kazimierui atminti. D. Slavinsko kūryba 
ne tik puikiai įvertinta parodoje Kristaus 
Prisikėlimo bazilikoje, bet ir sulaukė pa-
geidavimų šį ciklą eksponuoti visoje šalyje 
esančiose Šv. Kazimiero bažnyčiose“, – 
jaunojo kolegos sėkmepasidžiaugė V. S. 
Lagunavičius. Dailininkas atkreipė dėmesį į 
ciklą, skirtą išėjusių Amžinybėn dailininkų 
prisiminimui. Parapijiečiai bazilikoje galėjo 
pamatyti a. a. Alfredo Šato, Algimanto Pau-
lavičiaus, Zenono Varnausko ir kitų Kauno 
dailininkų kūrinius.

Projekte „Dialogas – žodis ir spalva“ 
spalvos dalies organizatorius sakė, kad 
daugeliui parapijiečių įstrigo dailininkės 
Eglės Velaniškytės tapybos darbų paroda. 
Tai ne tik sakrali, Biblijos studijų įvėpta kū-
ryba – ši dailininkė turi ir kitą Dievo dova-
ną – yra iškalbi, mokanti išsamiau pasakoti 

apie savo kūrinių esmę ir prasmę. Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos lankytojams taip pat 
paliko įspūdį susitikimas su skulptoriumi 
Stasiu Žirguliu, kuris įtaigiai kalbėjo apie 
savo kūrybą. Parapijiečiai mėgsta iškalbųjį 
dailininką Vilių Ksaverą Slavinską, visada 
surandantį pagyrimų ir gražių žodžių ver-
tinant kolegų darbus.

Projekte „Dialogas – žodis ir spalva“ 
lankytojai vasario mėnesį bazilikoje turėtų 
pamatyti jaunojo akvarelininko Bangučio 
Prapuolenio darbų ekspoziciją. Vėliau ją 
pakeis tapytojos Marijos Rastenienės kū-
rinių paroda. 

Dailės šviesulys – mūsų šventovės  
savanoris. 

V. S. Lagunavičiaus kūrybinė veikla 
prasidėjo mūsų mieste baigus Dailės akade-
mijos Kauno fakultetą. Dailininkas mėgsta 
tapyti ir lieti akvareles. „Esu surengęs 
arti šimto parodų. Ši ekspozicija „Metų 
laikai“yra mano šeštoji paroda Kristaus 
Prisikėlimo bazilikoje“, – sakė pašnekovas. 
Šį 16 darbų ciklą gerai vertino ne tik para-
pijiečiai, bet ir dailės žinovai. „Pastebime, 
kokie žavūs potėpiai kolegos Vytauto Stasio 
naujausių tapybos darbų parodoje, atspin-
dinčioje keturis metų laikus. Pavasariui 
skirtuose paveiksluose galima justi gam-
tos tam tikrą sprogimą ir judrumą, vasarą 
primenančiose drobėse vyrauja ramybė ir 
spalvų įvairovė. Plati paletė rudens temati-
kos darbuose –oranžinių, raudonų ir aukso 
spalvos potėpių, tolumoje gražiai įkom-
ponuota bažnyčia. Daug dvasingų minčių 
sukelia ir paveikslai žiemos tema, kai kur 
jaučiama čiurlioniška įtaka...“, – akcentavo 
dailininkas V. K. Slavinskas. Susipažinti su 
menininko ekspozicija „Metų laikai“ galima 
atvykus į bazilikos parodų salę sekmadie-
niais nuo 12.00 val.

„Vytautas Stasys yrane tik dailės šviesu-
lys, bet ir puikus organizatorius, labai ma-
lonus bei dvasingas žmogus“, – apiekolegą 
projekte „Dialogas – žodis ir spalva“ šiltai 
kalbėjo E. Stancikas. Darni ir dailininko 
šeima – dažnai bazilikoje matome ne tik 
jį su žmona Dalia Marija, jų atžalas Agnę 
ir Aurelijų, bet ir ketvertą jų vaikaičių. Už 
nuopelnus aktyviai puoselėjant kultūrinį 
gyvenimą aktyviam parapijos savanoriui 
Vytautui Stasiui Lagunavičiui 2016 m. įteik-
tas garbingas apdovanojimas «Paminklinė 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia».

SOCIALINĖS IR KARITATYVINĖS INICIATYVOS PARAPIJOJE

Teisės klinika – Teisingumas turi būti prieinamas kiekvienam

Kauno Kristaus prisikėlimo parapijoje veikianti teisės kliniką pradėjo skai-
čiuoti savo šeštuosius veiklos metus. Per šiuos penkerius metus Teisės kliniką 
suteikė nemokamą pirminę teisinę konsultacija daugeliui bendruomenės narių. 
Jei Jums ar Jūsų artimam reikalinga pirminė konsultacija prašome registruokitės 
Tel. 8 (644) 44 828.

Vasario mėnesio liturginis kalendorius

2 – Viešpaties paaukojimas (Grabnyčios)
11 – Lurdo Švč. Mergelė Marija
14 – Šv. Kirilas, vienuolis, ir Metodijus,  

vyskupas, Europos globėjai
22 – Šv. Petro, apaštalo, Sostas

PARAPIJOS INFORMACIJA
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PARAPIJOS AKTUALIJOS

Trijų Karalių šventė Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Slaugos ir pagalbos ligoniams  
mokymų ciklas „Gailestingai veik!”

Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį, saugiai jį slaugyti, 
supažindinama su bendravimo su ligoniais ypatumais, suteikiami 
slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielo-
vados aspektai. Mokymai nemokami, visi dalyviai yra vaišinami 
arbata ir sausainiais. Mokymai vyks vasario 20 dieną nuo 16 ir 18 val. 
Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Mokymų tema: „Slaugos 
priemonės ir galimybės jas gauti nemokamai“ Kviečiame prisijungti 
visus besidominčius! Detalesnės informacijos teiraukitės tel.: 8 37 
323548, 8 676 38333 arba el. paštu lc.slauga@gmail.com

Mokymai finansuojami iš Europos socialinio 
fondo lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.6.1-ESFA-
V-911-02-0007 „Žaliakalnis – gera vieta dirbti“

Jūratė MATIKOVIENĖ
Vasario 11-ąją švenčiame pasaulinę ligonių dieną, kuri sutampa 

su Lurdo Švč. Mergelė Marijos diena.Šiandien Lurdo šventovę 
kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu 
prašančių ligonių ir juos slaugančių artimųjų.

Neretai girdime, kad ligoniai yra pikti. Čia norėčiau paklausti: 
„Mėgstate sirgti?“ Ne? Sirgdami pajuntame, kad nėra smagu pri-
klausyti nuo kito – laukdami kol mums padės jaučiamės silpnesni, 
žemesni, nebenaudingi. Didelės brandos ir žmogiškos išminties reikia, 
kad sugebėtum ištarti padedančiajam: „Ačiū, be tavęs aš niekaip.“ 
Lengviau, jei žinome, kad liga trumpalaikė, greitai pasveiksime ir 
galėsime mums padėjusiam atsilyginti tuo pačiu. Žinant, kad liga 
užsitęs, jaučiantis blogai, yra be galo sunku išlaikyti žmogiškąjį 
orumą. Šiose situacijose dažnai įsijungia taip vadinamos gynybinės 
reakcijos, kuomet kyla pagunda išsilieti ir imti mums padedantįjį 
kaltinti, žeminti, neigti jo gerumą.

Liga ar kitas negalavimas tarsi sustabdo ir priverčia suvokti, kad 
yra kažkas daugiau. Kaip paaiškinti, dėl ko sergu, dėl ko skauda? 
Tuo metu sunku rasti savo kančios prasmę ir siekti santykio su Tuo, 
Kuris laukia anapus. Sunku net ir paprastoje kasdienybėje, o kaip tą 
padaryti, kai liga paguldo į patalą ir kiekvieną dieną matuoji pagal 
tai, kaip pakenčiamai ar nepakenčiamai skauda? 

Ligonio slaugymas jį prižiūrinčiajam taip pat sukelia labai daug 
jausmų ir išgyvenimų. Iš esmės ligonis yra visiškai priklausomas 
nuo jį prižiūrinčiojo. Ir kaip jaučiasi slaugantysis, kuris suvokia, 
kad viskas dabar priklauso nuo jo? Ypatingai sunku, kai slaugomas 
artimas asmuo – tėtis, mama ar seneliai – asmenys, kurie visuomet 

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Ligonį slaugyti yra paprasta

Jurgita GRIGIENĖ
2019 sausio 6 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunų 
šeimų ratelis kartu su vaikais šventė Trijų Karalių šventę, 
kuriai vadovavo ses. Ramutė Budvytytė. 
Pasirengimai šventei prasidėjo išleidžiant vaikiškų Kalėdinių 

giesmių knygutę, iliustruotą vaikų priešiniais, nuotraukomis.Vaikai 
mokėsi giedoti giesmeles kartu su pritariančiais judesiais.Belaukiant 
šv.Kalėdų ir Trijų Karalių šventės parapijos vaikai buvo susirinkę 
į vaikų adoraciją mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoraciją vedė 
ses. Ramutė.Besiruošiant šventei vaikai su tėvais dalyvavo keliose 
giesmelių repeticijose ir kartą, kai repetavome konferencijų salėje, 
teko vaikams net truputi pašalti, kad viską deramai išmokti. 

Trijų Karalių šventė sekmadienį prasidėjo vaikų giesmele apie 
angelus, kurią vaikai atliko kartu su tėveliais šv.Mišių pradžioje. 
Vaikams tai buvo įdomi patirtis, giedoti ten kur gieda „tikras“ choras. 
Visuotinėje maldoje vaikai ir tėvai meldė Kūdikėlį Jėzų pagalbos 
visoms šeimoms ir kiekvienam žmogui.Tai buvo puiki proga vaikams 
pagalvoti apie poreikius, prisiminti mirusius senelius, vienišus tėvus, 
šiais metais gimusius vaikučius. 

Šeimų ratelio atstovai skaitė skaitinius nešė atnašas.Vaikai 
įdėmiai klausėsi klebono mons.Vytauto Grigaravičiaus pamokslo.
Vaikams pamoksle buvo įdomu išgirsti apie dovanas (auksą, mirą ir 
smilkalus), kurias atnešė Karaliai.Kas yra auksas ir smilkalai vaikams 
buvo aišku, bet tėvams teko paaiškinti negirdėtus žodžius, kas yra 
mira, kam ji skirta, kurią atnešė Išminčiai Jėzui. 

Po šv.Mišių šventė nusikėlė į parapijos konferencijų salę.Salėje 
susirinko šeimos su mažais vaikais.Šeimos labai džiaugėsi, kad šven-
tėje dalyvavo parapijos klebonas.Jis pasveikino visus su Trijų Karalių 
švente.Vėliau klebonas su vaikais žaidė žaidimą „milžinai ir nykštukai“. 

Labiausiai vaikai džiaugėsi Kalėdų seneliu, nes Kalėdų senelis 
organizavo žaidimus bei atnešė dovanų – magnetuką „Angelas Sar-
gas“ su maldele. Vaikai, atsakingai perskaitę šią maldelę, įsitikino, 
kad Angelas Sargas juos saugo visada.Vaikai džiaugėsi ir bendromis 
vaišėmis, ir skaniu tortu, ir linksmais draugais.Šeimos paruošė vaisių 
dovaną vienam sunkiai sergančiam tėčiui. 

Šventė tęsėsi net kelias valandas, vaikai ir tėvai turėjo laiko 
pabūti kartu, pažaisti ir ilgai nesiskirstė.Šventei einant į pabaigą, 
vienos šeimos vaikai priėmė sprendimą pasikrikštyti.Pirmiausia 
norą išreiškė mažiausias sūnus, o prie jo prisijungė vyresnė sesutė 
ir broliukas. Ses. Ramutė kreipėsi į susirinkusius, prašydama gal kas 
nors iš tėvelių pasvarstytų ar galėtų ir sutiktų būti Krikšto tėvais.Ji 
kvietė visus tėvelius su vaikučiais padėti šiai šeimai pažinti Dievą ir 
dalyvauti jų pasiruošime Krikštui paliudijant jiems koks yra svarbus 
tikėjimas jų gyvenime. 

Pasibaigus Trijų Karalių šventei vaikai jautėsi džiugūs ir linksmi.
Jie namuose naudoja giesmių knygelę, kai meldžiasi. 

mus globojo, rūpinosi mumis, o dabar, situacijai apsivertus, už juos 
tampame atsakingi mes. 

Ar vis dar manote, kad ligonį slaugyti yra paprasta ir kasdieniška?
Slaugydamas žmogus atiduoda dalelę savęs. Ką gauna mai-

nais? Ramų miegą ir žinojimą, kad padarė visa, ką galėjo. Parodo 
rūpinimosi pavyzdį savo vaikams. Patiria pasitenkinimą atlikus 
gailestingumo darbą.

Jei norite „ligonį aplankyti“, skirti dalelę savęs arba tiesiog pa-
sidalinti slaugymo patirtimi – laukiame Jūsų darbo dienomis nuo 9 
iki 13 val. Pagalbos namuose tarnyboje prie Kristaus Prisikėlimo 
parapijos, Aukštaičių g. 6, Kaunas, tel. 8 683 18 181, el. paštas 
lc.slauga@gmail.com


