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Vardan Dievo, kuris sukūrė visus žmones lygius teisių, pareigų ir 
orumo atžvilgiu, kuris pašaukė juos, kad jie drauge gyventų kaip broliai, 
apgyvendintų žemę ir plėtotų joje gerumo, meilės ir taikos vertybes.

Vardan nekaltos žmogaus sielos, kurią Dievas uždraudė žudyti 
pareikšdamas, kad tas, kuris nužudo žmogų, yra tarsi nužudęs visą 
žmoniją, taip pat ir kiekvienas išgelbėjęs žmogų, yra tarsi išgelbėjęs 
visą žmoniją.

Vardan vargšų, skurstančiųjų, stokojančių, nušalintųjų, kuriems 
Dievas liepė padėti įpareigodamas visus žmones, ypač pasiturinčius 
ir turinčius išteklių.

Vardan našlaičių, našlių, pabėgėlių ir ištremtųjų iš savo namų ir 
savo šalies, visų karų, persekiojimų ir neteisingumo aukų; vardan 
silpnųjų, gyvenančių baimėje, karo belaisvių ir kankinamųjų bet 
kurioje pasaulio vietoje.

Vardan tautų, praradusių saugumą, taiką ir galimybę gyventi 
drauge, tapusių destrukcijos, niokojimo ir karų aukomis.

Vardan žmogiškosios brolybės, apimančios visus žmones, juos 
vienijančios ir sulyginančios.

Vardan tos brolybės, kurią plėšo integralizmo ir skaldymosi poli-
tika, nevaržomo pelno sistemos arba neapykantą kurstančios ideolo-
ginės tendencijos, manipuliuojančios žmonių veiksmais bei ateitimi.

Vardan laisvės, kurią Dievas dovanojo visiems žmonėms pada-
rydamas juos laisvus ir išskirdamas šia dovana.

Vardan teisingumo ir gailestingumo, kurie yra gerovės pamatas 
ir tikėjimo šulai.

Vardan visų geros valios žmonių visose pasaulio vietose.
Vardan Dievo ir visko, kas anksčiau pasakyta, Al-Azhar al-

Sharif – su musulmonais Rytuose bei Vakaruose – ir Katalikų Baž-
nyčia – su katalikais Rytuose bei Vakaruose – deklaruoja dialogo 
kultūros priėmimą kaip kelią; bendradarbiavimą kaip elgsenos 
normą; tarpusavio supratimą kaip metodą ir kriterijų.

Mes, tikintys į Dievą bei galutiniu susitikimu su Juo ir Jo teismu, 
dėl savo religinės ir moralinės atsakomybės, taip pat per šį dokumentą 
kviečiame save pačius, pasaulio lyderius, tarptautinės politikos ir 
pasaulinės ekonomikos kūrėjus rimtai angažuotis plėtojant tole-
rancijos, sambūvio ir taikos kultūrą; kaip įmanoma greičiau įsikišti 
sulaikant nekalto kraujo liejimą ir užbaigiant karus, konfliktus, 
aplinkos niokojimą, moralinį bei kultūrinį nuosmukį, kurį išgyvena 
šiandienos pasaulis.

Kviečiame intelektualus, filosofus, religijos atstovus, meninin-
kus, žiniasklaidos ir kultūros žmones visame pasaulyje iš naujo su-
vokti taikos, teisingumo, gėrio, grožio, brolybės ir žmonių sambūvio 
vertę, patvirtinti šių vertybių reikšmę kaip išganymo inkarą visiems 
visur tai propaguojant.

Tęsinys laikraštyje „Prisikėlimas“ Nr. 198

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Dokumentas apie žmogiškąją brolybę  
dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje 

(Tęsiame Nr. 196 pradėtą spausdinti Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus  ir Didžiojo Al-Azhar imamo Ahmad Al-Tayyeb Dokumentą)  

Mama, šiandien Tavo šventė – sugrįžk namo.
Jau gegužis žaliuoja, ievos žydi  

ir obelys prie lango šnara – pareik namo.
Pabūsime prie židinio, paklausysime  

dainų apie Motiną:
„Tu – mano dienos, Tu – mano naktys, 

Švelniausia šypsena ant veido ...“
Saulė nusileido, 

Tavo akys lyg žvaigždės.
Ak, tas ilgesys, apsigaubęs juoda skara...

Kas liko iš „Tavo juoko ir dainų“?
Tik sauja pelenų.

Balsas užgesęs po žeme.
Tačiau man atrodo – Tu stovi šalia savo būtimi, 

Mama, šiandien Tavo šventė...
Meile lydi vaikus žemės keliais!
Sapnuos menu, prisiliesdamas  

vaikystės bučiniais.
Tik aš bijau atvert prisiminimų albumą, 

Kad jau niekas niekada nebesugrįš –
Pageltusios nuotraukos, Tavo akiniai, 

Rožančius, maldaknygė...
Suglumusi tyla.

Ir ašara sužvilgo maldoje.
Tikriausiai Tu lauki manęs?

Kai Viešpats pašauks, aš ateisiu susitikti su Tavimi.
Ir liks mano kambary ant sienos
Tavo portretas ir deganti žvakė.

Sustingę žingsniai skausmingoj mėnesienoj... Su Motinos 
diena! Kun. Robertas Pukenis

POPIEŽIUS IR PASAULIS 

Bendrosios audiencijos dalyviams popie-
žius tęsė katechezę apie Mišias, kalbėdamas 
apie „Tėve mūsų“ maldą, kuria prasideda 
kita svarbi Aukos liturgijos dalis – Komu-
nija.

12. Popiežius:  
„Tėve mūsų“ malda prieš Komuniją

(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą)
„Tėve mūsų“ – tai ne viena iš daugelio 

krikščioniškų maldų, bet Dievo vaikų malda. 
Tai didžioji malda, kurios mus išmokė pats 
Jėzus. Mes ją kalbame kupini tų pačių jaus-
mų, su kuriais ją kalbėjo Jėzus. Kalbėdami 

„Tėve mūsų“, mes meldžiamės taip, kaip 
meldėsi Jėzus. Jo pamokyti, mes drįstame 
kreiptis į Dievą ir vadinti jį Tėvu, nes esa-
me iš vandens ir Šventosios Dvasios gimę 
naujam gyvenimui. Niekas negalėtų vadinti 
Dievo šiuo familiariu vardu „Aba“, „Tėvas“, 
jei paties Dievo nebūtų pašauktas naujam gy-
venimui, jei Šventoji Dvasia jo nepaskatintų 
taip į Dievą kreiptis.
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– Pagalvokime, – sakė popiežius, – 
be Šventosios Dvasios įkvėpimo niekas 
negalėtų vadinti Dievo „Tėvu“. Kiek kartų 
žmonės kalba šią maldą, nesuprasdami ką 
sako. Tu sakai „Tėve“, bet ar supranti, kad 
kreipiesi į savo Tėvą, į visos žmonijos Tėvą, 
į Jėzaus Tėvą? Ar supranti, kad esi šio Tėvo 
vaikas? Kalbėdami šią maldą, mes užmezga-
me ryšį su mus mylinčiu Tėvu, tačiau ryšys 
įmanomas tik Šventosios Dvasios dėka, nes 
tai Ji mums įkvepia suvokimą, kad esame 
Dievo vaikai. Kokia gi kita malda mus galėtų 
geriau paruošti sakramentinei Komunijai su 
Dievu? Jokia kita. Tik ši malda.

Viešpaties malda – „Tėve mūsų“ mal-
da – mes prašome kasdienės duonos, o tokia 
krikščionims yra Eucharistijos duona, kurios 
mums reikia, kad galėtume gyventi Dievo 
vaikų gyvenimą. Taip pat meldžiame, kad 

būtų mums atleistos mūsų kaltės. Kad būtu-
me verti priimti Dievo atleidimą, mes savo 
ruožtu įsipareigojame atleisti tiems, kas mums 
nusikalto. Tuo pačiu ši malda mus nuteikia 
broliškai meilei. Galiausiai taip pat prašome 
gelbėti mus nuo pikto, kuris nori mus atskirti 
nuo Dievo ir nuo brolių. Šie prašymai mus 
paruošia priimti Šventąją Komuniją. Šiuos 
prašymus, išsakytus „Tėve mūsų“ maldoje, 
dar kartą visų vardu pakartoja kunigas, tar-
damas: „Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio 
blogio. Suteik ramybę mūsų laikams.“

Po to seka ramybės palinkėjimo ges-
tas, kuris tarsi užantspauduoja Viešpaties 
maldoje išsakytus prašymus. Ramybės 
palinkėjimas, sakė popiežius Pranciškus, 
Romos Bažnyčios liturgijoje žinomas nuo 
pat pirmųjų amžių, atsimenant apaštalo šv. 
Pauliaus įspėjimą, kad negalėtume dalytis 
ta pačia duona, kurios dėka esame Kris-

taus Kūno nariai, jei vieni kitų broliškai 
nemylėtume.

Po ramybės palinkėjimo seka duonos 
laužymas, kuris apaštalų laikais davė vardą 
visai Eucharistijos liturgijai. Jėzus laužė 
duoną Paskutinės vakarienės metu. Pagal 
šį gestą mokiniai jį atpažino prisikėlusį. Šį 
gestą Mišių Aukos liturgijoje palydi invo-
kacija „Dievo Avinėli“. Taip Jėzų pavadino 
Jonas Krikštytojas. Eucharistijos duonoje 
tikintysis atpažįsta  tikrąjį Dievo Avinėlį, 
pasaulio Išganytoją Kristų, ir Jį maldauja: 
„pasigailėk mūsų“, „suteik mums ramybę“.

„Pasigailėk mūsų“, „suteik mums ramy-
bę“ – šie žodžiai, tariami laužant duoną po 
„Tėve mūsų“ maldos, padeda mums deramai 
nuteikti savo dvasią dalyvauti Eucharistijos 
puotoje, kuri yra mūsų bendrystės su Dievu 
ir broliais šaltinis.

Parengta pagal Vatikano radiją

Visiems yra žinoma, kad po Antrojo 
pasaulinio karo didelė Europos dalis liko 
komunistų rankose. Tarp jų buvo ir Austrija. 
Ji turėjo likti socializmo valdoma, kaip ir 
kitos vadinamosios demokratinės šalys. Bet 
štai Austrijoje 1947 metais buvo įsteigta 
tarptautinė organizacija – Mėlynoji armija. 
Tai Fatimos Marijos garbintojai. 10 % austrų 
(700 tūkstančių) ėmė kasdien kalbėti rožinį. 
Ir staiga – nei iš šio. nei iš to SSSR 1955 m. 
gegužės 13 d. (Fatimos dieną!) išvedė Raudo-
nąją armiją iš Austrijos. Austrija liko laisva!

Garsusis stigmatizuotasis tėvas Pijus 
(dabar šventasis) 1962 metais pareiškė, kad 
Rusija atsivers, liausis persekiojusi tikėjimą, 
kai Mėlynosios armijos narių bus tiek, kiek 
komunistų pasaulyje. Tuo metų komunistų 
buvo apie 25 milijonus, o Marijos mylėto-
jų – apie 20 milijonų. Jų skaičius susilygino 
1988 ir 1989 metų sandūroje. O juk tada ir 
prasidėjo TSRS griuvimas!

Filipiniečiai daug ko gali pamokyti 
pasaulį. Šeima Filipinuose yra tikrai gy-
voji „namų bažnyčia“. Būtent Filipinuose 
praktiškai nėra skyrybų, nėra abortų, nėra 
kontraceptinių priemonių. Šeimų vidutinis 
dydis – 5,4, dažnoje šeimoje – 10 vaikų. 
Filipiniečių tautos yra labai gyvybingos, 
judrios, linksmos.Kodėl filipiniečių šeimos 
yra pavyzdys pasaulio šeimoms? Kodėl jų 
šeima tokia tvirta? Kiekvienoje šeimoje 
– gyva kasdienė bendra malda, dažnas kas-
dienis dalyvavimas pamaldose bažnyčioje. 
Šventadieniais į pamaldas renkasi dauguma 
gyventojų – iki 90 procentų (palyginimui: 
lietuvių – 10 procentų). Šventadieniais pa-
maldos bažnyčiose nuo 5 val. ryto beveik 
kas valandą iki nakties. Ir visos bažnyčios 
pilnos. Šiokiadieniais pirmosios Mišios ryte 
5 val. Kadangi ten klimatas karštas, tai pietų 

pertrauka yra ilga, iki 3 val. Jos metu visose 
bažnyčiose vyksta pamaldos, ir bažnyčios 
vėl pilnos. Įdomiausia, kad „Viešpaties 
angelo“ maldai 12 val. ir 18 val. nustoja 
dirbti parduotuvės ir įstaigos: visi žmonės 
kelias minutes sustoję meldžiasi. Mes galime 
tik svajoti apie tokias gražias katalikiškas 
tradicijas. 

Filipiniečiai yra nepaprastai dėkingi 
Dievui ir Švenčiausiajai Mergelei Marijai 
už laisvę, už išvadavimą iš tironijos. Tad 
trumpai apie Filipinų istoriją.

Filipinai 1946 m. gavo nepriklausomybę. 
Tačiau 1983 m. prezidentas Ferdinandas 
Markosas (Marco) paskelbė nepaprastąją pa-
dėtį, nužudė opozicijos lyderį Akino. Beteisė 
tauta vis labiau skurdo. Katalikų Bažnyčia 
Filipinuose paragino tautą prašyti Marijos 
pagalbos. Kažin ar kas nors Lietuvoje yra 
girdėjęs apie Filipinų Rožinio revoliuci-
jas? Filipinų vyskupai su Vatikano leidimu 
1985-uosius paskelbė Marijos metais – at-
sivertimo, atgailos ir pasiaukojimo metais. 
1986 m. vasario mėn. prasidėjo Rožinio 
revoliucija: begalinės žmonių minios su 
rožiniais rankose išėjo į gatves prieš karinį 
Markoso režimą. Dieną ir naktį Manilos 
gatvėse klūpėjo 3–4 milijonai žmonių ir mel-
dėsi – kalbėjo rožinį. Čia pat gatvėse buvo 
aukojamos ir šv. Mišios. Markosas įsakė 
kariuomenės būriams išsklaidyti minias, pa-
siuntė ir tankus. Žmonės nesitraukė – iškėlę 
rankas su rožiniais klūpėjo, balsiai meldėsi 
ar giedojo. Galėjai pamatyti sukrečiančių 
scenų. Daugelis kareivių lipo iš tankų ir 
verkdami atsiklaupę minioje meldėsi. „Dar 
niekada Maniloje ir visuose Filipinuose 
nebuvo sukalbėta tiek rožinių, kaip tomis 
vasario dienomis“, – liudija jaunas jėzui-
tas antrąją revoliucijos dieną pašventintas 

kunigu ir primicijų Mišias aukojęs čia pat 
tarp tankų. 25-oji vasario – Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos pergalės diena: Markosas 
kapituliuoja. Nebuvo nė vieno žuvusio (koks 
skirtumas lyginant su mūsų dainuojančia 
revoliucija sausio 13-ąją!). Tauta išrenka 
prezidente 1983 m. nužudytojo Akino dukrą.

Panašiai įvyko ir per antrąją Rožinio 
revoliuciją Filipinuose. Būtent 1996 metais 
tautą populizmu sužavėjo kino artistas Jo-
sefas Estrada ir buvo išrinktas prezidentu. 
Labai suklestėjo korupcija, tauta buvo 
stumiama vis į didesnį vargą ir neteisybes. 
Kilo pilietinio karo pavojus. Senatas nepa-
jėgė konstituciniu keliu nuversti prezidento. 
Kardinolas Sin 2001 m. sausio šešioliktosios 
naktį vėl kvietė filipiniečius melstis į Mariją 
tol, kol prezidentas bus nuverstas. Jis pats 
vidurnaktį prie Marijos statulos aukojo šv. 
Mišias. Vėl begalinės minios rinkosi į tą 
vietą, kur 1986 metais buvo sustabdyti tan-
kai. Ten pastatyta milžiniška Marijos statula. 
Po poros dienų – jau keli milijonai. Vokietis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Rožinio malda — galingesnė už ginklus
Vyskupas Jonas KAUNECKAS
Dvidešimtajame amžiuje yra žinomos keturios didelės Rožinio pergalės: 
Austrijos išvadavimas, TSRS sugriuvimas, Filipinų pirmasis išvadavimas, 
Filipinų antrasis išvadavimas. Tačiau apie viską iš eilės.

„Nuo to laiko, kai Mergelė 
Marija įdavė į mūsų rankas 
tą nepaprastą galią – Rožinį, 
neliko žemėje nei materialinės, 
nei dvasinės, nei tautinės, nei 
tarptautinės problemos, kurios 
negalėtume įveikti ta malda ir 
auka“ (Fatimos seselė Liucija).
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Fidelis Stoeckl, tų dienų liudininkas,  lai-
kraštyje „Tages Post“ rašo: „Su pasauliečiais 
meldėsi kunigai, klierikai, vienuolės. Staiga 
tiesiog virš galvų skrenda karinis malūnspar-
nis. Žmonės dar garsiau šaukia maldas. Kitą 
dieną lauke už minios nusileido malūnspar-
nis ir po 10 minučių prie Marijos statulos 
buvo pranešta, kad generolai ir visi armijos 
vadai pareiškė, kad nebeklausys prezidento 
ir pereina į tautos pusę. Netrukus prie statu-
los pasirodė vyriausias kariuomenės vadas 
ir generolai: „Vykdysime tautos valią.“ 
Džiaugsmas buvo begalinis. 5 val. ryto kar-
dinolas aukojo padėkos Mišias. Sausio 24 
d. savo ganytojiškame laiške jis rašo: „Kaip 
galėjo nugalėti abi taikios revoliucijos? Yra 
tik vienas atsakymas: Dievo malonės dėka 

Džiugu buvo matyti į šv. Jono Pauliaus 
II namus susirinkusį gausų būrį Šiluvos Švč. 
Mergelės Marijos draugijos narių iš įvairių 
Kauno arkivyskupijos parapijų: Ariogalos, 
Jonavos, Kauno, Raseinių, Šiluvos.

Kongresą atidarė J. E. arkivyskupas 
emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrėjas. 
Jis papasakojo, kaip 2009 m. įsteigė Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos draugiją, suvokdamas 
savo, kaip ganytojo, atsakomybę, trokšdamas 
atsiliepti į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei 
siekdamas dar plačiau skleisti Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią. 

Pirmoji kongreso diena buvo draugijos 
narių dvasinio atsinaujinimo – rekolekcijų 
diena. Rekolekcijų mąstymus vedė arki-
vyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, 
juose kviesdamas apmąstyti Marijos reikšmę 
katalikų tikėjime bei Kristaus Kryžių, kaip 
mūsų išganymo ašį, kaip Dievo meilės vir-
šūnę. Prieš vidurdienio šv. Mišias bazilikoje 
suklupome bendrai Rožinio maldai.

Pirmosios, kaip ir antrosios, kongreso 
dienos kulminacija – Eucharistijos šventimas 
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo baziliko-
je. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas 
emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, konce-
lebravo bazilikos klebonas E. Murauskas, 
Apsireiškimo koplyčios bei šventovės rek-
torius Darius Vasiliauskas ir mūsų parapijos 
vikaras Virgilijus Dudonis. Homiliją sakė 
arkivyskupas emeritas, akcentavęs Kryžiaus 
prasmę žmogaus gyvenime. 

Po pietų pertraukos, rekolekcijų mąs-
tymo ir Dievo Gailestingumo pamaldų, 
dauguma draugijos narių susiruošė į 2,2 
km piligrimų taką per Šiluvos šilą – pereiti 
apmąstant 14 stočių Kryžiaus kelią. Vaka-

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos kongrese dalyvavo  
Kristaus Prisikėlimo parapijos atstovai

rop vienų narių dar laukė filmas “Kelias į 
Šiluvą”, kiti, panirę į maldą, dalyvavo 13 
valandų Švč. Sakramento adoracijoje už 
Šiluvos šventovės dvasinį atsinaujinimą. 

Antroji kongreso diena, kaip ir kiekvieno 
mėnesio 13-oji – tradicinė Marijos diena 
Šiluvoje. Kongreso rengėjai ją dar pavadino 
Šiluvos piligrimų ir visų Draugijos narių 
susitikimo diena. Ji prasidėjo 9 val. Švč. M. 
Marijos Apsireiškimo koplyčioje Valandų 
liturgijos Rytmetine malda ir šv. Mišiomis 
už Draugijos gyvus ir mirusius narius.

Po šių Mišių kongreso nariai klausėsi 
konferencijos „Marija – Kryžiaus Motina“. 
Ją Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vedė 
Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacijos 
sesuo Faustina CSJ. Ji pabrėžė Marijos 
vienybę su Kristumi ir kalbėjo apie Mariją, 
kaip apie Kryžiaus Motiną, visos žmonijos 
dvasinę Motiną, motinos meilės ir kančios 
simbolį, kaip apie mūsų vilties Motiną. 

Po konferencijos ir Rožinio maldos kartu 
su gausiai susirinkusiais piligrimais iš Rasei-
nių dekanato bazilikoje šventėme Eucharis-
tiją. Iškilmingai liturgijai vadovavo Kauno 
arkivyskupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno 
arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius 
ir būrys kunigų. 

Homilijoje Kauno vyskupas Algirdas 
taip pat akcentavo ir Mergelės Marijos mi-
siją: Dievas Ją, Aušros Žvaigždę, žmonijos 
tamsoje siuntė, kad stiprintų išganymo 
viltį, vestų žmones prie Jėzaus. Jis kvietė 
išgyventi Didžiosios savaitės įvykius savo 
širdyse, pereiti tą kelią, kuri Marija nuėjo 
nuo Betliejaus iki Golgotos, ir liudyti Kristų 
vilties stokojančiam pasauliui. Šv. Mišių 

pabaigoje Draugijos nariai atnaujino savo 
įsipareigojimus. Po Gailestingumo pamaldų 
ir Švč. Sakramento adoracijos vyko draugi-
jos skyrių prisistatymai, liudijimai, dalytasi 
veiklos patirtimi, aptarti ateities planai. 
Dvasingą bei prasmingą kongreso darbą 
apibendrino ir palaiminimą suteikė vyskupas 
Algirdas Jurevičius. 

Abiejų kongreso dienų “darbotvarkėje” 
buvo apstu maldų, mąstymų, adoracijos, pil-
na džiugios nuotaikos, dvasinės bendrystės 
džiaugsmo ir, tikime, M. Marijos artumo 
palaimos. 

Nuoširdžiai dėkojame kongreso orga-
nizatorei draugijos pirmininkei ses. Pran-
ciškai už sklandų kongreso darbą ir dvasią 
pakylėjusių dienų nuotaiką. Dėkojame 
prelegentams – arkivyskupui emeritui Si-
gitui Tamkevičiui bei seseriai Faustinai. Ir, 
žinoma, dėkojame Šiluvos Mergelei Marijai, 
melsdami toliau laiminti mūsų veiklą. Iki 
naujų susitikimų Šiluvoje! 

ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos globa. 
Abi taikios revoliucijos moko mus, kad 
Viešpats išklauso maldas. Kai Dievo tauta 
atgailaudama kreipiasi į Jį malda, Jis gina 
žmogaus vertingumą ir laimina šalį. Galin-
gesnė už ginklus yra pasitikinčiųjų malda. 
Tautos budėjimas maldoje galingesnis už 
karinę jėga. Rožinis galingesnis už ginklus. 
Tikrasis ateities planavimas — malda ir 
pasninkas.“

Kaip tai reikėtų įsidėmėti mums, lie-
tuviams! Su Dievo pagalba atgavę laisvę, 
užmiršome Dievą. Bažnyčios pustuštės, 
malda šeimoje tokia reta. Pasitikime tik savo 
jėgomis. Ir stebimės: gyvenimo sąlygos 
vis sudėtingesnės, neteisingumo, smurto, 
korupcijos vis daugiau. Todėl daugelis 

praranda viltį, žudosi. O kiek daug mūsų 
tarpe nesantaikos, priešiškumo, susiskal-
dymų, skyrybų! Daugelį pamokų turėjome 
Lietuvos istorijoje, bet vis užmirštame ga-
lingiausią ginklą – maldą, ypač Rožinį. Ne 
kartą pajutome, jog dvasinis susitelkimas, 
vienybė darė tiesiog stebuklus. Ir dabar 
visa ateitis nuo mūsų priklauso: kaip mes 
pasinaudosime galinguoju maldos ginklu. 
Trokšdami dvasinių, moralinių, materialinių 
permainų, negalime užmiršti pagrindinio 
permainų ginklo – maldos. Atnaujinkime 
šeimos maldas, pamaldumo praktikas, da-
lyvavimą šventadienio Mišiose, sakramentų 
priėmimą. Ir dar Rožinis. Patikėkite, bran-
gieji, tai tikrasis permainų ginklas, galingas, 
garantuotas! 

Ada AZAREVIČIENĖ
Balandžio mėn. 12–13 d. Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
draugijos narių kongresas, į kurį paminėti draugijos 10-metį pakvietė draugi-
jos pirmininkė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ. Jame dalyvavome ir 
mes – parapijoje veikiančio skyriaus narių atstovų grupelė, vadovaujama 
dvasios vadovo kun. Virgilijaus Dudonio. 
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PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Maisto paketai neįgaliesiems!
Parapijos teritorijoje gyvenančius 

nedirbančius neįgaliuosius ir/ar juos pri-
žiūrinčius artimuosius kviečiame kreiptis 
į parapijos Caritas.  Maisto paketai neįga-
liesiems ir jų artimiesiems nemokamai da-
lijami trečiadieniais 14–16 val. parapijos 
namuose prie mažosios Prisikėlimo baž-
nyčios, Aukštaičių g. 6, Pagalbos namuose 
tarnybos patalpose. Pageidaujančius 
gauti maisto paketą prašome registruotis  
tel.: 8 37 323548, 8 683 18181

PAGALBOS NAMUOSE 
TARNYBOS INFORMACIJA

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 sielovados 
aspektai. Mokymai nemokami, visi da-
lyviai yra vaišinami arbata ir sausainiais. 
Gegužės mėn. mokymai vyks gegužės 
15 dieną nuo 18 val. Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos konferencijų salėje.  

Kviečiame visus besidominčius! 
Smulkesnės informacijos teiraukitės: 
tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 arba 
el.paštu  lc.slauga@gmail.com

PRO MEMORIA

Pas Viešpatį iškeliavo Kristaus Prisikėlimo  
parapijos darbuotoja Birutė Pulokienė 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Parapijos bendruomenės telkimas ir stiprinimas:  
savanoriškos pagalbos namuose teikimo ypatumai

Jūratė MATIKOVIENĖ
Krikščioniška bendruomenė pašaukta tar-

nystei, pagalbai vieni kitiems. Taip mes liudi-
jame tikėjimą į mus visus  mylintį Dievą, kurio 
gailestinga meilė per mus pasiekia vienišus, 
sergančius, vargstančius. Pastaraisiais metais 
plinta nauja skurdo forma – vienišumas, kartu 
auga poreikis padėti vienišiems, senatvės ir ligų 
varginamiems žmonėms. 

Ką gali padaryti bendruomenė, kaip galiu 
prisidėti aš? Šiuos klausimus aptarėme š. m. ba-
landžio 27 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos 
salėje, kur vyko Kauno arkivyskupijos Caritas 
surengtas bendruomenės telkimo renginys. 

Renginį pradėję Lietuvos Caritas generalinė 
direktorė Deimantė Bukeikaitė ir Kauno arki-
vyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas 
kalbėjo apie aktualius dienų iššūkius ir mūsų 
pašaukimus. Senstant visuomenei ir didėjant 
emigracijai, kiekvienais metais auga pagalbos 
reikalingų vyresnio amžiaus ir/ar neįgalių asme-
nų skaičius Lietuvoje. Bažnyčios bendruomenė 
visais laikais pirmoji atliepdavo į visuomenėje 
kylančius skurstančiųjų poreikius. 

Pagalbos namuose tarnybos darbuotojos – 
Ramunė Bernotaitė ir Aiva Naginevičienė pristatė 
mūsų parapijos patirtį, organizuojant ir teikiant 
pagalbą namuose. 

Lietuvos statistikos departamento duomeni-
mis kasmet Lietuvoje vis didesnę visuomenės 
dalį procentaliai sudaro 60 metų ir vyresni gy-
ventojai. Šie pokyčiai yra sąlygojami kintančios 
visuomenės struktūros – mažėjančio gimstamumo 
bei nemažėjančio gyventojų emigracijos masto. 

Per pastaruosius trejus dešimtmečius 60–74 
metų žmonių Lietuvoje skaičius išaugo 37 % , o 
vyresnių nei 75 metų – 73 % (Pagyvenę žmonės 
Lietuvoje, 2000). Iš praktikos pastebime, kad 
nemažai darbingo amžiaus Kauno m. gyventojų 
atsiveža iš kitų rajonų sergančius ir priežiūros 
reikalingus savo artimuosius, kad galėtų derinti 
jų priežiūrą ir savo darbinį užimtumą. 

Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir sa-
vanoriai darbo dienomis lanko pagalbos reikalin-
gus ir teikia jiems namuose reikalingas paslaugas 
viso I Kauno dekanato teritorijoje. Lankomiems 
žmonėms padedama susitvarkyti buityje, gami-
namas maistas, padedama apsirūpinti kasdiene 
švara ir higiena (prausimas, sauskelnių keitimas), 
padedama atlikti kitas socialines medicinines pas-
laugas, esant poreikiui ligoniui aplankyti pakvie-
čiamas kunigas. Taip pat konsultuojami ir mokomi 
ligonius prižiūrintys artimieji ir bendruomenės 
nariai. Esant poreikiui, tarnybos darbuotojai lydi 
neįgaliuosius į poliklinikas, darbingumo nusta-
tymo komisijas, kitas viešas erdves, organizuoja 
šventes ir išvykas (į Šiluvos šventovę ir kt.).

Pranašas Izaijas kalbėjo: „Visa žmonija – 
kaip žolė, jos gražumas – kaip laukų  gėlės, žolė 
nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik Viešpats pasiunčia 
ant jųjų vėją.  Tikrai! Žmonės tėra tik žolė“ (Iz 
40, 6–7).

Balandžio 27 d. pas Viešpatį iškeliavo ilga-
metė Kristaus Prisikėlimo parapijos darbuotoja 
Birutė Pulokienė (1952–2019 m.). 

Jau senokai parapijiečiai ir Kristaus Prisi-
kėlimo bazilikos lankytojai pastebėjo, kad jų 
nepasitinka kukli, visada maloni, nuolanki, opti-
mizmu trykštanti moteris,  pasiruošusi patarnauti 
ir padėti.  Tai bilietų platintoja Birutė Pulokienė. 
Ji buvo tarsi bazilikos veidrodis, visus pasitikdavo 
ir išleisdavo, kioskelis – jai buvo antrieji namai. 
Išdirbusi parapijoje 10 metų, Birutė  nepaisė dar-
bo valandų, visada ateidavo į darbą porą valandų 
anksčiau, kad galėtų patarnauti bazilikos lanky-
tojams ar kiekvienam atsitiktinai užklydusiam 
praeiviui. Išėjusi atostogų susirgo, ir netikėta 
mirtis  atėmė ją iš mūsų.

Parapijos klebonas monsinjoras Vytautas 
Grigaravičius per laidotuvių šv. Mišias bazilikoje 
kalbėjo: „Nė vienam nepavyksta išvengti mirties. 
Sunku jos nepastebėti ir  ją aplenkti. Anksčiau ar 

vėliau kiekvienam lemta akis į akį susidurti su šia 
paslaptimi. Mirtis – tai skaudus išsiskyrimas. Netgi 
kai žmogus sulaukia garbaus amžiaus, kai sunkiai 
suserga, kai gydytojai neduoda jokios vilties, vis 
vien mūsų žmogišku mąstymu mirtis užklumpa 
staiga ir netikėtai. Kardinolas V. Sladkevičius vie-
noje homilijoje sakė: „Žemėj yra tik vienas kalnelis, 
ant kurio užkopę turime galimybę  pradėti kilti jau 
čia žemėje, kad pasiektume dangų ir amžinąją 
laimę. Toji vieta – mūsų pačių širdis, toji aukštuma 
– tai mūsų meilė Dievui ir žmonėms, mūsų pačių 
dvasinis pasikeitimas.  Kuo didesnė meilė, tuo 
arčiau dangaus esame“. Jėzus gyvendamas žemėje 
davė pažadą: „Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. 
Kas tiki mane, – nors ir mirtų, bus gyvas“ (Jn 
11, 25). Mes, tikintieji, tikime, kad visi Jėzaus 
pažadai išsipildo. Jėzus prisikėlė, ir tai garantas 
visiems, kurie Jį tiki, gyventi kartu su Juo amžinai 
Dangaus karalystėje.  Birutė buvo tikinti moteris, 
nuoširdžiai pasitikėjo Dievu, turėjo jautrią, didelę 
širdį – aukštą kalną, nuo kurio ji neabejotinai pakilo 
į Dangaus karalystę.“ 

Tegul mūsų nuoširdi malda  palydi mielą, ger-
biamą, darbščią Birutę Pulokienę  į amžinuosius 
Tėvo namus. Ilsėkis ramybėje!

Gegužės mėnesio liturginis  
kalendorius

1 – Šv. Juozapas Darbininkas
3 – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
5 – III Velykų sekmadienis.  

Motinos diena
12 – IV Velykų sekmadienis
14 – Šv. Motiejus, apaštalas
19 – V Velykų sekmadienis
26 – VI Velykų sekmadienis
31 – Švč. Mergelės Marijos  

Apsilankymas
lk.katalikai.lt/ 

PARAPIJOS INFORMACIJA

Parapijoje švenčiame  
Motinos dieną

Gegužės 5 d., pirmąjį gegužės 
sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažny-
čia švenčia Motinos dieną. 11.00 val. 
bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, 
o 18.00 val. – už mirusias motinas,  
17.00 val. bus giedamas Rožinis už 
mirusias motinas. Visą oktavą vakarais  
18.00 val. taip pat bus aukojamos su-
dėtinės šv. Mišios už mirusias motinas.

Kviečiame į gegužines  
pamaldas!

Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. 
Mergelės Marijos garbei. Tikinčiuosius 
kviečiame į gegužines pamaldas, kurios 
vyks kiekvieną vakarą 18.30 val. Kris-
taus Prisikėlimo bazilikoje.


