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Šalia Videniškių bažnyčios išlikęs Šv. 
Augustino regulos vienuolyno pastatas, 
kurį 1617 metais fundavo vaivada Martynas 
Marcelijus Giedraitis. Kartu su broliu vys-
kupu Merkeliu Giedraičiu jis Videniškiuose 
pastatė parapinę bažnyčią. Vėliau dešinėje 
jos pusėje buvo įrengta Dievo tarno Mykolo 
koplyčia su altoriumi ir paveikslu, išlikusi 
iki šių dienų. Po koplyčia esančiame rūsyje 
laidojami Giedraičių giminės atstovai.

Manoma, kad Mykolas Giedraitis gimė 
apie 1420–1425 metus. Literatūroje mini-
ma, jog jis buvo vienturtis Jurgio ir Mari-
jonos Giedraičių sūnus, nuo gimimo buvo 
neįgalus, vaikščiodamas rėmėsi ramentu. 
Palaimintojo gimtinė – Giedraičiai, tačiau 
neatmetama galimybė, kad galėjęs gimti ir 
Videniškiuose, senelio dvare. 

Šaltinių stoka neleidžia atsakyti į klausi-
mą, kas paskatino Mykolą atsisakyti kilmės 
privilegijų ir stoti į atgailos kanauninkų vie-
nuolyną Bistryčioje (dabartinės Baltarusijos 
teritorijoje). Tačiau žinoma, kad išvykdamas 
į Krokuvoje vyksiančią generalinę kapitulą 
vienuolyno vyresnysis kartu pasiėmė ir 
novicijų Mykolą. Krokuvoje jis ir užbaigė 
noviciatą, davė vienuoliškus įžadus ir, apsi-

stojęs prie Šv. Morkaus bažnyčios, gyveno 
ten iki mirties.

Palaimintasis baigė filosofijos mokslus 
Krokuvos universitete. Gyveno kukliai ir 
pamaldžiai ne ordino bendruomenės namuo-
se, bet vienas, atskirai, mažame kambarėlyje 
šalia įėjimo į bažnyčią. Prižiūrėjo bažnyčią, 
rūpinosi švara, puošė altorių – atlikdavo 
tai, kas įprasta zakristijono tarnystei. Mėgo 
vienatvę, mažai kur išeidavo. Dėl neįgalumo 
jam nebuvo lengva prisitaikyti prie vienuo-
liams įprasto bendruomeninio gyvenimo, 
tačiau tai netrukdė siekti krikščioniško to-
bulumo. Asmeninė malda, atgaila ir meilė 
liturgijai buvo pagrindinės palaimintojo M. 
Giedraičio dvasinio tobulėjimo priemonės.

Mykolo mirties data – 1485 m. gegužės 
4-oji (keturiolika mėnesių po šv. Kazimiero 
mirties). Jis palaidotas Krokuvos Šv. Mor-
kaus bažnyčioje. Videniškių Šv. Lauryno 
bažnyčioje kiekvieno mėnesio 4 dieną mel-
džiamasi pal. Mykolo Giedraičio litanija, 
aukojamos šv. Mišios.

Mykolą Giedraitį palaimintuoju pradėta 
laikyti dar XVI šimtmetyje (minimi 1544 
metai). Krokuvos vyskupija tuo laikotarpiu 
ėmėsi kai kurių veiksmų, būdingų skel-

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas ti-
tuliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu 
Nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei 
apaštaliniu Delegatu Arabijos pusiasaliui. 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS NAUJIENOS

Lietuvos vyskupams nutarus, iškilmingos padėkos šv. Mišios už garbingojo Mykolo 
Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Lietuvoje buvo aukojamos birželio 22 dieną, 
šeštadienį, 12 val., Videniškių Šv. Lauryno parapijos bažnyčioje, Molėtų rajone, Kaišiadorių 
vyskupijoje. 
Mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį popiežius Pranciškus palaimintuoju paskelbė 
2018 m. lapkričio 8-ąją. Tai buvo džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi žemiškieji palai-
mintojo palaikai.
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Švenčiame Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju

bimui palaimintuoju: Mykolo palaikai iš 
palaidojimo vietos Šv. Morkaus bažnyčioje 
buvo perkelti į sarkofagą altoriuje viešai 
gerbti. Paveiksluose jis pradėtas vaizduoti 
su aureole. Viename paveiksle Šv. Morkaus 
bažnyčios koplyčioje pal. Mykolas ir šv. 
Kazimieras vaizduojami besimeldžiantys 
kartu, suklupę prie Marijos paveikslo. Toje 
pačioje koplyčioje saugomas paveikslas, prie 
kurio melsdavęsis pats palaimintasis. Šis 
paveikslas vadinamas „Giedraičio Madona“.

Mykolo Giedraičio beatifikacijos byla 
buvo pradėta 1634 metais, tačiau tik 2018-
ųjų lapkričio 8 dieną Apaštalų Sostas pa-
skelbė dekretą, pripažindamas Dievo tarno 
Mykolo Giedraičio herojiškas dorybes ir 
patvirtindamas jo kultą nuo neatmenamų 
laikų. Nuo šios dienos Mykolas Giedraitis – 
palaimintasis.
Parengta pagal Kaišiadorių vyskupijos ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos informaciją

 

Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo 
apaštalinio Nuncijaus gyvenimo aprašymą. 
Arkivyskupas Petar Rajič gimė Toronte (Ka-
nada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės 
šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupi-
joje 1987 metų birželio 29 d. Gavęs Kanonų 
teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. 
pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje 
tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atsto-
vybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės 
Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų 

2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič 
paskiriamas apaštaliniu Nuncijumi Jemene ir 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 
m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu Nuncijumi 
Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.

Jo Ekscelencija arkivyskupas Petar Rajič 
be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka 
italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Nuncijus Petar Rajič yra šeštasis apaš-
talinis Nuncijus Baltijos šalyse. Ligšiolinis 
apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse arkivys-
kupas Pedro Lopez Quintana buvo paskirtas 
apaštaliniu Nuncijumi Austrijoje ir išvyko 
iš Lietuvos šių metų gegužės 9 d. Nuo jo 
išvykimo iki dabar Šventojo Sosto atstovy-
bei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis 
monsinjoras Christopher T. Washington.

Parengta pagal Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos informaciją

Paskirtas naujas apaštalinis Nuncijus Lietuvoje
2019 m. birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus 
apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė 
arkivyskupą Petar RAJIČ. Titulinis Sarsentero 
arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu 
Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. 
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Pirmutinis ir svarbiausias religijų tiks-
las yra tikėti į Dievą, jį gerbti ir kviesti 
visus žmones tikėti, jog ši visata priklauso 
nuo Dievo, kuris ją valdo. Jis yra Kūrėjas, 
suformavęs mus savo dieviška Išmintimi 
ir apdovanojęs gyvenimo dovana, kad ją 
saugotume. Tai dovana, kurios niekas neturi 
teisės atimti, į ją kėsintis ar ja manipuliuoti 
savo malonumui. Visi privalo saugoti tą gy-
vybės dovaną nuo pradžios iki jos natūralios 
pabaigos. Todėl smerkiame visas praktikas, 
keliančias grėsmę gyvybei, tokias kaip ge-
nocidą, teroristinius išpuolius, prievartinį 
iškeldinimą, prekybą žmonių organais, 
abortus, eutanaziją, taip pat tokias praktikas 
remiančią politinę veiklą.

Taip pat tvirtai pareiškiame, kad religijos 
niekuomet neturi skatinti karo, neapykan-
tos, priešiškumo ir ekstremizmo nuostatų, 
neturi kurstyti smurto ar kraujo praliejimo. 
Tie pragaištingi dalykai yra nukrypimo nuo 
religijų mokymo vaisiai, jie kyla iš politi-
nio manipuliavimo religijomis ir religinių 
grupuočių interpretacijomis, – tos gru-
puotės istorijos laikmečiais piktnaudžiavo 
žmonių širdyse glūdinčių religinių jausmų 
poveikiu ir vedė juos į veiklą, neturinčią 
nieko bendra su religijos tiesa. Tai daroma 
siekiant politinių, ekonominių, sekuliarių ir 
trumparegiškų tikslų. Todėl raginame visus 
liautis naudotis religijomis kaip instrumentu 
žadinant neapykantą, smurtą, ekstremizmą ir 
aklą fanatizmą, liautis naudoti Dievo vardą 
teisinant žudymą, trėmimus, terorizmą ar 
priespaudą. To prašome remdamiesi mūsų 
bendru tikėjimu į Dievą, kuris sukūrė žmo-
nes ne tam, kad jie būtų žudomi ir kovotų 
tarpusavyje, ne tam, kad būtų kankinami ar 
žeminami savo gyvenime ir būtyje. Visaga-
liui Dievui nereikia, kad jį kas nors gintų, 

Jis nenori, kad jo vardas būtų naudojamas 
terorizuojant žmones.

Šiame Dokumente vadovaujantis anks-
tesniais Tarptautiniais dokumentais, kuriuo-
se buvo pabrėžiama religijos reikšmė ugdant 
pasaulyje taiką, konstatuojama:

– Tvirtas įsitikinimas, kad autentiški re-
ligijų mokymai ragina mus išlikti įsišaknijus 
taikos vertybėje; ginti tarpusavio supratimą, 
žmogiškosios brolybės ir darnaus sambūvio 
vertybes; atkurti išmintį, teisingumą ir mei-
lę, iš naujo žadinti religinį sąmoningumą 
tarp jaunų žmonių, kad ateities kartos būtų 
apsaugotos nuo materialistinio mąstymo 
dominavimo, taip pat nuo pavojingos ne-
žaboto godumo ir abejingumo politikos, 
besiremiančios jėgos teise, o ne teisės galia.

– Laisvė yra kiekvieno žmogaus teisė: 
kiekvienas naudojasi tikėjimo, minties, 
žodžio ir veikimo laisve. Pliuralizmas ir 
religijų įvairovė, odos spalva, lytis, rasė ir 
kalba atitinka išmintingą Dievo valią, kuria 
Dievas sukūrė žmones. Ši dieviškoji Išmintis 
yra versmė, iš kurios kyla tikėjimo laisvė ir 
laisvė būti skirtingiems. Todėl atmestini bet 
kokie bandymai priversti žmones priimti tam 
tikrą religiją arba kultūrą, taip pat primesti 
kultūrinę gyvenseną, kurios kiti nepriima.

– Gailestingumu grindžiamas teisingumas 
yra kelias ir juo reikia eiti siekiant oraus gy-
venimo, į kurį teisę turi kiekvienas žmogus.

– Dialogas, supratimas ir tolerancijos 
kultūros sklaida, kitų priėmimas ir žmonių 
sambūvis stipriai prisidėtų mažinant dau-
gelį ekonominių, visuomeninių, politinių ir 
aplinkos problemų, slegiančių didelę žmonių 
giminės dalį.

– Dialogas tarp tikinčiųjų reiškia susitiki-
mą didžiulėje bendrų dvasinių, žmogiškųjų 
bei visuomeninių vertybių erdvėje ir per tai 

svarbiausių moralinių vertybių, kurių siekia 
religijos, skleidimą; tai taip pat reiškia ne-
naudingų diskusijų vengimą.

– Kulto vietų – šventyklų, bažnyčių ir 
mečečių – apsauga reiškia religijų, žmo-
giškųjų vertybių, įstatymų ir tarptautinių 
susitarimų laiduojamą pareigą. Bet kokie 
antpuolių bandymai kulto vietose, grasini-
mai į jas pasikėsinti, jas susprogdinti arba 
nuniokoti yra religijų mokymų iškraipymas, 
taip pat aiškus tarptautinės teisės pažeidimas.

– Terorizmas yra apgailėtinas ir kelia 
pavojų žmonių saugumui tiek Rytuose, tiek 
Vakaruose, Šiaurėje ar Pietuose, skleidžia 
paniką, terorą ir pesimizmą, tačiau jis 
kyla ne dėl religijos, net jeigu teroristai ir 
naudojasi religija kaip instrumentu, bet dėl 
klaidingo religinių tekstų aiškinimo, taip pat 
dėl politikos, susijusios su badu, skurdu, ne-
teisingumu, priespauda ir arogancija. Todėl 
būtina liautis remti teroristinius sąjūdžius fi-
nansavimu, ginklais ar strategijomis, taip pat 
bandyti pateisinti tuos sąjūdžius pasitelkiant 
net žiniasklaidą; reikia pripažinti, kad tai 
tarptautiniai nusikaltimai, keliantys grėsmę 
pasaulio saugumui ir taikai. Toks terorizmas 
turi būti smerkiamas, kad ir kokios būtų jo 
formos bei apraiškos.

– Pilietybės samprata grindžiama teisių 
bei pareigų lygybe, pagal kurią visi naudojasi 
teisingumu. Todėl mūsų visuomenėse svarbu 
įtvirtinti visapusiškos pilietybės sampratą, 
atmetant diskriminuojančią mažumų są-
vokos vartoseną, kuri kildina izoliacijos ir 
menkavertiškumo jausmą; tokia vartosena 
atveria kelią priešiškumui ir nesantarvei, iš 
kai kurių piliečių atima laimėjimus, palieka 
juos be religinių ir pilietinių teisių, ir taip jie 
yra diskriminuojami.
Tęsinys laikraštyje „Prisikėlimas“ Nr. 201

SVEČIUOSE PAS…

Svečiuose pas... Žaliakalnio vaikų dienos centro seseris

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)

Iš dešinės į kairę: seserys pranciškonės Joana, kongregacijos generalinė 
vyresnioji Romualda, Žaliakalnio vaikų dienos centro koordinatorė Liudvika 
bei anksčiau čia dirbusi Donata. Aldonos Narušienės nuotrauka

Vilius MISEVIČIUS
Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolyne, Že-

maičių g. 85, jau septyniolika metų renkasi įvairaus amžiaus vaikai. 
Juos globoja šios kongregacijos seserys ir kitos čia dirbančios speci-
alistės. Žaliakalnio vaikų dienos centro koordinatorė sesuo Liudvika 
(Renata Lukoševičiūtė) sakė, kad šis vaikų dienos centras klebono 
Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva Kristaus Prisikėlimo parapijoje 
įsteigtas 2002 m. spalio 15 d. „Jo tikslas – teikiant socialines ir ug-
dymo paslaugas, užtikrinti dienos centrą lankančių vaikų pagrindinių 
poreikių patenkinimą, bendražmogiškų vertybių ugdymą, stiprinti 
vaikų ir tėvų teisingą socializaciją bei mažinti gatvės įtaką vaiko 
žmogiškajai raidai“, – pasakojo koordinatorė. Ši Vytauto Didžiojo 
universiteto socialinio darbo magistrė dirba beveik nuo Žaliakalnio 
vaikų dienos centro įsikūrimo pradžios. Projekto vadovei tenka 
nelengvas minėtos veiklos organizavimo darbas.

Jau septynetą metų čia dirbanti sesuo Joana (Akvilė Kašiubaitė) 
kalbėjo, kad šiuo metu dienos centrą lanko 21 vaikas. Ši Kauno 
kolegijos socialinės pedagogikos studijų programos absolventė pa-
sakoja: „Vaikus į dienos centrą nukreipia mokyklos, socialiniai dar-
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buotojai,  taip pat vaikai patys ateina pas mus 
susižinoję iš savo draugų. Centre jie gali būti 
penkias dienas per savaitę, yra prižiūrimi, 
gauna dalinį nemokamą maitinimą (pietus). 
Per mokslo metus padedame moksleiviams 
ruošti pamokas. Kai kuriems iš jų reikalinga 
pagalba atliekant namų darbus, nes turi spra-
gų mokslo srityje. Todėl smagu matyti, jog 
kai kuriems iš jų su mūsų pagalba pavyksta 
pasiekti vis geresnių mokymosi rezultatų. “ 

Kita centro ilgametė darbuotoja, Ma-
rijampolės kolegijoje socialinio darbo 
pedagogės išsilavinimą gavusi Rosita Sam-
sukevičienė pastebėjo, kad cente pasitaiko 
ir stokojančių socialinių įgūdžių vaikų, tad 
mokytojoms tenka daugiau dėmesio jiems 
skirti padedant tuos įgūdžius lavinti. Beje, 
prireikus Žaliakalnio vaikų dienos centro 
mažieji lankytojai gali išsimaudyti, gauti 
drabužių, higieninių reikmenų, žaislų, raš-
tinės  priemonių ir pratybų knygų. 

Sesuo Liudvika taip pat sakė, kad kai 
kuriems jautresniems vaikams būtina ir 
psichologinė pagalba. Tad kartą per savaitę 
minėtame centre dirba profesionali psicho-
terapeutė Kristina Pelakauskaitė, už kurios 
paslaugas apmoka UAB “Energenas”. „Ypač 
norime pasidžiaugti, kad nuo pat veiklos 

pradžios Žaliakalnio vaikų dienos centrą 
ilgai rėmė Kristaus Prisikėlimo parapija. 
Lėšų vaikams maitinti, išvykoms, sociali-
nių darbuotojų etatams ir kitiems tikslams 
gauname iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Kauno miesto savivaldybė 
centrui skyrė finansinių išteklių užimtumo 
specialisto  etatą. Žaliakalnio vaikų dienos 
centrą taip pat remia JAV labdaros „Vaiko 
vartai į mokslą“ organizacija”, – kalbėjo 
sesuo Liudvika. Ji taip pat padėkojo anksčiau 
čia dirbusioms ir gražų pėdsaką šiame centre 
palikusioms vienuolėms – sesėms Simonai, 
Loretai ir Donatai. 

Žaliakalnio vaikų dienos centre klegesys 
nenutyla ir vasarą – veikla tęsiasi ištisus 
metus. Vasarą vaikai užimti įvairiais užsi-
ėmimais, taip pat vyksta į stovyklą – šįmet 
svečiuojamasi kaimo turizmo sodyboje Dzū-
kijoje. Daug dėmesio skiriama papildomam 
vaikų ugdymui. Populiarios viktorinos, filmų 
peržiūros, intelektiniai žaidimai, ekskursijos, 
prevencinės programos. Taip vaikai įgyja 
naujų įgūdžių ir kartu geriau pažįsta save. 
Padedant  JAV organizacijai “Vaiko vartai į 
mokslą”, vasarą talkino dvi savanorės JAV 
lietuvės Gabija ir Daina. Jos pasiūlė įdomių 
aktyvių užsiėmimų vaikams ir praturtino 

Žaliakalnio vaikų dienos centro lankytojų 
laisvalaikį. Pasak sesers Liudvikos, centro 
auklėtiniams sudaromos galimybės rengtis 
sakramentams, ugdomas jų charakteris bei 
teigiamos moralinės nuostatos. Čia galima 
sutikti ir talkininkų – Kauno aukštųjų moky-
klų studentų, kurie centre atlieka socialinio 
darbo praktiką. 

Už nuopelnus aktyviai dalyvaujant para-
pijos gyvenime ir nuoširdžiai darbuojantis 
Žaliakalnio vaikų dienos centre, dalijant 
vaikams širdies šilumą, atjautą ir pagalbą, 
Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių 
kongregacijos seserys prieš porą metų 
apdovanotos padėkos ženklu „Paminklinė 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“. Šio centro 
kantriosioms ir jautriosioms vienuolėms 
norėtųsi palinkėti Dievo palaimos, didelės 
kantrybės ir ištvermės, kad savo dvasinę šilu-
mą dalijančios moterys nepavargtų sunkiame 
pedagoginiame darbe. Prisimenant pokalbį 
su giedro veido ir nepaprastai geranoriš-
komis seserimis pranciškonėmis įstrigo jų 
išsakyti žodžiai: „Kartais užtenka malonaus 
žvilgsnio, vaiko paglostymo, prisiglaudimo 
prie liūdinčiojo, nuoširdžios šypsenos, kad 
tie likimo nuskriausti, kurie yra šalia mūsų, 
taptų laimingesni.“ 

Vitas LENDRAITIS
Šventoji kankinė Edita Štein gimė 1891 m. 

religingų žydų šeimoje Vokietijos Breslau mieste, 
dabartiniame Lenkijos Vroclave. 1911 m. Edita 
Štein pradėjo studijas Breslau universitete; buvo 
žymaus filosofo, fenomenologijos pradininko 
Edmundo Husserlio studentė, o 1916 m., apgynusi 
filosofijos daktaratą, tapo savo profesoriaus asisten-
te. Iš mokslinių paskatų studijuodama garsiosios 
mistikės ir karmelitų reformatorės Teresės Avilietės 
raštus, Edita vis labiau ėmė domėtis krikščionybe 
ir artėti prie karmelitiškojo dvasingumo. 1922 m. 
sausio 1 d. ji priėmė krikštą. 1933 m. įstojo į Ba-
sųjų karmeličių vienuolyną, o 1938 m. duodama 
amžinuosius įžadus gavo naują vienuolišką var-
dą – Kryžiaus Teresė Benedikta. „Kryžiaus išmintis 

suprantama tik tuomet, kai išbandoma kryžiaus 
našta“, – rašė Edita, tapusi seserimi karmelite, 
galbūt nujausdama, kad jai pačiai teks paliudyti 
šią tiesą. 1942 m. rugpjūčio 2 d. į Olandijos Echto 
karmeličių vienuolyno koplyčią, kurioje drauge 
su kitomis vienuolėmis meldėsi ir sesuo Kryžiaus 
Teresė Benedikta, įsiveržė ginkluoti naciai. Po 
savaitės, rugpjūčio 9 d., ji buvo nužudyta Aušvico 
konclagerio dujų kameroje.

1987 m. popiežius Jonas Paulius II Kryžiaus 
Teresę Benediktą Editą Štein paskelbė palaimintąja; 
1998 m. – šventąja. 1999 m. spalio 1 d., atidary-
damas Europai skirtą neeilinę Vyskupų Sinodo 
asamblėją, popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė 
Europos globėja, kartu su šv. Brigita Švede ir šv. 
Kotryna Sieniete (JM / VaticanNews).

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE 

Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, Mergelė, Kankinė, Europos globėja

Aldona NARUŠIENĖ
Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivys-

kupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikš-
tytojo Gimimo iškilmę, Kauno katedroje 
bazilikoje susirinkę tikintieji, parapijų ben-
druomenių nariai dėkojo Dievui už arkivys-
kupijos bendruomenę, Kauną ir visą Lietuvą. 

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kau-
no arkivyskupijos apaštalinis administrato-
rius  vyskupas A.  Jurevičius, koncelebravo 
arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai .

Pagal tradiciją šią dieną už uolią tarnystę 
parapijų ir rektoratų bendruomenės nariai 
yra apdovanojami  arkivyskupijos garbės 
ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu. 

Ypač džiugu, kad Kauno arkivyskupijos 
garbės ženklai įteikti ir mūsų bendruome-
nės nariams: parapijos pastoracinės tarybos 
nariui, Šv. Juozapo teisės klinikos įsteigėjui  
Nerijui Strikuliui ir parapijos Tikybos moky-
tojų metodinio  centro koordinatorei Aušrelei  
Krunglevičiūtei. 

Dėkojame Nerijui  už   nuoširdžią pagal-
bą rūpinantis bendruomenės poreikiais, už  
galimybę gauti kokybišką pirminę teisinę 
pagalbą patiems pažeidžiamiausiems ben-
druomenės nariams ir Aušrelei – P. Daunio 
aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei 
„Saulės“ gimnazijos vyr. tikybos mokytojai 
metodininkei, parapijos Tikybos mokytojų 

metodinio  centro koordinatorei už nuoširdų 
darbą bei  ženklų indėlį vedant  jaunimą 
tikėjimo pažinimo keliu.  

Nuoširdžiai Jus sveikiname su garbingu 
apdovanojimu ir linkime Viešpaties palai-
mos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios 
sveikatos, toliau uoliai  darbuojantis  Dievo 
garbei ir žmonių labui.

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Šiluvos Dievo Motinos medaliai –  
Nerijui Strikuliui ir Aušrelei Krunglevičiūtei
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PARAPIJOS INFORMACIJA

Birutė VASYLIENĖ,  
Biblijos studijų grupės koordinatorė  
Šių metų, birželio 22 dieną, gaivų va-

saros rytą Biblijos studijų ir Šiluvos M. 
Marijos draugijos narių grupelė, vadovaujant 
parapijos klebonui mons. Vytautui Grigara-
vičiui išvyko į Videniškius švęsti iškilmingų 
padėkos šv. Mišių už garbingojo Mykolo 
Giedraičio pripažinimą palaimintuoju.

Kelionės pradžioje klebonas palaimino 
visus, palinkėjo gerų įspūdžių ir pasiūlė su-
kalbėti Rožinio pirmąją dalį. Rožinio maldą 
pravedė Vlada B.

Į Videniškius atvykome 10.30 val. Iš tolo 
girdėjosi pal. Mykolo Giedraičio litanija ir 
giesmės. Pirmiausiai nuskubėjome į bažny-
čią aplankyti pal. Mykolo koplyčią, vėliau 
įsitaisėme šventoriuje ant savo kėdučių prieš 
didžiulį ekraną.

Netrukus pasigirdo mums gerai pažįs-
tamas kun. Algirdo Akelaičio balsas. Jis 
susirinkusius padrąsino ir pakvietė pasimo-
kyti įžanginės giesmės, pagerbiančios pal. 
Mykolą. Giesmės žodžiai matėsi ekrane ir 
visi kaip kas sugebėjo jungėsi į giedojimą. 
Po šios pamokos kun. Algirdas pravedė 
katechezę, prie kurios verta sustoti, nes visa 
kitą, kas tik turėjo noro, galėjo matyti per 
televiziją, klausytis per Marijos radiją. Kuni-
gas katechezę pradėjo sakydamas, kad labai 
svarbu dalyvauti tokiuose renginiuose, nes 
dalyvaujantys tampa kažkuo kitokesni nei 
tie, kurie nedalyvauja. Po šių žodžių pakvietė 

pakelti rankas, kas dalyvavo susitikime su po-
piežiumi Pranciškumi – miškas rankų. O kas 
dalyvavo su šventuoju pop. Jonu Pauliumi 
II? Vėl pakilo rankos, nors kažkiek mažiau. 
Natūralu, kai kurie galbūt dar buvo per maži 
arba po gilaus sovietmečio dar nesiryžo to-
kiam žingsniui. Po šios apklausos, kunigas 
pareiškė, kad meluosite, jei sakysite, jog po 
šių susitikimų likote tokie patys, kokie bu-
vote iki tol. Ir po šio susitikimo, neabejotinai 
įgysite naujos patirties, jūs tapsite liudytojais 
viso to, ką čia išgyvensite. Jūs jau nebebūsite 
tokie, kokie buvote prieš atvykdami čia.

Pirmas žingsnis, kas šiandien čia vyks-
ta, – tai atvirkštinis procesas to, kas vyko 
prieš 600 metų. Pal. Mykolas gimė čia arba 
šioje apylinkėje ir prieš įšventinimą į vie-
nuolius, persikėlė į didmiestį – Krokuvą. 
Ką tai reiškia, kunigas palygino su asmenine 
patirtimi, kai išvyko mokytis į Romą. (Ma-
nau tokią patirtį esame ne vienas išgyvenę).

 Apskritai, ką reiškia pereiti centrine ga-
tve, kad ir čia, Videniškėse ir centrine gatve 
Krokuvoje. Čia galima žygiuoti laidotuvių 
procesijoje ir visi palydės, pagerbs prie 
kiemo vartelių ar žvelgdami pro langą. Tuo 
tarpu neįsivaizduojamas šis procesas Kroku-
voje ar bet kokiame milijoniniame mieste.

Taigi, šiandien vyksta atvirkštinis proce-
sas ir tam, kas vyko prieš 600 metų, ir tam, 
kas vyko prieš porą savaičių Krokuvoje, tai 
yra didmiestyje. Dabar visi tie patys daly-
viai (iškilmingas padėkos šv. Mišias aukojo 
Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos 
vyskupai ir kunigai) persikėlė čia, kur dau-
giau erdvės, kur laisviau, jaukiau, galima 
grožėtis Dievo sukurtuoju pasauliu. Reikia 
kuo dažniau ištrūkti iš miesto rūmų, kad 

galėtumėt pereiti žole, pasijusti laisvu nuo 
bet kokių suvaržymų, būti arčiau dangaus. 
Šis judesys būdingas Jėzui, tai Jo bruožas. 
Jis buvo piligrimas ir kiekvienas Jo mokinys 
tampa piligrimu.

 Tai antrasis judesys –mes tapome piligri-
mystės vieta. Žmonės renkasi čia, o galėjo 
būti viskas atvirkščiai: viskas suruošta, pa-
rengta iškilmei, o žmonės – išskubėjo švęsti 
Joninių! Tai, kas čia vyksta tampa istorija, 
čia mūsų santykis su Dievu tampa regimu. 
Todėl nedrįskime sakyti, kad likome tokie 
patys! Čia kunigas priminė pop. Pranciškaus 
žodžius, kad turime atsigręžti į praeitį, turim 
nepamiršti savo šaknų.

 Šiandien mes gauname palaiminimą iš 
tolimos praeities – krikščionybės pradžios 
Lietuvoje. Pal. Mykolas Giedraitis po 600 
metų sukvietė mus čia. Tam nereikėjo garso. 
Net triukšmingose Krokuvos gatvėse gali 
atrasti ramią vietą, į kurią pakviečia tylus 
Kristaus balsas adoracijai, asmeniškam 
pokalbiui su Juo. Šis Kristaus bruožas buvo 
būdingas ir Mykolui Giedraičiui.

 Kaip sakė arkivysk. G. Grušas: „ Pa-
laimintuoju paskelbtas Mykolas Giedraitis 
parodo kiekvienam iš mūsų, kad net ir pats 
tyliausias ar kukliausias žmogus gali tapti 
šventuoju, nesvarbu, kokį asmeninį kryžių 
Viešpats yra jam skyręs(...). Dievas tokį at-
sidavusį, nuolankų tarną Mykolą apdovanojo 
išskirtinėmis antgamtinėmis dovanomis, ir 
jis jas panaudojo artimo meilei, lengvin-
damas žmonių dvasines ir fizines kančias, 
maldos galia sugrąžindamas žmones prie 
Dievo. Būtent taip Dievas ir vykdo žmonijos 
išganymo darbą“.

 Katechezę kun. Algirdas baigė, sakyda-
mas, kad pal. Mykolas dėl savo neįgalumo 
galėjo kaltinti visus aplink, tačiau, priešingai, 
jis nuolankiai perėjo krizių etapą ir sugebėjo 
atvesti bet kurį žmogų pas Dievą. Tai buvo jo 
charizmą – vesti nusidėjėlį pas Dievą. 

 Šiandieninis pasaulis alksta bendrystės, 
todėl tegul vienu iš pasikeitimo judesių 
mums tampa – matyti vienišą, apleistą 
žmogų ir padėti jam atrasti džiaugsmą Jėzuje 
Kristuje.

Ar tapome  
kitokie nei kiti?

Liepos mėnesio  
liturginis kalendorius

 2 – Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
 3 – Šv. Tomas, apaštalas
 11 – Šv. Benediktas, abatas,  

 Europos globėjas
15 – Šv. Bonaventūras, vyskupas,  

 Bažnyčios mokytojas
22 – Šv. Marija Magdalietė
23 – Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja
25  – Šv. Jokūbas, apaštalas

PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Maisto paketai neįgaliesiems!

Parapijos teritorijoje gyvenančius nedir-
bančius neįgaliuosius ir/ar juos prižiūrinčius 
artimuosius kviečiame kreiptis į parapijos 
Caritas. 

Maisto paketai neįgaliesiems ir jų arti-
miesiems nemokamai dalijami trečiadieniais 
14–17 val. parapijos namuose prie mažosios 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, Aukštaičių 
g. 6, Kaunas (Pagalbos namuose tarnybos 
patalpose).

Pageidaujančius gauti maisto paketą 
prašome registruotis  

tel.: 8 37 323548, 8 683 18181

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Rugpjūčio mėnesio  
liturginis kalendorius

 6 – Kristaus Atsimainymas
 9 – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta,  

 mergelė, kankinė, Europos globėja
10 – Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
15 – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas  

 į dangų (Žolinė)
24 – Šv. Baltramiejus, apaštalas

Pagal http://lk.katalikai.lt/ 


