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Мielieji,
Birželio 7 d. Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausiąją Trejybę. Šiais metais 
ši šventė sutampa su pasaulietine švente – Tėvo diena. 
Nėra tokio žmogaus, kuris mums būtų svarbesnis už mūsų tėvus. Pirmomis gyvenimo 

akimirkomis mama yra svarbiausias asmuo, po to prisideda ir tėtis. Jie įtakoja visą 
mūsų gyvenimą kur kas labiau nei bet kuris kitas asmuo. Šiandien švenčiant Tėvo dieną, 
mokymas apie Švč. Trejybę paaiškina ne tik mūsų tikėjimo esmę, bet ir tai, kokie turi būti 
santykiai mažiausioje bendruomenės ląstelėje – šeimoje. Šiais laikais daug kalbama 
apie galimus šeimos modelius. Mums, krikščionims, neturi kilti jokių klausimų. Mes 
turime pavyzdį – Šventąją Šeimą. Kaip Dievo Sūnų, Jo žemiškąją Motiną Mariją ir šv. 
Juozapą jungia dieviškasis ryšys, taip ir bet kuri šeima turi atspindėti Šventosios Šeimos 
santykį, kuriuo pagrindu yra sukurta. Labai svarbu, kad tėvas būtų ne vien socialinių 
garantijų kūrėjas, bet savo vaikui turi būti toks, kaip pirmasis Trejybės asmuo Tėvas yra 
antrajam asmeniui – Jėzui, o vaikas – kaip antrasis Trejybės asmuo pirmajam. Šiuos 
santykius vainikuoja meilė, kurią dovanoja Šventoji Dvasia.

BAŽNYČIA LIETUVOJE

2020 m. gegužės 28 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencija išplatino gaires tikintiesiems dėl sielovados epidemijai traukiantis. 
Kviečiame parapijiečius susipažinti:

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Mylimas Tėve,
Mano vaikystės šventuos atminimuos

Tu ir šiandien – kasdien gyveni...
Paskui žagrę gimtinėj arimuos,
Nepavargdamas vienas (kantriai) eini. 
Ten, gimtinės laukuos, sėjai grūdą
Ir palaiminti Dievą meldei, 
Kad pripildytum maisto aruodą,
Šventą pareigą tėvo nešei...
Tavo rankos mums kvepiančią duoną
Riekė, tėviška, tvirta ranka.
Kas suteiktų šiandien tiek paguodos?
Turim tau padėkoti už ką.
Ir ant rankų mane tu nešiojai,
Koksai didis užaugsiu, sakei...
Tu Tėvynę nuo priešų užstojai, 
Okupantams atėjus, verkei.
Ačiū Tau, mūsų mielas Tėveli!
Šiandien tu amžinybėj esi.
Tau atlyginti Dievas tik gali –
Mes dėkojam maldų ilgesy...

Tėvo dienos atminimui  
A. Ledaitė, 2007 m. Pagarbiai, parapijos klebonas  

mons. V. Grigaravičius 

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga 
saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir 
toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferenci-
jos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, 
kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo 
ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. 
Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, 
Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės 
pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 
2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų: 

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus 
atstumas tarp žmonių. 

Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali 
leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra iš-
laikomas saugus atstumas tarp žmonių. 
Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvoji-

mo vietos parapijų klebonai sprendžia 
individualiai kiekvienu atveju.

Trečia, kviečiame parapijų klebonus, ad-
ministratorius, rektoratų rektorius ir 
katechetus užtikrinti, kad būtų užbaig-
tos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir 
Sutvirtinimui programos. 

Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą 
Pirmoji Komunija gali būti teikiama 
nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sa-
kramentas – nedidelėms grupėms nuo 
birželio 16 d. Kunigai ir katechetai 
tepamoko besiruošiančiuosius sakra-
mentams pagarbiai ir teisingai priimti 
šv. Komuniją į ranką. 

Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios 

Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakra-
mento priėmimas jų vaikams gali būti 
atidėtas vėlesniam laikui. 

Šešta, laikantis visų civilinės valdžios 
numatytų apribojimų galima rengti 
religines procesijas. 

Septinta, pastaruoju metu visi drauge šau-
kiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio 
mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus 
jungusio maldos tilto vaisiai akivaiz-
dūs. Nuo 2020 m. birželio 1 d. varpais 
skambinama nebebus, bet ir toliau esa-
me kviečiami jungtis į bendrą maldą, 
kad liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.

Parengta pagal Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos informaciją

Mieli ir brangūs tėveliai, 
seneliai, kartu su apaš talu 
Pauliumi kviečiu: „Džiau
ki tės, tobulinkitės, vienas 
kitą guoskite, būkite vi
eningi, taikiai gyvenkite, ir 
meilės bei ramybės Dievas 
bus su jumis <...>. Viešpaties 
Jėzaus Kristaus malonė, 
Dievo meilė ir Šventosios 
Dvasios bendrystė tebūna 
su jumis visais!“ (2 Kor 13, 
11.13).

Dainius su šeima. (Parapijos jaunų šeimų ratelis)    
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ir ežeruose. Sekminių išvakarėse kaimo 
gale, gražiausioje vietoje, būdavo statomas 
arba gėlių vainikais puošiamas anksčiau 
pastatytas kryžius. Gėlėmis buvo kaišomi 
pakelėse pastatyti kryžiai, berželiais – na-
mai. Per Sekmines piemenys ir kerdžius 
žalumynais (vainikais, berželių šakelėmis) 
puošdavo karvių ragus, tikėdami, kad jos 

duos daugiau pieno. Piemenys vainikais ir 
šakelėmis pasipuošdavo patys, papuošdavo 
kerdžių, bandą kuo anksčiau (vėluojantieji 
visus metus būdavo pašiepiami) gindavo 
pūsdami pačių pasidarytus Sekminių rage-
lius. Papuoštą bandą parvariusius piemenis 
prie kiemų su dovanomis (dažniausiai maisto 
produktais) pasitikdavo šeimininkės, kai kur 
vaišindavo namuose. Iš šeimininkų dovanoto 
maisto piemenys vienur namuose, kitur – 
laukuose, pievose arba miškuose rengdavo 
savo apeigines vaišes – sambarį

Kitą dieną po Sekminių (kai kur – jų 
popietę) valstiečių šeimos apeidavo savo 
laukus (kai kur su kunigu) nešdamos maisto 
produktų ir gėrimų. Susitikę parugėje arba 
užsukę vieni pas kitus į namus kaimynai 
rengdavo sambarį – vaišindavosi, dainuoda-
vo. XX amžiaus antrojoje pusėje dėl kolek-
tyvizacijos Sekminių papročiai ėmė nykti.

Sekminių šventė
Aleksandra BANCEVIČIENĖ
Sekminės, Šventosios Dvasios 
atsiuntimo šventė, švenčiama 
septintą (sekmą) sekmadienį (iš 
čia kilo Sekminių pavadinimas) po 
Velykų. Sekminių data priklauso nuo 
Velykų datos. Sekminės yra viena 
svarbiausių švenčių, kuria baigiasi 
50 dienų trukęs Velykų laikas. 

Katalikų Bažnyčioje Sekminių dieną 
prieš pagrindines šv. Mišias vyksta procesija 
Šventosios Dvasios atsiuntimui paminėti. 
Jos metu mintyse vienijamasi su Švč. Merge-
le Marija ir apaštalais, kai jiems meldžiantis 
Pakutinės vakarienės kambaryje ant jų nu-
žengė Šventoji Dvasia. Nuo penktadienio 
po Šeštinių iki Sekminių išvakarių imtinai 
viešai (bažnyčioje) arba privačiai (namuose) 
atliekamas devyndienis Šventajai Dvasiai, 
siekiant pabrėžti 50 dienų trunkančio Velykų 
laiko vientisumą.

Pirmosios Sekminės aprašytos, kai ryte, 
visiems apaštalams esant vienoje vietoje, 
staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, pripildęs 
visą namą, tarsi ugnies liežuviai Šventoji 
Dvasia nusileido ant mokinių ir jie pasidarė 
jos pilni (plg. Apd 2, 1–4). Sekminių dieną 
buvo atsiųsta Šventoji Dvasia, kad ji nuolat 
šventintų Bažnyčią, todėl Sekminių data 
siejama su Bažnyčios įsteigimu. Visuotinai 
švenčiama nuo 4 amžiaus.

Lietuvos Sekminių papročiai susiję 
su sėjos pabaigtuvėmis ir vasaros darbų 
pradžia, siekimu užauginti didesnį derlių. 
Per Sekmines šventintu vandeniu žmonės 
šlakstydavo namus, gyvulius, sodus, laukus, 
tikėdami išsaugosią nuo nelaimių, javus – 
nuo kenkėjų. Tikėta, kad nuo Sekminių be 
pavojaus sveikatai galima maudytis upėse 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

VATIKANO NAUJIENOS

Popiežius Pranciškus: Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę
Gegužės 27 dienos katechezę popiežius 

Pranciškus skyrė teisiųjų maldai. Katechezė 
buvo pradėta 17 psalmės žodžiais: „Klausykis, 
Viešpatie, mano teisybės maldavimo, atsižvelk 
į mano šauksmą! Išgirsk mano maldą iš lūpų 
be vyliaus! Iš tavęs teateina man nuosprendis, 
nes tavo akys mato teisybę. Nors mėgintum 
mano širdį, tirtum mane naktį ir bandytum 
mane ugnimi, neteisybės manyje nerastum. (...) 
Tavo įstatymo keliu ėjo mano žingsniai, nuo jo 
mano kojos niekad nenuklydo (Ps 17, 1–3.5)“.

Dievo sumanymas žmonijai yra geras, 
tačiau mūsų kasdieniuose reikaluose patiria-
me blogį. Pirmieji Pradžios knygos skyriai 
aprašo nuodėmės plitimą, žingsnis po žings-
nio, žmogiškuose reikaluose. Adomas ir Ieva 
suabejoja geromis Dievo intencijomis, mano, 
kad susidūrė su dievišku pavydu, kuris truk-
do jų laimei. Jie sukyla, jie nebetiki dosniu 
Kūrėju, kuris linki jiems laimės. Jų širdys, 
pasidavusios piktojo gundymui, paskendo 
visagalybės iliuzijoje: „būsime kaip Dievas“ 
(žr. Pr 3,5). Tačiau tai, ką vėliau patyrė, buvo 
priešinga patirtis: jie suprato, kad yra nuogi, 

be nieko. „Nepamirškite to: gundytojas yra 
nesąžiningas mokėtojas, jis nesumoka“, – 
perspėjo popiežius.

Blogis sklinda tarsi aliejaus dėmė ant 
vandens, apima visą paviršių: „Viešpats matė, 
koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje 
ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų šir-
dyse, linko visą laiką tik į pikta“. Visuotinio 
tvano, Babelio bokšto vaizdiniai apreiškia, jog 
reikia naujos pradžios ir naujos kūrinijos: tai 
įvyks Kristuje.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, skaitant 
šiuos pasakojimus galima pajusti, jog malda 
yra tarsi užtvara ir tarsi žmogaus prieglobstis, 
susidūrus su blogio banga pasaulyje. Mel-
džiamės taip pat dėl to, kad būtume išgelbėti 
nuo savęs pačių. Svarbu melstis: „Viešpatie, 
prašau, išgelbėk mane nuo manęs paties, mano 
ambicijų, mano aistrų“, – pridūrė popiežius.

Tie, kurie meldžiasi pirmuosiuose Biblijos 
puslapiuose, yra taikdariai. Kai malda yra au-
tentiška, ji išlaisvina ir prievartos impulso, ji 
yra į Dievą nukreiptas žvilgsnis, kuris leidžia 
Dievui sugrįžti ir vėl pradėti globoti žmogaus 

širdį. „Taip meldžiasi daugelis visų religijų 
teisiųjų“, – pažymi Katalikų Bažnyčios Kate-
kizmas (žr. 2569 sk.). Malda padeda sužydėti 
toms vietoms, kurias žmogaus neapykanta pa-
vertė dykumomis. „Malda yra gyvenimo gran-
dinė, visada: daugybė besimeldžiančių vyrų 
ir moterų sėja gyvenimą“, – sakė popiežius 
Pranciškus ir pabrėžė, kaip svarbu išmokyti 
melstis vaikus, pradedant nuo kryžiaus ženklo: 
tai pirmoji malda. „Svarbu, kad vaikai išmoktų 
melstis. Vėliau, galbūt, užsimirš, pasuks kitu 
keliu. Tačiau pirmosios vaiko išmoktos maldos 
lieka širdyje ir yra gyvenimo sėkla, dialogo su 
Dievu sėkla“, – sakė Šventasis Tėvas.

Dievo kelias žmogaus istorijoje, pasak jo, 
eina per juos, per tą dalį žmonijos, kuri nepa-
sidavė stipriausiojo dėsniui, tačiau prašė Dievo 
padaryti stebuklus ir, ypač, mūsų akmeninę 
širdį padaryti jautria širdimi (žr. Ez 36, 26). 
Malda tam padeda, nes ji atveria duris Dievui, 
perkeičia mūsų akmeninę širdį į žmogišką, 
pakartojo popiežius.

Parengta pagal www.vatican news.va

Parengta pagal Visuotinę  
lietuvių enciklopediją

Sekminių himnas  (Veni, Sancte Spiritus)
DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius 

nušviesk.
Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *mielas atgaivintojas.
Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *Tu – paguoda liūdesy.
O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *stiprinki tikėjimą.
Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *tiesink vingius mūs takų.
Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *dovanas septynerias.
Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *kviesk į džiaugsmą amžiną.
Kun.: Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.
Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.
Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; 

leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.
Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 139
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Jo nuopelnai įvertinti Švietimo ir mokslo 
ministro garbės raštu, Kauno mero, miesto 
švietimo skyriaus padėkomis, jis apdovanotas 
Kauno miesto Santakos antro laipsnio ženklu. 

Kristaus Prisikėlimo parapijos pastora-
cinės tarybos nariu P. Martinaitis tapo nuo 
pat jos įsteigimo. „Noriai įsitraukiau į šios 
organizacijos veiklą, nors direktoriaudamas 
mokykloje negalėjau daug skirti tarybai. 
Mane žavėjo A. Maceinos mąstymai apie 
bendruomenę, kad jos išmintis glūdi suda-
rančių asmenybių įsipareigojime ir ištikimybė 
idealui bei siekiamam tikslui. Praktiškai tuo 
įsitikinau kraštotyrininkų, žygeivių ir foko-
liarų (tai krikščioniškos meilės ir vienybės 
charizma, vienijanti įvairių tautų bei religijų 
žmones) judėjime. Ta išmintis labai reikalinga 
tarybai, kuri padeda klebonui priimti koky-
biškesnius sprendimus įvairialypėje organi-
zacinėje, ekonominėje, kultūrinėje, iškilmių 
ir kitose veiklose parapijoje. Tarybos narių 
atsakomybę įpareigoja ir tautos paminklinės 
Kristaus Prisikėlimo šventovės bei bazilikos 
titulai. Efektyvumą lemia tarybą sudarančių 
asmenybių komandinis darbas, dvasinės sti-
prybės semiamės rekolekcijose, piligriminėse 
kelionėse, mokymuose (juos prieš keliolika 
metų pradėjo dabartinis arkivyskupas Kęstutis 
Kėvalas, jėzuitas Gintaras Vitkus ir kiti)”, – 
akcentavo pašnekovas.

Vienas didžiausių P. Martinaičio pomė-
gių – literatūra. Pauliaus teigimu, nuo vaikys-
tės jį viliojo gausios tėvo ir dėdės bibliotekos. 
Šeimos bute buvo įruošta spaustuvė malda-
knygėms ir katekizmams spausdinti. 1972 m 
jo tetos patalpose buvo dauginama Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika, iš užsienio 
gauta religinė literatūra. Aktyvistų grupelė 
sovietmečiu slaptai atliko vertimo, maketavi-
mo, redagavimo ir meninio apipavidalinimo 
darbus. „Leidinius rekomenduodavo tėvas 
Stanislovas, V. Ališauskas, P. Kimbrys, api-
pavidalindavo G. Ramoška. Man tekdavo 
korektūra ir dauginimas. Džiaugiamės išleidę 
Č. Kavaliausko „Teologijos žodyną”, J. Ra-
tzingerio „Krikščionybės įvadą”, 20 serijų 
katalikiškų skaitinių ir kt.“, – rodė leidinius 
bibliofilas. Jis ypač buvo pamalonintas, kai 
devintuoju numeriu tapo Lietuvos 27-ių kny-
gos mėgėjų draugijos nariu.

Pasiteiravau: „Tėvai Jus pavadino Pau-
liumi. Ar jaučiate šio Apaštalo, dangiškojo 
globėjo, įtaką savo gyvenimo kelyje?” P. 

Martinaičių namuose šeimoje buvo for-
muojamos katalikiško auklėjimo tradicijos, 
P. Višinskio gatvėje esančiuose namuose 
vyravo ištikimybė tautiniam idealui. „Man 
pasisekė, kad besimokant S. Nėries vidurinėje 
mokykloje ir grojant jos pučiamųjų orkestre, 
šiam kolektyvui vadovavo politinis kalinys 
trombonistas V. Kaminskas. Čia buvo puiki 
ne tik meninio, bet ir pilietiškumo ugdymo 
mokykla. Vėliau baigęs KPI Radioelektroni-
kos fakultetą buvau paskirtas dirbti Vilniaus 
„Sigmoje“. Iškilus pavojui būti pašauktam 
į tarybinę kariuomenę karininku įstojau į 
KPI aspirantūrą, paskelbiau daugiau kaip 
dvidešimt straipsnių sąjunginėje spaudoje. 
Tačiau disertacijos man nebuvo leista gintis 
dėl klerikalinių pažiūrų, netinkančių tuome-
tinei aukštajai mokyklai…”, – pasakojo P. 
Martinaitis. Perėjus dirbti į Lietuvos Mokslų 
akademijos Fizikinių techninių energetikos 
problemų institutą jam dažnokai teko lankytis 
Maskvoje. Pasak Pauliaus, tada didžiausią 
pasitenkinimą teikė bendravimas su rusų in-
teligentais. Lietuvis jiems atveždavo ne vieną 
tomą Šventojo Rašto, kurį rusiškai spausdino 
Liuveno universitetas. Jaunuolį brandino ir 
veikla kraštotyros klube „Tėviškė“. Ypač jam 
patikdavo etnografinės vakaronės, dvasinę 
atgaivą jausdavo per religines šventes. 

Prasidėjus atgimimui P. Martinaitis baigė 
VDU teologijos fakulteto katechetų mokyklą 
ir 1990 m. tapo Rokų vidurinės mokyklos 
tikybos mokytoju. Po metų pakviestas dirbti 
Kauno Švietimo ir kultūros skyriaus švieti-
mo poskyrio vadovu. „Norėjosi tobulėti, tad 
Vilniaus pedagoginiame universitete įgijau 
etikos bakalauro, dar pelniau VDU eduko-
logijos ir KTU verslo administravimo ma-
gistrų diplomus. Mano kompetencija buvo 
įvertinta paskyrus vadovauti Kauno 29-ajai 
vidurinei mokyklai. Panorome pasivadinti 
Juozo Urbšio vardu. Buvome vieni pirmųjų 
Lietuvoje įvedę kryptingą meninį ugdymą, 
moksleivių kūrybinį mąstymą pradėjome 
formuoti pagal vakarietišką Eduardą de Bono 
sistemą. Šis turtingas mokyklos kultūrinis 
gyvenimas buvo glaudžiai susietas su dorinio 
ugdymo dalykais. Tai puikiai derėjo su viena 
iš krikščioniško auklėjimo deklaracijos „Gra-
vissimum educationis“ nuostatų apie būtiną 
tikėjimo ir kultūros sintezę katalikiškajame 
ugdyme. 2009 m. tapome Juozo Urbšio ka-
talikiška mokykla”, – prisiminė pedagogas. 

Martinaitis kalbėjo, kad tėvai norėjo jį pava-
dinti Vyčiu. Bet metrikacijos biuro tarnautoja 
patarė mamai neįregistruoti duoti jo, jei norinti 
dirbti mokytoja ir pabūti Sibire… „Labai di-
džiuojuosi savo vardu, nes šv. Paulius man yra 
didžiulis sektinas autoritetas. Neužmirštamos 
akimirkos lankantis daugelyje jo kelionių vie-
tų – ypač prie jo kapo įspūdingoje bazilikoje 
Romoje bei bažnyčioje, pastatytoje Šv. Pau-
lius nužudymo vietoje. Mane žavi Apaštalo 
kuklumas ir atkaklumas skelbiant Evangeliją. 
Ne veltui jo laiškai tapo Šventojo Rašto da-
limi. O himnas meilei laiške korintiečiams 
suteikia stiprybės bet kurią sunkią gyvenimo 
akimirką”, – pažymėjo P. Martinaitis.

Graži šio mūsų parapijos pastoracinės 
tarybos nario šeima. Žmona Livija yra akių 
gydytoja. Medike tapo dukra Milda – ši 
medicinos mokslų daktarė dirba gydytoja 
hematologe. Sūnus Matas, baigęs Riomerio 
universiteto magistratūrą, yra savivaldybių 
asociacijos specialistas. Seneliai džiaugiasi 
dukters atžalomis: vienuolikamete Auguste 
ir devynerių metų Viktoriuku bei sūnaus du-
krytėmis Emile ir Paula. „Gyvename darniai, 
dažnai bendraujame ir su vaikų šeimomis, ir 
su žento bei marčios tėvais. Nors esame įvairių 
profesijų žmonės, bet mus jungia tos pačios 
vertybės. Visi gėrimės šiuolaikine bažnyčia, 
kurios stiprybę užtikrina meilės ir tarnystės 
dvasia. Malonu, kad jaunoji karta pratęsia 
mūsų brandinamas tradicijas”, – rodydamas 
gausios šeimos nuotrauką džiaugėsi Paulius.

SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas... parapijos Pastoracinės  
tarybos narį pedagogą Paulių MARTINAITĮ

Vilius MISEVIČIUS
Kristaus Prisikėlimo parapijoje nuo pat Pastoracinės 
tarybos įsteigimo yra 72 metų inžinierius ir pedagogas 
Paulius Martinaitis. „Gimiau ir užaugau Žaliakalnyje. 
Tėtis dirbo Žemės ūkio ministerijoje, o mama – moky
toja. Beje, už nepaklusimą vokiečių kolonistams tėvas 
buvo internuotas konclageryje, o vėliau pokaryje 
už dalyvavimą Vyriausiame Lietuvos išlaisvinimo 
komitete (VLIK) buvo nuteistas 25 metams kalėti…”, – 
užsiminė apie nelengvą vaikystę be tėvo. Paulius Martinaitis

Birželio mėnesio  
liturginis kalendorius

  1 – Švč. Mergelė Marija,  
  Bažnyčios Motina

  4 – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus,  
  Aukščiausiasis ir Amžinasis  
  Kunigas

  7 – Švenčiausioji Trejybė
14 – Švč. Kristaus Kūnas  

  ir Kraujas (Devintinės)
19 – Švč. Jėzaus Širdis
20 – Nekaltoji Švč. Mergelės  

  Marijos Širdis
24 – Šv. Jono Krikštytojo  

  gimimas
29 – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai
Įdomu. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris-

taus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo 
šventė Lietuvoje įvesta nuo 2013 m. va-
sario 20 d., pradėta švęsti 2014 m. Jos iš-
takos – Ispanijos kontempliatyvioje Kris-
taus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, 
besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės 
kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė 
plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, 
nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data 
liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis 
po Sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI 
sprendimu atskirų šalių vyskupų konfe-
rencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: 
tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų 
Kunigų metų dvasinių vaisių.

Pagal http://lk.katalikai.lt/
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Šv. Antanas Paduvietis – kunigas,  
Bažnyčios mokytojas

Aleksandra BANCEVIČIENĖ
Šv. Antanas Paduvietis (1195–1231), kunigas, Bažnyčios mokytojas, minimas birželio 13 d. 
Tai vienas mylimiausių ir labiausiai gerbiamų katalikiškojo pasaulio šventųjų. Išskirtinis 
gebėjimas daryti stebuklus, dėl kurių žmonės ir kreipiasi į Antaną, padarė jį Šventuoju 
iš didžiosios raidės. Dar gyvas jis turėjo daug pasekėjų, juo buvo taip žavimasi, jog, 
praėjus vos keleriems metams po jo mirties, paduviečiai paskyrė jam gražią, rūstaus 
pranciškoniškojo stiliaus bažnyčią, kuri vėliau virto nuostabia, kiek rytietiško stiliaus 
bazilika, dar ir dabar traukiančia piligrimus iš viso pasaulio. Dėl dažnai joje įvykstančių 
dvasinio pobūdžio stebuklų, dėl šio šventojo užtarimo bei dėl jo žavesio popiežius Paulius 
VI ją pavadino dvasios klinika, sielos ligonine. 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

POLA kortelė suteikia galimybę gauti 
nemokamas teisines ir psichologines kon-
sultacijas, galimų gydymo alternatyvų įver-
tinimą, pasinaudoti nuolaidomis įvairioms 
prekėms ir paslaugoms, gauti kvietimus į 
POLA ir partnerių organizuojamus semina-
rus, mokymus ir renginius pacientams bei jų 
artimiesiems, taip pat kvietimus nemokamai 
apsilankyti kultūros renginiuose (spekta-
kliuose, koncertuose). 

Kortelę nemokamai gali gauti bet kuris 
žmogus, kuriam yra diagnozuota onkologinė 
liga, susipažinęs su kortelės taisyklėmis ir 

užpildęs kortelės paraišką. Jei onkologinė 
liga diagnozuota nepilnamečiam asmeniui, 
POLA kortelė gali būti išduodama vienam iš 
jo tėvų/globėjų. Išduodant kortelę prašoma 
onkologinę diagnozę įrodančio medicininio 
dokumento. Kortelė yra vardinė su unika-
liu numeriu, o paslaugų teikėjas turi teisę 
paprašyti asmens dokumento, todėl galime 
garantuoti, kad pagalba pasinaudos tik tie, 
kam ji yra skirta.

Kortelės parapijoje bus dalijamos ben-
dradarbiaujant su Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacija, su kuria parapiją sieja 

tvirti bendradarbiavimo ryšiai. POLA – tai 
viena didžiausių nevyriausybinių organiza-
cijų Lietuvoje, vienijanti 31 pacientų organi-
zaciją ir daugiau kaip 15 tūkst. onkologinių 
pacientų. Savo veikloje POLA atstovauja ir 
gina onkologinių pacientų interesus valdžios 
institucijose ir įvairiose viešosios politikos 
formavimo srityse, taip pat siūlo įvairias 
paslaugas, tokias kaip psichologinė ar teisinė 
pagalba, galimų gydymo alternatyvų įverti-
nimas, taip pat beveik 100 POLA partnerių 
nuolaidų ir nemokamų paslaugų. 

Kristaus Prisikėlimo parapijoje POLA 
kortelė bus išduodama adresu: Aukštaičių g. 
6 (Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
parapijos namai) – antradieniais 10–11 val. 
Būtina registruotis tel. 8 654 01722.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

jos neįstengė iki galo patenkinti jo dosnios 
sielos siekių, be to, jis buvo priverstas kovoti 
su bendruomenėje, kuriai vadovavo labiau į 
pasaulietiškas intrigas nei į asketinį griežtumą 
linkęs vyresnysis, vyraujančiu pakrikimu 
ir amoralumu. Jaunasis kanauninkas dėl to 
kentėjo, tačiau negalėjo rasti jokios išeities. 
Savo kelią jis pagaliau atrado tą dieną, kai į 
Koimbrą buvo atplukdyti Maroke nukankintų 
penkių pranciškonų, ten skelbusių Gerąją 
Naujieną, palaikai. Ferdinandas tą pačią 
akimirką, kai juos pamatė, susižavėjo ir ap-
sisprendė sekti jų pėdomis. Ir iš tiesų po kiek 
laiko atsidūrė pas Koimbros pranciškonus ir 
gavo brolio Antano vardą. Savo gyvenimą 
jis norėjo apvainikuoti kankinyste, tad turė-
damas šį karštą troškimą paliko savo kraštą 
ir įlipo į laivą, plaukiantį į Maroką. Tačiau 
ten nuvykusį jį apėmė didelis, atėmęs jėgas, 
karščiavimas. Jis buvo priverstas grįžti, bet 
kelionės metu kilusi audra sudaužė laivą ir jis 
išsigelbėjo išplaukdamas prie Sicilijos krantų 
netoli Milaco. Taigi išsilaipino Italijoje ir 
kartu su savo vyresniuoju bei kitais broliais 
patraukė į Asyžių, kur vyko generalinė kapi-
tula, vadinamoji kapitula po dembliais. Ėjo 
1221 metai. Čia susipažino su Pranciškumi 

Asyžiečiu, kuris kiek vėliau, susižavėjęs jo 
giliu mokymu, jį vadins „mano vyskupas“.

Asyžiuje jaunasis niekam nežinomas 
Antanas paskutinę akimirką buvo paskirtas 
į Romanijos provinciją ir pasiųstas į Monte-
paulo eremitų vienuolyną netoli Forli miesto. 
Ten reikėjo tvarkingo vienuolio, kuris galėtų 
aukoti šv. Mišias, nes vienuolyne gyveno tik 
maldai, vienatvei bei apsimarinimui pasišven-
tę vienuoliai ir nebuvo kunigų. Montepaule 
Antanas melsdamasis, plaudamas indus ir 
mokydamasis praleido dvejus metus.

Pakako vieno greitomis sugalvoto pa-
mokslo (tuo metu mirė oficialus pamoksli-
ninkas) per vieno kunigo įšventinimą, kad 
visų dėmesį patrauktų brolio vienuolio, inda-
plovio iš Montepaulo, gili kultūra, oratoriniai 
sugebėjimai bei dvasios turtingumas. Kitą 
dieną Antanas paliko eremitų vienuolyną ir 
dulkėtais šiaurinės Italijos bei Prancūzijos 
keliais kaip keliaujantis misionierius išsiruošė 
skelbti Evangelijos bei pranciškonų žinios.
Ištrauka iš knygos:MAŽOJI ENCI KLO
PEDIJA su Jono Pauliaus II paskelbtais 
šventaisiais Katalikų pasaulio leidiniai

(Tęsinys – kitame laikraščio 
„Prisikėlimas“ numeryje)

Kristaus Prisikėlimo parapijoje teikiama 
pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis

Jūratė MATIKOVIENĖ
Nuo š. m. birželio mėnesio parapijos namuose prie mažosios Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios vėžiu sergantiems žmonėms bus nemokamai 
išduodama POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija) kortelė.

Paduviečiu vadinamas Antanas šiame 
Veneto regiono mieste iš tiesų pragyveno 
tik keletą mėnesių, o ir pačioje Italijoje – tik 
kelerius, nors ir lemiamus, metus, o visą jau-
nystę praleido Portugalijoje, kur buvo gimęs 
apie 1195 metus. Jo gimtasis miestas buvo 
Lisabona. Jis buvo kilęs iš kilmingos Bulhoes 
y Taveira de Azevedo šeimos – pas mus jie pa-
prastai vadinami bulonais, kurios vienas narių 
buvo drąsusis Gotfrydas, pirmojo kryžiaus žy-
gio karvedys ir Šventojo Kapo užkariautojas.

Penkiolikmetis Ferdinandas (tokiu vardu 
jis buvo pakrikštytas), nustebindamas savo 
tėvus, kurie būtų norėję, kad jis užsiimtų 
kilmingiesiems labiau pritinkančia ir daugiau 
naudos duodančia veikla, įstojo į Lisabo-
nos Šv. Augustino reguliariųjų kanauninkų 
kolegiją. Tačiau dažnas giminių ir draugų 
lankymasis jį pernelyg atitraukdavo nuo 
mokslų ir kontempliatyvios maldos – pama-
tinių augustiniečių gyvenimo dalykų, todėl 
jis pasiprašė perkeliamas į atokesnį Koimbra 
(Coimbra) vienuolyną. Būdamas skvarbaus ir 
gyvaus proto per keletą metų sugebėjo įsisa-
vinti gausias teologijos mokslo, ypač Biblijos, 
žinias ir vėliau buvo vadinamas Testamento 
skrynia. Tačiau griežtos ir mėgstamos studi-
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