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Rugsėjo 9 d. trečiadienio rytą Vatikano rūmų Šv. Damazo 
kieme popiežius Pranciškus susitiko su tikinčiaisiais, 
atvykusiais į bendrąją audienciją. Popiežius tęsė 
katechezę apie krikščioniškąjį atsaką į pandemijos 
sukeltą krizę.

Koronavirusas mums rodo, kad tikras kiekvieno žmogaus gėris 
yra visų bendrasis gėris, o bendrasis gėris yra tikras kiekvieno asmens 
gėris. Sveikata yra ne tik individuali, bet ir visuomeninė vertybė. 
Sveika visuomenė yra ta, kuri rūpinasi kiekvieno sveikata.

Į virusą, kuris nepaiso jokių kliūčių, sienų ar kultūrinių bei 
politinių skirtumų, turime atsakyti meile, nežinančia kliūčių, sienų 
ar skirtumų. Meilė gali sukurti tokias socialines struktūras, kurios 
skatintų mus dalytis, o ne konkuruoti, kurios padėtų įtraukti pažei-
džiamiausius ir jų neišmesti, padėtų mums išreikšti tai, kas žmogaus 
prigimtyje geriausia, o ne blogiausia. Iš tiesų, kai mylime ir skatina-
me kūrybiškumą, pasitikėjimą ir solidarumą, būtent tuomet atsiranda 
konkrečios iniciatyvos siekiant bendrojo gėrio. Tai galioja tiek mažų, 
tiek didelių bendruomenių lygmeniu, tiek tarptautiniu mastu.

Priešingai, jei mūsų pastangose spręsti pandemijos krizę yra 
savanaudiškumo pėdsakų, nesvarbu, ar tai būtų žmonių, bendrovių 
ar valstybių pastangos, mes galbūt galime išeiti iš koronaviruso 
krizės, bet tikrai ne žmogiškosios ir socialinės krizės, kurią virusas 
išryškino ir pabrėžė. Todėl, sakė popiežius, turime būti atsargūs ir 
nestatyti namo ant smėlio (plg. Mt 7, 21–27). Norėdami sukurti 
sveiką, įtraukią, teisingą ir taikią visuomenę, turime ją statyti ant 
bendrojo gėrio uolos. Tai visų žmonių, ne tik kai kurių specialistų, 
užduotis. Šv. Tomas Akvinietis sakė, kad bendrojo gėrio kūrimas 
yra iš teisingumo kylanti pareiga, tenkanti kiekvienam piliečiui. 
Krikščionims – tai ir misija. Kaip moko šventasis Ignacas Lojola, 
kasdienių pastangų nukreipimas bendrojo gėrio link yra būdas priimti 
ir skleisti Dievo šlovę.

Deja, politika dažnai nėra nepriekaištinga ir mes žinome, kodėl, 
sakė popiežius, pridurdamas, kad jis tai sakydamas nenori kaltinti 
visų politikų, tarp kurių yra labai dorybingų žmonių. Tačiau negalima 
susitaikyti su neigiama vizija. Reikia reaguoti ir konkrečiais faktais 
įrodyti, kad įmanoma tinkama politika, kurios centre yra žmogus ir 
bendrasis gėris. Tai įmanoma tiek, kiek kiekvienas pilietis, o ypač 
tie, kurie prisiima socialinius ir politinius įsipareigojimus ir eina 
atitinkamas pareigas, savo veiksmus pagrindžia etikos principais ir 
vadovaujasi socialine bei politine meile.

VATIKANO NAUJIENOS

Popiežiaus katechezė: Meilė gydo mus ir pasaulį

Pandemijos atnešta krizė slegia visus, dėl to, jei norime iš jos išeiti 
pasikeitę į gera, turime siekti visų gėrio. Tik, deja, sakė popiežius, 
matome ir dažnus savo naudos siekimo atvejus. Yra tokių, kurie 
norėtų pasisavinti galimus naujus sprendimus, kaip kad vakcinos 
atveju. Kai kurie pasinaudoja dabartine padėtimi skaldydami visuo-
menę, siekdami politinių tikslų ar ekonominės naudos, kurstydami 
ir gilindami konfliktus. Kitiems paprasčiausiai neįdomi žmogaus 
kančia, jie nieko nepaisydami eina savo keliu (plg. Lk 10, 30–32).

Krikščionių atsakas į pandemiją ir į jos sukeltas socio-ekonomines 
krizes remiasi meile, visų pirma Dievo meile, kuria jis pirmas mus 
pamilo (plg. 1 Jn 4, 19). Jis mus myli besąlygiškai ir, jei priimame 
jo meilę, tuomet ir mes galime panašiai mylėti. Mylime ne tik tuos, 
kurie mus myli: savo šeimą, draugus, mums artimiausius žmones, 
bet ir tuos, kurie mūsų nemyli, kurių nepažįstame, svetimšalius, taip 
pat tuos, nuo kurių esame nukentėję arba kuriuos laikome priešais 
(plg. Mt 5, 44). Žinoma, mylėti visus, taip pat ir priešus, sunku. 
Sakyčiau, pridūrė popiežius, – tai menas! Tačiau šio meno galima 
išmokti ir galima jį ištobulinti. Tikroji meilė padaro mus vaisingus 
ir laisvus, visada yra plati ir įtraukianti. Meilė gydo ir daro gera.

Meilė nesiriboja santykiais tarp dviejų ar trijų žmonių, draugais ar 
šeima, tęsė Pranciškus. Ji apima ir pilietinius bei politinius santykius, 
taip pat mūsų santykius su gamta. Kadangi mes esame socialinės 
ir politinės būtybės, viena aukščiausių meilės išraiškų yra būtent 
socialinė ir politinė, lemianti žmogaus raidą ir padedanti jam įveikti 
visokias krizes. Mes žinome, kad meilė padaro vaisingas šeimas ir 
praturtina draugystę, tačiau reikia atsiminti ir tai, kad jos dėka tampa 
vaisingais ir socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir politiniai santy-
kiai, padedantys mums kurti meilės civilizaciją, kaip mėgo sakyti 
šventasis Paulius VI, o jo pavyzdžiu – ir šventasis Jonas Paulius II. 
Be tokio įkvėpimo ima viršų egoizmo, abejingumo, išmetimo kultūra.

Tad šiandien laikas ugdyti socialinę meilę, sakė 
popiežius, pabrėždamas, kad tai visiems skirtas 
pašaukimas. Bendrasis gėris reikalauja visų 
dalyvavimo. Jei kiekvienas prisidėsime, jei niekas 
nebus paliktas nuošalyje, mes sugebėsime 
kurti gerus santykius mūsų bendruomenėse, 
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, taip pat darniai 
gyventi su aplinka. Tuomet mūsų darbuose, net ir 
mažiausiuose, atsispindės Dievo atvaizdas, kuris yra 
įspaustas mumyse. Dievas yra Meilės Trejybė.  
Dievas yra Meilė. Tai pats gražiausias Dievo 
apibrėžimas, koks tik yra Biblijoje. Jį mums paliko 
apaštalas Jonas, kuris labai mylėjo Jėzų: Dievas yra 
meilė. Mes galime išgydyti pasaulį jos padedami, 
dirbdami visi kartu bendram labui, ne tik savo labui, 
bet visų bendram labui, baigė katechezę Pranciškus.

Parengta pagal https://www.vaticannews.va/lt
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SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas... Pastoracinės tarybos narę Staselę Raščiuvienę

S. Raščiuvienė – tremtinių dukra. 
Tėtis ir mama iš Molėtų rajono su savo 
šeimomis buvo ištremti į Krasnojarsko 
kraštą. Sibire jie susipažino ir susituokė. 
Beje, tėtis, senelis ir dėdė buvo politi-
niai kaliniai, po septynetą metų išbuvę 
įvairiuose Rusijos lageriuose. Po Stalino 
mirties jie sugrįžo gimtinėn. „Gimiau jau 
Lietuvoje. Molėtuose buvau pakrikštyta. 
Šeimoje augome dviese – vyresnioji sesutė 
Danutė ir aš. Baigusi vidurinę mokyklą, 
tėvų paorientuota, rinkausi tiksliuosius 
mokslus“, – kalbėjo Staselė. Studijuodama 
Vilniaus universiteto Matematikos fakulte-
te ji susipažino su bendrakursiu Romualdu 
ir sukūrė šeimą. Baigusi universitetą jauna 
matematikė kartu su vyru įsikūrė Kaune, 
nes sutuoktinis pagal paskyrimą pradėjo 
dirbti tuometiniame Lietuvos Mokslų aka-
demijos Fizikinių-techninių energetikos 
problemų institute. S. Raščiuvienė darbo 
biografiją pradėjo 37-oje Kauno profesi-
nėje technikos mokykloje mokymo dalies 
vedėja. Vėliau atkurtame Vytauto Didžiojo 
universiteto Fizikos ir matematikos fakul-
tete dirbo administratore. Apie šešiolika 
metų jai teko darbuotis ką tik įkurtoje 
mobiliojo ryšio bendrovėje „Omnitel“. 
„Kur bedirbčiau, stengiausi patikėtas par-
eigas atlikti sąžiningai ir atsakingai. Man 
ypač malonu bendrauti su žmonėmis, labai 
džiaugiuosi, kai jiems galiu padėti“, – pa-
sakojo pašnekovė. 

Tikėjimas Dievu Staselei su metais vis 
stiprėjo ir tapo pamatinė vertybė. Todėl 
gavusi pasiūlymą su malonumu įsijungė 
į Marijos radijo kolektyvo gretas. S. Raš-
čiuvienė priminė, kad 2004 metų rugpjūčio 
30 dieną eteryje pirmą kartą lietuviškai 
prabilta per krikščionišką radiją, visame 
pasaulyje žinomą „Radio Maria“ vardu. 
Šio radijo siekis sutampa su Bažnyčios 
tikslais: skelbti Jėzaus Kristaus išganymo 
Evangeliją ir padėti žmonėms gyventi 
Evangelijos dvasia. Siekiama, kad Dievo 
žodis, taip pat jo paskatintas šiltas žmogaus 
žodis, dvasinga muzika gaivintų klausytojų 
širdis. Šios darbovietės koordinatorė paci-
tavo popiežiaus Jono Pauliaus II kreipinio 

į Marijos radiją žodžius: „Žmonėms reikia 
autentiško žodžio, kuris ne skaldo, bet 
vienija, kuris suteikia pasitikėjimo. Reikia 
paprasto ir gryno žodžio, skelbiančio meilę 
ir tiesą. Šis žodis – tai Išganymo liudijimas, 
tai Jėzaus Kristaus liudijimas. Jūs esate 
ne tik šio švento žodžio liudytojai, bet ir 
skleidėjai.“ 

Marijos radijo atstovė pasakojo, kad 
čia dabar yra trylika oficialių darbuotojų ir 
daugiau kaip 300 savanorių. Jos teigimu, 
džiugina talkininkai iš visos Lietuvos. Tai 
ne tik laidų redaktoriai, vedėjai, klausytojų 
skambučių linijos budėtojai, bet ir šv. Mi-
šių transliacijų iš parapijų talkininkai bei 
pagalbininkai, padedantys atlikti įvairius 
darbus. Labai svarbi vieta tenka aukų rin-
kėjams. Marijos radijo kolektyvo didelis 
rūpestis – Kauno senamiestyje, Vilniaus 
g. 5, netoli Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
arkikatedros bazilikos baigiama statyti 
nauja studija ir koplyčia. Pasak S. Raščiu-
vienės, absoliučiai visi darbai finansuojami 
iš Marijos radijui paaukotų lėšų. Ar jų 
užteks – viskas Dievo valioje. Kol kas sta-
tybos vyksta sklandžiai. Vienas svarbiausių 
šio radijo programos akcentų yra maldos. 
„Kiekvienas rytas čia prasideda maldomis 
prie Švenčiausiojo Sakramento. Vidur-
dieniais iš skirtingų Lietuvos bažnyčių 
transliuojamos šv. Mišios, Rožinis, Dievo 
gailestingumo vainikėlis ir kt. Man darbas 
Marijos radijuje yra iškili Dievo dovana. 
Pasimeldę dvasiškai nurimstame, juntame, 

kad Šventoji Dvasia sprendžia kylančias 
problemas, o mes su papildoma energija 
dirbame toliau....“, – atviravo Staselė. 

Jau daugiau kaip dešimtmetis ši mote-
ris – Kristaus Prisikėlimo parapijos pasto-
racinės tarybos narė. Čia daug sumanumo 
parodė ir kaip parapijos Šeimų bendruome-
nės koordinatorė. Jos teigimu, idėją įkurti 
parapijos Šeimų bendruomenę pasiūlė 
mons. V. Grigaravičius. Klebonas skatina 
šeimas bendrauti, giliau pažinti krikščio-
niškąsias vertybes, dalytis dvasingumo 
patirtimi, stiprinti apaštalavimą šeimoje ir 
viešoje aplinkoje. Svarbu sveikos, darnios, 
katalikiškos šeimos kūrimas, išsaugojimas, 
įtraukimas į aktyvų Bažnyčios gyvenimą. 
Todėl organizuojamos įvairios paskaitos ir 
seminarai šeimoms aktualiomis temomis. 
Daugumai atmintin įstrigo susitikimai su 
kun. A. Akelaičiu, Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonu kun. V. Paura OCD, prof. kun. R. 
Dulskiu, Apreiškimo Švč. Dievo Motinai 
katedros diakonu ortodoksu K. Pankrašo-
vu, svečiais iš užsienio – kunigais R. Dluhy 
ir P. Hertel, menininku, režisieriumi ir pili-
grimu J. V. Tūru, verslininku T. Kriščiūnu 
ir kt. Rengiamos rekolekcijos, piligriminės 
kelionės. „Su Šeimų bendruomene lan-
kėmės Trakuose, Vilniuje, Palendriuose, 
Telšiuose ir kitur. Iš tolimesnių kelionių 
įsimintinos piligrimystės Šventojoje žemė-
je, Meksikoje (Gvadelupėje), Ispanijoje, 
Romoje, Lurde. Ruošiamės išvykai į Ma-
rijampolę. Mūsų kelionių privalomosios 
dalys: Rožinio, Gailestingumo vainikėlio 
maldos, šv. Mišios, mąstymai“,– akcentavo 
Staselė. Ji dar užsiminė ir apie jau tradici-
niu tapusį parapijos šeimų labdaros vakarą 
nevalstybiniams vaikų namams „Namų 
židinys“ paremti. O kiekvieno mėnesio 
trečią penktadienį aktyviausios parapijos 
šeimos renkasi mažojoje Kristaus Prisikė-
limo bažnyčioje naktinei Švč. Sakramento 
adoracijai. „Tai nuostabus dvasinis paky-
lėjimas, kai meldžiamės naktį visiškoje 
tyloje. Didelė garbė, kai gali pabūti arčiau 
Dievo ir altoriaus“, – komentavo parapijos 
Šeimų bendruomenės koordinatorė. 

Pašnekovė pasidžiaugė, kad jos šeimoje yra harmonija. „Su sutuoktiniu 
Romualdu esame bendraminčiai, vienas kitą suprantame, paskatiname 
ir palaikome. Norėčiau pasidžiaugti, kad Romualdas jau ne vieneri metai 
yra Kristaus Prisikėlimo parapijos choro giesmininkas. „Kiekvieną vakarą 
dėkojame Dievui už pragyventą dieną. Išsakydami širdyje susikaupusius 
rūpesčius meldžiamės rožinio malda. Dažnai pabendraujame su sesers 
Danutės šeima, kuri gyvena taip pat Kaune. Esu jos dukters Jūratės 
krikšto mama. Dar man vienas iš didžiausių turtų – draugų, bičiulių būrys. 
Laisvalaikiu labai mėgstu knygas, atgaiva yra padirbėti gėlyne, darže“, – 
pokalbio pabaigoje pažymėjo S. Raščiuvienė.

Vilius MISEVIČIUS
Viena iš aktyvesnių Kristaus Prisikėlimo para-
pijos pastoracinės tarybos narių yra Staselė 
Raščiuvienė, Marijos radijo koordinatorė. Ši Vil-
niaus universiteto matematikės išsilavinimą ga-
vusi moteris pasižymi puikiomis vadybininkės 
savybėmis. Jos darbas bažnytinėse orga-
nizacijose prasidėjo prieš vienuolika metų 
po piligriminės kelionės į Lurdą. Išvykos dva-
sinis vadovas klebonas monsinjoras Vytautas 
Grigaravičiaus ją pakvietė įsijungti į bažnyčios 
savanorių gretas. 
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Tradicija tęsiama: Fatimos Dievo Motinos viešnagė  
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

17.30 val. atvykusius svečius  prie bazi-
likos durų pasitiko parapijos klebonas mons. 
Vytautas Grigaravičius. Pamaldos prasidėjo 
giedama Švč Mergelės Marijos litanija. 
Šv. Mišias aukojo mons. V. Grigaravičius. 
„Šiandien sulaukėme Dievo Motinos iš 
Fatimos, – kalbėjo klebonas, – ir kartu susi-
rinkome padėkoti Dievo Motinai Marijai už 
visas gautas malones.“

Pristatęs TFP asociaciją, klebonas kvietė 
melstis už Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarą a. a. Antaną Račą, kuris visada 
lydėdavo šią organizaciją Lietuvoje, taip 
pat kvietė jungtis į maldą už Baltarusijos 
laisvę, demokratiją, dvasinį atgimimą ir už 
Tėvynę Lietuvą, už čia susirinkusius vaikus 
ir jų tėvelius, prašant jiems Dievo Motinos 
globos naujųjų mokslo metų proga. Klebo-

nas homiliją  skyrė šeimoms, kurioms šiuo 
metu ypač reikia visų palaikymo ir maldos. 
Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras sukvietė 
vaikus prie altoriaus ir juos palaimino.

Atsidėkodami už priėmimą,  svečiai 
įteikė tikintiesiems savo atminimo dovaną – 
TFP 2020–2021 m. kalendorių, skirtą 1991-
ųjų metų sausio 13-osios įvykiams  Vilniuje 
atminti. Dėkojame Lietuvos samariečių 
bendrijos Kelmės skyriaus pirmininko pava-
duotojai Daivai Lileikienei už rūpestį,  kad 
kasmet Fatimos Dievo Motina  svečiuojasi  
mūsų parapijoje.

Žvelkime į Mergelę Mariją, Dievo Mo-
tiną, mokykimės iš Jos tikėjimo, visiško 
atsidavimo, prašykime nuolankumo bei jos 
užtarimo pas Dievą!

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pranciškaus apaštalinis palaiminimas  

Kristaus Prisikėlimo pastoracinės 
tarybos nariams  

Ginai-Emilijai ir Rimui Butkams

Rugpjūčio 28 d. tradiciškai į Kristaus Prisikėlimo baziliką atkeliavo Fatimos 
Dievo Motinos statula, lydima katalikiškąsias vertybes ginančios   įvairių 
tautų atstovų organizacijos „Tradition, Family, Property“ (Tradicija, Šeima, 
Nuosavybė)  vadovo, generalinio direktoriaus, atstovo Lietuvai, Renato Wil-
liam Murta de Vasconcelos. Deja, dėl koronaviruso negalėjo atvykti svečiai 
iš Brazilijos, Italijos, Portugalijos ir Baltarusijos, kurie kasmet aplankydavo 
mūsų šalį.

Mielieji Gina ir Rimai,
Penkiasdešimt metų diena iš dienos dovanojote vienas kitam šyp-

seną, meilę ir laimę, kurstote ir saugojate šventąją ugnelę, kuri rusena 
Jūsų darnioje šeimoje, esate pavyzdžiu savo vaikams ir vaikaičiams.

Kristus, pasaulio šviesa, tenušviečia Jūsų tolesnį gyvenimą, o 
giesmė ir malda tebūna meilės bei padėkos himnas Kūrėjui! Tegul ir 
toliau Jus telydi, testiprina ir tesaugo Kristaus meilė!

Jei gali laimingas žemėje 
būti, tai tą laimę gali rasti 
tik kito žmogaus akyse, 
kai jose spindi džiaugsmas 
i r  ž inai ,  jog  ta i  savo 
pastangomis, savo auka tą 
laimę jam padovanojai

(Kun. J. Zdebskis).

Rugpjūčio 28 d., penktadienį,  šven-
čiant Santuokos sakramento 50 metų 
jubiliejų, Jo Šventenybė Popiežius Pran-
ciškus suteikė apaštalinį palaiminimą 
parapijos pastoracinės tarybos nariams 
Ginai Emilijai ir Rimui Butkams.
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Sekmadienio renginiai kviečia!
Primename, kad parapijoje jau keleri metai vyksta kultūrinių 

renginių ciklas „Dialogas – žodis ir spalva“. Kiekvieną sekmadienį 
parapijiečiai yra kviečiami į parapijos konferencijų sales dalyvauti 
žodžio ir spalvos renginiuose, kur žodį skleidžia įvairūs kultūros ir 
meno pasaulio atstovai – aktoriai, dainininkai, kiti atlikėjai, o spal-
vas matome parodų salėje, kurioje eksponuojamos dailės ar meno 
dirbinių parodos.

Artimiausias kultūrinis renginys 
vyks š. m. rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
12.00 val.  Renginio metu vyks kun. 
A. Lipniūno knygos „Lauko lelijos“ 
sutiktuvės. Renginyje dalyvauja kun. 
Vitalijus Kodis, beatifikacinės bylos 
postulatorius filosofas Eligijus Dze-
žulskis-Duonys, knygos ištraukas skaito 
Judita Džežulskienė.

Rugpjūčio 30 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi ne tik Kristaus 
Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai, bet ir pastoracinės tarybos 
nariai, grupelių vadovai, adoruotojai, procesijų dalyviai. Bendrai maldai visus 
sukvietė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Pradedame naująjį sielovadinės veiklos sezoną 
11.00 val. šv. Mišios prasidėjo procesija. 

Eucharistijos liturgijai vadovavo  mons. 
Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas 
dr. Benas Ulevičius.

„Artėja rugsėjis, pradedame naująjį 
sielovadinės veiklos  sezoną. Pailsėję po 
vasaros, kibsime į darbus, tad atverkime 
širdis Dievui ir malda semkimės įkvėpimo, 
ištvermės įgyvendinant naujus sumany-
mus, projektus. Šiandien melskimės už 
vaikučius, mokytojus, kurie rugsėjo 1-ąją 
pradės naujuosius mokslo metus,“ – kalbėjo 
monsinjoras.

Diakonas homilijoje atskleidė, jog Šven-
tojo Rašto skaitiniai šį sekmadienį kalba 
apie dvi skirtingas logikas – Pasaulio logiką 
ir Dievo logiką. Pasaulio logika pabrėžia 
žemišką jėgą, turtą, komfortą. Šiuo keliu 
pasukęs žmogus galiausiai sukaustomas 
baimės – baimės netekti savo žemiško gyve-
nimo ir gėrybių. Nors įgyja daiktų, prailgina 
savo dienas, praranda savo sielos gyvybę. 
Dievo logika dovanoja laisvę nuo baimės. 
Kas jau šiame gyvenime ieško Dievo mei-
lės ir taikos, bus amžinai gyvas. Žemiškos 
negandos neatskirs jo nuo Kristaus meilės.

Rugsėjo mėnesio liturginis kalendorius
8 – Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė)
14 – Šv. Kryžiaus Išaukštinimas
21 – Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
29 – Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

Pagal http://lk.katalikai.lt/ 
PARAPIJOS AKTUALIJOS

Liepos ir rugpjūčio mėn. renginiai parapijoje
Sutvirtinimo sakramento šventė parapijoje (2020 07 04)
Pagyvenusių žmonių sambūrio “Senjorai” gėlių festivalyje Pa-

kruojo dvare (2020 07 20)
Vasaros koncertai bazilikos terasoje (2020 08 10)
Parapijos jaunų šeimų kelionė į Suvalkiją (2020 08 27)
Džiugi žinia! Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus apaštalinis 

palaiminimas Kristaus Prisikėlimo pastoracinės tarybos nariams 
Ginai Emilijai ir Rimui Butkams (2020 08 28)

Tradicija tęsiama: Fatimos Dievo Motinos viešnagė Kristaus 
Prisikėlimo bazilikoje (2020 08 29)

Pradedame naująjį sielovadinės veiklos sezoną (2020 08 30)
Informacija apie numatomus kitus renginius bus skelbiama  

parapijos interneto puslapyje www.prisikelimas.lt

INFORMACIJA

MALONIAI KVIEČIAME BENDRUOMENĖS NARIUS, JAUNUS IR VYRESNIUS, ĮSIJUNGTI Į PARAPIJOS INSTITUCIJŲ VEIKLĄ! 

Jūsų laukia parapijos Šeimų bendruomenė, Jaunų šeimų būrelis, Biblijos studijų grupė, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
draugija, Gyvojo rožinio draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, Alfa kursas. 

Savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiame burtis jaunimą, laukiame ministrantų, norinčių pa-
tarnauti šv. Mišių metu, procesijų dalyvių, choro vadovai priims norinčius giedoti, laukiami Švč. Sakramento adoruotojai, 
tyloje garbinantys Viešpatį, kunigai kviečia asmeniniams dvasiniams pokalbiams.


