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POPIEŽIUS PRANCIŠKUS Lietuvoje
(2018 m. rugsėjo 22–23 d.)

Malda rengiantis Šventojo Tėvo vizitui
Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o
mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.  
Viešpatie Dieve, meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu.
Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti.
Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
POPIEŽIUS IR PASAULIS

Laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje
Vitas LENDRAITIS

Rugsėjo 23-ąją tikimasi Lietuvoje sulaukti popiežiaus – po 25-erių metų, kai
1993-iaisiais mūsų šalyje lankėsi Šventasis Tėvas Jonas Paulius II. Šis vizitas
svarbus tuo, kad popiežius Pranciškus keliauja ne vietų pažiūrėti, ne švęsti,
ne papročiais pasidomėti, bet visų pirma susitikti su žmonėmis, kuriems, jo
manymu, jis gali ką nors duoti.
Popiežius Pranciškus (lot. Franciscus;
tikrasis vardas Jorge Mario Bergoglio) Romos katalikų bažnyčios popiežiumi buvo
išrinktas 2013 m. kovo 13 d. Tai pirmasis
popiežius iš Naujojo pasaulio, pirmasis po
1200 metų pertraukos ne iš Europos, pirmasis popiežius jėzuitas ir pirmasis popiežius
pasirinkęs Pranciškaus vardą.
Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m.
gruodžio 17 d. Buenos Airėse, Argentinoje, italų imigrantų šeimoje, kurioje buvo
jauniausias iš vaikų. Tėvas Mario José Bergoglio buvo darbininkas, o motina Regina
Marija Sivori – namų šeimininkė.

Studijavo Buenos Airių universitete,
kuriame gavo chemijos magistro diplomą.
Vėliau mokėsi Buenos Airių dvasinėje seminarijoje ir Šv. Juozapo kolegijoje, kurioje
1960 m. gavo licenciato laipsnį.
1958 m. įstojo į jėzuitų ordiną. Dėstė
literatūrą, filosofiją ir teologiją Buenos Airių
katalikiškose kolegijose. 1969 m. tapo dvasininku. Nuo 1973 m. iki 1979 m. Argentinos
jėzuitų provincijos provincijolas. 1980 m.
tapo Buenos Airių provincijos San Migelio
dvasinės seminarijos rektoriumi.
Vokietijoje apgynė daktaro disertaciją.
Po šių studijų grįžo į Kordobos arkivyskupiją

dirbti nuodėmklausiu ir dvasiniu vadovu.
1992 m. buvo paskirtas Buenos Airių vyskupu augziliaru. 1997 m. birželio 3 d. buvo
paskirtas Buenos Airių arkivyskupo koadjutoriumi. 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos
Airių arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d.
popiežius Jonas Paulius II paskyrė J. Bergoglio kardinolu. Po popiežiaus Jono Pauliaus
II mirties 2005 m. vykusios konklavos metu
kardinolas J. Bergoglio buvo rimčiausias
varžovas joje išrinktam popiežiui Benediktui
XVI. Nuo 2005 m. iki 2008 m. vadovavo
Argentinos vyskupų konferencijai. 2013 m.
išrinktas popiežiumi, kardinolas J. Bergoglio
pasirinko Pranciškaus vardą.
Popiežius Pranciškus pagarsėjęs tuo,
kad mėgo važinėti autobusu ir metro; pats
gaminosi maistą; brangina pamaldumą
Švč. Mergelei Marijai; lanko vargstančius,
skurstančius, nuskriaustuosius; vengia prabangos; mėgsta futbolą ir tango. Popiežius
laisvai kalba ispanų, italų, anglų, prancūzų,
vokiečių kalbomis.

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru
nominuotas monsinjoras Algirdas JUREVIČIUS
2018 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pranciškus
nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą
Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu
augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.
Monsinjoras, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki šventimų ėjęs Kaišiadorių
vyskupijos generalvikaro pareigas, vyskupu buvo
įšventintas š. m. rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje
švenčiant iškilmingą Eucharistiją.
Kauno arkikatedroje vyskupo šventimai vyko po
15 metų pertraukos, kai buvo įšventintas dabartinis
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Vyskupas
Algirdas Jurevičius yra penktasis Kauno arkivyskupijos augziliaras Nepriklausomybės metais.

Per vyskupo šventimus sakydamas homiliją, arkivyskupas L. Virbalas kalbėjo: „Dėkojame Šventajam
Tėvui Pranciškui už šį paskyrimą ir meldžiamės
už jį, laukdami atvykstančio į Lietuvą. Viešpats,
kupinas gailestingumo, toliau gano savo kaimenę ir
kviečia žmones būti Jo bendradarbiais. Bažnyčios
istorijoje vyskupas įgaudavo įvairius vaidmenis, bet
svarbiausia jo užduotis visada lieka ta pati, ta, kuriai
Kristus pašaukė apaštalus, – liudyti Prisikėlusįjį,
būti Šventosios Dvasios įrankiu, tapti Dievo artumo
istorijoje ženklu. Per pašvęstuosius tarnus Viešpats
slėpiningai yra savo tautoje. Per juos Jis kalba ir
klausosi, guodžia ir drąsina savo sūnus ir dukteris.
Tai didžiulė atsakomybė.“

Parengta pagal
Kauno arkivyskupijos
informaciją
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(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą)

4. Kodėl eiti į šv. Mišias sekmadienį?

Sekmadieninis Eucharistijos šventimas
yra Bažnyčios gyvenimo centre (KBK nr.
2177). Mes, krikščionys, einame į Mišias sekmadienį, kad sutiktume prisikėlusį Viešpatį
ar, tiksliau, leistumėmės būti Jo sutinkami,
klausyti Jo žodžio, maitintis Jo valgiu ir
tokiu būdu tapti Bažnyčia – Jo gyvuoju
mistiniu Kūnu pasaulyje.
Tai suprato nuo pat pirmos valandos Jėzaus mokiniai, kurie su Viešpačiu šventė eucharistinį susitikimą tą savaitės dieną, kurią
žydai vadino „pirmąja“, o romėnai „saulės
diena“, nes tą dieną Jėzus prisikėlė iš mirusiųjų ir pasirodė mokiniams, kalbėdamas
su jais, valgydamas su jais, dovanodamas
Šventąją Dvasią. Taip pat ir didysis Dvasios
išliejimas per Sekmines įvyko sekmadienį,
penkiasdešimtąją dieną po Jėzaus prisikėlimo. Dėl šių motyvų sekmadienis mums
yra šventa diena, pašventinta eucharistinio
šventimo, gyvas Viešpaties buvimas tarp
mūsų ir mums. Tai šv. Mišios, kurios sekmadienį padaro krikščionišku. Krikščioniškas
sekmadienis koncentruojasi aplink Mišias.
Koks krikščioniui būtų sekmadienis, jei
trūktų susitikimo su Viešpačiu?
Yra tokių krikščionių bendruomenių, kurios negali pasidžiaugti kiekvieno sekmadienio Mišiomis. Tačiau ir jos yra kviečiamos
šią šventą dieną susirinkti maldai Viešpaties

vardu klausantis Dievo Žodžio ir išlaikant
gyvą Eucharistijos troškimą.
Kai kurios sekuliarizuotos visuomenės
prarado krikščionišką, Eucharistijos apšviestą sekmadienio jausmą. Tokiose aplinkybėse
reikia gaivinti tokį sąmoningumą, atrasti
šventės prasmę, džiaugsmo, parapijinės
bendruomenės solidarumo, sielą ir kūną
gaivinančio poilsio prasmę. Visų šių dalykų
kiekvieną sekmadienį mus moko Eucharistija. Dėl šių motyvų sekmadienis taip pat
tapo susilaikymo nuo darbo diena, kurios
pirmaisiais krikščionybės amžiais nebuvo, –
tai jos įnašas. Biblinėje tradicijoje žydai ilsisi
šeštadienį, o romėnų visuomenėje nebuvo
numatyta savaitinė susilaikymo nuo darbų
diena, ypač tarnams ar vergams. Krikščioniškas jausmas, kad gyvename kaip vaikai, o
ne vergai, gaivinamas Eucharistijos, beveik
visuotinai pavertė sekmadienį poilsio diena.
Be Kristaus esame pasmerkti būti valdomi kasdienybės nuovargio su jo rūpesčiais ir
rytojaus baimės. Sekmadieninis susitikimas
su Viešpačiu mums suteikia jėgos išgyventi
šiandieną su pasitikėjimu ir drąsa, eiti pirmyn su viltimi. Todėl einame sutikti Viešpatį
per sekmadienio eucharistinį šventimą.
Eucharistinė bendrystė su Jėzumi, Prisikėlusiu ir amžinai Gyvuoju, byloja apie
sekmadienį be saulėlydžio, kai nebebus

nuovargio, skausmo, gedulo ir ašarų, tik
džiaugsmas pilnai ir visam laikui gyventi su
Viešpačiu. Ir apie šį palaimintą poilsį mums
kalba sekmadienio Mišios, mokydamos savaitės sraute pasitikėti danguje esančiu Tėvu.
Ką galime atsakyti tam, kuris sako, kad
neverta eiti į Mišias net ir sekmadienį, nes
svarbiau dorai gyventi, mylėti artimą? Tiesa,
kad krikščioniško gyvenimo kokybės matas
yra sugebėjimas mylėti, kaip yra pasakęs
ir Jėzus: žmonės atpažins Jo mokinius iš
to, kad jie myli vienas kitą. Tačiau kaip
galime praktikuoti Evangeliją, negaudami
būtinos energijos tam daryti sekmadienį po
sekmadienio iš neišsenkančio Eucharistijos
šaltinio? Einame į Mišias ne tam, kad duotume kažką Dievui, bet kad gautume iš Jo tai,
ko mums iš tiesų labai reikia. Tai primena
ir Bažnyčios malda: „Nors mūsų garbinimo
Tu nesi reikalingas, tačiau maloningai mums
leidi reikšti Tau dėkingumą. Tavęs mūsų
gyrius nepadaro aukštesnio, tačiau mums
patiems jis yra išganingas per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų“ (žr. Romos Mišiolą, IV bendro
dėkojimo giesmę).
Tad kodėl eiti į šv. Mišias sekmadienį?
Nepakanka atsakyti, kad tai Bažnyčios priesakas. Tai padeda išsaugoti jų vertę, tačiau
to nepakanka. Mums, krikščionims, reikia
dalyvauti sekmadienio Mišiose, nes tik per
Jėzaus malonę, Jo gyvą buvimą mumyse ir
tarp mūsų, galime įgyvendinti Jo priesaką ir
būti tikėtinais Jo liudytojais.
Parengta pagal Vatikano radiją
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Popiežiaus Pranciškaus laiškas Dievo tautai
„Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia
ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26). Šie šventojo
Pauliaus žodžiai stipriai aidi mano širdyje
dar kartą pripažįstant, kad daugybė nepilnamečių patyrė kančias dėl daugelio dvasininkų ir pašvęstųjų asmenų vykdyto lytinio
piktnaudžiavimo, piktnaudžiavimo galia
ir sąžine. Tai nusikaltimas, atvėręs gilias
skausmo ir bejėgiškumo žaizdas pirmiausia
aukoms, taip pat jų artimiesiems ir visai
bendruomenei, nepaisant ar jie tikintys, ar
netikintys. Žvelgiant į praeitį, niekada nebus pakankamai nuveikta prašant atleidimo
ir stengiantis atsilyginti už padarytą žalą.
Žvelgiant į ateitį, niekada nebus per daug
nuveikta kuriant kultūrą, gebančią išvengti,
jog tokios situacijos ne tik nepasikartotų, bet
kad ir nerastų vietos, kur būtų dangstomos ir
įsitvirtintų. Aukų ir jų šeimų skausmas yra
ir mūsų skausmas, todėl būtina dar kartą
patvirtinti, kad esame įsipareigoję apsaugoti
nepilnamečius ir suaugusiuosius, patekusius
į situaciją, kurioje jie yra pažeidžiami.
1. Jei kenčia vienas narys
Pastarosiomis dienomis buvo paskelbta
nuodugni ataskaita apie tai, ką teko patirti
beveik tūkstančiui žmonių – kunigų lytinio
piktnaudžiavimo, jų piktnaudžiavimo galia
ir sąžine aukų – per maždaug septyniasde-

šimties metų laikotarpį. Nors galima sakyti,
kad dauguma atvejų susiję su praeitimi,
vis dėlto laikui bėgant sužinojome apie
daugybės aukų skausmą ir pamatėme, jog
šios žaizdos niekada nepranyksta, jos mus
įpareigoja griežtai pasmerkti tuos žiaurumus
ir suvienyti jėgas, kad būtų išrauta ši mirties
kultūra. Šioms žaizdoms „niekada nebūna
senaties“. Šių aukų skausmas – tai dangun
kylanti ir grudinanti sielą aimana; jos ilgai
nepaisyta, ji buvo slepiama ar tildoma. Tačiau šis šauksmas buvo stipresnis už visas
priemones, kuriomis stengtasi jį nutildyti,
ar netgi mėginimus priimti sprendimus, dar
sunkesnius dėl bendrininkavimo. Viešpats
išklausė tą šauksmą leisdamas dar kartą
pamatyti, kieno pusėje Jis nori būti. Marijos
giesmėje neklystama, ji ir toliau tyliai aidi
per istoriją, nes Viešpats prisimena mūsų
tėvams duotą pažadą: „Jis <...> išsklaido
išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus
nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius
tuščiomis paleidžia“ (Lk 1, 51–53). Mums
gėda suvokus, kad savo gyvensena atmetėme
ir atmetame tai, ką sakome žodžiais.
Gėdydamiesi ir gailėdamiesi mes, kaip
bažnytinė bendruomenė, pripažįstame, kad
nebuvome ten, kur turėjome būti, kad neveikėme laiku, suvokdami daugelio gyvenimui

padarytų sužalojimų didumą ir sunkumą.
Nesirūpinome mažutėliais, apleidome juos.
Pakartoju kaip savo mintis kardinolo Ratzingerio žodžius, kuriais jis Kryžiaus kelyje, parašytame 2005-ųjų Didžiajam penktadieniui,
susitapatinęs su daugybės aukų skausmo
šauksmu, primygtinai sakė: „Kiek purvo
Bažnyčioje, netgi tarp tų, kurie būdami kunigai turėtų visiškai priklausyti Jam! Kiek
puikybės, kiek daug perdėto pasitikėjimo
savimi! <...> Mokinių išdavystė, nevertas
jo Kūno ir Kraujo priėmimas, žinoma, yra
didžiausias Atpirkėjo skausmas, perveriantis
jo širdį. Iš sielos gelmių turėtume jo šauktis: Kyrie eleison – Viešpatie, pasigailėk
(plg. Mt 8, 25) (Devintoji stotis).
2. Su juo kenčia ir visi nariai
Tų įvykių didumas ir sunkumas reikalauja, kad prisiimtume šį faktą visuotinai
ir bendruomeniškai. Nors svarbu ir reikia
visuose atsivertimo keliuose pripažinti tai,
kas įvyko, vien to nepakanka. Šiandien
mums kaip Dievo tautai metamas iššūkis
prisiimti brolių, kurių ir kūnas, ir dvasia
sužeisti, skausmą. Jei praeityje nepaisymas
galėjo būti kaip atsakas, šiandien norime,
kad solidarumas, suprantamas pačia giliausia ir labiausiai iššūkį metančia prasme, taptų mūsų būdu kurti istoriją dabar ir ateityje,
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kurti aplinkoje, kur konfliktai, įtampos ir
ypač visokeriopo piktnaudžiavimo aukos
gali paimti ištiestą ranką, ginančią juos ir
vaduojančią iš jų skausmo (plg. Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium,
228). Toks solidarumas reikalauja iš mūsų,
kad mes savo ruožtu pasmerktume viską,
kas kelia grėsmę žmogaus integralumui.
Tai solidarumas, verčiantis kovoti su visų

formų sugedimu, ypač dvasiniu, nes „tai
patogus ir savimi patenkintas aklumas,
kai galop viskas atrodo leistina – apgaulė,
šmeižtas, savanaudiškumas ir gausybė
subtilių egocentrizmo formų, nes ir šėtonas
sugeba apsimesti šviesos angelu“ (2 Kor 11,

14)“ (Apaštališkasis paraginimas Gaudete
et exsultate, 165). Šventojo Pauliaus raginimas kentėti su kenčiančiais yra geriausias
priešnuodis mūsų mėginimams kartoti
Kaino žodžius: „Argi aš esu savo brolio
sargas!?“ (Pr 4, 9).

(Tęsinys laikraščio „Prisikėlimas“ 190-ajame numeryje)
Parengta pagal Vatikano naujienas, Lietuvos vyskupų konferencijos naujienas
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Susitikimo su popiežiumi Pranciškumi
rugsėjo 23 d., sekmadienį, programa Kaune

Programa bus atnaujinama, kviečiame pasitikrinti artėjant vizitui
kinė), vėliavas (ne metaliniais kotais). Organizacijos, mokyklos, universitetai kviečiami
atvykti į susitikimus su popiežiumi nešini ar
pasipuošę savo atributika.
Kauno Santakoje šv. Mišių metu bus
užtikrinamas vertimas į gestų kalbą. Ekranas,
transliuojantis vertimą į gestų kalbą, stovės
neįgaliųjų sektoriuje. Kituose susitikimuose
toks vertimas nenumatomas, tačiau LRT,
transliuojanti visus susitikimus, taip pat
transliuos ir vertimą į gestų kalbą. Taigi turintys klausos negalią galės stebėti vertimą
savo išmaniuosiuose įrenginiuose, įsijungę
transliaciją internetu tinklalapyje www.lrt.lt
Užsiregistravę asmenys, turintys judėjimo negalią ir atvykstantys specialiuoju
transportu, galės prie šv. Mišių ar jaunimo
susitikimo vietos privažiuoti arčiau. Tam bus
būtina iš anksto pateikti automobilio registracijos numerį, informaciją apie automobilio vairuotoją ir kitus reikalingus duomenis.
PRELIMINARI PROGRAMA
Grupėms ir pavieniams piligrimams,
8.00 val. laukiame šv. Mišių
kurie
dalyvaus šv. Mišiose su popiežiumi
Kauno Santakos parke.
ir
kuriems
yra reikalinga nakvynė Kauno
Kaune, Santakos parke, jau nuo ankstaus
ryto prasidės popiežiaus aukojamų šv. Mišių mieste (naktį iš rugsėjo 22 d. į 23 d.), iki
laukimo programa. Visi laukiantieji Santakos rugsėjo 1d. reikėtų kreiptis ir užpildyti
parke galės drauge melstis, giedoti, klausy- internetu registracijos formą. Kilus klautis liudijimų. Šv. Mišių dalyviai, įeidami į simams galima rašyti el. paštu nakvyne@
sektorius, gaus Mišių knygeles. Popiežiaus popieziausvizitas.lt.
14.20 val. sveikiname popiežių
aukojamos šv. Mišios – vizito Lietuvoje kulkelyje nuo Kauno arkivyskupijos
minacija. Po jų Šventasis Tėvas tradiciškai
kurijos iki Katedros.
kalbės „Viešpaties angelo“ maldą.
Popiežius
papamobiliu vyks šiuo maršru10.00 val. Popiežius aukos šv. Mišias.
Po Šv. Mišių – Viešpaties Angelo malda. tu: Rotušės a. – M. Valančiaus g. Pasveikinti
Iki šv. Mišių Santakos parke vyks programa, popiežių kelyje gali visi, atvykę į maršrute
pasirengimas šv. Mišioms. Registracija į Šv. nurodytas gatves ir aikštę.
13.30 val. popiežius susitinka
Mišias vyksta internetu. Neužsiregistravę
su dvasininkais, seminaristais
žmonės taip pat kviečiami dalyvauti šv.
ir pašvęstaisiais.
Mišiose, jiems bus paskirtos atskiros erdvės.
Popietę popiežius Pranciškus Kauno arĮ Santakos parką piligrimai bus įleidžiami nuo šeštadienio 22 val. iki sekmadienio kikatedroje bazilikoje susitiks su Baltijos ša8 val. Svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą lių kunigais, pašvęstaisiais ir pašvęstosiomis
atvykimo laiką, nurodomą ant Jūsų kvieti- bei seminaristais. Laukiant Šventojo Tėvo
mo. Užsakytais autobusais atvykstančioms bus giedamas Akatistas. Visi norintys stebėti
grupėms rekomenduojama autobusus užre- susitikimą kviečiami į Kauno Rotušės aikštę
gistruoti, kad būtų paskirta parkavimo vieta. arba įsijungti LRT televiziją. Kauno Rotušės
Įeinantiems į Santakos parką numatoma aikštėje įrengtuose ekranuose bus galimybė
dalyvių patikra, todėl svarbu atvykti laiku. stebėti tiesioginę susitikimo transliaciją.
Visi, norintys Šventajam Tėvui perduoti
Su savimi negalima turėti aštrių, metalinių
daiktų (pvz.: peilių, metalinių lazdų, kotų, dovanų, kviečiami jas pristatyti į Šventojo
didelių raktų rišulių ir pan.). Įsinešti gali- Sosto apaštališkąją nunciatūrą Lietuvoje (T.
ma skėčius, nešiojamas kėdutes, maisto ir Kosciuškos g. 28, Vilnius) darbo dienomis
vandens (pageidautina, kad tara būtų plasti- iki popiežiaus vizito.
Detalesnę informaciją ir galimus programos pasikeitimus rasite https://popieziausvizitas.lt/programa/

Popiežiaus Pranciškaus
vizitui Lietuvoje
sukurtas logotipas
Logotipo, skirto popiežiaus Pranciškaus
vizitui Lietuvoje, pagrindiniai elementai
yra kryžius, Šventosios Dvasios gūsis ir
šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ Šis
ženklas primena pergalingą Velykų vėliavą,
iškeltą Prisikėlusio Kristaus.
Pagrindinis logotipo akcentas – baltas
kryžius – simbolizuoja Kristaus pergalę,
tikėjimą ir popiežių kaip Kristaus vietininką.
Kryžius taip pat apima Lietuvos žmonių
patirtus kentėjimus už laisvę ir tikėjimą.
Kryžiaus fone Šventosios Dvasios
gūsis įgauna liepsnos, balandžio formas.
Viliamasi, kad popiežiaus vizitas bus tarsi
atnaujinantis Dvasios gūsis visiems Lietuvos žmonėms, nes Dvasia moko ir primena
visa, ką Jėzus yra sakęs (plg. Jn 14, 26).
Ženkle vyraujanti gelsva spalva simbolizuoja Šventosios Dvasios ugnį, Prisikėlimą.
Gelsva ir balta yra Vatikano valstybės vėliavos spalvos. Šventosios Dvasios sparnų
kraštai, nudažyti geltonai, žaliai, raudonai – lietuviškos Trispalvės spalvomis, –
išreiškia viltį, kad Lietuva ir toliau gyvens
Kristaus pergalės šviesoje ir bus gaivinama
Jo Dvasios.
Logotipe įrašytas vizito šūkis „Kristus
Jėzus – mūsų viltis!“ (plg. 1 Tim 1, 1) primena, kad Kristus Jėzus yra tikėjimo centras,
kreipiantis žvilgsnį į priekį ir raginantis
nebijoti iššūkių, nes Jis nugalėjo nuodėmę.
Šūkis žadina viltį ir kviečia drąsiai žengti į
gyvenimą kartu su Kristumi.

Parengta pagal https://popieziausvizitas.lt/media/logotipas/
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Jaunimo giesmė
„Kristus Jėzus – mano viltis“
Aš regiu Tavo šviečiantį Veidą,
Aušrinėje giedu: „Šlovė!“
Kaip teka Neris link jūros,
Taip mano siela trokšta Tavęs.
Ir kai ant Kryžių kalno stoviu,
Ir mūsų praeitį stebiu,
Aš suprantu, kad tūkstančius metų
Kasdien Tu viltį mums teiki!
Kristus Jėzus – mano viltis!
Man nebaisi jokia mirtis,
Nes Tu sėdi savo soste,
Dievo Tėvo dešinėj.
Taip, aš žinau – manęs ten laukia vieta,
paruošta Danguje!
Miestas pilnas gyvybės:
Bokštuose gaudžia varpai,
Skelbia žinią, kad turime viltį –
Jis tikras Dievas ir tikras žmogus.
Ir kai ant Kryžių kalno stoviu...
Žmogau, pažink, kuo tiki –
esi pašauktas šviesti.
Eik, pirmyn, nes Jis yra kelias,
vedantis tiesiai.
Ateik ir paliesk Kristaus žaizdas,
Jis sutiko mirti.
Jėzus Kristus nugalėjo,
Jis prie mūsų priartėjo –
Dievas yra su mumis kartu!
Giesmės autoriai: David HEDIN
ir Julius VAICENAVIČIUS

Kviečiame paremti
popiežiaus vizitą Lietuvoje!
Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje bus vienas didžiausių mūsų šalies
istorijoje renginių. Susitikti su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, išgirsti
jo nešamą evangelinės vilties žinią susirinks
žmonės ne tik iš visos Lietuvos, bet ir kitų
šalių. Popiežių kelionės metu lydės keli
šimtai žurnalistų, kurie visam pasauliui
pasakos apie mūsų kraštą, ekonominę,
socialinę, kultūrinę situaciją. Pasirengimas
šiam įvykiui reikalauja daug žmogiškųjų
bei materialinių resursų.
Kviečiame ir jus prisidėti prie šio
svarbaus ir ypatingo renginio savo auka.
Kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas.
Tik vienybėje, vienas kitam padėdami, drąsindami, remdami galime nuveikti tokius
nuostabius darbus.
Telaimina jus gerasis Dievas.
Paramos gavėjas –
Vilniaus arkivyskupija, kodas 192059489
Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius
LT 95 7044 0600 0114 5219
Paskirtis:
Parama popiežiaus vizito organizavimui

•
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SVEČIUOSE PAS....

Svečiuose pas... tėvą, teologijos mokslų
daktarą, diakoną Beną Ulevičių
(Pabaiga. Pradžia laikraščio „Prisikėlimas“ Nr. 187-ajame numeryje)
Būdamas JAV susibičiuliavau su savo būsima žmona
Dale Kuraite, kuri buvo aktyvi
„Gyvųjų akmenų“ katalikiškos
bendruomenės narė bei „Katalikų evangelizacijos centro“
darbuotoja. Netrukus supratau,
kad manęs laukia rimtas gyvenimo apsisprendimas – santuoka.
Ligi tol visada vengiau didesnių įsipareigojimų: Viešpačiui
kviečiant apsispręsti ir imtis
atsakomybės, būdavau linkęs
pasilikti savo susikurtoje komforto zonoje. Tad nenuostabu,
kad apsispręsti tuoktis taip pat nebuvo labai
lengva, tebeturėjau nemažai egoizmo, galvojau daugiau apie save nei savo mylimąją,
bijojau dėl ateities. Pagaliau Dievui padedant
apsisprendžiau. Buvo gera patirti, kad iš
karto po to, kai paskelbėme vestuvių datą,
abejonės išnyko, jas pakeitė džiaugsmas
ir viltis. Manau, piktasis naudojosi mano
baime, kad atitrauktų nuo sakramentinės
malonės ir savęs dovanojimo santuokoje.
Beje, šiemet šventėme 16-ąsias vestuvių
metines, su žmona auginame dukrytę Teresę
Mariją, esame laimingi...
Svarbus mano gyvenimo etapas – VDU
doktorantūra. Vadovaujant doc. kan. A.
Kajackui, parengiau ir 2005 m. apgyniau
teologijos mokslų daktaro disertaciją tema
„Jei nepasidarysite kaip vaikai: vaikiškoji
pasaulėjauta liturgijoje“. Netrukus tapau Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų
katedros docentu. Kauno arkivyskupijoje
atsiradus nuolatinio diakonato studijoms,
pradėjau mokymąsi Nuolatinių diakonų
ugdymo centre. Penkeri mokslo metai greit
prabėgo. 2017 m. birželį, švenčiant mūsų
arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo
iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje
pirmą kartą vyko nuolatinių diakonų šventimai. Juos priėmiau kartu su keturiais kitais
vedusiais vyrais (mes vienas kitą vadiname
broliais). Krikščionybė ir Bažnyčia tapo
mano kasdienybe: ir tarnyste, ir pomėgiu, ir
svarbiausia gyvenimo dalimi. Esu dar labiau
pasiryžęs tarnauti Dievui ir jo teikiamą didelį
džiaugsmą skleisti kitiems.
Pokalbio pabaigai – kokie Jūsų pomėgiai, ką mėgstate per laisvalaikį?
Didysis mano pomėgis – muzika. 1991
m. su Kauno kunigų seminarijos bendražygiu Zigmu Nagiu pradėjome atlikti dainuojamosios poezijos kūrinius. Įrašėme du albumus, daug koncertuodavome. Lygiagrečiai
įkūriau krikščioniškojo sunkiojo roko grupę

„Quest Rising“, kuriai pats ir vadovavau. Su
šia grupe įrašėme kelis albumus, su nedidelėmis pertraukomis koncertavome beveik
25 metus. Labai rimtai domėjausi ir garso
inžinerija, garso įrašų gamyba. Tiesa, gimus
dukrelei ir prasidėjus diakonato studijoms,
prieš porą metų muzikinę veiklą laikinai nutraukiau. Smuiku negriežiu jau labai seniai.
Tačiau, manau, visa tai tik laukia savo eilės.
Taip pat slapta viliuosi, kad dukrelei muzika
bus ne mažiau brangi nei man. Galbūt smuiko garsus namuose išgirsime ir vėl?..
Nuo paauglystės domėjausi Šiaurės
Amerikos indėnų kultūromis. Būdamas JAV
radau laiko ir galimybę nukeliauti į indėnų
rezervacijas Pietų ir Šiaurės Dakotoje. Ten
teko gilintis į Šiaurės Amerikos indėnų
muzikinę kultūrą, tenykščių praktikuojamą
krikščionybę. Mane labai domino, koks indėnų santykis su Kristumi, Dievo žodžiu. Ypač
pamilau indėnų krikščioniškas giesmes. Net
šiek tiek pramokau lakotų genties kalbos,
kad jas geriau suprasčiau. Padedamas pačių
indėnų, išverčiau beveik šimtą jų giesmių į
anglų kalbą. Šiais vertimais pasidalinau ne
tik su JAV minėtos rezervacijos gyventojais, bet ir kitais besidominčiais žmonėmis.
Kadangi tos giesmės – ne mano nuosavybė,
tad nesu jų išspausdinęs leidinio pavidalu.
Pagal dr. Beno Ulevičiaus pasakojimą
medžiagą parengė Vilius MISEVIČIUS

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
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