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Popiežius Pranciškus: Dievo palaiminimas
įprasmina visus sveikinimus ir linkėjimus
„Aštuntąją Kalėdų dieną minime Šventąją Dievo Motiną. Kaip Betliejaus
piemenys atidžiai žiūrime į ją, rankose laikančią Kūdikį. Rodydama mums
Jėzų, pasaulio Gelbėtoją, ji – Motina – mus laimina. Ji laimina kiekvieno vyro
ir kiekvienos moters gyvenimo kelionę šiais prasidedančiais metais. Šie
metai bus geri, jei priimsime Dievo gerumą, kurį Jėzus atnešė į pasaulį“, –
sakė popiežius sausio 1-osios vidudienio maldos susitikime dalyvavusiems
piligrimams ir turistams, pridurdamas, kad Dievo palaiminimas įprasmina
visus sveikinimus ir linkėjimus, kuriais dalijamės šiomis dienomis.
Popiežius pakartojo šios dienos liturgijoje skambėjusį palaiminimą, kuriuo Izraelio
kunigai laimindavo tautą: „Tepalaimina ir
tesaugo tave Viešpats! Tešviečia tau Viešpats
savo veidu, tebūna jis tau maloningas! Tegu
Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks
tau gerovę“ (Sk 6, 24–26). Kunigas, ištiesęs
rankas virš susirinkusios tautos, tris kartus
ištardavo Dievo vardą „Viešpats“. Biblijoje
vardas reiškia juo vadinamą asmenį, tad
laiminti Viešpaties vardu žmogų, šeimą ar
bendruomenę reiškia suteikti paties Viešpaties dovanojamą palaiminimą.
Šventasis Tėvas priminė, kad popiežius

Paulius VI nurodė kasmet sausio 1-ąją
minėti kaip Pasaulinę taikos dieną. Šįmet
jau penkiasdešimt antrąjį kartą švenčiamos
Pasaulinės taikos dienos tema – „Gera politika tarnauja taikai“. Politika – tai ne tik valdančiųjų užsiėmimas, visi esame atsakingi
už visuomenės gyvenimą, už mūsų miestą,
už bendruosius namus. Politika yra gera, jei
ji tarnauja taikai. „Šventoji Dievo Motina
tepadeda mums to siekti kiekvieną dieną“, –
sakė popiežius Pranciškus ir paragino visus
vidudienio maldos susitikimo dalyvius tris
kartus garsiai šauktis Šventosios Dievo
Motinos užtarimo.

Kartu su piligrimais ir turistais sukalbėjęs „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius visiems palinkėjo taikos ir gerovės Naujaisiais
metais: „Švenčiausiajai Mergelei užtariant,
Viešpats visiems mums tesuteikia malonę
būti taikdariais, kiekvieną naujų metų dieną
kurti taiką savo namuose ir šeimose. Visiems
dar kartą linkiu gerų ir šventų metų.“
Parengta pagal Vatikano radijo
naujienas
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(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą)

8. Mišių Evangelija ir homilija –
Dievo dialogas su savo tauta
„Mišių Evangelija yra Bažnyčioje skambantis tikras Kristaus balsas; homilija turi padėti ją mums gerai suprasti, priimti į širdį ir taikyti mūsų
kasdieniame gyvenime”, – sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, kalbėdamas apie Mišių Žodžio liturgiją
užbaigiančias dalis – Evangeliją ir homiliją.
Dievo ir jo tautos dialogas, vykstantis Mišių Žodžio liturgijoje, pasiekia viršūnę skelbiant Evangeliją. Skaitant Evangeliją, skamba
Kristaus žinia, kviečianti atsiversti ir turinti
galią perkeisti žmonių širdis. Tai tikras Dievo
Žodis, į kurį mes su dėkingumu atsiliepiame
sakydami: „Garbė tau, Viešpatie!“ ir „Šlovė
tau, Kristau!“. Šia proga popiežius priminė
taisyklę., kad Evangeliją Žodžio liturgijoje
skelbia tik asmenys, kuriems suteikti šventimai – tai yra kunigai, diakonai, vyskupai.
Evangelijos skelbimas užbaigiamas knygos
pabučiavimu. Klausydamiesi Evangelijos,
mes apmąstome, ką Viešpats pasakė ir padarė,
suvokiame, kad Jis ir šiandien mums kalba ir
veikia mūsų labui. O tai reiškia, kad dalyvavimas Mišių aukoje mus įpareigoja konkrečiai
atsiliepti į tai, ką Viešpats dėl mūsų nuveikė.

Mums į pagalbą ateina po Evangelijos
sakoma homilija. Vatikano II Susirinkimas,
liturginėje konstitucijoje iškeldamas homilijos svarbą, pabrėžė, kad ji neturi būti suvokiama nei kaip iškilminga proginė kalba,
nei kaip konferencija ar paskaita. Homilija
turi padėti žmogui, kad užmegztas dialogas su Dievu būtų konkrečiai pritaikytas
kasdieniame gyvenime. Tad savaime suprantama, kad sakantysis homiliją turi būti
gerai pasirengęs, o tikintieji turi stengtis ją
išklausyti dėmesingai ir su deramu vidiniu
nusiteikimu. Taip pat reikia atsiminti, kad
dalyvavimui liturgijoje ir supratimui to,
kas skelbiama jos metu, labai pasitarnauja
Biblijos išmanymas. Tai tebūnie paskata
dažnai skaityti Šventąjį Raštą.

„Kas sako homiliją, turi suprasti,
kad kalba ne savo vardu, bet
leidžia savo lūpomis prabilti
Jėzui, kad skelbia Jėzaus Žodį”, –
kalbėjo popiežius Pranciškus.
Homilija turi būti gerai parengta ir turi
būti trumpa. Kiek kartų matome, kad per
pamokslą kai kurie ima snausti, kiti kalbasi, o dar kiti išeina laukan parūkyti... Deja,
taip būna! Visi žinote, kad tai būna! „O
kaip, brangūs kunigai, diakonai, vyskupai,
gerai pasirengti homilijai? Kaip parengiama
homilija?” – klausė popiežius ir atsakė:
„Malda, Dievo Žodžio studijavimu. Tai turi
būti aiški ir trumpa sintezė. Ne ilgesnė kaip
10 minučių.“
Žodžio liturgijoje, Evangelijoje ir homilijoje, Dievas kalbasi su savo tauta, kuri
dėmesingai, pagarbiai Žodžio klauso ir
paverčia jį darbais. Tad jei mes išgirstame
Gerąją Naujieną, mumyse įvyksta atsivertimas, keičiamės mes patys ir imamė keisti
pasaulį. Dievo Žodį išgirstame ausimis,
priimame į širdis ir jis pasiekia mūsų rankas,
virsta gerai darbais.
Parengta pagal
Vatikano radiją
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SVEČIUOSE PAS....

Svečiuose pas...

parapijos Pastoracinės tarybos narį dr.Vitą Lendraitį

Ne vienas iš parapijos tikinčiųjų įvairių šventėmis vykstančių procesijų
metu pastebėjo juose dalyvaujančius pasitempusius, vilkinčius švarkus su
perjuosta geltona juosta vyrus. Tai Kolumbo riteriai! Šie vyrai yra aktyvūs
tikintieji, kuriais galima pasitikėti, kurie pasiruošę ištiesti pagalbos ranką
socialiai remtiniems ir silpniausiems visuomenės nariams, kurie savo veikla
nuoširdžiai palaiko prasmingas visuomenės idėjas, tvirtai remia tradicinę
šeimos sampratą.
Šiandien norėtume pristatyti Kolumbo
riterį – Vitą Lendraitį. Jis yra praktikuojantis
katalikas, kaip pats sako: „Tikiu Dievo bendryste, visada tik Juo pasikliauju ir širdyje
Dievas visuomet kartu.“ Vito šeima patyrė
tremtinių dalią: 1949 m. kovo 25 d. jo tėtis,
kuriam ką tik buvo suėję vieneri metukai, ir
seneliai buvo ištremti į Irkutsko sritį, netoli
Baikalo ežero. Į Lietuvą tėtis ir seneliai grįžo
1958 metais. Todėl savo šeimos istorijos vedamas, Vitas domisi tremtinių bei partizanų
kovų istorijomis.
Vitas gyvena Žaliakalnyje ir su žmona
Egle augina du mokyklinukus – dukrą
Liepą ir sūnų Matą. Kauno technologijos
universitete baigęs doktorantūros studijas
ir apgynęs technologijos mokslų daktaro
disertaciją, Vitas dirba Lietuvos sporto uni-

versitete mokslinių tyrimų plėtros vadovu,
aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.
Jis yra paskelbęs daugiau nei 20 mokslinių
straipsnių Lietuvos bei tarptautiniuose
žurnaluose, taip pat yra Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros ekspertas. Nors
būdamas profesinėje srityje labai užimtas,
Vitas dalyvauja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos veikloje,
yra parapijoje leidžiamo laikraščio „Prisikėlimas“ vienas iš redakcijos narių.
Paklaustas, ką reiškia būti Kolumbo riteriu, mūsų parapijietis Vitas Lendraitis atsakė:
„Man tai yra iššūkis tarnauti silpnesniam,
padėti bažnyčios bendruomenės veiklose,
pagelbėti tam, kuriam yra sunku. Tarnystė
prisidedant prie pagalbos organizavimo,
bendruomeniškumas ir bendrystė su įvai-

riais žmonėmis, priimtini Kolumbo riterių
nuostatai praktikuojančiam katalikui suteikia
galimybių dalytis gėriu.. Mūsų kol kas tik
penki, bet tikiuosi, kad prie mūsų grupės
prisijungs ir daugiau veiklių vyrų, kurie nori
save realizuoti bendruomenės pagalbos veiklose. Savo veiksmais mes siekiame stiprinti
bendruomenę, skatiname stiprinti šeimas ir
palaikome tradicines vertybes.“
Kviečiame prisijungti prie Kolumbo riterių
veiklos parapijoje! Susitikimai vyksta paskutinį
mėnesio ketvirtadienį. Daugiau informacijos
tel. 8 685 60309
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Populiarusis „Dialogas – žodis ir spalva“
Vilius MISEVIČIUS

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje didelio populiarumo sulaukė projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ renginiai. Su jų organizatoriais, aktyviais parapijiečiais
Egidijumi Stanciku ir Vytautu Stasiu Lagunavičiumi kalbėjosi Vilius Misevičius.
Šįkart pateikiame pirmąją pasakojimą apie projekto ŽODŽIO dalį.
Iniciatyvos ištakos – Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Prisimindamas

sumanymo „Dialogas – žodis ir spalva“
pradžią, Nacionalinio Kauno dramos teatro
generalinis direktorius socialinių mokslų
daktaras Egidijus Stancikas kalbėjo: „Tai
buvo bendravimo su Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios rektoriumi kun Tomu Karkliu
rezultatas. 2005 m., artėjant minėtos šventovės 110 metinėms, rektorius užsiminė
apie bažnyčios ir profesionalių menininkų
glaudesnio sąlyčio paiešką. Pasikvietę vieną
šviesulių – dailininkų klubo „Meno sparnai“
įkūrėją ir prezidentą Vytautą Stasį Lagunavičių, pradėjome mąstyti, kaip labiau išplėsti
sakralaus meno sampratą, kad bažnyčioje
apsilankę atpažintų Dievo dvasinį veikimą
per šalia esančius talentingus menininkus.“
Buvo pritarta aktoriaus Egidijaus sumanymo pavadinimui „Dialogas – žodis ir
spalva“ bei idėjai, kur pagrindinis akcentas
skiriamas žodžiui, o greta – spalvos (dailininkų kūriniai). Iniciatorių sumanymas pasiteisino: Įgulos bažnyčioje buvo dažni renginiai,
kuriuose skambėjo įvairių poetų konceptualūs
tekstai, po mėnesį buvo eksponuojami dailininkų darbai, vyko gyvas dialogas.
Vėliau, baigus Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbus,

klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasiūlė šį atjaunėjusį ir iš tolo matomą
ryškų Kauno akcentą panaudoti ne tik dvasiniams poreikiams didesnei Dievo garbei,
bet ir miesto visuomenei, kultūros ir meno
renginiams. Taip „Dialogas: žodis ir spalva“
jau daugiau kaip dešimtmetį „apsigyveno“
Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų
salėje. Siekiant bent simboliškai paskatinti
čia apsilankančias iškilias kultūros ir meno
asmenybes buvo sukurtas mecenatų remiamas lėšų fondas.
Daugiau kaip 200 programų. Pasak E.
Stanciko, galima drąsiai kalbėti, kad „Dialogas – žodis ir spalva“ labai sėkmingas.
Per metus įvyksta po 20-24 renginius, o per
visą projekto istoriją Kristaus Prisikėlimo
bazilikoje jau parengta daugiau kaip 200
programų.
„Už palaikymą ir rūpestį, čia sudaromas puikias sąlygas menininkams artimiau
pabendrauti su parapijiečiais esame dėkingi
klebonui monsinjorui V. Grigaravičiui. Jei
anksčiau į šią sakralią erdvę paminklinėje
šventovėje kviesdavomės tik kauniečius,
tai dabar čia apsilanko žymūs meno atstovai
iš įvairių Lietuvos vietų. Per tuos daugelį
metų, kai organizuoju šio projekto žodžio
dalį, nebuvo nei vieno kviečiamo aktoriaus,

Egidijus Stancikas (Mariaus Norvaišos nuotrauka)

poeto, rašytojo, kultūrininko ar visuomenės
veikėjo, kuris pasakytų ‘ne’“, – džiaugėsi
energingasis koordinatorius. Jo pastebėjimu,
kiekvienas atlikėjas Paminklinėje Kristaus
Prisikėlimo bažnyčioje nusiteikia visiškai
kitaip nei, pavyzdžiui, teatre – šventovėje
menininko žodis suskamba daug dvasingiau.
Ne vienas skaitovas su jauduliu kalbėjo, kad
toje sakralinėje erdvėje Aukščiausiasis lyg
suteikia galingesnius sparnus, kurie atlikėją
pakelia aukštesniam dvasinam polėkiui...
Žodžio valandose ne kartą dalyvavo žinomi aktoriai ir skaitovai Olita Dautartaitė,
Saulius Bagaliūnas, Virginija Kochanskytė,
Liubomiras Laucevičius, Jūratė Onaitytė,
Petras Venclovas ir kiti. „Džiugu, kad projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ pastovieji
lankytojai išsiugdė gilesnį suvokimą ir jų
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sąmoningumas profesionaliam menui jau yra
nepriekaištingas“, – akcentavo šios veiklos
organizatorius.
Laukiami sekmadieniniai susitikimai. Šiųmetis projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ sezonas prasidėjo Nacionalinio Kauno dramos
teatro vedančiojo aktorius Dainiaus Svobono
ir kompozitoriaus Vidmanto Bartulio programa „Taip niekas tavęs nemylės!”, kuri skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Aktorius įtaigiai perteikė mūsų tautos istorijos fragmentus. Spalvos galerijoje vyko
dailininkės Eglės Velaniškytės tapybos darbų
parodos atidarymas.Tai sakrali, Biblijos studijų įkvėpta kūryba. E. Stanciko pastebėjimu,
ši dailininkė turi ir kitą Dievo dovaną – yra

iškalbi, mokanti išsamiau analizuoti ir pasakoti apie savo kūrinių esmę ir prasmę. Spalio
ir lapkričio mėnesiais mus džiugino ir iškilūs
vokalistai: Lietuvos Nacionalinio operos ir
baleto teatro solistas Mindaugas Jankauskas
ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė
Rita Preikšaitė (jiems akomponavo pianistė
Rūta Blaškytė). Daug gerų emocijų suteikė
gruodžio mėnesį vykę susitikimai su žinomais aktoriais vilniečiais – Vytautu Anužiu
ir Vytautu Rumšu (vyresniuoju). Dar galima
gėrėtis Lietuvos dailininkų sąjungos nario,
Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai”
įkūrėjo ir prezidento bei šio projekto spalvos
dalies organizatoriaus Vytauto Stasio Lagunavičiaus brandžia tapybos paroda. Susipažinti

su menininko darbais galima atvykus į bazilikos parodų salę sekmadieniais nuo 12.00 val.
Pasak E. Stanciko, tie menininkai, kurie
dalyvauja projekte „Dialogas – žodis ir
spalva“, yra Dievo skleidžiamos dvasinės
šviesos, tikėjimo Aukščiausiojo padovanota
kūryba liudytojai.
Beje, už nuopelnus aktyviai ir kūrybingai
puoselėjant kultūrinį bei dvasinį gyvenimą
aktyviam parapijos savanoriui Egidijui Stancikui 2008 m. įteiktas garbingas apdovanojimas
„Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia”.
(Tęsinys apie projekto „Dialogas –
žodis ir spalva“ SPALVOS dalį 2019 m.
vasario mėn. „Prisikėlimo“ numeryje)
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Bendrystėje gimsta viltis, meilė, džiaugsmas
Vitas LENDRAITIS

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ gyvuoja jau dvyliktuosius metus.
Reikia pasidžiaugti, kad senjorų būrys nemažėja, lankosi beveik šešios
dešmtys ir ne tik iš mūsų parapijos. Nemažai senjorų išlydėta amžinybėn,
keletas nebegali lankytis dėl sveikatos būklės, bet kasmet į būrį įsilieja
naujų narių.
Kiekvieną trečiadienį sambūrio nariai
renkasi į susitikimus, kurių metu gilina
savo žinias ir džiaugiasi bendryste. Popietėse dalyvauja ne tik mūsų kunigai, bet ir
garsūs lektoriai, žymūs žmonės. Vyksta
pokalbiai, diskusijos aktualiomis temomis,
organizuojamos ekskursijos. Aplankyta
kelios dešimtys Lietuvos bažnyčių, kultūrinių bei istorinių paminklų, įžymių vietų.
Senjorai dalyvauja Šv. Sakramento adoracijoje, rekolekcijose, parapijos šventėse bei
renginiuose.
Todėl bendrystėje gimsta viltis, meilė ir
džiaugsmas. Kasdienybės rutinoje, kai pečius slegia metų našta, tai padeda nepalūžti,
pajusti gyvenimo prasmę. Sambūrio credo –
„Dėkoti Dievui už kiekvieną gyvenimo
valandėlę ir džiaugsmą“.
SAMBŪRIO SENJORŲ MINTYS
Vida Petkevičienė

Žmogaus gyvenimo vertė, prasmė ir turinys giliausiai atsiskleidžia tik gyvenimo brandoje – senatvėje.
Kiekvienas gali atrasti save
iš naujo, išpildyti senas savo
svajones, išbandymus, išmėginti save mažais pasiekimais, labdaringais darbais,
dalytis sukaupta patirtimi,
prisiminimais.
Mes, senjorai, visa tai
galime daryti čia, lankydami sambūrį Prisikėlimo
bazilikoje. Jį subūrė ir iki
šiol vadovauja Rimutė Lipšienė. Ji – sambūrio siela,
apie kurią mes spiečiamės.
Jos pastangos, aktyvumas,

supratimas ir nenuilstanti veikla leidžia sambūriui gyvuoti. Vadovė su giliai įrėžtu patriotizmo jausmu, todėl Lietuva, kaip vienintelė
mūsų Tėvynė, jau beveik visa išvažinėta ir
apžiūrėta. Kelionės, paskaitos, spektakliai,
įvairūs renginiai ir susitikimai mus visus skatina pasitempti, pamatyti ir sužinoti daug to,
ko nematytume ir negirdėtume sėdėdamas
namuose. Vadovė kiekvieną mūsų susitikimą planuoja labai atsakingai ir kruopščiai,
apgalvodama kiekvieną detalę, todėl visada
spinduliuojame džiaugsmu, būname maloniai nustebinti ir patenkinti. Ji skatina mus
mąstyti, dalintis, bendrauti, įsigilindama,
ko kiekvienam labiausiai trūksta, pakreipia
pokalbį, pakoreguoja išvyką ar renginį taip,
kad mes gautume didžiausius įspūdžius,
susitiktume su įdomiausiais žmonėmis.
Sambūrio nariai, įvairaus amžiaus senjorai, popietes lanko tol, kol tik sveikata
leidžia. Kiti (tokių mažuma) apsidairo ir
išeina, nesutampa požiūris ar norai. Čia mes

jaučiamės saugiai ir laisvai galim reikštis.
Tai padeda aplinka – didingi bazilikos
skliautai ir mūsų dvasiniai vadovai – kunigai.
Jie mums padeda išsiaiškinti visus sielovadinius klausimus, plečia akiratį tikėjimo
srityje. Ieškome pozityvumo, o jis ateina iš
pamatinių, prigimtinių mūsų vertybių. Senoliai daugiausiai jų išlaikę ir mielai dalinasi
su tais, kurie prie jų prisiliečia.
Nijolė Dapkienė

Kodėl lankome Senjorų sambūrį? Priežasčių – ne viena. Todėl, kad čia gera,
jauku, įdomu... Bet svarbiausia yra žmonių
bendrystė. Juk žinoma, kad vienišam ar besijaučiančiam vienišu ir nesuprastu, reikia
kito žmogaus atramos, atjautos.
Tą mes atrandame kas savaitę vykstančiuose mūsų susitikimuose, kurie niekada
nebūna panašūs vienas į kitą. Ir tai didžiausias vadovės Rimutės nuopelnas. Pas mus
apsilanko istorikai, literatai, muzikai, gydytojai. Mes gauname nemažai informacijos,
kurią atnaujiname, nes viskas gyvenime
keičiasi, taip pat ir mūsų atmintis... Gražiai
ir pramingai pažymime Lietuvos valstybines
ir religines šventes, gimtadienius.
Nepamirštami susitikimai su iškiliais
žmonėmis – Kauno arkivyskupu metropolitu L. Virbalu SJ, arkivyskupu emeritu S.
Tamkevičiumi SJ, vyskupu K. Kėvalu.

Sambūrio credo – „Dėkoti Dievui už kiekvieną
gyvenimo valandėlę ir džiaugsmą“.
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Bendrystėje gimsta viltis, meilė, džiaugsmas
Savo išmintimi, dvasios stiprybe jie žadina
beužsnūstančią sielą tapti geresne, mylėti
artimą, nesavanaudiškai ištiesti pagalbos
ranką, neapleisti dvasinių reikalų... Nuolatinis mūsų sielų „budintojas“ – mylimas
senjorų dvasios tėvas kun. Julius Grigonis.
Duok, Dieve, jiems ilgų gyvenimo metų.
Mes ir keliaujame. Aplankėme daug
Lietuvos kampelių, turėdami galimybių ne
tik pamatyti, sužinoti, bet ir pasidžiaugti,
kokia graži ir turtinga mūsų gimtinė. Taip pat
lankome muziejus, parodas, spektaklius. Kur
mūsų nesutiksi... Ir Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio beatifikacijos metinių šventėje,
ir popiežiaus Pranciškaus Mišiose, ir rekolekcijose bei Švč. Sakramento adoracijoje.
Stengiamės būti aktyvia visuomenės dalimi,
nors ir slegia metų našta. Norime dar daug
ką pamatyti, išgirsti, sužinoti ir pagal galimybes dalyvauti. Sakoma, „be jūsų nebūtų
mūsų“. Dėkingi be galo vadovei Rimutei,
kuri kiekvieną mūsų susitikimą kruopščiai
paruošia, įvelka į muzikos ar poezijos rūbą.
Jai ypač dėkingi už kantrybę su mumis.
Dėkingi klebonui mons. V. Grigaravičiui už
rūpestį, už gerą nuotaiką ir šypsenas, kurias
atneša į mūsų sambūrį.
Giedra Rukšėnienė

Antri metai, kai aš džiaugiuosi įdomių
ir nuoširdžių žmonių bendryste. Trečia-

dieniais į Kristaus Prisikėlimo bazilikos salę iš viso Kauno susibėga didelis
išsipuošusių ir laimingų senjorų būrys.
Laimingų, nes tą dieną namuose lieka
mūsų rūpesčiai, ligos ir bėdos. Čia, šioje
šventovėje, mūsų laukia įdomūs pokalbiai
ir susitkimai su visuomenės veikėjais,
meno žmonėmis, politikais.
Ne tik keliaujame, klausomės poezijos,
bet ir dainuojame. Sambūryje gausus būrys
dainininkų, todėl visada skamba gražios
giesmės ir lietuviškos dainos. Rimos jautrumas ir dėmesys kiekvienam yra didžiausias
stimulas mums turiningai ir aktyviai gyventi
bei rūpintis kitais.
Dažnai su mumis bendrauja ir Kristaus
Prisikėlimo bazilikos klebonas mons. V.
Grigaravičius, dvasios tėvas vikaras kun. J.
Grigonis. Jų įtaigus žodis, linksmas balsas,
įdomūs pokalbiai bei šypsena mus ne tik
suartina, padeda išlaikyti gerą nuotaiką,
bet ir stiprina. Gautos geros emocijos labai
reikalingos kasdieniame mūsų gyvenime.
Esu be galo laiminga, kad Dievas ir
likimas mane atvedė į Kristaus Prisikėlimo
bazilikos senjorų sambūrį. Iš šios šventovės
visada išeinu ne tik pagilinusi savo žinias,
pažvalėjusi, bet ir laiminga. Žinau, kad
kitą savaitę vėl susitiksime ir turiningai
praleisime popietę.

PARAPIJOS INFORMACIJA

Kūčių pusryčiai Sriubos valgykloje
Kūčių pusryčiai – tradicinis renginys,
rengiamas kiekvienais metais gruodžio 24 d.
Šią dieną šventinių pusryčių kviečiami visi
mažesnes pajamas gaunantys Kauno m.
gyventojai. Dėl paprastai itin gausaus dalyvaujančiųjų skaičiaus šiais metais pusryčiai
buvo rengiami 2 kartus, 11 ir 12 val. Jiems
pasiruošti be pastoviai dirbančių darbuotojų
padėjo ir gausus būrys savanorių – įvairių
Kauno m. parapijų nariai, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, Jėzuitų gimnazijos
moksleiviai.
Kūčių pusryčių metu dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino Kauno arkivyskupijos
arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ,
vyskupas augziliaras dr. A. Jurevičius, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius,
Kauno miesto mero pavaduotojas, Kauno
m. socialinės rūpybos skyriaus atstovai,
parapijų Caritas bendradarbiai.
Sriubos valgyklos išlaikymui bendras
pastangas sutelkia Kauno m. savivaldybė,
Kauno m. parapijos bei privatūs rėmėjai.
Kauno m. savivaldybė išlaiko patalpas bei
padengia komunalines išlaidas, Kauno m.
parapijos skiria finansus darbo užmokesčiui,
privatūs rėmėjai talkina maisto produktais.
Nemažą paramos dalį skiria ir užsienio (Kanados) lietuviai.

Sriubos valgykloje dažniausiai valgo
mažas pajamas gaunantys ir/ar skurdžiai
gyvenantys Kauno miesto gyventojai. Didelė
dalis jų yra vyresnio ir pensijinio amžiaus,
vieniši, artimųjų ir pastovios gyvenamosios
vietos neturintys asmenys (benamiai), socialinės rizikos grupėms priklausantys žmonės
(turintys kitų socialinių problemų).
Apsilankiusių Kūčių pusryčiuose žmonių
laukė ne tik skanus maistas, malonus priėmimas, bet ir dovanos. „Saulės“ gimnazijos
bendruomenė suruošė 180 dovanų – kojinių,
šalikų, pirštinių.
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Sausio mėnesio liturginis kalendorius
1
6
13
25

– Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
– Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)
– Viešpaties Krikštas
– Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija
Kviečiame tikinčiuosius adoruoti Švč. Sakramentą. Adoracija vyksta pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 16.00 val.   mažojoje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Galinčius
pastoviai kiekvieną savaitę po vieną valandą adoruoti prašome užsiregistruoti parapijos raštinėje
arba zakristijoje.
SOCIALINĖS IR KARITATYVINĖS INICIATYVOS
PARAPIJOJE

Teisės klinika: Teisingumas turi būti
prieinamas kiekvienam
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje veikianti Teisės klinika pradėjo skaičiuoti savo šeštuosius veiklos metus. Per šiuos penkerius metus
Teisės klinika suteikė nemokamą pirminę teisinę
konsultaciją daugeliui bendruomenės narių. Jei
Jums ar Jūsų artimajam reikalinga pirminė
konsultacija, registruokitės tel. 8 644 44 828.

Parapijiečiams – knyga į namus!
Nuo š. m. lapkričio mėn. parapijos Pagalbos
namuose tarnyba, bendradarbiaudama su Vinco
Kudirkos viešąja biblioteka, pradėjo socialinę
kultūrinę iniciatyvą „Knyga į namus“.
Tai pagalba Jums, jei gyvenate parapijos
teritorijoje, esate neįgalus ar Jums sunku judėti,
bet norėtumėte skaityti. Bibliotekos darbuotojai
parengė 36 naujausių ir labiausiai skaitomų leidinių katalogą, iš kurio jūsų išsirinktas knygas mūsų
darbuotojai ir savanoriai pristatys jums į namus.
Smulkesnės informacijos teiraukitės:
tel.: 8 37 323548, 8 645 04240 arba el.paštu:
lc.slauga@gmail.com
PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos ligoniams
mokymų ciklas
„Gailestingai veik!”
Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį,
saugiai jį slaugyti, supažindinama su bendravimo
su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos ir
pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių
sielovados aspektai. MOKYMAI NEMOKAMI,
visi dalyviai yra vaišinami arbata ir sausainiais.
Sausio mėn. mokymai vyks sausio 16 dieną nuo 18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikos
konferencijų salėje.
Mokymų tema
„Bendravimo su priklausomu asmeniu
iššūkiai ir pagalbos galimybės”
Kviečiame visus besidominčius!
Smulkesnės informacijos teiraukitės:
tel. 8 37 323548, 8 676 38333 arba el.paštu:
lc.slauga@gmail.com
Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo
lėšų, pagal projektą Pr.nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0006
“Jauni Žaliakalnio senjorai”

Onutės Virbašiūtės nuotrauka

Ačiū rėmėjams ir savanoriams, padėjusiems surengti gražią šventę!

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa
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