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Vasario 16 d. su visais tėvynainiais
šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo
101-ąsias metines. Tradiciškai Kaune ši
šventė prasideda Kristaus Prisikėlimo
bazilikoje šv. Mišiomis.

Per homiliją arkivyskupas, prisimindamas popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, kalbėjo, kad Nepriklausomybės minėjimas
yra dar viena proga prisiminti, apmąstyti svarbias mūsų visų šaknis,
kurios būtinos kamienui, šakoms ir vaisiams auginti (visą homiliją
galite perskaityti https://kaunoarkivyskupija.lt/
Šv. Mišiose giedojo Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas Vitos
Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, vargonavo Dalia Jatautaitė. Beje,
šio choro atliekamos giesmės džiugino tikinčiųjų širdis ne tik šiandien šioje bazilikoje, bet ir skambėjo Kauno santakoje šv. Mišiose
popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu.

Į šv. Mišias padėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę, prašyti Dievo pagalbos išlaikant šią brangią dovaną mūsų dienomis, melstis
už mūsų tautą, rinkosi šeimos, jaunimas, senjorai, bendruomenės
nariai, Kauno m. savivaldybės, Aukštųjų mokyklų, įvairių organizacijų atstovai, vėliavomis nešini. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai
vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ
pasveikino visus su Vasario 16-ąja, linkėjo vienybės, meilės, kvietė
tausoti laisvę, ją puoselėti ir ginti.
Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius
SJ, vyskupas augziliaras A. Jurevičius, prelatas V. S. Vaičiūnas OFS,
Kauno kunigų seminarijos rektorius R. Norkus, Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. L. Vilėniškis, Šv. Vincento Pauliečio parapijos
kun. P. Komorniczak OFM Cap, Marijos radijo direktorius kun.
P. Narijauskas, Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigai ir klebonas
monsinjoras V. Grigaravičius, patarnavo diakonas D. Chmieliauskas.

Vasario 16-osios iškilmę bazilikoje vainikavo „Tautiška giesmė“.
Po Mišių kauniečių eisena su vėliavų jūra leidosi į Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelį toliau tęsti šventės.
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Malda už
Tėvynę Lietuvą

Kovo 19-ąją minime šv. Juozapą –
Šventosios Šeimos globėją,
tapusį ir visos Bažnyčios globėju
Aleksandra BANCEVIČIENĖ

Jeigu Senojo Testamento pradžioje vaizduojama
Adomo ir Ievos pora buvo nuodėmės šaltinis, pasklidęs
žmonijoje, tai Naujojo Testamento pradžioje – Juozapas ir Marija yra po visą žemę pasklidusio šventumo
viršūnė. Taip pasireiškia Dievo valia išgryninti ir
pašventinti šeimą.
1989 m. šventajam Juozapui skirtoje
egzaltacijoje Jonas Paulius II rašė: „Šventoje Šeimynoje – tobuliausioje „mažoje
bažnyčioje“ – visos krikščioniškos šeimos
turi atrasti savo atspindį. Taigi, ji yra visų
krikščioniškų šeimų prototipas ir pavyzdys.“
Evangelijoje pagal Matą rašoma: „Jokūbui
gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios
gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju
(Mt 1,16). Taigi Juozapo, Marijos vyro,
statusas yra ne šeimos kaip prigimtinės
bendruomenės, bet teisės realybė.
Juozapas buvo stalius, darbo žmogus,
nebuvo pasiturintis. Jis buvo nuolankus, ramus, siekiantis mylinčios šeimos, kurią norėjo
sukurti su Marija. Ir štai atsidūrė keblioje
padėtyje: Marija laukėsi kūdikio, o Juozapas
žinojo, kad vaikelis nėra jo. Juozapas, nenorėdamas pasmerkti savo sužadėtinės, norėjo
ją slapta atleisti, tačiau Dievas šiuos jo ketini-

mus sustabdė. „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parvesti į namus savo žmonos Marijos,
nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mt
1,20). Juozapas tapo žemiškuoju Jėzaus globėju. Jis patikėjo ir nuolankiai priėmė Dievo
pavestas pareigas, nors iki galo jų nesuprato.
Dievas pasirinko Juozapą, norėdamas Jėzui
užtikrinti tėvystę. Savo tėvyste Juozapas tarnavo Marijai ir Jėzui, jiems visiškai atsidavė,
skyrė savo darbus ir gyvenimą. Iš meilės
Dievui Tėvui, „nuo kurio kiekviena tėvystė
danguje ir žemėje turi vardą“ (Ef 3, 15), jis
tapo paklusniuoju, „teisiuoju“.
Evangelistas Matas aprašo labai svarbų
įvykį, dėl kurio Apvaizda dar sykį kreipėsi
į Juozapą. „Išminčiams iškeliavus, štai vėl
pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas
ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk
į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes
Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužu-

dyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė
kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten
jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų
Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Iš
Egipto pašaukiau savo sūnų“ (Mt 2,13–15).
Juozapas savo tikėjimu dalyvauja išsipildant
pranašų žodžiams. Kristus vyksta į Egiptą,
kad savo žmogiškojo gyvenimo keliu pakartotų išėjimo iš Egipto, kur išrinktoji tauta
kadaise vergavo, tikrovę ir taptų būsimojo
Jo perėjimo per mirtį į Prisikėlimą pirmavaizdžiu dėl visos žmonijos.
Juozapo gyvenimas pasirodė daug sudėtingesnis, sunkesnis, nei jis turbūt tikėjosi.
Tačiau Evangelijoje nerasime nė vieno Juozapo nusiskundimo savo likimu. Žiūrėdami
į šv. Juozapą, matome, kad gyvenime labai
sunku vykdyti Dievo valią. Ką šv. Juozapas
galėtų patarti šiandien kiekvienam iš mūsų?
Galbūt tai, kad kiekvienoje gyvenimo situacijoje galime besąlygiškai pasitikėti Dievu.
Žvelgdami į šv. Juozapo gyvenimą, suprasime, kad kiekvienu atveju, visokiausiomis
sąlygomis galima išlaikyti orumą ir sąžiningai gyventi. Jis moko, ką reiškia būti tėvu,
ką reiškia meilė ir atsakomybė. Į šv. Juozapą
galime kreiptis pagalbos ir globos, galime
pavesti savo šeimas. Šis šventasis yra taip
pat visų tėvų globėjas, tėvų, kurie veda į
gyveninmą savo vaikus, kurie moko juos
vertybių, jis yra ir visų dirbančiųjų globėjas.
Šv. Juozapas – Švenčiausiosios Motinos ir
Viešpaties Išganytojo sergėtojas ir globėjas –
vienas iškiliausių Bažnyčios šventųjų.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Arkivyskupas G. Grušas: Bažnyčia turi būti pasiruošusi padėti
Š. m. vasario 21-24 dienomis Vatikane
vyko Vyskupų konferencijų pirmininkų,
vienuolijų ir Romos Kurijos vyresniųjų
susitikimas, skirtas nepilnamečių apsaugai
bažnytinėje aplinkoje. Jame dalyvavo ir
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK)
pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.
Prieš šį pasaulinį susitikimą Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas susitiko su
išnaudojimo aukomis. Penktadienį Vatikane
paskelbtas vaizdo įrašas anglų kalba su LVK
pirmininko arkivyskupo G. Grušo liudijimu.
Pasak LVK pirmininko, dalijimasis su patikimu žmogumi yra labai svarbi gijimo dalis.
„Taip pat supratau, kaip svarbu, kad Bažnyčios tarnautojai būtų atviri bendravimui.
Ypatingai vykstant tyrimui, padedant aukoms
išlaikyti tikėjimą, jog procesas dar nebaigtas
ir laukia tolesni veiksmai. Net jei biurokratija
ilgai užtrunka, atvira komunikacija padeda
nukentėjusiems jausti, kad progresas vyksta
ir jų problema nėra užmirštas reikalas. Manau, labai svarbu paskatinti žmones priimti
pagalbą, kurios reikia ilgai nešiotoms vidinėms žaizdoms išgyti. Jiems tai nėra lengva,

„Besiruošiant artėjančiam susitikimui Romoje,
Šventasis Tėvas paprašė mūsų susitikti su
išnaudojimo aukomis. Tai leido man suvokti,
kokia didelė ilgalaikė žala buvo padaryta
asmenų, nekaltų asmenų, gyvenimams ir kaip
svarbu jiems, nukentėjusiems, turėti su kuo
pasikalbėti. Pavieniais atvejais prakalbinti ir
padėti gijimo procese išnaudojimo aukoms
pavyko jų žmonoms. Kitiems tai buvo jų
psichoterapeutai“, – sakė arkivyskupas
Gintaras Grušas.
todėl Bažnyčia turi būti pasiruošusi išklausyti
ir padėti kuo tik gali“, – sakė Lietuvos Vyskupų Konferencijai vadovaujantis Vilniaus
arkivyskupas metropolitas G. Grušas.
Vienintelė galima Bažnyčios reakcija į
seksualinį vaikų išnaudojimą – sąžiningai
ieškoti tiesos ir teisingumo, taip pat veikti
jų pagrindu. Net ir vienas atvejis yra per
daug, tad privalu padaryti viską, kas įmanoma, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo
išnaudojimo.

„Pirmiausiai reikia pasakyti tai, kas
svarbiausia – vaikų ir jaunimo saugumas yra
ypatingas Bažnyčios rūpestis“, – taip spaudos konferencijoje teigė Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininkas arkivyskupas
Gintaras Grušas, grįžęs iš Vatikane vykusio pasaulinio susitikimo dėl nepilnamečių
apsaugos Bažnyčioje.
Parengta pagal
Šventojo Sosto spaudos tarnybos
ir LVK informaciją

POPIEŽIUS IR PASAULIS

(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą)

10. Popiežius Pranciškus: Aukos liturgija
Aukos liturgijos metu Bažnyčia pratęsia ir sudabartina Naujosios
sandoros auką, kurią Jėzus paaukojo ant Kryžiaus altoriaus. Kunigas,
kuris Mišių aukoje atstovauja Kristui, daro tą patį, ką Viešpats darė
paskutinės Vakarienės metu ir ką įsakė kartoti savo mokiniams.
Jis paėmė duoną, paėmė vyno taurę, palaimino, davė mokiniams
tardamas: „Imkite ir valgykite... imkite ir gerkite, tai mano kūnas...
tai mano kraujas. Tai darykite mano atminimui“.
Paklusdama Jėzaus įsakymui, Bažnyčia visą Aukos liturgiją
sudarė iš dalių, atitinkančių Jo žodžius bei veiksmus per Vakarienę
kančios išvakarėse. Paruošiant atnašas, ant altoriaus atnešama duonos
ir vyno, tai yra tų pačių dalykų, kuriuos Kristus ėmė į savo rankas.
Eucharistijos maldoje dėkojama Dievui už visą išganymo darbą ir
atnašos tampa Kristaus Kūnu ir Krauju. Toliau seka duonos laužymas ir Komunija, kurių metu išgyvenama apaštalų patirtis, kai jie
priėmė Eucharistiją iš paties Kristaus rankų (plg. Bendrieji Romos
mišiolo nuostatai 72).
Pirmąjį Jėzaus veiksmą – „jis paėmė duoną... paėmė taurę“ – Aukos liturgijoje atitinka atnašų paruošimas. Pageidaujama, kad duoną
ir vyną atneštų patys tikintieji, nes šios aukos simbolizuoja švęsti
Eucharistiją susirinkusios visos Bažnyčios dvasinę auką. Duonos ir
vyno pavidalu Dievo tauta perduoda į kunigo rankas savo aukas, o
jis savo ruožtu jas sudeda ant altoriaus, kuris yra Aukos liturgijos
centras (plg. Bendrieji Romos mišiolo nuostatai 73). Kartu su „žemės
ir žmogaus darbo vaisiais“ aukojamas ir Dievo Žodžiui klusnių žmonių troškimas, kad ši auka teiktų „Visagaliam Dievui garbę ir šlovę“
ir „visai Bažnyčiai dvasinę naudą“. Šitaip „tikinčiųjų gyvenimas ir
Dievo garbinimas, jų kančios, maldos ir darbai jungiasi su Kristaus
gyvenimu ir Jo Dievo garbinimu, kančiomis, maldomis ir darbais,
su Jo visa apimančia auka ir tuo būdu įgyja naują vertę“ (Katalikų
Bažnyčios Katekizmas 1368).
Aišku, – sakė popiežius, – mūsų auka yra labai nedidelė, tačiau
Kristui reikia šios mažos mūsų aukos. Viešpats taip mažai iš mūsų
prašo ir tiek daug mums duoda. Jis mažai iš mūsų prašo – prašo geros
valios kasdieniniame gyvenime, prašo atviros širdies, prašo stengtis

būti geresniais. Save mums aukodamas Eucharistijoje, jis prašo, kad
mes jam paaukotume šias simboliškas atnašas, kurios taps jo Kūnu
ir Krauju. Šią mūsų auką ir maldą gerai atspindi smilkalai, kurie
degdami skleidžia aukštyn kylantį malonų kvapą. Atnašų, kryžiaus,
altoriaus, kunigo ir kunigiškosios Dievo tautos apsmilkymo ženklas
išreiškia tą ryšį, kuris visa sujungia į vieną Kristaus aukos tikrovę.
Tą patį išreiškia ir atnašų malda. Joje kunigas prašo Dievą priimti
Bažnyčios jam aukojamas atnašas, melsdamas mums tų malonių,
kurias stebuklingai teikia mainai tarp mūsų skurdo ir Dievo turtingumo. Atnešdami duoną ir vyną, mes aukojame savo gyvenimą, kad jį
Kristaus aukos dėka perkeistų Šventoji Dvasia ir kad mūsų gyvenimas kartu su Kristumi taptų Dievui malonia dvasine auka. Ši malda
užbaigia atnašų paruošimą ir pereiname prie Eucharistijos maldos,
kuriai bus skirta kito trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė.

Baigdamas trečiadienio susitikimą, popiežius Pranciškus linkėjo,
kad šios Mišių dalies apmąstymas suteiktų daugiau šviesos mūsų
kasdienybei, mūsų santykiams su kitais žmonėmis, visiems mūsų
darbams, kad praskaidrintų sunkumus, su kurias susiduriame, kad
padėtų gyventi pagal Evangeliją.
Parengta pagal Vatikano radiją
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SVEČIUOSE PAS....

Svečiuose pas... Pastoracinės tarybos narę,
tikybos mokytoją Nijolę Kulėšienę
Vilius MISEVIČIUS

Tikybos mokytoja Nijolė Kulėšienė yra Kristaus
Prisikėlimo parapijos šios kadencijos Pastoracinės
tarybos sekretorė. Kai Jonavos šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčios klebonu dirbo kun. Vytautas Grigaravičius,
ši darbšti ir kūrybinga pedagogė greta tikybos mokytojos darbo Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje,
Panerio ir Rimkų pradinėse mokyklose, dar vadovavo
Jonavos parapijos tikybos mokytojų katechetikos
metodiniam centrui. Vėliau N. Kulėšienei tapus Kauno
„Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininke, ji
įsijungė į Kristaus Prisikėlimo parapijos aktyvo gretas.
Greit buvo pastebėtos jos puikiosios
savybės, todėl atsakinga ir darbšti pedagogė
bei puiki organizatorė prieš trylika metų buvo
paskirta Kauno arkivyskupijos pirmojo dekanato tikybos mokytojų ir katechetų metodinio
centro vadove. „Šiame dekanate veikia 12 parapijų centrų, kurie vienija tikybos mokytojus
ir parapijų katechetus. Bendradarbiaujame su
arkivyskupijos Katechetikos centru, rūpinamės religiniu ugdymu mokyklose, teikiame
reikiamą pagalbą parapinei katechezei dekanate ir parapijoje, buriame draugėn tikybos
mokytojus ir katechetus, atsiliepiame į jų
poreikius“, – kalbėjo N. Kulėšienė.
Kristaus Prisikėlimo parapijos Katechetikos metodinis centras (KMC) yra vienas
iš minėto dekanato padalinių. Pareigingoji
parapijos pastoracinės tarybos narė Nijolė
ir jam šešerius metus vadovavo (neseniai
parapijos KMC vadovės pareigas perdavė
tikybos mokytojai VDU doktorantei Aušrelei Krunglevičiūtei). Parapijos KMC jungia
septyniose mokyklose besidarbuojančius tikybos mokytojus, iš kurių du katechetai. Pastarųjų ypač svarbi misija – jie ruošia vaikus
ir jaunimą Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. Komunijai besiruošiančių

Nijolė Kulėšienė

vaikų tėveliams yra vedama katechezė,
šeimos dalyvauja Advento ir Gavėnios rekolekcijose, įvairiuose liturginių ir kitų švenčių
renginiuose. Sutvirtinamiesiems vedamas
Alfa kursas bei užsiėmimai pagal šeimos ir
lytiškumo ugdymo programą. „Daugelį metų
parapinę katechezę vedė Irena Ramoškaitė.
Jos rūpesčiu didelis dėmesys buvo skiriamas
vaikų rengimui Sutaikinimo ir Eucharistijos
sakramentams bei tėvų katechezei, nes nuo
šeimos sąmoningumo tikėjimo atžvilgiu
daugiausiai priklausė sėkmingas vaikų tolimesnis tikėjimo ir sakramentinis gyvenimas.
Dauguma jos auklėtinių džiaugėsi, kad jautėsi esantys paliesti Dievo Dvasios, meilės,
gėrio ir Aukščiausiojo palaimos. Džiugu,
kad pasitraukusi iš minėtų pareigų, ji toliau
darbuojasi Kristaus Prisikėlimo Mažosios
bažnyčios veikloje“, – kalbėjo Nijolė.
Iš septynių parapijos tikybos mokytojų
bene didžiausią darbo patirtį yra sukaupusi
Žaliakalnio progimnazijos tikybos vyresnioji
mokytoja katechetė Virginija Juodpusienė.
Beveik tūkstantį mažųjų katalikų parengė jau
aštuonioliktus metus pedagoge dirbanti 53
ios Kauno mokyklos – darželio „Rūtelė“ vyr.
mokytoja Vilma Tamošauskytė. „Saulės“

gimnazijoje savo patirtį perduoda tikybos
mokytoja metodininkė N. Kulėšienė kartu
su tikybos mokytoja metodininke Aušrele
Krunglevičiūte (ši jauna pedagogė tikybos
moko dar P. Daunio aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centre). Beje, vienas iš Nijolės
auklėtinių – vyr. tikybos mokytojas Gabrielius Velička taip pat pasirinko pedagogo
profesiją. Šis vaikinas baigė VDU Teologijos
fakultetą ir dirba tikybos mokytoju Jono
Jablonskio gimnazijoje. Nelengva užduotis
teko mokytojoms Miglei Valiukevičei ir
dabar laikinai ją pakeitusiai Daivai Butkevičienei – moterys turėjo išmokti gestų
kalbą, kad galėtų tikybos mokyti Kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro jaunimą.
Dailės gimnazijoje geru žodžiu atsiliepiama
apie tikybos mokytoją Mariją Šulcaitę.
„KMC nariai kartą per mėnesį renkasi parapijoje. Šių susitikimų metu vyksta gerosios
patirties sklaida, diegiamos pažangios iniciatyvos, padedančios tikybos mokytojams bei
katechetams tobulinti profesinį meistriškumą,
aktyvinti religinio ugdymo bei parapinės
katechezės sklaidą, plėtojimą ir diegimą.
Mokslo metų pabaigoje jie dalyvauja Kauno
I dekanato Katechetikos metodinio centro
organizuojamose konferencijose, kuriose
apžvelgiama tikybos mokytojų ir katechetų
veikla, meldžiamasi už mokinius, jų šeimas,
mokytojus“, – akcentavo N. Kulėšienė.
Jonavoje gyvenančiai ir nuo rytmečio iki
vakaro Kaune užimtai Nijolei namuose daug
padeda vyras Zigmantas. Nors ši parapijos
Pastoracinės tarybos narė laisvalaikio turi mažai, nepamiršta laisvą valandėlę skirti maldai,
apsilankyti teatre, pasirūpinti gėlėmis savo
sode. Katalikiškomis vertybėmis išauklėtos
ir šios pedagogės atžalos. Sūnus Žygimantas, KTU apgynęs chemijos mokslų daktaro
disertaciją, šiuo metu darbuojasi Šiauliuose.
„Savaitgaliais ar švenčių metu dažnai tenka
sūnų apsilankyti, nes ten laukia trys mylimi
vaikaičiai“, – šypsosi močiutė Nijolė. Dukra
Auksė yra baigusi Vilniaus universitetą ir dirba sostinėje informacinių technologijų srityje.
Neseniai ji taip pat sukūrė šeimą.

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugija ir pirmųjų
mėnesio sekmadienių vakarinė Eucharistija
Ada AZAREVIČIENĖ
2008 m. iškilmingai švenčiant Švč.
Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejų ir atsiliepiant į tikinčiųjų
pamaldumą Marijai bei siekiant dar plačiau
skleisti Jos Apsireiškimo Šiluvoje žinią,
buvo įsteigta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
draugija. Pagrindinis draugijos tikslas, kad
Šiluvos šventovė klestėtų ir į Švč. M. Marijos kvietimą per amžius garbinti Dievo Sūnų
Lietuvos žemėje atsilieptų kuo daugiau žmonių. Šiluva – išskirtinė Lietuvos šventovė:
tai pirmoji Europoje Dievo Motinos Marijos
Apsireiškimo vieta, garsėjanti ir stebuklingu
Dievo Motinos paveikslu.
Pamaldumas Šiluvos Marijai mūsų parapijoje yra nuolat puoselėjimas, nes Marija
mums visada yra nuolankumo, pasitikėjimo
Dievu pavyzdys. Dėkojame Dievui už Mari-

jos motinystę, prašydami malonės tapti vis
vertesniais Jos vaikais. Parapijos Šiluvos
Švč. M. Marijos draugijos skyriaus, įkurto
2011 m. spalio 1d., nariai du kartus per
mėnesį dalyvauja pokalbiuose su dvasios
vadovu kunigu ir kartu švenčia Eucharistiją,
vyksta į Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje,
adoruoja Švč. Sakramentą, brangina maldą
ir Eucharistiją. Vakarais bazilikoje draugijos
nariai kalba Rožinį, melsdamiesi šv. Tėvo
intencija, už Bažnyčią, už pašaukimus į dvasinį luomą, už taiką pasaulyje, Lietuvoje, už
parapiją, kad kuo daugiau žmonių atsiverstų
ir atvertų savo širdis Dievo malonėms.
Šiais metais draugijos dvasinis vadovas
kun. Virgilijus Dudonis pasiūlė, kad pastoviai kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį
18 val. šv. Mišios būtų aukojamos už Šiluvos
draugijos gyvus ir mirusius narius.

Taip buvo ir šį sekmadienį, vasario
3 d. Gausiai susirinkę draugijos nariai po
Rožinio maldos dalyvavo šv. Mišių aukoje,
klausėsi klebono mons. V. Grigaravičiaus
homilijos, meldėsi prašydami Draugijos
nariams Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos
globos, kad stiprintų mūsų tikėjimą, kad
geriau pažinę ir labiau pamilę Jos Sūnų,
tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, taptume Jo dieviškosios prigimties dalininkais.
Taip pat patyrėme dar vieną malonę: mat
šį sekmadienį buvo laiminama šv. Blažiejaus
žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ligų
prašant šv. Blažiejaus užtarimo.
Šių metų balandžio 12–13 dienomis
numatytas Šiluvos Švč. M. Marijos Draugijos kongresas Šiluvoje.
Maloniai kviečiame į draugijos susirinkimus, vykstančius kiekvieno mėnesio
pirmąjį ir trečiąjį penktadienį nuo 16.30
val. konferencijų salėje. Koordinatorė
Ada Azarevičienė, tel. 8 615 33443
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Socialinė pagalba parapijos nariams
Danutė ČIBIRAUSKAITĖ, Jūratė MATIKOVIENĖ

Ar žinote, kad susidūrę su socialinėmis problemomis
galite gauti nemokamą pagalbą parapijos teritorijoje?
Mūsų parapijos teritorija didžiąja dalimi sutampa su
Žaliakalnio seniūnija, kurioje dirba socialinio darbo organizatorius. Socialinio darbo organizatorius seniūnijoje –
tai savo srities profesionalas, sprendžiantis socialines
problemas teritoriniu principu. Jo profesionalumas
užtikrina efektyviausius socialinių paslaugų teikimo
būdus, numato socialinių problemų šaltinius, padeda
spręsti problemas ne tik įjungiant į procesą šeimos
narius, reikalingus specialistus, bet ir mobilizuojant bei
sukuriant glaudesnius ryšius tarp vietinės seniūnijos
bendruomenės narių.
Socialinių problemų didėjimas atskiro žmogaus, bendruomenės
lygmeniu nulėmė didesnę socialinių darbo organizatorių seniūnijose
paklausą. Todėl jau 2015 m. spalio 20 d. Kauno miesto savivaldybės
tarybos sprendimu savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno miesto
socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti naują funkciją – organizuoti socialinį darbą seniūnijose.
Iškilus problemai, kiekvienas bendruomenės narys gali tiesiogiai
kreiptis su pagalbos prašymu į seniūnijose dirbančius socialinio
darbo organizatorius, o pastarieji nedelsiant imsis visų įmanomų
veiksmų problemoms išspręsti ar iš esmės pašalinti. Socialinio darbo
organizatoriai seniūnijose:
• nustato asmens (šeimos) poreikius socialinei paramai gauti bei teikia išvadas dėl socialinės paramos, paslaugų skyrimo ir taikymo;
• vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje
srityje bei rengia išvadas Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui;
PARAPIJOS INFORMACIJA

Nuolatinė 24 val.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija
mažojoje Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje
Kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį
kviečiame jungtis prie parapijos šeimų bendruomenės ir adoruoti Švč. Sakramentą.
Adoracijos pradžia penktadienį 8.30 val.,
pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val.

Kviečiame į Alfa kursą!
Alfa kursai prasideda 2019 vasario 27 d.
(trečiadienį) 18.30 val. Kristaus Prisikėlimo
parapijos namuose, Aukštaičių g. 6 (antrame
aukšte) ir vyks kiekvieną trečiadienį. Kursus
veda Gabrielius Velička. Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 608 18938

•

tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo gyvenimo ir
buities aktus;
• teikia bendrąsias socialines paslaugas ir vertina socialinių paslaugų poreikį;
• vertina asmens (šeimos) pajamas ir priima prašymus dėl paramos
maistu iš Europos paramos fondo;
• priima iš seniūnijos gyventojų prašymus – paraiškas socialinėms
paslaugoms gauti;
• nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį;
• vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas;
• bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų
organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo seniūnijoje ir socialinių paslaugų
teikimo klausimais;
• vertina visus klientus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės,
įsitikinimų ar pažiūrų;
• vertina teikiamų paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą.
Taigi, jeigu Jums ar Jūsų šeimos nariui reikalinga pagalba problemoms išspręsti, jei nežinote, kur kreiptis, – seniūnijose Jūsų laukia socialinio darbo organizatoriai, kurie visada yra pasiruošę Jums padėti.
Susidūrus su socialinėmis problemomis, nuoširdžiai kviečiame
kreiptis į Žaliakalnio seniūnijos socialinio darbo organizatorę
Alminą Daujotienę arba į parapijos Socialinės pagalbos centrą,
esantį Parapijos namuose prie mažosios Prisikėlimo bažnyčios, kur
visiems parapijiečiams nemokamas konsultacijas teikia teisininkas,
socialinis darbuotojas ir psichologas.

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, prašome registruotis tel. 8 644 44 828.
PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS INFORMACIJA

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas „Gailestingai veik!”

Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį, saugiai
2014–2020 metų
jį slaugyti, supažindinama su bendravimo su ligoniais
Europos Sąjungos
ypatumais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nafondų investicijų
veiksmų programa
grinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai. MOKYMAI
NEMOKAMI, visi dalyviai yra vaišinami arbata ir sausaiMokymai finansuojami
niais. Kovo mėn. mokymai vyks kovo 20 dieną nuo 16 ir iš Europos socialinio fondo
18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje.
lėšų, pagal projektą
Kviečiame visus besidominčius! Detalesnės informacijos Pr.nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0007
teiraukitės tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 arba el. paštu:
„Žaliakalnis – gera vieta dirbti“
lc.slauga@gmail.com

Kovo mėnesio liturginis kalendorius
3 – Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
4 – Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas
6 – Pelenų trečiadienis (Pelenė)
19 – Šv.Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis
25 – Viešpaties Apreiškimas Švč.Mergelei Marijai

Primename, kad Pelenų trečiadieniu pradedamas Gavėnios laikas. „Gavėnia
skirta pasirengti Velykoms. Todėl Gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui
besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius
tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28)
pagal http://lk.katalikai.lt/
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