Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis

Birželio 2-oji – Tėvo diena.
Sveikiname Kristaus Prisikėlimo
parapijos tėvus!
Maldoje prisiminkime mirusius.
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Tėve, šis žodis man sminga Tavo akių šviesoje.
Regiu aš veidą prasmingą, girdžiu žingsnius tyloje, –
matau Tave kasdienišką ir šventišką.
Tu padavei man ranką ir ėjome drauge.
Parodei mums, kur kelias, kur klaida.
Davei mums duonos iki soties.
Sodinome sode mes medelius.
Nešei Tu šeimai laimės sklidiną ąsotį.
Ir gynei nuo vėtrų mažą vaiką, sakydamas: būk doras ir tvirtėk.
Giliai į Dievą tu tikėk.
Menu Tave aš, Tėve, birželio vakaro maldoj
ar Kūčiose prie stalo, laužant duoną ir žvelgiant pro vaikystės langą.
Mintys – su Tavim tyloj.
O kaip norėtųsi apsikabinti ir vėl priglusti prie Tavęs,
Pajusti tvirtą Tėčio ranką...
Kun. Robertas PUKENIS

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo
A. Jurevičiaus kanoninės vizitacijos pabaiga
ir Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje
Gegužės 26 d. 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis šventėme du neeilinius
įvykius: kanoninės vyskupo vizitacijos pabaigą parapijoje (darbinė vizitacija
įvyko gegužės 20 d.) ir Sutvirtinimo sakramento teikimą mūsų jauniesiems
parapijiečiams.
Atvykusį Kauno arkivyskupijos apaštalinį administratorių vyskupą A. Jurevičių
prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos durų su
šv. Kazimiero relikvija pasitiko parapijos
klebonas mons. V. Grigaravičius ir kunigai
svečiai.
Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno
arkivyskupijos apaštalinis administratorius
vyskupas A. Jurevičius, koncelebravo mons.

A. Jagelavičius, Šv. Antano, Šventosios
Dvasios, Šv. Jono Pauliaus II, Švč. Mergelės
Marijos, Rožančios Karalienės bažnyčių
klebonai: kun. T. Trečiokas, kun. Ž. Paulauskas, kun. A. Alminas, kun. R. Šumbrauskis
ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos kunigai:
klebonas mons. V. Grigaravičius, kun. J.
Grigonis, Marijos radijo direktorius kun. P.
Narijauskas, prof. kun. R. Pukenis, patarna-

vo Kauno Įgulos kapelionato diakonas A.
Jesinskas, diakonas teol. dr. B. Ulevičius bei
klierikas G. Kasperavičius.
Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas
mons. V. Grigaravičius supažindino visus su
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo
parapijos 2014–2019 metų veiklos ataskaita.
Mišių pradžioje vyskupas pasveikinimo
visus susirinkusius į šią iškilmę, o ypač 52
jaunuolius, atėjusius priimti Sutvirtinimo
sakramentą.
Žodžio liturgijos metu skaitinius skaitė
Kolumbo riterių atstovas ir sutvirtinamieji,
Evangeliją skaitė diak. B. Ulevičius.
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Vyskupas pradėjo homiliją šiais žodžiais:
„Kristaus Prisikėlimo parapijiečiai, jau pats
jūsų parapijos pavadinimas jus įpareigoja
tikrai atnaujintai tikrovei ir atnaujintam
gyvenimui. Ir štai mes išgirdom Apreiškime apaštalui Jonui Dievo Žodį, kuris taip
pat įprasmintai kalba apie naują rytojų ir
tikrovę. Kokia graži ta naujoji Jeruzalė,
nužengianti iš dangaus.“ Apaštalas Jonas
nematė Naujojoje Jeruzalėje šventyklos,
nes Viešpats, Visagalis Dievas, yra jos šventykla, šiam Miestui apšviesti nereikia nei
saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia Dievo
Žodis ir Jo žiburys – Avinėlis, prisikėlęs
Jėzus Kristus. Vyskupas sakydamas, kad
mūsų gyvenimas – tai Naujosios Jeruzalės
ilgesys, kvietė, jog visą mūsų gyvenimą ir
visą tikrovę apšviestų Dievo šlovė, Dievo
įsakymai, Evangelija. Jis apgailestavo, kad

šiandien patys įstatymų leidėjai, susipainioję
įstatymų pinklėse, nebežino, kas teisinga,
nebežino, kas yra žmogus, kas yra šeima. O
gal tai yra piktojo pasėta sėkla, kad visus sunaikintų, nukreiptų nuo to, kas teisinga, kas
yra tikra, nukreiptų nuo pagrindinių dalykų.
Skaitinys iš Apreiškimo knygos iškelia, kas
yra svarbiausia – tai Dievo šlovė, Avinėlis
Kristus ir Jo auka, tai, ką mes kiekvieną kartą
sudabartiname šventosiose Mišiose ant altoriaus. Šie svarbiausi dalykai apšviečia mūsų
gyvenimą kaip skaisčiausia saulė ir duoda
orientyrą nepasiklysti įstatymų ir svarstymų
džiunglėse, bet eiti į tikslą, kuris yra pats
mūsų Viešpats Jėzus Kristus.
Kreipdamasis į sutvirtinamuosius vyskupas pasidžiaugė, kad šioje intensyvioje
tikėjimo kelionėje jie patyrė, kas yra Bažnyčia bei jos bendruomenė, geriau pažino
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Dievą ir save patį, savo širdies giliausius
troškimus, jausmus, pamatė gyvenimo tikslą
bei prasmę. Sakydamas, jog per Sutvirtinimą
Dievas ypatingai prisiliečia prie kiekvieno,
vyskupas atkreipė dėmesį į tai, kad labai
svarbu nedaryti kliūčių Dievo veikimui, ir
paragino labiau įsijungti į savos parapijos ir
Bažnyčios gyvenimą.
Apibendrindamas kanoninę vizitaciją,
prasidėjusią pirmadienį, vyskupas kalbėjo
apie įvykusius susitikimus ir padėkojo
visiems už šiltą priėmimą, įdomias diskusijas, pasidalijimus. Jis taip pat padėkojo
parapijos klebonui, bendruomenės nariams
ir visiems parapijiečiams, kuriems svarbi
Gyvoji Bažnyčia.
Ganytojas baigė homiliją kviesdamas laikytis tikėjimo, kad kuo daugiau parapijiečių
atrastų Gyvąjį Dievą, ieškotų Jo valios, ir
tada Viešpats apsigyvens tarp mūsų.
Po to vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigos. Mons. A. Jagelavičius kvietė
kiekvieną sutvirtinamąjį vardu. Sutvirtinimo
tėvams uždėjus dešinę ranką ant sutvirtinamojo peties, vyskupas Krizmos aliejumi
kryžiaus ženklu patepė sutvirtinamojo kaktą
ir kvietė priimti Šv. Dvasios dovaną.
Po šv. Mišių Pastoracinės tarybos ir
sutvirtinamųjų atstovai padėkojo vyskupui
A. Jurevičiui už apsilankymą, už dėmesį, išsakytas pastabas kanoninės vizitacijos metu,
o jaunuoliai tarė padėkos žodžius klebonui
mons. V. Grigaravičiui, A. Skirbantaitei už
jų rengimą Sutvirtinimo sakramentui.
Šv. Mišių giedojo parapijos mišrus choras „In Vivo Dei“.
Po iškilmių, nors pūtė šaltas vėjas,
šventoriuje vyko agapė: parapijiečiai buvo
vaišinami karštu sultiniu ir kibinais.
A. Nečiūno ir A. Narušienės nuotraukos

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Dokumentas apie žmogiškąją brolybę
dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje
(Tęsiame Nr. 196 pradėtą spausdinti Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus ir Didžiojo Al-Azhar imamo Ahmad Al-Tayyeb Dokumentą)
Šioje Deklaracijoje, remiantis mūsų dabartinės tikrovės giliu apmąstymu, įvertinant
jos sėkmes, solidarizuojantis su kančiomis,
nelaimėmis ir katastrofomis, reiškiamas

tvirtas įsitikinimas, jog viena svarbiausių
šiandienio pasaulio krizių priežasčių yra
netekusi jautrumo žmogiškoji sąžinė, nutolimas nuo religinių vertybių ir vyraujantis

individualizmas, lydimas materialistinių
filosofijų, sudievinančių žmogų ir iškeliančių
sekuliarias medžiagines vertybes į aukščiausių transcendentinių principų vietą.
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Pripažindami mūsų modernios civilizacijos pozityvius žingsnius mokslo, technikos,
medicinos, pramonės ir socialinės gerovės
srityse, ypač išsivysčiusiuose kraštuose, norime pabrėžti, kad greta tų didžių ir vertingų
istorinių pasiekimų egzistuoja ir moralinis
pagedimas, darantis įtaką tarptautiniam
veikimui, taip pat pastebimas dvasinių
vertybių ir atsakomybės silpnėjimas. Visa
tai prisideda prie bendrai juntamos frustracijos, vienatvės ir nevilties plitimo, kuris
daugelį žmonių patraukia arba į ateistinio
ir agnostinio ekstremizmo sūkurį, arba į
religinį integralizmą, ekstremizmą ir aklą
fundamentalizmą, ir tai galiausiai skatina
priklausomybės ir individualaus ar kolektyvinio susinaikinimo formas.
Istorija rodo, kad religinis ir nacionalistinis ekstremizmas, taip pat netolerancija sukėlė pasaulyje, tiek Rytuose, tiek Vakaruose,
tai, ką galime vadinti „dalimis vykstančio
trečiojo pasaulinio karo“ ženklais; įvairiose

pasaulio dalyse skirtingomis tragiškomis
aplinkybėmis tie ženklai jau parodė žiaurų
veidą; tai situacijos, kai nežinomas tikslus
aukų, našlių bei našlaičių skaičius. Matome,
kad yra ir kitų regionų, besirengiančių tapti
naujų konfliktų arenomis, kur atsiranda įtampų židiniai, kaupiami ginklai ir amunicija, o
visa tai vyksta globaliai vyraujat netikrumui,
nusivylimui, baimei dėl ateities, kontroliuojant trumparegiškiems ekonominiams
interesams.
Taip pat konstatuojame, jog didžiosios
politinės krizės, neteisingumas, nesant tolygaus gamtos išteklių pasidalijimo, kai jais
naudojasi tik turtinga mažuma daugumos
žemės gyventojų sąskaita,– visa tai nulėmė
ir toliau lemia vargšų, ligonių ir mirusiųjų
gausą, veda į katastrofiškas krizes, kurių
aukomis tapo įvairios šalys, nepaisant to, kad
jos turi gamtos turtų ir žmogiškųjų jaunųjų
kartų išteklių. Akivaizdoje tokių krizių, kai
milijonai vaikų dėl skurdo ir maisto stokos

tampa skeletais ir miršta iš bado, tarptautiniu
lygmeniu vyrauja nepriimtina tyla.
Šiame kontekste tampa aišku, kokia
svarbi yra šeima kaip pamatinė visuomenės
ir žmonijos ląstelė, kad į pasaulį galėtų ateiti
vaikai, jie būtų auklėjami, lavinami, kad
būtų užtikrintas dorinis ugdymas ir šeimos
apsauga. Šeimos institucijos puolimas, jos
paniekinimas ar abejojimas svarbiu šeimos
vaidmeniu yra vienas grėsmingiausių mūsų
epochos blogių.
Taip pat patvirtiname religinio sąmoningumo žadinimo reikšmę, poreikį gaivinti
šį sąmoningumą naujųjų kartų širdyse per
sveiką ugdymą ir moralinių vertybių puoselėjimą, tinkamą religijos mokymą. Šiuo būdu
galime pasipriešinti individualistiniams
polinkiams, egoistinėms, konfliktiškoms
tendencijoms, aklam radikalizmui ir ekstremizmui visomis apraiškomis bei pavidalais.
Tęsinys – laikraštyje
„Prisikėlimas“ Nr. 200

POPIEŽIUS IR PASAULIS

12. Popiežius: Mišių dalis – Komunija
(Tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą)

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė
katechezių ciklą apie šventąsias
Mišias, šį kartą apie Šventąją
Komuniją. Tačiau visų pirmą
Šventasis Tėvas visus pasveikino
su gražia pavasario diena.
Ir kas atsitinka pavasarį? Sužydi augalai,
sužydi medžiai. Aš jums užduosiu keletą
klausimų. Ar pasiligojęs medis, augalas gali
gražiai žydėti? Ne. Ar medis, kitas augalas
gali gražiai žydėti, jei nėra drėkinami lietaus
vandens, jų nelaistant? Ne. Ar medis, kurio
šaknys pažeistos, prarastos, gali žydėti? Ne.
Ir tai yra žinia: krikščioniškas gyvenimas turi
žydėti artimo meilės darbais, gero darymu.
O jei neturi šaknų, negali žydėti. Kas šaknis
krikščioniui? Jėzus. Ir jei nesi su Jėzumi, jei
esi be šaknų, negali sužydėti. Jei nedrėkini
savo gyvenimo malda ir sakramentais, ar
gali krikščioniškai žydėti? Ne, nes būtent tai
drėkina šaknis ir leidžia žydėti. Jums linkiu,
kad šis pavasaris būtų žydintis. Kad Velykos
būtų žydinčios. Žydinčios gerais darbais,
dorybėmis, gerais veiksmais. Žydėjimas virš
žemės yra įmanomas dėl to, kas yra po žeme.
Nenukirskite šaknų su Jėzumi, – sakė Šventasis Tėvas didelei miniai šv. Petro aikštėje.
Sakramentinė Komunija, – tęsdamas
katechezę sakė Pranciškus, – mus suvienija
su Jėzumi. Švenčiame Eucharistiją tam, kad
maitintumės Kristumi, kuris duoda save tiek
Žodyje, tiek altoriaus Sakramente, kad su
Juo supanašėtume. „Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje,
ir aš jame“, – sako pats Viešpats (Jn 6,56).
Šis veiksmas, Viešpaties duotas savo mokiniams, yra tęsiamas iki pat šios dienos per
tarnystę kunigų ir diakonų, įpareigotų dalyti
broliams gyvybės Duoną ir Išganymo Taurę.

Šventosiose Mišiose, sulaužius Duoną, Kristaus Kūną, kunigas ją parodo tikintiesiems,
kviesdamas dalyvauti eucharistinėje puotoje.
Žinome žodžius, kurie nuskamba nuo šventojo Altoriaus: „Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie
yra pakviesti į Avinėlio puotą“. Šie žodžiai
yra įkvėpti Apreiškimo Jonui eilutės – „Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių
pokylį“ (Apr 19,19).
Jėzus yra Bažnyčios sužadėtinis ir kviečia ją į vestuves. Tai kvietimas į gilią vidujinę
vienybę, į džiaugsmą ir šventumą. Tai kvietimas, kuris džiugina ir tuo pat metu kviečia
sąžinės patikrai tikėjimo šviesoje. Jei, viena
vertus, matome mus nuo Kristaus šventumo
skiriantį atstumą, kita vertus, tikime, kad Jo
kraujas išlietas už mūsų nuodėmių atleidimą.
Tikėdami šio Kraujo gelbstinčia verte, žvelgdami į Dievo Avinėlį, ištariame: „Viešpatie,
nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet

tik tark žodį ir mano siela pasveiks.“ Tai
kartojame kiekvienose Mišiose.
Kai einame priimti Komunijos procesijoje link altoriaus, iš tiesų tai Kristus eina mūsų
pasitikti ir padaryti panašiais į Jį. Komunija
yra susitikimas. Komunija yra keitimasis į
tai, ką priimame. Tai savo „Išpažinimuose“
yra taikliai pastebėjęs šv. Augustinas: jei
kūnišką maistą mes paverčiame savo kūnu,
tai Eucharistinis maistas mus palengva keičia
į Jėzų. Kai kunigas, dalijantis Eucharistiją,
ištaria „tai Kristaus Kūnas“, mes atsakome
„Amen“, pripažindami malonę ir savo įsipareigojimus, kylančius iš tapimo Kristaus
Kūnu. Vienijimasis su Kristumi mus traukia
iš mūsų egoizmų, atveria ir suvienija su tais,
kurie yra viena Jame. Tai yra Komunijos
stebuklas: tampame tuo, ką priimame.
Bažnyčia karštai trokšta, kad tikintieji
priimtų Viešpaties Kūną tose pat Mišiose
konsekruotose ostijose. Eucharistinės puotos
ženklas yra pilnesnis, kai Šventoji Komunija
priimama abiem pavidalais, tačiau katalikų
doktrina moko, kad ir viename pavidale yra
priimamas visas Kristus.
Pagal bažnytinį paprotį tikintysis prisiartina prie Eucharistijos procesiniu būdu
ir ją priima pagarbiai stovėdamas arba ant
kelių, kaip nuspręsta Vyskupų konferencijos, gaudamas sakramentą į burną arba,
kur leidžiama, į rankas, pasirinktinai. Tyla,
tyli malda padeda širdyje saugoti priimtą
dovaną, gera taip pat sugiedoti psalmę ar
pašlovinimo giesmę.
Po Komunijos baigiamojoje Eucharistinės liturgijos maldoje kunigas visų vardu vėl
kreipiasi į Dievą, dėkodamas, kad buvome
pakviesti į Jo puotą ir prašydamas, kad mūsų
gyvenimas būtų pakeistas to, ką gavome.
Parengta pagal Vatikano radiją
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SVEČIUOSE PAS

Svečiuose pas... parapijos veiklų savanorį
inžinierių Antaną URBONĄ
Vilius MISEVIČIUS

Sekmadieniais ir švenčių dienomis apsilankančius Kristaus Prisikėlimo
bazilikoje pasitinka visada žvaliai nusiteikęs vyras. Tai Antanas Urbonas.
Šis miškotvarkos inžinierius laisvalaikiu net tris dešimtmečius talkina mūsų
bažnyčiai. Ne veltui daugelis parapijiečių jį pavadina Kristaus Prisikėlimo
bazilikos gyvuoju simboliu...
Neseniai 65-metį atšventusio Antano
gyvenimas nelepino. „Esu tremtinių sūnus.
1948 m., per pirmąją sovietinę tremtį, į
Rusijos gilumą buvo išvežti mano būsimieji
tėvai Izabelė ir Kazimieras. Nors jie abu kilę
iš Rietavo, bet susipažino ir susituokė toli
nuo gimtinės, už Baikalo. Ten gimė keturi
Urbonų šeimos atžalos – tarp jų vyriausias
sūnus Adomas, po jo – aš, vėliau Stasys ir
Viktorija”, – pradėjo pasakojimą darbštusis
parapijos savanoris. 1958 metais grįžus iš
tremties Urbonų šeimą dar du kartus aplankė
džiaugsmas – Lietuvoje gimė dar du vaikai:
Kazimieras ir Zita. Antanas pasidžiaugė,
kad visas šešetas gražiai sutaria. O kiek
džiugesio ir linksmybių būna, kai švenčių
metu ar kitomis progomis draugėn susiburia
keliasdešimt šios gausios giminės narių…
Pasak Antano, nuo pat mažens tėvai
savo atžaloms neleido dykaduoniauti – visi
turėjo savo pareigas, nurodytus ūkio darbus.
„Sugrįžus iš tremties mums nebuvo leisti
grįžti į Rietavą. Tad apsistojome pas gimines
Skaisgiryje. Pradėjome iš naujo kurtis. Tėvai
ir tremtyje laikė karvę, nors jai pašaro žiemai
tekdavo ruošti už 30 kilometrų. Tėvynėje
vėl pradėjome ūkiškai gyventi. Visi vaikai
talkinome prie namo statybos, aplinkos
tvarkymo, auginamų gyvuliukų ir vištų. Taip
visi šeši vaikai brandinome darbštumą, jautrumą vienas kitam, atsakomybę už pavestas
užduotis“, – prisiminė pašnekovas.
Nuo 1972 m. A. Urbonas gyvena Kaune.
Baigęs tuometinę Žemės ūkio akademiją,

inžinierius jau 42 metai dirba toje pačioje
Miškotvarkos įmonėje. Antanas kalbėjo,
kad religingi seneliai ir tėvai rūpinosi, kad
jų atžalos augtų katalikiškoje ir tautinės
savimonės dvasioje. Sibire jam ypač įstrigo
močiutės pasakojimai apie gimtinę Lietuvą,
iki šiol prisimenu jos skambų balsą ir dvasią
pakeliančias partizanų, tremtinių ir kitas
dainas. Tad nenuostabu, kad prasidėjus Sąjūdžiui A. Urbonas aktyviai įsijungė į tautinės
Lietuvos atgimimą. „Pora metų padėjau
rinkti aukas Didžiojo Vytauto paminklo
atstatymui, o 1989 m., kai buvo pranešta
apie iš Radijo gamyklos grąžintą tautos
šventovę, įsijungiau į Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios atstatymą“, – kalbėjo
energingasis Antanas. Kai buvo pradėti gamyklos ardomieji darbai, jis ne tik pats dalyvavo talkose, bet organizavo bendradarbius
iš savo darbovietės. Vyrai ardė gamyklos
perdengimus ir kitas konstrukcijas, tempė
laukan laužą ir vežė iš bažnyčios teritorijos.
Miškininkams atstatomai šventovei dovanojus miško, daug dienų miške pjovė medžius:
parengta apie 120 kub. metrų medienos
statramsčiams, pastolių padėklams, lentoms
ir kitiems poreikiams.
„Kai buvau paskirtas į Kristaus Prisikėlimo parapiją, atkreipiau dėmesį į darbštų
ir paslaugų bažnyčios savanorį Antaną. Šis
aktyvus talkininkas noriai atlikdavo bet kurias jam pavestas užduotis: platino ženklus
„Plyta“, daugelį metų padėjo rinkti aukas
bažnyčios atstatymo darbams. Todėl 2009 m.

PARAPIJOS INFORMACIJA

Birželio mėnesio
liturginis kalendorius
2 – Kristaus Žengimas į dangų
(Šeštinės), Tėvo diena
9 – Šventosios Dvasios Atsiuntimas
(Sekminės)
13 – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus,

Aukščiausiasis ir Amžinasis
Kunigas
16 – Švenčiausioji Trejybė
23 – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas
(Devintinės)

24 – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas
28 – Švč. Jėzaus Širdis
29 – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Pagal http://lk.katalikai.lt/

Parapijoje švenčiame Tėvo dieną
Tėvo diena yra tinkamiausias laikas išreikšti
dėkingumą, meilę ir pagarbą tiems tėčiams, kurie
rūpinosi jumis vaikystėje ir tęsia tai šiandien, kad
jūsų rytojus būtų kuo prasmingesnis, džiaugsmingesnis ir laimingesnis. 11.00 val. aukojamos
sudėtinės šv. Mišios už gyvus tėvus, 18.00 val. – už
mirusius tėvus, 17.00 val. giedamas Rožinis už mirusius tėvus. Šią dieną Bažnyčia teikia iškilmingą
palaiminimą tėvams.

Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo
Kiekvieną vakarą po 18.00 val. šv. Mišių vyks
Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies
pamaldos. Tikinčiuosius kviečiame dalyvauti
pamaldose.

Aldonos Narušienės nuotrauka
už nuopelnus atstatant Tautos šventovę ir už
nuoširdų ilgametį darbą parapijoje Antanas
Urbonas buvo apdovanotas padėkos ženklu
„Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“.
Šiuo metu kiekvieną sekmadienį Antanas
mūsų bazilikoje platina katalikišką spaudą,
padeda organizuoti procesijas, prižiūri tvarką
bažnyčioje. Be to, jis aktyviai dalyvauja
parapijos renginiuose, talkose“, –sakė parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Šis aktyvus parapijietis beveik pusę
savo amžiaus yra bažnyčios talkininkas. Per
tą laikotarpį pelnė beveik visus Kristaus Prisikėlimo parapijoje įsteigtus apdovanojimus.
A. Urbonui kasmet ypač malonus birželio
mėnuo. Tėvo dienos progą tėtį visuomet pasveikina dukros Kristina ir Vida (Vytauto Didžiojo universitete vyresnioji baigė vadybos
studijas, o jaunesnioji tapo teisininke) su žentais bei keturi vaikaičiai – Augustė, Kristupas,
Ignas ir Simas. Kita puiki šventė – antaninės.
„Urbonų giminėje – trys Antanai: be manęs
šiuo vardu vadinasi dėdė ir pusbrolis. Tad
po Šv. Antano šventinių Mišių turime gražų
giminės susibūrimą. Žmona Vida (Kauno
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja) su pagalbininkėmis
surengia puikias vaišes...“, – šypsodamasis
užsiminė vienas aktyviausių Kristaus Prisikėlimo bazilikos savanorių Antanas Urbonas.
PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Maisto paketai neįgaliesiems!

Parapijos teritorijoje gyvenančius nedirbančius neįgaliuosius ir/ar juos prižiūrinčius
artimuosius kviečiame kreiptis į parapijos
Caritas. Maisto paketai neįgaliesiems
ir jų artimiesiems nemokamai dalijami
trečiadieniais 14–16 val. parapijos namuose prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, Aukštaičių g. 6, Kaunas
(Pagalbos namuose tarnybos patalpose). Pageidaujančius gauti maisto paketą
prašome registruotis tel.: 8 37 323548, 8
683 18181

Rašykite: Laikraščiui „Prisikėlimas“, Žemaičių g. 31b, 44147 Kaunas. El. p. prisikelimas.redakcija@gmail.com, www.prisikelimas.lt.
prisikelimas.Tiražas 500 egz.
Vyriausiasis redaktorius – parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Redkolegija – A. Bancevičienė, V. Lendraitis, J. Matikovienė, V. Misevičius, D. Starkutė, N. Strikulys.

