Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
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Su Rugsėjo 1-ąja!
„Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia
indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir
jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus...“ (Mt 5,14-16).
Mieli mokytojai, šiais Mato Evangelijos žodžiais mokslo metų pradžios proga sveikinu Jus ir linkiu drąsos
būti ta negęstančia pasaulio šviesa, kuri vaikų širdyse pažadintų šviesos ilgesį bei troškimą būti pasaulio šviesa.
Mielas jaunime, nuoširdžia malda prašykite, kad jumyse gyvenanti Šventoji Dvasia padėtų būti atviriems
Dievo užmojams jūsų gyvenime ir nustelbtų polinkį remtis vien savo išmintimi, kuri trukdo Dievo veikimui jūsų
širdyse. Atverkite savo širdis Dievui, kad Jis galėtų veikti Jumyse ir vadovauti jums skirto plano įgyvendinimui.
Tegul Dievo malonių gausa bei meilė apvainikuoja jūsų pastangas, siekiant mokslo aukštumų ir einant dvasinio
tobulėjimo keliu.
Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga

Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje
Brangūs broliai ir seserys,
2019-ųjų spalį pakviečiau visą Bažnyčią
išgyventi ypatingą misionierystės laiką,
paminint popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo (1919
m. lapkričio mėn. 30 d.) šimtąsias metines.
Jo toliaregė ir pranašiška apaštališkoji iniciatyva man patvirtino, kaip svarbu ir šiandien
atnaujinti Bažnyčios misijinį įsipareigojimą,
dar labiau grindžiant Evangelija Bažnyčios
misiją skelbti ir nešti pasauliui mirusio ir
prisikėlusio Jėzaus Kristaus išganymą.
Šios Žinios pavadinimas yra toks pats,
kaip spalį minimo Ypatingojo misijų mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus
Bažnyčios misija pasaulyje“. Šio mėnesio
šventiškas minėjimas pirmiausia padės
mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų
Kristų misijinę prasmę – tikėjimo, dovanai
gauto Krikšto sakramentu. Mes priklausome Dievui kaip jo vaikai – tai niekada nėra
individualus aktas, jis visada bažnytinis: iš
bendrystės su Dievu – Tėvu ir Sūnumi, ir
Šventąja Dvasia – kyla naujas gyvenimas
drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas
Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas – mes nevykdome prozelitizmo, – bet
turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti:
tokia yra misijos prasmė. Dovanai gavome
šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt
10, 8), neišskirdami nė vieno. Dievas nori,
kad visi žmonės būtų išganyti per tiesos
pažinimą ir jo gailestingumo patyrimą, dėka
Bažnyčios, kuri yra visuotinis išganymo sakramentas (plg. 1 Tim 2, 4; 3, 15; Vatikano
II Susirinkimas. Dogminė konst. Lumen
gentium, 48).
Bažnyčia vykdo savo misiją pasaulyje: tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia mums
tinkamą visų dalykų matmenį, leisdamas

žvelgti į pasaulį Dievo akimis ir širdimi.
Viltis atveria mums dieviškojo gyvenimo,
kuriame iš tikrųjų dalyvaujame, amžiną
horizontą; meilė, kuria iš anksto skonėjamės
per sakramentus ir broliškąją meilę, ragina
mus eiti iki pat žemės pakraščių (plg. Mch
5, 3; Mt 28, 19; Apd 1, 8; Rom 10, 18).
Bažnyčia, išeinanti į toliausius pakraščius,
reikalauja nuolatinio ir nepaliaujamo misionieriško atsivertimo. Kiek daug šventųjų,
kiek daug tikėjimo vyrų bei moterų mums
liudija ir parodo, kokiu būdu įmanomas ir
įgyvendinamas šis neribotas atvirumas, šis
gailestingas išėjimas kaip raginantis meilės
impulsas, meilės, kuriai būdinga dovanos,
aukos ir nesavanaudiškumo logika (plg. 2
Kor 5, 14–21)! Reikia, kad tas, kuris skelbia
Dievą, būtų Dievo vyras (plg. Apaštališkasis
laiškas Maximum illud).
Tai įgaliojimas, kuris mus tiesiogiai liečia: aš visuomet esu misija; tu visuomet esi
misija; kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija. Kuris myli, leidžiasi į kelią,
yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra
traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam
ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė
vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo
meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija
pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius.
Net jeigu mano tėvas ar motina išdavė meilę
melagystėmis, neapykanta ir neištikimybe,
Dievas niekada neatima gyvybės dovanos,
nuo amžių skirdamas kiekvienam savo vaikui dalyvauti jo dieviškajame ir amžinajame
gyvenime (plg. Ef 1, 3–6).
Tas gyvenimas yra mums perteikiamas
Krikštu, dovanojančiu mums tikėjimą į
Jėzų Kristų, nuodėmės ir mirties nugalėtoją, atgimdo mus pagal Dievo paveikslą ir
panašumą ir įima į Kristaus kūną, kuris yra

Bažnyčia. Šia prasme Krikštas iš tikrųjų būtinas išganymui, nes laiduoja, kad visada ir
visur Tėvo namuose esame sūnūs ir dukros,
nesame našlaičiai, svetimi ar vergai. Tai,
kas krikščioniui yra sakramentinė tikrovė
– jos pilnatvė yra Eucharistija, visuomet
yra kiekvieno vyro ir kiekvienos moters
pašaukimas ir paskirtis, siekiant atsivertimo
ir išganymo. Krikštas – tai Dievo dovanos
pažado išpildymas, darantis žmogų sūnumi
Sūnuje. Esame mūsų prigimtinių tėvų vaikai,
bet Krikštu gauname pirminę tėvystę ir tikrą
motinystę: niekas negali turėti Dievo kaip
Tėvo, kas neturi Bažnyčios kaip Motinos
(plg. šv. Kiprijonas, De Ecclesiae catholicae
unitate, 6).
Taigi mūsų misija šaknijasi Dievo tėvystėje ir Bažnyčios motinystėje, nes Krikšte
glūdi Jėzaus velykiniu įgaliojimu išreikštas
pasiuntimas: kaip mane siuntė Tėvas, taip ir
aš jus siunčiu, pilnus Šventosios Dvasios dėl
pasaulio sutaikinimo (plg. Jn 20, 19–23; Mt
28, 16–20). Šis pasiuntimas yra krikščionio
priedermė, kad visiems būtų paskelbta apie
įvaikystės pašaukimą, patvirtintas asmeninis
orumas ir esminis kiekvienos žmogiškosios
gyvybės vertumas nuo jos prasidėjimo iki
natūralios mirties. Sekuliarizmo potvynis,
kai raiškiai kultūriškai atmetama aktyvi
Dievo tėvystė istorijoje, daro neįmanomą
bet kokią autentišką visuotinę brolybę,
besireiškiančią savitarpio pagarba kiekvieno žmogaus gyvybei. Be Dievo – Jėzaus
Kristaus bet koks skirtingumas tampa
pragariška grėsme ir daro neįmanomą bet
kokį brolišką priėmimą ir žmonių giminės
vaisingą vienybę.
Dievo dovanoto Jėzuje Kristuje išganymo visuotinumas ragino Benediktą XV
reikalauti, kad būtų įveiktas bet koks
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nacionalistinis ir etnocentriškas užsisklendimas, kad Evangelijos skelbimas
nebūtų sąlygojamas kolonijinių galybių, jų
ekonominių ar karinių interesų. Savo apaštališkajame laiške Maximum illud popiežius
priminė, jog Bažnyčios misijos dieviškasis
visuotinumas reikalauja pranokti išskirtinę priklausomybę savo tėvynei ar etninei
grupei. Kultūros ir visuomenės atsivėrimas
išganingai Jėzaus Kristaus naujovei reikalauja įveikti bet kokią neteisingą etninę ir
bažnytinę introversiją. Taip pat šiandien
Bažnyčiai ir toliau reikia vyrų ir moterų,
kurie savo Krikšto galia didžiadvasiškai
atsilieptų į kvietimą palikti savo namus,
šeimas, tėvynę, kalbą, savo vietinę Bažnyčią. Jie siunčiami pas tautas, į pasaulį, dar
neperkeistą Jėzaus Kristaus ir jo šventosios
Bažnyčios sakramentų. Skelbdami Dievo
žodį, liudydami Evangeliją ir švęsdami
Dvasios gyvenimą, jie kviečia į atsivertimą,
krikštija ir dovanoja krikščioniškąjį išganymą, gerbdami asmeninę kiekvieno žmogaus
laisvę, per dialogą su tautų, į kurias yra
pasiųsti, kultūromis ir religijomis. Missio
ad gentes misija, kuri Bažnyčiai visuomet
būtina, pamatiniu būdu prisideda prie nuolat
besitęsiančio visų krikščionių atsivertimo
proceso. Tikėjimas į Jėzaus Velykų įvykį,
bažnytinis pasiuntimas per Krikštą, išėjimas
iš savo geografinės bei kultūrinės savasties
ir savo namų, būtinybė būti išgelbėtiems iš
nuodėmės ir išlaisvintiems nuo asmeninio
ir visuomeninio blogio – visa tai reikalauja
misijos iki pat žemės pakraščių.
Apvaizdos numatytas sutapimas su specialiuoju Sinodu, skirtu Amazonijos Bažnyčioms, įtaigoja mane pabrėžti, kaip Jėzaus
mums patikėta misija, drauge su jo Dvasios

dovana, tebėra aktuali ir būtina ir tiems
kraštams bei jų gyventojams. Atnaujintos Sekminės plačiai atlapoja Bažnyčios duris, kad
nė viena kultūra neliktų užsisklendusi, nė
viena tauta neliktų izoliuota, bet būtų atvira
visuotinei tikėjimo bendrystei. Tegu niekas
nelieka užsisklendęs savajame aš, susitelkęs
tik į savo etninę ir religinę priklausomybę.
Jėzaus Velykų įvykis išgriauna siauras pasaulių, religijų ir kultūrų sienas, kviesdamas
visus augti pagarba vyro ir moters orumui,
ir kviečia vis labiau atsiversti į tiesą apie
prisikėlusį Viešpatį, visiems dovanojantį
tikrąjį gyvenimą.
Šia tema prisimenu popiežiaus Benedikto
XVI žodžius, ištartus prasidedant Lotynų
Amerikos vyskupų susitikimui Brazilijoje,
Aparesidoje 2007 metais; tai žodžiai, kuriuos
noriu pakartoti ir padaryti savastimi: „Ką
reiškė Lotynų Amerikos ir Karibų tautoms
priimti krikščioniškąjį tikėjimą? Tai reiškė
pažinti ir priimti Kristų, nežinomą Dievą,
kurio jų protėviai nesąmoningai ieškojo
savo turtingose religinėse tradicijose. Kristus
buvo Išganytojas, kurio jie tyliai ilgėjosi. Tai
taip pat reiškė, kad per Krikšto vandenį jie
priėmė dieviškąjį gyvenimą, padariusį juos
Dievo įvaikiais; taip pat priėmė Šventąją
Dvasią, kuri atėjo padaryti jų kultūras vaisingas, jas apvalyti, subrandinti sėklas bei
užauginti gausius daigus, kuriuos įsikūnijęs
Žodis jose įdiegė, kartu kreipdamas jas
Evangelijos keliu. <...> Dievo žodis, Jėzuje
Kristuje tapdamas kūnu, drauge tapo istorija
ir kultūra. Utopija atgimdyti iki Kolumbo
laikų gyvavusias religijas, atskiriant jas
nuo Kristaus ir visuotinės Bažnyčios, būtų
ne pažanga, bet atžanga. Iš tikrųjų tai būtų
grįžimas į praeityje inkaruotą istorijos mo-
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mentą“ (Kalba įžanginėje Sinodo sesijoje,
2007 m. gegužės 13d.).
Bažnyčios misiją patikime mūsų Motinai
Marijai. Nuo Įsikūnijimo momento būdama
susivienijusi su savo Sūnumi, Švenčiausioji
Mergelė leidosi visiškai įtraukiama į Jėzaus
misiją, kuri Kryžiaus papėdėje taip pat tapo
jos misija: kad būdama Bažnyčios Motina
bendradarbiautų gimdant Dvasioje ir tikėjime naujus Dievo sūnus ir dukras.
Norėčiau pabaigti trumpu žodžiu apie
Popiežiškąsias misijų draugijas, kurios
laiške Maximum illud siūlomos kaip misijų
priemonės. Popiežiškosios misijų draugijos tarnauja Bažnyčios visuotinumui kaip
pasaulinis tinklas, remiantis popiežių jo
misionieriškame angažavimesi per maldą,
kuri yra misijų siela, ir per visame pasaulyje pasklidusių krikščionių karitatyvines
dovanas. Jų indėlis padeda popiežiui evangelizuoti dalines Bažnyčias (Tikėjimo skleidimo draugija), ugdyti vietinę dvasininkiją
(Šv. Apaštalo Petro draugija), ugdyti viso
pasaulio vaikų misionierišką sąmoningumą
(Šventosios vaikystės draugija), taip pat
misionieriškai ugdyti krikščionių tikėjimą
(Popiežiškoji misijų sąjunga). Atnaujindamas savo paramą šioms draugijoms, linkiu
kad 2019 metų spalį minimas Ypatingasis
misijų mėnesis prisidėtų ir atnaujintų jų
misionierišką tarnystę mano tarnybos labui.
Misionieriams ir misionierėms, taip pat
visiems tiems, kurie savo Krikšto galia kokiu
nors būdu dalyvauja Bažnyčios misijoje, iš
širdies siunčiu savo palaiminimą.
Iš Vatikano, 2019 m. birželio 9 d.,
Sekminių iškilmė
PRANCIŠKUS
Parengta pagal Vatikano radijo ir
Lietuvos vykupų konferencijos informaciją
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Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos
ir taikaus sambūvio pasaulyje
(Nr. 196 pradėto spausdinti Dokumento
pabaiga)
– Geri santykiai tarp Rytų ir Vakarų
yra neabejotinai svarbūs abiem šalims; jų
negalima kuo nors pakeisti ar nepaisyti, kad
abi šalys galėtų būti praturtintos tarpusavio
apsikeitimo ir kultūrų dialogo. Vakarai
galėtų Rytuose atrasti gydymo priemonių
toms dvasinėms ir religinėms ligoms, kurias
sukelia vyraujantis materializmas. O Rytai
Vakaruose galėtų rasti daugelį elementų,
galinčių padėti išsivaduoti iš silpnumo,
susiskaldymo, konfliktų, taip pat apsaugoti
nuo mokslo, technikos ir kultūros nuosmukio. Svarbu atkreipti dėmesį į religinius,
kultūrinius ir istorinius skirtumus, kurie yra
esminis elementas formuojantis asmeniškumui, civilizacijai bei kultūrai Rytuose. Taip
pat svarbu stiprinti visuotines ir bendrąsias
žmogaus teises, kad būtų užtikrintas orus
gyvenimas visiems Rytų ir Vakarų žmonėms
vengiant dvejopų standartų.
– Besąlygiškai būtina pripažinti moterų
teisę į išsilavinimą ir darbą, taip pat jų laisvę
naudotis deramomis politinėmis teisėmis.

Negana to, reikia siekti išlaisvinti moteris
nuo istorinio ir visuomeninio spaudimo, kuris
priešingas jų tikėjimo ir orumo principams.
Taip pat būtina saugoti moteris nuo seksualinio išnaudojimo, nuo žiūrėjimo į jas kaip į
prekes arba malonumų bei finansinio pelno
teikėjas. Todėl reikia nutraukti nežmoniškas
praktikas ar liaudiškus papročius, menkinančius moterų orumą; reikia siekti pakeisti
įstatymus, trukdančius moterims visapusiškai
naudotis joms priklausančiomis teisėmis.
– Saugoti pamatines vaikų teises augti
šeimos aplinkoje, gauti maisto, išsilavinimą ir paramą yra šeimos ir visuomenės
pareiga. Tos teisės turi būti garantuojamos
ir saugomos, kad be jų neliktų nė vienas
vaikas jokioje pasaulio dalyje. Smerktinos
bet kokias praktikos, pažeidžiančios vaikų
orumą bei teises. Taip pat svarbu budriai
stebėti jiems tenkančias grėsmes, kylančias
ypač skaitmeniniame pasaulyje, taip pat
laikyti nusikalstama prekybą jų nekaltybe
ir bet kokį kėsinimąsi į jų vaikystę.
– Senelių, silpnųjų, neįgaliųjų bei
prispaustųjų teisių apsauga yra religinis

bei visuomeninis įpareigojimas, kuris turi
būti užtikrinamas bei saugomas griežtais
įstatymais ir atitinkamais tarptautiniais
susitarimais.
Šiuo tikslu tarpusavyje bendradarbiaudamos Katalikų Bažnyčia ir Al-Azhar [institucija] skelbia ir įsipareigoja perduoti šį
Dokumentą valdžios atstovams, įtakingiems
lyderiams, viso pasaulio religiniams vadovams, atitinkamoms regioninėms ir tarptautinėms organizacijoms, pilietinės visuomenės
organizacijoms, religinėms institucijoms ir
įtakingiems mąstytojams. Taip pat įsipareigojama šioje Deklaracijoje esančius principus
skleisti visais regioniniais ir tarptautiniais
lygmenimis, tuo pat metu reikalaujant, kad
tie principai būtų perkelti į politiką, sprendimus, įstatymų tekstus, studijų programas ir
komunikavimo priemonių medžiagą.
Al-Azhar ir Katalikų Bažnyčia prašo, kad
šis Dokumentas taptų tyrimų ir apmąstymo
objektu mokyklose, universitetuose ir ugdymo
institucijose, kad taip būtų prisidedama ugdant
naujas kartas, kurios neštų gėrį bei taiką ir
visur gintų prispaustųjų ir mažiausiųjų teises.
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Apibendrindami viliamės:
kad ši Deklaracija kvies siekti susitaikinimo ir brolybės tarp visų tikinčiųjų, taip pat tarp tikinčiųjų

ir netikinčiųjų, tarp visų geros valios žmonių;
kad ši Deklaracija kreipsis į kiekvieną budrią sąžinę, atmetančią iškrypusį smurtą ir aklą ekstremizmą; kad kvies tuos, kurie vertina religijų propaguojamas bei remiamas tolerancijos ir brolybės vertybes;
kad ji liudys didingą tikėjimą į Dievą, kuris vienija suskaldytas širdis ir pakelia žmogiškąją sielą;
kad ji simbolizuos apsikabinimą tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų, tarp visų tikinčių, kad
Dievas mus sukūrė, idant mes tarpusavyje vieni kitus surastume, bendradarbiautume ir gyventume
kaip vieni kitus mylintys broliai.

To tikimės ir siekiame tai įgyvendinti, kad būtų pasiekta visuotinė taika, kuria visi žmonės galėtų
džiaugtis šiame gyvenime.
Abu Dabis, 2019 m. vasario 4 d.
Jo Šventenybė Didysis
Al-Azhar imamas
Popiežius Pranciškus
Ahmad Al-Tayyeb

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Didieji Šilinių atlaidai
Aleksandra BANCEVIČIENĖ

Daugelio žmonių sąmonėje ir atmintyje nuo pat vaikystės yra
išlikę įspūdžiai ir atsiminimai iš gimtojoje ar kitose parapijose vykusių atlaidų – Šv. Antano, Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. Onos,
Škaplierinės ir daugybės kitų šventųjų vardais pavadintų atlaidų.
Rugsėjo 8 d. Lietuvoje švenčiamas Švč.
Mergelės Marijos gimtadienis. Šia proga nuo
pirmojo rugsėjo sekmadienio bažnyčiose
rengiami iškilmingi atlaidai. Ypatingi atlaidai vyksta Šiluvos (Raseinių raj.) bažnyčioje,
kurioje yra stebuklingu laikomas Marijos
paveikslas.
Šiluvoje atlaidai pradėti švęsti XV amžiuje Marijos garbei čia pastačius bažnyčią.
Nuo pat pradžios bažnyčia garsėjo stebuklingu Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu,
arba tiesiog Šiluvos Švč. Mergelės Marijos,
paveikslu. Nuo 1748 m. žinoma, jog žmonės
iš degančios bažnyčios išnešė stebuklingą
paveikslą ir kartu su kitais bažnyčios daiktais
bei dokumentais, sudėję į skrynią, užkasė buvusios bažnyčios vietoje. Stebuklu laikoma ir
tai, kad visų pamirštą skrynios buvimo vietą
parodė aklas šimtametis senelis, kuris, atvestas į buvusios bažnyčios vietą, praregėjo.
Manoma, kad stebuklingasis paveikslas buvo
atvežtas iš Italijos ir Petro Gedgaudo padovanotas pirmajai Šiluvos katalikų bažnyčiai.
Šiluva maldininkų traukos centru (atvykdavo tikintieji iš Prūsijos, Latvijos, Lenkijos,
Vokietijos, Prancūzijos) tapo pasklidus
garsui apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą. Pasakojama, kad Šiluvoje apie 1608

metus Švč. Mergelę Mariją pamatė kaimo
piemenys, ganydami bandą. Šis Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas buvo pirmasis
Europoje. Vietos katalikai tai suprato kaip
ženklą, kad reikia atstatyti prieš aštuoniasdešimt metų nugriautą bažnyčią. Ir bažnyčia
buvo pastatyta.
Šiluvoje atlaidai visada sutraukdavo
daug žmonių, išskyrus tuos atvejus, kai
valdžia uždrausdavo religines apeigas. Carinės Rusijos valdininkai 1866 m. uždraudė
bažnytines procesijas. Draudimas truko iki
1905 m. Sovietų režimas taip pat varžė Bažnyčios ir tikinčiųjų veiklą. Valdžia stengėsi
sustabdyti ar bent sumažinti žmonių vykimą

į atlaidus rengdama alternatyvius pasaulietinius renginius, drausdama naudoti valstybinį
transportą žmonėms į atlaidus vežti, dėl įvairių priežasčių blokuodama kelius ir pan. Tačiau žmonės į Šiluvos atlaidus vyko iš visos
Lietuvos. Sovietmečio pabaigoje vykimas į
atlaidus turėjo ne tik religinę motyvaciją,
bet įgavo pilietinio nepaklusnumo atspalvį. Šiandien, nelikus religinių suvaržymų,
Šilinių atlaidai vyksta net devynias dienas
(rugsėjo 7 – 15 d.) ir kiekvieną atlaidų dieną
meldžiamasi bendromis Lietuvai bei vietos
Bažnyčiai aktualiomis intencijomis.
Parengta pagal katalikai.lt
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Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji Žolinės atlaiduose Pažaislyje
Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę), į
visas Lietuvos bažnyčias rinkosi tikintieji,
nešini žolynais.
Vieni keliavo į Didžiuosius atlaidus
Pivašiūnuose, kiti – į Krekenavą, o dalis
Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiųjų
kartu su parapijos klebonu monsinjoru V.
Grigaravičiumi ir kun. V. Dudoniu skubėjo
į Pažaislį, kuriame jau keletą metų iš eilės
seserys kazimierietės kviečia švęsti Žolinę.
Sutaikinimo sakramentui vadovavo kun.
A. Kazlauskas, o Kauno I dekanato parapijų
kunigai laukė tikinčiųjų, norinčiųjų atlikti
išpažintį tam skirtose vietose.

15.00 val. iškilmingoms šv. Mišioms
vienuolyno kiemelyje priešais bažnyčią vadovavo Kauno apaštalinis administratorius
vysk. Algirdas Jurevičius, koncelebravo

Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, kun. A. Kazlauskas, kun. V. Dudonis,
patarnavo Kunigų seminarijos klierikai.
Šv. Mišių metu giedojo Kauno valstybinis
choras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr.
dirigento prof. Petro Bingelio.
Pasibaigus šv. Mišioms tikintieji klausėsi šio choro koncerto, kuriame skambėjo
kompozitoriaus Juozo Naujalio sakraliniai
kūriniai, skirti kompozitoriaus 150-osioms
gimimo metinėms.
Neskubėjome skirstytis, norėjosi švęsti
ir švęsti šią iškilmę – kelti akis į dangų, į
kurį Mergelė Marija paimta ir į kurį turime
vilties keliauti mes.
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Džiaugsmas, malda ir bendrystė parapijos
jaunų šeimų vasaros stovykloje Rusnėje
Evelina AMBRAZEVIČIENĖ
Mūsų kelionė prasidėjo diena anksčiau,
kai padėjome supakuoti ir sunešti reikalingus
dalykus stovyklai. Man vis dar paslaptis,
kaip užteko 2 kg cukraus, nes jo vartojome
gana daug, bet užtekome, ir tai nuostabu.
Kelionė į stovyklą buvo smagi, ačiū Dievui, sėkminga ir netgi saldi. Vaikams prailgo
laukti, kol išvažiavome, bet šitaip mes patyrėme, ką reiškia laukti ir nerimauti, sužinojome,
kaip lengva bambėti ir burnoti, o sunku būti
kantriam, ir ką reiškia branginti kito laiką.
Pati smagiausia kelionės dalis – pats
atvykimas į stovyklą, susitikimas su jau
atvažiavusiais draugais. Nuostabus erdvės
pojūtis išlipus iš ankšto automobilio, gaivi
rasota žolė po pėdomis, nauji kvapai, nauji
garsai – kas begali būti geriau? Nuostabus

džiaugsmo potyris, nuojauta, kad dabar bus
kelios puikios, įdomios, šaunios bendrystės
dienos. Puiki stovyklos pradžia, kvepianti
šviežia rūkyta žuvimi ir maloniu kelionės
nuovargiu, lengvai užmerkiančiu akytes
saldžiam miegui...
Palaimink, Viešpatie, mus ir šias brangias dovanas, kurias iš tavo dosnumo
dalysimės… Stovykloje su kaupu pildėsi
bendrystės malda: dalijomės dėmesiu, dalijomės laiku, dalijomės duona ir dalijomės
malda. Dalijomės šitomis prašmatniausiomis
Dievo dovanomis, kurios dažnai kasdienėje
rutinoje dulka ant lentynos.
Šeštadienio rytas, puoštas žąsų gagenimu
ir gervių girgsėjimu, prasidėjo ryto malda:
Aš toks laimingas, labai laimingas savo
širdelėje.... statysiu Dievo Bažnyčią..., nes
mano Angelas Sargas budi prie manęs visą
dieną naktį vis, nes Dievo meilė tooooooookia didelė!!! Štai tokia nuotaika ir mintimi
gyvenome šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį su mūsų mažaisiais, pradedant metukų
Justinu, dviem dešimtmečiais Dovydais,
septynerių ir devynerių Adelėmis, dvylikos
Gintaru (pačiu didžiausiu ir šauniausiu),
pulku linksmų mergyčių, karingai visus ginti
nusiteikusiu Jonuku ir visais kitais nuostabiais vaikais. Reikia pasakyti, kad tokia
nuotaika grįžome namo ir, turiu prisipažinti,
ji neprapuola dar vis!

Šeštadienį dalis stovyklautojų išvažiavo
paminėti mamos Živilės mirties metines,
pasidalyti jos palikta šviesa ir šiluma, esančia ją pažinojusių širdyse. Mes, pasilikę
stovykloje, nuoširdžiai mokėmės naujų
giesmelių. Svarbiausia dienos akimirka
mums buvo malda už mirusią mamą Živilę.
Reikėjo matyti, kaip vaikučiai susikaupę
kartu su mamomis ir tėčiais, sustoję ratu,
meldėsi „Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie…”
ir „Viešpaties Angelą“. Išgyvenome labai
jautrią, šiltą bendrystę, nes kiekvienas turėjo
apie ką maldoje susimąstyti – apie žmoną,
apie savo mamą, apie sutuoktinį... Pajutome, koks kiekvienam yra brangus artimas
žmogus, kokia laimė ir Dievo malonė, kad
esame sveiki, kad esame drauge, ir kaip tai
trapu. Amžinybės šviesoje tos problemėlės,
nesutarimėliai, likę namie, pasirodo kaip
smulkūs akmenėliai ant vandenyno kranto –
reikalingi, bet ne patys svarbiausi.
Svarbi, reikalinga ir išganinga veikla
mūsų stovykloje buvo valgio gaminimas bei
su tuo susiję reikalai. Valandžiukė bendros
ruošos pasirodė esanti per trumpa, dalijantis
savo išgyvenimais, patirtimi, susipažįstant
artimiau. Namo parsivežėme naują savanorystės definiciją: visi savi ir noriai padeda
vieni kitiems. Gera buvo stebėti, kaip atsiskleidžia kulinariniai mamų ir tėčių talentai,
dėl ko mūsų valgiaraštis buvo įvairus, buvo
ir kompoto, ir gaivos, ir košės, ir troškinio,
ir šaltibarščių, ir kepinių ant laužo, netgi
raugintų agurkų ir marinuotų cukinijų.
(tęsinys kitame numeryje)
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Vaikų vasaros stovykla: „Mes – bendruomenė“
Ses. Liudvika R. LUKOŠEVIČIŪTĖ

Liepos 8–12 dienomis Žaliakalnio
vaikų dienos centras organizavo
vasaros poilsio stovyklą pavadinimu „Mes – bendruomenė”. Nemažą
būrį geranoriškai priėmė Alytaus
rajone, Gailintėnų km. įsikūrusi
Radzevičių sodyba.
Nuobodžiauti neteko, nes poilsiavietė
įsikūrusi prie pat ežero kranto, apsupta
nuostabios gamtos, turinti didelę teritoriją
su žaidimų aikštele. Kiekvienai stovyklos
dienai turėjome sugalvoję temą, todėl
pamokėlių metu mokėmės pažinti save,
priimti ir vertinti esančius šalia, atleisti
INFORMACIJA

bei susitaikyti. Visi kartu ne tik žaidėme,
bet ir gaminome maistą, tvarkėmės, kartu
meldėmės. Linksmų užsiėmimų netrūko,
rengėme kino vakarus, viktoriną, ieškojome „lobio”, dalyvavome ir orientacinėse
varžybose. Dieną, kurios tema buvo „Aš
ir Tu”, organizavome Dvynių konkursą.
Įsiminė Krikšto pažadų atnaujinimo pamaldėlės, kurių metu vaikai nuoširdžiai
meldėsi už savo šeimas ir artimuosius,
taip pat „Šviesos kelias” su įdomiomis
lavinančiomis užduotimis.
Vasaros poilsio stovykla – kartais tai
vienintelės vaikų atostogos ne namuose,
todėl visuomet būna laukiama ir dovanoja
daugybę įsimintinų įspūdžių. Džiaugiamės,

turėdami galimybę kasmet išvykti vis į kitą
poilsiavietę, pabūti gamtoje, artimiau susipažinti ir sustiprėti kaip bendruomenė.
Dėkojame rėmėjams „Child’s Gate to
Learning”, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, savanoriams ir tėveliams, kurie
padėjo įgyvendinti šią idėją.

PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Rugsėjo mėnesio
liturginis kalendorius
8 – Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)
14 – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
21 – Šv. Matas, apaštalas, evangelistas

Iš http://lk.katalikai.lt/

Maisto paketai neįgaliesiems!
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