Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
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Jūsų Eminencija Kardinole Sigitai Tamkevičiau,
Jums suteiktas titulas žymi Jūsų dvasinės stiprybės pergalę prieš nuožmų okupantų primestą blogį, Jūsų drąsą kovoje
už tikėjimą ir Lietuvos laisvę. Jos atspindys yra ir Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilika, fiziškai ir dvasiškai atgimusi, tapusi Žaliakalnio parapijos bei visos tautos šventove. Džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų ganytojišku
pavyzdžiu Lietuvos tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms.
Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės vardu parapijos klebonas mons.
Vytautas GRIGARAVIČIUS
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Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
paskirtas kardinolu
Popiežius Pranciškus pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į
Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – Kauno arkivyskupas
emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. „Melskime už naujuosius kardinolus, kad,
patvirtindami savo priklausymą Kristui, padėtų jam vykdyti Romos vyskupo
tarnystę dėl visos ištikimos Dievo tautos gerovės“, – pasakė popiežius
Pranciškus sekmadienį po Vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje.
Sigitas. Tamkevičius gimė 1938 m.
lapkričio 7 d. Gudonių kaime (Lazdijų r.)
ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Seirijų
vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. studijas
nutraukė, nes buvo pašauktas atlikti tarnybą
sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, tęsė
teologijos studijas, kurias baigė 1962 m. Tų
pačių metų balandžio 18 d. vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. Vikaravo Alytuje,
Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose ir Simne. 1968 m. įstojo į Jėzaus draugiją.
1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų
seminarijos sovietinei valdžiai uždraudus
eiti kunigo pareigas, metus dirbo gamykloje
ir melioracijoje. Vikaraudamas Simne,
1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kurią redagavo 11 metų.
1975–1983 m. – Kybartų klebonas.
1978 m. lapkričio 13 d. drauge su kitais
keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms

ginti katalikų komitetą. 1983 m. suimtas
ir, apkaltinus antitarybine propoganda ir
agitacija, nuteistas dešimčiai metų laisvės
atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau
po pusmečio, prasidėjus „perestroikai“,
paleistas į laisvę.
1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų
seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios
seminarijos rektoriumi.
1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas
vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos
augziliaru. 1996 m. gegužės 4 d. paskirtas
Kauno arkivyskupu metropolitu. Kauno
arkivyskupo metropolito pareigas ėjo iki
2015 m. birželio 11 d.
1999–2002 m. ir 2005–2014 m. buvo
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 2002–2005 m. LVK vicepirmininku.
2005–2015 m. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas.
2011–2014 m. LVK Socialinių reikalų
tarybos pirmininkas. Nuo 2015 m. liepos
11 d. – Kauno arkivyskupas emeritas.
Parengta pagal Lietuvos Vyskupų
Konferencijos informaciją
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Spalis – Ypatingasis misijų mėnuo
Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį
paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos Bažnyčios
misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės
sielovados pokyčius. Minėtas paskelbimas
yra išdėstytas laiške, adresuotame kardinolui
F. Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui, atsakingam už Misijų mėnesio
organizavimą. Popiežius visų tikinčiųjų
prašo „jautriai rūpintis Evangelijos skel-

bimu, bendruomenių atsivertimu į misijų
bei evangelizacijos tikrovę“. Pranciškus
primena, kad 2019 m. lapkričio 30 d. sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo
laiško Maximum illud paskelbimo 100-osios
metinės. Pastarasis dokumentas laikomas
ir Kinijos evangelizacijos magna charta.
Tai įvyko 1919 m.: pasibaigus Pirmajam
pasauliniam karui, kurį tuometis popiežius
pavadino „beprasmėmis žudynėmis“, Bene-

diktas XV nurodė būtinybę naujai apibrėžti
Bažnyčios misijų veiklą, atskirti ją nuo
bet kokių kolonijinių tikslų, nuo išplitusių
nacionalistinių ir ekspansionistinių ideologijų. Tikėjimo nevalia primesti, įpiršti per
prievartą. Siūlymas atsiverti Kristui – tai
dovana, ateinanti iš Dievo.
Popiežius Pranciškus savo žinioje, skirtoje 2018 m. Pasaulinei misijų dienai, rašė:
„Kiekvienas vyras ir moteris yra misija, tai
priežastis, dėl kurios gyvenama žemėje.
Būti patrauktiems ir būti siųstiems yra
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du judesiai, kuriuos mūsų širdis, ypač
esant jauniems amžiumi, jaučia kaip
ateitį žadančios ir pirmyn mūsų egzistenciją stumiančios vidines meilės jėgas. Ypač
jaunuoliai labai stipriai jaučia, koks uždegantis ir patrauklus yra gyvenimas. Džiugiai
išgyventi savo atsakomybę pasauliui yra
didžiulis iššūkis. Gerai žinau jaunuomenei
būdingą šviesą ir šešėlius, ir jei pagalvoju
apie savo jaunystę ir apie savo šeimą, prisimenu, kaip karštai vyliausi geresnės ateities.
Tas faktas, kad esame šiame pasaulyje ne
dėl savo sprendimo, padeda nujausti apie
iniciatyvą, kuri egzistuoja pirmiau už mus
ir mums patiems leidžia egzistuoti. Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas giliai apmąstyti
šią tikrovę: „Aš esu misija šioje žemėje ir
todėl esu čia“ (Apaštališkasis paraginimas
Evangelii Gaudium, 273).
2019 m. spalis – misijų mėnuo neturi
būti „nuleistas iš aukščiau“, bet turi kilti iš
širdies, ir šia nuostata buvo vadovaujamasi
organizuojant ypatingąjį misijų mėnesį. Tai
svarbi proga, turinti kilti iš įvairių parapinių

bei eklezinių bendruomenių tikrovės. Kalbama ne apie inciatyvą iš Vatikano, bet apie
siūlymą, įtraukiantį kiekvieną krikščionį.
Misija yra kasdienės sielovados dalis, ir jei
sielovados paskirtis yra priartinti prie tikėjimo, tai misija yra ne kas kita kaip tikėjimo
brandos išraiška. Glaudžiame tikėjimo ir
misijos tarpusavio ryšyje glūdi puiki paskata
atsiverti naujam sielovados proveržiui ir pro-

•

PRISIKĖLIMAS

ga įskiepyti misijų idėją į tikėjimo gilinimo
kelią. Ši sąsaja ypatingajam misijų mėnesiui
gali suteikti daug paveikumo. Misijinė veikla su tais žmonėmis, kurie dar nepažįsta
Kristaus, yra tikėjimo dinamikos dalis, tai
paskata, ateinanti iš Dievo, aš stoju į šį kelią,
o šis kelias mane atveda pas Jį.
Parengta pagal https://misijos.katalikai.lt

Ypatingojo misijų mėnesio MALDA
Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus
liepė savo sekėjams „eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni, kad per Krikštą buvome įjungti į Bažnyčios misiją.
Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis,
suteik mums malonę drąsiai ir uoliai liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.
Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą.
Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

SVEČIUOSE PAS...

Svečiuose pas ... Kristaus Prisikėlimo bazilikos vitražų autorių –
profesorių Rimvydą Mulevičių
Vilius MISEVIČIUS

Su Kristaus Prisikėlimo bazilikos
vitražų autoriumi profesoriumi
Rimvydu MULEVIČIUMI susitikome
jo kūrybos kambaryje, viename iš
butų name Šv. Gertrūdos gatvėje.
Pro stoglangį matėsi iškilioji Šv.
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
bei dalis senamiesčio.

Profesorius Rimvydas Mulevičius.
Antano Rimkaus nuotrauka
„Gimiau ir užaugau sostinėje. Kai 1986
m. baigiau Vilniaus dailės akademiją (VDA)
ir įgijau monumentaliosios dekoratyvinės
dailės vitražisto specialybę, buvo paskirtas
dėstytoju į VDA Kauno fakultetą, kuriame
dirbu jau daugiau kaip trisdešimt metų“, –
pradėjo pokalbį menininkas. Jis pasidžiaugė,
kad profesionalaus vitražo pagrindus gavo
vadovaujant prof. A. Stoškui (šis žinomas vitražų kūrėjas mokėsi pas legendinį S. Ušinską,
kuris po mokslų Paryžiuje tarpukario Lietuvoje sukūrė monumentaliosios dekoratyvinės
dailės – vitražo profesionalią mokyklą).

Atgimimo metais Lietuvoje buvo pradėta
statyti arba renovuoti nemažai bažnyčių, o
jų papuošalas – vitražai. Profesorius priminė, kad pirmieji vitražai maldos namuose
atsirado Viduramžiuose. Juos pradėjo kurti
Esene gyvenęs vienuolis Teofanijus, kuris
paliko net vienuolika tomų traktatų apie
bažnytinius vitražus. R. Mulevičiui pasisekė, kad stažuotės Prancūzijoje metu jis
galėjo išsamiau susipažinti su Paryžiaus San
Chapelle katedros, Dievo Motinos katedros
Šatro mieste ir kitų šventovių nuostabiais
gotikos stiliaus vitražais. Sukauptą patirtį
pradėjo taikyti Lietuvoje. „Pirma bažnyčia,
kur teko kurti vitražą, buvo Palemone. Tuo
metu čia dirbusiam klebonui iš Italijos patiko
mano pasiūlymai tarp kompozicijų iš gėlių
įkomponuoti ir lietuviškus kryžius. Antrasis
darbas buvo Grigiškėse, kur teko sukurti didelį vitražą Šv. Dvasios koplyčiai. Nemažai
kūrybingumo teko parodyti, įgyvendinant
stambius užsakymus Gargždų Šv. Mykolo
Archangelo bažnyčioje ir Šiaulių Šv. Petro ir
Povilo katedroje. Be to, vitražais papuošiau
Krakių ir kelias kitas bažnyčias“, – pasakojo
profesorius.
Su prof. R. Mulevičiumi išsamiau kalbėjome apie jo iškiliausią darbą – vitražinę
kompoziciją „Kristaus prisikėlimo šviesa“.
2005 m. vykusiame Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios meninio apipavidalinimo konkurse šis menininko kūrinys surinko daugiausia
komisijos bei parapijiečių pripažinimo balsų.
Profesorius akcentavo šviesos simbolinę
reikšmę. „Šviesos atskyrimas nuo tamsos
yra esminis Kūrėjo aktas. Dievas apšviečia
žmogaus žingsnius, gelbėdamas nuo pavojų.
Viešpats tampa jo šviesa ir išgelbėjimu. Jei
žmogus yra teisus, Dievas veda jį į pilną

šviesos dienos džiaugsmą, tuo tarpu blogas
žmogus klaidžioja tamsybėse. Taigi, šviesa
ir tamsa vaizduoja žmonių likimo du tipus:
gyventi laimėje ar nelaimėje“, – samprotavo
projekto autorius. Tad jo sukurtos vitražinės
kompozicijos „Kristaus prisikėlimo šviesa“
vienas elementų – žvakė. „Mus, krikščionis
katalikus, ji lydi visais atvejais. Nuo fizinės
šviesos, pasirodančios žemėje ir vis besikeičiančios su nakties tamsa, ateinama į šviesą,
kuri niekada neišnyksta ir neturi pabaigos...
Tai patyrė kiekvienas žmogus. Iš čia kyla tas
šviesos ir gyvenimo sąlytis; gimti – reiškia
pamatyti dienos šviesą. Žvakės liepsnelė
palydi ir per krikštą, ir mūsų gyvenimo
žemėje pabaigoje (mirštantį palydi grabnyčia, lyg bylodama te amžinoji šviesa jiems
tešviečia...). Šalia besimeldžiančio – dega
žvakė, bažnyčios pamaldos – žvakių šviesoje, nes kas eina į šviesą ir tiki ja, tampa
šviesos vaikais. Beje, Šv. Velykų naktį visi
užsidegame žvakes nuo velykinės žvakės,
kuri simbolizuoja Kristų – tikrąją šviesą,
nužengusią į mūsų tamsybes. Ir štai nuo
Kristaus – tikrosios šviesos – užsidega ne
tik mūsų žvakės, bet ir visų mūsų širdys...“,
– dėstė mintis vitražo autorius.
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje jau
sumontuotuose vitražuose pastebime dar
vieną kompozicijos leitmotyvą – žvaigždę, arba žiburį. Profesoriaus nuomone,
žmogaus prigimtis visada tiesiasi į žiburį,
kuris tapatinamas su gėriu, tiesa, viltimi
ir laime. Bažnytiniame mene nuo III a.
pradėta vaizduoti žvaigždė. Paprastai tai
yra aštuoniakampė (aštuonių spindulių, nes
aštuoni – tai naujo gyvenimo – Prisikėlimo – simbolis (...per kryžių į žvaigždes...)
bei Krikšto simbolis – tokios formos yra
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krikštyklos. „Gerai žinomame J. Biliūno
apsakyme „Laimės žiburys“ žmonės troško
pasiekti aukštai ant kalno stovintį išsvajotą
žiburį. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika
tarsi gėrio žiburys, iš tolo švytintis Kauno
Žaliakalnyje. Prie Dievo namų iškilaus
dvasinio žiburio gali prisiliesti kiekvienas,
tereikia tik noro ir poreikio čia pasimelsti,
pabūti su Viešpačiu...“, – akcentavo vitražinės kompozicijos „Kristaus prisikėlimo
šviesa“ autorius.

Dėl lėšų stokos ir kitų aplinkybių šis prof.
R. Mulevičiaus kūrinys mūsų šventovėje
pradėtas įgyvendinti tik po trylikos metų.
Inicijuojant klebonui monsinjorui Vytautui
Grigaravičiui, pernai prieš Šv. Kalėdas dešinėje navoje arčiau altoriaus buvo sumontuoti
trijų langų vitražai, šįmet pavasarį – dar du.
Kadangi Kristaus Prisikėlimo bazilikoje yra
56 langai, tad visą profesoriaus projektą pamatysime tik po kelerių metų. Kompozicijos
spalvinis sprendimas – nuoseklus perėjimas

nuo tamsesnių spalvų šoniniuose languose
iki šiltų vitražo spalvų koncentracijos bazilikos centre (tai bus per vidurį – keturioliktame lange iš 28 kiekvienoje bažnyčios pusėje). Tai tarsi kalba: kuo mūsų daugiau – tuo
didesnė maldos jėga. Esminis kompozicijos
sprendimas – išlaikyti harmoniją, šviesą ir
rimtį, nes svarbiausia visose bažnyčiose –
malda, padėka Dievui...
(Tęsinys – kitame laikraščio
„Prisikėlimas“ numeryje)

keleto šeimų, kuriems pirmadienį buvo
būtina sugrįžti į darbus.
Pirmadienio rytas išaušo nuostabus, nes
stovykloje šventėme spindinčio Dovydo 10
metų gimtadienio jubiliejų. Ruošėmės visi
kaip tik galėjome, kad šis gimtadienis būtų
ypatingas. Visi vaikai kartu gamino tortą ir
kūrybiškai papuošė jį. Mergaitės slaptomis
nupiešė didžiulį sveikinimo plakatą – atvirutę, paslėpę lobį, nubraižė žemėlapį. Apie
tai kažkokiu būdu sužinojo Piratas, kuris
atplaukė Dovydą pasveikinti ir drauge su juo
surasti lobį. Žinoma, lobį surado ir pasidalijo
su visais stovykloje buvusiais draugais. Štai
taip Dievo malonė veikė, kad nebuvo nė vieno liūdinčio ar nusiminusio visos stovyklos
metu, ir tai buvo nuostabus dalykas.
Po pietų su visomis šeimomis išvykome į Ventės ragą, kur grožėjomės unikalia

gamta ir džiaugėmės laižydami skaniuosius
ledus, o lankydamiesi paukščių muziejuje
nustebome, matydami daugybę įvairiausių
rūšių paukščių. Na, kai užkopę į švyturį,
žvelgėme aplink, tikrai jautėmės nukeliavę
į pasaulio kraštą.
Grįžusi iš šeimų stovyklos pagalvojau:
„Ką aš parsivežiau namo?” Galiu paliudyti,
kad turiu ramybę, džiugesį, pasitikėjimą,
nuostabų atgijusį poreikį melstis, maldos saldybę, akistatos, bendrystės su Dievu pojūtį,
Dievo globos atpažinimą, nurimusius susitelkusius vaikus, nudžiugusius ir atsigavusius
vaikus, iš kurių lūpų balsiai vis išsprūsta:
„Aleliuja, ar Dievo meilė tokia didelė...“
Dėkoju Dievui, kad su savo šeima turėjau
galimybę dalyvauti Kristaus Prisikėlimo
parapijos organizuotoje Jaunų šeimų vasaros
stovykloje Rusnėje.

PARAPIJOS NAUJIENOS

Džiaugsmas, malda ir
bendrystė parapijos
jaunų šeimų vasaros
stovykloje
(Nr. 201 spausdinto straipsnelio pabaiga)
Evelina AMBRAZEVIČIENĖ
Ši stovykla buvo gana sportiška – karaliavo futbolas, krepšinis, žvejyba ir maudynės. Čia pasistengė vaikų tėčiai, užsiėmę
ir puikiai praleidę laiką su vaikais, kurie
uždusę spindinčiomis akytėmis mamoms pasakojo apie komandos pelnytus taškus ir apie
tai, kaip nuvargo tėčiai, bet ne jie, vaikai...
Vakare prasidėjo pačios linksmiausios
linksmybės – žaidimai prie laužo. Genys
vaikėsi šarkas, siūlai pynėsi ir painiojosi,
trečias bėgo, antras griuvo, Meistrelis Jurgelis vaikus vėl keistybių mokino, gervė
atskridusi puikavosi kuo beišmanydama – ir
plunksnomis, ir snapu, ir uodega, netgi pilvu,
o kur dar šokis, laikantis tai už nosyčių, tai už
kojyčių. Buvo labai labai smagu – net uodai
nespėjo ant mūsų tūpti ir kraujo siurbti. Bet
žaidimai baigės, nuskambėjo“ čiūčia liūlia
aa pupa“, ir vaikučiai ėjo gulti...
Sekmadienis nušvito meiliai ir po pusryčių išvažiavom švęsti šv. Mišių, o sugrįžus
skaniausi ir gardžiausi pietūs visiems kartu
bei graudus atsisveikinimas ir išlydėjimas

Gyvojo rožinio maldininkai Ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo
šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje
Kristina JASILIONIENĖ,
Kristaus Prisikėlimo parapijos
Gyvojo rožinio draugijos koordinatorė

Spalis Bažnyčioje – Švč. Mergelės
Marijos rožinio mėnuo, o šiais
metais Popiežius Pranciškus 2019
m. spalį paskelbė ir Ypatinguoju
misijų mėnesiu, prašydamas visų
tikinčiųjų „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių
atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“.
Todėl Lietuvos vyskupų paraginimu
spalio 1 d. mes, parapijos Gyvojo rožinio
draugijos nariai, pasikvietę draugėn ir kitų
Kauno parapijų maldininkus, išvykome į
Kaišiadorių katedrą, kad iškilmingomis šv.
Mišiomis džiaugsmingai pradėtume šį Šven-

tojo Tėvo inicijuotą Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami”.
Kelionė į Kaišiadoris iš Kauno trumpa,
bet autobuse suspėjome pasimelsti bei apmąstyti Švč. Mergelės Marijos rožinio dalį,
parengtą šiam Misijų mėnesiui.
Kristaus Atsimainymo katedroje mus
pasitiko svetingai: buvome apdovanoti Ypatingojo misijų mėnesio malda ir paveikslėliu,
primenančiu, kad spalio 20 d. Bažnyčioje
švenčiama (nuo 1926 m.) Pasaulinė misijų
diena, kuri skirta malda, parama bei liudijimu padėti stokojančioms jaunesnėms
bažnyčioms visame pasaulyje.
Prieš šv. Mišias spėjome kartu su J. E.
vyskupu Kęstučiu Kėvalu rožinio malda
parengti širdis Eucharistijos puotai, kurioje
dalyvavo apaštališkasis nuncijus, Lietuvos
vyskupai, gausus būrys kunigų ir daug ti-

kinčiųjų, ypač Gyvojo rožinio maldininkų.
Sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių vyskupas
Jonas Ivanauskas džiaugdamasis, kad šį
Ypatingąjį mėnesį pradedame prie didžio
misionieriaus Teofiliaus Matulionio kapo.
Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Gintaras Grušas.
Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius
per homiliją pristatė šv. Kūdikėlio Jėzaus
Teresę ir pal. vyskupą Teofilių Matulionį,
atsiliepusius į Kristaus kvietimą savo gyvenimą pašvęsti Jo misijai. Kreipdamasis į
tikinčiuosius, vyskupas klausė: „O tu, broli
sese, ar jau radai savo vietą Bažnyčioje?
Kaip tu myli savo Bažnyčią? Dalyvauji
drauge su kitais jos gyvenime? Domiesi
jos misija?“ Kartu ganytojas pradžiugi-
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Gyvojo rožinio maldininkai Ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo
šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

no, kad galime tapti misionieriais ir nekeliaudami toli, o vien savo tikėjimo liudijimu
pasibelsdami į kito žmogaus širdį, surasdami iš tikėjimo kylantį paguodos žodį. „Kokia
didelė malonės jėga snaudžia nesuskaičiuojamoje daugybėje pakrikštytųjų! Dievo malonė
jumyse snaudžia. Ar norite ją pažadinti? Tuomet šis mėnuo kaip tik jums!“ – viltingu
padrąsinimu baigė homiliją vyskupas Algirdas. Prieš palaiminimą Apaštališkasis nuncijus
Lietuvoje arkivyskupas P. Rajičius priminė kiekvienam pakrikštytajam, ką reiškia būti
misionieriumi: turime dalytis tikėjimu be įkyrumo, be prievartos ir be ilgų kalbų – tiesiog
gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu.
Pasibaigus šv. Mišioms visi buvome pakviesti pasimelsti pal. T. Matulionio litanija,
po kurios tikintieji dar galėjo suklupti maldai prie šv. Jono Pauliaus II, Teofiliaus Matulionio ir Mykolo Sopočkos išstatytų relikvijų.
Vykome į namus pakylėtos dvasios, širdyse kirbėjo vyskupo homilijos žodžiai kaip
paraginimas savo „mažajam keleliui”. Spontaniškai kilo pasiūlymas pakviesti į Gyvojo
rožinio draugiją pakviesti nors po du savo draugus, kad visi viena širdimi melstumėmės
už taiką pasaulyje, Bažnyčioje, Lietuvoje, savo bendruomenįje, šeimoje ir savyje.
Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB
teigimu, „kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis
tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai
šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“
Visus, norinčius tapti maldos misionieriais, kviečiame prisijungti prie mūsų į galingą
gyvąją Švč. M. Marijos rožinio grandinę.
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PARAPIJOS CARITAS INFORMACIJA

Rudeninėje Maisto banko akcijoje bus
renkami maisto produktai!
Spalio 25–26 dienomis vyks rudeninė Maisto
banko akcija, kurios metu visoje Lietuvoje maisto parduotuvėse bus renkami maisto produktai
stokojantiems.
Tradiciškai Kauno Kristaus Prisikėlimo
parapijos karitatyvinės veiklos grupės maisto
produktus rinks parapijos teritorijoje esančioje
Žaliakalnio IKI parduotuvėje bei Raudondvario
pl. 131 esančiame Sanitex prekybos centre.
Akcijos metu paaukoti produktai bus dalijami kaip maisto paketai parapijos teritorijoje
gyvenantiems neįgaliesiems ar juos prižiūrinčius
artimiesiems. Iš produktų, surinktų Sanitex prekybos centre, bus gaminamas maistas skurstantiesiems ir organizuojamas maitinimas Sriubos
valgykloje, esančioje Partizanų g. 5.
Labai kviečiame galinčius prisidėti prie akcijos aukojant maisto produktus arba jai talkinant.
Pageidaujančius talkinti akcijos metu kviečiame registruotis tel.: 8 37 323548, 8 683 18181

PARAPIJOS NAUJIENOS

Po Dzūkijos dangumi
Rima LIPŠIENĖ,
Pagyvenusių žmonių sambūrio vadovė
Vėsus rugsėjo 18-osios rytas neišgąsdino senjorų, mėgstančių keliauti ir pažinti
Lietuvą. Kelionėn išlydėjo klebonas mons.
Vytautas Grigaravičius, palaimindamas ir
palinkėdamas patirti gražių įspūdžių.
Šį kartą senjorų kelionės tikslas – Dzūkija. Vienas iš aplankytinų objektų – Senoji
Varėna. Kelionės metu pasakojau senjorams,
kaip ir kada atsirado dvi Varėnos, kokie
įvykiai klostėsi nuo Mindaugo laikų, kas
būdinga dzūkų istorijoje, kokie šio krašto
savitumai.
Pirmasis sustojimas Babriškėse. Mus
pasitiko trijų parapijų klebonas Pranciškus
Čivilis. Ir pakvietė į Šv. arkangelo Mykolo
bažnytėlę , kurioje daug metų lankėsi, koncertavo šviesaus atminimo maestro Virgilijus
Noreika. Išgirdome klebono pasakojimą apie
bažnyčios istoriją, parapiją. Džiaugėmės jos
jaukumu, puošyba. Klebonas Pranciškus
daug metų globoja benamius šuniukus ir
kates. Šiuo metu jo globoje penkios dešimtys
šunelių ir 20 katinėlių. Negalima nesistebėti
ir nepasidžiaugti šios globos prasme, kada

gyvūnėliai išmetami, o čia jie turi namus. Ir
pamatėme – gerus namus.
Keliaujame į Akmens kaimą, kuriame
aplankome Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.
Ir vėl klausome klebono Pranciškaus, kas
būdinga šios bažnyčios istorijoje, kaip sekėsi
ją restauruoti.
Sustojome prie legendomis apipinto
akmens, kurio viršūnėje įstatytas paprastas
kaimo kalvio darbo geležinis kryžius. Ir mes
jau Senojoje Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje. Ši bažnyčia pastatyta klebono
Pranciškaus rūpesčiu. Jos architektai B.
Bakaitis ir G. Baravykas suprojektavo M.
K. Čiurlionio kūrybai artimų formų ir ritmų
bažnyčią, nes Senoji Varėna M. K. Čiurlionio
gimtinė. Vargonininkė Elvyra Sinkevičienė
mums papasakojo ne tik apie bažnyčią, bet
ir kaip čia vyksta genialaus lietuvio pagerbimas, kokie vyksta renginiai.
Tikriausiai niekada nepamiršime šioje
šventovėje šv. Mišių, kurias aukojo klebonas
Pranciškus Čivilis. Homilijoje jis akcentavo,
kad mus jungia Prisikėlimas. Juk Senosios
Varėnos bažnyčia buvo du kartus sudeginta
ir prisikėlė. Klebonas sakė: „Šios šv. Mišios
už Jus. Linkiu Jums stiprybės“. Apstulbinti
bažnyčioje jaučiamos Dievo globos per kleboną Pranciškų, buvome labai sujaudinti ir
pakylėti. Klebonijoje turėjome agapę kartu
su kunigu Pranciškumi. Dėkojome gerbiamam klebonui už atvertus puslapius apie
tris bažnyčias, už labai nuoširdų priėmimą,
linkėdami, kad niekad nepritrūktų jėgų
skleidžiant Evangelijos žodį.
Tai buvo prasmingai praleistos valandos,
kada gali nors trumpai pabendrauti ir pabūti
šalia tokio iškilaus, nuoširdaus ir labai labai
paprasto kunigo, skleidžiančio begalinę
meilę kiekvienam žmogui ir visa kam, ką
sutvėrė Dievas, džiaugtis, kad Dzūkija turi
iškilią asmenybę ir todėl Dzūkijos dangus
bus giedras. Taip pat buvome labai dėkingi
vargonininkei Elvyrai už nuoširdų priėmimą,
už pakvietimą kartu pagiedoti.

Iš Senosios Varėnos keliavome į Čepkelių rezervatą. Gidas Algis Svirnelis pateikė daug įdomių faktų apie šio unikalaus
draustinio gėrybes ir jų saugojimą. Kartu
keliavome Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato taku. Sunku žodžiais apsakyti,
koks čia išsaugotas gamtos grožis ir kokios
mintys aplanko, kad Lietuva turi ir saugo
neįkainojamus gamtos turtus. Gidas Algis
palydėjo iki Marcinkonių bažnyčios. Jos
šventoriuje apžiūrėjome unikalias neseniai
restauruotas.Kryžiaus stotis, kurioms daugiau kaip šimtas metų.
Paskutinis mūsų kelionės objektas –
Zervynų etnografinis kaimas. Įdomi kaimo
abipus Ūlos kranto istorija. Šiame kaime
buvo filmuojamas kino filmas „Niekas nenorėjo mirti“. Širdinga mūsų padėka mus
lydėjusiam gidui Algiui už dzūkiška tarme
išgirstą pasakojimą ne tik apie Čepkelius,
Zervynas ar Marcinkonis, bet ir kitus dzūkų
papročius, tradicijas.
Ar kelionė buvo įdomi? Labai įdomi,
nes patyrėme daug įspūdžių, sužinojome,
pažinome – ir visa ilgam liks atmintyje.
INFORMACIJA

Spalio mėnesio
liturginis kalendorius
1–
2–
4–
5–
7–
15 –
17 –
18 –
28 –

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė,
mergelė, Bažnyčios mokytoja
Šv. Angelai Sargai
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
Rožinio Švč. Mergelė Marija
Šv. Jėzaus Teresė, mergelė,
Bažnyčios mokytoja
Šv. Ignotas Antiochietis,
vyskupas, kankinys
Šv. Lukas, evangelistas
Šv. Simonas ir Judas (Tadas),
apaštalai
Pagal http://lk.katalikai.lt/
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