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PRISIKĖLIMAS

TĘSIAME ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO LAIŠKĄ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS

Kintant visuomenės požiūriui, keičiasi 
ir visuomeninis kunigo vaidmuo, nors jo 
pašaukimo esmė nesikeičia. Reikalavimai 
auga, o palaikymo vis mažėja. Kunigams 
reikia bendruomenės paramos, supratimo ir 
palaikymo. Savo ruožtu kunigai taip pat turi 
atsiverti ir bendradarbiauti su pasauliečiais 
tikinčiaisiais, šeimomis, jaunimu. 

Tikintieji laukia iš kunigo, kad jis nebi-

Birželio mėnuo paženklintas gailestingosios Jėzaus Širdies. Nuostabu, 
kad pirmasis mėnesio sekmadienis skirtas Tėvo dienai. Jėzus tampa mums 
dangiškojo Tėvo Širdies ženklu, Tėvo meilės savo vaikams ženklu. 

Mielieji,   mylėkite ir   gerbkite savo tėvus, dėkokite jiems už rūpestį 
ir norą padaryti Jūsų gyvenimą laimingesnį, gražesnį, dvasingesnį. 
Prašykite tėvams Šventosios Dvasios išminties,   kad ne tik duoną 
uždirbtų vaikams, bet ugdytų juose meilę visoms dvasinėms vertybėms. 

Taip pat maldomis prašykime Dievo amžinojo džiaugsmo šį žemišką 
gyvenimą palikusiems tėvams. 

Su meile klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS ir parapijos kunigai

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). 
Po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo  

ir Gailestingumo jubiliejaus metų

 Kunigo vaidmuo

jotų viešumoje pasirodyti esąs kunigas, kad 
melstųsi taip pat ir kartu su jais. Kunigas 
aukoja šv. Mišias, teikia sakramentus, pa-
deda suprasti liturgiją, išnaudoja palankias 
katechezei progas. Labai svarbu, kad jis 
nukreiptų žmones į tikėjimo ugdymo semi-
narus, rekolekcijas, maldos grupes, bendruo-
menes ir kt. Gerų rezultatų pasiekiama ten, 
kur kunigas palaiko grupių veiklą, pasiūlytas 

iniciatyvas, sukuria progų, kad tikintieji 
galėtų užduoti jiems rūpimų tikėjimo klau-
simų. Tikintieji pagrįstai nori, kad kunigas 
būtų dvasios vadovas, galintis vesti dvasinio 
tobulėjimo keliu. 
• Tiesioginis ir atviras bendravimas, stovy-

klos, bendra veikla su jaunimu, jo palydė-
jimas apsisprendimo link yra svarbūs ir 
prisideda prie pašaukimų ugdymo. 

• Asmeniškas kunigo ryšys, nuoširdus ben-
dravimas su pasauliečiais, įsiklausymas į 
jų poreikius ne tik palaiko žmogiškąjį san-
tykį, bet ir padeda veikti Dievo malonei, 
skatina žmonių dėmesingumą skelbiamai 
Evangelijai. 

• Patikėdamas atskiras užduotis, pvz. , kate-
chezę, tam pasirengusiems pasauliečiams 
ar vienuolėms, kunigas turi palaikyti šią 
veiklą savo dėmesiu, bendradarbiavimu. 
Kunigo artumo, jo apsilankymo turėtų 
sulaukti visos parapijoje veikiančios 
tikinčiųjų grupės. 

• Pasauliečiai turėtų rasti būdų palaikyti ku-
nigą, sustiprinti jį kunigiškoje tarnystėje. 

Tęsinys kitame numeryje.... . 

Kunigų vaidmuo Bažnyčioje yra nepaprastai reikšmin-
gas. Jie yra paties Kristaus pašaukti ir įgalioti tarnauti 
Bažnyčios bendruomenei Jo skelbėjais ir slėpinių dalyto-
jais. Dėkojame kunigams, didžiai vertiname tai, kad jie 
atsiliepė į Kristaus kvietimą ir savo gyvenimą paskyrė Jam. 
Tikinčiųjų viltys ir lūkesčiai kunigų atžvilgiu tebėra dideli, 
ir tai dar kartą pabrėžia kunigo svarbą Bažnyčioje. Visada 
reikės šių pašauktųjų, todėl tikintieji turi rūpintis auginti 
ir globoti pašaukimus, negesinti šaukiančios Dievo Dvasios. 

SVEČIUOSE PAS.... 

Svečiuose pas... kunigą Povilą Narijauską
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
parapijos rezidentas kunigas 
Povilas baigęs Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją operos dainininku 
netapo. Dievo pašaukimą tapti 
dvasininku pajuto būdamas 
brandesnio amžiaus – 27 metų. 
Dabar jis be teologijos bakalauro 
turi religinio mokslo magistro ir 
muzikos magistro kvalifikacinius 
laipsnius. Jau metai kun. Povilas yra 
Marijos radijo programų direktorius. 

Kunige Povilai, pirmiausia, prisimin-
kite savo kunigystės beveik dešimtmečio 
kelią. 

Savo gyvenimo pašaukimą atradau ne 
iš karto... Esu vilnietis. Kadangi tėtis yra 
muzikas (daugelį metų grojo Lietuvos 
nacionaliniame simfoniniame orkestre 
trombonu), gražiai dainuoja, gerą balsą 
turėjo ir mano senelis, tad paveldėjau 
neblogus vokalinius duomenis. Baigęs vi-
durinę mokyklą įstojau į Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos parengiamąjį kursą, 
o vėliau – minėtoje aukštojoje baigiau 
operos dainavimo bakalauro studijas, 
tapau muzikos magistru. Tačiau profe-
sionaliu operos dainininku netapau.  
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 Gerai prisimenu 2000-sius. Ką tik gavęs 
bakalauro diplomą buvau priimtas į minėtos 
akademijos operinio dainavimo magistratū-
rą. Tų metų rugsėjį dalyvavau savo draugų 
vestuvėse, kuriose išgirdau kažką kviečiant 
mane vardu. Pirmą kartą galvojau, kad 
tiesiog pasigirdo, antrą kartą – buvo keista 
girdėti, bet dėmesio nekreipiau. Tačiau, kai 
išgirdau trečią kartą – jau žinojau, kad gir-
džiu Dievo balsą, kuris man tarė: „Tavo gy-
venimas priklauso Man!“ Daug kartų Jis su 
manim kalbėjo, o aš su Juo, tačiau sutikti su 
Jo planu nenorėjau, nes buvau patenkintas 
gyvenimu ir neturėjau jokio noro jį keisti. 
Lemiamas lūžis įvyko koncerto, skirto 1991 
metų Sausio 13-osios įvykių atminimui, 
išvakarėse. Mane pakvietė dainuoti tiesio-
giniame eteryje per LRT televiziją. Tądien 
rytinės repeticijos metu visiškai praradau 
balsą. Jaučiausi, lyg netekęs gyvenimo 
pagrindo... Kitos dvi savaitės buvo sun-
kiausios mano gyvenime – po jų ėmiau 
rimtai svarstyti kunigystės kelią. Skaitant 
Bibliją, mane sudomino pranašo Samuelio 
ir apaštalo Pauliaus pašaukimų aprašymai. 
Abiejų jų likimai kažkuo priminė manąjį. 
2002 metų sausio pabaigoje apsisprendžiau: 
pašaukimas tarnauti Dievui turi tapti mano 
gyvenimo keliu. Įstojau į Vilniaus Šv. Juo-
zapo kunigų seminariją. 2007 m. baigęs stu-
dijas, gavau teologijos bakalauro ir religinio 
mokslo magistro diplomus. Tolesnis kelias: 
2007 m. sausio 22 d. įšventintas diakonu ir 
paskirtas į Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalva-
rijų) parapiją. Po metų, 2008 m. balandžio 
12 d. , gavęs kunigo šventimus pradėjau 
eiti vikaro pareigas sostinės minėtoje pa-
rapijoje. Po keleto metų buvau paskirtas ir 
Mykolo Romerio universiteto kapelionu, 
vikaru Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapi-
joje, sostinės akademinės sielovados centro 
vadovu bei Nacionaliniu delegatu univer-
sitetinei sielovadai. Nuo 2016m. lapkričio 
9-sios – rezidentas vikaras Kauno Kristaus 
Prisikėlimo parapijoje. 

Viename pasakojime (bernardinai. lt) 
esate sakęs: „...maniau, kad buvau lai-
mingas iki tol, kol Dievas pašaukė mane. 
Tačiau niekada nė neįsivaizdavau, koks 
laimingas gali būti savo gyvenimą atidavus 
į Dievo rankas“. Išplėtokite šią tezę. 

Su džiūgesiu ir dabar galiu tarti: pasiti-
kėkime Dievu ir atverkime Jam savo širdis, 
nes Jis tikrai žino, kas mums yra geriausia. 
Iš tiesų – tas, kuris giliai pajunta dvasinį 
Dievo šauksmą, yra laimingiausias. Ir mano 
gyvenime panašiai nutiko. Gyvenau harmo-
ningoje mylinčioje vienas kitą šeimoje (be 
tėčio ir mamos turiu vyresnį brolį). Atrodė 
užtenka visko – ir darbo, ir pasisekimo, ir 
pinigų, ir džiaugsmų bei laimės. Gyvenime 
kėliau sau tikslus ir siekius, tačiau visi esame 
patyrę, kad kai gauni, ko siekei, patiri ne 
tik trumalaikę euforiją, bet po kurio laiko ir 
tam tikrą nusivilimą, nes pasiektas rezultatas 
nedavė norimo rezultato ir viskas prasideda 
nuo pradžios. Tada susimąstai (arba ne): kur 
slypi gyvenimo pilnatvė, kaip vėl užpildyti 

tą atsivėrusią tuštumą? Kai Kunigų semina-
rijoje, (berods trečiame kurse) supratau, kad 
vien Dievo gana – tapau labai laimingas. 
Įsiklausymas į tai, ką sako Viešpats, yra 
geriausias kelias ir pašaukimas jo pažinime. 
Manyčiau, jaučiu džaiugsmą, kai gyvenu 
be to troškulio, kurį reikia patenkinti, kad 
būčiau laimingas... Beje, džiaugsmas turi 
plačią apmplitudę. Galima būti laimingu 
ir ekstremaliose situacijose, pavyzdžiui, 
kančioje – kaip lageriuose palaimintasis 
vyskupas Teofilius Matulionis ir daugelis 
kitų paskelbtų ir vienam Dievui žinomų 
šventųjų. Jie patyrė daug kančių, bet buvo 
laimingi su Dievu. Apie didžiausią laimę 
galiu kalbėti kaip apie buvimą su Dievu, 
nes buvimas su Dievu yra neatskiriamas nuo 
buvimo ištikimam savo pašaukimui, misijai. 

Jūsų dabartinė svarbiausia misija – 
dirbti Marijos radijuje: birželio 1-ją sukako 
metai, kai esate paskirtas dirbti Marijos 
radijo programų direktoriumi. Kaip sekasi 
suderinti kunigo ir švietėjo – vadybininko 
veiklą ?

Esu lyg misionierius – iš Vilniaus at-
vykau į Kauną, kad vykdyčiau Vyskupų 
Konferencijos sprendimą vadovauti Marijos 
radijui. Beje, ta veikla man gana artima. Jau 
nuo dešimties metų Lietuvos kino studijoje 
pradėjau lietuviškai įgarsinti užsienio vaikiš-
kus kino filmus. Sekėsi neblogai – archyve 
yra daugiau kaip 60 tokių filmų, daugiausia 
skirtų vaikams. Vėliau studijuojant teko 
dirbti Baltijos ir Lietuvos televizijoje, viešo 
kalbėjimo patirties sukaupiau organizuojant 
ir pravedant įvairius renginius. 

Žinoma, Marijos radijas – kitokia veikla, 
bet man tai ne viškai nauja. Priminsiu, kad 
Marijos radijo istorija prasidėjo kunigo Livio 
Fanzaga iniciatyva 1983 metais Italijoje. 
Dabar pasaulinei Marijos radijo šeimai pri-
klauso beveik 80 šalių. Lietuvoje Marijos 
radijas transliacijas pradėjo 2004 m. rugpjū-
čio 30 d. Kaune. Italų lėšomis buvo įsigyta 
įranga, atsiskaityta už dažnius, padengtos 
kitos susijusios išlaidos. Nuo 2005 metų 
esame tarptautinės Marijos radijo asociacijos 
(World Family of Radio Maria) nariai. Šiuo 
metu turime 26 dažnius. 

 Mūsų kūrybinį kolektyvą sudaro 12 
etatinių darbuotojų ir gausus būrys (dau-
giau kaip 200) savanorių. Radijas – tai lyg 
gyvas organizmas. Mūsų programos (o taip 
pat ir mūsų veiklos) stuburas yra malda. 
Kasdien 12 val. visus, kurie dėl ligos ar kitų 
priežasčių negali patys nuvykti į bažnyčią, 

kviečiame šv. Mišiose melstis drauge su 
tikinčiaisiais iš įvairių Lietuvos bažnyčių. 
Turime kasdienines informacines laidas, 
klausytojai yra pamėgę tematiką „Dvasi-
nė ekologija“, „Katekizmo komentaras“, 
„Klausk drąsiai“, „Jo žaizdomis išgydyti“, 
„Šventas Raštas“, laidas jaunimui, taip pat 
turime tiesiogines tarnsliacijas iš atlaidų ša-
lies parapijose, pateikiame įrašų iš renginių. 
Svarbiausias rūpestis – minėtų laidų kokybė. 
Didžiausias uždavinys, kad laidos, kurios 
yra transliuojamos per Marijos radiją, visada 
būtų kokybiškos ne tik savo turiniu, bet ir 
pateikimu. O pagrindinė problema – sena 
įranga: įprastai transliacinė technika tar-
nauja 7–8 metus, o pas mus ji dirba jau try-
liktus metus. Ir meldžiame Dievo malonės, 
kad tik ji nesugestų... Daug vilčių dedame 
į Marijos radijo naują pastatą. E. Miliūno 
studijos architektas Aurimas Ramanauskas 
jau suprojektavo naują gražų, šiuolaikišką 
statinį, kuris iškils Kaune, Vilniaus g. 5. 
Labai tikimės, kad dar šią vasarą prasidės 
jo statyba. Marijos radijo veikla išlaikoma 
vien tik klausytojų aukomis. Tikimės su 
Viešpaties palaima ir aukotojų geranoriš-
kumu išspręsti visas problemas ir gal būt 
2018 metų naująjį sezoną pradėti naujojoje 
Marijos radijo studijoje. 

Šįmet velyknaktyje ir Šv. Velykų iškil-
mėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje gražiai 
skambėjo Jūsų skambus baritonas. Ar 
nepasiilgstate operinio dainavimo?

Ne, pasaulietinis dainavimas – ne man, 
tad ir rečitalių nerengsiu. Mano pašau-
kimas – gyvenimą paversti malda, o ją 
papildant giesme ir giedojimu šlovinti Die-
vą – dviguba malda. Tad ieškau ir pavyksta 
surasti nuostabių maldos opusų. O greta 
vokalo didžiausias iššūkis man, kad atlie-
kamas kūrinys taptų tikra malda, paliestų 
besimeldžinančiųjų dvasios ir širdies stygas 
ir kad maldininkai giliau pajustų koks Dievas 
nuostabus. 

Papasakokite apie savo svajones ir su 
kokiais sunkumais tenka susidurti kuni-
gystės kelyje?

Mano pagrindinė svajonė – vis labiau eiti 
šventumo keliu, vis labiau gyventi pagal Die-
vą. Suprantu, kad esu silpnas, bet siekiu bent 
mažais žingsneliais eiti prie Viešpaties. Džiau-
giuosi miela tarnyste ir tuo, kad esu Kristaus 
Prisikėlimo parapijos narys. Darbo dienomis 
7 val paaukojęs šv. Mišias mažojoje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje skubu į Marijos ra-
diją, kuriame praleidžiu likusią dienos dalį. 
Tad mažai belieka laiko ir foto, meno, video 
bei sporto pomėgiams – bent į darbą iš namų 
kartais atvažiuoju dviračiu... O didžiausias 
sunkumas – laiko suvaldymas: kaip surasti ir 
iškovoti užtektinai laiko maldai (manau, su 
tuo susiduria kiekvienas aktyviai tarnaujantis 
kunigas) – sakyčiau, nuolatinė kova, kurią 
kartais laimiu, o kartais pralaimiu...

Gerb. kunige Povilai, Jūsų tėvai parin-
ko savo atžalai vieną tauriausių vardų – 
sveikiname su artėjančiu Jūsų vardadieniu. 
Tegul Globėjas Danguje Šv. Paulius laimi-
na Jūsų prasmingus darbus Dievo garbei!

Vilius MISEVIČIUS

Svečiuose pas... kunigą Povilą Narijauską

Dar kartą akcentuosiu: 
Dievas perkeitė mano širdį 
ir Jo pašaukimas tapo mano 
gyvenimo keliu ir niekada nė 
neįsivaizdavau, koks laimingas 
galiu būti savo gyvenimą 
atidavęs į Dievo rankas! 
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Birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje 14 val. šv. Mišių metu garbingasis arkivyskupas 
Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Numatoma šventės programa:

Birželio 24–25 d. budėjimas per naktį Vilniaus katedroje. 
Birželio 25 d. 10 val. atidaromi įėjimai į sektorius Katedros aikštėje. 
Birželio 25 d. 12 val. renginio pradžia. 
Birželio 25 d. 14 val. iškilmingos Šv. Mišios Katedros aikštėje. 
Iki birželio 25 d. 23 val. asmeninė malda prašant malonių prie sarkofago su arkivyskupo 

Teofiliaus relikvijomis Katedroje. 
Pirmą kartą Lietuvoje vykstančios beatifikacijos iškilmėms vadovaus popiežiaus Pran-

ciškaus siunčiamas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato iš 
Vatikano. Šv. Mišios truks apie dvi valandas. Atvykstantys piligrimai kviečiami pasirūpinti 
geriamuoju vandeniu, galvos apdangalu, taip pat gali atsinešti mažą sulankstomą kėdutę. 

Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. 
Būk istorinio įvykio liūdininku!

Daugiau aktualios informacijos apie 
beatifikacijos iškilmes: www. teofilius. lt

Smulkesnė informacija apie piligrimų 
grupes vykstančias iš Kristaus Prisikėlimo 
parapijos suteikiama parapijos raštinė-
se arba tel.: 8 37 229222, 8 37 200883,  
el. paštu parapija@prisikelimas. lt 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

„Popiežius mato pasaulį kaip kompleksišką tikrovę, kurią sudaro didelė įvairovė. 
Jai šiandien vis labiau gresia izoliavimasis, sienų ir barjerų statymas. Vis didesnį svorį 
turi populizmai ir nacionalizmai, kurie izoliuoja tautas, jas uždaro jų viduje. Popiežius 
norėtų matyti tokį pasaulį, kuriame tautos trokšta susitikti, įveikti barjerus, kuriame 
dabartinės žaizdos taptų atviromis durimis“ – kalbėjo t. A. Spadaro SJ. 

Pasak t. Spadaro SJ, popiežius Pranciškus taip pat labai dėmesingas dabartinio 
pasaulio dramatiškai skausmo tikrovei. Kai kurias tų situacijų jis asmeniškai aplankė, 
palietė jas savo rankomis. Tai galima pasakyti apie jo keliones į Šventąją Žemę, Kubą, 
Centrinės Afrikos Respubliką. Popiežius nori asmeniškai prisiliesti prie šių situacijų, 
sekdamas Jėzaus pavyzdžiu, kuris ranka lietė žmogaus skausmą, kad jį pagydytų. 

„Dar vienas popiežiaus Pranciškaus diplomatijos bruožas“, mano t. Spadaro SJ, yra 
tas, kad „jis yra įsitikinęs, jog net ir sudėtingiausiosiose situacijose niekas nėra galutinai 
prarasta. Tai galioja ir toms sunkioms situacijoms, kuriose atsiduria atskiri žmonėms, 
lygiai taip pat galioja ir valstybėms. Reikia stengtis kalbėtis visada ir su visais, nes tik taip 
įmanomi pasiekti, kad pašnekovai vienas kitą išgirstų ir bent kiek suartėtų jų nuomonės“. 

Parengta pagal Vatikano radijo naujienas

2018 metai – Trakų  
Dievo Motinos Lietuvos 

Globėjos metai
2017 m. gegužės 9–11 dienomis Vilniuje 

vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plena-
rinis posėdis. 

Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos 
Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubi-
liejui, Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius 
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos me-
tais. Jie prasidės 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 
2018 m. rugsėjo 8 d. 

2018 m. vasario 16 d. švenčiant Lietuvos 
Nepriklausomybės šimtmetį nutarta palydėti 
šią svarbią sukaktį bažnyčių varpų skambesiu. 
Tą dieną, 12. 30 val. suskambės Lietuvos mies-
tų bei rajonų centrų parapinių bažnyčių varpai. 
Pagal savo galimybes į šį renginį kviečiamos 
įsijungti ir visos kitos Lietuvos bažnyčios. 

Parengta pagal  
Lietuvos Vyskupų Konferencijos naujienas

Kaip popiežius mato pasaulį?
Jėzuitų žurnalo „La Civiltà Cattolica“ redakcijoje Romoje vyko diskusija 
prie apskrito stalo, kurios tema: „Popiežiaus Pranciškaus žemėlapis. 
Kaip popiežius mato pasaulį?“. Vykusį renginį Vatikano radijui pristatė 
žurnalo redaktorius t. Antonio Spadaro SJ. 

PARAPIJOS AKTUALIJOS

Šeima – viena didžiausių vertybių 
žmogaus gyvenime. Kaip apibūdintumėte 
šiuolaikinę šeimą, nes šiandien šeima jau 
laikomi labai skirtingi reiškiniai?

Šeima – viena iš pagrindinių vertybių 
žmogaus gyvenime. Ji ugdo, brandina, palai-
ko, veda į priekį, padeda įveikti sunkumus, 
atskleidžia kūrybines galias, prikelia prara-
dus viltį. Pagrindinis jos tikslas – būti Dievo 
kūrybos tęsėja, atkartoti Jo meilę visiems 
žmonėms ir savo vaikams. Norint ją sumo-
derninti ar supaprastinti, galim prarasti jos 
pačią esmę. Sekuliari visuomenė ieškodama 
sau patogumų, palengvinimų, atmesdama į 
šalį pareigas, pasiaukojimą dėl kito, griauna 
visuomenės stabilumą bei žmonijos ateitį. 
Stipri šeima – stipri valstybė. 

Mūsų visuomenėje jau ne vieną dešim-
tmetį vaikus auklėja moterys. Susidariusi 
savotiška tradicija, kad vaikų auklėjimas, 

Pasakojame apie parapijietį, daktarą, kinų medicinos specialistą, 
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ugdymas – moters užduotis, o vyrai šioje 
situacijoje tampa vis pasyvesni?

Manau, kad auklėjimas gali būti įvai-
raus pobūdžio – žodžiu, darbais, elgesiu, 
tėvų tarpusavio bendravimu ir sutarimu. 
Negalima auklėjimo atiduoti tik vienai 
pusei (kai yra pilna šeima). Vaikai turi su-
jungti, bet neatskirti. Vienas iš svarbiausių 
dalykų – kad tavo žodžiai ir darbai nesi-
skirtų, o dar geriau, kad darbai aplenktų 
žodžius ar pamokymus. Būtų idealu, kad 
karčios tarpusavio pamokos ar nesėkmės 
bendraujant netaptų praradimais, o padėtų 
būti geresniais. Gerai, kai nesančius tėvus 
ar vieną iš jų pavaduoja įvairios instituci-
jos ar asmenybės, prisiėmusios šią misiją. 
Mane visą laiką žavi tos valstybės, kuriose 
našlaičiai ar palikti vaikai auga ne vaikų 
namuose, bet yra priimami į giminių, drau-
gų šeimas. Nėra idealių tėvų ir vaikų.  

Tėvo diena turi būti skirta 
visiems Tėvams – net ir tiems, 
kurie yra paklydę, palikę savo 
šeimas, vaikus.
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Birželio mėnesio 
liturginis kalendorius

Birželio 4 d. švęsime Šventosios 
Dvasios atsiuntimą (Sekmines). Ka-
talikų Bažnyčia švenčia Tėvo dieną. 

Birželio 11 d. – Švenčiausiosios 
Trejybės iškilmės. 

Birželio 18 d. – Švč. Kristaus 
Kūnas ir Kraujas (Devintinės). De-
vintinių iškilmė su procesija Kaune. 

Birželio 18 d. švęsime Švč. Jė-
zaus Širdies atlaidus parapijoje. 11. 
00 val. šv. Mišios, po jų Eucharistinė 
procesija. 

Birželio 24 d. Šv. Jono Krikšty-
tojo gimimas. Kauno arkivyskupijos 
dangiškojo globėjo diena. 

Teisės klinika
Teisės klinika tikintiesiems 

teikia pirminę nemokamą teisinę 
pagalbą. Konsultacijos vyksta kie-
kvieną ketvirtadienį parapijos patal-
pose adresu Aukštaičių g. 6, Kaunas, 
16.30–18.00 val. 

Išankstinė registracija 
tel.: 8 37 323548, 8 37 200883

Dėmesio! Sriubos valgykloje nemokamas maitinimas

Infomacija slaugantiems savo artimuosius!

  Jiems gali padėti malda, padrąsinantis 
žodis. Abipusis atleidimas, sugrąžinti san-
tykiai gali pakeisti daug gyvenimų į gerą. 

Trys vaikai šeimoje užauginti, kuriems 
labiau pasisekė?

Vaikų skaičius šeimoje – nėra svarbiau-
sias dalykas. Gyvenimo pilnatvė – amžiny-
bės supratime. Koks džiaugsmas žinoti, kad 
Tu esi amžinas! Svarbu pačiam tai išlaikyti 
ir perduoti šią žinią savo vaikams. 

Ar turite kokių specialių šeimos tradi-
cijų Kūčių, Kalėdų ar savaitgalių proga?

Vaikai kuria savo gyvenimus, tačiau 
stengiamės išlaikyti senąsias tradicijas ir 
džiaugiamės, kai jie į tai atsiliepia. Manau, 
kad jiems tai padės ir auklėjant savo vaikus. 

Jūsų didžiausias pomėgis kelionės? Ko 
išmokė kelionės?

Taip, kelionės dviračiu. Mano tikslas ke-
lionėmis sulėtinti gyvenimo tempą. Keliau-
damas tampu išmintingesnis ir pastovesnis. 
Sutikau daug žmonių nuo visiškų valkatų iki 
lekiančių turistų, kurie blyksi su fotoapara-
tais ir tik namo sugrįžę sužino, kur buvo. 
Keliaudamas išmokau nebelyginti žmonių 
ir gamtos. Lygindamas žmogų su žmogumi, 
nori, kad tas žmogus būtų kažkuo panašus 
į aną. Žvelgi turėdamas kažkokių nuostatų. 
Kai jas atmeti akimirksniu žmones priimi 
tokius, kokie jie yra, ir nebuvo tokių dienų, 
kad aš kažkuo nesidžiaugčiau. Net tuo žmo-
gumi, kuris mane atstūmė. Ir tuomet matai, 
kaip bloga situacija tave praturtina. Bloga 

situacija tampa gera situacija. 
Paskutinė kelionė buvo per 

Kiniją. Jums, kinų medicinos 
specialistui, kelionė po Kiniją 
kuo buvo įdomi?

Keliaudamas po Kiniją, foto-
grafavau vaizdus pagal jų penkis 
tradicinius elementus: žemę, 
vandenį, ugnį, medį ir metalą. 
Pastebėjau, kad Kinai ne į mistiką 
nuėjo, bet žvelgdami į gamtą atse-
kė tuos ryšius žmoguje. žmogus 
yra gamtos dalis ir viskas, kas 
vyksta gamtoje, vyksta ir žmogu-
je. Tad visas uždavinys buvo visas 
organu funkcijas sudėti į tam 
tikrus gamtos dėsnius. Ir tuomet 
gaunasi efektas. Tai, kas vyksta gamtoje, 
daryk savyje ar su kitu žmogumi. Tai ir yra 
visa Rytų medicinos esmė. Vakarų medicina 
dažnai yra pavėluota medicina, su ja kišamės 
į žmogų, kai pražiūrime akmenis, auglius, o 
tikroji profilaktika turėtų jau prasidėti daug 
anksčiau, nuo mūsų emocijų. Kinijoje viską 
giliau supratau, nes gali daug studijuoti ir vis 
tiek nieko nesuprasti. 

O kaip su tikėjimu Rytų kraštuose?
Ten yra tikėjimas. Ten žmonės tiki ir 

dėkoja už kiekvieną dieną. Tenai yra pagarba 
senam ir tiesai. jei Europa nesugebės išsau-
goti moralinių vertybių, kaip meilė, šeima, 
pagarba, ateis iš Rytų tie, kurie tai turi. Mums 
nebus kur dingti. Rytuose taip pat yra pro-

blema su narkomanija, paleistuvystėmis, bet 
ten visai kitas požiūris į tai. Tie, kurie blogai 
elgiasi nevadina savęs teisuoliais. Gali save 
įvardinti, kad esi silpnas, jog taip elgiesi, o 
Europoje blogai besielgiantys siekia vadintis 
teisuoliais. 

Kokia Jūsų sveiko gyvenimo taisyklė?
Kelionių metu pastebėjau, kad kuo 

mažiau valgau, tuo geriau važiuoju. Tai tas 
pats ir kasdienybėje, stengiuosi likti šiek tiek 
alkanas. Sotus maistas, gėrimai blokuoja 
jutimus ir stabdo energijos tekėjimą. Svar-
bu nebijoti fizinio darbo, buvimo gryname 
ore. Niekada neperku sukapotų malkų. Man 
malonu jas pačiam susikapoti. 

Vitas LENDRAITIS
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INFORMACIJA

Vienam asmeniui per dieną skiriama 1 porcija, 
kurią sudaro: – sriuba (500 g) – Košė (200 g) (Košės 
sudėtis: kruopos, daržovės, mėsa arba žuvis) arba 
miltiniai blynai (200 g). Nemokamas maitinimas 
karštu maistu skiriamas asmenims, gyvenantiems 
Kauno mieste ir neišgalintiems maitintis savo namuose. 
Paslaugą teikia Kauno Kristaus prisikėlimo parapija. 
Paslaugos užsakovas Kauno miesto savivaldybė (lė-
šos skirtos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto) ir 

(Kauno miesto I dekanato). Paslaugos teikiamos darbo 
dienomis kasdien ir šventinę Kūčių dieną nuo 2017 m. 
gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 9 d. imtinai. 

Kilus klausimams dėl paslaugų kokybės prašome 
kreiptis telefonu 8 37 424141, el. paštu socialiniu.
paslaugu.skyrius@kaunas.lt, adresu Nemuno g. 29, 
50 kab. į Kauno miesto savivaldybės administraci-
jos socialinių paslaugų skyrių arba telefonu 8 37 
229222, el. paštu parapija@prisikelimas.lt.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centru prade-
da teikti integralios pagalbos paslaugas neįgaliems 
asmenims – vaikams ir suaugusiems, gyvenantiems 
Kauno mieste. Integrali pagalba yra suprantama kaip 
koordinuotai teikiamos bendros socialinės globos ir 
slaugos paslaugos neįgalaus asmens namuose. Greta 
tiesioginės pagalbos pačiam neįgaliajam, konsultacinę 
pagalbą galės gauti ir jo šeimos nariai, kurie bus kon-
sultuojami tokiomis temomis, kaip neįgalaus šeimos 
nario priežiūros ypatumai, perdegimo sindromas ir jo 

profilaktika, prevencija. Integralią pagalbą teiks 4 mo-
bilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų 
ir jų padėjėjų bus įtraukti ir sveikatos priežiūros speci-
alistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei kineziterapeutai. 
Numatoma, kad paslaugos bus teikiamos iki 2019 m. 
lapkričio mėn. 

Detalesnės informacijos teiraukitės: 
Pagalbos namuose tarnyboje prie Kauno Kristaus 

Prisikėlimo parapijos.  Tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 
arba el. paštu lc. slauga@gmail. com


