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TĘSIAME ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO LAIŠKĄ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS

Drauge su tikėjimo skelbimu 
neužmirština katechezė –  

tolesnis tikinčiųjų ugdymas. 
Katechezė turi sietis su tikinčiųjų patir-

timi, atsiliepti į gyvenimo iššūkius, prabilti 
kiekvienam pagal jo sąmoningumo lygį. Ne 
mažiau svarbus ir katechezės turinys. Ji turi 
ištikimai perduoti Bažnyčios mokymą, tuo 
pat metu aktualiai bei suprantamai aiškinti 
tikėjimo tiesas.

Dalis tikinčiųjų yra „proginiai“ – ateina 
į pamaldas ar kreipiasi patarnavimų vieną ar 
kelis kartus per metus arba dar rečiau. Ir šiuo 
atveju neturėtume praleisti to „vienintelio 
karto“: užkalbinti atėjusį žmogų, leisti jam 
pajusti, kad yra brangus Dievui ir laukiamas 
Bažnyčios bendruomenėje.

Dievo žodžio skelbimas  
ir sakramentų šventimas sietinas  

su gailestingosios meilės tarnyste. 
Į tai ypač kvietė Jubiliejiniai gailestingu-

mo metai. Bažnyčios pasisakymai viešojoje 
erdvėje apie socialines problemas, pagalba 
jas sprendžiant padėtų suprasti ir patį tikėji-
mą, kad jis nėra tik pamaldumo praktika, bet 
nedalomas gyvenimas Evangelijos dvasia. 
Tikėjimas nėra vien protu priimamos tiesos 
ar širdies polėkis, nors tai labai svarbu. Ti-
kėjimas skatina įgyvendinti tai, ką tikime.

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

ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Aktualios sielovados temos
Daug dėmesio skirtina  

šeimoms, jaunimui. 
Ateitis priklausys nuo to, ar šeimos ir 

jose augantys vaikai, jaunoji karta jausis 
Bažnyčios nariais ir Kristaus mokiniais. 
Nereikėtų bijoti mažų skaičių, t. y. negausiai 
į parapijos iniciatyvas atsiliepiančių žmonių. 
Visada yra tokių, kurie nori tęstinumo. Kai 
jie palaikomi, sudaroma galimybė įsitraukti 
ir kitiems.
• Svarbu, kad kunigas lankytųsi šeimose – 

tai suteiktų galimybę pabendrauti, pažinti 
parapijiečius.

• Būtina jautriai, su evangelizacijos min-
timi žvelgti į ateinančius sakramentų bei 
kitų patarnavimų, kad šie žmonės būtų 
patraukti „priimančios ir laukiančios“ 
Bažnyčios bei pajustų mumyse gyve-
nančią viltį.

• Per rengimą sakramentams padėti 
užmegzti gyvą ryšį su parapijos ben-
druomene.

• Palaikyti ryšį su parapijoje susituoku-
siomis ar iš jos kilusiomis šeimomis, 
organizuoti jų susitikimus, šventes. 
Būtų gerai, kad pakrikštytieji ar Pirmąją 
Komuniją priėmę vaikai bei jų tėvai, su-
tvirtintieji rastų vietą parapijos gyvenime 
ir veikloje.

• Atkreipti dėmesį į išsiskyrusiųjų sie-
lovadą ir jų neatstumti. Svarbu įtraukti 
į parapijos gyvenimą šeimas, kurios 
gyvena nebažnytinėje santuokoje taip pa-
dedant atrasti joms vietą Bažnyčioje bei 
paskatinti priimti Santuokos sakramentą.

• Pasitelkti arkivyskupijos institucijas 
ugdant parapijos veiklų vadovus ir ko-
ordinatorius, kompetentingus sielovados 
bendradarbius.

• Skirti išlaikymą jaunimo vadovui, kad 
jis būtų parapijos jaunimo lyderis, galėtų 
skirti jaunimui pakankamai laiko, degtų 
noru dirbti. Parapijos jaunimo grupė turi 
turėti nuolatinę susitikimų vietą ir laiką.

• Suteikti tikintiesiems erdvę ir galimybę 
dalytis tikėjimo ir gyvenimo patirtimi.

Tęsinys kitame numeryje...

Liepos 23-ąją dieną Kristaus Prisikėli-
mo bazilikos choras „In Vivo Dei“ sutiko 
svečiuose. Šį kartą choras apsilankė Gra-

PARAPIJOS NAUJIENOS

žiškių šv. Arkangelo Mykolo parapijoje, 
kur vyko iškilmingi šv. Vincento Pauliečio 
atlaidai. Chorui teko garbė kartu su visa 
bendruomene šlovinti Viešpatį giesmėmis 
šventosiose Mišiose ir dalyvauti atlaidų 
procesijoje. Tiesa, „In Vivo Dei“ į Gra-
žiškius tuščiomis nevyko – po šv. Mišių 
choristai su vadovu Ramūnu Baranausku 

priešakyje visus pakvietė dar valandėlei 
susėsti po puikiais bažnyčios skliautais ir 
pasiklausyti nuoširdaus koncerto, kuriame 
buvo galima išgirsti tiek V. A. Mocartą ar 
F. Hendelį, tiek šlovinimo giesmes, tiek 
Elvio Preslio muziką. Buvo skaitomos R. 
M. Rilkės eilės.

Popietę choristai kartu su bendruomene 
praleido Gražiškių parapijos namuose, 
kur juos svetingai sutiko charizmatiškasis 
klebonas kun. Dainius Gurevičius. Jau 
tradicija tampančios choro sezono pabaigos 
išvykos dovanoja ne tik puikias akimirkas, 
bet ir kuria bendrystę, mažina fizinius ir 
dvasinius atstumus bei skatina bendradar-
biavimą tarp parapijų. Choras „In Vivo 
Dei“ dėkoja gražiškiečiams ir džiaugiasi 
šios gražios draugystės pradžia.

Dabar Kristaus Prisikėlimo bazilikos 
choro „In Vivo Dei“ veiklą galite sekti ir 
socialiniame tinkle:  InVivoDei

Choro „In Vivo Dei“ 
išvyka į Gražiškius
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1. Liturgija
Susirinkimas diakonų veiklos sričių pri-

statymą pradeda nuo liturgijos, „mat litur-
gija... labiausiai padeda tam, kad tikintieji 
gyvenimu išreikštų bei kitiems atskleistų 
Kristaus slėpinį ir savitą tikrosios Bažny-
čios prigimtį“. Liturgijos vyksmui apibū-
dinti įsitvirtino šventimo (lot. celebratio) 
sąvoka – liturgija yra švenčiama. Kodėl į 
pirmą vietą iškeliama ne veikla, o šventė?

Anot pop. Benedikto XVI, dalis krikš-
čionių taip įsitraukia į gailestingosios 
meilės darbus, kad patenka į aktyvizmo bei 
sekuliarizmo spąstus ir nuvertina maldą. 
Besimeldžiantis krikščionis siekia maldoje 
susitikti su Tėvu bei prašyti, kad Viešpats 
savo Dvasios paguoda būtų jame ir jo 
darbuose. Malda suteikia veiklai šiapusinę 
tikrovę pranokstantį matmenį: ne tik aš 
veikiu, bet ir Dievas kartu su manimi o taip 
pat ir per mane veikia.

Bažnyčia – į Dievo karalystę keliaujanti 
Dievo tauta. Apreiškimo knygoje aprašyta 

Diakono tarnystės

dieviškoji liturgija randa sau tegul ir blyškų, 
bet tikrą atitikmenį Bažnyčios liturgijoje, 
leidžiančioje dieviškumo prošvaistei spin-
dėti kasdienybėje. Taigi suprantama, kodėl 
liturgija tarp visų užduočių įvardijama kaip 
pirmoji, nes be eschatologinės motyvacijos 
Žodžio tarnyba gali tapti intelektualiniais 
svaičiojimais, o artimo meilės darbai išsi-
gimti į socialinę veiklą.

Aktyviai liturgijoje patarnaujantis dia-
konas akivaizdžiai liudija bendruomenei, 
jog iš dieviškosios tarnybos, iš autentiško 
Dievo garbinimo kyla ir tarnavimo jėga.

2. Žodžio tarnyba
Visa tai, kuo Bažnyčia gyvena, ką veikia, 

ir kaip Viešpats jai kalba, turi būti skelbiama 
ir gyvu žodžiu. Nors šiuolaikinis žmogus yra 
sotus kalbų, tačiau skelbimas žodžiu yra bū-
tinas, nes žodis visada lieka aktualus, ir ypač 
tada, kai jame glūdi Dievo galybė. Skelbiant 
Dievo Žodį, ypatingu būdu veikia ir Šventoji 
Dvasia, veikianti kiekviename Žodį skel-
biančiame asmenyje: ji deda į lūpas žodžius, 

kurių pats asmuo nebūtų galėjęs atrasti, ir 
sykiu rengia klausytojo sielą priimti Gerąją 
Naujieną bei Dievo karalystės skelbimą.

Dažniausiai Dievo Žodžio skelbimą mes 
sutapatiname su liturgija, nes Žodis dažniau-
siai yra skelbiamas per šv. Mišias, teikiant 
sakramentus ar atliekant kitus šventinimus. 
Galbūt atrodys neįprasta, bet Žodžio tarnyba 
diakono veikloje turi dvi pagrindines vietas: 
liturgiją ir kasdienybę. Diakonas skelbia 
Žodį ir ten, kur atlieka savo diakono tarny-
bą – diakoniją, t. y. ligoninėse, mokyklose, 
globos įstaigose, kalėjimuose, tarp visuome-
nės atstumtų ir nuskriaustų žmonių. Diakono 
dalyvavimas Žodžio tarnyboje yra skirtingas 
nuo kunigo dalyvavimo Žodžio tarnyboje, 
nes pagrindinis diakoniško skelbimo akcen-
tas yra ten, kur „dar nėra“ ar „jau nebėra“ 
Bažnyčios: jis skelbia viltį ir Dievo meilę 
tarp socialiai pažeidžiamų ir sekuliarizacijos 
į beviltiškumą įstumtų žmonių.

Bažnyčioje diakono pamokslai yra skir-
tingi nuo kunigo ar vyskupo pamokslų, nes 
jie labiau orientuoti į diakonijos skatinimą 
bendruomenėje. Diakonas tarnauja visuome-
nės paribiuose, o per pamokslus bei visuotinę 
maldą išreiškia ten sutiktų žmonių vargus, tuo 
sužadindamas bendruomenės jautrumą kitų 
vargams. Diakono atliekamos Žodžio tarnybos 
pagrindinė vieta yra už regimos Bažnyčios 
ribų, todėl jis užtikrina, kad nenutrūktų ryšys 
tarp Bažnyčios ir tai, kas nėra Bažnyčia.

Vatikano II Susirinkimas, kalbėdamas apie diakonus, patvirtina, kad „sustiprinti 
sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, jie tarnauja Dievo 
tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba“. Nurodytos diakonų veikimo sritys tiesiogiai 
susijusios su pagrindinėmis Bažnyčios užduotimis – liturgija, martyrija ir diakonija. 
Klausimas: kaip diakonai, vykdydami savo tarnybą, įgyvendina Susirinkimo užbrėžtą 
trejopą užduotį?

 

Birželio 24 d., švenčiant Kau-
no arkivyskupijos globėjo Šv. 
Jono Krikštytojo iškilmę, arkikat-
edroje bazilikoje pirmą kartą vyko 
nuolatinių diakonų šventimai. Vyrai   
penkerius  metus studijavo dvasinio 
gyvenimo bei šeimos santykių 
ugdymo ir sielovadinės tarnystės 
praktikos programą.

„Pašaukimas yra ne mūsų nuo-
pelnas, bet Dievo dovana – tiek 
pačiam pašauktajam, tiek ir Bažnyčiai, taigi Kauno arkivyskupijai 
ir Kariuomenės ordinariatui Lietuvoje. Pirmą kartą šventinami nuo-
latiniai diakonai, vedę vyrai, jau turintys šeimos ir profesinio gyven-
imo patirties. Nuoširdžiai sveikinu Jus, atsiliepusius į Viešpaties 
šaukimą – sveikinu Nerijų Čapą OFS, Darių Chmieliauską, Audrių 
Jesinską, Beną Ulevičių ir Darių Venčkauską. Mano malda apima 
ir Jūsų žmonas Živilę, Jonę, Astą, Dalę ir Neringą bei vaikus, kurie 
tam tikru būdu dalyvauja Jūsų pašaukimo gyvenime. Dėkoju Jums 
už Jūsų drąsų tikėjimą ir palaikančią meilę“, – homilijoje kalbėjo 
Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Šią dieną  šventimus priėmė ir VDU Katalikų teologijos fakulteto 
dekanas, Religijos studijų katedros docentas dr. Benas Ulevičius.  
Diakoną dr. Beną Ulevičių Kauno arkivyskupas metropolitas 
L.Virbalas paskyrė tarnauti Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

PARAPIJOS NAUJIENOS

Gimė Ukmergėje. Pakrikštytas Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje 
Ukmergėje. Abitūros egzaminų pažymiai sumažinti dėl temos „Lie-
tuviško žodžio išlaisvinimas iš rusizmo“. Karinis dalinys Sibire. 
Grįžus verbuotas KGB, bet pasirinko Vilniaus „Aro“ rinktinę. Po 
pusmečio, išgyvenęs pašaukimą, įstoja į Kauno kunigų seminariją. 
Penkeri metai mokslo, vieneri metai – ugdytojas seminarijoje. Treji 
metai Kauno Įgulos kapelionas ir Šv. ark. Mykolo bažnyčios rek-
torius. Ketveri metai KMU dėstytojas. Ketveri metai Raseinių Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės ir Kalnujų šv. 
Viktoro parapijų klebonas. Treji metai Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos 
mokyklos kapelionas. Devyni metai Vilkijos Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, po penkerių metų prijungiant Seredžiaus šv. Jono Krikšty-
tojo parapiją, o po septynių metų prijungiant Paštuvos Šv. Barboros 
parapiją. Šiuo metu Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras rezidentas. 
Tel. 8 642 74479, el. p. kun.virgilijusd@gmail.com

Kristaus Prisikėlimo parapijos  
vikaras kunigas Virgilijus Dudonis

Diakonas  
dr. Benas Ulevičius 
paskirtas tarnauti 

Kristaus Prisikėlimo 
parapijoje



2017 m. Rugsėjis Nr. 178  •   PRISIKĖLIMAS  3

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilanky-
mo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus 
dėmesio – jai bus suteiktas garbingas bazili-
kos titulas. Trakuose rugsėjo 3 d., 12 val. at-
laidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras 
Grušas perskaitys Šventojo Sosto dekretą, 
kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs bazilika. 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsi-
lankymo baziliką garsina Dievo Motinos 
Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis 
apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip 
Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. 
Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas 
meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, 
liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas 
nuo seno traukia maldininkus.

XVI amžiuje stebuklais ir malonėmis 
ėmęs garsėti Dievo Motinos paveikslas 
siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu. 
XVIII amžiaus pradžioje kitoje paveikslo 
pusėje buvo užrašyta, kad jį Vytautui Krikšto 

2018 metai – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai
proga dovanojęs Bizantijos imperatorius 
Emanuelis II Paleologas (1391–1425). Anot 
įrašo, tai esanti ikona Nikopėja (graikiškai – 
Pergalingoji), padėjusi imperatoriui Jonui 
Komnenui (1087–1143) pralaužti persų 
apgultį ir sėkmingai grįžti į Konstantinopolį. 
Nors neturima istorinių žinių, koks buvo 
Vytauto vaidmuo Trakų bažnyčiai įsigyjant 
šį paveikslą, yra žinoma, kad jį gerbė ir 
katalikai, ir stačiatikiai, ir net Vytauto 
pavaldiniai vietos musulmonai. Veikiausiai 
šis įrašas atsirado prieš 1718 m., kai plačiai 
išgarsėjęs stebuklingas paveikslas pirma-
sis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso 
XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam 
Ligonių Užtarėjos titulą.

Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 
1–8 dienomis, jais pradedamas švęsti Trakų 
Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveiks-
lo karūnavimo iškilmė.

Parengta pagal vilnensis.lt

 

Veikiausiai kiekvienas atsidūręs ne-
bažnytinėje aplinkoje dažnai jaučiasi tarsi 
esantis tarp kūjo ir priekalo, jei turi dalin-
tis savo tikėjimu ar jį ginti. Nemaža dalis 
mūsų argumentų būna teologiniai, filoso-
finiai, o geriausiu atveju remiasi patirtimi, 
kuri nutiko kitam asmeniui. Svetainė „Ale-
teia“ siūlo keletą patarimų, kaip išgyventi 
tikėjimą kasdien, nesigėdijant, kalbėti apie 
Dievą su kitais, ypač tais, kurie netiki.
1. Visų pirma – išversti Bažnyčios mokymą 
į paprastus žodžius. Evangelizuotojas tai 
vertėjas. Jėzus aiškino tikėjimo slėpinius pasi-
telkdamas palyginimus, paprastas idėjas. Baž-
nyčia moko mus didžių ir nuostabių dalykų, 
tačiau kartais, kad juos paaiškintume, reikia 
filosofijos diplomo. Mėginkite suprasti patys 
ir paskui perteikti paprastais žodžiais tiems 
draugams, kurie ima artintis prie tikėjimo.
2. Tikėjimas tai džiaugsmo šaltinis. Šv. 
Teresė Avilietė, išvarginta gyvenimo bandy-
mų, sakė Dievui: „Jei šitaip elgiesi su savo 
draugais, nenuostabu, kad turi jų tiek mažai!“ 
Tikėjimas neturi priežasties būti sunkus ir 

baisus. Dievas nėra asmuo, turintis prastą 
humoro jausmą.
3. Asmeninis liudijimas. Žinoma, jei saky-
sime, kad Dievas egzistuoja, nes jaučiame jį 
širdyje, atrodysime keistokai, tačiau turime 
pripažinti: Dievas kai ką nuveikė mūsų 
gyvenimuose, ir negalime nepasidalinti šia 
patirtimi su kitais. Niekas negali paneigti to, 
ką patyrėme savo kailiu.   Kai kalbame apie 
savo liudijimą, bandykime tai atlikti taip: 
būti linksmais, būti šauniais, kristocentriš-
kais. Jokių nuobodybių, ilgų istorijų, kurios 
kalbėtų tik apie mus.
4. Atpažinkite „Dievo sėklas“. Dievas yra 
visur, visuose žmonėse, taigi jo tiesa slypi ir 
jūsų netikinčio pašnekovo širdyje. Ieškokite 
šių Dievo sėklų pasislėpusių už priešiškumo 
ir netikėjimo, racionalių ir logiškų paaiški-
nimų pilnoje širdyje.
5. Venkite moralų, ieškokite meilės. Nemaža 
dalis netikinčių jaučiasi nepajėgūs ar nenori 
gyventi tokio gyvenimo būdo. Dievas yra 
meilė, ne įstatymas.
6. Nebandykite laimėti ginčo. Bendraudami 
parodykite, kad nenorite laimėti diskusijos, 
kad nesate viršesni už kitus. Tai ne varžybos. 
Disputai tik radikalizuoja pažiūras. Iki šiol 
nesu matęs, kad kas nors po ginčo ištartų: 
„Gerai, tu laimėjai, prisijungiu prie tavęs“.

7. Nevenkite šios temos, jie žino, kad jūs 
tikite.  Tai lyg dalyvauti „šventėje“ – nega-
lite atsisėsti kamputyje ir nekalbėti. Neti-
kintiems, ypač kurie laiko save bedieviais, 
patinka kalbėti apie Dievą, ypač su tikinčiais. 
Pasirenkite. Priimkite pašnekovą kaip Dievo 
dovaną, nes jis pripažįsta jūsų tikėjimą,  ir 
žvelkite į tai pozityviai, pasitikėdami Dievu.
8. Visas jūsų gyvenimas turi kalbėti apie 
Dievą. Labiausiai įtikinantis argumentas – 
jei jūs esate išties įsitikinę, jei kasdien 
gyvenate tuo, kuo sakote tikįs. Žinome, kad 
ne visada pavyksta, tačiau turime bandyti.
9. Kalbėkite širdimi. Kalbėti pradedant nuo 
savo silpnumo ir abejonių pripažinimo tai 
svarbus, vertinamas dalykas. Nemėginkite 
parodyti antgamtinių jėgų, Dievas nėra 
mįslė, kurią reikia išspręsti, tai viską pra-
nokstantis slėpinys.
10. Siekite kito gerovės. Nenorime paaiškinti 
Dievo buvimo, kad mūsų grupė pasipildytų 
nauju nariu. Dievas dovana, kuria norime 
dalintis, o ne įbrukti jėga: prieš mus esantis 
žmogus turi tai jausti.
11. Jūs ir aš turime kai ką bendra: galime 
tikėti tuo ką norime. Tikėjimas tai laisvė. Kas 
netikti, tai pasirenka kaip laisvės išraišką ir 
reikia tai gerbti. Turime mylėti žmogų, net 
kai jo pasirinkimus ne visada lengva mylėti.

Parengta pagal Vatikano radijo naujienas

11 patarimų,  
kaip kalbėtis apie 

Dievą su netikinčiais

3. Meilės tarnyba
Susirinkimo tekstuose nurodyta Meilės 

tarnyba dažniausiai yra žinoma kaip ka-
ritatyvinė veikla bei artimo meilė, kuriai 
įpareigoti visi tikintieji. Jėzus, prieš rei-
kalaudamas, kad Jo mokiniai vienas kitą 
mylėtų, pats parodė jiems savo meilę iki 
galo. Tarnaujantis Jėzus nori, kad Jo ben-
druomenės skiriamasis bruožas būtų meilė, 
pasireiškianti tarnyste. Įvairiopas artimo 
meilės pasireiškimas vadinamas graikišku 
žodžiu diakonija. Būtent diakonija ir sudaro 
diakono tarnybos savitumą.

Visi pakrikštytieji, kiekvienas pagal 
galimybes, yra įpareigoti dalyvauti diako-
nijoje, bet diakono tarnyba įgauna išskirtinį 

vaidmenį. Anot Apaštalų darbų knygos 
(6,1–6), apaštalai paskyrė diakonus, kad jie 
patys vykdytų diakoniją bei būtų diakonijos 
įkvėpėjais ir animatoriais bendruomenėje. 
Semdamiesi dvasinės jėgos iš liturgijos, 
skelbdami Dievo žodį ir kartu tarnaudami, 
diakonai sakramentiniu būdu sudabartina 
tarnaujantį Kristų ir priartina Viešpatį prie 
tų, kuriems labiausiai Jo reikia – prie ma-
žutėlių bei apleistųjų.
Diakono tarnybos užduočių vienybė

Diakono tarnyboje tikėjimas paliudijamas 
darbais, darbai daro žodį suprantamą, o žodis 
darbus – nedviprasmiškus. Be diakonijos 
Žodžio skelbimas netenka elementaraus ryšio 
su pasauliu ir virsta tuščiu, neįtikinamu. O 

be skelbimo diakonija praranda savo realų 
gyvavimo pagrindą, todėl tikrasis Kristaus 
skelbimas yra susijęs su diakonija ne mažiau 
kaip tikroji diakonija – su Kristaus skelbimu.

Diakono tarnyba gali padėti ženkliškai 
susieti skelbimą (Žodžio tarnystę), liturgiją 
(altoriaus tarnystę) ir diakoniją (tarnavimą 
broliams). Diakono bendradarbiavimas 
sekmadieninėje Eucharistijoje rodo, kad 
diakonijos versmė ir sakramentinė viršūnė 
yra žodžio ir darbo vienybės sakramentas, 
liturgija ir tarnavimas žmonėms. 

Taip diakono tarnavimas padeda ne-
užmiršti bendruomenei savo diakoniškos 
tapatybės.

Parengta pagal diakonai.lt
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INFORMACIJA

Informacija slaugantiems savo artimuosius!
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centru pradeda 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 konsultuojami tokiomis temomis, kaip neįgalaus šeimos nario priežiūros 
ypatumai, perdegimo sindromas ir jo profilaktika, prevencija. 

Integralią pagalbą teiks 4 mobilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių 
darbuotojų ir jų padėjėjų bus įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugy-
tojai, 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
Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0001 „Integrali 
pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste” 
įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis

Rugsėjo mėnesio liturginis kalendorius
 8 d. Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė)
14 d. Šv. Kryžiaus išaukštinimas
15 d. Švč.   Marija Sopulingoji 
21 d. Šv. Matas, apaštalas
24 d. Keliautojų ir vairuotojų diena
29 d. Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

Teisės klinika
Teisės klinika tikintiesiems teikia pirminę nemokamą teisinę pagalbą. Konsul-

tacijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį parapijos patalpose adresu Aukštaičių g. 6, 
Kaunas, 16.30–18.00 val. Išankstinė registracija tel.: 8 37 323548, 8 37 200883

Kviečiame įsijungti į parapijos  
institucijų veiklą

Mieli parapijiečiai, nuo ru gsėjo mėn. atnaujinama 
parapijos institucijų veikla. Jus kviečia parapijos šeimų 
bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. 
Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių 
žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir 
Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jau-
nimas, procesijų dalyviai, adoruotojai norintys adoruoti 
prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, norinčius giedoti Jūsų 
laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.  
Norinčius dalyvauti parapijos gyvenime prašome regis-
truotis, kad mes galėtume su jumis susiekti ir pranešti 
apie susitikimus. 

PAŽINTIS SU PARAPIJOJE VEIKIANČIOMIS INSTITUCIJOMIS

Vilius MISEVIČIUS
Kristaus Prisikėlimo bazilikos kame-

rinis choras repetuoja kartą per savaitę, o 
prieš šventes ir dažniau. Neretai repetuoti 
ar koncertuoti su giesmininkėmis atvyksta 
ir kita jų vadovė S. Jautakaitė-Hargreaves 
(dabar dėl šeimyninių aplinkybių gyvenanti 
Jungtinėje Karalystėje). Giesmininkės ne 
tik profesionaliai atlieka sakralinę ir pa-
saulietinę muziką, bet ir aktyviai dalyvauja 
religiniuose renginiuose. Neseniai norvegų 
kvietimu „Pastoralės giesmė“ surengė ke-
turis koncertus kartu su Norvegijos vyrų 
choru „Laudamus“ (beje, prieš keletą metų 
viešnagės Kaune metu koncertavusiu mūsų 
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Lietuvaičių 
giesmės ir dvasingos dainos žavėjo vietos 
gyventojus, kurie atsistoję gausiais plojimais 
palydėdavo Kauno Kristaus Prisikėlimo 
parapijos atstoves. Koncertuose dalyvavę 
išeivijos lietuviai taip susižavėjo „Pastoralės 
giesmė“ melodijų grožiu, kad pažadėjo su 
savo atžalomis sugrįžti į Tėvynę...Koncertus 
Norvegijoje, kaip ir daugumą šio kolektyvo 
renginių, vedė ir deklamuojamomis eilėmis 
praturtino aktorė V. Kochanskytė. Smuiku 
pritarė devynmetis Salvinijos sūnus Gabrie-
lius Jautakas-Hargreaves. 

Talentinga chorvedė ir iškili asmenybė, 
Nijolė gimusi Tauragės apskrities Gaurės 
miestelyje, augo dešimta dukra, gausioje (net 
dešimties vaikų!) religingoje šeimoje. 1955 
m. baigusi Kauno J. Gruodžio aukštesniąją 
muzikos mokyklą, dabar Konservatoriją, 
parvyko į Tauragę. Ten ji įkūrė liaudies dainų 
ir šokių ansamblį „Jūra“, trylika metų dar-
bavosi su vaikų, moterų ir mišriais chorais. 
1968 m. su vyru muziku Edmundu (senos 
ir garbingos bajorų Jautakų giminės pali-

kuonimi) ir dukromis Gintare bei Salvinija 
persikėlė į Kauną. Čia Nijolės vadovaujamas 
Pirmosios muzikos mokyklos vaikų choras 
jau po vienerių darbo metų laimėjo pirmą 
vietą respublikiniame konkurse, o atkurtas 
KPI absolventų choras parodė puikius re-
zultatus Kaune bei koncertineje išvykoje į 
Taliną. Talentinga chorvedė 1979 m. prie 
tuometinių Mokytojų namų suorganizavo 
mergaičių vokalinį ansamblį „Pastoralė“. O 
po ketverto metų dirigavimą studijuojanti 
jos dukra Salvinija įkūrė kamerinį mergaičių 
chorą „Giesmė“ (išaugusį į mišrų chorą, 
kuris 2009 m. laimėjo garbingą „Aukso 
paukštės“ prizą). Pažymėtina, kad patriotiš-
koji „Giesmė“ buvo pirmasis choras, panoręs 
dar tarybinėje Lietuvoje pasipuošti tautiniu 
kostiumu, bei vienintelis choras Kaune so-
vietmečiu su džiaugsmu sutikęs giedoti R. 
Kalantos 18-ųjų aukos metinių minėjime 
Laisvės alėjoje.

 Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
N. Jautakienei pavyko įgyvendinti ilgai 
brandintą idėją – įkurti Kauno Sakralinės 
muzikos mokyklą. „Pasirinkome credo „Per 
muziką pažinti Dievą“, o mokyklos įstatai 
buvo sudaryti remiantis Šventojo Rašto 
tiesomis, sudarančiomis esminį pagrindą 
jauno žmogaus dvasiniam tobulėjimui. Per 
26 metus, kai buvau minėtos mokyklos 
direktore, čia muzikos pradmenų gavo apie 
300 auklėtinių, o gabių vaikų ir merginų 
kolektyvai „Pastoralė“ ir „Giesmė“ apke-
liavo daugelį pasaulio šalių keliuose konti-
nentuose,“ – prisiminė „Pastoralės giesmė“ 
vadovė. Ši puiki padagogė džiaugiasi, kad 
minėtuose choruose, o vėliau ir įsteigtoje 
Sakralinės muzikos mokykloje išaugo ži-
nomos dainininkės R. Skarelytė (dabar dir-

„Pastoralės giesmė“: per muziką į Dievą ir dangų...
banti Londono Kovengardeno operoje), L. 
Jakštytė (dėstanti ir dainuojanti Austrijoje) 
ir V. Miknevičiūtė (Vokietijos bei kituose 
Europos didžiuosiuose teatruose dainuojanti 
pagrindiniuose vaidmenyse), chorvedys 
L. Balandis (Vilniaus „Ąžuoliuko“ choro 
dirigentas) ir kt. Čia savo muzikinį bei peda-
goginį kelią pradėjo ir Salvinija Jautakaitė, 
kuri po mokslų Lietuvoje tobulinosi Italijoje 
ir JAV. Ji ilgametę dirigentės patirtį ir jėgas 
skiria merginoms bei sakralinės muzikos 
sklaidai mūsų šalyje. N. Jautakienė pasi-
džiaugė, kad Salvinija yra sukaupusi didelę 
sakralinės muzikos biblioteką ir natoteką, 
o tai pat tarptautinių ryšių bei koncertinių 
kelionių organizavimo patirtį. Ji iki šiol 
koordinuoja jos kolegų bei draugų užsienio 
chorus, norinčius koncertuoti Lietuvoje, 
dažniausiai pasiūlydama Kauno Kristaus 
Prisikėlimo baziliką.

 Kūrybingoji Nijolė yra išleidusi poezijos 
rinktinę „Ko meldžia šie vaikai“ (beje, apie 
ją vyskupas E. Bartulis atsiliepė: „ Čia nepa-
prastai daug meilės Dievui, Tėvynei, Bažny-
čiai, jaunimui ir visiems žmonėms – autorės 
širdis pilna gerumo, meilės bei aukos...“). 
Be to, ji yra parašiusi daugiau kaip pusšimtį 
lietuviškų tekstų vertimų įvairių pasaulio 
tautų kalėdinėms giesmėms ir sakralinės 
tematikos dainoms, chorui. aranžavusi ne 
vieną kūrinį. Per ilgą kūrybinį pedagoginį 
laikotarpį N. Jautakienė apdovanota Kauno 
m. antrojo laipsnio Santakos garbės ženklu, 
pelnė daugiau kaip 200 garbės raštų, padėkų 
ir kitų apdovanojimų už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai ir švietimui. Džiugu, kad tokią 
iškilią asmenybę – kamerinio choro „Pasto-
ralės giesmė“ vadovę – dabar turime mūsų 
Kristaus Prisikėlimo parapijoje...

(Tęsinys. Pradžia laikraščio  
„Prisikėlimas“ 2017 m. Nr. 177)


