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O ar mes žinome šios dienos istoriją? 
Kada ji atsirado ir kokia jos prasmė? Taigi 
Jums siūlome susipažinti su šios šventės 
ištakomis. Galime aptikti dvi pagrindines 
istorijas, kurios pasakoja apie tai, kada ir 
kaip atsirado Tėvo diena. 

Vienų šaltinių teigimu, Tėvo diena buvo 
pradėta švęsti 1910 m. birželio 19 dieną 
Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Moteriai, pavarde Dodd, kilo idėja pradėti 
švęsti šią šventę, klausantis pamokslo Mi-
šiose 1909 metais. Ji pamanė, kad kiekvieno 
iš mūsų tėvas, lygiai kaip ir mūsų mama, yra 
nusipelnę padėkos ir paminėjimo. Dodd tėtė 
buvo ramus vyras, pilietinio karo veteranas. 
Kai žmona mirė gimdydama judviejų šeštąjį 
vaiką, jam vienam teko vaikų auginimo 
rūpesčiai. Dukra, norėdama parodyti savo 
tėtei deramą pagarbą už sunkų darbą ir 
meilę, pasiūlė jam ir tokiems kaip jis skirti 
vieną dieną metuose – dieną, kai išskirtinis 
dėmesys, gardžiai kvepiantys pyragai ir kiti 
skanėstai bus gaminami tik tėvui. 

Norėdami suprasti Eucharisti
jos aukos grožį, pradėkime nuo 
paprasčiausio aspekto: Mišios 
yra malda – pagrindinė, svarbiau
sia, kilniausia ir tuo pat metu 
„konkrečiausia“ malda.
Pirmiausia atsakykime į klausimą: kas gi 

yra malda? Malda – tai visų pirma dialogas, 
asmeninis ryšys su Dievu. Žmogus buvo 
sukurtas kaip būtybė, esanti asmeniniame 
santykyje su Dievu, ir jis pasieks savo pilna-
tvę tik tuomet, kai galutinai susitiks su savo 
Kūrėju. Žmogaus gyvenimo kelias veda į 
galutinį susitikimą su Viešpačiu. Eucharistija 
yra pats kilniausias buvimo kartu su Jėzumi 
momentas, o per Jį – su Dievu ir su kitais 
žmonėmis, mūsų broliais ir seserimis.

Kaip kiekviename dialoge, taip pat ir 
maldoje būna tylos akimirkų. Tylime būdami 
kartu su Jėzumi. Deja, dažnai mes visiškai 
kitaip elgiamės. Jei ateiname į bažnyčią ke-
letą minučių prieš Mišias – ką mes darome? 
Plepame su šalia esančiais žmonėms! Bet juk 

Redakcijos žodis

Mūsų tėvai tokie pat brangūs kaip ir mamos

PoPiežius iR Pasaulis 

2. Mišios – kilniausia ir konkrečiausia malda
(tęsiame Nr. 186 pradėtą spausdinti popiežiaus Pranciškaus naują katechezių ciklą) 

Kita istorija pasakoja, kad Tėvo dienos 
atsiradimas yra susijęs su tragišku įvykiu – 
sprogimu, kurio metu žuvo daugiau nei 361 
vyras ir tėvas. Ši iniciatyva taip pat kilo 
Jungtinėse Amerikos Valstijose siūlant vieną 
dieną per metus skirti tėčiams pagerbti bei 
atminti. Daugelyje pasaulio šalių Tėvo diena 
yra švenčiama trečiąjį birželio sekmadienį, 
o Lietuvoje bei kitose valstybėse – pirmąjį 
birželio sekmadienį. 

Gaila, tačiau Tėvo diena savo populia-
rumu kol kas nusileidžia Mamos dienai, nes 
dėmesio savo tėvams skiriame mažiau. Gal 
mes įpratę savo tėvus matyti vyriškus ir ma-
žiau sentimentalius nei mūsų mamos, o gal 
mums įprasta, kad vyrai mažiau reiškia savo 

tai ne laikas tokiems pokalbiams. Turime 
tyliai pasiruošti dialogui su Jėzumi. Turime 
susikaupti, parengti savo širdį susitikimui 
su Jėzumi. Tyla labai svarbi! Mišios – tai 
ne spektaklis, bet susitikimas su Jėzumi ir 
turime jam pasiruošti tyloje. Turime patylėti 
kartu su Jėzumi.

Pats Jėzus mus duoda maldos pavyzdį, 
moko, kokia turėtų būti mūsų laikysena 
Dievo akivaizdoje. Evangelijose pasako-
jama, kad Jėzus pasitraukdavo į nuošalią 
vietą melstis. Mokiniai, matydami tokį ar-
timą Jėzaus bendravimą su Tėvu, paprašė: 
„Viešpatie, išmokyk mus melstis!“. Jėzus 
atsakė, kad svarbiausias dalykas maldoje – 
sugebėti kreiptis į Dievą kaip į Tėvą. Tai 
reiškia, kad turime save suvokti kaip Dievo 
vaikus. Reikia nuolankiai pripažinti, kad 
esame nuo Jo priklausomi ir Juo pasitikėti. 
Jei norime patekti į Dangaus karalystę, turi-
me būti kaip vaikai. Pasitikėjimas yra pirma 
maldos sąlyga.

Kitas ne mažiau svarbus dalykas, beje, 
irgi būdingas vaikams – tai sugebėjimas 

stebėtis, būti nustebintiems. Vaikas stebisi 
ir mažais dalykais, kuriuos mato jį su-
pančiame pasaulyje, užduoda tūkstančius 
klausimų. Taip pat ir mūsų santykyje su 
Dievu reikalingas sugebėjimas stebėtis. 
Turime atverti širdis Dievo staigmenoms. 
Susitikimas su Viešpačiu Mišių metu – tai 
ne muziejaus lankymas, bet gyvas ben-
dravimas.

Viešpats mus nustebina, kai suvokiame, 
kad Jis mus myli net ir tuomet, kai dėl savo 
silpnumo Jam nusižengiame. „Jis yra per-
maldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už 
mūsų, bet ir už viso pasaulio“ (1 Jn 2, 2). Ši 
dovana mums suteikta Eucharistijoje – tame 
vestuviniame pokylyje, kuriame Jis pasilen-
kia prie mūsų silpnumo. Kai mes priimame 
Komuniją, Viešpats pasilenkia prie mūsų 
silpnumo, sugrąžina mus į pirmapradį mums 
suteiktą pašaukimą būti Dievo paveikslu ir 
atspindžiu. Tai vyksta Eucharistijos aukoje. 
Tokia yra ši malda.

Parengta pagal Vatikano radiją

Nerijus STRiKuLyS
Gegužę džiaugėmės ir sveikinome savo mamas. Štai prabėgo mėnuo, ir 
su džiugesiu, šypsena ir glėbiu gėlių vėl praversime savo tėvų duris, nes 
pirmasis birželio sekmadienis yra Tėvo diena. 

Tad sveikinkime ir švęskime, 
dėkokime ir melskimės, 
mylėkime ir gerbkime  
savo artimiausius žmones –  
tėvą ir motiną. Jie to nusipelnė!

Rūpestingojo tėvo pavyzdys – Šv. Juozapas

jausmus? Todėl savo skaitytojus skatiname 
skirti tėčiams tiek pat daug meilės kaip ir 
savo mamoms. Tėvai, kaip ir mamos, nori 
dėmesio, padėkos iš savo vaikų. Tėvai, kaip 
ir mamos, besąlygiškai myli savo vaikus ir 
savo gyvenimą aukoja jiems.
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Gerbiamas Benai, sekmadieniais bazili-
koje švenčiant Eucharistiją Jūs asistuojate, 
skelbiate Evangeliją ir sakote homiliją, 
mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje dažnai tė-
vams aiškinate Mišių katechezę, o parapijos 
Biblijos studijų grupės nariams padedate 
giliau suprasti Šventąjį Raštą. Taip pat 
esate ne tik mylimas tėtis savo šeimoje, bet 
tam tikra prasme, kaip dekanas, esate ir 
Katalikų teologijos fakulteto tėvas. Tėvo 
dienos proga prašyčiau pasidalyti mintimis 
apie tėvystės reikšmę.

Esu įsitikinęs, kad tėvo svarba yra bega-
linė. Turėti tėtį, iš kurio gali semtis tėvystės 
pavyzdžio, yra didelė dovana. Man pasisekė, 
kad turėjau labai gerą tėtį (deja, jau daugiau 
kaip dešimtmetį jis yra pas Amžinąjį Tėvą). 
Nors jis buvo inžinierius, bet mėgo muziką, 
domėjosi istorija: tapęs pensininku, daug 
laiko skyrė „Tauro“ apygardos partizanų 
veiklos istorijos tyrimams ir su istorikais 
spaudoje yra paskelbęs straipsnių. Jis atmin-
tyje išliko giliai tikintis, švelnus, mandagus, 
labai mylintis savo mamą ir žmoną bei mane 
vyras, sakyčiau, tikras džentelmenas...

Kitas tėčio pavyzdys – šventasis Juoza-
pas. Šiam teisuoliui iš Dovydo giminės teko 
Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus tėvo vaidmuo. 
Bažnyčia ypač gerbia Juozapą kaip globėją, 

svečiuose Pas....

Svečiuose pas... tėvą, teologijos mokslų daktarą, diakoną  
Beną Ulevičių

nes Dievas paskyrė jį šeimos sergėtoju. Šis 
šventasis yra pavyzdys, kad būti vyru ir 
tėvu – tai visų pirma būti atsakingam už 
kitą žmogų. Stebėdami Juozapo gyvenimą, 
suprasime, kad ne tas yra didis, kuris daug 
ir gražiai kalba, bet tas, kuris tyliai, kukliai 
sugeba daryti gera. 

Mes, vyrai, dažnai siekiame didelių 
tikslų ir pritrūkstame laiko bei meilės 
šeimos nariams. O gyvenime svarbiausia, 
kad mylėtume, darytume gera, atiduotume 
bent dalį savęs kitiems. Mes, tėvai, turime 
parodyti savo vaikams, kad žemindami kitus 
žmones nesame stiprūs – esi stiprus tada, kai 
kitus pakeli, padrąsini, sušildai savo dvasine 
šiluma, sugebi tarnauti Dievui ir žmonėms. 
Tai, sakyčiau, meilės žygdarbis. Man tėvystė 
– tai brangios akimirkos su dukrele ir žmona 
Dale, kurios yra pačios nuostabiausios. 

Jūs esate pirmasis diakonas mūsų 
Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Ar Kata-
likų bažnyčioje diakonystės institucija yra 
nauja? Jei kunigai ir kiti dvasininkai negali 
tuoktis, turėti šeimos, tai diakonai gali būti 
susituokę, šeimose auginti vaikus. Išsamiau 
papasakokite apie diakono veiklą.

Vedę katalikai gali tapti diakonais Ka-
talikų bažnyčioje nuo 1964 metų. Pas mus 
Lietuvoje ši savita tarnystė Dievui yra nau-

jiena: Kauno arkikatedroje bazilikoje 2017 
m. pirmą kartą vyko nuolatinių diakonų 
šventimai. Man, vienam iš to pirmojo penke-
to, nebuvo lengva pasiryžti penkerius metus 
daug laisvalaikio skirti naujoms studijoms. 
Bet myliu liturgiją, Bažnyčios mokymą, ir, 
pritarus žmonai, pasiryžau. Beje, diakonai 
priklauso dvasininkijai, bet nėra kunigai. Jų 
dvasingumas yra tarnavimo dvasingumas: 
šventimų sakramentu diakonas tampa pa-
našus į Kristų, tapusį visų tarnu. Vyrai, tapę 
nuolatiniais diakonais, įgyja teisę skelbti 
Evangeliją, krikštyti, laidoti, tuokti, ruošti ti-
kinčiuosius sakramentams, dalyti Komuniją, 
tačiau negali klausyti išpažinčių, aukoti šv. 
Mišių ir teikti Ligonių patepimo sakramento. 
Diakonyste jie gali užsiimti tik ją suderinę 
su šeimos ir tiesioginio darbo (mano atve-
ju – Vytauto Didžiojo universiteto docento) 
įsipareigojimais. 

(Tęsinys laikraščio „Prisikėlimas“ 
188-ajame numeryje)

Pagal dr. Beno Ulevičiaus pasakojimą 
medžiagą parengė Vilius MiseVičiUs

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilikoje 10 val. šv. Mišias aukojo Kauno 
i dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas mons. Vytautas Griga-
ravičius. Per homiliją jis akcentavo, jog 
Kristaus Žengimo į Dangų įvykis yra svarbus 
Velykų slėpinio tobulo įgyvendinimo etapas: 
iškentęs kančią, perėjęs mirtį ir pašlovintas 
per kūno prisikėlimą Viešpats išaukštintas 
atsisėda Dievo Tėvo dešinėje. 

Vidurdienį prieš šv. Mišias kartu su semi-
naristais meldėmės Rožinio malda. Eucha-
ristijai vadovavo arkivyskupas metropolitas 
Lionginas Virbalas SJ. Jo Ekscelencijos 

Grupelė parapijos maldininkų Šiluvoje 
(Gintaro Pikučio nuotrauka)

PaRaPijos naujienos

Šeštinių homilija uždegė ir pripildė džiu-
gesio mūsų širdis: Jėzus, atverdamas Tėvo 
namų duris, suteikia viltį, kad dangaus Tėvo 
namai bus ir mūsų namai. Šventinę nuotai-
ką papildė ir dvasiškai pakylėjo Kristaus 
Prisikėlimo parapijos choras „in Vivo Dei“, 
kuriam dirigavo Ramūnas Baranauskas. Po 
šv. Mišių buvo pristatyta nauja Šiluvos Švč. 
M. Marijos draugijos pirmininkė – sesuo 
Pranciška FDCJ. Jai palinkėta Dievo malo-
nės ir Švč. M. Marijos užtarimo. 

Tikimės, kad ši Marijos diena Šiluvoje 
gausiems piligrimams iš Kauno i dekanato 
parapijų suteikė vilties, kad jų maldos, už-

Beveik prieš metus, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, 
arkikatedroje bazilikoje pirmą kartą vyko nuolatinių diakonų šventimai. Tarp penkių vedusių 
vyrų šventimus priėmė ir Benas Ulevičius. Kartu su kitais Dievo pašauktaisiais šis Vytauto 
Didžiojo universiteto teologijos mokslų daktaras, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, 
Religijos studijų katedros docentas penkerius metus studijavo Kauno arkivyskupijos 
Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Jau beveik metai, kai Kauno arkivyskupo metropolito 
Liongino Virbalo SJ paskyrimu diakonas B. Ulevičius tarnauja Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Marijos diena Šiluvoje
Silvija ŪSiENĖ
Gegužės 13osios ankstyvą Šeštinių rytą kartu su klebonu į Šiluvą švęsti 
Marijos dienos išvyko Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimų būrys – para
pijos choro giesmininkai, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai bei 
kiti uolūs maldininkai. 

tariant Švč. M. Marijai, suteiks bei brandins 
tikėjimo malonę visiems Lietuvos žmonėms. 
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PaRaPijos naujienos

Pirmosios šv. Komunijos šventės fragmentas 
(Eugenijaus Adomavičiaus nuotrauka)

Pirmosios Šv. Komunijos šventė
Vilius MiSEVičiuS
Jau daugelį metų Kristaus Prisikėlimo parapijoje vaikai nuo 9 metų amžiaus 
yra mokomi priimti Atgailos ir Eucharistijos Sakramentus. Pasak tikybos 
mokytojos Vilmos Tamošauskytės, nuo praėjusio rudens tam ruošėsi  
53ios Kauno mokyklos – darželio „Rūtelė“ auklėtiniai. Pamokėlės vykdavo 
sekmadieniais po šv. Mišių, kuriose jie visus mokslo metus dalyvaudavo 
kartu su tėveliais. 

Birutė VASyLiENĖ
Ilgam atmintyje išliks Kristaus 
Prisikėlimo parapijos Biblijos 
studijų grupės surengta piligriminė 
kelionė į Molėtų parapiją gegužės 
5 d. Pakeliui buvo Rožinio malda 
ir kelionės dalyvių liudijimai: Kas 
man yra Jėzus? Kaip suprantu Dievo 
malonę? Kaip suprasti „mirti sau”? 
Kuo skiriasi krikščionybė nuo kitų 
religijų? Ar man sunku atleisti?
Pirmoji stotelė – Videniškiai. Pirmiausia 

aplankytas miestelio muziejus, kurio pasta-
tas priklausė 1618–1783 m. čia veikusiam 
baltųjų augustijonų vienuolynui. Muziejaus 
gidė Virginija pasakojo apie eksponatus, 
menančius anų laikų dvasią, žinomų kuni-
gaikščių Motiejaus ir Martyno Giedraičių 
dinastiją, unikalią sienų tapybą – ji sovie-
tmečiu buvo užtinkuota, atsitiktinai atrasta 
ir iš dalies restauruota. 

PaRaPijos naujienos

Įspūdinga piligriminė kelionė į Molėtų parapiją

Greta muziejaus esančioje Šv. Lauryno 
bažnyčioje, pastatytoje 1620 m., vidurdienį 
kun. L. Visockas aukojo šv. Mišias. Prie vi-
deniškių intencijų buvo prijungtos ir maldos 
už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos 

Biblijos studijų narius, kunigus, mūsų jubi-
liatus Oną ir Vytautą (šioje bažnyčioje lygiai 
prieš 50 m. jie priėmė Santuokos sakramen-
tą) bei Videniškių parapijos bendruomenę. 

Homilijoje kunigas pasidalijo mintimis 
apie savo asmeninę patirtį, ką reiškia būti 
Dievo vaiku. „Tam būtina atsiversti Evan-
geliją ir pažiūrėti, koks buvo Jėzaus gyve-
nimas. Vadinasi, gyventi ne pagal pasaulio 
moralę, bet pagal Jėzaus nuostatas. Savastį 
turime matuoti ne pagal tai, ką kiti apie mane 
pagalvos, bet pagal tai, ką Kristus apie mane 
pagalvos. Per Šv. Rašto (jį giliau pažino 
lankydamas kun. A. Akelaičio vadovaujamas 
Biblijos studijas) analizę atradau džiaugsmą 
melstis: per maldą Kristus kalbina mus, kad 
įgautume imuninę sistemą, kad nuvestų mus 
prie vienintelio Dievo, mūsų Gelbėtojo“, – 
įstrigo kunigo Lauryno žodžiai. Jo dvasin-
gos mintys, sakrali šv. Mišių auka sušildė, 
pakylėjo širdis aukštyn, manau, ne vienas 
pasijutome esąs mylimas Dievo vaikas.

dvasiškai sušildė klebono homilija apie visa 
apimančią meilę. Buvo žavu matant atnašų 
nešimą, žvakelių plazdėjimą ir šventės kul-
minaciją – mažųjų katalikų Švenčiausiojo 
Sakramento pirmąjį priėmimą.

Po šv. Mišių visi kartu džiaugėsi bendrys-
te, vaišinosi bažnyčios šventoriuje. Tėveliai 
ypač dėkojo puikiajai pedagogei V. Tamo-
šauskytei, kuri per septyniolika tikybos mo-
kytojos darbo metų pirmajai Šv. Komunijai 
parengė beveik tūkstantį jaunųjų katalikų. 
Pakalbinti šventės dalyviai akcentavo, kad 
jie jautė esantys paliesti Dievo Dvasios, 
meilės, gėrio ir Aukščiausiojo palaimos... 

Mokinukai buvo ruošiami pagal Kauno 
arkivyskupijos Katechetikos centro pro-
gramą. Tų susitikimų metu vaikai mokėsi 
pažinti Jėzų Kristų, Jo ir Bažnyčios mokymą. 
Per šv. Mišių pamokslus klebonas mons. Vy-
tautas Grigaravičius vaikams suprantamai ir 
aiškiai pasakodavo apie Evangeliją, išgany-
tojo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą. 
Vaikai taip pat mokėsi aktyviai dalyvauti 
šv. Mišiose, atsakinėti į kunigo kreipinius 
bei kartu su sese Donata giedojo giesmeles. 
Be to, jų tėveliams du kartus per mėnesį 
katechezę apie Mišias įtaigiai aiškindavo 
diakonas Benas ulevičius.

Gegužės 6 d. Kristaus Prisikėlimo 
mažojoje bažnyčioje įvyko Pirmosios 
Šv. Komunijos šventė. Mokyklos – darželio 
„Rūtelė“ mokinukai, jų mokytoja Vilma 
Tamošauskyte, mažųjų tėveliai, seserys, 
broliai, krikšto tėveliai, seneliai ir grupė 
artimiausiųjų draugų į tą visiems džiugią 

dieną atėjo su šypsena, dailiai apsirengę. 
Susirinkusius pakylėjo ne tik skaidri dan-
gaus mėlynė, saulėtas ir šiltas rytmetis, bet 
ir Krikšto žvakės mažųjų katalikų rankose, 
jų akučių spindesys. Ne vienas jaudinosi, 
širdyje juto džiugų virpėjimą ir norą kuo 
greičiau susitikti su Jėzumi. 

Prieš prasidedant šv. Mišioms klebonas 
mons. V. Grigaravičius palaimino tėvelius ir 
jų atžalas, paaiškino, ką reikia daryti įeinant 
į bažnyčios vidų, kaip tėveliams laiminti 
savo vaikučius. Džiugu buvo matyti daugiau 
kaip pusšimtį pasipuošusių iškilmingomis 
albomis mokinukų. Susikabinę už rankų su 
savo atžalomis tėveliai bei svečiai skubėjo 
į bažnyčios vidų, kur jau laukė susirinkę 
tikintieji. 

Šv. Mišios, kurias aukojo klebonas mons. 
V. Grigaravičius, patarnaujant diakonui B. 
ulevičiui, buvo iškilmingos, šviesios ir džiu-
gios. Sielą virpino gitaros garsai, giesmės, 

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia

(Pradžia. Tęsinys laikraščio „Prisikėlimas“ 188-ajame numeryje)

socialinės iR kaRitatyvinės iniciatyvos

Teisės klinika
Teisės klinika tikintiesiems teikia pirminę nemokamą 

teisinę pagalbą. Konsultacijos vyksta kiekvieną ketvirta-
dienį parapijos patalpose adresu Aukštaičių g. 6, Kaunas, 
16.30–18.00 val. 

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

Nemokamas medicininių konsultacijų kabinetas parapijoje
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje veikia nemokamas medicininių kon-

sultacijų kabinetas, kuriame nemokamai konsultuoja gyd. endokrinologė Gina 
Butkuvienė. Konsultacijos teikiamos kiekvieną antradienį Prisikėlimo parapijos 
namuose, adresu Aukštaičių g. 6.  

Smulkesnė informacija ir registracija tel.: 8 37 323548, 8 683 18181
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Renginiai PaRaPijoje

Kviečiame į piligrimystę!
Minint arkiv. T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmąsias 

metines „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), 2018 m. birželio 15 d., 
penktadienį, organizuojama Kauno arkivyskupijos piligrimystė į 
Kaišiadorių katedrą. Numatomo renginio Kaišiadoryse programa: 
09.30 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. Šv. Rožinio malda – 
veda mons. V. Grigaravičius. 12.00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies 
garbei. Mišioms vadovauja Kaišiadorių vyskupas Jonas ivanauskas. 
Gieda Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choras „in Vivo Dei“. 
14.00 val. Agapė. išvykimas 2018 m. birželio 15 d. 9.00 val. nuo bazili-
kos. Kviečiame registruotis parapijos raštinėse. Daugiau informacijos  
tel.: 8 37 229222, 8 37 200883

inFoRMacija

Į renginį  susirinko 48 polinkį į meną 
turintys mokyklų auklėtiniai. Jaunųjų ple-
nere ypač aktyviai dalyvavo J. Grušo meno 
gimnazijos atstovai, kuriems vadovavo 
mokytojas A. Augustis, Vyturio gimnazijos 
mokiniai, vadovaujami mokytojų V. Paulai-
tienės ir J. Stravinskienės, bei Juozo urbšio 
katalikiškos pagrindinės mokyklos meno 
mėgėjai, kuriuos subūrė mokytojos J. Jočie-
nė ir A. Juškaitė. Taip pat sulaukta atstovų 
iš Atžalyno ir Kazio Griniaus progimnazijų 
su vadovėmis mokytojomis V. Gygiene ir 
R. Juknevičiene bei dalyvių iš kitų Kauno  
mokyklų. 

Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferen-
cijų salėje moksleivius ir jų mokytojus šiltai 
pasveikino klebonas mons. V. Grigaravičius. 
Susirinkusiems jis priminė šios bazilikos 
išskirtinumą, svarbiausius istorijos faktus. 
Monsinjoras moksleiviams linkėjo kūrybi-
nės sėkmės, savito pajautimo bei skvarbaus 
žvilgsnio, fiksuojant bazilikos erdves, ieškant 
įdomių detalių interjere ir eksterjere bei ba-
zilikos prieigose. 

Mokiniai turėjo unikalią galimybę piešti, 
tapyti, fotografuoti bazilikos terasoje ir pa-
žvelgti į gimtąjį miestą iš paukščio skrydžio.  

PaRaPijos naujienos

Kauno moksleivių  tapybos ir fotografijos pleneras 

Vėliau jaunieji kūrėjai pasklido į aplinkines  
gatves, ieškodami įdomių ir netikėtų bazili-
kos rakursų, šviesos ir šešėlių žaismo. Plene-
ro metu vyravo gyvas šurmulys, bendrystė, 
o puikus oras ir galimybė kurti ypatingoje 
Kauno šventovėje nuteikė kūrybiškiems 
sumanymams. Kiekvienas ieškojo ir fiksavo 
savitą žvilgsnį bei meninį pajautimą. 

Vertinimo komisija, kuriai vadovavo 
Milikonių progimnazijos dailės mokyto-
ja metodininkė B. ulanavičienė, išrinko 
kūrybingiausių darbų autorius. Jauniausio 
amžiaus grupėje (5–6 klasės) pirmoji vieta 
skirta Petrašiūnų progimnazijos atstovėms 

L. Staškūnaitei, L. Alijevai ir S. Tarasevičiū-
tei už darbą „Pienių gaudyklė“. 7–8 klasių 
amžiaus grupėje geriausiai buvo įvertintas 
Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivės 
V. Baltuškaitės tapytas „Žvilgsnis“. Tarp 
9–10 klasių moksleivių pirmosios vietos 
apdovanojimai teko trijų darbų autoriams: 
Maironio universitetinės gimnazijos atsto-
vei O. Strimaitytei, Palemono gimnazistei 
B. Kižytei ir Juozo urbšio katalikiškos 
pagrindinės mokyklos auklėtinei R. Nagi-
nytei. Vyriausiųjų grupėje (11–12 klasės) 
geriausiu kūriniu pripažintas fotografijų 
ciklas „Laiptai“, kurio autoriai E. Keturakytė 
ir S. Lynikas iš „Vyturio“ gimnazijos. 

Nuo gegužės 10 d. Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos erdvėje atidaryta plenero metu 
moksleivių sukurtų darbų paroda, kurią gali 
pamatyti ir miesto visuomenė. 

Birželio mėnesio liturginis kalendorius
  3 Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės). Tėvo diena
  8 Švč. Jėzaus Širdis
  9 Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis
24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimas
29 Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Pagalbos naMuose taRnybos inFoRMacija

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas  
„Gailestingai veik!” 

Mokymų metu yra mokoma prižiūrėti ligonį, saugiai jį slaugyti, su-
pažindinama su bendravimo su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos 
ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai. 
Mokymai nemokami, visi dalyviai yra vaišinami arbata ir sausainiais. 
Mokymai vyksta Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje nuo 18 val. 

Birželio 6 d. mokymų tema „Ką atneša amžius: senatvės dovanos”
Birželio 20 d. mokymų tema „Kojų ir nagų priežiūra senyvo am-

žiaus asmenims”
Kviečiame prisijungti visus besidominančius! Smulkesnės infor-

macijos teiraukitės tel.: 8 37 323548, 8 676 38333 arba el.paštu 
lc.slauga@gmail.com

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų 

veiksmų programa

Jurgita STRAViNSKiENĖ, Vyturio gimnazijos mokytoja
Saulėtą ir   gaiviai vėjuotą gegužės 4 d. popietę Kauno ugdymo įstaigų 5 – 
12 klasių mokiniai ir jų mokytojai rinkosi Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Čia vyko 
miesto moksleivių tapybos, fotografijos, žemės meno ir skulptūros pleneras 
tema „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje”. 

Mokymai „Savanoriška veikla bendruomenėje 
su slaugomais asmenimis“ finansuojami iš Europos 
socialinio fondo lėšų, pagal projektą Nr. 08.4.1-ESFA-
V-418-04-0008 „integrali pagalba senyvo amžiaus 
asmenims su negalia Kauno mieste“ 

Maloniai kviečiame Jus 2018 m. birželio 16 d. dalyvauti 
Kauno I dekanato  Švč. Mergelės Marijos  

Gyvojo rožinio draugijos dienoje, 
kuri skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, vainikavimo 

300osioms ir Lietuvos valstybės atkūrimo  
100osioms metinėms paminėti. 

Šventė vyks Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje 
(Aukštaičių g. 6) 9–16 val. 

Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai
saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną


