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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Gavėnios kelionė

Mieli broliai ir seserys Kristuje, ar pastebėjote, kad nuo Pelenų
dienos Šv. Rašto skaitiniai verčia mus keliauti?
Evangelijos skaitiniai mus nukėlė į dykumą, kur Kristus buvo šė
tono gundomas, kartu su trimis apaštalais kopėme į kalną, kur išgyve
nome Kristaus atsimainymą, vėliau iš Galilėjos atkeliavome į Cezariją
prie Jokūbo šulinio. Senojo Testamento skaitiniai kvietė kartu su Jona
plaukti jūra, su Abraomu, palikus tėvynę, keliauti į Dievo pažadėtąją
žemę, o Mozės vedami kartu su žydų tauta leidomės ieškoti tėviškės.
Advento laikotarpį Bažnyčia apibūdina dviem žodžiais – lauki
mas ir budėjimas. Gavėnios laikotarpiui apibūdinti labiausiai tinka
žodis „kelionė“. Jei nepasiryšime Gavėnios kelionei, išėjimui iš
savojo egoizmo, savanaudiškumo, savimeilės ir visų kitų varžtų, ne
leidžiančių atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, gundančių kurti sotų ir
ramų gyvenimą be Kryžiaus papiktinimo ir kvailybės, taip ir liksime
nė kiek nepatobulėję. Tada Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas ne
palies mūsų širdžių, nepaskatins persikeisti ir pradėti naują gyvenimą
su Kristumi. Visas Kristaus žemiškasis gyvenimas buvo ėjimas prie
Kryžiaus, per kurį įvyko žmonijos atpirkimas. Jis kviečia ir mus: „Jei
kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių
ir teseka manimi“(Mt 16,24).
Trečiąjį sekmadienį Evangelijos skaitinys atvedė mus prie Jokūbo
šulinio, prie vandens – gyvybės šaltinio. Vandeniui Biblijoje suteikia
mos įvairios simbolinės prasmės: tai apvalymas, nuodėmių nuplovi
mas per apsiplovimo apeigas ir nuodėmių panaikinimas per krikštą.
Būtent apie tai kalbėjo Jėzus samarietei sakydamas: „Ir vanduo, kurį
aš jam duosiu, taps versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“
(Jn 4,14). Šią Evangelijos ištrauką galima komentuoti įvairiai. Galima
kalbėti apie begalinį Jėzaus gailestingumą ir siekį kuo daugiau žmonių
patraukti prie Dievo, apie Dievo malonę, per kurią samarietė patyrė
atsivertimą ir tapo viena iš apaštalų, skelbiančių Kristų kaip Mesiją.
Gavėnios metu norėčiau atkreipti dėmesį į Jėzaus pamoką, per
kurią Jis moko mus tarpusavio bendravimo. Žmonių tarpusavio santy
kiai be galo sudėtingi ir kartais atneša daug skausmo, liūdesio, stumia
į neviltį, nes vienas iš dviejų pasijunta atstumtas, nereikalingas, ne
įvertintas. Ir, priešingai, draugiški santykiai neša džiaugsmą, paguodą,
skatina veikti, kurti gėrį, dalytis savo laime su kitais.
Nuo ko priklauso sėkmingas žmonių tarpusavio bendravimas arba
nusivylimas, vedantis prie išsiskyrimo? Tai lemia daugybė faktorių,
iš kurių vienas svarbiausių yra žmogaus nuodėmingumas. Kiekvie
nam žmogui nesvetima nuodėmė. Blogiausia tai, kad labai greitai
pamatome kitų nuodėmes, o savųjų visai nepastebime. Apie tai labai
teisingai pasakė Jėzus: „Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o

nepastebi rąsto savojoje ?!“ (Mt 7,3). Pripažinti savo trūkumus yra
nepaprastai sunku, tuo tarpu kitų trūkumai piktina ir žeidžia, todėl
žmonių bendrystės ryšiai lengvai pažeidžiami.
Trečiojo sekmadienio Evangelijos skaitinyje Jėzus duoda mums
pamoką, kaip užmegzti ryšį su nuodėmingu žmogumi, jam ne tik
padėti, bet ir paskatinti veikti taip, kad jis ryžtųsi pakeisti gyvenimą.
Kai „nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį“ (Jn 4,6), prie
šulinio ateina samarietė moteris, patyrusi daugybės santykių nutrauki
mą – šešių vyrų sugulovė. Ji, be abejo, yra bendruomenės pasmerkta,
išjuokta, atstumta, todėl ateina semtis vandens vidurdienį, kai saulė
pačiame zenite. Dažniausiai moterys vandens eina anksti ryte, tačiau
mūsų herojė, bijodama pašaipų, smerkiančių žvilgsnių, eina tada,
kai nesitiki nieko sutikti. Ir štai ji išgirsta žydo prašymą: „Duok man
gerti“ (Jn 4,7). Ji nustebusi: juk žydai nesikalba su samariečiais, juo
labiau žydas vyras niekada neužkalbina sutiktos vienos moters. Mo
teris atšauna: „Kaip gi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę,
gerti?“ (Jn 4,9). Jėzus, kuris permato kiekvieną sielą, žinodamas, kokia
moteris stovi prieš Jį, tęsia dialogą toliau. Jis nežvelgia smerkiančiu
žvilgsniu, nemoralizuoja, nepriekaištauja kaip daugelis dorovingųjų.
Pamatęs iš doros kelio išklydusį, Jėzus elgiasi nepaisydamas įprastų
taisyklių. Jis tetrokšta vieno – per šią moterį sugriauti sieną, skirian
čią žydus ir samariečius. Jis trokšta suvienyti, suburti draugėn visą
žydų tautą, ir Jo tikslas buvo pasiektas. Moteris, paveikta Kristaus
žodžių ir elgesio su ja, pamiršusi net savo ąsotį, nubėgo į miestą ir
paskelbė žmonėms: „Eikite pažiūrėti žmogaus <...>. Ar tik jis nebus
Mesijas?“ (Jn 4,29). Tuomet daug žmonių atėjo pas Jėzų, jie prašė Jį
pasilikti keletui dienų. Daug žmonių įtikėjo dėl Jėzaus pamokslų. Jie
kalbėjo: „Mes patys išgirdome ir žinome, kad Jis iš tiesų yra pasaulio
Išganytojas“ (Jn 4,42).
Taigi Jėzus parodo mums, kaip prisiartinti prie palaužtų, sužeistų
žmonių: ne rodant pranašumą, viršenybę, nepriekaištauti, nesmerkti,
bet nuolankiai, nusižeminus patiems ko nors prašyti. Jėzus, tarsi ištroš
kęs elgeta, prašo moters pagalbos, parodo pasitikėjimą, ir tai moterį
pakylėja, grąžina jai orumą bei savo vertės pajautimą.
Kiekvienam dvasiškai palaužtam reikalingas žmogus, kuris jį ver
tintų, padrąsintų, mylėtų tokį, koks jis yra. Tuo žmogumi galite būti
kiekvienas iš jūsų! Svarbiausia atsiminkite, kad didžiausias džiaugs
mas ir turtas – tai žmogaus bendrystė su Dievu ir su žmogumi. Per
Jėzų Kristų esame suvienyti Jo Šventojoje Bažnyčioje. Kiekvienas
mūsų, kaip ta samarietė, esame pašaukti tapti iš Dievo plūstančio
Gyvojo Vandens versme, jei tik atversime savo širdį ir priimsime Jo
meilę. Nuoširdžia malda prašykime: „Jėzau, padėk man būti tokiam
kaip Tu, mylinčiam, atleidžiančiam ir gailestingam. Amen.

Mielas „Prisikėlime“!
Sveikiname ir visa širdimi džiaugiamės Tavo 100uoju numeriu. Būk ir toliau dangiškos šviesos žibintu
tūnantiems tamsybėje. Telaimina Aukščiausias visus
Tavo bendradarbius, o mielam redaktoriui monsin
jorui Vytautui linkime visada išlikti Dievo bučiniu ne
tik šiai parapijai, bet ir visai Lietuvai.
Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos tikintieji
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Jus sveikina 100-asis „Prisikėlimo“ numeris

2002 m. po Bernelių šv. Mišių kiekvienas
parapijietis išeidamas namo ne tik buvo as
meniškai pasveikintas, bet ir iš kunigų rankų
gavo po dovaną – pirmąjį parapijos laikraščio
numerį. Laikraštėlio sumanytoju ir įkvėpėju
buvo naujasis bažnyčios klebonas Vytau
tas Grigaravičius, kurio iniciatyvai pritarė
parapijos pastoracinė taryba. Tapęs vyriau
siuoju redaktoriumi, jis subūrė pirmuosius
redakcijos narius – Giedrių Kalninį, Aušrelę
Krunglevičiūtę ir Birutę Vasylienę.
Pirmajame „Prisikėlimo“ numeryje A.
Krunglevičiūtė rašė:
„Parapijos leidžiamas laikraštėlis – tikė

jimo Prisikėlimu liudijimas<...> Prisikėlimas
neįmanomas be gimimo, tad šis laikraštis
gimė Advento metu, kad galėtų augti, kil
ti.<...> Nebus kalbama, kaip viskas liūdna
ir bloga, o stengiamasi atskleisti, kas gero ir
džiugaus Viešpaties vynuogyno dalyje – mū
sų parapijoje.“
Šie gražūs palinkėjimai pildosi: mūsų laik
raštėlio tiražas išaugo iki 2000 ir greitai būna
išplatintas. Tai rodo, kad jis rado savo skaityto
ją. Jūs, mieli parapijiečiai, esate šio laikraščio
mecenatai, nes dalelė Jūsų bažnyčiai paaukotų
pinigėlių skiriama apmokėti jo spausdinimo
išlaidoms Redakcijos nariai (dirba be atlygi

nimo kaip savanoriai) stengiasi ne tik aprašyti
svarbiausias parapijos gyvenimo akimirkas, bet
ir supažindinti su Bažnyčios aktualijomis, gilinti
tikėjimo tiesas.
Dievulis gražiai patvarkė, kad laukiant
Velykų – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šven
tės – būtų išleistas jubiliejinis 100-asis „Pri
sikėlimo“ laikraštėlio numeris.
Ačiū, brangieji, kad esate, kad skaitote,
kad savo gyvenimu liudijate Kristų.
Taip pat laukiame naujų idėjų, sumany
mų, temų ir žmonių, kurie rašytų į laikraštėlį,
dalytųsi savo gyvenimo patirtimi, ypač tikė
jimo liudijimu.

Dievo Gailestingumo metai
Adelija

Gailestingumas – tai meilė

Nėra jūros, kuri būtų neįveikiama Mei
lės, nėra skurdumo, kuris būtų neprieinamas
Gailestingumui, nėra priešiškumo, pro kurį
neprasiskverbtų atleidimas.
„Gailestingumas – tai antrasis Meilės
vardas, išreiškiantis patį didžiausią jos švel
numą, pačią giliausią gelmę, jos polinkį
užsikrauti kiekvieną mūsų poreikį, – moko
Jonas Paulius II.
Gailestingumas nėra tam tikra Meilės
savybė, vienas Dievo atributų. Tai Dievo
vardas, įsigaliojęs nuo jo vaikų nuopuolio.
Priešas nepakenčia nei meilės, nei švie
sos, nei tiesos. Gailestingumas – tai Meilė,
negalinti pakęsti blogio, toleruoti nuodėmės,
pakelti kančios, priimti mirties.
Meilė atmeta viską, kas ją griauna, priešina
si tam, kas ja prekiauja, atstumia tai, kas ją klas

toja. Nieko nėra stipresnio už Gailestingumą.
Gailestingumas – tai Meilė. Ji tave vejasi
ir persekioja. Ji tave myli nepaisydama Tavo
pasirinkimo. Ji niekada nepaliauja mylėti net
to, kuris atsisako leistis mylimas.
Gailestingumas yra Dievo slėpinys, kurį
Jis nešiojasi savo širdyje, o toje širdyje – juk
vien Dievas.
Gailestingumas! Šis žodis gimsta ne ant
mūsų skurdo mėšlo, bet ant šiaudų, ant sa
vo neturto medžio – medžio ėdžių, medžio
kryžiaus. Jis atėjo mūsų išgelbėti. Kitaip Jis
negalėjo. Toks Jo būdas mus mylėti.
Ką Meilė gali daugiau nei mylėti? Ką
gailestingumas gali daugiau nei pasigailėti?
„Gailestingumas – tai visų Dievo darbų
vainikas, visų Jo švelnumo apraiškų karū
na“, – rašė šv. Augustinas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų
privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17)
Lietuvos Respublikos Seime svarstant
naujos redakcijos Švietimo įstatymo projektą
pasigirdo balsų ir raginimų į šį įstatymą įra
šyti tikybos pamokų dėstymo privalomumą
valstybinėse mokymo įstaigose. Tai sukėlė
nemažą nuostabą ir visiškai nereikalingą pasi
piktinimo bangą visuomenėje, neva Bažnyčia
vėl kažko tikisi ar siekia.
Reiškiame neigiamą nuomonę ir nepritaria
me tokiems siūlomiems įstatymo papildymams.
Nuskambėję siūlymai nėra ir nebuvo derinami
Siūlome perskaityti

su Katalikų Bažnyčios vadovybe. Suprantame,
kad privalomos tikybos pamokos turėtų būti tik
privačiose katalikiškose mokymo įstaigose, bet
ne valstybinėse mokymo įstaigose.
Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose
esama dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo
ir jų įgyvendinimo praktika pilnai pasitar
nauja visiems norintiems pasirinkti tikybos
arba etikos pamokas bei nepažeidžia niekieno
laisvės laisvai apsispręsti dėl savo dorinio ir
/ ar reliinio ugdymo.

Išmintinga meilė

Autorius: Martha Heineman Pieper, Ph.D., Wil
liam J. Pieper, M.D. Leidimo metai: 2011. Leidykla:
Katalikų pasaulio leidiniai
Jautrumu paremta drausmės alternatyva, padė
sianti jums tapti geresniais tėvais, o jūsų vaikams
užaugti visaverčiais žmonėmis
Išmintinga meilė yra kantrumu bei rūpesčiu parem
tas vaiko ugdymo kelias, kurį sukūrė ir išbandė vyro ir
žmonos, mokslo daktarų Martos Heineman ir Viljamo J.
Piperių „komanda“. Ši meilė tėvus moko matyti pasaulį
vaiko akimis, kurios kiekvienoje vystymosi pakopoje
į jį žvelgia vis kitaip. Išmintingai mylėti – reiškia puo
selėti vaiko vidinės laimės jausmą, kuris geriau nei
bet kas kitas užtikrina, kad vaikas augdamas išmoks
kontroliuoti savo elgesį, bus atsakingas, pasitikintis
savimi ir sugebės visapusiškai išplėtoti savo žmogiškąjį
potencialą. Knygoje daug praktinių patarimų, psicho
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Katalikų Bažnyčia gerbia žmogaus tei
sę laisvai pasirinkti, kokį dalyką mokytis
mokykloje.
Bažnyčia primena, kad iki vaiko pilna
metystės tikintiems tėvams tenka pareiga,
atsakomybė bei jų krikščioniškas pašaukimas
pasirūpinti, kad jų vaikas įgytų reikiamų ti
kėjimo žinių, augtų ir formuotųsi katalikiško
ugdymo dvasioje.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas
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loginių įžvalgų, pagrįstų išmintinga vaikų auklėjimo
filosofija, pavyzdžių, kaip šeimoje sukurti palankią,
tarpusavio prieraišumo kupiną atmosferą.
Šią reikšmingą knygą privalėtų po ranka turėti visi
tėvai, kurie nori, kad jų vaikai augtų rūpestingi, atsa
kingi ir nekeltų problemų aplinkiniams.
Dr. Marta Heineman Piper (Martha Heinemann
Pieper) psichoterapeutė, dirbanti su vaikais ir jų tė
vais. Baigusi Radklifo (Radcliff) kolegiją, daktarės
disertaciją ji apsigynė Čikagos universitete. Viljamas
J. Piperis (William J. Pieper), medicinos daktaras, yra
vaikų psichiatras ir psichoanalitikas, dirbantis Čikagos
Šv. Luko ligoninėje (Rush–Presbyterian–St. Luke’s
Hospital).Jiedu turi penkis vaikus, gyvena Čikagoje,
Ilinojaus valstijoje (JAV).
Knygą galite įsigyti Šv.Kazimiero knygyne Kaune,
Vilniaus g. 3
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Dieviškojo Gailestingumo maldos savaitė
prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje
2011 04 16 – 2011 04 25

PROGRAMA
Balandžio 16 d., šeštadienis
16. 00 val. Gavėnios rekolekcijos para
pijos institucijų vadovams ir pastoracinės
tarybos nariams paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Rekolekcijų vadovas – kun. Ne
rijus Šmerauskas.
17.00 val. Gailestingojo Jėzaus paveikslo
sutikimas ir priėmimas iš Šv. Juozapo (Vili
jampolės) parapijos tikinčiųjų paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja
mons. Vytautas Grigaravičius.
17.15 val. Gail est ing um o kat ec hez ė
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda
mons. Vytautas Grigaravičius. Atgailos ir
Sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis.
18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Au
koja mons. Vytautas Grigaravičius.
Gailestingumo vainikėlis ir litanija pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi
parapijiečiai.
Balandžio 17 d., Viešpaties Kančios –
Verbų sekmadienis
7.30 val. Graudūs verksmai prie išstatyto
Švč. Sakramento mažojoje Prisikėlimo baž
nyčioje (Aukštaičių g. 6). Vadovauja mons.
Vytautas Grigaravičius.
8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažo
joje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons.
Vytautas Grigaravičius.
9.15 val. Gailestingumo katechezė pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda kan.
Robertas Pukenis.
9.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas pamin
klinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kan.
Robertas Pukenis.
10.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir li
tanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
11.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Eu
charistinė procesija paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Aukoja ir procesiją veda mons.
Vytautas Grigaravičius.
12.30 val. Šv. Mišios vaikams ir pamoks
las paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas.
15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir li
tanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
17.30 val. Graudūs verksmai paminklinė
je Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja mons.
Vytautas Grigaravičius.
18. 00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Eu
charistinė procesija paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Aukoja ir procesiją veda kun.
Nerijus Šmerauskas.
Balandžio 18 d., Didysis Pirmadienis
7.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažo
joje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr.
kun. Kęstutis Kėvalas.
8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas ma
žojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun.
Nerijus Šmerauskas.

8.30-17.00 val. Eucharistinė Švč. Sak
ram ent o ador ac ij a maž oj oj e Pris ik ėl im o
bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai.
15. 00 val. Gailestingumo vainikėlis ir
litanija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
16.00 val. Krikščioniškojo klubo filmas
apie šv. Faustiną paminklinės Prisikėlimo
bažnyčios konferencijų salėje.
17.15 val. Gail est ing um o kat ec hez ė
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda
mons. Vytautas Grigaravičius. Atgailos ir
Sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis.
18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja
mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo
vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai.
Balandžio 19 d., Didysis Antradienis
7.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažo
joje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr.
kun. Kęstutis Kėvalas.
8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas ma
žojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun.
Nerijus Šmerauskas.
8.30 -17.00 val. Eucharistinė Švč. Sak
ram ent o ador ac ij a maž oj oj e Pris ik ėl im o
bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai.
15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir
litanija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai
17.15 val. Gailestingumo katechezė pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda kun.
Nerijus Šmerauskas. Atgailos ir Sutaikinimo
pamaldos. Asmeninė išpažintis.
18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja
mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo
vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai.
Balandžio 20 d., Didysis Trečiadienis
7.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojo
je Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr.
kun. Kęstutis Kėvalas.
8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas ma
žojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun.
Nerijus Šmerauskas.
8.30-17.00 val. Eucharistinė Švč. Sak
ram ent o ador ac ij a maž oj oj e Pris ik ėl im o
bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai.
15. 00 val. Gailestingumo vainikėlis ir
litanija mažojoje. Meldžiasi parapijiečiai.
16.30 val. Taize pamaldos mažojoje Prisi
kėlimo bažnyčioje.Gailestingumo katechezė.
Veda kun. Nerijus Šmerauskas. Atgailos ir
sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis.
18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas pa
minklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja
mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo
vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai.
Balandžio 21 d., Didysis Ketvirtadienis
10.00 val. Krizmos Mišios Kauno arki
katedroje bazilikoje. Jungiamės su Kauno
arkivyskupijos tikinčiaisiais ir dalyvaujame
šiose Mišiose.

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir li
tanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
16.00 -19.00 val. Išpažinčių klausymas
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mi
šios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius.
19.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento
adoracija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčio
je. Adoruoja parapijiečiai.
Balandžio 22 d., Didysis Penktadienis
9.00 -18.00 val. Eucharistinė Švč. Sak
ramento adoracija paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai
9.00 -19.00 val. Išpažinčių klausymas
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje
15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir li
tanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
18.00 val. Šventojo Kryžiaus pagerbimo
pamaldos paminklinėje Prisikėlimo bažnyčio
je. Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius
20.00 val. Kryžiaus kelio eisena Kauno
miesto gatvėmis. Jungiamės su Kauno ar
kivyskupijos tikinčiaisiais ir dalyvaujame
eisenoje
Balandžio 23 d., Didysis Šeštadienis
9.00 - 20.00 val. Eucharistinė Švč. Sak
ramento adoracija paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai.
9.00 -  21.00 val. Išpažinčių klausymas
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir li
tanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Meldžiasi parapijiečiai.
20.00 val. Velyknakčio Vigilija pamin
klinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja
mons. Vytautas Grigaravičius.
Nukelta į 4 p.
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Atkelta iš 3 p.
Balandžio 24 d., Velykos – Kristaus Prisikėlimo sekmadienis
8.00 val. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios mažojoje Prisikėlimo
bažnyčioje. Aukoja kan. Robertas Pukenis.
8.00 val. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios ir Eucharistinė proce
sija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas
Grigaravičius
11.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo baž
nyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius.
12.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo baž
nyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas.
17.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Pri
sikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai.
18.00 val. – Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas.

Balandžio 25 d., Velykų antroji diena, pirmadienis
8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažny
čioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius.
9.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo baž
nyčioje. Aukoja kan. Robertas Pukenis.
10.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Pri
sikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai.
11.00 val. Šv. Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Liturgijai
vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ.
Horeljefo „Prisikėlęs Kristus“ šventinimas.
Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Dievo Gailestingumas“
laureatų apdovanojimas.
12.00 val. Gailestingojo Jėzaus paveikslo išlydėjimas į Šv. Ger
trūdos (Marijonų) rektoratą. Vadovauja Kauno arkivyskupas metro
politas S. Tamkevičius SJ

Kiti Dievo Gailestingumo metams skirti renginiai
Balandžio 26 - 29 d.
9.00 – 10.00 val. Gailestingumo pamokos Kauno Kristaus Pri
sikėlimo parapijos mokyklų ir gimnazijų mokiniams paminklinėje
Prisikėlimo bažnyčioje

nuolių choras „Ąžuoliukas“. Choro meno vad. Vytautas Miškinis.
Šio festivalio iniciatoriai – Kauno sakralinės muzikos mokyklos
direktorė Nijolė Jautakiene, Salvinija Jautakaitė-Hargreaves ir Kris
taus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Gegužės 11 d., trečiadienis
19.00 val. VI tradicinis festivalis-koncertas „Giesmės Mari
jai – 2011“ paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Dalyvauja Kauno
miesto muzikos, vidurinių mokyklų chorai bei berniukų ir jau

Gegužės 22 d., sekmadienis
16.00 val. Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos ber
niukai prieš smurtą ir narkomaniją” 2011 m. Dalyvauja Kauno berniukų
ir jaunuolių choras „Varpelis“. Choro meno vad. Ksaveras Plančiūnas

Parapijos gyvenimo atspindžiai

Didysis šventasis velykinis tridienis
ir Velykos Kristaus prisikėlimo parapijoje
2011 04 21 – 2011 04 24

DIDYSIS KETVIRTADIENIS.
Pamaldos – 18.00 val.
Ryte, 10 val., vyskupas su kunigais Katedroje aukoja Krizmos Mi
šias, kurių metu pašventinami Ligonių patepimo aliejus ir šv. krizmos
aliejus. Kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus, o pasauliečiai katalikai
kviečiami į bendrą maldą už savo ganytojus. Didysis Ketvirtadienis yra
kunigystės įsteigimo diena.
Vakare aukojamos Paskutinės Vakarienės Mišios. Po Mišių iš
statomas pagarbinimui Švč. Sakramentas. Šią dieną giedantys ar
pamaldžiai kalbantys himną „Kūno paslaptį garbingą” įprastinėmis
sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.
Išpažintys klausomos nuo 7.00 iki 09.00 ir nuo 15.00 iki 20.00 val.
DIDYSIS PENKTADIENIS.
Pamaldos – 18.00 val.
Šią dieną prisimenama Kristaus kančia ir mirtis ant kryžiaus. Vi
sus katalikus įpareigoja sausas pasninkas ir visiška rimtis. Šią dieną
neaukojamos šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus kančios pamaldos.
Į pamaldas išėjęs kunigas puola kniūpsčias ir gulasi kryžiumi prieš alto
rių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam pasauliui,
atsiprašydamas už visų nuodėmes. Dalyvaujantys pamaldose tuo metu
atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmenines, šei
mos bei visuomenės nuodėmes.
Pamaldų metu priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius.
Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai
atlaidai.
Išpažintys klausomos nuo 7.00 iki 13.00 val. ir nuo 15.00 iki 21.00 val.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS.
Pamaldos – 20.00 val.
Šią dieną Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, apmąstydama Jo
kančią ir mirtį.

Vakare prasideda Velykų vigilijos pamaldos. Šventinama ugnis,
vanduo, atnaujinami krikšto įžadai. Šią dieną už Krikšto įžadų atnau
jinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.
Į pamaldas reikia atsinešti po žvakę. Šventintas vanduo bus duoda
mas tik pasibaigus pamaldoms, todėl pamaldų metu nereikia stengtis
jo gauti, nes būtų trukdoma maldai.
Yra senas paprotys – šventinti velykinio stalo valgius. Mūsų
bažnyčioje velykiniai valgiai šventinami po vakaro pamaldų, Velykų
dieną – po Prisikėlimo Mišių.
Išpažintys klausomos nuo 7.00 iki 21.00 val.
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS.
Prisikėlimo pamaldos – 8.00 val.
Kitos šv. Mišios vyks 11.00, 12.30 ir 18.00 val.
Po Prisikėlimo Mišių senu krikščionišku papročiu tinka šventu
pabučiavimu sveikinti savo šeimos narius, draugus, pažįstamus ir ki
tus krikščionis, džiaugiantis Kristaus pergale prieš mirtį ir nuodėmę.
Velykinį stalą tinka papuošti kuriuo nors velykiniu simboliu,
pvz.: avinėliu, Kristaus Prisikėlimo paveikslu, tinka uždegti žvakę.
Antrąją Velykų dieną pamaldos vyks sekmadienio tvarka:
8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val.

Laikraščio redakcijai rašyti parapijos raštinės adresu: Laikraščiui „Prisikėlimas“, Žemaičių 31 b, Kaunas. Tel. (8-37) 229222
El. paštas : prisikelimas@kaunas.lcn.lt, internetinis adresas: www.prisikelimas.lt. Tiražas 1000 egz.
Vyr. redaktorius parapijos klebonas, dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius; redakcijos nariai: Gediminas Žukas, Aldona Narušienė, 
Birutė Vasylienė, Adolfa Daukšienė, Dalė Starkutė.
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