Prisikėlimas
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
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Džiugių, šviesių, palaimingų Šv. Velykų!
Jis (Jėzus) pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus,
kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui (1 Pt 2, 24)
Mielieji, lai iš pervertos Kristaus širdies ištekėjęs kraujas ir vanduo nuplauna visas nuodėmių padarytas
žaizdas, kad tyromis širdimis sutiktume Prisikėlusįjį Viešpatį.
Su meile klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos kunigai
Tęsiame Arkivyskupo Liongino VIRBALO laišką Kauno arkivyskupijos tikintiesiems

Dėl Jėzaus Kristaus pažado visada būti su
mumis (plg. Mt 28, 20) tikime ir pasitikime
Juo, Jo artumu. Jis, pats tapęs žmogumi, moko
ir mus būti tikrais žmonėmis, sukurtais pagal
Dievo paveikslą ir panašumą, moko priimti ir
mylėti vienam kitą. Kai priimame Jėzų, kai
esame Jam atidūs, galime ir kitiems skleisti
tikėjimo grožį bei džiaugsmą, tapti evangelizuotojais. Mūsų bendruomenės, parapijos, šeimų ir maldos grupės, mokyklos, kiti katalikiški
sambūriai turėtų padėti žmonėms rasti kelią pas
Kristų – Gyvojo vandens šaltinį.
• Vienas svarbiausių Bažnyčios uždavinių
šiandien – padėti žmonėms pažinti Jėzų Kristų,
užmegzti gyvą ir artimą ryšį su Juo.
• Veikla Bažnyčioje tampa prasminga, kai
ji stiprina ryšį su Kristumi – ką nors veikiant
svarbu nuolat klausti to savęs.
• Katechezės užsiėmimuose ir tikybos pamokose svarbu ne vien perteikti žinias, bet ir
ugdyti asmeninį ryšį su Jėzumi.
Tęsinys kitame numeryje...

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8)

Jėzus Kristus –
centre
Bažnyčia gyvuos ir atsinaujins, kai mes, krikščionys, vis
atnaujinsime ir atgaivinsime
savo ryšį su Jėzumi, seksime
Juo. Norėdami, kad Viešpats
keistų Bažnyčią, pirmiausia
prašykime: „Viešpatie, pradėk
nuo manęs.“ Todėl šiuo laišku
pateikiama ne kokia nors programa – jame kiekvienas skatinamas autentiškai gyventi
priimtu ir išpažįstamu tikėjimu.

Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje
(2017 m. balandžio 13 – balandžio 17 d.)
Kunigai klauso išpažinčių:
Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val.
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. – Kristaus
Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31A)
Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo
07.00 iki 20.00 val. – Kristaus Prisikėlimo
bazilikoje
Balandžio 13 d.,
Didįjį Ketvirtadienį,
10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno
arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas
Lionginas Virbalas SJ. Koncelebruoja visi
arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios
(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms
vadovauja ir pamokslą sako parapijos klebonas
mons. V. Grigaravičius
Balandžio 14 d.,
Didįjį penktadienį,
18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius,
pamokslą sako kun. P. Narijauskas
20.00 val. Kryžiaus kelio procesija iš
šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į
šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką.
Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ. Kryžiaus kelio eisenoje
raginame su savimi turėti žvakę

Balandžio 15 d.,
Didįjį šeštadienį,
20.00 val. Velyknakčio pamaldos
(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons.
V. Grigaravičius
Balandžio 16 d.,
Šv. Velykų sekmadienį,
8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas
(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)
11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios
(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)
Balandžio 17 d.,
antrąją Velykų dieną,
8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje)
9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

2

2017 m. Balandis Nr. 174

•

PRISIKĖLIMAS

Sekmadienio katechezė

Ši liga ne mirčiai, bet Dievo garbei
Dekanas klebonas mons.
Vytautas Grigaravičius

Mieli broliai ir seserys Kristuje, likus
tik dviem savaitėms iki Šv. Velykų – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo, sekmadienio Šv.
Rašto skaitiniai kalba apie prisikėlimą, tik
ne apie Jėzaus, bet apie prisikėlimą, kurio
siekia žmogus, kurį dovanoja mums Jėzus
prisikeldamas iš numirusių. Kad Dievas turi
galią nugalėti mirtį skaitome jau Senajame
Testamente. Ištraukoje iš Ezekielio knygos
Viešpats Dievas pranašui sako: „Aš atversiu
jūsų kapus (...) ir iškelsiu jus (...). Įkvėpsiu
į jus savo Dvasią, kad jūs atgytumėte (...).
Tada jūs žinosite, jog aš esu Viešpats“ (Ez
37, 12–14). Pranašas Izaijas skelbia, kad
„Dievas visiems laikams sunaikins mirtį (...),
nušluostys ašaras nuo visų veidų“ (Iz 25, 8).
Pranašui Danieliui Viešpats kalbėjo: „Užeis
metas tokių vargų, kokių dar nėra buvę nuo
to laiko, kai atsirado tauta (...). Daugelis
miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: kai
kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir
amžinajai negarbei (Dn 12, 1–2).
Apaštalas Paulius laiške romiečiams visus guodžia: „Jei mumyse gyvena Dvasia to,
kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis atgaivins ir mūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia, gyvenančia mumyse“ (Rom 8,11). Lozoriaus prikėlimas Evangelijoje pagal Joną
yra paskutinis ženklas, kurį Jėzus parodė
prieš savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Iš viso
evangelistas Jonas aprašo septynis stebuklus,
kuriuos pavadino ženklais, tarsi parodančiais
Jėzaus tapatybės esmę. Kai Jėzus pasotina
minią dykumoje, turėdamas vos penkis
kepaliukus duonos ir dvi žuvis, mes suprantame, kad jis yra „gyvybės duona“. Kai
ypatingu būdu iš prigimties neregiui atveria
akis, mes suprantame, kad jis yra „pasaulio
šviesa“. Pagaliau, regim prikeltą Lozorių iš
mirusių, jau keturias dienas išgulėjusį kape.
Tai patvirtina Jėzaus žodžius, pasakytus
Mortai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki mane, – nors ir mirtų, bus gyvas“
(Jn 11, 25). Lozoriaus kūno prikėlimas iš
mirties suteikia progą kalbėti apie dvasinį
prikėlimą, kuris padaro mus Dievo vaikais ir
suteikia viltį amžinajam gyvenimui. Laiške
romiečiams apaštalas Paulius rašo: „Atpildas
už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje
Kristuje Jėzuje“ (Rom 6,23). Taigi, tikėjimas
amžinuoju gyvenimu yra Dievo malonės
dovana. Prisiminkime Jėzaus nukryžiavimo
sceną Luko Evangelijoje. Jėzų nukryžiavo
tarp dviejų piktadarių. Vienas iš jų šaipėsi
ir įžeidinėjo, kitas sudraudė jį, o Jėzui tarė:
„Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo
karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau
tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,
42–43). Štai kokia didi Dievo malonė. Lozorius buvo tik prikeltas iš numirusių. Jis vėl
mirė, o Dievo malonės palytėtas piktadarys
kartu su Jėzumi žengia į amžinąjį gyvenimą

Dievo karalystėje. Atidžiau pažvelkime į
Lozoriaus prikėlimo istoriją. Kokį poveikį
ji darė Jėzaus mokinių, seserų Mortos ir
Marijos bei supančios minios tikėjimui? Lozoriaus istorijoje persipynė Jėzaus dievystė
su žmogiškumu, mokinių ir seserų tikėjimas
su abejonėmis, kurias jie išreiškė priekaištais
ir prieštaravimais. Evangelistas Jonas rašo:
„Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių.
Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi
dienas užtruko ten, kur viešėjo“ (Jn 11, 5–6).
Taip evangelistas Jonas atskleidžia Jėzuje ne
tik dieviškąją prigimtį, bet ir žmogiškąją.
Vėliau jis du kartus susigraudino, net pravirko eidamas prie kapo. Aplinkiniai ėmė
kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“ (Jn 11,
36). Kiti priekaištingai sakė: „Argi tas, kuris
atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad
šitas nemirtų?“ (Jn 11, 37).

Mielieji, visi mes esame
nuodėmės pažeisti, visiems
mums reikia Jėzaus kvietimo:
„Išeik, išsilaisvink iš visų
varžančių apraiškų ir tapk
nauju žmogumi“. Jis pirmas
pradeda, pirmas žengia žingsnį
link mūsų, mums tereikia
leistis būti apkabinamiems Jo
dieviškosios meilės.
Jėzus turėdamas žmogiškąją prigimtį
šiame pasakojime išgirdo ne tik šį priekaištą. Pirmiausia mokiniai išsakė protestą,
kai Jėzus pasakė mokiniams: „Eikime vėl į
Judėją!“ Mokiniai jam atsakė: „Rabi, ką tik
žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu
vėl ten eini?“ (Jn 11, 7–8). Vėliau, kai Jėzus
atvirai pasakė, jog Lozorius mirė, apaštalas
Tomas pašaipiai tarė: „Eikime ir mes numirti
su juo.“ (Jn 11, 16). Netgi Morta su Marija
panašiais žodžiais priekaištavo: „Viešpatie,
jei tu būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų
miręs“ (Jn 11, 21). Morta išpažinusi: „Taip,
Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo
Sūnus“ (Jn 11,27), prie kapo, Jėzui paliepus nuritinti akmenį, įspėjo: „Viešpatie, jau
dvokia, jau keturios dienos, kaip jis miręs“
(Jn 11, 39). Šitie prieštaravimai, priekaištai,
įspėjimai, nors su tikėjimo gaidele, parodo
žmonių abejonę dėl Kristaus dievystės. Jie
kol kas jame mato žmogų, geriausiu atveju
stebukladarį. Net seserys nusiuntė tik žinią;
„Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga“ (Jn 11,
3), jos net nekviečia, neprašo, kad Jis paskubėtų ir kažką padarytų, tik vėliau išsako
priekaištus. Tačiau Jėzus iš pat pradžių atskleidžia, kas Jis yra iš tikrųjų. Išgirdęs apie
Lozoriaus ligą, Jis tarė: „Šita liga ne mirčiai,
bet Dievo garbei, – kad būtų pašlovintas
Dievo Sūnus“ (Jn 11, 4). Vėliau mokiniams

pasako „Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi,
kad ten nebuvau, – dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte“ (Jn 11, 14). Į Mortos priekaištą, Jėzus
atsakė: „Tavo brolis prisikels! (...) Aš esu
prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jn 11, 23.25).
Pagaliau, prie kapo Jėzus Mortai tarė: „Argi
nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“
( Jn 11,40). Kai buvo nuristas akmuo, Jėzus
pakėlęs akis aukštyn, prabilo: „Tėve, dėkoju
tau, kad mane išklausei. Aš žinojau, kad
visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau
dėl čia esančių, kad jie įtikėtų, jog tu esi
mane siuntęs“ (Jn 11, 41–42). Čia turime
pastebėti Mortos tikėjimą, ji jau anksčiau
pasakė: „žinau: ko tik prašysi Dievą, Dievas
tau duos“ (Jn 11, 22).
Evangelija baigėsi žodžiais: „Daugelis
žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir, matė,
ką Jėzus padarė, įtikėjo jį“ (Jn 11, 45). Taigi, matome, kaip šiame pasakojime Jėzus
rūpestingai brandino mokinių, Mortos ir
Marijos tikėjimą. Jis troško, kad jie įtikėtų
tuo, jog Jis viešpatauja gyvenimui, mirčiai
ir visai kūrinijai, bei vėliau taptų Jo dievystės liudytojais. Panašiai kaip artimiausi
Jėzaus mokiniai, taip ir mes esame vedami
tikėjimo keliu. Tik augantis tikėjimas leidžia
patirti Dievo visagalybę. Priklausomai nuo
žmogaus pasirinkimo, jo apsisprendimo,
tikėjimas gali augti arba atvirkščiai – mažėti.
Daug žydų regėjusių, ką Jėzus padarė, įtikėjo Juo. „Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir
pranešė jiems, ką Jėzus padaręs“ (Jn 11, 46).
Po šio galingo ženklo „aukštieji kunigai ir
fariziejai sušaukė teismo tarybą“ (Jn 11,47).
Ir šitie susimokė Jėzų pražudyti, bijodami,
kad visi Jį įtikės. Ne tik Jėzų, bet ir Lozorių,
kuris buvo akivaizdus Jėzaus dieviškumo
įrodymas.
Pasitikrinkime savo širdį, kiek joje tikėjimo Jėzumi, o galbūt jis išblėsęs, galbūt
gyvenimo rūpesčiai numarino jį?! Jėzus tiek
daug padarė dėl mūsų. Jis netgi priėmė žmogiškumą, kad mus apdovanotų dieviškumu.
Jis visada yra šalia, kai mums yra sunku, kai
mums skauda, kai mes susvyruojame, netenkame vilties. Jėzus atėjo tam, kad įžengtų į
mūsų tamsiausias baimių, depresijų, egoizmo kertes, kad atvertų kelius į šviesą, į
gyvenimą. Apreiškime Jonui skaitome: ‚Štai
aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei kas išgirs
mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu
ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“
(Apr 3, 20).
Mielieji, visi mes esame nuodėmės
pažeisti, visiems mums reikia Jėzaus kvietimo: „Išeik, išsilaisvink iš visų varžančių
apraiškų ir tapk nauju žmogumi“. Jis pirmas
pradeda, pirmas žengia žingsnį link mūsų,
mums tereikia leistis būti apkabinamiems
Jo dieviškosios meilės.
Džiaugsmingai, su giliu tikėjimu ir
viltimi amžinajam gyvenimui sutikime Prisikėlusįjį Kristų. Aleliuja!
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Bažnyčia Lietuvoje ir pasaulyje

Sekmadienis –
laisva nuo darbo diena
Arkivysk. G. Grušui pasiūlius, LVK nariai išreiškė savo vieningą paramą Europos
Sekmadienio aljanso (European Sunday
Alliance) iniciatyvai raginti ES šalių vyriausybes paskelbti sekmadienį laisva nuo darbo
diena. Šios iniciatyvos įgyvendinimas leistų
šeimų nariams praleisti laiką drauge su savo
vaikais, sumažintų jose, o drauge ir visuomenėje, tas socialines įtampas, kurios neretai
kyla dėl to, kad sutuoktiniai retai mato vienas
kitą ir yra nuolat pervargę.
Parengta pagal Lietuvos vyskupų
konferencijos naujienas

Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus
Matulionio beatifikacijai artėjant
Kovo 18 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai aplankė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir veiklos
vietas Kaišiadorių vyskupijoje.
Kviečiame apsilankyti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai
skirtame puslapyje www.teofilius.lt ir susipažinti su beatifikacijos gairėmis išsamiau.

Vidudienio malda: jei su Biblija elgtumėmės
kaip su mobiliuoju telefonu?

Sekmadienio vidudienį, pirmąjį Gavėnios sekmadienį, popiežius Pranciškus
sveikino piligrimus ir maldininkus šv. Petro
aikštėje, pasiūlydamas trumpą mąstymą apie
dienos Evangeliją ir prašydamas maldos už
Gavėnios rekolekcijas, kurias jis pradės kartu su savo bendradarbiais. Siūlome susipažinti su popiežiaus apmąstymo ištraukomis.
„Per keturiasdešimt Gavėnios dienų
mes, kaip krikščionys, esame kviečiami eiti
Jėzaus pėdomis ir stoti į dvasinę kovą prieš
Piktąjį, su Dievo Žodžio jėga. Ne savo žodžio, kuris nepadės, bet Dievo Žodžio jėga.
O tam reikia gerai pažinti Bibliją: dažnai
ją skaityti, medituoti, sugerti. Biblijoje
yra Dievo Žodis, kuris visada aktualus ir
veiksmingas. Kažkas, – kalbėjo popiežius
Pranciškus, – yra pasakęs: kas atsitiktų, jei
elgtumėmės su Biblija taip, kaip elgiamės
su savo mobiliuoju telefonu? Jei visada
nešiotumėmės kišenėje, pavyzdžiui, kišeninio formato Evangeliją, kas atsitiktų? Jei

pamiršę skubėtume sugrįžti ir paimti, kaip
grįžtame pamiršto telefono? Jei atverstume
daug kartų per dieną ir perskaitytume Dievo
žinutes Biblijoje taip, kaip skaitome žinutes
savo telefone?
Žinoma, toks palyginimas gana paradoksalus, tačiau padeda pamąstyti. Iš tiesų, jei
visada širdyje turėtume Dievo Žodį, jokia
pagunda negalėtų mūsų nutolinti nuo Dievo,
jokia kliūtis nepriverstų nusukti nuo gėrio
kelio. Mokėtume įveikti kasdienius blogio
pasiūlymus savyje ir savo išorėje. Būtume
labiau pajėgūs gyventi prikeltą gyvenimą
pagal Dvasią, priimdami ir mylėdami savo
brolius, ypač silpnus ir stokojančius, taip pat
ir savo priešus.
Tegu Mergelė Marija, tobula paklusnumo
Dievui ir besąlygiško pasitikėjimo jo valia
ikona, mums padeda Gavėnios kelyje, kad
siekdami tikro širdies atsivertimo paklusniai
klausytume Dievo Žodžio.
Visiems linkiu gausių Gavėnios kelio
vaisių ir prašau atsiminti maldoje mane ir
mano bendradarbius iš Romos Kurijos, šį
vakarą pradedant dvasinių pratybų savaitę.
Ačiū iš širdies už šią maldą. Ir prašau, nepamirškite – kas atsitiktų, jei su Biblija elgtumėmės taip, kaip su mobiliuoju telefonu?
Pagalvokite apie tai. Biblija visada su mumis, arti mūsų” – pabaigė savo apmąstymą
popiežius Pranciškus.
Parengta pagal Vatikano radijo naujienas

„Svečiuose pas...“

Svečiuose pas... kanauninką kunigą Robertą Pukenį,

M.V.J. Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentą, bažnytinės ir civilinės teisės dr. italų civilinės teisės
mokslų daktarą, teologijos licencijatą, VDU Diplomatijos ir Politologijos Fakultete
Viešojo Administravimo Katedros docentą..
Kunige Robertai, daugelį metų VDU
auditorijose ir iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos sakyklos skamba Jūsų balsas. Pasižymite puikia iškalba, plačiu žinių akiplotu,
tuo maloniai stebindamas klausytojus. Pasidalinkite savo įžvalgomis apie gyvenimo
Pašaukimą, kunigystės ir kūrybos kelią.
Visada vengdavau kalbėti apie save.
Kiekvienas turime savo Pašaukimo arba
veiklos sritį. Augau pamaldžių ir šviesių
tėvų šeimoje Anykščių šilelio paunksmėje.
Paauglystės metais panirau į knygų pasaulį.
Kunigas Petras Budriūnas buvo mano „knygnešys“, aprūpinęs mane sovietų uždraustomis lietuviškos filosofinės minties knygomis.
Svarbu buvo tai, kad skaitydamas lietuviškų
filosofų A.Maceinos, St.Šalkauskio ar kitų
raštus galėjau juos aptarti su kunigu. Taip
bažnyčioje subrendo pasiryžimas žengti
Dievo šviesos keliu, gūdaus sovietmečio
laikais ieškoti vidinio pasipriešinimo būdų.
Jau aštuntokas planavau stoti į Seminariją
Prisimenu tą šventimų dieną 1979 m
gegužės 27 Panevėžio Katedroje. Atrodė,

kad pakilsiu sparnais, apglėbsiu visus sutiktuosius savo gyvenimo kelyje. Labai greitai
pajutau pogrindžio trauką. Redagavau politinį, kultūrinį mėnesinį žurnaliuką „Lietuvos
aidus“, literatūrinę ontologiją „Nemuno
vagą“, kurioje talpinau tremtinių poeziją,
rinkau jų atsiminimus. Už Lietuvos laisvę
žuvusių partizanų, tremtinių, rezistentų
atmintis skatino mane ieškoti jų žygdarbių
išsaugojimo būdų, išreiškiant okupacijos
sukeltas tragedijas ir širdį veriantį skausmą
prozoje ar eilėmis. (Gaila, jos yra kuklios,
o tie pogrindžio mano leidiniai neprilygsta

„Aušrai“ ar „Perspektyvoms“, bet vis vien
dariau, kad būtų įrodymas pasauliui – lietuviai nemiega, ne vienas „ekstremistas“
A Svarinskas kovoja, bet visa tauta)
Prieš 1987 m Lietuvos Krikšto jubiliejų
atnaujinome Uliūnų bažnytėlę. (Kadaise ten
dirbo kunigas švietėjas Balvočius– Gerutis)
Atėjo Sąjūdis, atsivėrė uždarytų bažnyčių
durys, man atrodė, kad naudingiausia bus
Tėvynei, jeigu atkursime šventoves, kad jose
išsikleistų tikėjimo grožis, skambėtų Dievo
žodis, o tautiečiai galėtų dvasia pailsėti. Ir
taip su geraisiais žmonėmis suremontavome Barklainių koplyčią, tada Panevėžio
Švč. Trejybės, Marijonų koplyčią su vienuolyno ansambliumi. Buvo ne tik remontų
vargai, bet ir pastoracinių darbų iki kaklo. O
slapčia sovietiniais metais svajojau studijuoti
ir gilinti žinias užsienyje ir su kaupu išsipildė
studijomis Romos popiežiškąjame Laterano
ir Italijos katalikiškame Lumsos universitetuose. Nesigailiu studijavęs...
Nukelta į 4 p.
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Kaip supratau: išbalintos, išgrąžintos
bažnyčios buvo pripildomos kunigo jaunatviško maksimalizmo ir pasipriešinimo
sovietams derinio, jame buvo kunigystė ir
patriotizmas?
Bandžiau suderinti, nors ne viską norėčiau pakartoti. Dabar mano šūkis: nei į
dešinė, nei į kairę, tai yra, skelbti nacionalinės vienybės principą, kad greičiau pažabotume korupciją, pakeltume pragyvenimo
lygį ir kad pasklidę po pasaulį tautiečiai
sugrįžtų namo. Čia koptume į Taboro kalną
ir čia sukurtume laimingą Lietuvą. O tam
reikia politinio sąmoningumo ir moralinio
subrendimo – gyventi vardan tautos, kad
išeidami paliktume ją gražesnę, vieningesnę,
švaresnę. Ir šiandien, jau laisvoje Lietuvoje,
stengiuosi prabilti, kad tremtinių, partizanų

ir visų laisvės kovotojų auka neliktų pamiršta. Gal ne visiems patinka, gal kartais
per aštriai? Kai kurių akimis žiūrint, esu
senamadiškas kunigas, renku maldaknyges,
kryželius, medalikėlius ir kaupiu knygas.
Šiuolaikinės technologijos man padeda
toliau gilinti žinias, ieškoti atsakymų į įvairiausius klausimus, bet kartu raginu žmones
nemėtyti gerų knygų, nes internetas ne visada atstos knygą.
Kokių turite kūrybinių sumanymų, gal
svajonių?
Jaučiu amžinybės dvelksmą, gyvenimas
prabėgo greitai. Dar norėtųsi daugiau nuveikti, padaryti, bet esu ribotas fiziškai ir
apribotas aplinkybių, tiesiog skubu užbaigti
knygą. Maldoje ir vienatvėje semiuosi jėgų
kūrybai, esu jautrus, ilgai apgailestauju, kur
galėjau ką nors padaryti ne taip ar... įžeisti
žmogų. Žinoma, žmonės yra „atvėsinę“
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mano idealizmą... tačiau idealas išlieka vyriausio Kunigo Kristaus asmenyje. Trokštu
dar kartą aplankyti Šventąją žemę ir prie
Jėzaus kapo maldoje padėkoti, jeigu kur kam
padariau gero, atsiprašyti už klaideles ir visą
žmogišką ribotumą, paprašyti palaimos, kad
dar pratęstų mano komandiruotę ir suspėčiau
užbaigti pradėtus darbus. (Arba apsaugotų
nuo priešų). Jaučiu, kad mūsų valstybę gali
užgriūti agresijos audra. Politiniai ženklai
tą rodo. Tad maldaukime Dievulio, kad
apsaugotų mūsų šalį. Nurimti negaliu, nors
ir būčiau paniekintas, atstumtas, vis vien
šauksiu: visų mūsų pareiga budėti, nes
grėsmės mūsų nepriklausomybei ir laisvei
dar labiau išaugo! Žmonės, pasiruoškime
niekada neišduoti Dievo ir Tėvynės!
Dėkojame už atvirumą, linkime ir neabejojame, kad netrukus įvyks svarbiausia
Jūsų gyvenimo piligriminė kelionė.

Gailestingumo darbai Gavėnios laikotarpiu

Kraujo donorystės akcija
Kristaus Prisikėlimo
bazilikoje!
Š. m. balandžio 2 d. parapijoje vyks
kraujo donorystės akcija.
Akcija vyks 9.30–14.00 val. Kauno
Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų
salėje.
Prisijunk ir dovanok gyvenimą!
Informacija parapijos telefonais:
8 37 229222 ir 8 37 200883.

Kviečiame dalyvauti
Atsinaujinimo dienoje!
Š.m. balandžio 8 d., šeštadienį, parapijoje vyks Atsinaujinimo diena „Dabarties
ir ateities Bažnyčia“. Atsinaujinimo dienos
metu numatoma intensyvi programa: susitikimai su įdomiais pranešėjais, pasidalinimai
grupėse, bendra malda. Renginį veda kun.
mgr. Linas Šipavičius.
12.00 val. I konferencija „Dabarties
Bažnyčia“. Prelegentas Vytauto Didžiojo universiteto KTF doc. dr. Benas Ulevičius (konferencijų salėje). Vėliau – darbas grupėse.
14.00 val. Agapė (suneštinės vaišės).
15.00 val. II konferencija „Ateities Bažnyčia“. Prelegentas Vadybos ir ekonomikos
universiteto (ISM) vyr. lektorius, doc. dr.
Vincentas Vobolevičius. Vėliau – darbas
grupėse.
17.30 val. Atgailos pamaldos.
18.00 val. Eucharistijos šventimas (bazilikoje).
Renginys nemokamas, visus parapijiečius kviečiame aktyviai dalyvauti!
Informacija
tel.: 8 37 229222, 8 37 200883.

Gavėnios rekolekcijos

Balandžio 7 d., penktadienis, 7.00, 8.00, 9.00 (rekolekcijos moksleiviams bazilikoje)
ir 18.00 val.
Balandžio 8 d., šeštadienis, 8.00, 9.00, 18.00 val.
Balandžio 9 d., KRISTAUS KANČIOS (Verbų) sekmadienis.
Pamaldos 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val.

Pavasarinė maisto produktų rinkimo akcija!
Š. m. balandžio 7–8 dienomis vyks kasmetinė Maisto banko akcija. Šiais metais parapijos savanoriai maisto produktus rinks Žaliakalnio IKI ir Promo Cash&Carry – Sanitex
(Raudondvario pl. 131) parduotuvėse. Surinkti maisto produktai bus dalinami maisto
paketais parapijos teritorijoje gyvenantiems ligoniams ir neįgaliesiems bei organizuojant
kasdieninį maitinimą benamiams Sriubos valgykloje.
Galinčius kviečiame prisijungti auka ar savanoryste! Informacija tel.: 8 37 323548,
8 676 38333, el. paštas lc.slauga@gmail.com

Teisės klinika
Kiekvieną ketvirtadienį parapijos patalpose adresu Aukštaičių g. 6, Kaunas, 16.30–18.00
dirba Teisės klinika, kurioje visi parapijiečiai gali gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą.
Reikalinga išankstinė registracija tel.: 8 37 323548, 8 37 200883 ar el. paštu klinika@
teisesmenas.lt

Tradicinė Verbų mugė!
Š. m. balandžio 9 d. 9.00–15.00 val. prie Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos vyks
tradicinė parapijos institucijų Verbų mugė. Mugės metu įsigydami parapijos savanorių
rištas verbas ir įvairius suvenyrus paremsite parapijoje vykdomus gailestingumo darbus.
Po kiekvienų Šv. Mišių visi dalyvaujantys parapijiečiai bus nemokamai vaišinami arbata, galės susipažinti su parapijoje vykstančiomis socialinėmis ir karitatyvinėmis veiklomis.
Informacija tel.: 8 37 323548, 8 676 38333, el. paštas lc.slauga@gmail.com

Kviečiame į nemokamus Slaugos ir sielovados kursus!
Mokymai vyksta laisva forma – kviečiame prisijungti jų eigoje arba ateiti išklausyti
tik Jums įdomią temą. Artimiausiu metu bus nagrinėjamos sekančios temos:
Balandžio 5 d. „Fizinis aktyvumas vyresniame amžiuje“;
Balandžio 19 d. „Pašalpos, lengvatos, senelių namai – socialinė pagalba sergančiajam ir šeimai“.
Mokymai vyksta trečiadieniais nuo 18.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos
konferencijų salėje, adresu: Žemaičių g. 31a. Informacija tel.: 8 37 323548, 8 676 38333,
el. paštas lc.slauga@gmail.com

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“

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa
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