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– Visą dieną adoruojame Švč. Sakramentą Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
– 18 val. Velyknakčio pamaldos su žiburių, žodžio, krikšto liturgijomis ir Šv. Mišiomis. Visuotiniai 

atlaidai už krikšto pažadų atnaujinimą. 
– Žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakę. Norėdami parsinešti namo šv. 

vandens, atsineškite tam indą.
– Po Velyknakčio Šv. Mišių bus šventinami Velykų stalo valgiai. 

	Balandžio 16 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
– 8 val. Prisikėlimo pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mišioms.
– Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).

	Balandžio 17 d. – Velykų antroji diena:
– Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
– Nuo šiandien užrašomos sudėtinės Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.

	Balandžio 21 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską.
	Balandžio 23 d. – Antras Velykų sekmadienis (Atvelykis) – Mažųjų Velykėlės. DIEVO GAILESTINGU-

MO SEKMADIENIS. Ir Šv. Jurgio – Lietuvos globėjo minėjimas.
– 9, 12 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Jurgį aukojusiųjų intencijomis, prašant Dievo palaimos 

žemdirbiams. Bus šventinamos sėklos.
– Šv. Jurgį minėsime Antupių kopl. 04.23 d. 11 val.; Pūstapėdžių kopl. 04.23 d. 11 val. 

	Balandžio 25 d. – Šv. Evangelistas Morkus.
	Balandžio 29 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja – Europos globėja. 
	Balandžio 30 d. – Gyvybės diena – „Gyvybė – didžiausia vertybė“.

– Nuo 10 iki 14 val. parapijos salėje atvykę iš Kauno klinikų kraujo donorystės centro darbuotojai 
lauks kraujo donorų. Padėkime gelbėti gyvybes padovanodami dalelę savęs.

– 10.30 val. Šventinė eisena nuo Vilkaviškio ligoninės „Už gyvybę“.
– 11.45 val. Sveikinimo žodis Katedros šventoriuje.
– 12 val. Šv. Mišios už gyvybę.
– 13.30 val. Gyvybės dienos minėjimas – koncertas parapijos salėje. Visus nuoširdžiai kviečiame.

	Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. 
– 17.40 val. – Giedosime Švč. M. Marijos litaniją.

	Gegužės 7 d. – Motinos diena.
– 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
– 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės 

valandos – „Egzekvijos“.
– Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
– Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias mo-

tinas aukojusiųjų intencijomis.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GARBINGOJO 
ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO  

(1873–1962) BEATIFIKACIJOS IŠKILMES
Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivysku

po  Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 
2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų 
skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai iš
skirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Beatifikacija – skelbimas palaimintuoju – yra ne tik asmens dorybių pripažinimas, 
bet ypač Dievo darbų per tą asmenį atpažinimas. Juk kiekvienas palaimintasis ar šventa
sis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai mums tampa spindinčiais 
Evangelijos įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais. 

O kuo skiriasi palaimintasis nuo šventojo? Atrodytų, kad palaimintieji mažiau 
šventi už šventuosius, tačiau taip nėra. Šie titulai reiškia paminėjimo liturgijoje laipsnį. 
Palaimintieji yra minimi liturgijoje to krašto Bažnyčioje (turima mintyje visa bažnytinė 
provincija), kurioje gyveno ir veikė, o šventųjų reikšmė pranoksta vietinę Bažnyčią, todėl 
jie minimi visuotinės Bažnyčios liturgijoje. Tad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus skelbi
mas palaimintuoju yra visų pirma dovana Lietuvos žmonėms. „Garbė lietuvių tautai, kuri 
davė tokį didvyrį!“ – taip apie Teofilių Matulionį 1936 m. lietuvių maldininkų grupei pasa
kė popiežius Pijus XI. 

Bažnyčia išpažįsta šventųjų bendravimą ir pagerbia iškiliausius savo narius „ne 
vien dėl jų pavyzdžio, bet dar labiau dėl to, kad jiems rodoma broliška meilė stiprintų 
Dvasioje visos Bažnyčios vienybę. Mat kaip krikščioniškas žemės keleivių bendravimas 
mus labiau suartina su Kristumi, taip artimas ryšys su šventaisiais mus su Juo sujungia. 
[...] Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip Viešpaties mokinius ir sekėjus dėl jų ypatingo 
atsidavimo savo Karaliui ir Mokytojui“ (KBK 957).

Garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas liudija drąsą ir tvirtumą, kuriais pa
prastas žmogus gali atsilaikyti prieš sąžinės ir religijos laisvę niekinančią sistemą. Šešio
lika metų kalėjime ir ketveri – namų arešte arkivyskupui buvo skirti ne už nusikaltimus, 
bet iš neapykantos krikščioniškajam tikėjimui. Savo kankinyste arkivyskupas Matulionis 
paliudijo ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Jį gerbdama Bažnyčia prisimena ir 



BALANDŽIO MĖNESIO SKELBIMAI: 
	Kovo 31 – Balandžio 2 d.  – Gavėnios rekolekcijos.

– Rekolekcijas ves Palemono klebonas kun. Darius Vasiliauskas.
– Šeštadienį (balandžio 1 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
– Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizaci-

jų išlaikymui.
	Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:

– 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
	Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:

– 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus.
	Balandžio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:

– 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
	Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:

– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. 
Antano relikvija.

pagerbia visus krikščioniško tikėjimo ir sąžinės kankinius, ateistinio komunizmo aukas, 
tremtinius, kurių gyvenimo auka už tikėjimą ir Tėvynės laisvę nėra taip plačiai žinoma.

Tie, kuriems teko laimė susitikti garbingąjį Teofilių, su juo bendrauti ar susirašinė
ti, žavėjosi jo užsidegimu apaštalauti ir tvirtybe nesileisti į jokius kompromisus su sąžine. 
Nors persekiotojai, tardytojai ir kalintojai jam siūlė laisvę, jeigu atsisakys ištikimybės Die
vui ir Bažnyčiai, tai jo nesuviliojo.

Garbingojo Teofiliaus gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos 
Dievas nori mums perteikti: ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir 
rūpinimąsi tikėjimo skleidimu – misijomis. Suprasdamas, kad šių uždavinių įgyvendini
mas pranoksta žmogaus jėgas, garbingasis Teofilius sėmėsi stiprybės maldoje. Jo inicia
tyva 1938 metais Kauno šv. Mikalojaus (seserų benediktinių) bažnyčioje buvo pradėta 
nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Malda ir pasivedimas Viešpaties valiai padėjo jam 
išgyventi sudėtingiausius išbandymus ir išlikti nepalaužtos dvasios iki galo liudijant, ko
kią jėgą trapiam žmogui suteikia krikščioniškasis tikėjimas.

Skelbimas palaimintaisiais ar šventaisiais aktualus ir džiaugsmingas ne tiek dan
guje esantiems asmenims, kiek žemėje keliaujančiai Dievo tautai. Prie dangiškos garbės 
mes nieko nepridėsime, bet turėdami Bažnyčios pripažintą palaimintąjį patys praturtėsi
me ir su didesniu pasitikėjimu šauksimės jo užtarimo.

Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą. Tai ne tik istorinis įvykis, bet ir 
kvietimas drąsiai gyventi Evangelija šiandienos iššūkių ir persekiojimų akivaizdoje. Tai – 
gera galimybė susitikti gyvąjį Jėzų ir tapti jo mokiniu. Nelikime nuošalyje, bet ruoškimės 
ir aktyviai dalyvaukime!

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

 	Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
– Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norėtumėte, 

kad būtų meldžiamasi, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
	Balandžio 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:

– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
	Balandžio 9 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis:

– Šv. Mišiose šventinamos verbos.
– 12 val. Šv. Mišiose po iškilmingo verbų pašventinimo eisime Verbų procesiją.

	Balandžio 10, 11 ir 12 d. – Didysis Pirmadienis, Antradienis ir Trečiadienis:
– Pamaldos įprastu laiku (8 ir 18 val.).
– 11 d. nuo 8 val. Katedroje prasidės 24 val. nenutrūkstama adoracija, kurią baigsime 12 d. 8 val. 

Visus nuoširdžiai kviečiame, atraskime valandėlę laiko pabūti Viešpaties artumoje.
	Balandžio 13 d. – Didysis Ketvirtadienis:

– Ryte (8 val.) šv. Mišių nebus.
– 12 val. Krizmos Šv. Mišios. Vyskupas su savo kunigais aukos Šv. Mišias, kurių metu bus šventina-

mi ligonių patepimo, katechumenų ir Šv. Krizmos aliejai. Bus atnaujinami kunigystės šventimų 
pasiryžimai.

– 18 val. Paskutinės vakarienės (Eucharistijos įsteigimo) Šv. Mišios, kurių metu po Garbės himno 
„užsigavi“ (nutyla) varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio „Gliorijos“. Po pamokslo Celebran-
tas Kristaus pavyzdžiu mazgos kojas dvylikai vyrų.

– Visuotiniai atlaidai už himno „Prieš taip Didįjį“ giedojimą prieš įstatytą Švč. Sakramentą. 
– Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius ilgiau pabudėti prie išstatyto Švč. Sakramento. Adoracija vyks 

iki 24 val.
	Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis – Kristaus kančios diena:

– Šv. Mišios neaukojamos. 
– 9 val. Kryžiaus kelio apmąstymas adoruojant Švč. Sakramentą. Adoracija tęsis iki vakaro pamaldų.
– Visą dieną klausykloje budės kunigas. Švęskime Susitaikymo sakramentą, atlikime išpažintį, kad 

Velykas švęstume vienybėje su Dievu.
– 18 val. Kristaus kančios pamaldos. Visuotiniai atlaidai pelnomi už Kryžiaus pagerbimą (aukos, 

surinktos pagerbiant Kryžių, skiriamos Šventosios Žemės šventovių išlaikymui). Pamaldas už-
baigsime procesija į Kristaus kapo altorių (mažąją bažnyčią).

– Nuo vakarinių pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio vakaro pamaldų prieš altoriaus Kryžių priklaupia-
me. 

	Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis – Bažnyčia budi prie Kristaus kapo apmąstydama Jo kančią ir 
mirtį:
– 9 val. Graudūs verksmai.


