
Mums labai svarbi jūsų nuomonė. Kokį „Jokūbo kelią“ Jūs norėtumėte matyti? 
Kokios informacijos trūksta? Gal turite pasiūlymų? Mielai laukiame atsiliepimų  
el.p. jonava.jokubokelias@gmail.com  arba perduokite atsiliepimą į raštinę. Ačiū 
Jums! 

Suaugusiųjų „Alfa“ kurso komandos savanoriai vyksta gražiai misijai į 
Palemono parapiją ir veda „Alfa“ kursą besiruošiančių sakramentams vaikų 
tėveliams. Tai leidžia pamatyti kitos parapijos kasdienybės gyvenimą ir 
pasidalinti sava sukaupta patirtimi. Išsamiau apie tai papasakosime vėliau.  

   

 

Mielieji, šv. apaštalo Jokūbo parapijos tikintieji, 

Diena gena dieną, o valanda veja valandą ir vos tik spėję apsidairyti suprantame, kad 

dar vieni metai lieka mums už nugaros, tačiau tuo pačiu čia pat nauji atradimai ir 

nauji gyvenimo iššūkiai, tik turėkime drąsos. 

Linkime, kad atėjusios šventės leistų sustoti ir pabūti artimiausių žmonių apsuptyje, 

kad Išganytojo gimimas nuskaidrintų mūsų širdis ir pripildytų Dieviškosios malonės, 

kad ir esanti kasdienybė, kas kartą atneštų mums pažinimo ir pajautimo jausmą.  

Tebūna mumyse gailestingumo ne tik duoti ir dalintis, bet ir sugebėti priimti, 

pasidžiaugti ir padėkoti. 

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais! 

  Sveikina „Jokūbo kelio“ kolektyvas 

Šiame numeryje: 
o Klebono 

pasidalinimas 
mintimis  

 
o Pašauktas šlovinimo 

muzikai 

 
o Gailestingumo 

Jubiliejus 2016 

 

o Skelbimai  

 

Bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.  Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.  Ūmai 

prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems,(Lk 2, 10-14) 

 

  
 

     ž i e m a ,  2 0 1 5 
                                         ( N   r .  6 ) 

J o n a v o s  š v . a p a š t a l o  J o k ū b o  
parapijos leidinys 

Popiežius Pranciškus dar gruodžio pradžioje įžiebdamas Kalėdų eglę ir prakartėlę 
Asyžiuje kalbėjo „Kiek daug mūsų brolių ir seserų nuskendo jūroje. Dabar jie pas 
Viešpatį. Jis atėjo pas mus nešinas viltimi. Mes turime priimti šią viltį. Jis pas mus 
atėjo pasakyti, kad Jis yra stipresnis už mirtį, kad Jo gerumas didesnis už žmogaus 
piktumą. Jis mums atnešė savo gailestingumą. Kalėdos mus kviečia atverti širdis 
gailestingumui ir atleidimui“.  
Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ apie šv. Kalėdas yra pasakęs, kad angelo 
paskelbta žinia skamba ir mums, vėl švenčiantiems Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. 
Tarp daugeliu mus pasiekiančių naujienų ji yra ne tik džiugiausia, bet ir svarbiausia, 
nes primena, priartina negęstančią Dievo meilę žmogui. Dievo Sūnus gimė tarp mūsų, 
Dievas yra arti. 
Kristaus gimimas iškalbingiausiai liudija viltį: juk Betliejaus nakties tamsa neužgožė 
žvaigždės švytėjimo, atvedusio Išminčius pas gimusį Kūdikį; nesvetinga olos aplinka 
nesutrukdė ateiti į pasaulį Mergelės Marijos Sūnui; Erodo žiaurumas nesunaikino 
Dievo užmojo padėti žmogui. Tai ženklai, kurie ir šiandien yra iškalbingi. 

Šventų Kalėdų prasmė mūsų kasdienybėje 
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Iš ties, kai lakstome po prekybos centrus, desperatiškai ieškodami dovanų ir bandydami nuveikti dar galybę darbų, net 
nepajuntame, kaip į mūsų namus tyliai ateina Šv. Kalėdų stebuklas. Kokia šio stebuklo prasmė šiandienoje?Dalinamės, 
ką apie tai sako Popiežius Pranciškus ir mūsų, Kauno arkivyskupijos, ganytojai.  
 

Parapijos raštinė: 
 

Vilniaus g. 11, LT-55181 
Mob. tel. 8-650 76 401, tel. (8-349) 54 842 

El. paštas: jokuboparapija@gmail.com 
Parapijos Skype kontaktas: jonavosparapija 

Raštinėje tikintieji laukiami: 
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9.30 – 

17.30 val. 
(pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val., 

antradieniais ir penktadieniais 10.00 – 11.00 
val. pertrauka dėl kolektyvo susirinkimo) 
(savaitgalį kunigo ieškokite bažnyčioje). 

 

Skarulių šv. Onos bažnyčioje Šv. Kalėdų 
Mišios bus aukojamos 

GRUODŽIO 25 d. 
12.00 val. 

Skelbimai, naujienos, džiaugsmai 

 
GRUODŽIO 24 d.  

23.00 val.  
KALĖDŲ NAKTIES 

(PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS 
 
 

GRUODŽIO 25 d. 
 8.00 ir 10.00 val. 

Šv. Kalėdų šv. Mišios 
 
 
 
 

GRUODŽIO 26 d. 
 10.00 ir 12.00 val. 

Antroji šv. Kalėdų diena 
PO SUMOS 13.00 val. - 
JONAVOS KULTŪROS 

CENTRO MIŠRAUS CHORO 
"ŽEMYNA" KONCERTAS 

 

Vyrų maldos grupė jau 
trečius metus besirenkanti 
ir gaubianti malda visą 
Jonavos miestą kviečia 
vyrus prisijungti. Šiais 
skubėjimo laikais, kai 
nuolatos trūksta laiko, 
kviečiama stabtelėti ir 
įsiklausyti, bei savo 
vyrišką jėgą pašvęsti visų 
pirma maldai ir tik paskui 
kibti į nesibaigiančius 
darbus.  
Vyrai nuo rudens atlieka ir 
gražią savanorišką misiją – 
važiuoja į Pravieniškių 
pataisos namus – atvirąją 
koloniją ir  su ten bausmę 
atliekančiais vyrai 
išgyvena Šv. Juozapo vyrų 
maldos dvasingumą.  
Išsamiau apie vyrų maldos 
grupę skaitykite kitame 
numeryje, o jei nori 
plačiau sužinoti jau dabar, 
išdrįsk ateiti ir pats 
pamatyti, gali susisiekti su 
Sigitu arba Arūnu 
parapijoje arba tiesiog 
ateiti. Nežinai kur? Vyrai 
renkasi: antradienį – 
parapijos namuose, 2 
aukšte ir atlieka dvasines 
Ignaco Lojolos pratybas, 
19 val. Šeštadienį, 
parapijos namuose, 
adoracijos koplyčioje, 7 
val ryte.  

Esi laukiamas. 

Ištiesta pagalbos ranka - savanorystė svetur 

Vyrų maldos 
grupė 



Labai sunku pasakyti, kas 
labiausiai įsimena, galbūt, 
man kaip ir kiekvienais 
metais labiausiai atmintyje 
išliko keturių dienų žygis į 
Šiluvą su jaunimu, kai 
vyksta tikras piligriminis 
išgyvenimas. O šiaip yra 
kasdienybė, kuri turi savų   

 
 

 Juk ne taip retai patiriame savotišką tamsą ir abejingumą 
Evangelijai; pasaulyje pasireiškiantys bandymai konstruoti 
žmogų jo paties išmanymu ir rankomis kelia realią grėsmę 
visuomenei; pats žmogus kartais nebevertina savęs ir savo 
gyvenimo, likęs vienišas nebesugeba pakelti slegiančių 
nesėkmių. 
Kalėdos gali atgaivinti viltį ir pasitikėjimą. Tiesa, jos kviečia 
pasidžiaugti ne ryškiai spindinčia saule, o ramia žvaigžde; ne 
gausių minių pripažinimu Išganytojui, o kelių piemenų ir 
Rytų išminčių pasveikinimu. Bet žvaigždė primena 
patekėsiančią saulę, pirmieji Betliejaus olos lankytojai jau 
pranašauja pasaulio tautas, kurios visais laikais švęs Jėzaus 
gimimą. 
Taip pat ir šiose šventėse, jei tik atveriame širdį, galime 
žavėtis šviesos stebuklu tamsoje, Dievo galybe 
pasireiškiančia per žmogišką trapumą, nepaprasta didybe 
mažuose dalykuose. Priimkime Dievo meilę, pamatykime 
šviesą ir gėrį, kuris yra arti mūsų. 
O dar labiau dalinkimės juo, kaip dalinamės kalėdaičiu, ne 
tik išsakydami gražius linkėjimus, bet ir konkrečiai ateidami 
į pagalbą, būdami arti kito žmogaus. 
Visiems linkiu Betliejaus Kūdikio atneštos ramybės, vilties ir 
angelų paskelbto džiaugsmo. 
Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius yra kalbėjęs, jog 
Kristaus gimimą lydėję įvykiai – šviesa virš Betliejaus ir 
skambančios angelų giesmės – išgąsdino piemenis, todėl 
pirmiausia angelas juos nuramino sakydamas: „Nebijokite!“ 
Mums visiems – dvasininkams ir pasauliečiams – šiandien 
reikia šio padrąsinančio angelo žodžio, nes mūsų širdys 
dažnai būna perpildytos nerimo ir baimės. Mus gąsdina 
kiaulių gripas, mažinamos pensijos, siautėjantys nusikaltėliai 
ir mūsų pačių nesibaigiančios bėdos. Kai kas išsigandęs net 
bėga iš Tėvynės, tikėdamasis kitur rasti didesnį saugumą.  

Deja, neįmanoma pabėgti nuo nerimo ir baimės, todėl 
reikia mokytis patiems tai įveikti. 
Vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėdamas apie dovanas 
teigia, jei žmogus perka kitam dovaną ir nori jam gera 
padaryti, tai yra dvasingumo pradžia – bendrystės 
dvasingumo, kuriame stiprinamas santykis, kur dovana 
tampa įkūnytu kitam žmogui dėmesiu ir laimės linkėjimu. 
Aišku, dovanos gali būti kitam žmogui ir savanaudiškos, 
dėl noro įtikti ar papirkti. Tačiau dovanos, ypač 
kalėdinės, esmė yra priminimas, kad žmogus nori 
dovanoti dalelę savęs, kad jam rūpi kiti, kaip kad Dievas 
dovanoja save žmonijai iš meilės. Vaikams dovanos 
galėtų būti tai, kas juos ugdo ir brandina, tėvams tai, kas 
yra jiems padėka iš vaikų, o seneliams – dalykai kurie 
primena brangius gyvenimo įvykius ar žmones. 
Gal reikėtų pradėti paraginimu, ką daryti per šias šventes. 
Norėčiau pakviesti žmones ateiti į šv. Mišias, pajusti 
Kalėdų nuotaiką ne vien savo aplinkoje, bet ir 
bendruomenėje, parapijoje, bažnyčioje. Jeigu žmogus 
dalyvauja šv. Mišiose, šventė būna visavertė ir dvasiai, ir 
kūnui. Labai svarbu pabūti su šeima, nes įsisukę į 
beprotišką tempą labai mažai laiko praleidžiame su 
savais. Kadangi šiemet dienų švęsti bus nemažai, raginu 
susitikti ir su ta platesne šeima: pusbroliais, pusseserėmis, 
kitais giminaičiais. Tai labai gera proga pabūti kartu. Na, 
o ko vertėtų nedaryti? Labai raginčiau vengti nesaikingai 
vartoti alkoholį, nes pastebime, kad ilgos šventės tampa 
besaikėmis išgertuvėmis. Tai jau šventės iškraipymas ir 
paniekinimas. Sutikti Kalėdas neblaiviai ir praleisti jas 
skaudama galva – tai daryti bloga tiek sau, tiek savo 
artimiesiems. Tiesiog neapsimoka taip daryti. 

Parašytas remiantis bernardinai.lt straipsniais 
 

Šventų Kalėdų prasmė mūsų kasdienybėje 
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Vėl stabtelėjome savo bėgime Advento susikaupimui ir 
laukimui, skaičiuojame paskutines dienas iki Išganytojo 
Gimimo šventės, su kokiomis nuotaikomis išgyvenate šį 
laiką? 
Visaip būna, visokių tų rūpesčių yra. O adventas susijęs su 
tuo, kad jį kažkam turi padaryti, tai ir prakartėlė ir visi 
organizaciniai dalykai, kažkam dovanėlės, kažkam 
atsilyginti, kas per metus pasižymėjo. Bet aš visiškai tam 
nepasiduodu, kaip anksčiau, aš praktiškai per adventą neinu 
jau į prekybos centrą nieko neperku, užsuku tik kur į 
parduotuvėlę ir nusiperku batono duonos, stengiuosi per 
adventą nieko nepirkti vartojimui. Taip pat su renginiais, 
dažnai kleboną kviečia į adventinį vakarą, ten nuėjus 
pamatai, kad tai pusiau adventinis vakaras, pusiau balius, 
tad šiemet beveik niekur nėjau, nes ir aš noriu advento, nes 
jie visur eitum, tai gautųsi, kiek advente dienų, tiek ir tų 
vakarų.  Tačiau tame per daug triukšmo, todėl aš pasirinkau 
tiesiog turėti advento laiką su susikaupimu ir ramybe. 
Įprasta apžvelgti praėjusius metu ir pasidalinti 
svarbiausiais įvykiais, kas, jūsų nuomone, šiemet buvo 
įsimintiniausio parapijos gyvenime?  
 

niuansų, tačiau per daug neišsiskirianti, niekur 
nekeliavome. Kai būni jaunas kunigas ar vikarauji tai 
būna viskas nauja ir nauji atradimai, o dabar tiesiog 
išgyvenamas laikas su patirtimi.  
Žinoma, pati kasdienybė, kiek kitokia, jaučiasi ramesnis 
laikas, mažiau kunigų, atitinkamai ir veiklos parapijoje 
kiek aprimusios. Bet tai nėra kažkuo išskirtina lyginant su 
pasauliu, štai tarkime kitose šalyse iš vis kunigas 
aptarnauja po 10-12 parapijų, todėl mes dar turime 
geresnę situaciją, tačiau pastebima tendencija, kad 
žmonėms nereikia Dievo. 

Susitaikymas su Dievu mus sutaiko ir su artimu, daro 
jautrius jo poreikiams. Gailestingumo jubiliejaus metai 
įpareigoja uoliai įgyvendinti krikščioniškojo 
gailestingumo darbus ir taip pasitikrinti, ar gyvename 
kaip Jėzaus mokiniai. Popiežius Pranciškus ragina iš 
naujo atrasti gailestingumo darbus kūnui: išalkusį 
pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą 
aprenkime, ateivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį 
aplankykime ir mirusį palaidokime. Primena ir 
gailestingumo darbus sielai: nemokantį pamokykime, 
abejojančiam patarkime, nuliūdusį paguoskime, pikta 
darantį sudrauskime, įžeidimus atleiskime, kantriai 
pakęskime mus skaudinančius žmones, melskimės už 
gyvus ir mirusius (plg. MV, 15). 

Veiklia meile trykštantis popiežius Pranciškus 
kviečia tapti piligrimu – apmąstyti savo, kaip krikščionio, 
per gyvenimą nueitą kelią – ir pasiekti Romą, kur bus 
atvertos popiežiškųjų bazilikų Šventosios durys, ar kaip 
piligrimui įžengti pro atvertas savo bažnyčios duris ir 
atsivesti tą, kuris dar neišdrįso.  

Mums tokia ypatinga piligrimystės vieta šiais 
Gailestingumo jubiliejaus metais tampa Vilnius – Dievo 
gailestingumo miestas, kur kelerius metus gyveno Dievo 
gailestingumo apaštalė šv. Faustina Kovalska. Čia buvo 
nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, šiandien 
garbinamas Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. 
Čia pats Viešpats Jėzus šv. Faustinai apreiškė maldą, 
pavadintą Dievo gailestingumo vainikėliu. Čia savo 
pirmuosius įžadus davė Gailestingojo Jėzaus Seserų 
bendruomenės kandidatės, kurios dabar visame pasaulyje 
skelbia Dievo gailestingumą. 

Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, 
vyksiančiame 2016 metais gegužės 6-8 dienomis 
Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės 
į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir 
dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui 
Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo 
gailestingumas. 

Išgirskime Dievo skambučio melodiją, kviečiančia 
mus atsiverti Gailestingumo jubiliejaus malonei! 
Išmokime tą melodiją ir skambinkime ja į kaimynų namų, 
ligoninių, globos, vaikų, vienišų žmonių namų duris! 
Dalinkimės gailestingumo vaisiais su kitais, kai jie 
prisirps dvasinio gyvenimo sode. 

Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikime Švč. 
Mergelei Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“ tapusiai 
Įsikūnijusio gailestingumo Motina ir visos žmonijos 
gailestingąja Motina. Tebūna Ji mūsų kasdienybės reikalų 
pas Sūnų užtarėja ir teveda Ji mus Dievo gailestingumo 
šaltinio link. 
 Lietuvos vyskupai, 2015-11-28 

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo jubiliejui 

Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas 
įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir 
paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų 
kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per 
popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015 – 2016 
metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų 
gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo iškilmės, iki  2016 metų lapkričio 20-osios – 
Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės,  veikliai ir vaisingai 
išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus. 

Šiuo laišku kviečiame Jus nepraleisti šio malonės 
meto ir dalinamės keliomis mintimis, kaip galėtume 
užauginti ir skonėtis širdimi Ypatingojo gailestingumo 
jubiliejaus vaisiais. 

Kartu su popiežiumi Pranciškumi, visų pirma 
kreipiame mūsų žvilgsnį į Jėzų Kristų, kuris „yra Tėvo 
gailestingumo veidas” (Misericordiae Vultus, 1). Per Jėzų 
patiriame gailestingumą, kuriuo Dievas mus pasitinka ir 
kuris yra mūsų išganymo sąlyga (plg. MV, 2). 
Nepriimdama ir nedovanodama gailestingumo, 
visuomenė prisipildo liūdesio, nusivylimo, beprasmybės 
ir susvetimėjimo jausmo. Tas jausmas pirmiausiai 
paliečia kenčiančius ir nesulaukiančius pagalbos, bet taip 
pat ir tuos, kurie ramybės ir džiaugsmo ieško tik sau, nuo 
„svetimo“ skausmo atsitverdami abejingumo siena. 

Gailestingumo metai mus kviečia maldai. Turime 
įrankį. Dievo gailestingumo vainikėlio malda savo 
nuodėmes, žaizdas, baimes – visą savo gyvenimą, 
patikėkime  Dievui ir leiskime Viešpačiui jį perkeisti, kad 
Dievo gailestingumą išgyventume kaip džiaugsmo, 
giedrumo ir ramybės versmę (plg. MV, 2). Atnaujinkime 
asmeninę maldą, junkimės į maldos grupeles, drauge 
dėkokime Dievui už Jo gailestingumą ir melskime jo sau 
bei visam pasauliui. Ypatingai prisiminkime visus 
sergančius, kenčiančius, dėkokime už jų tikėjimą, viltį ir 
už tai, kad savo malda ir auka jie vienijasi su išganančia 
Jėzaus Kristaus kančia. Turėkime drąsos ir mokykime 
maldos tuos, kurie melstis nemoka! 

Visiems norintiems pradėti naują gyvenimą Jėzus 
įsteigė Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Jubiliejiniais 
Gailestingumo metais popiežius Pranciškus ragina iš 
naujo atrasti, patirti Atgailos ir Sutaikinimo sakramento 
galią. Jis prašo mus „Dievo Sūnaus, kuris, atmesdamas 
nuodėmę, niekada neatstūmė nusidėjėlio“ (MV, 19) 
vardu. Kvietimas skirtas kiekvienam: dėl savo 
gyvensenos seniai nutolusiam nuo Dievo, ir tam, kuris 
pašauktas kitiems Jėzaus vardu suteikti nuodėmių 
atleidimą. 

Prašome visų kunigų savo parapijose tikintiesiems 
Advento, Gavėnios laiku organizuoti atgailos pamaldas, 
padėti pasiruošti susitaikinimui su Dievu ir švęsti jį. 
Paremkime vieni kitus bendruomenine malda ir padėkime 
patirti Viešpaties atleidimo grožį. Dovanokite ir 
užtikrinkite tikintiesiems galimybę ir kitu laiku priimti šį 
sakramentą, kvieskite ir susitikite dvasinio vadovavimo 
pokalbių. 
 

Klebonas kun. Audrius dalinasi pamąstymais apie praėjusius metus 



Gailestingumo Jubiliejus 2016 

J o k ū b o  k e l i a s          6         ž i e m a ,  2 0 1 5                                           ž i e m a ,  2 0 1 5           3              J o k ū b o  k e l i a s                                           

Parapijoje ypatingas dėmesys bus 
skiriamas: 
 
Atgailos sakramentui ir galimybei jį atlikti. 
Visuotinės maldos skaitymas sekmadieniais 
Piligriminių kelionių organizavimas su klebonu 
Maži gailestingumo žygiai stokojantiems 
Ligonių lankymas ir Komunijos nešimas 
„Alfa“ kursai ir katechumenatas suaugusiems 
Dienos metu atverti bažnyčias 
„Atsinaujinimo“ dienos organizavimas 
Carito veiklos parapijoje stiprinimas 
Gailestingumo metų šventei 
Švenčių organizavimas vienišiem žmonėms 
„24 valandos“ viešpačiui kovo 3-4 d. 
Gailestingumo vakarams                 

šventimas turėtų kilti iš jų, kad jos kalbėtų ir dalintųsi. Apie 
tai svarbu kalbėti ir viešinti, kad vienuolystė nėra kažkoks 
kvailas pasirinkimas, bet anaiptol, tai yra nuostabus 
gyvenimo kelio pasirinkimas, tada kai žmogus myli Dievą 
ir nenori nieko iš jo imti, bet nori duoti. O kaip galima 
duoti? Per kitus žmones, jam tarnaujant. Kiekvienas turi 
savo charizmą, vienas moka išklausyti ir nieko nepasakyti, 
kitas, kaip tik nemoka išklausyti, bet gali pasakyti, kitas 
tarnauja leidinius leisdami. Kiekvienas iš meilės Dievui 
atranda savo tarnystę.  
Popiežius Pranciškus pakvietė mus švęsti Gailestingumo 
metų jubiliejų, atvertos gailestingumo durys pagrindinėse 
šventovėse, į kur mes esame kviečiami?  
Mus kviečia išgyventi išpažintį ne statiškai, bet žmonės 
kviečiami patirti tikrą gailestingumą per atleidimą. Kad 
pažintų tikrąjį Dievo veidą, Tėvo veidą. Kartais žmonėms 
yra sunku suprasti, bet aš nors ir užaugęs be tėvo, bet man 
nėra sunku suprasti, kokios yra tėvo savybės: 
gailestingumas, atjauta, pagalba, užuojauta. Ir kažko 
šventimas duoda didesnį pajautimą, ne tik žmonėms, bet ir 
mums kunigams. Ir mus keičia, juk ir mums skamba 
popiežiaus mintys ir daromi darbai. Ir atlaidumo daugiau 
turėti, visi mokomės iš to. Ir kad šie gailestingumo metai 
man asmeniškai paliks savotišką pėdsaką, tai aš net 
neabejoju.  
Kas jums yra Gailestingumas? Kaip jis pasireiškia 
kasdienybėje? 
Man tai gailestingumas asocijuojasi su tuo, kai turi 
atsisakyti teisingumo. Jei neatsakai teisingumo, tada užkerti 
sau kelią būti gailestingu. Tarkim aš galiu būti teisus, pats 
paprasčiausias pavyzdys, ėjimas per perėją ir vairuotojas 
nespėjęs sustabdyti nutrenkia, kas iš to, kad aš teisus, jei 
esu miręs? Juk prieš eidamas turiu įsitikinti, kad mašina 
sustos praleisti. Kasdienybėje, kad ir su darbuotojais, 
tarkim padaro klaidas arba vėluoja, ar neateina ir žiūrint iš 
teisingumo pusės, suvaldant situaciją, juk norisi ne tai 
nubausti, bet kad žmogus pajaustų pasekmes, ko nepadarė. 
Ir aš šiais metai jau kelis kartus to tiesiog nepadariau, nes 
Gailestingumo metai ir aš švenčiu tuos metus. Ir aš nekišu 
to savo teisingumo, bet pabūnu gailestingas ir neprikišu. Ir 
aš turiu įtarimą, manau Dievas seniai tą turi, aš tik dabar 
suvokiau, kad gailestingumas labiau veikia, nei 
teisingumas.  
Kaip šis gailestingumo metų jubiliejaus šventimas pasireikš 
parapijoje? Gal jau yra numatytų planų? 
Renginių yra numatyta, tiek visos Lietuvos mastu, tiek 
vyskupijos, dekanato ir parapijos mastu. Pas mus jau yra 
naujovė, kad kiekvieną dieną varpais skambinama 12 
valandą ir meldžiamasi „Viešpaties angelo“ malda, kad 
minėti maldos vidudienį. Bus ir rekolekcijų ir savaitgalių. 
Kviestume žmones į tai įsijungti.  
 

 Jei mes žvelgsime plačiau, remsimės šv. Raštu, o ir 
Jonas Paulius II sakė, kad tauta, kuri žudo savo 
kūdikius yra tauta be ateities, ir jei mes žvelgsime į 
Europą, kur gyvybė nebėra branginama ir gerbiama. 
Tuo pačiu ir pabėgėlių klausimas, tai tarsi ženklas, kad 
Dievas atiduoda žemę tiems, kad brangina gyvybę. Jei 
imame šv. Raštą, pati esmė, ką Dievas žada – 
palikuonys, tavo palikuonys bus gausūs, kaip jūros 
pakrantės smiltys ir jei žmogus nesugeba to priimti, 
kaip dovanos, tada viskas ir nusivažiuoja. Daug 
propagandos yra apie islamą, musulmonas, tačiau 
teroristai yra radikalai ir jų nėra daugumą, tai tik 1-2 
procentai, bet šalia jų yra nuostabių žmonių 
musulmonų, kurie nieko nenori žudyti, bet nori ramiai 
gyventi savo tikėjimu ir brangina gyvybę. Ir visos to 
baimės, jų finansavimas yra tik šalutiniai dalykai, jei tai 
Dievo planas ir jiems atiduodama žemė, jie čia sugebės 
išbūti ir įsikurti, jie iš nieko išgyvens. Mes juk to 
nežinome.  
Kiekvieni metai man yra atradimas, nes ko anksčiau 
nesupratau, tai dabar suprantu ir ko anksčiau negalėjau, 
dabar matau, kad galiu. Ir čia kalbu labiau apie save, 
kad ir teologinis supratimas ateina kitoks ir galiu 
paaiškinti ir žmonėm suprantamai pateikti, tai man yra 
atradimas, kad aš galiu suvokti tai, ko anksčiau 
negalėjau. Kiekvieni metai, kaip dovana. Nenorėčiau 
nei vienais metais būti jaunesnis dėka to, ką duoda 
kiekvieni metai.  
Šiais metais parapija išgyveno pokyčius, kai keičiasi 
kunigai, žmonės tarsi nerimastingai tai priima, ar tai 
įprasta praktika? Kaip vertinate šiuo pokyčius? Kodėl 
pačiam kunigui yra naudinga persikelti į naują 
parapiją? 
Šią situaciją tikintiesiems jau esu paaiškinęs, ji yra 
paini. Tačiau toks yra vikarų gyvenimas, kiekviena 
vikaras tai yra patyręs ir kilnojamas iš vienos parapijos 
į kitą, tokia jau yra jo duona. Jei įvyksta vienoj vietoj 
pokytis, tada sujuda keletas vietų, kad visur užsipildytų 
vietos. Ir šis vikarų kilnojimas ir priežastys nusakančios 
tai jau yra vyskupo kompetencija. Tiesiog tai yra 
bažnyčios tvarka, kad kunigas yra siunčiamas ten, kur 
jis labiau reikalingas ir gali pilniau išpildyti savo 
pašaukimą. Tai bažnyčios misija – būti ten, kur tuo 
metu labiausiai reikia.  
Kokia parapijos finansinė situacija? 
Kol kas negaliu pateikti tikslių skaičių, nes iki metų 
galo jie dar šiek tiek koreguosis, tačiau šiai dienai 
pajamų yra 58 883 eurai, pajamos susideda iš aukų ir 
rinkliavų per visus metus. O išlaidų yra 67 689 eurai, 
išlaidos pagrinde susideda iš komunalinių mokesčių, 
remonto, statybos darbų, įvairių paslaugų, ilgalaikio 
turto įsigijimo, suteiktos pagalbos, darbuotojų algų, 
sielovadinės veiklos, renginių, karitatyvinės pagalbos, 
liturginių reikmenų įsigijimo ir kitų išlaidų.  
Šiemet visa Bažnyčia šventė Pašvęstojo gyvenimo 
metus, kaip tai buvo švenčiama parapijoje? Kodėl 
nūdienoje svarbu kalbėti apie pašvęstąjį gyvenimą? 
Mūsų parapijoje kažko specialaus tam nebuvo, bet 
manau, kad šį klausimą galėtų atakyti pašvęstojo 
gyvenimo atstovės, nes tai jų metai, todėl ir šių metų 

EITI PRO ŠVENTĄSIAS 
DURIS REIŠKIA: 
 
išpažinti, kad Jėzus Kristus yra 
Viešpats – 
  sukalbėk TIKIU Į VIENĄ 
DIEVĄ    
sustiprinti Jame savo tikėjimą – 
  dalyvauk šv. Mišiose    
priimti naują Jo mums duotą 
gyvenimą – 
  atlik gerą išpažintį ir pasinaudok 
Atlaidų dovana    
leisti, kad Jis mus dar giliau 
įvestų į Bažnyčią – savo Kūną ir 
savo Sužadėtinę – 
  įsitrauk į konkrečią tikinčiųjų 
bendruomenę ir melskis 
POPIEŽIAUS INTENCIJOMIS    
leisti, kad mūsų širdis perkeistų 
į dvasinius namus, jog per 
Krikštą gautos šventos 
kunigystės galia atnašautume 
dvasines aukas, priimtinas 
Dievui (plg. 1 Pt 2, 5) – 
  įsipareigok daryti konkrečius 
gailestingumo darbus: pamokyk 
nemokantį; patark abejojančiam; 
sudrausk darantį piktą; paguosk 
nuliūdusį; nukęsk nuoskaudas; 
atleisk įžeidimus; melskis už kitus 
žmones, gyvus ir mirusius; 
pavalgydink išalkusį; pagirdyk 
ištroškusį; paremk stokojantį; 
priglausk keliaujantį; lankyk ir 
slaugyk ligonį; sušelpk kalinį; 
palaidok numirusį    
 

Gruodžio 8 dieną atvertos gailestingumo durys visame pasaulyje, Kauno arkivyskupijoje gailestingumo durys atvertos 
Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje. 
Numatyti renginiai visiems metams. Kviečiame susipažinti su pagrindiniais nacionalinio gailestingumo jubiliejaus 
šventimo renginiais.  

Parapijoje ypatingas 
dėmesys bus skiriamas: 
„Gailestingumo 
vainikėlio“ maldai 
Kvietimui švęsti vienišus ir 
stokojančius žmones kartu 
šventes 
Skambinti varpais 12 val ir 
melstis „Viešpaties 
angelo“ maldą 
Atgailo ir sutaikinimo 
pamaldoms su gyvu liudijimu 
Gyvojo rožinio jubiliejaus 
šventimui 
Bendruomenė kviečiama 
švęsti kartu.  



Ką liturgijai suteikia vargonai? Juk yra ir kitų muzikos 
instrumentų...? Dalinasi, kad vargonai yra lydintis 
liturgiją instrumentas, kuris suteikia iškilmingumo ir 
vargonais galima imituoti bet kokį kitą muziko 
instrumentą ir vargonai vadinami instrumentų karaliumi. 

  

Pašauktas šlovinimo muzikai 
 

Ir tam nebūtinai baigti mokslus ir turėti žinias, nes jei 
nori galima viską sužinoti ir išsiaiškinti. Dalindamasis 
apie sau keliamus tikslus, Egidijus prasitaria, kad jis ir 
bendruomenei besilankančiai bažnyčioje turi tam tikrų 
užduočių, ar kada susimąstėte kokių? Štai viena iš jų, kad 
mes, tikintieji, girdėtume lotynų kalbą giesmėse, kad 
išvykę į užsienį ir dalyvaudami šv. Mišiose jaustumėmės 
savi. Taip pat, kad girdėtume visam pasaulyje 
skambančias giesmes, būtume susipažinę su 
populiariosiomis giesmėmis ir taip vienytumėmės, bei jas 
atpažintume svetur. Anksčiau buvo numatytas giesmių 
grafikas ir pobūdis, kai dienomis buvo suskirstyta, kada 
kas grojama, kad tikintieji galėtų plačiau susipažinti su 
įvairiomis giesmių formomis ir galimybėmis.  
Šiai dienai pagrindą giesmių parinkimui duoda liturginis 
laikas, taip pat kunigo homilija ir liturgijos vedimas. 
Vargonininkas giesme gali uždėti dar vieną akcentą tos 
dienos vyraujančiai nuotaikai ir maldos dvasiai. Bet 
vienas esminių dalykų, ką pati giesmė reiškia Egidijui, tai 
jo asmeninės maldos forma kviečianti prisijungti ir 
bendruomenę, jis meldžiasi giedodamas ir ši malda virsta 
bendruomenine.  
Domiuosi, o kaip šioje maldoje išbūti nuolatos, kai tenka 
groti ne vieneriose šv. Mišiose? Tačiau Egidijus tame itin 
gerai jaučiasi, nes susidėliotas grafikas, kuris leidžia 
pilnai dalyvauti. Galbūt tenka priimti iššūkį sekmadienio 
rytais, kai savo balsą tenka pažadinti itin anksti ryte ir tai 
padaryti ne visada yra lengva, tačiau Dievo žodis čia 
suteikia savą impulsą ir prikelia visos dienos tarnystei, 
kuri dažnu atveju pareikalauja visų jėgų, nes tai išskirtinė 
diena.  
Būtent sekmadieniais iššūkius padeda išgyventi ir sumos 
choras, kur Egidijus stengiasi, kad ilgus metus giedojimui 
padovanoję choristai prisimintų savo jaunas širdis, 
energiją, vidinę laisvę ir kviestų bendruomenę išgyventi 
džiugias akimirkas giedant bendruomenines garbės 
giesmes Kūrėjui. Išsiduoda, kad yra reiklus vadovas ir 
turi savas užduotis choristams, bet jų neišduoda 
palikdamas mažą profesionalią paslaptį. Priduria, kad 
stengiasi su sumos choru giesmes atlikti profesionaliai, 
kaip tai įmanoma, tačiau šis profesionalumas neturi 
trukdyti įsijungti bendruomenei į giedojimą ir maldą, 

 Kiekvieną dieną šv. Mišių metu bažnyčioje girdime 
vilnijant giesmės garsą, kuris sklinda nuo vargonų. Ši 
balsas turi savininką – Egidijų Obrikį, Jonavos šv. apaštalo 
Jokūbo parapijos vargonininką. Jonaviečiai galbūt dar 
atmena laikus, kai Egidijus patarnavo prie altoriaus, buvo 
zakristijonas, kuris atrasdamas galimybę žvelgdavo į viršų, 
atidžiai klausydamas vargonų garsų ir tikriausiai šiai 
dienai atrodo tik pašaukimo kelio dalis tai, kad neilgai 
trukus jis ir „užlipo ant vargonų“.  
 
Vos pradėjus kalbėti Egidijus įvardija, kad daugiausiai apie 
jį patį kalba giesmė, kuri ir skamba iš jo lūpų ir muzikos 
garsai grojant. Leisdamasis į prisiminimus jis dalinasi, kad 
muzika lydėjo jo tėtį, senelį, tad niekas nenustebo, kai 
Egidijus pradėjo lankyti muzikinę mokyklą, grojo 
akordeonu. Deja šis instrumentas nebuvo itin mielas, tačiau 
kaip vėliau aiškėja, tai buvo paties Kūrėjo plano dalis, šiai 
dienai grojant vargonais praverčia tuo metu dar jaunystėje 
išmiklinta ranka akordeonu, kuri šiai dienai padrikus 
muzikos garsus sujungia į tobulą šlovinimo melodiją.  
Vėlesnis gyvenimo etapas Egidijų buvo nuvedęs iki stojimo 
į aktorinį meną, ir jam sekėsi, bet... Malda prašant parodyti 
kelią ir aiškus atsakymas – vargonininkus ruošianti 
programa aukštojoje mokykloje, čia Egidijus praleido itin 
gerą ir produktyvų laiką, kasdienė šv. Mišios, šv. Raštas, 
religiniai dalykai ir prasmingas dėstytojų, kunigų 
palydėjimas šiame procese, kai jie neskaičiuodavo nei 
laiko, nei savo atiduodamų jėgų. Šioje vietoje iš pačių 
širdies gelmių pamilo vargonus ir šiai dienai naudojasi 
kiekviena pasitaikančia proga prakalbinti šį instrumentą 
kiekvienoje aplankytoje bažnyčioje.  
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tačiau, kaip tik ją skatinti ir jai padėti. Daug tame 
niuansų, tačiau geriausi momentai, kai po šv. Mišių yra 
vidinis pakylėjimas ir džiaugsmas, kad pavyko vieni ar 
kiti dalykai ir jie visi Dievo garbei.  
Smalsauju, kokia yra vargonininko diena? Kaip tam 
ruošiasi? Egidijus dalinasi, kad jam itin svarbu einant 
link bažnyčios savo širdyje pradėti maldą, pasiruošimą. 
Svarbiausia intencija, kad visa, ką darys ir giedos – būtų 
tikra. Atėjus į bažnyčią vyksta pasiruošiamieji darbai, 
susižiūrėjimas liturginio laiko, kokia diena. Bandymas 
pajausti, kokią giesmę atsinešė ir ką nori pasakyti Dievui. 
Tai nėra bet kas atsiverčiama, bet ieškoma, kas 
tinkamiausia. Pasveikinant Viešpatį pasirenkama tai 
dienai tinkamiausia melodija, kuri atskleidžia ir vidinę 
būseną, kai iškalbama Dievui, kas slypi giliai, kviečiant į 
santykį su Dievu ir visą bendruomenę. Lygiai taip pat su 
psalmėmis. Kartais melodijos yra sukuriamos vietoje, kai 
vėliau melodijos net nebeprisimenama, kaip atkartoti. Ir 
taip kiekviena šv. Mišių vieta turi tam tikrą loginę seką 
persmelktą su vidiniu jausmu ir malda.  
Kaip vyksta susikalbėjimas su altoriumi? Egidijus 
įvardija, kad yra pora svarbių dalykų. Visų pirma svarbu, 
koks kunigas aukoja šv. Mišias, ar bus giedama per šv. 
Mišias. Girdėdamas kunigo tempą ir giedojimo būdą, prie 
to prisitaikoma, kad būtų vientisa. Užakcentuoja, kad 
vargonininkas nerodo savo išprusimo liturgijoje, bet jis 
švenčia liturgija ir yra tose normose, kurias liturgijos 
vadovas – kunigas, padiktuoja. Atsiliepiama liturgine 
kalbėsena.  
O ar būna tame kurioziškų nutikimų? Egidijus šypteli ir 
dalinasi, kad į viską per laiką pripranti žiūrėti 
profesionaliai, tarkim dingsta elektra, tai giedi be 
muzikos ir tame nėra jokio pasimetimo. Kartais būna ir 
sudėtingesnių dalykų, štai giedant „Viešpaties 
angelo“ maldą ir į ją įsijaučiant kartais dingsta iš galvos 
suvokimas kurioje vietoje giedama ir praleidžiama kokia 
eilutė, arba būna, kad tarsi dingsta iš galvos pusė „Sveika 
Marija“ maldos, tiesiog pranyksta. O kartais giesmėje 
pritrūkta posmelio ir teksto tada tas tekstas tuo momentu 
yra sukuriamas.  

Taip pat vienas esminių dalykų, kad į vargonus galime 
žvelgti, kaip į žmones, kurie yra labai skirtingi, sus 
skirtingais talentais ir dovanomis, teikia Dievui tą pačią 
šlovę susirinkę švęsti Eucharistijos, čia tas pats, kai 
vargonai įsijungia visu galingumu ir skamba skirtingi 
garsai, bet jie sudaro vieną harmoniją, skleidžia tą 
harmoningą garsą, kuris gali prakalbinti žmogaus širdį. Ir 
tai sukuria sakralumą.  
Kas svarbiausia vargonininko tarnystėje? Egidijus tvirtai 
atsako, kad nuolankumas. Sunkiausia? Pirmiausia 
pasidalina, kad kartais nustoti melstis. Ir priduria, kad 
sunkiausia tada, kai eini kaip į darbą, kai nėra jausmo ir 
einama tik atidirbti, tada reiktų susimąstyti ar čia yra šis 
kelias, nes darbų yra ir kitokių. Kame yra gėris? 
Nusišypsodamas ištaria, kad pačioje muzikoje, giesmėse. 
Ji gydo ir laisvina ir suteikia džiaugsmą pati giesmė. 
Vargonų muzika pakylėja. Jautiesi reikalingas 
bendruomenei. Čia ir yra gėris, pakviesti bendruomenę 
kartu melstis giesmėje. O kartais norisi patylėti ir tiesiog 
spontaniškai leidžiasi groti ir tai yra pats geriausias 
dalykas, kai leidžia sau groti, be natų, bet improvizuoja, 
tai melodija, kuri skirta Dievui, tai tikra ir nuoširdu.  
Po šio pokalbio tampa aišku, kad iš ties, apie Egidijų, 
kaip jis ir pasakė pačiu pirmuoju sakiniu apie save, kalba 
jo giedama giesmė šv. Mišių metu, tad norėdami pažinti 
vargonininką turime būti atidesni tai maldai, kuriai jis 
mus kviečia jungtis.  
 

Paskaitų ciklas prasidėjęs praėjusiais metais. Idėja 
kilo nuo bendruomenės pusryčių, kad parapijoje reikia 
suaugusiųjų katechumenatą baigusiems tolimesnės 
kelionės tikresnio pažinimo link. Ir Egidijus atsiliepė į šį 
kvietimą – prasidėjo nuo praėjusios rudens. Šioms 
paskaitoms reikia pasiruošimo, kad pristatyti bažnyčios 
mokymą paprastai ir sistemingai.  

Praėjusiais metais pradėjus kalbėti apie dvasingumą 
buvo suprasta, kad pirmiausia reikia kalbėti apie Kristų ir 
jį pažinti, koks Jis buvo, kaip Dievas ir Žmogus, kaip Jis 
veikia švč. Trejybėje, vėliau kalbėta apie žmogų ir jo 
panašumą į Dievą, apie išganymo istoriją, pradžios 
knygą, šios temos kyla iš santykio su žmonėmis ir tai, ką 
svarbiausia jiems perteikti.  

Šiais metais su sakramentas planas jau yra aiškus, 
apie kiekvieną sakramentą kalbama atskirai. 

Gali ateiti kiekvienas, kuris tuo domisi, nori išgirsti, 
kartu diskutuoti. Taip pat nori giliau pažinti ir liturginius 
dalykus ir iš kur tai kilę. Šios paskaitos vyksta parapijos 
namuose, 2 aukšte, ketvirtadieniais 19 valandą.  
 

Kelias link Kristaus – sakramentologija  
 

Klausia ar žinome, kuo skiriasi vargonininkas atlikėjas ir 
bažnyčios vargonininkas? Atlikėjas moka labai gerai 
groti ir valdo puikiai instrumentą, tačiau jis yra 
„žalias“ liturgijoje ir dažniausiai jis mato instrumentą, bet 
nepastebi Dievui teikiamos garbės šiuo instrumentu. 
Egidijus dalinasi, kad tai per daug paprasta pavadinti 
profesija, nes be pašaukimo tame ilgai neišbūsi, jei tai tik 
darbas, tada taip ir žiūrima ir tame nėra gyvybės. Tačiau 
ne dirbdamas, bet atlikdamas tarnystę ir išsigrynindamas 
prasmę, jautiesi visai kitaip.  
 


