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Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios laikraštėlis 

Nukelta į kitą psl. 

J �� šimtą septynis metus gyvuojančioje mūsų bažnyčioje kovo 4 d. švenčiame mūsų parapijos globėjo 
šv. Kazimiero šventę. Noriu prisiminti, kiek aktyvūs ir sustiprėję, kaip parapija, pasitinkame šių metų šventę.   

2017 metais ruoštis Pirmajai Komunijai susirinko rekordinis skaičius vaikų, iš viso net 102. Jiems ruoštis padėjo 
šešios savanorės katechetės.  

Sutvirtinimo sakramentą priėmė 51 jaunuolis ir suaugęs tikintysis. Sielovados asistentei talkino trys savanoriai.  
Šiais metais per šv. Velykas 29 suaugusieji priims Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. 

Džiaugiuosi savanorių noru dalytis žiniomis ir tikėjimo patirtimi.  
Santuokos sakramentui mūsų parapijoje pasiruošė net 209 poros. Dauguma jų susituokė Lietuvoje ir tik 10 porų 

tuokėsi mūsų bažnyčioje. Parengti sužadėtinius santuokai man padėjo 3 savanorių šeimos.  
Noriu pasidžiaugti labai sėkminga šeimų stovykla pavadinimu, „Kuo laistoma meilė?“, į kurią susirinko ne tik mūsų 

bendruomenės šeimos, bet ir iš Mančesterio ir Notingamo miestų. Stovykloje dalyvavo 80 dalyvių. Sesers Liucijos ir 
Beno Ulevičiaus pasidalijimai padrąsino ir uždegė naujai meilei. Vaikams organizavome atskirus užsiėmimus. 
Stovykloje, be paskaitų, organizavome talentų vakarą, maldos ir adoracijos vakarą. Savanoriai sukūrė tokią 
atmosferą, kad turbūt ir didžiausi bambekliai negalėjo nesišypsoti. Tikiuosi, kad šių metų šeimų stovykla taip pat bus 
džiugi ir vaisinga.  

Džiugino ir piligriminės kelionės į Valsingamą, Lurdą, Šventąją Žemę, kuriose išgyvenome konkrečią tikėjimo 
patirtį ir bendruomeniškumą. Išgirdau iš keliaujančiųjų tokią frazę: „Buvau turistas, dabar esu piligrimas“. Piligrimas 
yra tas, kuris keliauja su Dievu.  

Kun. Petras Tverijonas 

 

Šv. Velykų Mišios vaikams ir šeimoms Tradicinė parapijos piligrimystė Lurde 

Klebonas kun. Petras Tverijonas Parapijos – šv. Kazimiero šventė 
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Lapkričio viduryje šventėme jau tradicinę Šeimų šventę. Joje dalyvavo daug šeimų su vaikais. Savo maldas 
pynėme, lipdėme į namus-bažnyčią ir pastatėme lietuviškus, trispalvės namus. Vaikų teatro „Teatriukas“ aktoriai 
įspūdingai paprastai ir įdomiai pristatė Vilniaus istoriją spektaklyje „Žalia Gyva“. Vaikai tai suprato kaip žaidimą, o 
suaugusieji susiejo, kad tai persipynusios mūsų tautos istorijos gijos.  

Sekmadieniais mūsų Svetainė po šv. Mišių nuolatos kvepia kava. Esu dėkingas savanorėms ir savanoriams, taip 
gražiai kiekvieną sekmadienį besirūpinantiems mūsų bendruomenės nariais. Kiek laiko ir darbo jie skiria maisto 
gaminimui, žmonių aptarnavimui ir sutvarkymui!  

Net šeši savanoriai nuolat tvarko, valo bažnyčią. Jų pasiaukojimas stebina.  
Gražus būrelis choristų ir šlovintojų kiekvieną sekmadienį renkasi repeticijoms ir giedojimui tam, kad mūsų 

malda būtų džiugesnė.  
Mūsų misija sukasi ne tik aplink Londono šv. Kazimiero parapiją. Kunigas Andrėjus lanko dar septynias 

bendruomenes: Bedfordo, Notingamo, Bostono, Spaldingo, Piterboro, Visbičo ir Kings Lino. Šiose bendruomenėse 
taip pat aukojamos šv. Mišios, vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai.  

Bandžiau išvardinti ryškiausius įvykius. Tačiau tikslingai neįvardijau nei vieno konkretaus savanorio, nes jei 
norėčiau vardinti, reiktų parašyti visų vardus, o tai būtų ilgas darbas. Esu dėkingas kiekvienam savo darbu, malda ar 
auka prisidedančiam prie mūsų visų bendruomenės gyvavimo. 

Kiekvienais metais Jungtinės Karalystės Labdaros Komisijai per Vestminsterio vyskupiją pateikiame Enansinę 
ataskaitą. Praėjusiais metais atsirado ir grafa, kurioje reikia suskaičiuoti, kiek savanorių kiek laiko tarnauja 
organizacijoje. Teko ir mums suskaičiuoti savanorių atliekamą darbą. Mūsų parapijoje per mėnesį 112 savanorių 
bažnyčiai padeda apie 800 valandų. Tai nuostabus skaičius, kylantis iš mūsų žmonių tikėjimo, geranoriškumo ir 
noro padėti parapijai vienokiu ar kitokiu darbu skelbti Jėzaus Gerąją Naujieną.  

Jėzus sakė apaštalams: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15).  
Noriu pasidžiaugti ir padėkoti Dievui,  kad mūsų parapijoje yra labai daug tokių žmonių, kurie savo tarnyste 

kitiems žmonėms kuria džiaugsmą ir tarnaudami patys išgyvena džiaugsmą. Per šią tarnystę mes vis augame Dievo 
ir artimo meilėje, kuri dovanos: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas 
tiems, kurie jį myli“ (1 Kor 2, 9).    

Šeimų šventė Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu 

Porų, švenčiančių Santuokos jubiliejų, šv. Mišios Piligrimystė Šventojoje Žemėje 
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Šeimų stovykla 

Tradicinė piligrimystė  į Valsingamo Dievo Motinos šventovę 

Šv. Kalėdų Mišios vaikams ir šeimoms Choras 

Vaikų Pirmosios Komunijos šventė 
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Šv. Kazimieras –  
pirmasis Lietuvos  
šventasis 

 

L �e��vo
 globėjas (1458–1484) 
Jogailos anūkas Kazimieras buvo kilęs iš 

Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia 
siekia XIII a. Kazimiero tėvai – Lietuvos ir Lenkijos 
karalius Kazimieras Jogailaitis ir Austrijos kunigaikštytė 
Elzbieta Habsburgaitė, o dėdė Vladislovas – Lenkijos 
karalius, žuvęs popiežiaus Eugenijaus IV paskelbtame 
kryžiaus žygyje prieš turkus Varnos kautynėse, laikomas 
lenkų karžygiu. 

Šv. Kazimieras gimė Vavelio pilies rūmuose 
Krokuvoje 1458 m. spalio 3 d., buvo trečias vaikas 
šeimoje (iš viso turėjo 10 brolių ir seserų). Abu tėvai 
berniukui tarnavo geru pavyzdžiu, motina buvo 
išsilavinusi, raštinga, tvirta katalikė, tėvas – taikus, 
santūrus, bet tvirtas savo nusistatymuose. 

Mokytojais buvo pakviesti Krokuvos kanauninkas, 
įžymus metraštininkas Jonas Dlugošas bei italas 
humanistas Kalimachas (Filippo Buonaccorsi), geras 
lotynų kal-bos ir retorikos žinovas, poetas ir diplomatas. 
Iš jų Kazimieras gerai pramoko lotyniškai, lenkiškai ir 
vokiškai skaityti, rašyti bei kalbėti. 

 

Karo sūkury 
1471 m., kai Kazimierui sukako 13 metų, motina, 

Vengrijos karaliau duktė, panoro, kad sūnus užimtų 
Vengrijos sostą. Šalį tuo metu valdė išrinktas, o ne sostą 
paveldėjęs didikas Motiejus Korvinas, kurio valdymu ne visi buvo patenkinti. 

1471 m. rugsėjo 20 d. Krokuvoje Kazimieras, kaip Vengrijos sosto įpėdinis, paskelbė karą sostą užėmusiam 
Motiejui Korvinui ir su kariuomene išvyko į Vengriją. Tačiau karas nepavyko. Menkai parengta lenkų kariuomenė 
turėjo trauktis, kariai iškriko ir plėšikavo. 

Karą nutraukė popiežius Sikstas IV, pagrasinęs Lenkijos karaliui ekskomunika. Šis žygis jaunajam Kazimierui 
buvo pirmoji ir paskutinė karinė ekspedicija, nesavarankiška ir nenusisekusi. 

Grįžęs iš karo žygio jis dar du metus mokėsi pas Dlugošą ir Kalimachą. Augdamas karališkoje prabangoje 
Kazimieras išliko tvirtas ir ištvermingas. Nors Krokuvos rūmuose nestigo pramogų, tačiau jam visa tai buvo svetima. 
Čia, o vėliau ir Vilniuje buvo pratęs vidurnakčio tyloje slapta lankyti šventoves bei bažnyčias. Kadangi nakties metu 
jų durys buvo užvertos, jį ilgai besimeldžiantį, dažnai užklupdavo miesto sargai ir panaktiniai. 

 

Prie valstybės vairo 
Eidamas 17 metus šv. Kazimieras tapo nuolatiniu tėvo palydovu kelionėse ir pagalbininku darbuose. 1474 m. jis 

pirmą kartą atvyko į Lietuvą. Kazimieras drauge su tėvu dalyvaudavo seimo posėdžiuose, tardavosi su diduomenės 
atstovais, sutikdavo svečius, taigi buvo numatytas užimti tėvo sostą. 

Pirmojoje šv. Kazimiero biograEjoje pasakojama, kad „Kazimieras kasdien ragino tėvą laikytis teisingumo 
valdant karalystę ir pavaldžias tautas. O jei kartkartėmis dėl nerūpestingumo ar žmogiško silpnumo valdant kas 
nors būdavo apleidžiama, niekada nevengdavo ramiai nurodyti karaliui“. 

1481 m. atskleidus kai kurių kunigaikščių rengiamą sąmokslą, karalius ilgesniam laikui pasiliko Lietuvoje, o sosto 
įpėdinį Kazimierą išsiuntė į Lenkiją. 1481–1483 m. jis gyveno Radomo mieste ir pavadavo tėvą, svarbesniais 
klausimais teiraudamasis jo nuomonės. Pasižymėjo išmanymu ir teisingumu, sumažino valstybės iždo skolas, 
pagerino Lenkijos santykius su Roma. 
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Po dviejų metų Kazimiero sveikata pradėjo silpnėti, atsirado pirmieji džiovos požymiai. 1483 m. pavasarį jis iš 
Radomo poilsiui atvyko į Lietuvą. Čia pavadavo tėvą, bet didesnių darbų nesiėmė. Valstybės raštinės dokumentų 
knygose yra išlikusių jo ranka darytų įrašų. 

 

Svarbūs pasirinkimai 
Vilniuje, o anksčiau ir Krokuvoje bei Radome, jis rūpinosi tų miestų vargšais, buvo dosnus bažnyčioms ir 

vienuolynams, rėmė tėvo įkurtus bernardinus. 
Gyvendamas Vilniuje, nemažą dienos dalį Kazimieras skirdavo maldai. Kol sveikata leido, jis tenkinosi kietu 

guoliu. Mėgo tylią maldą vienatvėje. Vokiečių rašytojas Hansas Huemmeleris atkreipė į tai dėmesį, taikliai 
pavadindamas šv. Kazimierą „tylaus maldingumo įsikūnijimu“. 

Vilniuje ir Trakuose Kazimieras praleido daugiau kaip pusę metų, tačiau sveikata negerėjo. Kai gydytojai ir net 
artimieji kaip vaistą nuo sunkios lėtinės ligos siūlė gyvenimą su moterimi, Kazimieras atsakė, kad „norėtų verčiau 
prarasti šį laikiną ir praeinantį gyvenimą, negu netekti amžinojo bei nenykstančio danguje, ir visiems priekaištavo, 
kad nesigėdi siūlyti neleistino dalyko“, – pasakoja pirmasis jo biografas. 

1484 m. pradžioje, po Kalėdų, karalienė Elžbieta su sūnumi išvyko į Krokuvą. Rogių keliu per Merkinę jie pasiekė 
Gardiną ir ten sustojo, nes Kazimiero sveikata labai pablogėjo. 1484 m. kovo 4 d. Gardine jis mirė. Tėvai mirusį sūnų 
parvežė į Vilnių ir palaidojo Vilniaus katedros koplyčioje, kurią buvo įrengę savo šeimai. 

 

Šventumo link 
Mus pasiekę 1501 m. dokumentai paliudija, kad jau nuo pat karalaičio Kazimiero palaidojimo prie jo kapo buvo 

išklausomos tikinčiųjų maldos ir vyko stebuklai. 1516–1517 m. popiežių Leoną X pasiekė visas pluoštas prašymų 
paskelbti Kazimierą šventuoju. 

Pirmiausia popiežius pasirūpino Kazimiero gyvenimo tyrimu. Surinkti žinias buvo pavesta vyskupui italui 
benediktinui Zakarijui Ferrerui. 1502 m. rugsėjo mėn. jis atvyko į Vilnių ir apklausęs liudininkus sukaupė duomenis 
apie šventojo gyvenimą, aprašė su juo siejamą stebuklingą Polocko apgynimą 1518 m., kitus stebuklus ir tyrimo 
medžiagą išsiuntė į Romą, o 1521 m. Krokuvoje išleido trumpą šv. Kazimiero biograEją. 

Popiežius Leonas X mirė tais pačiais metais, todėl nespėjo Kazimierą paskelbti šventuoju. Vilniuje žmonės ir 
toliau lankė Kazimiero kapą, meldėsi prie jo ir prašė užtarimo, taigi buvo tikri karalaičio šventumu. 

OEcialiu Kazimiero šventumo pripažinimu ir jo kulto sutvarkymu pasirūpino Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina 
1602 m. į Romą pasiųsdamas katedros kanauninką Grigalių Sventickį. 

1602 m. lapkričio 7 d. popiežius Klemensas VIII savo breve leido švęsti šv. Kazimiero šventę Lietuvoje ir Lenkijoje 
ir patvirtino šventajam skirtus liturginius tekstus. 1603 m. į Lietuvą sugrįžęs kanauninkas Sventickis parvežė 
popiežiaus raštą ir raudono aksomo vėliavą su Kazimiero paveikslu. 

1604 m. gegužės 10–12 d. Vilniuje įvyko didelės iškilmės jau oEcialaus šventojo Kazimiero garbei. Iškilminga ir 
džiugi procesija, kurioje dalyvavo beveik visas miestas iš šv. Stepono bažnyčios per Rūdininkų vartus į katedrą nešė 
šv. Kazimiero vėliavą. Šventės metu taip pat buvo padėtas kertinis akmuo Šv. Kazimiero bažnyčiai. 

Šventojo kūnas 1636 m. buvo perkeltas į Vilniaus katedroje pastatytą barokinę koplyčią. 
Popiežius Urbonas VIII tais pačiai metais leido Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje šv. Kazimiero šventę švęsti 

tokiu būdu, kaip buvo įprasta valstybių globėjų šventėse. 1948 m. birželio 11 d. popiežius Pijus XII šv. Kazimierą 
paskelbė „visos lietuvių jaunuomenės ypatingu, danguje esančiu, Globėju pas Dievą“. 

1953 m. uždarius Vilniaus katedrą, šventojo kūnas buvo išneštas į Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią ir grąžintas tik 
1989 m. 

Dėka išspausdintų šv. Kazimiero gyvenimo aprašymų ir per jį gerbusius vienuolius šv. Kazimiero kultas pasklido 
po visą pasaulį: Kalabriją ir Toskaną Italijoje, Vokietiją, Belgiją. Venesueloje yra San Casimiro miestelis, jo vardo 
bažnyčia ir parapija. 

Lietuvoje pastatyta 15 Šv. Kazimiero vardo bažnyčių, nemažai jų ir Lenkijoje. Į Ameriką šventojo gerbimą 
nusivežė ir plačiai paskleidė emigrantai iš Lietuvos ir Lenkijos, ten įsteigta jo vardo moterų vienuolija. Šv. Kazimiero 
atminimas pasklido po šalį krikšto vardais, įaugo į liaudies kūrybą. Jo statulas ir paveikslus randame bažnyčiose, 
koplytėlėse, miestų herbuose. Dažniausiai jis vaizduojamas su kryžiumi ir trižiede lelija rankose.   

 
Parengta pagal Piero Lazzarin. NAUJOJI ŠVENTŲJŲ KNYGA. MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA  

(„Katalikų pasaulio leidiniai“, 2011). Iš italų kalbos vertė Rasa Vabuolaitė 
Bernardinai.lt 
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Kuriantis kūrinys 
Valdas Vitkauskas 

 

Š ��nt�j� Rašto pasakojimas apie patį 
didžiausią visų laikų kūrimo įvykį – 

pasaulio ir žmogaus kūrimo eigą – yra tarsi iš 
dviejų dalių. Pirma dalis (Pr 1, 1-31) užsibaigia 
penktos dienos vakare, kai sukuriamas žmogus 
kaip vyras ir moteris, sudėliojama visa kūrinijos 
tvarka ir konstatuojama, kad visa yra labai gera. 
Kas vyksta šeštąją dieną nutylėta, o septintąją 
Viešpats ilsisi. Ir tada gana netikėtai vėl prasideda 
naujas pasakojimas (Pr 2, 4-25), dar kartą 
išdėstantis žmogaus sukūrimo eigą, tik, atrodytų, 
jau kitu eiliškumu. Visa tai yra toje pačioje Pradžios knygoje, greta vienas kito esančiuose skyriuose. Dėl to tampa 
akivaizdu, kad du iš pažiūros skirtingi pasakojimai apie tuos pačius įvykius pateikti sąmoningai. Ką tuo norima 
mums perteikti? Iš Rašto visumos perspektyvos, abu tie pasakojimai kartu liudija labai svarbią tiesą, kad esame gyvi 
vien tik Visagalio mylinčio Kūrėjo valios dėka. Kita žinia galėtų būti ta, kad čia svarbu ne informuoti mus apie įvykių 
chronologiją, bet ugdyti supratimą apie Kūrėjo planą mums ir visai kitai kūrinijai. Tokia perspektyva nagrinėjant 
šiuos du pasakojimus galima atrasti daugybę svarbių dalykų. Siūlau pasvarstyti porą minčių. 

Visų pirma, mums, riboto pažinimo žmonėms, vargu ar įmanoma suvokti laiką taip, kaip tą patiria laikui 
nepavaldi būtis – Amžinasis Visagalis Kūrėjas, esantis ir prieš laiko pradžią, ir po laiko pabaigos, sukūręs patį laiką ir 
visą jo pasireiškimo erdvę. Tačiau vertinant iš žmogiškos perspektyvos, galbūt tiesai neprieštarautų teiginys, kad 
procesas, per kurį Visagalis užbaigia žmogaus kūrimo darbą, šiuo metu dar nėra užsibaigęs? Juk matome, kiek 
daug dalykų vyksta gamtoje, visuomenėje, mūsų gyvenimuose. Tie dinamiški virsmai akivaizdžiai rutuliojasi ne tik 
Ezinėje plotmėje. Matome nuolatinę idėjų ir skirtingų valių kovą politikoje, žmonių sąmonėse, bendruomenėse, 
šeimose ir net asmeninėje žmogaus savivokoje. Iš daugelio aplinkybių matyti, kad šiose kovose aktyviai veikia tiek 
stipri pasaulio dvasia, tiek ir švelni, pagarbi, mylinti Šventoji Dvasia. Tikrai nepanašu į Senajame Testamente 
aprašytą septintos dienos būseną, kai Kūrėjas tik ilsisi, besidžiaugdamas savo atbaigtos kūrybos gerumu. 

Ir tada antra mintis – galbūt ne vien tik Visagalis Kūrėjas vis dar darbuojasi formuodamas mūsų asmenis. Kas 
nors galėtų čia paminėti pasaulio dvasią, bet jos vaidmens kūryboje iš tiesų aš nelabai suprantu, išskyrus tai, kad 
visomis išgalėmis ji siekia trukdyti gėrio kūrybai. Nelabai, tiesą sakant, net ir noriu į ją gilintis. Daug įdomesnė yra 
dar kita jėga, aktyviai ir reikšmingai dalyvaujanti šiame tebevykstančios kūrybos procese. Tai mes patys. Ir esame 
čia ne tik šiaip kokie techniniai pagalbininkai, bet tikri bendraautoriai. Viešpats panorėjo, kad žmogus dalyvautų jo 
kūrybos darbe. Pradžios knygos antrame pasakojime rašoma: „Taigi Viešpats Dievas padarė iš žemės visus 
laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu 
vardu Žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas.“ Čia svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip 
sąvoka „duoti vardą“ buvo suprantama biblinėje kultūroje. Kai Kūrėjas atveda savo sukurtus gyvūnus prie 
žmogaus, kad tas duotų vardą, tai nereiškia vien tik sugalvoti garsą, ar kalbos žodį nusakyti vieną ar kitą objektą. 
Duoti vardą Senajame Testamente reiškia nurodyti paties dalyko esmę. Todėl išeina, kad žmogui buvo suteikta 
bendraautorystė nustatant gyvųjų kūrinių būties esmę – jų paskirtį, savybes, reiškimosi būdus ir tikslus. Ir dar 
daugiau, žmogus buvo pakviestas bendradarbiauti ne tik kitų gyvūnų kūrime, bet ir savęs paties. Taigi gavome 
atsakomybę kurti dalį tobuliausio mums žinomo materialią formą turinčio kūrinio – žmogaus.  

Mūsų įtaką sau ir kitiems taip pat matome iš savo tiesioginių patirčių – turime galią patys nuspręsti daugybę 
svarbių, netgi esminių gyvenimo dalykų. Net jei sprendimai neteisingi, iš tiesų gadinantys Kūrėjo taip mylimą 
kūrinį, Jis pakenčia. O Jo pakantumo ribos neįtikėtinai plačios. Pabandykite prisiminti, kai kūrėte ką nors jums labai 
brangaus... Argi nebūtumėte supykę, jei kas nors nubrėžtų piešinyje vieną kitą liniją ne pagal jūsų sumanymą, arba 
įdėtų ne tokį garsą, ar panaudotų kitokį prieskonį? O Kūrėjas pakenčia, net jei visiškai neatpažįstamai sudarkome Jo 
mylimiausią kūrinį. Kai tą, kas Jo buvo numatytas gėriui, padaro skriaudimo įrankiu; kai tai, kas buvo sukurta tiesai, 
ima apgaudinėti; kai tai, kas buvo skirtas patarnauti silpnesniam, pradeda apiplėšinėti alkstantį ir kenčiantį ligonį. 
Net tada Kūrėjas neatima laisvės ir bendraautorystės dovanos. Galime išsigąsti atsakomybės dėl šių ar daugybės 
kitų pavyzdžių ir sugalvoti visai atsisakyti savo laisvės ir indėlio kūrime. Tačiau tai būtų dar didesnė klaida. Ne tam 
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Viešpats paruošė Jam tiek kančios kainavusią dovaną, kad ji būtų atmesta. Iš tiesų gavome neįtikėtinai brangų, 
vertingą dalyką ir didžiulė klaida būtų tiek jį netinkamai panaudoti, tiek ir atmesti visai nepasinaudojus. Juk esame 
kviečiami į ne bet ko, o savo paties kūrimą. Prisiminkite palyginimą apie talentus (Mt 25, 14-30) arba kurią nors kitą 
iš daugybės Šventojo Rašto vietų, liudijančių apie šios atsakomybės rimtumą. Pavyzdžiui, pasakojimą apie vieną 
incidentą per vestuvių pokylį, kuriame kviestiniai svečiai nematė reikalo dalyvauti ir į kurį buvo sukviesti visokie 
nevertieji: „Karalius atėjo pažiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: 
„Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?“ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: „Suriškite jam 
rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“ (Mt 22, 11-13).  

Čia gali kilti klausimas, ką reiškia tas vestuvių drabužis. Gal kitos dvi citatos padės atsakyti: „mes dūsaujame, 
trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus, jei turime būti rasti apsirengę, ne nuogi. O kol gyvename šioje 
padangtėje, dūsaujame prislėgti, norėdami ne nusirengti, bet verčiau apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo 
praryta. Dievas mus tam ruošia, suteikdamas Dvasią kaip laidą“ (2 Kor 5, 2-5). Ir kita: „Tokia gi Dievo valia – jūsų 
šventėjimas“ (1 Tes 4, 3). Iš to sektų, kad nors buvome neverti, bet kažkokiu nesuvokiamu esame pakviesti į 
nuostabų karališkų vestuvių pokylį – į amžinąją savo išsipildymo ir tobulo džiaugsmo karalystę. Visgi nedera ten 
pasirodyti be tinkamo drabužio – šventėjimo perkeisto savo asmens. Ir net jei nesame pajėgūs patys įsigyti 
pakankamai puošnų, progos svarbą atitinkantį drabužį, pokylio šeimininkas pasiruošęs ir tuo pasirūpinti. Tačiau Jis 
nenori primesti mums savo skonio, todėl kviečia kiekvieną dalyvauti modeliuojant, parenkant asmeniškai 
mieliausias spalvas, medžiagas, jau nekalbant apie tikslų primatavimą, kurio be mūsų bendradarbiavimo nelabai 
patogu būtų atlikti.   

Taigi šis kūrimas vyksta laisvės dvasioje, bet ne visai laisva tema. Vis tik esame ne savininkai, o bendradarbiai. 
Todėl tikrasis savininkas suteikia tam tikras gaires, nuorodas į kryptis, kuriomis judėdami prisidėsime kurdami kai 
ką neįtikėtinai gražaus, bet taip pat ir perspėjimus, kurių nepaisydami viską sugadinsime. Ko gero, svarbiausia šių 
perspėjimų ir gairių dalis yra nuoroda į būsimojo kūrinio etaloną – pavyzdį, pagal kurį patariama formuoti savo 
kūrybą.  

Tas etalonas yra absoliutaus ir tobulo Gėrio, Tiesos ir Meilės atvaizdas – tai yra Dievo atvaizdas. Didele dalimi 
nuo mūsų pačių priklauso, kiek panašumo į šį etaloną mes išgausime savo kūrinyje – mumyse pačiuose. Kurdami 
nepameskime iš akių atvaizdo To, į kurį turės tapti panašus ir mūsų kūrinys. Kai turėsime šį tikslą prieš akis, 
lengviau bus žengti kitą kūrybos žingsnelį. Kad ir visai mažutį. 

Neseniai turėjau malonumo apžiūrėti vaikų piešinius, skirtus Lietuvos šimtmečiui. Nepaprastą įspūdį padarė 
vienos mergaitės darbas – ji labai gražiai vėliavos fone atvaizdavo Vytį. Stebint iš toliau matosi rimtas, darnus, 
vientisas paveikslas. O priėjus visai arti jis dar labiau nustebina – visas piešinys yra sudarytas iš mažyčių 
įvairiaspalvių taškelių. Tik tada supranti visą kruopštumą, pastangas ir talentą, kuris buvo įdėtas į tą nuostabų 
darbą. Toks iš mažų atskirų taškelių sudarytas didelis piešinys tam tikra prasme turi panašumo su žmogaus 
svarbiausiu gyvenimo kūriniu – savimi pačiu. Galų gale mūsų būties ir asmenybės paveikslas yra sudarytas iš 
daugybės konkrečių sprendimų konkrečiose gyvenimo situacijose. Vieno tokio taškelio savybės – forma, spalva, 
dydis – gali atrodyti nereikšmingos, vertinant viso paveikslo mastu. Bet juk tokie mažučiai taškeliai ir nulems 
bendrą piešinio vaizdą. Todėl kiekvieną savo veiksmą, žodį, mintį reikėtų visų pirma vertinti ir rinktis pagal tai, kiek 
jis atitinka didįjį mūsų kūrybos etalono paveikslą.  

Tikrai sunku kiekvieną kartą tiksliai pataikyti, bet esame raginami stengtis ir bandyti. Net jei kartais ir suklysime, 
juk turime Didįjį Kūrėją, kuriuo galime visada pasikliauti ir kuris nedels pagelbėti. „Saulei leidžiantis visi, kurie turėjo 
ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus. O jis gydė...“ (Lk 5, 40).    
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T  a i   a š   s t a t a u   b e n d r u o m e n ę 

Aukos vokuose – Envelopes 6 397.62 

Rinkliavos – Loose Plate 42 314 

Tiesioginis debetas – OTertories SOs 3 494 

Mokesčių dalies grąžinimas – 
Tax Refunds 

3 244 

Bendros apmokestinamos pajamos –  
TOTAL ASSESSSABLE INCOME 

57 324.66 

Katechezė – Catechetics 20 462.06 

Žvakės ir spaudiniai – Candles, 
Repository & Papers 

25 035 

Nuoma – Rents 1 025 

Parapijos veikla – Parish Activities 28 439,41 

Kalėdų/Velykų aukos, stipendijos, 
mokesčiai – Christmas/Easter OTerings, 
Stipends, Fees 

385 

Aukos konkretiems tikslams – 
SpeciEc Donations 

2 815 

Trečių šalių pajamos – 
Third Party Receipts 

4 670 

Banko palūkanos – Bank Interest 392,38 

Bendros neapmokestinamos pajamos 
– TOTAL NON-ASSESSABLE INCOME 

83 223,85 

VISOS PARAPIJOS PAJAMOS –  
TOTAL PARISH INCOME 

140 548.51 

PAJAMOS – INCOME  

Bendros aukos –General Donations 1 875.04 

Londono lietuvių  
Šv. Kazimiero bažnyčios  
2017 m. =nansinė ataskaita 

IŠLAIDOS – EXPENDITURE  
Pasauliečių atlyginimai –  
Non-clergy Salaries (Note 1) 

26 850.03 

Kelionės išlaidos – Travel Expenses 1 176.24 

Namų priežiūra – Housekeeping 2 023.70 

Katechezė - Catechetics 1 286.84 

Liturginės išlaidos – Liturgical expenses 4 313.76 

Žvakės ir spaudiniai –  
Candles, Repository & Papers 

10 321.52 

Nuosavybės remontas ir atnaujinimas – 
Property Repairs and Renewals  

6 186.99 

Šiluma, elektra, vanduo –  
Heat, Light & Water 

3 710.98 

Savivaldybės mokesčiai, draudimas,  
mokesčiai – Council Tax, Insurance & 
Rates 

4 862.31 

Kanceliarija ir administravimas – OZce & 
Administration 

9 748.68 

Parapijos veikla – Parish Activities 27 470.31 

Aukos/subsidijos – Donations/Grants   1 510 

Įvairios išlaidos –  
Miscellaneous Expenses 

- 

Pirkimas vertingų daiktų – Purshase of 
Fixed Assets  

11 380.14 

Mokestis vyskupijai – Diocesan 
Assessment 

10 162 

Išmokėjimai trečioms šalims –  
Third Party Payments 

4 670 

VISOS PARAPIJOS IŠLAIDOS – 
TOTAL PARISH EXPENDITURE 

125 673.5 
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Sužadėtinių pasirengimo  
Santuokai kursai 
Informacija ir registracija internetinėje  
svetainėje www.londonas.co.uk 

Vaikų Krikštas 
 

Visa reikalinga informacija apie 
pasiruošimą internetinėje svetainėje 
londonas.co.uk 
 

 

Susitaikymas 
 

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš 
šv. Mišias arba kitu laiku, susitarus iš 
anksto telefonu. Jei ieškote patarimo iš 
kunigo ar norite pasikalbėti, kviečiame 
iš anksto susitarti dėl susitikimo laiko.  

Ligonių lankymas 
 

Dėl ligonių lankymo prašome kreiptis į 
kleboną po šv. Mišių arba telefonu. Tuo 
pačiu galėsite priimti ir reikalingus 
sakramentus. 

Švč. Sakramento Adoracija 
Adoracija – Švč. Sakramento kultas. Ši sena Bažnyčios tradicija išreiškia 
ypatingą pagarbą Eucharistiniam Jėzui. Pamaldų metu Švč. Sakramentas yra 
išstatomas monstrancijoje, kad matytųsi. 
Adoracija – tai susitikimas su Kristumi, kuris yra Asmuo. Tai mano buvimas su 
Juo ir Jo buvimas su manimi širdis širdin. 
Mūsų bažnyčioje Adoracija vyksta kiekvieną trečiadienį po 19 val. 
šv. Mišių. 

Bažnyčios svetainė 
Kviečiame kiekvieną 
sekmadienį po 10 ir 12 val. 
šv. Mišių į bažnyčios svetainę 
paskanauti kavos, arbatos, 

parapijiečių paruoštų vaišių, pabendrauti, 
susipažinti. 
Svetainėje taip pat galite įsigyti krikščioniškos 
literatūros suaugusiems ir vaikams, giesmių 
kompaktinių plokštelių, žvakių, devocionalijų. 

T  a i   a š   s t a t a u   b e n d r u o m e n ę 

Sakramentai 
Kviečiame ruoštis Krikštui, Pirmajai 
Komunijai, Sutvirtinimui, Santuokai 
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Daugiau informacijos ir 
registracija www.londonas.co.uk 

Kas yra Gift aid? 
Gift aid yra paramos sistema Didžiojoje Britanijoje, kuri leidžia individualiems mokesčių mokėtojams efektyviau aukoti 

labdaros organizacijoms. Nuo asmens per metus paaukotos sumos valstybė bažnyčiai duoda 25%. Taigi jeigu mūsų 
parapijietis yra mokesčių mokėtojas ir aukoja Gift aid būdu, jis leidžia parapijai gauti 25% daugiau pajamų. Pavyzdžiui, jei 
žmogus Gift aid būdu paaukoja 100 svarų, valstybė prideda 25 svarus ir bažnyčia iš viso gauna 125 svarus. 

 

Kaip aš galiu naudoti Gift aid? 
 

Pirmiausia, aukotojas turi būti mokesčių mokėtojas. Tada jis turėtų užpildyti Gift Aid deklaraciją. Ją galima gauti iš 
kun. Petro arba Onutės Verbickienės.  

Pagal Gift Aid planą galite aukoti trimis būdais:  
1. Auka įdedama į specialų voką, kurį rasite bažnyčios gale virš religinių reikmenų spintelės. Ant voko užrašomas aukotojo 

numeris, kurį gausite užpildę deklaraciją, ir auka. 
2. Vienkartinė auka išrašant čekį. 
3. Tiesioginis banko pavedimas į parapijos sąskaitą (Direct debit). Formą galite gauti iš referentės Jurgitos Vitkauskienės 

arba Onutės Verbickienės. 
 

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“.  
2 Kor 9, 7 

Parapijos =nansai 
sausio mėn. 
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios pajamos sausio 
mėnesį – £7 186, išlaidos – £6 295.  
 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratimą ir prisidėjimą prie 
mūsų visų bažnyčios išlaikymo. 
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T  a i   a š   s t a t a u   b e n d r u o m e n ę 

Gyvojo rožinio 
draugija kviečia  
bendrai maldai 
 
Kovo mėn. Gyvojo rožinio draugija kviečia 

melstis už visus mūsų parapijoje 

besirengiančius sakramentams: Krikštui, 

Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui, Santuokai, už 

visus, kurie susitaikys su Dievu Atgalios 

sakramente. 

Taip pat meldžiamės su popiežiumi 

Pranciškumi, kad visa Bažnyčia pripažintų 

dvasinio įžvalgumo ugdymo svarbą asmenims 

ir bendruomenėms.  

Kovo mėn. liturginis  
kalendorius 

 

3 Š ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS  

4 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

 Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis 
 Iš 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25; Jn 2, 13-25 

7 T Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės   

8 K Šv. Dievo Jonas, vienuolis  

9 Pn Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys  

10 Š Šv. Pranciška Romietė, vienuolė  

11 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare) 

 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena  
 2 Kr 36, 14–16. 19–23; Ps 137; Ef 2, 4–10;  Jn 3, 14-21 

17 Š Šv. Patrikas, vyskupas  

18 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS  
 Jer 31, 31-34; Ps 51; Žyd 5, 7-9; Jn 12, 20-33 

19 P ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS  

23 Pn Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas  

25 S VIEŠPTIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS  

 Mk 11, 1–10; Iz 50,4–7; Ps 22; Fil 2, 6-11; Mk 14, 1 - 15, 47 

26 P DIDYSIS PIRMADIENIS 

27 A DIDYSIS  ANTRADIENIS 

28 T DIDYSIS  TREČIADIENIS 

29 K DIDYSIS  KETVIRTADIENIS (Paskutinės Vakarienės Mišios) 

30 Pn DIDYSIS  PENKTADIENIS (Viešpaties Kančios pamaldos) 

31 Š DIDYSIS  ŠEŠTADIENIS (Velykų vigilija) 

Lk.katalikai.lt 

ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus. Šv. Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV a., Šv. Sabo vienuolyne (netoli 
Jeruzalės). Vakaruose jo kultas ėmė plisti nuo VIII a. 
 

Velykinis tridienis  
Kovo 29-31 d. 

„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas 
mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis 
yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. 

Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir 
baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. 

Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventojo priešvelykinio 
pasninko. 

Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats prisikėlė, – yra „visų šventųjų vigilijų motina“. 
Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia. Todėl visos šios šventosios 
vigilijos pamaldos turi būti atliekamos naktį: arba taip, kad prasidėtų su nakties pradžia, arba kad baigtųsi prieš 
sekmadienio aušrą“ (AC, 18–21). 

Šv. Juozapo, 
Švč. M. Marijos  
Sužadėtinio, iškilmė 
Kovo 19 d. 
Iš evangelijų žinome, kad šv. Juozapas kilęs iš 
Dovydo giminės (Mt 1, 1–17; Lk 3, 23–38) ir 
gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas 
buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik 
tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa 
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Anoniminių alkoholikų 
susirinkimai vyksta 

 

St. Peter&Paul`s  
bažnyčios koplyčioje,  
326 High Road, Ilford,  
antradieniais 19 val.,  
ketvirtadieniais 19 val., 
šeštadieniais 15 val. 
 

Šv. Kazimiero bažnyčioje  
sekmadieniais 19 val.  
 

Informacija tel.: 07875660982; 
         07957792096. 

Anoniminių Lošėjų  
susirinkimai vyksta 
Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje  
ketvirtadieniais 19:30 val. 
Informacija tel.: 07983412108; 07931116110 

Suaugę alkoholikų vaikai (SAV)  
Penktadieniais 20:00 val.  
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. 
 

Tel. nr. 07539680773 arba 07926618677. 
 

el. paštas sav.londonas@gmail.com.  
Daugiau informacijos rasite:  
www.suaugevaikai.com  

Bažnyčios choras 
Visus norinčius ir galinčius giedoti kviečiame 
prisijungti prie Londono lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos choro! Choro 
repeticijos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 ir 
13 val. Giedama sekmadieniais 12 val. 
šv. Mišiose. 
Prašome kreiptis bažnyčioje į 
vargonininką arba tel. 07921848409 

Motinos 
maldoje  
viena grupelė 
mūsų 
bažnyčioje 
renkasi 
sekmadieniais 
po 12 val. 
šv. Mišių, kita - penktadieniais 18 val. 

Šv. Mišios kitose 
bendruomenėse 

 

BEDFORD 
RC Church Of Christ The King, Harrowden rd., Bedford MK42 0SP  
Kovo 25 d. 12 val. 
Balandžio 1 d. 12val. šv. Velykų Mišios 
 

KING‘S LYNN 
Our Lady of Annunciation Church, London rd., King‘s Lynn PE30 5HQ 
Balandžio 1 d. 15:30 val. šv. Velykų Mišios 
Gegužės 6 d. 13:15 val. Pirmosios šv. Komunijo šventė 
 

BOSTON 
St Mary Our Lady of The Rosary Church, 24 Horncastle rd.,  
Boston PE21 9BU 
Kovo 10 d. 18 val. 
Balandžio 1 d. 7 val. šv. Velykų Mišios 
Balandžio 7 d. 18 val. 
 

NOTTINGHAM 
Lietuvių katalikų centras „Židinys“, 16 Hound rd.,  
Nottingham NG2 6AH 
Kovo 17 d., 14:45 val. 
Balandžio 1 d. 11 val. šv. Velykų Mišios 
 

PETERBOROUGH 
St Peter and All Souls Church, Geneva st., Peterborough PE1 2RS 
Kovo  17 d. 19:15 val. 
Balandžio 1 d. 14:30 val. šv. Velykų Mišios 
 

WISBECH 

Our Lady & St. Charles Borromeo, 69 Queen’s Road, Wisbech PE13 2PH 
Birželio 3 d., 13 val. 
 

SPALDING 

The Immaculate Conception & St Norbert, 52 St Thomas Rd, Spalding 
PE11 2XX  
Kovo 10 d., 14 val. 
Balandžio 7 d. 14 val, 
  

Kun. Andrejus Lazarevas  
tel. 07443998275,  
el. p. andrejus.l@katalikai.org.uk 



 

 

ŠV. MIŠIOS 
 

Sekmadieniais: 
10 val. 
12 val. 
18 val. 

Darbo dienomis ir šeštadieniais  
19 val. 

 

KONTAKTAI 
Adresas: 21 The Oval,  

Londonas E2 9DT 
Tel.: 020 7739 8735 

0793 9126 505 
El. paštas:  

parapija@londonas.co.uk 
Internetinė svetainė: 

www.katalikai.org.uk 
 

Artimiausia metro stotis – Bethnal Green. 
Jei važiuojate autobusais, išlipkite prie 
Cambridge Heath geležinkelio stoties. 
Bažnyčią galite pasiekti šiais autobusais: 26, 
48, 55, 254, 106, D6, 388. 
 

Laukiame Jūsų pastabų, pasiūlymų ir idėjų! 
 

Už skelbimų turinį neatsakome.  
 

Dėkojame už aukas laikraštėlio leidybai! 

Lietuviški centrai 
 

Lietuvos Respublikos ambasada  
Lithuania House 
2 Bessborough Gardens, Westminster 
London SW1V 2JE 
Tel.: 020 7592 2840 
El. paštas: amb.uk@urm.lt 
 

Konsulinis ir vizų skyrius 
Darbo laikas 10.00-12.30 val. d.d. 
Tel. +44 (0) 20 7486 6401/204/207) 
Faksas +44 (0) 20 7486 6404 
 

Nottinghamo „Židinys“ 
16 Hound Rd., West Bridgford 
Nottingham, NG2 6AH 
Tel. 0115 9821 892 
 

Lietuvių katalikų misija Dubline, Airija 
48 Westland Row, Dublin 2 at St Andrew's 
Church Ireland 
Tel. +353 1676 1030, Mob. +353 877477554 
El. paštas: earnasius@yahoo.com 
 

Lietuvių sielovada vidurio ir Šiaurės 
Anglijoje 
Kun. Ramūnas Gerdauskas 
Tel. 07943342098 
El. p. kun.ramunas@gmail.com  
 

Lietuvių sielovada Rytų Anglijoje 
Kun. Andrejus Lazarevas 
Tel. 07443998275, 
El. p. andrejus.l@katalikai.org.uk 

DIDŽIOJI SAVAITĖ 
Kovo 29 d., Didysis ketvirtadienis, 19 val. Paskutinės 

Vakarienės šv. Mišios  

Kovo 30 d., Didysis penktadienis,  

 15 val. Kristaus kančios pamaldos,  

 17 val. Kryžiaus kelias vaikams,  

 19 val. Kryžiaus kelias,  

 20 val. Žemaičių Kalvarijos Kalnai 

Kovo 31 d., Didysis šeštadienis, 20 val. Velyknakčio šv. Mišios  

 

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS  

ŠV. VELYKOS 
Balandžio 1 d., sekmadienis 

8 val. Velykų ryto šv. Mišios 

10 val. Velykų šv. Mišios 

12 val. Velykų šv. Mišios  

13:30 val. Velykų šv. Mišios vaikams (iki 7 m.) 

15 val. Velykų šv. Mišios vaikams (nuo 7 m.) 

 

ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA 
Balandžio 2 d., pirmadienis, 
12 val. šv. Mišios 
19 val. šv. Mišios 

 

Šeimų stovykla 

Gegužės 26 d., šeštadienis, 12 val. –  

gegužės 28 d., pirmadienis, 15 val. 
Vieta: Alton Castle jaunimo rekolekcijų centras, Castle Hill Road, 

Alton, StaTordshire, ST10 4TT.  
Daugiau informacijos ir registracija www.katalikai.org.uk 

 

Pasirengimo santuokai kursai 
Kviečiame sužadėtinius registruotis parapijos internetinėje 

svetainėje www.katalikai.org.uk  į Sužadėtinių pasirengimo 
Santuokai kursus. 

 

Žodžio liturgija vaikams (3 – 7 m.)  

Sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 
vaikams. Mielai kviečiame šeimas su vaikais dalyvauti.  

Taip pat priminame, kad per kiekvienas šv. Mišias svetainėje yra 
vaizdo ir garso ryšys iš bažnyčios, kad šeimos su mažais vaikais, 

kurie neišbūna Mišiose, galėtų pilnai dalyvauti. 


