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Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčioje spalio 17–23 d. vyks Misijų savaitė

Misijų savaitės 
Ukmergėje programa

Misijų savaitės tema: „Šitas yra mano mylimasis 
Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3,17)

* Misijos tikslas – stiprinti vietos bendruomenę ir asmeninį ryšį 
su Dievu.

* Misijų savaitės metu šv. Mišios bus aukojamos kasdien Ukmer-
gės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

* Šv. Mišių metu bus kalbama tai dienai parinkta tema.
* Po šv. Mišių vyks susitikimai su įvairiomis žmonių grupėmis 

(moterimis, vyrais, jaunimu ir vaikais).
* Vyks susitikimai su Ukmergės mokyklų mokiniais.
Pirmadienis, spalio 17 d.
18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Dievas tavęs ieško“.
Po šv. Mišių – susitikimas su aktyviais parapijos žmonėmis tema 

„Ar po 20 metų vis dar bus mano parapija?“
Antradienis, spalio 18 d.
18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Kur aš esu?“
Po šv. Mišių – susitikimas su moterimis. Jo tema – „Aš esu Dievo 

mylima dukra“.
Trečiadienis, spalio 19 d.
18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Jėzus – Gyvenimo davėjas“. Išpažinčių klausymas 
– nuo 15 val.

Po šv. Mišių – susitikimas su vyrais. Tema – „Tavimi aš gėriuosi“.
Ketvirtadienis, spalio 20 d.
18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Atpažinti Kristų eucharistijoje“.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija tema „Atleisk, Jėzau, 

kai tavęs nepažįstame Eucharistijoje“.
Penktadienis, spalio 21 d.
18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Apie kokią meilę Jėzus kalba?“
Po šv. Mišių – susitikimas su jaunimu. Tema – „Laimė pažinti 

Kristų!“
Šeštadienis, spalio 22 d.
Nuo 14 val. iki 17 val. Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliote-

koje – jaunimo popietė. Susitikimas su vienuoliais. Vyks žaidimai, 
pokalbiai su vienuoliais, agapė.

18 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-
čioje. Tema – „Marija – maldos žmogus“.

19.30 val. Ukmergės kultūros centre – susitikimas su vienuoliais, 
skirtas visiems ukmergiškiams, tikintiems ir netikintiems. Tema – 
„Apie svarbiausius dalykus ir ne tik...“

Sekmadienis, spalio 23 d.
12 val. šv. Mišios Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-

čioje. Tema – „Apie bendruomenę“. Šv. Mišias aukos arkivyskupas 
Kęstutis Kėvalas.

Misijų savaitę Ukmergėje vainikuos tradiciškai statomas 
kryžius bažnyčios šventoriuje.

Kunigas Šarūnas Petrauskas 
juokaudamas sako esantis „tri-
gubas kapelionas“ – Ukmergės 
ligoninės, Ukmergės šaulių ir 
rajono policijos komisariato. 
Neseniai jam teko dalyvauti 
Lietuvos policijos mokykloje 
vykusiuose policijos kapelionų 
mokymuose, kur praplėtė žinias 
apie pareigūnų parengimą ir 
susitiko su kolegomis. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Ukmergės Švč. Trejybės baž-
nyčios klebonas Š. Petrauskas 
pasakojo, kad Lietuvos policijos 

Dvasines problemas išspręsti padeda kapelionas
kapelionų susitikimas Policijos 
mokykloje buvo surengtas pirmą 
kartą. Svečiams pristatyta moky-
klos veikla, mokymo procesas 
ir infrastruktūra. „Mums aprodė 
mokyklą, studentų auditorijas, 
kompiuterių, sporto sales, su-
pažindino, kokias technologijas 
naudoja, kokie vyksta praktiniai 
užsiėmimai. Taip pat turėjome 
teorinę paskaitą, kaip mokykla 
ruošia studentus – mums pristatė 
mokymosi eigą, kokie yra lygme-
nys, kaip keliama kvalifi kacija. 
Mokykla ne tik dirba su studen-
tais, kurie įstoja pabaigę moky-
klą, bet ir nuolat kelia pareigūnų 
kvalifi kaciją“, – sakė ukmergiškis 
kapelionas. 

Pasak Š. Petrausko, kapelionui, 

kaip ir bet kuriam kunigui, iš es-
mės yra svarbūs tie patys dalykai, 
tad specifinių žinių ar atskiro 
pasiruošimo nereikia. Kapelionai 
su policijos pareigūnais kalbasi 
apie moralę. „Mes dirbame kartu 
su psichologais. Kunigas yra kaip 
alternatyva psichologui“, – sakė 
klebonas. Kadangi kiekviena 
profesija turi savo specifi ką, tad 
ir kapelionams tenka reguliariai 
susitikti ir pasitarti. 

Policijos kapelionai dirba tik su 
policijos pareigūnais ir, jeigu yra 
poreikis, su jų šeimų nariais. Taip 
pat yra kalėjimų bei pataisos namų 
kapelionai, kurie dirba su pažei-
dimus padariusiais ir bausmes 
atliekančiais asmenimis. Tai – kita 
sritis. „Jei dirbi su pareigūnais, tai 
bausmę atliekantys asmenys neno-
rės su tavimi turėti reikalų“, – sako 
kapelionas.

Lietuvoje keletas kapelionų yra 
įdarbinti, jie į policiją eina kasdien 
ir dirba nuo 8 iki 17 val. Tokių 
kapelionų šalyje nedaug.

Kunigas Š. Petrauskas yra 
kapelionas savanoris, jis nėra 
įdarbintas ir algos negauna. Šią 
tarnystę vykdo jau dešimt metų. Jis 
policininkus į susitikimus įprastai 
pakviečia vieną kartą per mėnesį. 
Ateina tie, kurie nori ir tuo metu 
gali. Paskaitos metu kartu žiūri 
parinktą vaizdo įrašą, kurį vėliau 
aptaria. Tačiau būna ir kitokių 
susitikimų – šventinių ar asmeni-
nių. Į juos kapelionas, paprašytas, 
vyksta papildomai. 

Ruošdamasis paskaitoms temas 
parenka įvairiai. Kartais pats pa-
renka, atsižvelgdamas į pasaulio 
ar šalies aktualijas, susijusias 
su pareigūnais, visuomene. Jas 
aptaria religiniu ir moraliniu po-
žiūriu. Būna ir laisvų susitikimų, 

Kunigas Š. Petrauskas naujų žinių 
įgijo policijos kapelionams skirtuose 
mokymuose.

Lietuvos policijos mokyklos nuotr.

kai atėjęs į paskaitą kapelionas 
klausia: „Apie ką šiandien norite 
pasikalbėti?“ Pandemija sutrukdė 
rengti fi zinius susitikimus – jos 
metu vyko vaizdo konferencijos. 
Jų metu dažniausiai žiūrima iš 
anksto paruošta vaizdo medžiaga 
ir po to aptariama. 

Pareigūnai paskaitose dalyvau-
ja savanoriškai. Kadangi jos vyks-
ta darbo laiku, dalyvių susirenka 
mažiau nei į iškilmingas mišias. 
„Policininkai turi savo darbų ir 
užduočių, kurias privalo įvykdyti, 
tad ne visada gali skirti tą valandą 
susitikimui, bet, jei turi galimybę, 
ateina, – sako kapelionas. – O jei-
gu pasitaiko, kad niekas neateina, 
pats einu pas viršininką ar pareigū-
nus į kabinetą, išgeriu kartu kavos, 
suvalgau sausainį. Tada kalba jie. 
Juk svarbu ne tik pačiam kalbėti, 
bet ir klausytis.“

Kapelionų susitikimai vyksta 
reguliariai: gyvai – kartą per pusę 
metų,  nuotoliniu būdu – kas mė-
nesį. Įdarbinti kapelionai susitinka 
dažniau – kas savaitę. Įprastai 
renkasi Vilniaus Švč. Mergelės Ma-
rijos Ramintojos bažnyčioje, kurios 
pastatas priklauso Vidaus reikalų 
ministerijai. Į susitikimus atvyksta 
ir policijos atstovai. O šįsyk buvo 
pakviesti į Policijos mokyklą. 

Kapelionas (lot. capellanus < capella – koplyčia) – Romos ka-
talikų, unitų, anglikonų ar evangelikų bažnyčios dvasininkas, 
kuriam paskirta uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčių-
jų grupės, neturinčios klebono, nuolatinė ganytojiška globa. 

***
Kapelionai skiriami ligoninėms, kariniams daliniams (karo 

kapelionai), ugniagesių komandoms, policijai, mokykloms, toli-
mojo plaukiojimo laivams (jūreiviams ir keleiviams), kalėjimams, 
emigrantų bendruomenėms, draugijoms ir kitkam. Kapelionas 
būna pavaldus vyskupui.

***
Karo kapelionui paprastai suteikiamas ne žemesnis kaip 

kapitono laipsnis, vyriausiajam kapelionui – majoro laipsnis. 
Kapeliono titulas taip pat gali būti suteikiamas vyskupo sek-
retoriui. 

Lietuvos pilicijos mokykloje kapelionai lankėsi pirmą kartą.


