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Skirtingai nei 2001 m., rugsėjo 8 d., kuomet dalyvaujant patiems aukščiausiems Lietuvos 
krikščionybės atstovams  buvo konsekruota šv. Juozapo koplytėlė (pati šio šventojo šeimos 
globėjo vardo parapija įkurta  1999 m. vasario 17 d., o  maldos iš pradžių lietuvių ir lenkų 
kalbomis vyko neseniai Pilaitėje po Nepriklausomybės atkūrimo pastatytos pirmosios 
lietuviškos vidurinės Martyno Mažvydo vardo mokyklos Aktų salėje,  -  tai precedento 
neturėjęs įvykis), minint šios parapijos įsteigimo 15-tį, lietus nepliaupė. Iš pat ryto lepino  
maloni ir dar gerokai šilta rudens  saulė. Nors pačioje Pilaitėje apie numatytą renginį nebuvo 
triūbijama ant visų kampų, apie jį skelbė prie koplytėlės iškabintas ir šiame tinklaraštyje 
patalpintas plakatas, į jubiliejų atvykusį Vilniaus merą Artūrą Zuoką, kurį lydėjo žmona Agnė, 
nustebino pilaitiškių aktyvumas: http://youtu.be/1q4RzApG808. Išties nedidelė šv. Juozapo 
koplytėlė negalėjo visų sutalpinti. Nemažai tikinčiųjų šv. mišių, kurioms vadovavo Vilniaus 
arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis, dalyvaujant visiems ankstesniems šios parapijos 
klebonams: Kęstučiui Raliui, Justinui Aleknavičiui, Valdui Girdžiušui, liko klausytis už pravertų 
durų. Neseniai šv. Juozapo  parapijos klebono pareigas perėmęs Ričardas Doveika 
nepamiršo ir tų, be kurių pasiaukojamo darbo  nebūtų vykusi sklandi kasdienė dvasinio 
išganymo tarnystė Pilaitės parapijoje : http://youtu.be/9T_BxGxpkt8. Vyskupui palaiminus 
susirinkusius į šv. Juozapo  parapijos 15-kos metų  gyvavimo jubiliejui pašvęstas mišias : 
http://youtu.be/Ap-eabbyKeo, skambant sielą pakylėjančiai giesmei:  
http://youtu.be/RyZEs9y0Rfs, pereita prie visuotinio šventimo – Agapės.   Tada šv. Juozapo 
parapijos klebonas Ričardas Doveika pristatė pirmąją Agapės staigmeną: pakvietė dainininkę 
Astą Pilipaitę ir jos dukrą padainuoti, o vyskupą Arūną Poniškaitį ir Vilniaus merą Artūrą 
Zuoką drauge įžiebti Bendruomenės laužą: http://youtu.be/Vn7ZhD2G8BE. (Beje, laužo 
vietoje, kaip pasvajojo naujasis klebonas R. Doveika, kviesdamas ir parapijiečius pasekti jo 
pavyzdžiu,  galėtų atsirasti ir pati šv. Juozapo bažnyčia. Tai būtų prasminga, juolab, kad 
pirmasis šv. Juozapo parapijos klebonas Kęstutis Ralys (http://youtu.be/iL87Ua7_a-I ), po 



 

 

Nepriklausomybės atgavimo, apsilankęs užsienyje, pastebėjo, kad parapijos namai tarnauja 
ne tik įprasto dvasinio išganymo tikslu. Juose  taip pat įsteigiami centrai, padedantys tikėjimu 
gelbėtis puolusiems į priklausomybių liūną). Pašventinus Agapės duoną, o ja buvo ne tik Mero 
atvežta duona, bet ir šv. Juozapo parapijos moterų iškepti pyragai ir  kareiviška košė, sekė 
nemigdanti ir pakankamai profesionali folklorinio ansamblio „Ūla“ (vadovė Janina Bukantaitė) 
muzika:  http://youtu.be/CJKODK9DKK8  ir ją  21 val. garsu pergalėjęs daugiau nei keturias 
minutes trukęs šventinis fejerverkas: http://youtu.be/qjcqQJdg7bk.  Norėję parapijoje 
tarnavusiems dvasininkams oficialiame lygmenyje, kaip buvo įpratę, įteikti gėles ir tarti 
sveikinimo žodį Pilaitėje veikiančių bendruomenių ir kitokių institucijų atstovai:  Senjorų dienos 
centro „Diemedis“ (vadovė Irena Orvidienė), Pilaitės vietos bendruomenės tarybos 
(pirmininkas Algirdas Kelpša), visuomeninių gyventojų organizacijų: „Pilaitės bendruomenė“  
(pirmininkė Janina Gadliauskienė), „Mažoji Lietuva“ ( pirmininkė Aušrelė Čepulienė),  Martyno 
Mažvydo progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis,  Pilaitės seniūnas Albinas Šniras, 
įsijungus ir šiems dvasininkams į Agapės šventimą, tą padaryti kaip ir nebegalėjo.  P.S. 
Janina Gadliauskienė, žinodama, kaip sunku prisigauti prie Vilniaus mero su kasdieniškomis 
problemomis, jį pasigavo prie maloniai rusenančio visai Pilaitės bendruomenei skirto Agapės 
laužo ir išsakė atžalų, lankančių progimnazijas ir gimnazijas, tėvų rūpestį: valanda 
paankstinus  pamokų pradžią, atsirado keblumų suspėti vykti lavintis kitur bei laiku paruošti 
pamokas. Meras pažadėjo šią problemą artimiausiu laiku spręsti. 
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