
Įsivaizduok, tau 15 metų...

Koks tavo  gyvenimo planas?

Kur šiame plane yra Dievas?



Ar „geimeris“ gali tapti šventuoju?  

https://www.youtube.com/watch?v=cEypqxWQ-
Jg&fbclid=IwAR3tekIjPqgSmRoT2kaP4DU_WxHF_3kFlT4RfuUmJioMWG8THQNZAPuYrkw – FILMAS apie pal. Karolį Akutį

https://www.youtube.com/watch?v=cEypqxWQ-Jg&fbclid=IwAR3tekIjPqgSmRoT2kaP4DU_WxHF_3kFlT4RfuUmJioMWG8THQNZAPuYrkw


Pal. Karolis Akutis
(Carlo Acutis)

(1991-05-03/2006-10-12/2020-10-10)



Palaimintasis Karolis gimė 
Londone 1991 metų gegužės 

3 d. pasiturinčių italų 
verslininkų iš Milano šeimoje, 
gyveno Milane, baigė jėzuitų 
gimnaziją, dažnai lankydavosi 

Asyžiuje, kur atsivėrė šv.
Pranciškaus dvasiniam 

pasauliui.



Karolis – paprastas, eilinis paauglys, gyvenęs 
su savo tėvais, mokęsis paprastoje 

mokykloje, turintis įvairių paaugliškų 
pomėgių. 

Tik jo gyvenime buvo daug Dievo. 

Karolio  gyvenimo planas – visada 
būti arti Jėzaus.

„Eucharistija – mano autostrada į Dangų“





Kur slypi Karolio šventumo priežastis?  Galbūt jis 
gimė pamaldžioje šeimoje?  Nuo mažens buvo 

vedamas į bažnyčią? 

Karolio mama Antonija 
užaugo nepraktikuojančių 
katalikų šeimoje ir iki 
sūnaus krikšto bažnyčioje 
buvo apsilankiusi tik… tris 
kartus. Ji prisipažino, kad 
būtent sūnus paskatino ir ją 
dažniau melstis bei priimti 
Eucharistiją.



Nuo pat mažens Karolis 
buvo labai pamaldus: 
nepraeidavo pro 
bažnyčią neužsukęs 
pasimelsti, vis nešdavo 
gėlių Mergelei Marijai ir 
nuolat klausinėjo apie 
Dievą. 

Kas yra mano tikėjimo mokytojas? 



„Atsivertimas yra ne kas kita, kaip žvilgsnio 
pakėlimas nuo žemės į dangų, 

tam užtenka paprasto akių judesio“



Būdamas 7 m. Karolis priėmė 
Pirmąją šv. Komuniją, nuo tos 
dienos kasdien dalyvaudavo 
šv. Mišiose, adoruodavo Švč. 
Sakramentą ir melsdavosi 
rožinį. 
Šeimai keliaujant svarbiausias 
Karolio rūpestis būdavo 
surasti arčiausiai viešbučio 
esančią bažnyčią, kur galės 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Kaip priimti sakramentai keičia gyvenimą? 



Karolis buvo nepaprastai 
gabus vaikas: kalbėti jis 
pradėjo vos trijų mėnesių, 
o būdamas 8–9 metų jau 
skaitė knygas apie 
programavimą, kurios tuo 
metu buvo įkandamos tik 
profesionaliems 
informatikams, be to, pats 
kūrė kompiuterines 
programas, interneto 
puslapius, filmukus. 

Kuriose srityse aš esu gabus?



Karolis buvo linksmas, 
sumanus, labai draugų 
mylimas jaunuolis, jam 
patiko futbolas, muzika. 
Kaip ir kiekvienas jaunas 

žmogus, mylėjo 
gyvenimą. 

Kaip savo talentus panaudoju? 



„Dievas sukuria žmones kaip potencialius šventuosius. 
Gimstame kaip originalai, bet dauguma miršta kaip fotokopijos“ 



Šv. Pranciškaus Asyžietis 
buvo mokytojas ir 

pavyzdys, mokęs Karolį 
mylėti Dievą. 

Kaip ir šis šventasis, Karolis 
geriausiais savo draugais 

laikė vargšus ir silpniausius 
žmones, ne tik meldėsi už 

juos, bet ir jiems 
patarnavo. 

Kokio šventojo gyvenimas man yra pavyzdys? 



Karolis pasižymėjo didele 
atjauta kitiems, dosnumu ir 
paprastumu. 

Karolio šeima gyveno gana 
pasiturinčiai. Be to, samdė 
pagalbininką namų ruošoje. Jis 
yra indas, kilęs iš brahmanų 
kastos, kurios atstovams 
nebūdinga keisti savo tikėjimą, 
tačiau kartu su Karoliu 
šelpdamas vargšus ir 
matydamas vaikino uolumą, 
pats panoro būti pakrikštytas.

Ką apie mane pasakytų kiti? 



Ką apie mane pasakytų mano tėvai? 



„Šventumas, – tai leisti Dievui būti mumyse, o 
didžiausia kliūtis tapti šventaisiais esame mes patys“.



Karolis už sutaupytus 
pinigus benamiams 

pirkdavo miegmaišius, 
vakarais nešdavo jiems 

šilto maisto, savanoriavo 
Milane brolių kapucinų 

bei Motinos Teresės 
seserų bendruomenės 

įkurtoje vargšų valgykloje, 
organizavo įvairius 

renginius bei akcijas, 
kurių metu rinkdavo šiai 

misijai lėšas.

Kam aš skiriu savo laisvą laiką? 



Karolio domėjimasis IT pasitarnavo apaštalaujant: jis sukūrė internetinę 
svetainę miracolieucaristici.org apie eucharistinius stebuklus bei jiems 

skirtą parodą, apkeliavusią visą pasaulį.  

Kaip mano naudojimasis IT pasitarnauja apaštalavimui?  



„Konsekruota Ostija iš tiesų yra Kristaus Kūnas ir 
Kraujas, o per eucharistinius stebuklus Dievas nori 

sustiprinti mūsų tikėjimą“.



www.carloacutis.com

http://www.carloacutis.com/


• Dar būdamas mažas 
Karolis išpranašavo, 
kokia mirtimi mirs. Jis 
sakė, jog tai įvyks 
tuomet, kai jo galvoje 
plyš kraujagyslė.

• Taip ir nutiko: 2006 m. 
spalį jaunuolis susirgo 
ūmia leukemija ir, 
praėjus vos penkioms 
dienoms, dėl smegenyse 
išsiliejusio kraujo 
iškeliavo pas Viešpatį. 

Kokią žinią išgirsti būtų skaudžiausia? 



Visai prieš susirgdamas Karolis 
sakė, jog aukoja būsimas 
kančias už popiežių ir 
Bažnyčią, kad nereikėtų 
kentėti skaistykloje ir galėtų 
keliauti tiesiai į Dangų. 

O sirgdamas stebino 
aplinkinius savo kantrybe ir 
nuo veido nedingstančia 
šypsena. Kai gydytojai 
klausdavo, ar neskauda, Karolis 
atsakydavo, kad yra tų, kurie 
kenčia daug labiau nei jis…



Karolis mirė 2006 m. spalio 12 d., 
ir to paties mėnesio 21 d. 

Meksikoje įvyko eucharistinis 
stebuklas. 

Dar vienas, praėjus lygiai dviem 
metams po Karolio mirties, spalio 
12-ąją įvyko Sokulkoje, Lenkijoje. 



Vykstantys atsivertimai ir stebuklai liudija, kad jis ir 
toliau uoliai darbuojasi dėl Dievo Karalystės, kviesdamas 
prisiminti, kad čia, žemėje, turime patį didžiausią lobį –

Karalių, esantį Eucharistijoje.



Pal. Karolio Akučio kapas Asyžiuje



Kvietimas jį paskelbti 
palaimintuoju 

prasidėjo neilgai 
trukus po Akučio

mirties. Kampanija 
įsibėgėjo 2013 m., Kai 

jis buvo pavadintas 
Dievo Tarnu -

pirmuoju keliu link 
šventojo

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lt&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Servant_of_God&usg=ALkJrhjy68aAODWxtexHTC5DF6Ti7fw0ZA


O kaip su stebuklais?

2019 m. Lapkričio 14 d. Šventųjų reikalų kongregacijos medicinos 
taryba patvirtino pranešimą apie stebuklą Brazilijoje, siejamą su Akučio
užtarimu. 

Luchiana Vianna paprašė pasimelsti už jos sūnų Mattheusą, gimusį su 
kasos defektu, dėl kurio buvo sunku valgyti. Iš anksto Vianna jau 
meldėsi, prašydama Akučio užtarimo, o per maldą jos sūnus 
paprasčiausiai paprašė, kad jis „neišmestų tiek daug“. 

Iškart po pamaldų Mattheusas pranešė motinai apie išgydymą ir grįžęs 
namo paprašė kieto maisto, kurio jis niekada negalėjo valgyti. 

Po tyrimo popiežius Pranciškus 2020 m. vasario 21 d. dekretu patvirtino 
stebuklo autentiškumą ir suteikė galimybę Akutį skelbti palaimintuoju. 



Ar man šis šventasis gali būti pavyzdys?



Prisiminkime...









Parašyk 8 sakinius iš šios pamokos 

Ką sužinojau 
apie pal. Karlą...

Ką sužinojau apie 
savo tikėjimą... 

Buvo      įdomu...

Aš        supratau...



Šaltiniai 

• http://8diena.lt/2020/10/10/pal-karolis-akutis-eucharistija-mano-autostrada-i-
dangu/?fbclid=IwAR072KRiiySuFkgaZjGvlmVmNvzCVF58DIYC7kRK0h7uMqqTIkSA
_qx-YQQ

• https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2020-10/palaimintasis-karolis-
acutis.html

• https://www.bernardinai.lt/paauglys-geimeris-tapes-palaimintuoju/

• https://www.facebook.com/662485960550108/posts/kwentonicarlo-day-44100-
car-guy-din-si-kuya-carlo-bukod-sa-mga-programming-
video/1985499254915432/

• www.carloacutis.com

Parengė tikybos mokytoja Danutė Kratukienė 

http://8diena.lt/2020/10/10/pal-karolis-akutis-eucharistija-mano-autostrada-i-dangu/?fbclid=IwAR072KRiiySuFkgaZjGvlmVmNvzCVF58DIYC7kRK0h7uMqqTIkSA_qx-YQQ
https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2020-10/palaimintasis-karolis-acutis.html
https://www.bernardinai.lt/paauglys-geimeris-tapes-palaimintuoju/
https://www.facebook.com/662485960550108/posts/kwentonicarlo-day-44100-car-guy-din-si-kuya-carlo-bukod-sa-mga-programming-video/1985499254915432/
http://www.carloacutis.com/

