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Provincijolo þodis

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Mieli bendrabroliai, bendradarbiai, bičiuliai,
pirmąją rugsėjo savaitę Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos,
Vengrijos ir Lietuvos jėzuitų provincijolai bei patarėjai susitiko
Vienoje. Kalbėjomės apie būsimos naujos provincijos steigimą.
Susitikimą pradėjome malda ir tyla, paskui nuodugniai dalijomės įžvalgomis, įsiklausėme vienas į kitą. Tokia pradžia numatyta specialiai. Ji gerai nuteikė vėlesniam intensyviam darbui,
svarstymams, diskusijoms, kurios vyko pakaitomis su malda,
pasidalijimais mintimis, įžvalgomis apie paguodas ir nepaguodas žvelgiant į dabartinę provincijų padėtį ir į būsimą naują provinciją. Visi pamažu suvokėme, kad pradedame ne šiaip
administracinę pertvarką, o leidžiamės į dvasinį procesą. Tačiau,
kas yra tas dvasinis procesas, kokios jo ypatybės, kas ir kaip turi
vykti, kad procesą būtų galima laikyti dvasiniu? Norėdami tai
giliau suvokti, pasitelkėme t. Josefo Maurederio, SJ, svarstymus
šia tema.
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Paprastai pradedant kokias nors, pvz., įmonių permainas,
vadovai ar atsakingi žmonės susirenka, tariasi, planuoja, kuria
vizijas ir strategijas. Panašiai vyksta ir kuriant naują Centrinės
Europos jėzuitų provinciją. Tačiau vyksta ir kai kas daugiau,
kai kas gilesnio. Kaip visa Bažnyčia, taip ir jos vienuolija, nėra
tik nevyriausybinė organizacija, veikianti pagal savo įstatus ir
nuostatus. Mūsų vienuolija pirmiausia yra apaštalinė bendruomenė, kaip jėzuitai mėgsta save vadinti, draugai Viešpatyje, ir
dvasinis dėmuo yra esminis.
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jeigu koks pasitarimas, susirinkimas prasideda malda, ar, įmantriau pasakius, dvasiniu
impulsu, o paskui posėdžiai vyksta verslui įprasta tvarka, tai jau
ir turime dvasinį procesą. Žinoma, krikščionims visada dera
svarbų pasitarimą ar kongresą pradėti malda, tačiau tai dar nėra
dvasinis procesas. Tokio proceso pavyzdį šiandien galime matyti beveik kas dieną, per televiziją ar internete stebėdami, kad,
pasirodžius popiežiui Pranciškui, prasideda kas nors nauja. Vienas asmuo duoda pradžią pokyčiams daugeliui žmonių Bažnyčioje ir už jos. Stebėdami, kas vyksta, žmonės pradeda suvokti,
kad tai kažkokiu būdu siejasi su Jėzumi Kristumi ir su jo vizija.
Prisiminkime, kaip, vos pradėjęs eiti pareigas, popiežius Didįjį
ketvirtadienį plovė kojas jaunuoliams kalėjime. Jie šito neužmirš niekada! Tokiu veiksmu Šventasis Tėvas dvasinį procesą
išplėtė toli už Bažnyčios ribų.
Kad procesas būtų dvasinis, jame turi būti įsiklausoma į
Šventąją Dvasią, ieškoma Dievo valios, tikima, kad Dievas šiam
procesui vadovauja per laiko ženklus (išorinius įvykius bei vidines patirtis) ir žmones, todėl reikia jo malonės tiems ženklams
pažinti, gebėjimo ir noro išklausyti vienam kitą.
Imamės kurti naują jėzuitų provinciją, tikėdamiesi, kad jos
gimtadienis bus 2021 m. balandžio 27-oji, šv. Petro Kanizijaus
diena. Nauja provincija vienys apie 560 jėzuitų septyniose Europos valstybėse (Austrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vokietijoje,
Šveicarijoje, Vengrijoje, Švedijoje) su skirtingomis kalbomis ir
kultūromis. Šitaip siekiame geriau vykdyti mums patikėtą apaštalinę misiją, kurios uždaviniai ir apimtys peržengia valstybių
sienas. Tam tikra prasme toks užmojis yra pranašiškas ženklas
mūsų pasauliui, nes kurti jungtinę provinciją imamasi tokiu
metu, kai vis garsiau girdimi politikų balsai, raginantys stiprinti
sienas, atsiriboti vieniems nuo kitų...
Naujos provincijos kūrimas – atsakingas darbas, turėsiantis
ilgalaikius padarinius. Jį suvokiame kaip dvasinį procesą, kurio
sėkmei reikia visų mūsų aktyvaus palaikymo ir maldos.
Šv. Petras Kanizijus. Vienos katedra. T. V. Šimkūno nuotr.
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Jėzuitiškas švietimas:
siekiame žmogiško tobulumo
Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje lankęsis Jėzaus Draugijos švietimo
reikalų sekretorius t. JosÉ Alberto Mesa, SJ, skaitė paskaitas
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojams apie tai, kokia šiandien
turėtų būti jėzuitų mokykla. Svečias, kalbėdamasis su
t. Eugenijumi Markovu, SJ, pasakojo apie jėzuitiško ugdymo
uždavinius dabarties pasaulyje.

Nuo pat Draugijos įkūrimo švietimas jėzuitams buvo svarbus,
nes pirmieji jėzuitai greitai pastebėjo, kad labai gera priemonė
įgyvendinant jų misiją yra dalintis su kitais ta dvasine patirtimi,
kuri perkeitė juos ir per tarnystę padarė kilnesniais žmonėmis. Jie
suprato, kad per švietimą ir ugdymą tai galima daryti dideliu mastu, todėl daugelyje vietų ėmė steigti mokyklas ir įsitikino, kad toks
būdas labai veiksmingas.
Dabar pasaulyje yra apie 2300 jėzuitų švietimo įstaigų, galinčių pasiūlyti kokybišką ugdymą. Jose taikomi skirtingi ugdymo
modeliai, bet visoms bendra ta pati vizija – kad švietimas yra geras būdas dalintis tuo, kuo tikime. Dabar mūsų misija, labai aiškiai
išsakyta paskutinėje Draugijos Generalinėje kongregacijoje, yra
susitaikinimas su Dievu per tiNuo pat pradžių jėzuitai suprato, kad patirčiai perduoti jie turi
kėjimą, socialinis teisingumas ir
įkurti geras mokyklas, kurios atitiktų sekuliarios visuomenės
darna su kūrinija, pasireiškianti
standartus, todėl mūsų mokyklos visais laikais buvo žinomos
per vis didėjantį dėmesį ekolokaip puikios akademinės įstaigos.
gijai. Mes tikime, kad dalydamiesi ta pačia dvasine patirtimi,
kuri perkeitė šv. Ignacą Lojolą ir pirmuosius jėzuitus, galime padėti jauniems žmonėms atsakyti į jų keliamą gyvenimo prasmės
klausimą ir suteikti dvasinės patirties.
Nuo pat pradžių jėzuitai suprato, kad, norėdami perduoti
savo patirtį, jie turi įkurti geras mokyklas, kurios atitiktų sekuliarios visuomenės standartus, todėl mūsų mokyklos visais
laikais buvo žinomos kaip puikios akademinės įstaigos. Tačiau
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nuo pat pradžių jos turi ir humanistinę viziją – per švietimą taip
ugdyti jaunus žmones, kad jie išmoktų tarnauti visuomenei. Ta
pati humanistinė tradicija ir šiandien įkvepia jėzuitų mokyklas
visame pasaulyje. Jose tarnaujame visų kultūrų, religijų, socialinių sluoksnių žmonėms. Šiais laikais padaugėjo naujų mokymo
būdų, ypač vargšams; yra daug jėzuitų mokyklų neturtingiesiems
ir esantiems visuomenės pakraščiuose, nes labai svarbu ir šiems
žmonėms suteikti gerą, kokybišką išsilavinimą. Jėzuitai išplėtojo
naujus mokyklų modelius, tokius kaip Fe y allegria Lotynų Amerikoje ir Afrikoje, Christo Rey ir Nativity school Šiaurės Amerikoje,
dar kitus – Indijoje ir Europoje, skirtus būtent marginalizuotoms
grupėms. Draugijos generolas t. Pedro Arrupe mėgdavo pabrėžti,
kad jėzuitų švietimas turi būti pasiekiamas visiems, ir mes turėtume sudaryti galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, taip
kurdami teisingą visuomenę.
– Daugelyje pasaulio šalių, ypač Afrikoje ir Azijoje, švietimas nėra prieinamas kiekvienam, ne visi gali lankyti mokyklą
dėl karų, krizių ir kitų aplinkybių, todėl čia į pagalbą ateina
jėzuitai. Bet Europoje beveik visi gali mokytis. Lietuvoje turime tris jėzuitų mokyklas ne todėl, kad žmonės neįstengtų siekti
mokslo, tad kokią žinią jėzuitai galėtų nešti šiuo atveju?
Tiesa, kad kai kur pasaulyje
galimybes mokytis turi visi, o kai Per kokybišką ugdymą siekiame keisti visuomenę, kad ji
kur siekti išsilavinimo tebėra prob- patirtų tarnavimo kitiems džiaugsmą, o tame džiaugsme
lema. Bet daugelyje pasaulio šalių atrandamas Dievas. Tikime, kad tokia Dievo patirtis gali
vis dar sunku gauti kokybišką išsi- perkeisti mus ir tai turime perduoti kitoms kartoms.
lavinimą. Net ir JAV ar Europoje ne
kiekvienam žmogui tai pasiekiama. Štai kodėl Jėzaus Draugija mano, kad tai, ką mes darome, gali
perkeisti daugelio žmonių ir visuomenės gyvenimą, nes mes kokybišką ugdymą suvokiame ne tik kaip gerą akademinį parengimą –
tai, žinoma, irgi labai svarbu, – bet siekiame ir žmogiško tobulumo,
kuris yra daugiau nei aukštas akademinis lygis. Mes norime suteikti mokiniams tris „c“ (angl. competence, consence, compassion –
kompetencija, sąžinė, atjauta): išugdyti savo profesinėje srityje
kompetentingus, sąžiningus žmones, gyvenime besilaikančius
etikos principų, ypač jautrius vargšams ir tiems, kurie yra visuomenės pakraščiuose ar sunkiose situacijose, tokius, kurie savo
talentus ar sugebėjimus panaudotų bendram gėriui. Taip pat siekiame, kad mūsų auklėtiniai suprastų, jog geras išsilavinimas juos
įpareigoja prisiimti atsakomybę už savo ir visuomenės perkeitimą.
Visapusiškas asmenybės ugdymas suvokiamas kaip žmogiškasis
tobulėjimas, ir kokybiško visapusiško ugdymo reikia visur, taip
pat ir Europoje. Per tokį ugdymą siekiame keisti visuomenę, kad ji
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patirtų tarnavimo kitiems džiaugsmą, o tame džiaugsme atrandamas Dievas. Tikime, kad tokia Dievo patirtis gali mus perkeisti ir
tai turime perduoti kitoms kartoms.
– Minėjote, kokia turėtų būti jėzuitų švietimo įstaiga, o kokių savybių privalėtų turėti čia dirbantis mokytojas?
Mokytojas, kokio mums reikia, yra tas, kuris supranta, kad jo
misija yra padėti mokiniams atrasti jų pašaukimą, taip pat suvokti save kaip žmones, galinčius keisti pasaulį. Pirmiausia, žinoma,
laukiame savo srities profesionalo, tačiau ugdytojui reikalingi ne
tik akademiniai gebėjimai ar kompetencija, bet ir gebėjimas padėti mokiniams atrasti daugiau – suvokti, kad mokomasi ne tik
siekiant tapti geru profesionalu, bet ir geresniu žmogumi, tarnaujančiu kitiems. Geriausias būdas išmokyti mokinius – tai rodyti
jiems pavyzdį savo gyvenimu, vadinasi, mokytojai patys turi būti
perkeisti to mokymo būdo, tai yra ignaciškojo dvasingumo, kad
galėtų ugdyti mokinius.
– Būdamas atsakingas už ugdymą, daug keliaujate po pasaulį ir matote įvairių mokyklų. Ar koks nors mokymo būdas
jums pasirodė itin įdomus, ypatingas?
Manau, geriausios yra tos mokyklos, kurios supranta, kad jėzuitiška tradicija yra gyva, o tai reiškia, kad būtina nuolat atnaujinti savo pedagogiką, mokymo metodus, mokyklas. Svarbu ne tik
kartoti tai, kas sekėsi praeityje,
bet ir atsižvelgti į laiko ženklus,
Geriausias būdas išmokyti mokinius – tai rodyti jiems pavyzdį
įtraukti tokius mokymo būdus,
savo gyvenimu, vadinasi, mokytojai patys turi būti perkeisti
kurie mums padėtų daryti moto mokymo būdo, tai yra ignaciškojo dvasingumo, kad galėtų
kinius pajėgius keisti jų aplinką
ugdyti mokinius.
ir pasaulį, padėtų suprasti, kad
jų džiaugsmas priklauso nuo
kitų žmonių džiaugsmo. Daugelis mokyklų stengiasi būti ištikimos mūsų jėzuitiškoms tradicijoms, žvelgdamos į tai kūrybiškai.
Mačiau įvairių atsinaujinimo pavyzdžių, teikiančių daug vilties.
Tai yra ženklai, kad sekame Viešpačiu, kuris yra gyvas ir keičia
mūsų pasaulį.
– Kokią matote apskritai švietimo ateitį?
Šiuo metu patys mokiniai tampa aktyvesni ugdymo procese.
Judame nuo modelio „mes duodame žinių, kurių tau reikia“ link
„mes tau suteikiame galimybę įgyti gebėjimų, kurių reikia besikeičiančiame pasaulyje“. Žinome, kad daugelio gebėjimų ir žinių po
keleto metų nebereikės, jie bus beverčiai. Mokiniai turės būti atviri naujoms perspektyvoms ir naujiems mokymosi būdams. Taigi
ugdymas bando pasivyti šią realybę ir padėti mokiniams suprasti,
kad mokymasis trunka visą gyvenimą.
– Kokie pagrindiniai iššūkiai laukia jėzuitiško švietimo?
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Mūsų pasaulis yra globalus. Vadinasi, turime ugdyti savo mokinius ir mokytojus būti pasaulio piliečiais. Ir patys jėzuitai turi mokytis veikti naujoje realybėje. Taip, mums reikia pažinti savo šaknis,
bet tuo pat metu turime padėti mokiniams ir mokytojams suvokti,
kad esame pasaulio dalis, kad dalinamės bendra atsakomybe už planetą ir kiekvieną žmogų. Ir tai yra galimybė įgyvendinti teisingumą,
kurti brolišką pasaulį, kaip ragina Evangelija. Tai naujas pakraštys,
naujas iššūkis, nes iki šiol mums puikiai sekėsi ugdyti mokinius
būti savo šalies piliečiais, o dabar norime, kad jie suvoktų esą pasaulio piliečiai ir siektų solidarumo su kitais. Visi esame atsakingi
ieškodami naujų būdų rūpintis planeta, visata ir vieni kitais, kad ir
kokie atstumai mus skirtų. Visi
priklausome vieni nuo kitų, nuo Paskutinės Generalinės kongregacijos pabrėžė, kad būtų
to, ką darome ar ko nedarome.
panaudotas didžiulis apaštalinis rezervas, jei mūsų mokyklos
Paskutinės Generalinės labiau bendradarbiautų, stengtųsi išeiti iš už savo sienų ir
kongregacijos, ypač 35-oji ir sugebėtų kartu veikti regioniniame ir pasauliniame lygmenyse.
36-oji, pabrėžė, kad būtų panaudotas didžiulis apaštalinis
rezervas, jei mūsų mokyklos išmoktų dirbti kartu, labiau bendradarbiautų, stengtųsi išeiti iš už savo sienų ir sugebėtų kartu
veikti regioniniame ir pasauliniame lygmenyse. Yra labai gera
afrikiečių patarlė: „Jei nori eiti greitai, eik vienas, jei nori eiti toli,
eik su kitais.“ Taigi, mes norime keliauti toli, atsiliepti į iššūkius,
su kuriais susiduriame šiandien, norime juose matyti galimybes
tarnauti savo misijai, Dievui ir pasauliui. Labai nedaug kas turi
tokį pasaulinį tinklą, kaip mūsų mokyklos. Tarnaudami įvairių
socialinių sluoksnių, kultūrų, religijų žmonėms, mes tikrai galime tiesti tiltus tuo metu, kai daug kas pasaulyje nori statyti
sienas. O statydami tiltus turime kitaip mąstyti, turėti kitokią
nuostatą. Mūsų ugdytojai turi suvokti, kad jie dirba konkrečioje
mokykloje, bet yra tarptautinio jėzuitų mokyklų tinklo nariai ir
jiems tenka visuotinė atsakomybė.
– Kaip manote, ar šv. Ignacas būtų patenkintas tuo, ką dabar jėzuitai daro švietimo srityje?
Manau, jis būtų šiek tiek nusiminęs, kad judame per lėtai.
Ir kad neįvertiname turimų galimybių. Ko gero, kaip Draugijos
generolas, jis mus spaustų daryti daugiau, palikti savo komforto
zoną, būti atviresnius laiko ženklams ir atsiliepti dar kūrybingiau.
Tikrai manau, kad Ignacas mus pastūmėtų keliauti toliau, rimtai
žiūrėti į savo atsakomybę, per daug nesididžiuoti tuo, ką jau pasiekėme, ir priimti ateityje laukiančius iššūkius.
Iš anglų k. išvertė Monika Smalinskaitė,
Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnė
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T. Vytautas Sadauskas, SJ

Tai, kas nepasimiršta

Rekolekcijų aplinkoje
dalyviai keičiasi –
užsimezgus bendrystei, jų
akys atsiveria, atsiranda
pasitikėjimas, o Eucharistinis
duonos laužymas parodo,
kad nėra situacijos be išeities.
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21-us metus ėjau kapeliono pareigas jėzuitų gimnazijose Lietuvoje. Dabar žvelgiu į nueitą kelią ir dėkoju Dievui už galimybę
augti. Per tuos metus mokiausi ne tik duoti, bet ir priimti kitų
žmonių meilę. Neabejoju, kad gavau daugiau, nei daviau. Kadangi
daug fotografavau, turiu išsaugojęs šimtus įamžintų akimirkų su
mokiniais, mokytojais, tėvais ir alumnais. Jos man padeda prisiminti brangiausias akimirkas.
Nepaprastų Dievo patirčių turėdavau pirmiausia per rekolekcijas. Džiaugiuosi, kad Kairos rekolekcijos, kurias rengėme vyresniųjų klasių mokiniams, mokytojams ir tėvams, peržengė jėzuitų
gimnazijų sienas ir itin sėkmingai pasklido tarp kitų Lietuvos mokyklų bei jaunimo organizacijų, tapdamos svariu jėzuitų indėliu
į Bažnyčios sielovadą Lietuvoje. Panašiai nutiko ir su rekolekcijų
programa „Paaugliai sutinka Kristų“ (angliškas trumpinys –
TEC), nors ir ne tokia populiaria kaip Kairos. Jos turinys – Kristaus
mirties ir prisikėlimo slėpinys. Manau, kad ir šią programą verta
plačiau paskleisti per vyskupijų evangelizacinius centrus, kitas
organizacijas, kad smalsūs jauni žmonės turėtų galimybę ne tik
išgirsti, bet ir patirti Gerąją Naujieną.
Šias dvi rekolekcijų programas paminėjau todėl, kad jose dalyvaujantiems dažnai nutinka tai, kas ir mokiniams iš Emauso
Evangelijoje pagal Luką. Eidami keliu iš Jeruzalės, mokiniai kalbėjosi apie skaudžiausią savo gyvenimo įvykį – iširusią draugystę su
Jėzumi, kuriuo pasitikėjo. Jie dalijosi liūdesiu ir ieškojo paguodos
vienas kitame. Kai Jėzus, kurio jie iš pradžių neatpažino, atskleidė
šio skaudaus įvykio prasmę Raštų šviesoje, kai jie sėdosi su juo
prie stalo ir jis paėmė duoną, ją laužė ir dalijo, mokinių akys atsivėrė. Jie pažino su jais esantį ir kartu keliaujantį Jėzų. Liūdesys
virto džiaugsmu, grąžinusiu mokinių tikėjimą ir viltį.

Mûsø mokyklose
Per rekolekcijas mokinius skatinu dalytis savo gyvenimo patirtimi, ypač dvasiniais nuosmukiais ir pakilimais. Kaip tie mokiniai iš Emauso, rekolekcijose jie pamažu atsiveria vienas kitam
ir aptaria svarbius gyvenimo klausimus, dalijasi džiaugsmais ir
skauduliais – jie turi ką papasakoti apie save. Kai kurios gyvenimo istorijos sukrečia. Pavyzdžiui, paauglių viltys dūžta, kai tėvai
skiriasi. Tuomet su jais mažai bendraujama ir jie jaučiasi apleisti.
Tikro žmogiškojo santykio stoka kai kuriuos verčia galvoti net apie
savižudybę. Suprantama, kad kiekvienam, ypač paaugliui, svarbu
rasti būdą atvirai kalbėti apie savo gyvenimą ir jaustis saugiam.
Rekolekcijos suteikia tam puikią progą. Tokioje aplinkoje dalyviai keičiasi – užsimezgus bendrystei, jų akys atsiveria, atsiranda
pasitikėjimas, o Eucharistinis duonos laužymas parodo, kad nėra
padėties be išeities. Esu liudytojas daugybės užsidegusių širdžių,
kurias rekolekcijų patirtis įkvėpė naujam požiūriui ir kilnioms
iniciatyvoms. Deja, neretai rekolekcijos likdavo tik gražiu prisiminimu, primenančiu mokinių iš Emauso patirtį: „Ar mūsų širdys
nebuvo užsidegusios...“ Bet įsitikinau, kad ir praeities įvykio šviesus prisiminimas gali duoti vaisių ateityje...
Mane džiugina, kad baigę mūsų gimnaziją alumnai ieško
būdų toliau prisidėti prie rekolekcijų. Jie dalijasi savo gyvenimo
patirtimi ir tikėjimo malone su mūsų mokiniais. Jų išgyventos
dvasinės kovos, įveiktos kliūtys tampa puikia proga mums patiems atvirai pažvelgti į save, mokytis iš kitų ir augti dvasiškai.
Vyresniųjų klasių mokiniai ir alumnai visada buvo mano veiklos
gimnazijose „dešinė ranka“. Be jų pagalbos sunku įsivaizduoti savaitgalio rekolekcijas ir stovyklas jaunesniųjų klasių mokiniams.
Jie yra mažų grupelių animatoriai, užsiėmimų ir žaidimų organizatoriai, jie žiūri drausmės.
O šiais metais Šv. Kazimiero
bažnyčioje padės rengti vaikus
Pirmajai Komunijai.
Dirbant kapelionu man
rūpėjo ir tikybos pamokos.
Jėzuitų gimnazijų padėtis išskirtinė, nes jose mokosi labai
gabūs jauni žmonės. Todėl ir
tikybos dėstymo programos,
kruopščiai parengtos katechetikos centrų, ne visada atitinka mūsų mokinių poreikius ir
gebėjimus. Be to, mūsų mokiniams tikybos pamokos yra
privalomos, todėl mokytojui

T. V. Sadausko nuotr.
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Klausiau savęs, ką galiu
nuveikti, kad padėčiau
išryškinti Dievo paveikslą,
kurį atskleidžia mokslo
ir tikėjimo tiesos. Tai ir
paskatino imtis knygų
serijos, kurią pavadinau
„Siekiantiems begalybės“.

Noriu labiau suartinti
gimnaziją ir Šv. Kazimiero
bažnyčią. Dėl to pakeitėme
ir Mišių laiką. Dabar du
kartus per savaitę aukojame
Mišias ryte, kad jose
turėtų galimybę dalyvauti
gimnazijos bendruomenė.
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tenka dirbti su tuo pačiu mokinių srautu, atsakant į vis kitus jų
klausimus.
Tikybą dėstau vyresnėms klasėms. Man rūpėjo tikybos pamokų turinio sąsaja su kitais mokomaisiais dalykais, ypač – gamtos
mokslais. Bažnyčia moko, kad Dievas parašė dvi knygas – Gamtos ir Šventąjį Raštą. Abi labai svarbios, nes, skaitant jas kartu,
atsiskleidžia tikrasis Dievo paveikslas. Kad gebėtume jas teisingai
perskaityti, reikia žinių. Deja, susidariau įspūdį, kad mokiniai šias
knygas suvokia taip, tarsi jos būtų parašytos dviejų skirtingų autorių skirtingomis kalbomis ir jų pasakojimai tarpusavyje nesisietų.
Kodėl mokiniai į Gamtos knygą, kurią skaito per gamtos pažinimo pamokas, ir į Šventąjį Raštą žvelgia kaip į vienas kitam prieštaraujančius pasakojimus? Kodėl mokytojai nesugeba jų susieti?
Klausiau savęs, ką galiu nuveikti, kad padėčiau išryškinti Dievo
paveikslą, kurį atskleidžia mokslo ir tikėjimo tiesos. Tai ir paskatino imtis knygų serijos, kurią pavadinau „Siekiantiems begalybės“.
Esu labai dėkingas mokinių tėvams, ypač maldos grupei, kuri
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje susibūrė po Alfa kursų. Jau daugiau
nei dešimt metų jie renkasi gimnazijos koplyčioje ir dalijasi tikėjimo bei gyvenimo patirtimis. Ši grupelė ne tik meldžiasi, bet ir atlieka svarbia tarnystę – kasmet organizuoja tokius pat Alfa kursus
kitiems tėvams ir Šv. Kazimiero bažnyčios lankytojams. Jų gretos
ir entuziazmas auga. Dabar, kai esu Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, matau tikėjimą atradusių žmonių atvirumą ir norą prisidėti
prie bažnyčios veiklų. Šios grupelės atsiradimas ir augimas man
yra akivaizdus Dievo malonės ženklas.
Nors šiek tiek pasikeitė mano pareigos, bet gimnazijos nepalieku. Toliau mokau tikybos vyresniųjų klasių mokinius, organizuoju Kairos ir TEC rekolekcijas. Noriu labiau suartinti gimnaziją
ir Šv. Kazimiero bažnyčią. Dėl to pakeitėme ir Mišių laiką. Dabar
du kartus per savaitę aukojame Mišias ryte, kad jose turėtų galimybę dalyvauti gimnazijos bendruomenė. Paprastai tėvai per Mišias dalija Komuniją, skaito skaitinius, teikia socialinę pagalbą kitiems bažnyčios lankytojams. O mūsų alumnai ir vyresniųjų klasių
mokiniai padeda rengti vaikus Pirmajai Komunijai. Manau, kad
čia tik pradžia gražaus bendradarbiavimo, kurį, Dievui padedant,
toliau plėtosime, kad uždegtume kuo daugiau širdžių.
Dėkoju Dievui už galimybę per kapeliono tarnystės metus
sutikti daugybę nuostabių žmonių, girdėti jų gyvenimo istorijas
ir tikėjimo liudijimus. Kalbu ne tik apie mokinius ir tėvus, bet ir
mokytojus, su kuriais teko artimiau bendrauti ir kartu rūpintis
sielovada. Vartydamas nuotraukų albumus, prisimenu ir tuos savo
kolegas, su kuriais bendravau prieš 20 metų. Tai brangios praeities
akimirkos, kurios mane skatina kreipti mintis ir jausmus į Dievą...

Mûsø mokyklose

PRIPAŽINIMAS. PAGARBA. TARNYSTĖ
(pagal šv. Ignacą)

Šį rugsėjį Šiaulių jėzuitų mokykla pradėjo antruosius veiklos metus. Pateiksiu keletą skaičių. Pernai
rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 118
mokinių. Šiemet rugsėjo 1 d. čia
krykštavo jau 168 vaikai. Pereitais
metais atidarėme vieną pirmąją
klasę, kurioje mokėsi 19 vaikų; šiemet turime dvi pirmąsias klases po
22 vaikus, o antrokų klasė taip pat
prisipildė maksimaliai. Šešiamečių
grupėje pernai turėjome 16 vaikų,
šiemet – 21. Nuo šių metų atidarėme 3– 5 metų vaikams skirtą darželio grupę, ją lanko 20 mažylių.
Pateikdami Šiaulių miestui privačios katalikiškos mokyklos alternatyvą valstybinei, išsikėlėme tikslą skleisti jėzuitiško ugdymo
kultūrą, grindžiamą kokybiško mokymo, dėmesingumo asmenybei
ir tobulo, nes pagal Dievo planą sukurto, pasaulio pažinimo prioritetais. Minėti skaičiai rodo, kad žinia sklinda ir pasiekia šeimas. O tada
prasideda ir kelias į pripažinimą.
Akivaizdūs ir tėveliams patrauklūs yra mokyklos
aplinkos pokyčiai. Per tris vasaros mėnesius Lietuvos
jėzuitų provincijos lėšomis buvo renovuotas visas mokyklos antras aukštas (3 klasės renovuotos 2016 m.),
dvi klasės pirmame aukšte, kur dabar įsikūręs darželis, pirmame aukšte įrengti tualetai. Visame pastate
pakeisti langai, atnaujinta šildymo sistema ir šildymo
mazgas. JAV lietuvių paaukotomis lėšomis įrengta
kompiuterių klasė su 24 kompiuterizuotomis darbo
vietomis. Taip atsiranda galimybė tobulinti ir ugdymo procesą. Anglų kalbos pamokos vyksta dirbant
su kompiuteriais; pirmųjų klasių mokiniams taikomi
visiškai integruoto ugdymo metodai. Vaikai ugdomi
pagal individualius gebėjimus stiprinančias programas, tęsiami užsiėmimai su šunimis, kineziterapiniai
užsiėmimai. Veiklos mokykloje vyksta iki 17.30 val.;
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po pamokų vaikai turi galimybę pasirinkti būrelius. Užmegztas glaudus
bendradarbiavimas su muzikos ir dailės mokyklomis.
Pagarba aplinkai, mokslui yra
neatsiejama nuo pagarbos asmeniui.
Siekis sukurti mokyklą, kurioje vaikas
jaustųsi ramus ir saugus, tėvas – gerbiamas ir laukiamas, mokytojas – šeimininkiškas, yra galutinis tikslas. Tai
daugiau nei noras. Tai yra troškimas.
Viltingas troškimas, nes per vienus
veiklos mokykloje metus teigiami pokyčiai akivaizdūs.
Ignaciškoji pedagogika yra mūsų
atrama kasdienoje, nežinojimuose,
o žmonių talentai ir sąlygos jiems
atsiskleisti atveria laisvę kūrybai ir
interpretacijai ieškant Dievo visuose
dalykuose. Todėl mūsų savaitės nėra
nuobodžios, vienodos ir monotoniškos. Mes ieškome ir randame. Ir taip
kasdien švenčiame gyvenimą.
Į tikslą keliaujame prieš akis turėdami vienintelį Mokytoją ir tikėdami bei pasitikėdami vienas kitu. Taip
vaikai mokosi lyderystės ir pagarbos,
tėvai – bendrystės, mokytojai – nuolankumo. Kiekvienam savo.
Kiekvienam savo tarnystės kelias. Po savaitės ar mėnesio refleksijos mokytojai dažnai kalba apie tai, ką nuveikė, kiek tam reikėjo laiko ir jėgų, bet visada pabrėžia ir koks rezultatas pasiektas.
Ir tuomet nuovargis, užklumpantis fizinį kūną, įgauna prasmę. Ji
švyti vaikų ir tėvų veiduose. Tikėjimas sėkme ir pasitikėjimas šalia
esančiu, tikime, yra Dievo stebuklas, pasireiškiantis išminties ir
džiaugsmo tarnyste.
Nuoširdžiai dėkojame tėvams jėzuitams už įžvalgas, maldą
ir materialinę investiciją kuriant mokyklą. Išreiškiame dėkingumą Amerikos lietuviams už paramą ir sudarytas sąlygas gerinti
ugdymo sąlygas vaikams. Savo vardu dėkoju mokytojams, kurie sistemingai ir nuoširdžiai savo gyvenimu bei darbais Šiaulių
mieste formuoja ignaciškąja pedagogine paradigma grindžiamą
mokyklą.
Nuoširdžiai – Giedrė Statkutė,
Šiaulių jėzuitų mokyklos direktorė
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Grįžti prie šaknų
Nuolatiniai Vilniaus šv. Jonų bažnyčios lankytojai dar prisimena
keletą metų čia patarnavusį lietuviškai šiek tiek kalbėjusį
kunigą jėzuitą iš JAV Leo Leisę, visų vadintą tiesiog tėvu Leonu.
Šią vasarą po ilgokos pertraukos jis vėl buvo atvykęs į Lietuvą.
Domėjomės, kokiu tikslu mus aplankė.
Iš mamos pusės esu lietuvis – mano seneliai, mamos tėvai,
emigravo iš Lietuvos prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Senelis kilęs iš
Seredžiaus, močiutė gyveno Kaune, Laisvės alėjoje. Tačiau mama
nedaug pasakojo apie mūsų gimines, vėliau man pačiam reikėjo
išsiaiškinti, kas yra kas. Tik gyvendamas ir dirbdamas Lietuvoje
sužinojau, kad močiutės pirmos eilės pusbrolis yra kompozitorius
Stasys Šimkus. Manau, kad daugiausia dėl savo senelių esu Katalikų Bažnyčios kunigas. Mano močiutė buvo labai pamaldi, kol leido
sveikata, kasdien eidavo į Mišias.
Kadangi man augant mamos šeimos pusė buvo labai artima,
jautėme lietuvišką įtaką. Tačiau lietuviškai manęs nemokė, tai buvo
mano mamos, jos sesės ir jų tėvų slapta kalba, kurios mes, vaikai, turėjome nesuprasti, bet dažniausiai vis dėlto suprasdavome, nes emigrantai, kalbėdami lietuviškai, dažnai įterpdavo angliškų žodžių, tad
mintį vis tiek pagaudavome.
Gimiau Niujorke. Kai buvau trejų metų, išsikraustėme į Naująjį Džersį, kur užaugau. Visada domėjausi dalykais, susijusiais su
Lietuva, tačiau ji buvo nelaisva, tad sunku buvo gauti informacijos.
Lankiau valstybines mokyklas. Nors anksti pradėjau domėtis kunigyste, buvau skatinamas siekti kitų tikslų. Naujajame Džersyje įgijau miškininko specialybę ir keletą metų dirbau miškininku. Tada
išgyvenau Dievo kvietimą, ir tam tikra prasme mano gyvenimas
sugriuvo. Kol susivokiau, kas vyksta ir ką turėčiau gyvenime keisti, prireikė dešimties metų. Sąmoningą religinį gyvenimą pradėjau
būdamas apie 30-ies, o į kunigus buvau įšventintas tik 47-erių.
Mano dvasinis vadovas parapijoje buvo jėzuitas, tai ir mane paskatino tapti jėzuitu. Įstojau pas jėzuitus Naujojo Orleano provincijoje.
Naujokyną atlikau Grand Coteau, Luizianoje. Filosofiją studijavau
Lojolos universitete Naujajame Orleane, paskui buvau nusiųstas į
mokyklą Dalase, Teksaso valstijoje, kurioje dirbu dabar. Čia praleidau metus prieš išvykdamas į Paragvajų, kaip tuomet maniau,
visam laikui. Tačiau ten praleidau dvejus metus, tada trejus su
puse metų studijavau teologiją Brazilijoje, paskui grįžau į Jungtines Amerikos Valstijas kunigystės šventimams ir vėl – į Paragvajų.

T. V. Šimkūno nuotr.
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Po dvejų tarnystės metų buvau pakviestas atlikti terciatą Airijoje.
Naktį prieš išvykdamas, kaip vakar menu, stebėjau olimpines
žaidynes, kuriose krepšinį žaidė Lietuvos ir Kroatijos rinktinės. Aš
nemėgstu žiūrėti varžybų per televiziją, bet tą vakarą, kai Lietuva
laimėjo, pamačiau, kad šokinėju ir šūkauju iš susijaudinimo. Tada
pasakiau sau, kad turiu vykti į Lietuvą. Taigi, prieš terciatą mėnesį
praleidau Vilniuje. Po terciato prašiau leisti man čia gyventi ir dirbti. Prabuvau Lietuvoje trejus su puse metų, o po Rugsėjo 11-osios
įvykių grįžau į JAV. Teko tarnauti parapijoje po praūžusio uragano
„Katrina“. Ten supratau, kad noriu ir toliau likti parapijoje, prašiau
leidimo ir Albuquerque parapijoje Luizianos valstijoje dirbau šešerius metus. Per tą laiką šiek tiek pavargau; buvo įvairių pasiūlymų,
tačiau pasinaudojau galimybe vykti į mokyklą Dalase. Jau šešeri
metai, kai dirbu ten. Esu labai laimingas, man patinka tai, ką darau,
turiu pakankamai daug laisvo laiko kaip mokytojas. Darbas yra intensyvus ir jo daug, tačiau ateina Kalėdų, Velykų, pavasario ir kitos
mokinių atostogos. Dėstau tikybą 11 ir 12 klasių mokiniams. Iššūkis dirbant mokykloje – kad mokiniai tavo dėstomą dalyką vertintų
rimtai. Jiems nelabai patinka mokytis apie sakramentus, tačiau itin
domisi moralės dalykais. Kadangi esu dirbęs toje mokykloje prieš 30
metų, labai pradžiugina aplankyti ateinantys buvę mokiniai.
Dabar pradėjau vėl svarstyti apie galimybę grįžti į Lietuvą (nesu
nelaimingas JAV, tiesiog noriu būti čia). Iš ankstesnio mano buvimo
atmintin labiau įstrigo ne tai, ką veikiau, bet pati Lietuvos istorija.
Lankydamas Genocido aukų muziejų Vilniuje patyriau labai sunkių
išgyvenimų. Sužavėjo Kryžių kalnas – istoriją žinojau, bet buvimas
ten man buvo ypatingas. Ant Trijų Kryžių kalno Vilniuje – taip pat.
Aš buvau iš dalies atsakingas už Vilniaus šv. Jonų bažnyčią. Taip
pat dirbau su „Ex Patria“, aukodavau Mišias anglų kalba. Bažnyčios
gyvenimas buvo turiningas. Amerika sekuliaresnė, tad buvo įdomu
bendrauti su žmonėmis, turinčiais kitokį požiūrį į tikėjimą, nors šiek
tiek sunkumų ir sudarė jų posovietinis mentalitetas. Taip pat nebuvau pasirengęs lietuviškam orui, tačiau labai pamėgau lietuvišką
maistą. Gyvendamas Lietuvoje kalbėjau, kad sulaukęs 70-ies, čia grįšiu, tad viena iš priežasčių, kodėl šią vasarą atvykau, yra ištesėti šį pažadą sau, kita – užmegzti ryšius su giminėmis ir su jais pabendrauti.
O jėzuitų veikla Lietuvoje įspūdinga – nors jų nedaug, bet išlaikomos trys mokyklos, kurioms iš tiesų reikia žymiai daugiau energijos,
pastangų ir išteklių, negu žmonės įsivaizduoja. Reikėtų melstis, kad
būtų daugiau pašaukimų į Jėzaus Draugiją. Apskritai raginu palaikyti Bažnyčią, padėti jai augti ir tarnauti atliepiant žmonių poreikius.
Kalbėjosi Linas Kizevičius,
Kauno jėzuitų gimnazijos alumnas
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Provincijolo þodis

Vien tik Dievas gali suteikti tikėjimą,
bet tu gali jį paliudyti.
Vien tik Dievas gali suteikti vilties,
bet tu gali žadinti savo brolių pasitikėjimą.
Vien tik Dievas yra Meilė,
bet tu gali kitą išmokyti mylėti.
Vien tik Dievas yra taika,
bet tu gali skleisti vienybę.
Vien tik Dievas gali suteikti jėgos,
bet tu gali sustiprinti nusiminusį.
Vien tik Dievas yra kelias,
bet tu gali jį parodyti kitiems.
Vien tik Dievas yra šviesa,
bet tu gali padaryti,
kad ji spindėtų visų akyse.
Vien tik Dievas yra Gyvenimas,
bet tu gali kitiems grąžinti
troškimą gyventi.
Vien tik Dievui pakanka savęs,
bet jis nori pasikliauti tavimi.

Brazilų krikščionių meditacija
Iš prancūzų k. išvertė Jūratė Grabytė
Vie chrétienne, 2003 m. rugsėjis
T. V. Šimkūno nuotr.
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Vaiko apsauga
Šių metų birželio mėnesį 24 sielovadoje dirbantiems žmonėms
iš įvairių valstybių, tarp jų ir t. Gintarui Vitkui, SJ, Romoje
buvo įteikti Grigaliaus universiteto kursų diplomai. T. Gintaro
teiravomės, kuo šie kursai buvo naudingi.
Kursus organizavo jėzuitų vadovaujamo Grigaliaus universiteto
Psichologijos instituto įsteigtas
Vaiko apsaugos centras. Jų tikslas – parengti Bažnyčiai žmones,
galinčius rūpintis vaikų apsauga.
Dėstytojai buvo iš Kanados, JAV,
Didžiosios Britanijos, Belgijos, Indijos, Afrikos valstybių. Kai kurie
skaitė paskaitas nuotoliniu būdu.
Mes buvome antrasis kursas, baigęs universiteto ir Švietimo kongregacijos patvirtintą programą, kuri ilgainiui turėtų tapti licenciato programa. Prieš keletą metų buvo pradėta panaši nuotolinio
mokymo programa įvairiomis kalbomis. Kursai prasidėjo 2012 m.
Miunchene, vėliau persikėlė į Romą. Į juos dažniausiai kviečiami
žmonės iš tų šalių, kur dar nėra išaiškinta skandalingų vaikų lytinės
prievartos atvejų, kad rengtų jų prevenciją. Tie kraštai, kur bėdos
įvardintos, jau organizavo psichologinę, sielovadinę pagalbą, rengė
specialistus, jų prevencija sustiprėjo. Kitur dar nesuvokiamas problemos mastas. O ji yra bendražmogiška ir gali kilti bet kur.
Paskutinių dešimtmečių įvykiai JAV, Airijoje, Australijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, o dabar jau ir Lenkijoje, atskleidę, kad dalis
kunigų, naudodamiesi savo galia ir žmonių rodomu pasitikėjimu,
seksualiai išnaudoja vaikus, sukrėtė visuomenę. Nors ši problema
tiesiogiai nesusijusi su kunigyste ar celibatu, nes ir kituose kolektyvuose ar šeimose vyresnieji, kuriais vaikai pasitiki, gali juos nuskriausti naudodami lytinę prievartą, tačiau nusikaltimas, kurį
įvairiuose pasaulio kraštuose padarė kunigai ir vienuoliai, ne tik
sugriovė kai kurių žmonių gyvenimus, bet atitolino juos nuo Bažnyčios ar netgi nuo Dievo, o kitus papiktino ir nuvylė. Šie nusikaltimai
turi baisių padarinių, o padaryti dvasininkų – juo labiau.
Lytinių nusikaltimų statistika labai netiksli, tiek kalbant apskritai, tiek vertinant, kiek jų gali būti padaryta Bažnyčios aplinko-
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je. Prieš keletą metų Indijos vyriausybės užsakymu atlikti tyrimai
parodė, kad daugiau kaip 50 proc. mergaičių ir šiek tiek mažiau
berniukų yra patyrę lytinę prievartą. Europos mastu – apie 20 proc.
mergaičių ir 8–10 proc. berniukų. Tačiau policijos užregistruoti
atvejai yra tik ledkalnio viršūnė. Dėl to dirbantiems su vaikais būtina išmokti atpažinti galimos prievartos ženklus, nes lytinio išnaudojimo atvejais jauni žmonės dažniausiai apie tai nekalba, kartais ir
nesugeba įvardinti arba nenori įduoti juos skriaudžiančio žmogaus.
Kartais net nelaiko to skriauda, ypač jei skriaudikai rodo išskirtinį
dėmesį ar nuperka įvairių dovanų tam, kad įgautų pasitikėjimo, o
paskui vaikais galėtų pasinaudoti. Kartais prireikia daug metų, kad
žmogus suvoktų, kas vyko.
Grigaliaus universitetas stengiasi organizuoti institucijų sistemą
visame pasaulyje, kad ši problema būtų tiriama, tikslinama statistika ir ieškoma būdų, kaip tinkamai moksliškai organizuoti prevenciją. Universitetas tai daro skatinamas Šventojo Tėvo ir Popiežiškosios vaiko apsaugos komisijos, siekiančios, kad Bažnyčia taptų išties
saugia vieta.
Universiteto kursų programa sudaryta iš 8 dalių, kuriose aptariami esminiai žmogaus raidos etapai, ypatumai, susieti su patologija (pedofilijos problematika), nagrinėjant, kaip vyksta žmogaus
emocinis ir lytinis vystymasis, koks kultūros vaidmuo formuojant
požiūrį į vaiką, nes nuo to priklauso, kokių teisių vaikas gali turėti.
Kursuose svarstėme, kaip galime keisti asmens savęs pažinimo kultūrą, jo santykius su artimiausiais žmonėmis, taip pat šeimos santykius su mokykla ir visuomene. Ir kaip ji žvelgia į dalykus, susietus
su lytiškumu ir seksualumu, kaip įvairios žinybos bendradarbiauja
aiškindamosi, kas vyksta institucijose ir šeimose. Tai nelengva, nes
paprastai stengiamasi išsaugoti „gerą vardą“ ir nusikaltimai dangstomi, o žinybos, deja, informacija tarpusavyje dalijasi neefektyviai.
Kalbant apie pedofilus – asmenis, jaučiančius lytinį potraukį
vaikams, jaunesniems nei 13 metų, reikia pasakyti, kad ne visi tokį
sutrikimą turintys žmonės tampa nusikaltėliais, dalis jų suvaldo
savo potraukį. Tačiau kyla klausimas, kaip atpažinti tokią patologiją
turinčius asmenis ir sukliudyti jiems dirbti ugdymo įstaigose, nes
čia jų potraukis tiesiogiai provokuojamas. Kaip atpažinti, kur yra rizikos faktoriai ir kaip tinkamai reaguoti? Ir ką daryti, kai bausmę už
savo nusikaltimą atlikęs žmogus grįžta į visuomenę? Kokia jo ateities perspektyva? Ką gali medicina, psichologija, socialinė ir sielovadinė pagalba? Kaip tą žmogų performuoti? Ar tai išvis įmanoma?
Labai svarbus aspektas – kaip padėti aukoms, jų šeimoms ar parapijų bendruomenėms, kuriose įvyko nusikaltimas. Žmonės būna
sukrėsti, pasipiktinę, neretai jaučiasi kalti, jiems gėda. Ir, be abejo,
tai pakerta pasitikėjimą Bažnyčia. Asmenims, patyrusiems lytinę
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prievartą, dažnai reikia ilgalaikės psichoterapinės ir
sielovadinės pagalbos, tačiau įvairiose šalyse pasitaikydavo, kad vyskupai išties
netinkamai reaguodavo atlikdami tyrimą ir imdamiesi
priemonių prieš galimai nusikaltimą padariusius žmones bei teikdami pagalbą
nukentėjusiems. Nors Bažnyčia suprato savo pareigą,
kad visų pirma būtina pasirūpinti aukomis, klausimas,
kaip elgtis su skriaudiku ir
toliau lieka aktualus: kada jį auklėti, kada bausti izoliuojant, kada
gydyti. Ir kartais, deja, niekas neveikia.
Popiežius Pranciškus įvedė vadinamąją „nulinę toleranciją“,
nurodančią, kad jeigu Bažnyčios struktūroje, kalbant tiek apie dvasininkus, tiek apie pasauliečius, atskleidžiama, kad jie padarė lytinį
nusikaltimą, tokie žmonės, net ir atlikę bausmę, praranda teisę grįžti į sielovados sritį, turėti bet kokių ryšių su vaikais ir jaunimu. Neretai tokiems asmenims išvis nebeleidžiama kunigauti. Tačiau kaip
įgyvendinti teisingumą, kokią pagalbą jiems įmanoma suteikti?
Bažnyčia gali palydėti žmogų, jį paremti, pastiprinti, kad neatkristų. Steigiami įvairūs sielovadinės ir psichologinės pagalbos centrai,
padedantys išmokti apvaldyti savo grėsmingus polinkius. Šventasis
Tėvas kviečia visų religijų tikinčiuosius mobilizuotis, bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kad šių
nusikaltimų mastą sumažintume.
Labai efektyviai paskutiniu metu prevencinė programa veikia
JAV. Itin atsakingai atrenkami kandidatai į mokytojus, vaikų kolektyvų vadovus, kunigus, vienuolius. Ir vaikams nuolat aiškinama, kaip
jie gali atpažinti ir apsisaugoti nuo netinkamai besielgiančių asmenų,
kaip ir kam jie gali pasiskųsti, ką informuoti. Ir jeigu kyla įtarimas,
kaip gali bendradarbiauti įvairios institucijos, tarp jų ir Bažnyčia.
Mano įgytos žinios pasitarnaus jėzuitų mokyklose peržiūrint
prevencijos programą. Turime ją atnaujinti derindami prie pokyčių
mūsų teisinėje sistemoje, kalbėti apie tai, kaip ugdyti mokytojus ir
vaikus, kaip padėti atsitiesti sužeistiems žmonėms, kaip gydyti jų
žaizdas. Tam reikalingos žinios. Grigaliaus universitetas mane skatino ieškoti bendradarbiavimo partnerių Lietuvoje. Manau, turėdamas tam tikrą darbo su jaunimu patirtį, galėsiu prie to prisidėti.
Užrašė Jūratė Grabytė
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Ignaciškosios praktikos
Pirmoji praktika
Sveiki, esu Donatas Kuzmickas, man 25-eri, baigiau pirmuosius metus jėzuitų naujokyne Niurnberge. Mano pirmoji naujokyno praktika vyko Leipcige, šių metų sausį ir vasarį dirbau Šv. Teresės ligoninėje slaugu. Buvome ten su kitu naujoku, tačiau dirbome
skirtinguose skyriuose ir vienas kitą sutikdavome nebent prabėgomis. Prisipažinsiu, nebuvo lengva, reikėdavo keltis pusę penkių,
nes rytinė pamaina truko nuo 6 val. iki 14.30 val. Gyvenimas ligoninėje virte verda, pažinau slaugytojų darbą iš vidaus, mačiau, su
kokiu didžiuliu atsidavimu jie dirba. Stengiausi imti iš jų pavyzdį ir
tuos du mėnesius taip pat kiek galėdamas pasitarnauti.
Ši patirtis padėjo man įgyti daugiau nuolankumo, nedvejojant
skubėti į pagalbą, net jei situacija nėra maloni. Labiausiai mane
palietė pokalbiai su pacientais. Atsimenu, kalbėjausi su viena senyvo amžiaus moterimi, kurią aplankęs gydytojas pasakė, kad ji
serga vėžiu. Pamačiusi, kad einu pro jos palatą, pamojo ranka, kad
užeičiau. Pastebėjau, kad ji verkia, vėliau man paaiškino situaciją.
Tokiais atvejais vargiai galima paguosti žmones kokiais nors žodžiais, ypač tuos, kurie neturi amžinojo gyvenimo vilties Jėzuje.
Tačiau, nepaisant to, vien jau buvimas šalia žmones guodžia ir stiprina. Juk ir apaštalas Paulius primena savo Laiške romiečiams:
„Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.“
Jėzuitų bendruomenė Leipcige mus priėmė labai svetingai.
Tame pačiame pastate, tik vienu aukštu žemiau nei mano kambarys, rinkosi katalikiška studentų bendruomenė. Buvo gera su tiek
daug jaunų žmonių kiekvieną sekmadienį švęsti Mišias ir šiaip kartu leisti
laiką. Kartą teko visai studentų bendruomenei gaminti kibinus. Susirinko
apie 20 žmonių. Šiaip iš manęs ne koks
virėjas, tačiau tąkart visiems patiko.
Baigę praktiką grįžome atgal į naujokyną. Buvo įdomu išgirsti, kaip sekėsi
mano broliams, dirbusiems kitose ligoninėse. Esu labai dėkingas už šią praktiką, nes kiekvienam tai padės būti jautresniam esantiems bėdoje.

Leipcigo šv. Elzbietos ligoninė,
kurioje irgi dirbau per praktiką
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Antroji praktika

Šiuose rekolekcijų namuose vyko mūsų dvasinės pratybos

20 laiðkai bièiuliams

Po kelių mėnesių prasidėjo antroji praktika – didžiosios 30
dienų rekolekcijos, kurios visą gegužę vyko Šveicarijoje, Lassalle-Haus rekolekcijų namuose. Šios rekolekcijos – kertinis akmuo
jėzuitų ugdyme, todėl labai jų laukiau.
Kai atvykome, pirmas
dalykas, sukėlęs nuostabą, – daug sniego. Po truputį pradėjau gailėtis, kad
nepasiėmiau šiltesnių drabužių. Bet sniegas gana
greitai tirpo, ir prieš akis
atsivėrė didžiulės žalios
pievos. Kelias pirmąsias
dienas, dar neprasidėjus
rekolekcijoms, turėjome
laiko apsižvalgyti ir susipažinti su milžiniškais
rekolekcijų namais. Vėliau
dienotvarkė buvo užpildyta, tikrai nenuobodžiavome. Per dieną skirdavome 4–5 val. asmeninei maldai. Tiek daug dar nebuvo tekę melstis... Rytais kartu su
naujokyno vedėju darydavome mankštą, kuri padėdavo žvaliau
jaustis ir labiau susitelkti meldžiantis. Kiekvieną dieną turėjome
asmeninį pokalbį su juo apie dalykus, kurie mus palietė. Vakare
gaudavome dvasinius impulsus ateinančiai dienai. Mišios ir valanda adoracijos taip pat buvo neatsiejama dienos dalis. Be to, dar
turėjome ir įvairių pareigų – vieni buvo atsakingi už skalbinius,
kiti už liturgiją ir pan.
30 dienų šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos suskirstytos į
keturias savaites. Pirmoji – nuodėmių atpažinimas ir apsvarstymas, antroji – Kristaus, mūsų Viešpaties, gyvenimas iki Verbų
sekmadienio, trečioji – Kristaus kančia, ketvirtoji – Viešpaties
prisikėlimas ir įžengimas į dangų. Pats šv. Ignacas įvardijo, kokia
šių pratybų paskirtis: „Dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą, kuris parengia ir nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus
netvarkingus polinkius, o juos pašalinus ieškoti ir rasti dievišką
valią taip tvarkant savo gyvenimą, kad būtų naudinga sielos išganymui.“ Taigi Dievo valios ieškojimas savo pašaukime taip pat yra
labai svarbus.
Man asmeniškai šios rekolekcijos suteikė daugiau pasitikėjimo
toliau eiti šiuo keliu, o visa kita palikti Dievo valiai, nes jis geriausiai žino, kuriam tikslui mus sukūrė.
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Trečioji praktika
Tai buvo piligriminė kelionė. Du naujokai keliavo iš Veronos į
Romą, vienas vyko į Kosovą organizuoti vasaros stovyklos vaikams,
o aš ir vokietis Lukas nusprendėme keliauti tiesiai iš naujokyno
kiemo į Austrijos sostinę Vieną, kurioje įsikūrusios dvi jėzuitų
bendruomenės. Ši kelionė turėjo ir gražų simbolinį akcentą –
juk ilgainiui tapsime viena provincija.
Gerai pamenu rytą prieš mums paliekant namus. Sėdėdamas
prie pusryčių stalo jaučiau, kad mano gyvenime greitai prasidės didžiulis nuotykis. Su visais atsisveikinę ir užsimetę nelengvas kuprines patraukėme savo keliu. Jau po kelių valandų ėjimo mus abu
užplūdo didžiulis laisvės pojūtis, lydėjęs visoje kelionėje, trukusioje 26 dienas, iš kurių kelias skyrėme poilsiui. Kadangi atstumas
buvo apie 616 km, stengėmės kasdien nueiti ne mažiau kaip 25 km.
Nesu patyręs ilgų distancijų keliautojas, mano kūnas jau gana
greitai pradėjo protestuoti. Pirmos dvi savaitės buvo sunkiausios,
nuolatinės pūslės ant pėdų ir raumenų skausmas buvo mano duona kasdieninė. Lukui tokie žygiai ne naujiena, tad jam nekilo didelių problemų. Mūsų kelionė taip pat turėjo kelias sąlygas: buvome užsibrėžę visą atstumą nueiti pėsčiomis, neturėjome telefono,
prisistatydavome kaip pinigų neturintys piligrimai ir privalėjome
prašyti ko nors pavalgyti bei vietos, kur galėtume praleisti naktį.
Kai kuriems žmonėms, su kuriais keliaudami susitikome, atrodė
labai keista, kad yra tokių keistuolių, kurie savo noru apsisunkina
gyvenimą. Tačiau buvo ir tokių, kurie žavėjosi mūsų sprendimu ir

Mariacelio Mergelė Marija

laiðkai bièiuliams 21

Tikëjimas ir gyvenimas
stebėjosi drąsa leistis į tokią kelionę. Paminėsiu kelis jos aspektus,
kurie mums buvo esminiai.
Visų pirma – išmaldos prašymas. Tai buvo nauja patirtis, kuri,
nori ar nenori, priverčia nusižeminti. Dažniausiai žmonės būdavo
tikrai malonūs ir draugiški. Kartą ėjome pro vienos moters, kuri
kieme laistė augalus, namus. Paprašiau jos pripildyti mūsų butelius
vandens, nes kaitra buvo stipri. Moteris padavė pripiltus buteliukus
ir, mums dar nieko nespėjus pasakyti, dosniai pavaišino. Paprastai
iš karto nesakydavome, kad esame ordino naujokai, nes nenorėjome išsiskirti iš kitų piligrimų, taip pat ėjusių panašiu maršrutu iki
Mariacelio (žymios Mergelės Marijos gerbimo vietos).
Dėl maisto beveik neturėjome problemų, o su nakvyne buvo
kitaip, nes įsileisti du nepažįstamus vaikinus į savo namus skubėdavo ne kiekvienas. Pasitaikydavo dienų, kai nakvynės vietą rasdavome gana greitai, ir būdavo, kai reikėdavo aplankyti 7 ar daugiau namų, kol kas nors mus priimdavo. Ne visada būdavo lengva
išlikti ramiam, kai žmonės atsisakydavo ir dar pakritikuodavo, kai
po sunkios kelionės ir išalkę vakare su viltimi skambindavome į
kieno nors duris. Reikėjo susitaikyti su realybe, kad kiekvienas
yra laisvas mus priimti ar ne. Tačiau tik vieną kartą teko nakvoti
pievoje, tad drąsiai galima sakyti, kad dauguma sutiktų žmonių
mums buvo dosnūs ir svetingi.
Dar labai svarbus aspektas tas, kad keliavome dviese. Kaip
Evangelijoje Jėzus siuntė mokinius po du, taip ir mes kartu išgyvenome šią nuostabią savęs ir kito pažinimo kelionę. Savaime suprantama, kad tiek laiko būdamas su kitu pastebi daugiau dalykų
nei anksčiau, ir ne visada tai džiugina. Įtampa neišvengiama, tačiau mums labai padėdavo kasdienė labai atvira praėjusios dienos
peržvalga dialogo būdu. Pastebėjome, kokia tai didžiulė pagalba
vienam kitą geriau suprasti, nelaikyti savyje nuoskaudų ir išsakyti
tai, kas guli ant širdies. Tai mus iš naujo tarsi sulipdydavo ir sustiprindavo eiti toliau.
Labai pradžiugino tai, kad pamatėme daugiau įvairių vienuolijų, jų charizmų ir kasdienybės. Aplankėme benediktinus, pranciškonus, augustinus, cistersus, paulinus ir, žinoma, jėzuitus, gyvenančius Austrijoje. Nors charizmos labai skirtingos, tačiau visų
tikslas tas pats – Jėzus. Visur mus priimdavo labai svetingai, elgėsi
kaip su broliais. Tai man paliko labai gražų vienos Bažnyčios, kurioje skirtingi kūno nariai darniai dera tarpusavyje, įspūdį.
Ši kelionė man padėjo į pasaulį pažvelgti naujai. Padėjo pamatyti truputį daugiau ir kitokios realybės. Keliauti nebuvo lengva,
tačiau tikrai buvo verta leistis į šį nuotykį. Malonės, kurias Viešpats mums suteikė, laisvina mus iš egoizmo ir kreipia žvilgsnį į
Dievą ir artimą.
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Mantas Mileris, SJ

Dainava – lietuvybės lopšys

Šių metų vasarą turėjau nuostabią progą patarnauti katalikiškose Amerikos lietuvių moksleivių, jaunučių bei sendraugių ateitininkų stovyklose, kurios vyko jau 62-us metus skaičiuojančioje
Dainavos stovyklavietėje netoli Mančesterio, Mičigano valstijoje.
Kadangi ateitininkų stovyklose dalyvavau pirmą kartą, man buvo
nepaprasta Dievo dovana matyti Jo veikimą per čia susirinkusius
žmones. Ypač žavėjo vyresnio amžiaus žmonių, kurie dar vaikystėje kiekvieną vasarą dalyvaudavo ateitininkų stovyklose, liudijimai. Dainavos stovyklavietė su ypatinga istorija ne tik sužadina
nepakartojamus jų prisiminimus, bet turi ir nepaprastai pozityvią
įtaką daugybės Amerikos lietuvių gyvenimui. Stovyklautojai net
ir po daugelio metų išlaiko tarpusavio ryšius ir bendravimą. Ateitininkų stovyklose, kaip ir pačioje veikloje, stengiamasi puoselėti
5 principus bei vertybes: katalikiškumą, tautiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą ir inteligentiškumą, kas pagrindžia ir kasdienį ateitininko gyvenimą.
Iš viso trijose ateitininkų stovyklose buvo turbūt daugiau kaip
500 Amerikos lietuvių. Moksleivių ir jaunučių stovyklos prasidėdavo malda, pusryčiais, Lietuvos ir JAV vėliavų pakėlimu giedant
Lietuvos himną. Iki pietų vykdavo įvairūs užsiėmimai: dainavimo, šokių, meno, dramos, sporto; taip pat skaitymo, istorijos ir
tikybos pamokėlės, gamtos pažinimo būreliai, įvairūs žaidimai.
Po pietų stovyklautojai laisvu laiku dažniausiai keliaudavo maudytis į vadinamąjį Spyglio ežerą. Vėliau vykdavo kiti užsiėmimai

Po paskutinių Mišių sendraugių ateitininkų stovykloje
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Moksleivių ateitininkų stovyklos komanda

Iš kairės: klierikas Linas, Mantas ir Milda
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bei pamokėlės būreliuose.
Po vakarienės – vėliavų
nuleidimas giedant Ateitininkų himną, o po to prasidėdavo įvairios vakarinės
programos pagal numatytą
temą. Diena baigdavosi vakaro malda ir naktipiečiais.
Sendraugių stovykloje programa buvo šiek tiek kitokia
ir gal kiek lankstesnė, vietoj
užsiėmimų suaugusieji turėjo galimybę tobulėti klausydamiesi įvairių paskaitų.
Moksleivių ir jaunučių ateitininkų stovyklose daugiausia laiko
skyriau laikraštėlių leidimui. Reikėjo redaguoti vaikų ranka rašytus prisiminimus, istorijas, pasakas, apmąstymus ir suvesti juos į
kompiuterį. Buvo be galo įdomu skaityti vaikų rašinius ir žavėtis
jų išmintimi, sielos tyrumu bei gilumu. Vėliau laikraštėliai buvo
atspausdinti ir išdalyti visiems stovyklautojams bei vadovams.
Stovyklose atskleidžiau nepaprastą Valandų liturgijos grožį.
Kasdien meldėmės kartu su iš Lietuvos atvykusiais klieriku Linu
Braukyla, kunigu Mariumi Talučiu bei teologijos studente Milda
Vitkute. Mes keturiese beveik kiekvieną dieną tris kartus rinkdavomės melstis už stovyklautojus, vadovus bei visus tuos, kurie yra
kaip nors prisidėję prie šios Dainavos misijos. Taip pat turėjome
nepaprastą malonę švęsti šv. Mišias prie gražiame pušyne įrengto
altoriaus. Buvo nuostabi proga susitikti su t. Luku Laniausku, SJ,
kartu dalyvauti sendraugių stovyklos atidarymo Mišiose ir klausytis įspūdingo jo pamokslo apie sėjamą garstyčios grūdą į Bažnyčios dirvą.
Taip pat turėjau galimybę aplankyti Detroite esančią Dievo
Apvaizdos lietuvių katalikų parapiją ir susitikti su ten tarnaujančiu kunigu Gintaru Joniku iš Lietuvos. Kartu su juo nuvykome į
kapucinų vienuolyną ir pasimeldėme prie ten esančio kunigo Solanus Casey sarkofago – šis kapucinas lapkričio 18 d. skelbiamas
palaimintuoju.
Nepaprastai žavėjausi ir vis dar žaviuosi, kaip JAV lietuviai yra
išlaikę ir toliau puoselėja lietuvišką kultūrą, kalbą, papročius, begalinę meilę Lietuvai ir krikščioniškoms vertybėms. Man tai buvo
nepaprastas laikas susipažinti su jaunimu ir visais, kam šios vertybės svarbios. Esu labai dėkingas už šią malonę būti ir išgyventi
bendrystę lietuviškoje ir katalikiškoje aplinkoje Dainavoje, kuri
labai primena mūsų Tėvynę Lietuvą. Visus palydžiu maldoje ir
prašau visų palydėti mane savo maldomis.
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T. Ron Rolheiser, OMI

Maldingumu prisidengianti baimė
Kai užmezgame artimą santykį su Dievu ir mėginame kitiems
padėti patirti tą patį, lengva maldingumą klaidingai palaikyti tikru
atliepu, kurio iš mūsų nori Dievas. Tai matome daugelyje Šventojo
Rašto vietų. Pvz., Evangelijoje pagal Luką po stebuklingai gausios
žūklės Petras puola prieš Jėzų ant kelių, sakydamas: „Pasitrauk nuo
manęs, Viešpatie, nes aš esu nusidėjėlis!“ Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai tinkamas atliepas, nuostabiai pamaldus savo menkumo
ir nevertumo pripažinimas Dievo gerumo apstybės akivaizdoje.
Tačiau Jėzus Petro atliepą pavadina kitaip ir kviečia jį kam kitam.
Kam gi? Petro atsakymas rodo nuoširdų pamaldumą, tačiau jis yra
„baimingai klaidingas“. Patyręs Dievo artumą, Petras ima drebėti ir
parkrinta žemėn, apkabindamas Jėzui kojas. Jis nepriima pilnatvės,
tarsi nuo jos atsitraukia. Vargu ar tokio atliepo laukia Jėzus. Jis ragina Petrą nebijoti. Užuot baiminęsis, pasinaudodamas savo patirtimi, Petras turėtų padėti ir kitiems patirti tą patį. Pagautas Jėzaus,
jis turi „gaudyti“ kitus. Jėzus kviečia Petrą įveikti baimę ir panirti į
gilesnius artumo ir Dievo apstumo vandenis.
Tokį pat atvejį matome ir Pirmoje Samuelio knygoje (žr. Sam
21,1–6). Vieną rytą, išalkęs ir neturintis maisto, karalius Dovydas
atvyksta į šventyklą. Jis prašo kunigą penkių kepaliukų duonos. Kunigas atsako neturįs įprastos duonos, o tik pašventintos, kurią galima valgyti tik po tinkamo pasninko ir atlikus tam tikras apeigas.
Nepaisant to, Dovydas, žinodamas, kad iš jo kaip karaliaus-dievo
žemėje, tikimasi, jog jis veiks sumaniai ir nesibaimindamas, prašo
tos duonos ir ją valgo, ką kitomis aplinkybėmis pats draustų daryti.
Kokia ši istorija svarbi, parodo Jėzaus atsakymas ginče su
Rašto aiškintojais: jis sako, kad Dovydas pasielgė teisingai. Tiems,
T. V. Sadausko nuotr.
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kurie piktinosi, kad jo mokiniams stinga Dievo baimės, Jėzus patvirtina, kad Dovydo poelgis buvo teisingas. Dovydas pripažino
Dievo artumą ir drąsiai į jį atsiliepė elgdamasis sumaniai ir taip
parodydamas, jog baimė įveikiama. Jėzus teigia, kad „šeštadienis
padarytas žmogui, o ne žmogus šeštadieniui“. Šią aksiomą galima
perteikti ir taip: Dievas nėra įstatymas, kuriam reikėtų aklai paklusti. Santykio iš mūsų laukiantis Dievas yra mylintis, kūrybingas Buvimas, kuris mus kviečia į artumą ir suteikia paskatą mums
būti kūrybingesniems.
Prieš keletą metų jauna motina man pasakojo, kad jos šešerių
metų sūnus, dabar jau lankantis mokyklą, nuo mažų dienų buvo
mokomas kiekvieną vakarą atsiklaupęs prie lovos garsiai sukalbėti keletą maldų („Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, maldą į Angelą
Sargą, dar keletą maldų už tėvus, brolius, seseris). Vieną vakarą,
pačioje mokslo metų pradžioje, kai motina palydėjo į jo kambarį,
sūnus iš karto, nesimeldęs įsiropštė į lovą. Mama paklausė: „Kas
nutiko? Kodėl nepasimeldei?“ – „Daugiau nesimelsiu, nes mokykloje mokytoja vienuolė mums pasakė, kad reikia ne melstis, o
kalbėtis su Dievu, bet šį vakarą aš pavargęs ir neturiu ką pasakyti.“ Iš esmės tai yra karaliaus Dovydo atsakymas prašant kunigą
pašventintos duonos. Šis berniukas intuityviai jautė, kad Dievas
nėra įstatymas, kuriam reikia paklusti, o artimas Buvimas, kuris
mus palaiko.
Nemažai iškilių krikščionių mistikų mokė, kad, giliau įaugdami į santykį su Dievu, pamažu tampame drąsesni, nes baimė
vis labiau užleidžia kelią artumui, įstatymo laikymasis – pagarbai,
teisimas vis dažniau tampa priėmimu, o toks pamaldumas, kuris,
kaustomas mūsų nuodėmingumo, skatina apkabinti Jėzui kojas,
pagaliau leidžia džiugiai ir laisvai atlikti mums pavestą misiją.
Žinoma, pamaldumas yra svarbus. Sveikas pamaldumas ir
sveikas nuolankumas yra Šventosios Dvasios dovanos, tačiau jos
mūsų neparalyžiuoja nesveikomis baimėmis, užkertančiomis kelią
gilesniam, džiugesniam ir artimesniam santykiui su Dievu. Dovydas buvo sveikai pamaldus ir santykyje su Dievu tai jam nesukliudė
veikti drąsiai ir kūrybingai. Jėzus taip pat buvo sveikai pamaldus,
net jei jis nuolatos ir piktindavo greta buvusius pamaldžiuosius.
Mes neretai nesveikas baimes palaikome tikru pamaldumu.
Taip darome visada, kai baimę naiviai laikome dorybe. Vis dėlto
tikro artumo ženklas niekada nėra nuogąstavimas. Tai įkvepianti
drąsa ir džiugesys. Sveikiausią dvasingumą iš jums pažįstamų religingų žmonių turintys rodo būtent tokią drąsą ir džiaugsmą, o
ne perdėtai baimingą pamaldumą.
JIVAN, 2016 m. sausis
Iš anglų k. išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Vasaros

2017 –
piligriminės kelionės „iriantis į gilumą“

Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje susirinkusiai milijoninei jaunimo miniai popiežius Pranciškus kalbėjo: „Dabartiniais
laikais nereikia sofą pamėgusio jaunimo. Reikia jaunimo su žygio
batais.“ Atsiliepiant į popiežiaus raginimą, šios vasaros MAGIS
projektas pakvietė Lietuvos jaunimą apsiauti žygio batus ir leistis į
iššūkių kupiną pasitikėjimo kelionę arba „irtis į gilumą“ piligriminiame žygyje baidarėmis.
Liepos 3–9 dienomis grupė drąsių jaunuolių, vedami t. Gintaro Vitkaus, SJ, išėjo į pasitikėjimo piligrimystę. Tai ekstremali
kelionė, kurioje nesinaudojama transportu, pinigais, ryšio priemonėmis, nėra numatytų nakvynės vietų ar paruošto maitinimo.
Tai kelionė su malda į pasaulį pasitikint bendrakeleiviais, sutiktais
žmonėmis ir Dievu.
Štai ką prisimena šio žygio koordinatorė Simona Aleksynaitė:
„Kiekviena piligrimystės diena buvo ypatinga ir vis kitokia. Varniuose mus labai šiltai sutiko parapijos klebonas, išeinant net dovanų įteikė. Pavandenės kaimelyje po maudynių lietuje kaimo bendruomenė mus pasitiko su arbata. Kitą dieną eidami per Žarėnų
miestelį apstulbome iš nuostabos, kai visiškai netikėtai vietos žmonės pavaišino pačia skaniausia kiaušiniene, kokią tik esame valgę.
Medingėnuose mūsų laukė kitokia patirtis, čia ieškant nakvynės daugumai mūsų
teko išgirsti neigiamą atsakymą. Jeigu
ne dosni kaimo parduotuvės darbuotoja,
pasiūliusi nakvynę tiesiog parduotuvės
salėje, pusei keliautojų būtų tekę miegoti
alkaniems ir po žvaigždėtu dangumi. Liepos 6 d. Lieplaukės miestelyje mums pastogę suteikė bendruomenė, kurios pirmininkas pakvietė kartu sugiedoti Lietuvos
himną ir net iškūreno pirtį.“
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Savo piligriminį iššūkį jaunimas
baigė Žemaičių Kalvarijoje, kur kelionę vainikavo didžiųjų atlaidų šventė
ir susitikimas su daugybe žmonių iš
visos Lietuvos. Čia dalyviai turėjo išskirtinę galimybę eiti Kryžiaus kelią –
Žemaičių Kalvarijos Kalnus – ir padėkoti Dievui už jo suteiktas dovanas kelionėje.
Tuo tarpu MAGIS piligriminiame
žygyje baidarėmis jaunimas kartu su jėzuitais t. Eugenijumi Markovu ir t. Vytautu Sadausku dvivietėmis baidarėmis
yrėsi Dubysos upe. Žygio dalyviai miegojo palapinėse, valgė maistą, gamintą
ant laužo. Nors gyvenimo sąlygos buvo
paprastos, bet, kaip pasakojo kelionės
koordinatorė Sandra Lukošiūtė, patirtys
unikalios: „Nuostabus nuotykis savaitę
„iriantis į gilumą“ ne vien savo jėgomis,
bet įsiklausant į Dievo vedimą. Galima programą rengti kiek tik nori, bet
užtenka lietaus, ir viskas keičiasi taip,
kad norėdamas nesuplanuotum. Vieną
dieną dėl lietaus neišplaukę galėjome
turiningai pabendrauti. Tuo metu kunigui Vytautui Sadauskui
gimė giesmė, o žaisdami improvizacijų žaidimą „kunigo klausk
drąsiai“ turėjome galimybę užduoti iš tiesų mums rūpimus klausimus. Taip pat vietoje suplanuotų poros valandų viešnagės Žano
Talandžio bendruomenėje likome ir nakvynei, ir pusryčiams, ir
ryto dvasiniam impulsui. Kiekvieną dieną Dievas dovanojo galimybę patirti daugiau, pažinti labiau, trokšti giliau. Tikiu, kad per
šį plaukimo baidarėmis laiką Viešpats prakalbino kiekvieno širdį.“
Dėkojame Dievui už MAGIS kelionių iššūkius, patirtis ir galimybę Jį rasti visur – kūrinijoje, susitikimuose su žmonėmis bei
piligrimų grupės bendrystėje. Kam šįkart nepavyko prisidėti,
kviečiame į kitus renginius bei MAGIS klubus Vilniuje, Kaune
ir Šiauliuose. Atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą galime
ir šiandien, paprasčiausiai pakildami nuo sofos ir nuveikdami ką
nors daugiau kartu su Dievu. Tai ir bus ignaciškasis MAGIS.
Danas Viluckas,
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
ignaciškojo jaunimo projektų vadovas
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MAGIS misija Indijoje
Šių metų rugpjūtį penki Kauno jėzuitų gimnazijos atstovai – kapelionas Eugenijus
Markovas, SJ, socialinių veiklų koordinatorė Eglė Labutytė ir gimnazistai Aurelijus
Ramanauskas, Motiejus Krutulis bei Greta Minelgaitė – buvo MAGIS misijoje Indijoje.
Šios šalies jėzuitai mus pakvietė mokyti vietos vaikus anglų kalbos ir prisidėti prie
tarptautinių savanorystės projektų statant namus vargingoms šeimoms.

Pradžia

Į Varšuvą išvykome vakare po šv. Mišių. Kelionė prasidėjo
džiugiai, juokaujant, kad visada kas nors būna ką nors svarbaus
pamiršęs. Atvykę į oro uostą kelias valandas nusnūdome ir ėjome
registruotis į skrydį. Nuo tada prasidėjo nuotykiai. Visiems traukiantis pasus, Motiejus staiga supranta, kad jo pasas liko Lietuvoje. Tuo pat metu informacija praneša, kad skrydis į Frankfurtą
vėluoja, todėl į Čenajų šiandien išskristi nespėsime. Bet oro linijų
darbuotojai be vargo perkelia mums skrydį į kitą dieną. Telieka
sugalvoti, kaip atsigabent pasą. Gerų žmonių dėka jo sulaukiame
ir iškeliaujame į Indiją.
Čenajuje, laukdami, kol patikrins vizas, siunčiame žinutes
namo: „Valio, mes jau Indijoje!“, tačiau po penkių minučių sužinome, kad Indijos dar teks palaukti. Migracijos tarnybos atstovams
nepatinka mūsų nurodytas adresas, kuriuo apsistosime, jie įtaria,
kad atvažiavome arba patys mokytis, arba savanoriauti, kas Indijoje draudžiama. Užsieniečiams norint užsiimti kokia nors veikla,
reikia darbo vizos.
Migracijos pareigūnų biure atsakius į kokį šimtą dvidešimt
klausimų, mums liepia oro uoste palaukti iki 9 val. ryto (šešias
valandas), kol kažkoks aukštas pareigūnas patvirtins, ar su mūsų
vizomis viskas gerai. Šeštą valandą mus pažadina ir vėl prašo parodyti pasus. Kai atrodė, kad jau viskas išsisprendė, pareigūnai pradeda pildyti dokumentus, kad mūsų vizos negalioja. Niekas su mums
nebesikalba, išskyrus oro linijų atstovus, kurie siūlo laukti lėktuvo atgal į Frankfurtą. Pažada mums apgyvendinimą ir maistą iki
skrydžio. Tuo metu visus iš tiesų buvo apėmęs apmaudas. Po kurio
laiko priėjęs kareivis palydi mus į kambarį, kuris, kaip paaiškėja,
yra „refusal room“, skirtas sulaikytiesiems, su dviem lovom, keliom
kėdėm ir… grotom. Prasėdėjome jame beveik dešimt valandų.

Vaikai džiaugiasi proga nusifotografuoti su Aurelijumi
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Greta su vietos moterimis

Tačiau kažkaip keistai nebejautėme jokio nusivylimo. Atrodė, kad
kažkokiu būdu viskas išsispręs į gera.
Nors patekti į Indiją jau nebesitikėjome, laiką leidome juokaudami, giedodami ir, kaip tikri kaliniai, žaisdami
kortomis. O kai pagaliau atėjęs pareigūnas mums liepė pasirašyti pasižadėjimo raštus „No preach, no teach“, neleidžiančius mokyti, ir supratome, kad
Indiją vis dėlto pamatysime, apėmusį
jausmą sunku aprašyti! Tų dienų mūsų
MAGIS pokalbių temos buvo nuostaba ir pasitikėjimas, nes tai išgyvenome taip, kaip dar gyvenime
nebuvo tekę. Dievas tikrai mus myli ir mumis rūpinasi...

Pirmieji įspūdžiai

Motiejus mokykloje

30 laiðkai bièiuliams

Karšta. Dieną – 43, naktį – 32 laipsniai. Net kvapą užima. Kol
kas bandome aklimatizuotis ir nepamiršti plautis rankų. Esame pakviesti valgyti kartu su jėzuitais, ragausime indiško maisto.
Eismas. Niekam ne paslaptis, kad Indijoje negalioja jokios eismo taisyklės. Dviejų juostų kelyje automobiliai važiuoja 4–5 eilėmis
ir tarpuose dar telpa 2 motociklai. Eismas nenutrūkstamas kaip
upė. Vienintelis orientavimosi gatvėje būdas – signalizavimas.
Pasikeitus aplinkybėms, tėvas Dominykas planuoja ateinančių savaičių mūsų veiklas ir maršrutą. Mus turėtų priimti jėzuitai
keliuose kituose miestuose, galbūt pavyks nukeliauti į kalnuose
jėzuitų įkurtą ir seserų vienuolių globojamą mokyklą-internatą
vargingų šeimų vaikams.
Rytine Indijos pakrante traukiame į pietus. Iš Čenajaus atvykę
į Pondišerį apsistojome jėzuitų namuose. Čia praleidome porą puikių dienų. Mūsų namelis – trys minutės nuo paplūdimio, todėl vieną vakarą temstant net
išsimaudome vandenyne. Vanduo baisiai sūrus, bet
krykštaujame iš džiaugsmo kaip vaikai. Vietiniams
maudynės vandenyne yra visiškai nesuprantamas
dalykas.
Atrodo, jau turime galutinį mūsų kelionės maršrutą – iš Nagapatinamo, kur esame apsistoję šiuo
metu, vyksime į Madurajų, iš ten – į piečiausią Indijos tašką, galiausiai paskutines kelias dienas praleisime kitame jėzuitų globojamame koledže nedideliame miestelyje. Nagapatiname aplankome trijų
jėzuitų globojamą profesinę mokyklą, kurioje moko-
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si apie 50 moksleivių. Mokykla įkurta atsiliepus į tuometinio jėzuitų generolo kvietimą rūpintis labiausiai
pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, kai 2004 m.
didelę šios pakrantės dalį nusiaubė cunamis. Žuvo
tūkstančiai žmonių. Tradiciškai našlės Indijoje iš esmės praranda asmens statusą ir „neša nelaimę“, netgi
savo vaikų vestuvėse negali dalyvauti. Jėzuitai stengiasi
padėti ne tik šioms našlėms (yra įkūrę maždaug 130
savipagalbos grupių), bet ir jų vaikams, kuriems ši mokykla ir skirta. Rengiamės su šiais jaunuoliais praleisti
nemažai laiko.

Po truputį gyvename Indijos ritmu

Su Dienos centro mokiniais

Kad ir kaip keista, Indija atrodo labai krikščioniška. Mums
brangų Gailestingojo Jėzaus paveikslą pamatysi kone kiekvienoje bažnyčioje, o prie jų esančiose parduotuvėlėse siūloma įsigyti lenkiškų ir lietuviškų jo paveikslėlių. Vairuotojo Baskiro
rūpesčiu kiekviename mieste aplankome kone visas katalikams
reikšmingas vietas. Taip turime galimybę dieną daugiau laiko
skirti maldai (nors vietinėse bažnyčiose ir nėra lengva susikaupti –
retai kur rasi altorių ar paveikslą be lempučių ir krūvos dirbtinių
gėlių, nes spalvų gausa indų kultūroje neišvengiama) ir pamatyti
visai kitokią Indiją, nei dauguma atvykstančių vakariečių, kurie
keliauja čia pažintiniais tikslais ar praktikuoti Rytų religijų. Atvykę į Nagapatinamą aplankome XVI a. čia vykusio Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo vietą. Kol kas tai didžiausia kada nors mūsų
matyta bažnyčia. Per atlaidus, rodos, rugsėjį, čia atvyksta ne tik
krikščionys, bet ir hinduistai bei musulmonai.
Kol kas pati įspūdingiausia patirtis – apsilankymas Baskiro
gimtajame kaime. Apskritai Baskiras yra mūsų misijos šviesulys ne
tik dėl to, kaip mumis rūpinasi, bet ir dėl to, kiek ir ko savo buvimu mus moko apie pasaulį. Baskiras priklauso labai žemai indų
kastai, todėl reikėjo laiko, kol pradėjo gerai šalia mūsų jaustis. Bus
tikrai sunku su juo išsiskirti ir vėl labai lauksime mūsų susitikimo
Čenajuje.
Apsilankymas jo namuose vertas atskiros istorijos. Kol Baskiro
seserys ir dukterėčios rodė, kaip šokami indiški šokiai, o mes bandėme padainuoti vieną kitą lietuvišką dainą, susirinko kone pusė
kaimo. Žmonių svetingumas ir atvirumas nenusakomas. Nors
susikalbėti sekėsi sunkiai, prisijuokėme iki soties ir iš jų gavome
vieną svarbų prašymą, kuriuo norime pasidalinti su jumis: čia labai
trūksta lietaus, prieš dešimt metų tekėjusios upės jau kone visai
išdžiūvusios, vietiniai negali užsiauginti pakankamai derliaus. Jie
labai prašė melsti Dievo jiems lietaus.
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Tirpstant paskutinėms misijos minutėms

Visa Magis misijos komanda
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Nuovargiui jau visiškai verčiant iš kojų (kartais ne tik
po pietų, bet ir po pusryčių pamiegame), pamažu atsisveikiname su Indija, pradedame svajoti apie maistą ne iš
ryžių ir pakenčiamą temperatūrą naktimis. Paskutines kelias dienas turėjome nuostabią galimybę aplankyti dar dvi
jėzuitų misijų vietas: nedidelį Vetavalamo miestelį, kuriame prieš keletą metų jėzuitai įkūrė koledžą aplinkinių kaimų jaunuoliams, gyvenantiems atskirtyje dėl priklausymo
neliečiamųjų kastai, bei kitą jėzuitų bendruomenę, kuri
aplinkiniuose kaimuose vykdo net kelias svarbias misijas:
stato vietiniams namus, ugdo jaunimą, dirba su gentimis,
išvarytomis iš miškų, kuriuose daugybę metų gyveno, bet
buvo iškraustytos įkūrus rezervatus (Indijos valdžia šiuo
atveju pirmumą teikė gyvūnų apsaugai, o ne žmonių gerovei). Jėzuitų čia tik keturi, neaišku, kaip viską suspėja, bet
vaisiai po 18 metų intensyvaus darbo matomi su kaupu.
Pvz., šiais metais, padedant savanoriams, jau statomas šimtasis
namas skurdžiai gyvenančioms šeimoms, taip pat įkurtas hostelis
berniukams, norintiems lankyti miestelyje mokyklą, planuojama
įkurti hostelį ir mergaitėms. Jie minėjo ieškosią savanorės (merginos, kas norėtų?). Mes patys, vos atvykę į šią bendruomenę, buvome pasitikti būrio vaikų, kuriems savaitgalį ten vyko anglų kalbos
stovykla, tad turėjome galimybę drauge praleisti šiek tiek laiko,
taip pat aplankėme kelis aplinkinius kaimus, kuriuose buvome
nepaprastai šiltai sutikti vietinių žmonių, vaišinusių vakariene ir
su pasididžiavimu rodžiusių namus, kuriuose gyvens, kai tik jie
bus baigti. Namai visai nedideli, vos 18 kvadratinių metrų, su viena lentyna, pertvara virtuvei ir tualetu lauke. Bet žmonių veiduose
šviečiantį dėkingumą ir džiaugsmą sunku aprašyti.
Kelionės pabaigoje atvykę į paskutinę stotelę – mokyklą, kuri
ir buvo tikrasis mūsų misijos tikslas, sutikome jėzuitą iš Prancūzijos, jau dešimt metų kas vasarą su keturiasdešimties studentų
grupe atvykstantį statyti šiuos namus. Viliamės, kad ateityje kuo
nors ir mes galėsime prisidėti prie šios prasmingos misijos.
Keliaujant po mažesnius miestelius, vaikai vis klausinėdavo
mūsų vardų, sužinoję dar klausdavo, iš kokio mes kaimo, kokie
mūsų tėčių ir mamų vardai. Buvo gera proga prisiminti, iš kur čia
atvykome, ir kad jau esame išsiilgę namų. Indiją paliekame perpildytomis patirčių širdimis ir su daugybe planų ateičiai. Šios netikėtai pakoreguotos misijos metu gavome dovanų, apie kokias net
nebūtume drįsę svajoti, ir esame pasirengę čia prasidėjusią misiją
tęsti grįžę namo.
Įspūdžius užrašė Eglė Labutytė
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Ignaciškasis
pasauliečių
judėjimas
Viena iš nuostabiausių Vatikano II susirinkimo dovanų buvo ir
tebėra bendruomenių dvasinės tapatybės atskleidimas. Daugybė
vienuolinių ordinų turėjo galimybę vėl atrasti šaknis, atsinaujinti
ir išgryninti savo buvimą pasaulyje. Tapatybės suvokimas duoda
naujų vaisių ir pasauliečių gyvenime. Tai istorinis lūžis Bažnyčios
gyvenime, leidžiantis šiai Kristaus Kūno daliai iš naujo atrasti ir
įtvirtinti savo pašaukimą.
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė (KGB) Bažnyčioje
yra pasauliečių asociacija, kurios ištakos siekia šv. Ignaco Lojolos
laikus. Jaunas dėstytojas jėzuitas Jeanas Leunis‘as, dirbdamas su
studentų grupe Romoje, įkūrė pirmąją iš gausių Marijos kongregacijų – Prima Primaria. Pradžioje šios bendruomenės buvo labai
artimos Jėzaus Draugijai. Bėgant amžiams, po truputėlį tolo nuo
savo ignaciškųjų šaknų, ypač Draugiją panaikinus. Dėl to Vatikano II susirinkimo kvietimas grįžti prie savo šaknų ir pradinės charizmos buvo džiaugsmingai sutiktas.
Po tam tikro įžvalgos proceso, entuziastingai palaikant Jėzaus
Draugijos generolui t. Pedro Arrupei, 1967 m. daugelis atsikūrusių Marijos kongregacijų tapo vieninga Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomene. Taigi šiemet KG bendruomenė mini savo atsikūrimo 50-metį. Praėjęs bendruomenės augimo laikas buvo pažymėtas grįžimu prie šv. Ignaco Dvasinių pratybų, gilesnio pasauliečių
pašaukimo įvertinimo, individualios ir bendruomeninės misijos
atpažinimo.
Pasauliečių pašaukimai yra įvairūs ir kiekvienam asmeniniai.
Daugelis pasauliečių vis labiau suvokia, kad jų gyvenimas susideda ne vien iš įsipareigojimų, jie jaučia kvietimą užmegzti asmeninį
ryšį su Kristumi ir ieško kelių, kaip tai padaryti. KG bendruomenės nariams šv. Ignaco Dvasinės pratybos yra tas kelias, kuriame
jie sutinka Dievą ir pagilina savo asmeninį pašaukimą. Jie priima
Dvasines pratybas kaip kvietimą, dovaną ir pagalbą, padedančią
sekti Kristumi. Pirmasis KG bendruomenės pašaukimo elementas
ir yra stiprus asmeninis ryšys su Dievu, užmegztas per Dvasines pratybas.
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Pasaulio KG bendruomenės Vykdomoji taryba Romoje su
sekretoriato darbuotojais. Ketvirtas iš dešinės – bendruomenės viceasistentas t. Herminio Rico, SJ, centre –
bendruomenės pirmininkas Mauricio Lopez iš Meksikos.
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Kitas svarbus KG bendruomenės aspektas yra glaudus bendruomeninis gyvenimas, kokio parapija pasiūlyti negali. Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
pašaukimas iš esmės yra
bendruomeninis. Šios dimensijos įžvelgimas, atskleidimas ir šventimas padėjo
atpažinti, kad esame vieninga pasaulio bendruomenė.
Pašaukimas sudaryti vieną
kūną pasireiškia nedidelėse
vietos bendruomenėse, kurias paprastai sudaro apie 12
žmonių. KG bendruomenė pasklidusi 74 pasaulio šalyse, daugiausia jos narių – Europoje. Bendruomenė trokšta naudotis kiekviena proga priimti iššūkį labiau dalytis ignaciškuoju dvasingumu su
pasauliečiais Pietų kraštų Bažnyčioje.
Trečiasis šio pašaukimo elementas yra misija. Aktyvus Dievo
buvimas pasaulyje kviečia mus, sekant Jėzaus pavyzdžiu, aktyviai
dalyvauti kuriant geresnį pasaulį. KG bendruomenės nariai nuolat
stengiasi atpažinti tiek asmeninę, tiek bendruomeninę misiją. Kai
kuriose šalyse ji pasireiškia per apaštalines bendruomenės institucijas, tačiau dauguma bendruomenės narių apaštalauja individualiai,
savo laiką ir gabumus skirdami socialiniams centrams, parapijoms,
mokykloms ir pan. Vis dėlto visas šias misijas pagrindžia esminis
kvietimas kiekvienam nariui intensyviai išgyventi savo misiją kasdieniame gyvenime. Tai reiškia būti kontempliatyviai aktyviam namie, šeimoje, darbe, kultūroje, politikoje ir t. t.
Didžiausias mūsų iššūkis – kad Geroji Naujiena pasiektų pakraščius ir būtų veiksminga ten. Paskutinė visuotinė KG bendruomenės
asamblėja Libane išskyrė keturias misijų sritis. Tai yra skurdas, šeima, jaunimas ir ekologija. Visi bendruomenės nariai yra kviečiami
dosniai į šias misijas įsitraukti. Su dėkingumu galime konstatuoti,
kad jie didžiadvasiškai ir kūrybingai tai daro.
KG bendruomenės gyvenimo būdas apima tris minėtus elementus: dvasingumą, bendruomeniškumą ir misiją. Kaip tuo gyventi, nusako keturi žodžiai: atpažinti individualias ir bendruomenines misijas; siųsti žmones ten, kur jie atpažino savo misijos vietą;
padėti nariams, kol jie misiją atlieka, ir įvertinti jos patirtį. Misija,
nario išgyvenama savo darbo vietoje ar šeimoje, tampa bendra visai
vietos bendruomenei per joje besiskleidžiančią meilės dvasią.
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Palengva pasauliečiai pradeda suvokti ir prisiimti atsakomybę
už savo pašaukimą, išmoksta jį atpažinti ir išskleisti Bažnyčioje
bei šiandienos pasaulyje. KG bendruomenės nariai supranta, kad
tylus ir, rodos, nepastebimas liudijimas šeimoje ar darbo vietoje
yra pirmoji ir esminė jų misija. Taip pat juntamas didėjantis poreikis bendradarbiauti pačioje Bažnyčioje ir už jos ribų, atskleidžiant, koks džiugus yra Karalystės kūrimas kartu su visais geros
valios žmonėmis.
Labai svarbus KG bendruomenės gyvenimo aspektas yra asmeninis ir bendruomeninis dvasinis vadovavimas. Ši tarnystė yra
kaip vadovas vietos bendruomenei, o per Bažnyčios asistentą –
nacionalinei ir pasaulio bendruomenei. Daug mūsų narių ir bendruomenių naudojasi jėzuitų ar kitų ignaciškuoju dvasingumu
gyvenančių asmenų dvasiniu palydėjimu. Ten, kur yra galimybė
tinkamai parengti pasauliečius, ir KG bendruomenės nariai tampa asmeniniais ar grupelių dvasiniais palydėtojais. Tačiau daugumoje nacionalinių bendruomenių Bažnyčios asistentas ir vietos
bendruomenių palydėtojai yra jėzuitai.
Pasaulio KG bendruomenė turi privilegiją – jos Bažnyčios
asistentai yra Jėzaus Draugijos generolai, palydintys bendruomenę, talkinant viceasistentui. Šiuo metu tai yra t. Herminio Rico
iš Portugalijos, drauge – ir Pasaulio bendruomenės Vykdomosios
tarybos narys. Pasaulio bendruomenė labai dėkinga jėzuitams už
jų pagalbą teikiant tokią svarbią tarnystę. Neatsitiktinai ši ignaciškojo dvasingumo pasauliečių bendruomenė yra įsišaknijusi ir
labiausiai skleidžiasi tose šalyse, kur Jėzaus Draugija jai teikia dosnią ir nepaliaujamą paramą. Antra vertus, daug jėzuitų yra pažymėję, kad jų ryšiai su KG bendruomene juos įkvėpė ir padrąsino
būti geresniais vienuoliais.
Malonės kupina paskutiniųjų 50-ies metų KG bendruomenės
kelionė mus pripildo gilaus dėkingumo. Žvelgdami į ateitį, suvokiame, kad bendruomenė yra pašaukta tapti vienu iš galimų ateities
Bažnyčios, kurioje pasauliečiams teks dar didesnė atsakomybė,
modelių. Mums patikėta brangi dovana – pasauliečių pašaukimas,
įkvėptas ignaciškojo dvasingumo. Suvokiame, kad privalome ja atsakingai naudotis, nes ji turi duoti vaisių. Taip pat reikia šią dovaną kuo plačiau atverti, kad ir kiti galėtų prieiti prie šio lobio. Kokia
nuostabi privilegija! Kokia svarbi atsakomybė mums patikėta!
Nežinome, kokia bus mūsų tolesnė istorija, tačiau drauge su
šv. Ignacu atsigręžę į Viešpatį sakome: „Suteik tik savo meilės ir
malonės. Vien to mums pakanka.“

KG bendruomenės
gyvenimo būdas apima tris
elementus: dvasingumą,
bendruomeniškumą ir
misiją. Kaip tuo gyventi,
nusako keturi žodžiai:
atpažinti individualias ir
bendruomenines misijas;
siųsti žmones ten, kur
jie atpažino savo misijos
vietą; padėti nariams,
kol jie misiją atlieka, ir
įvertinti jos patirtį. Misija,
nario išgyvenama savo
darbo vietoje ar šeimoje,
tampa bendra visai vietos
bendruomenei per joje
besiskleidžiančią meilės
dvasią.

Pagal straipsnį metiniame Jėzaus Draugijos žurnale Jésuites 2017
parengė Jūratė Grabytė
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Didžioji žūklė,

arba Vasaros rekolekcijų įspūdžiai
Su žmona priklausome Karosų Gaudymo Būreliui, trumpai – KGB. Tai istorinis klubas, kurį beveik prieš 500 metų įkūrė
toks Ignas, žvejys-mėgėjas iš Ispanijos. Kai dar tebebuvo riteris –
populiari profesija to meto Ispanijoje – ir sužeistas gydėsi, neturėdamas ką veikti, prisiskaitė knygų apie žvejybą ir labiau už viską užsimanė žuvies. Taip atrado ir aprašė unikalų žvejybos būdą,
kurį jo įsteigta draugija propaguoja iki šiol.
Tas būdas apima keturias žūklės savaites – visas iškart arba po
vieną, – kurių tikslas yra pagauti savo Gyvenimo Žuvį. Galimybė intriguojanti, todėl, metęs visus darbus ir bites, atvykau prie Paštuvos
Basųjų Kirmėlyčių tvenkinio. Buvau girdėjęs, kad čia gerai kimba.
Jau pirmą dieną žūklės vadovas paaiškino, kad ypač svarbu pačiam asmeniškai pasigauti žuvį. Žinoma, žuvies galima nusipirkti ir
„Maximoje“, bet sumoki pinigus ir pamiršti, o kai pasigauni pats, tai
tampa įvykiu, kurį atsimeni ir gali apie jį kalbėti visą likusį gyvenimą. Ir dar pridėjo, kad laimikis visada pranoksta lūkesčius!
Pagrindinė žūklės taisyklė buvo tokia: ar kad žuvies neišgąsdintume, ar kad neišsiduotume, kur geriau kimba, su niekuo,
išskyrus instruktorių, nesikalbėti! Toliau: kasdien reikės keturis
kartus po valandą užmesti meškerę nurodytose vietose ir laukti,
kol užkibs. Jei visai nekimba, – pailginti laiką 10–15 minučių. Vakare dar kartą sugrįžti į tą vietą, kur bent kiek kibo.
Kad žūklė būtų sėkminga, kiekvienas turėjome pasirinkti po
instruktorių. Aišku, visi norėjo žvejoti su pačiu žūklės vadovu, bet
jis pasiliko tik tris laiminguosius, nes po pietų turėjo skubėti prie
kitų tvenkinių.
Ką gi, pasirinkimas buvo kuklus: dvi gležnos moterytės ir vyras, todėl abejonių kaip ir nekilo: tvirto sudėjimo, žilstelėjusiais
smilkiniais, solidus pusamžis vyriškis atrodė tarsi žvejo etalonas.
Pirmas susitikimas su instruktoriumi.
– Kaip jautiesi? Kaip nuotaika prieš žvejybą?
– Gerai, labai gerai.
– Kaip tai gerai?! Gerai yra negerai! Turi būti alkanas, kitaip
gali nekibti!
Užsiminiau apie matytas žūkles kituose tvenkiniuose. Ten
traukė pilnus tinklus žuvies, o aš, tai matydamas, stipriai abejo-
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jau, ar pats esu žvejys, nes man taip
nepavyksta. Čia buvau instruktoriaus
greitai pastatytas į vietą: ar aš nemanąs, kad, norint vadintis žveju, pakanka turėti meškerę, ilgus batus ir
žvejo bilietą?
– Ir viskas?
– Viskas! Ši žūklės sistema sėkmingai naudojama nuo tūkstantis
penki šimtai kažkelintų metų. Nėra
jokio reikalo dairytis į kitus tvenkinius ir šiukštu galvoti apie tinklus!
Va taip. Nurodė žvejybos vietas,
sudiktavo instrukcijas ir paleido.
Kitą dieną džiugia širdimi laukiau naujo instruktažo ir galimybės
pasidžiaugti: kibo! Pirmoje žvejybos
vietoje plūdė gerokai murkdėsi ir net
mačiau po vandeniu blykstelint sidabrinį šoną! Tiesa, buvau užmetęs ir ties
Didžiosios Žuvies ženklu. Pradžioje buvo visiškas štilis, bet paskui plūdė gerokai paniro ir ilgai vedžiojo į šalis…
– Na matai, dabar jau būsi tikras, kad esi žvejys! Šiaip viskas
būtų gerai, tik slieką ant kabliuko kabini ne iš tos pusės, blogai
nustatai gylį ir meškerę užmeti neteisingai, – įvertino instruktorius. Ir čia pat pridūrė, kad siunčia gi čia visokių, kurie tarsi nė
pagrindo kursų nebūtų išėję! UPS!!!
Kitą rytą žūklės vadovas toliau visus mokė žvejybos išminties. Užmetęs meškerę, turi įsijausti į slieko vaidmenį ir perduoti
iniciatyvą žuviai. Ji neturi suprasti, kad tu ją gaudai. Privalai būti
dėkingas, kad ji pasirenka tavo slieką ir praryja tavo kabliuką! Tačiau kimba ne visada ir tam yra trys priežastys:
žvejo tinginystė ir apsileidimas, kai tingi net meškerę užmesti;
kad nesipuikuotume prieš kitus žvejus savo šaunumu;
kad liktų nepasotintas troškimas vėl grįžti prie tvenkinių ir tęsti
žvejybą.
Iš tiesų, didis pranašas tas mūsų žūklės vadovas. Taip viskas
ir buvo. O namo išvykau, nors ir be žuvies, bet puikiai praleidęs
laiką šaunioje draugijoje ir gerai pailsėjęs.
Jonas Stinta

Astės Masiukaitės piešinys

P. S. Net kvapą gniaužė matant, kokiu laimikiu dalijosi „gležnųjų moteryčių“ globotiniai. Jų laimikis iš tiesų pranoko mano
lūkesčius!
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Gražvydas Bareišis

Dalyvauti jėzuitų misijoje

Europos jėzuitų provincijų Plėtros tarnybų atstovų
susitikimo dalyviai Vilniaus jėzuitų gimnazijos
koplyčioje. Gražvydas Bareišis – antras iš dešinės.
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Kaip žmones pakviesti įsitraukti į jėzuitų misiją? Kuo jie
gali prie jos prisidėti? Kodėl tai
turėtų daryti? Tokie klausimai
kyla visose jėzuitų provincijose.
Atsakyti į juos ir buvo bandoma
Europos jėzuitų provincijų Plėtros tarnybų atstovų, atsakingų už lėšų telkimą, susitikime,
vykusiame š. m. birželio 4–7 d.
Vilniuje. Vienas susitikimo dalyvis taikliai pasakė: „Iš patirties
matau, kad žmonės pas mus, jėzuitus, ateina ir nori dirbti kartu, nes tiki tuo, ką darome, ir žino, kad gali mumis pasitikėti. Mes
kviečiame juos prisidėti prie misijos, kuriai dirbame patys, savo laiku, lėšomis, žiniomis, įgūdžiais ar malda.“
Antrasis Plėtros tarnybų atstovų susitikimas (pirmasis vyko Romoje 2016 m. gegužę) parodė, kad Europoje jau susikūrė jėzuitų Plėtros tarnybų tinklas. Šįkart Vilniuje susirinko atstovai iš Didžiosios
Britanijos, Ispanijos, Portugalijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos,
Romos, Briuselio ir, žinoma, Lietuvos. Šiame susitikime dėmesį skyrėme lėšų telkimo būdams, rėmėjų duomenų bazės kūrimui, jėzuitų
tapatybei ir „prekės ženklui“, bendriems projektams.
Tikrai ne visos jėzuitų organizacijos išnaudoja įmanomus lėšų
telkimo būdus apaštaliniams darbams išlaikyti, nes ne visada žino,
kaip tai daryti. Kai kuriems darbams, pvz., jėzuitų mokyklų veiklai
užtikrinti, labai svarbūs viešieji ištekliai, valstybės, savivaldybių,
ES parama ir pan. Jėzuitų mokyklų veiklą Lietuvoje taip pat reikšmingai remia privatūs ir katalikiški fondai. Paraiškas įvairiems projektams ir veikloms, kurių finansavimui prašoma lėšų, paprastai ir
rengia Plėtros tarnybų darbuotojai. Apibendrintai tai galima vadinti
viešųjų išteklių telkimu. Jėzuitų misijoms paremti dažnai kviečiami
vadinamieji „didieji geradariai“, išskirtiniai, visuomenėje žinomi
ir dažnai pasiturintys asmenys. Panašiai ieškoma ir verslo įmonių
paramos. Jėzuitų darbus remia gimnazijų alumnų ir mokinių tėvų
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atstovaujamos įmonės. Be to, organizuojami lėšų telkimo renginiai
bendruomenėse, kai kiekvienas dalyvis gali prisidėti nors ir nedidele suma. Kartais jėzuitai, skelbdami žinią apie svarbų naują projektą
ar reikalingą paramą, patys siunčia prašymą savo bičiuliams, bendruomenių nariams, potencialiems rėmėjams.
Kiekvienos šalies atstovas buvo iš anksto pasirengęs pasidalyti
patirtimi apie įvairius lėšų telkimo būdus, kurie jų šalyje dažniausiai
naudojami, todėl visi sužinojome ką nors naujo. Išsiaiškinome, kaip
lėšos telkiamos atsižvelgiant, kokiam tikslui ar projektui jų reikia. Geradarių nuolat ieškome stengdamiesi užtikrinti stabilų svarbiausių
jėzuitų darbų finansavimą bei misijos išlaikymą. Ką pasakytų šv. Ignacas, jeigu apleistume Cura apostolica?!
Diskutuodami apie tai, kaip ieškoma rėmėjų, aiškinomės, kokios
kompiuterinės programos naudojamos įvairiose provincijose ir kaip
efektyviai naudotis elektroninėmis priemonėmis, kurios dažniausiai
taikomos verslo įmonėse, siekiančiose užsitikrinti ryšį su pirkėju,
kad šis nupirktų kuo daugiau prekių ar paslaugų. Bet kam tai jėzuitams, kai jie neturi nei pirkėjų, nei ką parduoti? Vis dėlto jėzuitai
turi daug bičiulių, bendradarbių ir savanorių, kuriais reikia rūpintis
ir palaikyti gerus santykius. Ką pasakytų šv. Ignacas, jei pamirštume
Cura personalis? Dėl to Lietuvos jėzuitų mokyklos kartu su Plėtros
tarnyba irgi kuria rėmėjų duomenų bazę, siekdamos išlaikyti artimą, nenutrūkstamą ryšį su geradariais.
Trečioje susitikimo dalyje dėmesį sutelkėme į jėzuitų tapatybę
ir atpažįstamumą. Buvo svarbu išsiaiškinti, ką ir kaip apie jėzuitus
skelbiame visuomenei. Ar žmonės žino, ką jėzuitai veikia? Ar žino,
kas yra Jėzaus Draugija? Gal kartais mūsų žinia pasimetė neaprėpiamame informacijos sraute? Gal žmonės paprasčiausiai mus pamiršo? Diskutuodami pabrėžėme, kad svarbu naudotis įvairiomis
progomis informuoti visuomenę apie jėzuitus ir jų darbus, taip „didinant erdvę“ ne tik žmonių darbotvarkėse, bet ir mintyse bei širdyse. Viena tokių progų yra artėjanti jėzuitų misijos Lietuvoje 450
metų sukaktis, kuri bus minima 2019–2020 metais. Jau nuo praėjusių metų jėzuitai planuoja, kaip tinkamai įamžinti šį jubiliejų ir
atskleisti jėzuitų indėlį į Lietuvos istoriją, švietimą ir kultūrą.
Galiausiai aptarėme galimybę imtis bendro projekto Europos ar
bent kelių jėzuitų provincijų mastu. Per trumpą laiką atsirado tiek
idėjų, kad pasidarė sunku išsirinkti. Remdamiesi ignaciškąja praktika nutarėme atsiduoti Viešpaties kvietimui. Tikime, kad ši jėzuitų
bendražygių grupė atras ir įgyvendins tai, kas geriausia Draugijai ir
tiems, kuriems ji tarnauja.
Lietuvos provincijos atstovui Gražvydui Bareišiui, Brigitte
Schmitt iš Vokietijos ir Jane Hellings iš Didžiosios Britanijos patikėta
organizuoti susitikimą kitais metais.
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Tikëjimas ir gyvenimas
Šių metų rugsėjį Lietuvoje lankėsi viena ištikimiausių ir
dosniausių jėzuitų mokyklų rėmėjų MaryAnn StanaitisDiesburg su vyru Danieliu. MaryAnn Lietuvos jėzuitų
gimnazijas remia jau beveik 20 metų ir reguliariai jas lanko.
Svečius kalbino Gražvydas Bareišis.
MaryAnn: Paskutinį kartą Lietuvoje buvau prieš dvejus metus.
Pagrindinis mano tikslas šį kartą – pamatyti pažangą mokyklose. Kitas noras – vėl susitikti giminaičius, kuriuos pirmą kartą atradau lankydamasi pereitą kartą, kai buvau atvykusi su dukra Debora. Mano
bendrakeleivis šioje kelionėje yra Danielis, mano naujasis vyras. Mes
susipažinome kartu savanoriaudami pildant mokesčių deklaracijas
senjorams ir nepasiturintiems žmonėms. Aš pradėjau savanoriauti
po savo mamos mirties. Po kurio laiko anapilin išėjo Danielio žmona ir netrukus susitikome kaip du vienišiai (aš našle tapau gerokai
anksčiau) renginyje, kuriame buvo pristatomos aprūpinimo senatvėje galimybės. Atradome bendrų pomėgių, pradėjome bendrauti ir
maždaug prieš metus susituokėme.
Danielis: Čia lankausi pirmą kartą, tad bandau įsivaizduoti mastą to, kas buvo atkurta nuo Lietuvos nepriklausomybės. Dabar kur
kas labiau vertinu jėzuitų filosofiją, požiūrį į jaunimo ugdymą, paremtą vertybiniais principais ir tikėjimu.
MaryAnn: Aš ypač vertinu tai, kad, pvz., jėzuitai niekada nestato, kol tam neturi pinigų. Dėl to neprisidaro skolų. Be to, jie neturi
lėšų pertekliaus, todėl mes, rėmėjai, žinome, kad visos lėšos, kurias
paaukojame, bus skirtos konkrečiam projektui. Ne visada taip yra kitose organizacijose. Pirmą kartą Lietuvoje lankiausi 2002 metais. Kai
kur Vilniaus jėzuitų namų ir mokyklos pastatų vietoje dar buvo griuvėsiai, sienos – be perdangų ir stogų... Kaip diena ir naktis skiriasi
nuo to, kas dabar yra... Atkurti istoriniai pastatai, graži aplinka, tvarkingi, šilumą laikantys langai ir t. t. Ir štai jau stovi bibliotekos pastatas. Mokinių skaičius mokyklose auga, bendruomenės didėja, tačiau
mokyklos negali priimti visų norinčių, nes trūksta erdvių klasėms.
Labai gaila kasmet nuvilti šimtus mokinių, kurie norėtų čia mokytis.
Nuo tada, kai pradėjau lankytis Lietuvoje, Kauno jėzuitų gimnazijoje
mokinių beveik padvigubėjo. Dabar jau mokosi per 800... Tad aiškiai
matyti poreikis, daugybė šeimų nori leisti savo vaikus į jėzuitų mokyklas, nes čia mokiniai gerai jaučiasi, yra laimingi.
Lankėmės Šiaulių jėzuitų mokykloje, kurioje mokosi pradinukai.
Jie drąsiai su mumis bendravo, visai nesidrovėjo, priėmė mus kaip
bendruomenės narius ir atvirai pasakojo savo istorijas. Danielis net
susidraugavo su vienu berniuku, kuris puikiai kalbėjo angliškai ir
džiaugėsi, kad gali pabendrauti.
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Tikëjimas ir gyvenimas
Mes abu esame techninių profesijų atstovai, tad ypač atkreipiame dėmesį į jėzuitų gimnazijose puikiai įrengtus biologijos, fizikos,
chemijos, informacinių technologijų kabinetus. O Tarptautinio bakalaureato programa Kauno gimnazijoje yra nuostabi! Tai didelis
šios mokyklos išskirtinumas. Dabar atsirado ir parengiamoji šios
programos klasė. Atrodo, kad viskas daroma teisingai siekiant suteikti mokiniams geriausią, visapusišką išsilavinimą.
Gražvydas: Jūs esate ir Baltijos jėzuitų plėtros projekto Tarybos
narė. Tad kaip vertinate jėzuitų mokyklų ateities planus?
MaryAnn: Ypač vertinu atsakingą jėzuitų planavimą, o ateities
planai – tiesiog puikūs! Susipažinau su Šiaulių mokyklos direktore
ir esu įsitikinusi, kad jėzuitai priėmė geriausią sprendimą, koks tik
galėjo būti, pakviesdami vadovauti naujai mokyklai šią patyrusią pasaulietę moterį. O štai Vilniaus gimnazijai vadovauti pradėjo sesuo
kazimierietė Edita Šicaitė. Nuo šio rugsėjo daugiau kunigų įsitraukia
į mokyklų bendruomenių sielovados stiprinimą. Tai nuostabu!
Tam, kad planai būtų įgyvendinti, mums reikia surinkti daugiau
pinigų aktyviau telkiant lėšas. Mes su Danieliu manome, kad mokyklos galėtų drąsiau ir plačiau skleisti žinią apie mokinių pasiekimus
šalyje ir net pasaulyje. Baltijos projekto Tarybos nariai kelis kartus
per metus bendrauja nuotoliniu būdu. Taip nemažai sužinome, kas
vyksta mokyklose, todėl galėtume daugiau papasakoti apie mokyklų
pažangą kitiems žmonėms JAV.
Gražvydas: Prašytume papasakoti apie savo lietuviškas šaknis ir
kaip užsimezgė ryšys su Lietuvos jėzuitais.
MaryAnn: Visi keturi mano seneliai yra gimę Lietuvoje. Jie emigravo į JAV tarp 1901–1908 metų ir įsikūrė Konektikuto valstijoje, kur
gimė mano tėvai. Namie kalbėjome tik lietuviškai, kol pradėjau eiti į
mokyklą. O su jėzuitais susipažinau per t. Antaną Saulaitį. Su Antanu
ir jo seserimi Marija esame lankę tą pačią lietuvišką katalikišką pradinę ir vidurinę mokyklas. Mūsų bendravimas buvo nutrūkęs daug
metų, bet 2001-aisiais, kai prižiūrėjau savo sunkiai sergantį brolį,
gavome laišką iš Baltijos jėzuitų plėtros projekto su prašymu aukoti
jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje. Tą laišką buvo pasirašęs t. Antanas
Saulaitis. Galite įsivaizduoti, kaip nustebau ir koks tai sutapimas!
Kartais dalykai įvyksta taip, kaip ir turi įvykti... Mano brolis kaip
tik svarstė, ką daryti su savo pinigais ir kad būtų prasminga padėti
vaikams. Iki dabar visa mūsų šeima yra paaukojusi tikriausiai daugiau kaip pusę milijono JAV dolerių. Mums patiems labai pasisekė:
gavome gerą išsilavinimą, dirbome geruose darbuose, negyvenome
prabangiai, protingai leidome ir taupėme pinigus. Aš labai domiuosi investicijomis, ir mano investicijos visada būdavo sėkmingos.
Man nereikia duoti pinigų savo vaikams, tad ateina laikas dalintis...
Ir mes džiaugiamės, kad galime bent kiek prisidėti.

MaryAnn su vyru Danieliu ir Šiaulių jėzuitų mokyklos
direktore Giedre Statkute prie mokyklos
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Naujos knygos
Moira McQueen
Bioetikos klausimai
Vadovas sąmoningiems katalikams
Iš anglų kalbos išvertė Rima Neverauskytė-Brundzienė
Išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba

Bioetika – sparčiai besivystanti sritis, lydima nuolat atsinaujinančių mokslo laimėjimų bei atradimų. Eksperimentai su kamieninėmis ląstelėmis, eutanazija ir
prenetalinė diagnostika – tai tik keletas temų, apie kurias kasdien skaitome laikraščiuose ar girdime per televiziją. Nelengva sekti visus naujausius šių mokslų
pasiekimus ir dar gerai išmanyti su tuo susijusį Bažnyčios mokymą. Ši knyga
padės katalikams susiorientuoti neatidėliotinai svarbių klausimų jūroje.

Gerard M. Verschuuren
Penki antikatalikiški mitai
Vergovė, kryžiaus žygiai, inkvizicija, Galilėjus ir holokaustas
Iš anglų kalbos išvertė Rima Neverauskytė-Brundzienė
Išleido„Vox altera“

„Mitai, tariamai demaskuojantys Katalikų Bažnyčios „nešvarią istoriją“, yra labiau paremti fiktyviais, o ne tikrais faktais, ir net juos iškraipantys. Katalikai yra
puikus puolimo taikinys – iš dalies dėl to, kad, susidūrę su katalikybei priešiškomis kultūromis, yra linkę tylėti. Katalikų Bažnyčios istorija nėra jau tokia „nešvari“ ir nėra jokios priežasties, dėl kurios ji turėtų bijoti istorinės tiesos“, – teigia
šios knygos autorius, genetikas ir filosofijos daktaras, rašantis ir konsultuojantis
mokslo ir religijos, kūrimo ir evoliucijos, tikėjimo ir proto santykio klausimais.

Antanas Saulaitis, SJ
Gabriel dos Santos Gentil
Pieno ežeras
Tukanų mitas
Iš portugalų kalbos išvertė ir leidinį parengė t. Antanas Saulaitis, SJ
Išleido „Inter se“

Ši knyga atsirado Brazilijoje dirbusių misionieriaus saleziečio kun. Kazimiero
Bėkštos, jėzuito t. Antano Saulaičio ir Amazonijos indėno Gabrielio Gentilo, tukanų kaimo bendruomenėje atlikusio seniūno, žynio, žolininko, šokių ir dainų
vedėjo pareigas, dėka. Kadangi mokėjo genties istorijas, legendas, mitus, apeigas, išmanė čiabuvių muziką ir meną, kalbėjo tukanų ir portugalų kalbomis,
Gabrielis buvo pagrindinis kun. K. Bėkštos pagalbininkas užrašinėjant įvairius
čiabuvių mitus. Knyga pirmą kartą kun. K. Bėkštos pastangomis 2000 m. pasirodė Šveicarijoje. Tačiau, nors jo paties užrašyta ir išversta į portugalų kalbą,
o parengta šveicarių mokslininkių, buvo išleista G. Gentilo vardu, kaip ir kitas
tukano perteiktas paveldas. Iki šiol tai buvo vienintelis Tukanų mito leidimas.
Lietuviškai išleistą unikalią knygą papildo daug t. A. Saulaičiui kun. K. Bėkštos
perduotų nuotraukų, jo aparatu darytų pačių čiabuvių.
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Provincijoje

Nauji paskyrimai
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijoje
T. Algimantas Gudaitis, SJ, baigė misiją Rygoje ir nuo š. m. liepos 10 d. paskirtas pagrindiniu Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat Vilniaus šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčios
vicerektoriumi bei Vilniaus jėzuitų namų ekonomu.
T. Artūras Sederevičius, SJ, baigė Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriaus tarnystę ir nuo š. m. rugpjūčio 21 d. paskirtas šios gimnazijos kapeliono pagalbininku bei Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektoriumi. Taip pat toliau eina provincijos ekonomo pareigas.
T. Vytautas Sadauskas, SJ, nuo š. m. liepos 10 d. paskirtas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapeliono padėjėju.
T. Antanas Saulaitis, SJ, baigė Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektoriaus tarnystę ir nuo š. m.
liepos 10 d. paskirtas Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto
bažnyčios vicerektoriumi bei Vilniaus universiteto sielovados bendradarbiu.
Eugenijus Puzynia, SJ, baigė teologijos studijas Paryžiuje, nuo š. m. rugpjūčio 1 d. paskirtas Vilniaus jėzuitų namų ministru ir Vilniaus universiteto kapeliono bei šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios prefekto pagalbininku sielovadai.
Vysk. emeritas Jonas Boruta, SJ, baigė ordinaro tarnystę Telšių vyskupijoje ir nuo š. m. rugsėjo
21 d. apsigyveno Vilniaus jėzuitų namuose.
T. Rytis Gurkšnys, SJ, be Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pareigų, nuo š. m. spalio 1 d. paskirtas ir Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektoriumi.
T. Eugenijus Markovas, SJ, toliau eina Kauno jėzuitų gimnazijos kapeliono pareigas, o nuo š. m.
spalio 1 d. paskirtas ir Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektoriumi.
T. Ladislovas Baliūnas, SJ, nuo š. m. rugsėjo 11 d. paskirtas Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios
rektoriumi.
T. Stasys Kazėnas, SJ, nuo š. m. rugsėjo 11 d. paskirtas Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios vicerektoriumi ir Šiaulių jėzuitų rekolekcijų namų vedėju, o nuo spalio 1 d. – ir Šiaulių
jėzuitų mokyklos kapelionu.
T. Antanas Gražulis, SJ, nuo š. m. liepos 10 d. paskirtas Kulautuvos klebonu.
T. Janis Melnikovs, SJ, nuo š. m. balandžio 1 d. paskirtas Latvijos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės asistentu, o nuo liepos 10 d. – Rygos jėzuitų namų vyresniuoju.
T. Gintaras Vitkus, SJ, šiuo metu dirba Čikagos jėzuitų Šv. Ignaco mokykloje ir lanko kursus Lojolos
universitete, o nuo 2018 m. sausio 1 d. skiriamas jėzuitų misijai Rygoje.
T. Vaidas Lukoševičius, SJ, š. m. birželio 19 d. išvyko į Pietų Afrikos Respubliką dirbti Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams.
Aurimas Šukys, SJ, š. m. liepos 2 d. išvyko studijuoti teologijos į Paryžių.
Ivars Juhņevičs, SJ, š. m. rugpjūčio 10 d. pradėjo italų kalbos studijas ir dirba jėzuitų pabėgėlių
centre Romoje.
Lukas Ambraziejus, SJ, baigė naujokyną Niurnberge ir š. m. rugsėjo 10 d. davė įžadus Jėzaus Draugijoje; šiuo metu studijuoja filosofiją Miunchene.
Marius Jocys š. m. rugsėjo 17 d. pradėjo naujokyno programą Niurnberge.

Nauji Jëzaus Draugijos nariai

Lukas Ambraziejus, SJ
2017 m. rugsėjo 10 d. Niurnbergo šv. Klaros bažnyčioje šeši
jėzuitų naujokai iš keturių skirtingų Europos šalių davė įžadus
Jėzaus Draugijoje (du jėzuitų broliai ir keturi scholastikai, besirengiantys kunigystei). Pirmiausia tai buvo bendra keturių jėzuitų
provincijų – Vokietijos, Šveicarijos, Lietuvos ir Vengrijos – šventė ir bendras visų tautų atstovų džiaugsmas, kad Jėzaus Draugija
gyvuoja ir auga. Antra vertus, bendra įžadų šventė yra svarbus
žingsnis kuriant naują Centrinės Europos jėzuitų provinciją, kurią
sudarys minėtosios bei Austrijos jėzuitų provincija.
Sakydamas pamokslą šv. Mišiose Vokietijos provincijolas Johannesas Siebneris pasakojo apie savo įžadų šventę prieš daugiau
nei trisdešimt metų ir apie tai, kad jėzuito gyvenimas yra pilnas
netikėtumų, kurių neįmanoma nei numatyti, nei suplanuoti. Dievas yra staigmenų Dievas ir kiekvienam krikščioniui, taip pat ir
jėzuitams, būtina atverti savo širdį Viešpaties prisilietimui paslaptingais, tik jam žinomais būdais. Tad nors ir nežinau, kur būsiu po
dešimties ar dvidešimties metų, esu tikras, kad Dievas man trokšta tik geriausio ir ten mane ves.
Prieš šv. Komuniją davėme įžadus, kurie vadinami pirmaisiais
įžadais Jėzaus Draugijoje. Nors tai pirmieji, vis dėlto ne laikinieji įžadai. Neturtą, skaistumą ir klusnumą Viešpačiui Jėzui mes
prisiekėme amžinai ir pasižadėjome tarnauti Jėzaus Draugijoje
Dievui ir žmonėms visu savo gyvenimu. Mane labai lietė pasku-
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Nauji Jëzaus Draugijos nariai
tiniai žodžiai „visu savo gyvenimu“. Tai
reiškia, kad ne tik liksime jėzuitų ordine
tiek, kiek gyvensime, – toks pasižadėjimas
būtų nepakankamas. Iš tiesų tai reiškia,
kad kiekvienas rytas, kiekvienas dienos
sprendimas, kiekvienas didelis ar mažas
darbas, kiekvienas susitikimas ir kiekvienas pokalbis, kiekvienas vakaras ir kiekviena naktis, kiekviena mintis ir kiekvienas
noras nuo šiol yra nukreipti į tarnystę Dievui ir žmonėms. Gyvenimas nebepriklauso
tau, jis priklauso Dievui ir bendruomenei.
Keista, bet tada ir tik tada tavo gyvenimas
tikrai turės kryptį ir prasmę. Ir tai galioja
ne vien jėzuitams, bet ir, pagal kiekvieno pašaukimą bei galimybes, kiekvienam
krikščioniui. Žodžiai „visu savo gyvenimu“
manęs nesukausto ir nesuriša, bet išlaisvina ir džiugina mintimi, kad galiu gyventi
gyvenimą, kuris yra kur kas didesnis. Neturto, skaistumo ir klusnumo pažadas yra
lyg išplaukimas į atvirą jūrą be irklų. Labai
nesaugu ir tikrai skausminga, bet taip yra
tik iki tol, kol pamatai, kad vėjas ir jūra patys ima nešti šitą mažą
laivelį į kitą, jam paruoštą krantą… Tada širdis nurimsta, tampa
laisva ir lengva.
Po Eucharistijos laukė šventiniai pietūs, o kitą dieną naujieji
jėzuitai paliko brangiais tapusius Niurnbergo namus ir pasiskirstė
po visą Europą: šveicaras Mathias Werfeli išvyko studijuoti filosofijos ir teologijos į Paryžių, vokietis Dag Heinrichowski – dirbti
su jėzuitų gimnazijos moksleiviais
Berlyne, vengras Ferenc Kiss – studijuoti sielovados mokslų Budapešte, vokietis Manfred Grimm ir
lietuvis Lukas Ambraziejus – studijuoti filosofijos Miunchene, vokietis
Arndt Gysler – dirbti su katalikišku
jaunimu Hamburge. Palaikomi Dievo malonės, draugų ir artimųjų
užtarimo bei bendrabrolių jėzuitų
bendrystės, visi drąsiai pasitinkame
Viešpaties mums parengtas staigmenas.

Jacko Cedrico, SJ, nuotraukose – įžadų šventės akimirkos
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In memoriam

T. Leonas Povilas Zaremba, SJ
1923–2017

T. V. Sadausko nuotr.
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2017 m. gegužės 22 d., eidamas 94-uosius metus, iš kurių 69
tarnavo kaip kunigas ir 64 buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune
mirė t. Leonas Zaremba – žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir
dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse.
Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės sūnus, gimė 1923 m. spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo
trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir
Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurią baigė 1941 m.
Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir „Kalnapilio“
alaus gamykloje.
1942 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.) mokėsi Eichštato
(Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo
metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijuodamas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, gyveno Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijoje. 1948 m. apgynė teologijos licenciato laipsnį, tų
pačių metų vasario 21 d. Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje kardinolas Aloysius Traglia įšventino kunigu.
Čilės sostinės Santjago arkivyskupui pakvietus lietuvius kunigus į talką, atsiliepęs į šį kvietimą, t. Zaremba ėjo vikaro pareigas
Melipilos užmiesčio ir sostinės Šv. Krescencijaus bei Šv. Mykolo
Arkangelo parapijose, metus buvo kapelionas Santjago katedroje.
1952 m. rugsėjo 7 d. įstojo į Jėzaus Draugiją ir atliko naujokyną
Čilėje. Visada atsiminė Santjage sutiktą jėzuitą Albertą Hurtadą,
vėliau paskelbtą šventuoju.
1954–1956 m. filosofijos ir teologijas studijas tęsė Buenos
Airėse, Argentinoje. Vėliau Urugvajuje dvejus metus buvo Takuarembo jėzuitų gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjas, mokė
tikybos bei geografijos (ir visą gyvenimą domėjosi geografija bei
žemėlapiais). Aplinkiniai liudijo, kad ispanų kalbą mokėjo kaip
vietinis.
1958 m. atvyko į užsienyje gyvenančių lietuvių jėzuitų būstinę
Čikagoje, dirbo Jaunimo centre. 1960–1961 m. jėzuitų dvasingu-

In memoriam
mo metus – terciatą – atliko Pomfrete, Konektikuto valstijoje. Vėl
grįžo į Čikagos jėzuitų namus. Vienus metus buvo Aušros Vartų
parapijos Monrealyje, Kanadoje, vikaras. 1964–1967 m. – Fatimos Marijos lietuvių parapijos Montevidėjuje, Urugvajuje, klebonas, 1967–1968 m. – lietuvių jėzuitų vyresnysis San Paule, Brazilijoje. 1968–1972 m. – Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonas.
1972–1974 m. gyveno Čikagoje, vadovavo lietuvių religinėms
radijo programoms. Mielai būdavo įvairių lietuvių jaunimo stovyklų JAV ir Kanadoje kapelionas. 1974–1977 m. paskirtas Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos vikaru Klivlende
(JAV) ir lietuvių jėzuitų provincijolo pagalbininku.
1977–1983 m. t. Leonas Zaremba (in exteris) vadovavo Lietuvos jėzuitų viceprovincijai, rūpinosi įvairia sielovada Čikagoje,
kasmet lankė jėzuitus Pietų Amerikoje bei savo seserį Toronte.
Perleido jėzuitų Jaunimo centro Čikagoje administravimą pasauliečių tarybai, kad būtų jėgų ir laiko užsienio lietuvių sielovadai.
Dvejus metus vėl dirbo Klivlende, paskui turėjo trumpą atgaivą Romoje, gilindamasis į dvasinę teologiją. Nuo 1986 m. patarnavo pietvakarių Čikagos priemiesčių lietuviams ir rūpinosi
Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Lemonte steigimu.
1989 m. tapo jos pirmuoju kapelionu – direktoriumi, padėdamas
pagrindus ligi šiol sėkmingai veikiančiai sielovadai, kol 1992 m.
buvo pašauktas į Lietuvą „laikinai“ dėstyti kunigų seminarijoje.
1993–2003 m. buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas,
VDU docentas ir kapelionas, seminarijos dvasios tėvas, nuodėmklausys, vadovaudavo dvasinėms pratyboms. 2004 m. – Šiaulių
jėzuitų namų vyresnysis ir laikinas naujokyno vedėjas; vėl grįžo
į Kauno seminariją iki 2008 m. Nuo 2005 m. taip pat buvo Kauno
arkivyskupijos liturgijos komisijos narys. Kelis kartus dalyvavo
jėzuitų teologinėse konferencijose.
2004 m. dalyvavo t. Jono Bružiko ir t. Vlado Mikalausko
įsteigtos lietuvių bažnyčios Montevidėjuje 50-mečio jubiliejuje.
Vietiniai jėzuitai rašė apie jo vienuolišką dvasią ir kuklumą.
Ne tik dėstė asketinę teologiją, bet pats buvo kruopštus, labai
tvarkingai vedė asmenišką ir tarnybinį susirašinėjimą, apyskaitas,
dokumentus, to paties tikėdamasis iš kitų jėzuitų. Bendrabroliai
vis prisimena t. Zarembos uolumą užsirašant visas aukotas Mišias
ir jų intencijas. Yra išvertęs šv. Ignaco biografiją.
Apie 1972 m. t. Leonas svarstė galimybę pereiti iš Jėzaus Draugijos į kartūzų vienuoliją, tačiau pasikalbėjęs su abiejų vienuolijų
vyresniaisiais suprato, kad yra laimingas, būdamas jėzuitas.
Nuo 2009 m. gyveno Kauno jėzuitų namuose, rašė namų istoriją, nuo 2014 m. priėmė misiją melstis už Jėzaus Draugiją ir
Bažnyčią.
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Juokai
Mūrininkas, stalius ir elektrikas sėdi bare ir
giriasi vienas kitam:
– Mūrininko profesija, be abejo, pati seniausia
pasaulyje, juk mes pastatėme Babelio bokštą!
– Anaiptol! – nepasiduoda stalius, – mūsų
amatas dar senesnis – mes surentėme Nojaus
laivą!
– Kurgi ne! – ironiškai šypsodamasis įsiterpia
elektrikas. – Pačią pirmąją pasaulio kūrimo
dieną Dievas tarė: „Tebūnie šviesa!“ Ir šviesa
atsirado, nes mes jau buvome visur laidus
išvedžioję!

Tikybos mokytojas klausia vaikų:
– Ar žinote, ką balsas, pasigirdęs iš
liepsnojančio krūmo, liepė Mozei?
– Kad jis turi eiti pas Egipto faraoną, – atsako
Jonukas.
– Teisingai, – pagiria mokytojas ir toliau
kreipiasi į Petriuką:
– O kodėl Mozei reikėjo eiti pas faraoną?
Kiek dvejodamas Petriukas atsako:
– Tikriausiai, kad iškviestų gaisrinę.
Girtuoklis ateina išpažinties:
– Noriu kai ką išpažinti. Kartą vairavau
būdamas išgėręs ir suvažinėjau dinozaurą!
– Ką jūs kalbate! – pasipiktina kunigas. – Juk
dinozaurai jau išmirę!
Tuomet žmogelis pradeda baisiausiai raudoti:
– Bet aš nenorėėėjauuu!..

Policija sustabdo automobiliu leistiną greitį
viršijusį kunigą. Pareigūnas kreipiasi į jį:
– Ar neprieštarausite, jei šį kartą aš
pasakysiu jums trumpą pamokslą?
Kunigas pasiūlo:
– Praleiskime pamokslą ir iš karto eikime
prie rinkliavos.
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Vokietijoje retų knygų kolekcininkas šnekasi su
seniai matytu bičiuliu apie senas knygas.
– Kažkada turėjau ir aš vieną tokią aptriušusią, –
palaikydamas pokalbį pasakoja bičiulis, – mano
seneliai ją laikė šeimos relikvija. Sakė, kad tai retas
Biblijos leidimas, kurį išspausdinęs kažkoks Guten...
– Tikriausiai Gutenbergas? – nekantraudamas
patikslina kolekcininkas.
– Greičiausiai tokia buvo jo pavardė, – sutinka
žmogelis.
– Kvaily, juk turėjai vieną pirmųjų pasaulyje
spausdintų knygų! Prieš kelias dienas aukcione už
panašią Bibliją kažkas nepagailėjo net milijono
eurų! – piktinasi kolekcininkas.
– Maniškė buvo sugadinta, už ją niekas nebūtų nė
kelių centų davęs, – įsitikinęs žmogelis. – Kažkoks
Liuteris buvo ją visą išmarginęs savo pastabomis...
Vienoje Amerikos evangelikų bažnyčioje
pastorius, pasivedėjęs į šalį, klausia anksčiau
čia nematytą lankytoją:
– Manau, kad ir jums reikia stoti į Viešpaties
armiją.
– Bet aš jau esu Viešpaties armijoje!
Pastorius nepatiklus:
– Kodėl tuomet niekada nematau jūsų
bažnyčioje?
Žmogus apsižvalgo ir pašnabždomis
paaiškina:
– Priklausau slaptajai tarnybai.
Vaikai per tikybos pamoką turėjo nupiešti rojų.
– Koks gražus piešinys! – pagiria mokytoja Jonuką. –
Atpažįstu ir Adomą, ir Ievą. O kas tas žmogus
odinėmis kelnėmis?
– Juk tai pats Viešpats Dievas.
– O kodėl Dievas su odinėmis kelnėmis? – stebisi
mokytoja.
– Nes mano mama sako, kad jeigu yra kas nors
amžina, tai odinės kelnės.
Iš krikščioniškos užsienio spaudos
parinko Giedrius Tamaševičius

„MISIJŲ STOTELĖ“
2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje planuojama surengti parodą,
pristatančią unikalią kunigo jėzuito Antano
Saulaičio surinktą kolekciją „Misijų stotelė“.
„Misijų stotelė“ – tai daugiau kaip
2500 įvairių kultūrų ir religijų eksponatų:
spaudinių, knygų, garso ir vaizdo
medžiagos, liudijančios ir apie lietuvių
misionierių veiklą visame pasaulyje. Kolekciją
t. A. Saulaitis ir jo bičiuliai rinko nuo 1968 metų iki šių dienų.
Parodos tikslas – skleisti žinią apie misijas ir lietuvių misionierių
nuveiktus darbus, skatinti savanorystę, kultūrų pažinimą. Ji skiriama
jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų jubiliejui, kurį minėsime 2019 metais.
Parodai surengti reikia nemažai lėšų. Maloniai kviečiame prisidėti.
Daugiau apie t. Antano Saulaičio, SJ, kolekciją, „Misijų stotelė“ galite
sužinoti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/ASaulaitis/
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