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Dieve, vienintelis mūsų Tėve,
sukūrei mus savo šlovei
ir būti laimingiems Tavo džiaugsme!
Kiekvienas daiktas žemėje
mums yra duotas kaip malonė,
vedanti pas Tave.
Tau mes esame gimę,
Tau visa yra sukurta.
Jėzau Kristau, Viešpatie ir Mokytojau,
išgelbėjęs pasaulį, tapdamas vergu!
Po Tavo kryžiumi kyla mūsų himnai.
Visų savo brolių Pirmgimi,
mumyse – Tavo Velykų giesmė.
Mums nereikia kito Karaliaus –
Tavo kraujas mus išgydė,
Tavo kūnas mus pamaitino.
Šventoji Dvasia, subūrusi Bažnyčią
iš visų šalių ir visų kalbų,
mumyse giedi Tu!
Maloninga iš prigimties,
neišsenkanti žmogaus laime,
Tavo kvėpsmas mumyse įžiebia tikėjimą,
Tavo paunksnė suteikia mums priebėgą,
Tavoji jėga yra mūsų ramstis.
Didier Rimaud, SJ
Iš prancūzų k. išvertė Jūratė Grabytė
Viršelyje – t. Vaidas Lukoševičius, SJ, švenčia Eucharistiją su vietos gyventojais Pietų Afrikoje.
Žurnalo 2–9, 19, 36 psl. – t. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotraukos.
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Provincijolo þodis

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Brangūs bendrabroliai, mielieji bičiuliai,
Nors šis žurnalo numeris nėra jubiliejinis, tačiau jubiliejus
ar sukaktis šiais metais mūsų aplinkoje minimi dažniau: Trakų
Dievo Motinos karūnavimo 300 metų jubiliejus, 100 metų atkurtai Lietuvos valstybei, 100 metų Lietuvos skautijai, o mūsų
provincija pradėjo rengtis 450 metų sukakčiai nuo pirmųjų jėzuitų atvykimo į Lietuvą 1569 m. Jubiliejus ar sukaktis paprastai
švenčiame, iškilmingai paminime. Tad ir noriu pasidalyti viena
kita mintimi apie šventę ir jos prasmę, pažvelgti į tai iš gilesnės
perspektyvos, pasvarstyti ne tik ką, kokius renginius organizuojame, bet ir kodėl šventes švenčiame, ką mums reiškia bei kam
jubiliejus įpareigoja.
Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą
progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina
praeitis, dabartis ir ateitis. Tokiai šventei reikia keleto dalykų,
pirmiausia – grupės žmonių, kuriuos kas nors sietų su švenčiamu praeities įvykiu, kurie turėtų bendrą patirtį ir bendrus įsipareigojimus ateičiai.
Šventėje praeities įvykis atsimenamas tiek kolektyviai, tiek
ir individualiai, o pasakojimu, vaizdu ir pačiu šventimu sudabartinamas. Čia į pagalbą gali ateiti biblinis pasakojimas, kai
prie Jėzaus mokinių pakeliui į Emausą prisideda nepažįstamas
žmogus. Eidami jie kalbasi, dalijasi savo išgyvenimais, bet dar
neatpažįsta, kad tas pakeleivis ir yra Jėzus. Tačiau sėdus vakarienės, kai bendravimas tapo artimesnis, kai nepažįstamas pakeleivis laužė duoną ir dalijo taip, kaip darė Jėzus, mokiniai jį atpažino. Jie prisiminė, kad ir jų širdys buvo užsidegusios klausant
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to nepažįstamojo pasakojimų ar su juo kalbantis. Taip praeities
įvykis, Jėzaus mirtis ir prisikėlimas, jiems tapo dabar poveikį
turinčiu, sakytume, sudabartintu įvykiu. Tačiau įvyko ir kai kas
daugiau. Mokiniai ne tik atpažino, kad tas pakeleivis yra Jėzus,
bet ir labiau suvokė, kas yra jie patys – būtent jo mokiniai. Tada
grįžo ten, iš kur bėgo.
Galbūt ir mes galime prisiminti kokią nors šeimos šventę ar
vakarienę, tėvų ar senelių jubiliejų, kai prie vaišių stalo susėsdavo kelios giminės kartos, kai pirmą kartą išgirdome pasakojimą,
kaip susitiko, įsimylėjo ir susituokė mūsų tėvai, seneliai. Sužinojome, iš kokių vietų jie buvo kilę, kur mokėsi, kokie įvykiai
ir žmonės jiems buvo svarbūs, kas formavo jų požiūrį į pasaulį
ir gyvenimą; sužinojome savo protėvių, tėvų gyvenimo detales,
kurios ugdė jų charakterį, papročius, tikėjimą, išgirdome jų sėkmių ir nesėkmių istorijas, kaip jie pergyveno karus ir tremtis,
kokia buvo jų buitis – visai paprasti dalykai, tapę jų savastimi,
papročiais bei vertybėmis. Man iš ankstyvos vaikystės vis ataidi
prosenelės Rozalijos, kuri atsiminė tris karus, pasakojimai, kaip
caro žandarai rinko kaimo vyrus į Rusijos – Japonijos karą...
Šitaip švęsdami, pvz., senelių jubiliejus, girdėdami jų pasakojimus, atpažįstame ir labiau suvokiame patys save. Pagilintas susivokimas gali mus padrąsinti, įkvėpti ryžto garbingiau, kilniau
gyventi.
Dabar galėtume klausti, o kokį padrąsinantį, įkvepiantį
pasakojimą švenčiant jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų tikėtųsi išgirsti mūsų provincijos jėzuitai, bendradarbiai,
mūsų mokyklų mokiniai ir alumnai, mūsų bažnyčių bendruomenių nariai ir visi, kurie kaip nors susiję su jėzuitais Lietuvoje ar išeivijoje – visi mūsų bičiuliai? Pagaliau, ar pasirengimas
jubiliejui ir šventė galėtų būti proga patiems jėzuitams giliau
suvokti Jėzaus Draugijos misiją ir savąją tapatybę, misijinį pašaukimą?
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos ir Plėtros tarnybos
pastangomis pernai gruodžio 7 d. Lietuvos Seimas 2019-uosius
paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais. Pradedant rengtis
šiam jubiliejui, norisi sau ir skaitytojui užduoti įvairių klausimų, provokuojančių giliau pamąstyti. Pirmiausia galime klausti,
svarstyti ir net pafantazuoti: kodėl jėzuitai atvyko į Lietuvą? Ar
ir šiandien Vilniaus vyskupas juos kviestųsi, kaip anuomet Valerijonas Protasevičius, ir ko iš jų tikėtųsi? Kokių darbų imtųsi,
ko griebtųsi šiandien pirmą kartą į Lietuvą atvykę jėzuitai? Ar
jie taip pat steigtų kolegiją, akademiją Vilniuje, paskui kitas kolegijas kaip anuomet? Iš karto peršasi atsakymas – taip, nes be
sėkmingai dirbančių gimnazijų Kaune ir Vilniuje, kaip šviesos
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ir vilties ženklą 2016 m. jėzuitai įsteigė pradinę mokyklą Šiauliuose. Švietimas ir asmenybės ugdymas buvo ir yra jėzuitų tarnystės sieloms ir dvasingumo postulato „rasti Dievą visur“ dalis.
Šio jubiliejaus proga ketiname kaip nors pažymėti jėzuitų vietas
Lietuvoje, o jų yra per 40.
Žvelgdami į praeities darbus galėtume klausti, ar jėzuitai ir
dabar įkurtų spaustuvę ir vaistinę, rinktų pačias geriausias knygas bibliotekai, statytų pasaulinio lygio observatoriją, o jei užeitų
mirtina epidemija, ar liktų savo tarnystės vietose ir ištikimai patarnautų tiems, kuriems labiausiai reikia, kaip anuomet užėjus
marui ar vėliau – sovietmečiui? Ar karo nublokšti į Vakarus vėl
susiorganizuotų į viceprovinciją, kurtų Jaunimo centrą Čikagoje, vyktų sielovados misijų pas lietuvius į tolimiausias pasaulio
vietas, kaip į Kiniją vyko t. Andrius Rudamina, kaip į Afriką, į
Indiją veržėsi t. Donatas Slapšys, į Braziliją – t. Antanas Saulaitis,
kaip į Sibirą važiavo t. Petras Lygnugaris. Manau, taip, nes pernai
į Pietų Afriką jau išvyko t. Vaidas Lukoševičius.
Ar jėzuitai ir šiandien gebėtų atpažinti dvasias, suvokti esamą situaciją, imtis tų būtinų darbų, kurių nesiima kiti? Ar jie ir
jų mokiniai taip pat statytų spektaklius, pirktų brangius muzikos
instrumentus kolegijų orkestrams, kaip darė XVII amžiuje? Peršasi atsakymas – taip, nes iki jubiliejinių metų tikimės atidaryti
jėzuitams, gimnazijos mokiniams ir Lietuvos visuomenei atvirą
naują biblioteką Vilniuje, vaikų darželį Šiauliuose ir įpusėti astronomines sumas kainuosiančio daugiafunkcio centro statybą
Kaune, taip pat tęsti sielovadą dar bažnyčios neturinčioje parapijoje Rygoje.
Anuomet jėzuitai rengė įspūdingas Devintinių procesijas ir
globojo tūkstančius narių vienijančias labai veiklias pasauliečių
draugijas – Marijos sodalicijas. Ar jie tęstų šią veiklą šiandien?
Taip, jie tai daro globodami Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, patys būdami dvasios palydėtojai ir ugdydami dvasios
palydėtojus pasauliečius, ieškodami įvairių formų skleisti ignaciškojo dvasingumo paveldą, svarbiomis tarnystėmis dalijasi su
pasauliečiais. Manau, jie darytų visa tai ir dar daugiau, nes gyvendami tuo pačiu dvasingumu ir jo skatinami nuolat kūrybingai klaustų, ką dar daugiau, kaip dar geriau (ignaciškasis magis)
galime pasitarnauti žmonėms ir Dievui.
Ir paskutinis klausimas. O kaip jūs, mielieji skaitytojai,
mielieji bičiuliai, manote, ar ir kodėl verta prisidėti prie šios
misijos – ne dėl to, kad ji jėzuitų, o dėl to, kad prasminga ir
vertinga. Kviečiu kartu švęsti šį jubiliejų, kartu mąstyti ir ieškoti atsakymų į tą kodėl. Atsakę šį klausimą, kartu ieškokime
atsakymo kaip.
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Lukas Ambraziejus, SJ

Jaunieji jėzuitai sutinka
žmones pakraščiuose
Daugiau kaip keturiasdešimt šiuo metu naujokyne esančių, studijuojančių ar kitaip įvairiose Europos šalyse bei Jungtinėse Amerikos Valstijose ugdymą tęsiančių jėzuitų iš Vokietijos, Lietuvos,
Austrijos, Vengrijos, Švedijos ir Šveicarijos 2017 m. spalio 28–31
dienomis susirinko Niurnberge į pirmąjį bendrą ugdymo susirinkimą, taip žengdami svarbų žingsnį naujosios Centrinės Europos
provincijos (ECE) sukūrimo link. Iš Lietuvos ir Latvijos provincijos
susitikime dalyvavo Donatas Kuzmickas (Niurnbergo jėzuitų naujokynas), Lukas Ambraziejus (Miuncheno jėzuitų aukštoji filosofijos
mokykla) ir Eugenijus Puzynia (Vilniaus jėzuitų namai).
Kaip ir siūlyta paskutiniojoje jėzuitų Generalinėje kongregacijoje, šio susitikimo esmė buvo pažinti vienam kitą kaip bendražygius bendroje misijoje į susitaikymą ir teisingumą. Jau XVI a.
pirmieji susibūrę jėzuitai išaugo į Draugiją būtent per visų bendrą atsidavimą apaštalinei tarnystei.
Jaunieji jėzuitai buvo siunčiami į įvairias Niurnbergo ir apylinkės vietas, kur turėjo galimybę asmeniškai susitikti su žmonėmis, gyvenančiais mūsų visuomenės pakraščiuose. Tai buvo visai
paprasti susitikimai įprastoje žmonių kasdienybėje – pvz., arbatos gėrimas su beturčiais socialinėje institucijoje „Wärmestube“,

Pirmoje eilėje antras iš kairės – Donatas Kuzmickas,
trečias – Eugenijus Puzynia, už jo sėdi Lukas Ambraziejus
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Po bendros penkių ką tik įšventintų jėzuitų kunigų iš
Vengrijos ir Švedijos Eucharistijos šventės
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bendruomeniškas maisto gaminimas su migrantais arba susitikimai su sergančiomis senyvo amžiaus seserimis vienuolėmis
slaugos namuose. „Šie susitikimai – tai ne žaidimėliai, jie perkeičia mūsų supratimą apie tai, ką reiškia būti jėzuitu“, – sakė
Vokietijos provincijolas t. Johannesas Siebneris per Mišias su
vargšais institucijoje benamiams Domus misericordiae.
Be bendros misijos, programoje buvo numatytas ignaciškasis dvasių atpažinimas, kaip esminis elementas pirmųjų jėzuitų kasdienybėje. Susitikime jėzuitų scholastikai ir broliai skyrė
laiko ir jėgų mažose grupelėse aptarti Centrinėje Europoje jėzuitams rūpimus klausimus ir problemas bei išbandyti įvairius
dvasių atpažinimo, t. y. atsakymų ieškojimo, metodus.
Susitikimą vainikavo bendra penkių ką tik įšventintų jėzuitų kunigų iš Vengrijos ir Švedijos Eucharistija jėzuitų Šv. Klaros
bažnyčioje. „Ir pačios mažiausios užduotys gali savais būdais
prisidėti prie Dievo karalystės kūrimo žemėje“, – pamoksle sakė
t. Thomas Idegardasmas, žvelgdamas į jėzuito šv. Alfonso Rodrigeso gyvenimą. Būdamas jėzuitas brolis, jis keturiasdešimt metų
dirbo jėzuitų kolegijoje Maljorkoje durininku ir tapo daugybės
žmonių dvasios tėvu bei patarėju įvairiais klausimais. Panašiai
ir šitas susitikimas buvo lyg mažas, bet svarbus akmuo statant
naująją jėzuitų provinciją Centrinėje Europoje.
Be oficialios programos, buvo dar daug galimybių susipažinti tarpusavyje ir su vienas kito kilmės šalimi bei provincija ar
pabendrauti su senais pažįstamais. Kitas jaunųjų jėzuitų susitikimas įvyks Vengrijoje 2019 m. sausio mėnesį. Iki 2021 metų
penkios Vidurio ir Rytų Europos jėzuitų provincijos, apimančios
septynias šalis, sudarys vieną bendrą naują Centrinės Europos
jėzuitų provinciją.

Mûsø istorija

Mikalojaus Grebeniausko
pašaukimas
1573–1580 m. surašytų Lenkijos jėzuitų provincijos narių pašaukimų istorijų rinkinys „Universae Societatis Iesu Vocationum liber autobiographicus“ (saugomas Jėzaus Draugijos
Romos archyve, 1966 m. Romoje publikuotas jėzuito t. Józefo
Warszawskio) – įdomus Lenkijos ir Lietuvos jėzuitų asmeninių
istorijų liudijimas, o drauge – retas ir vertingas tokio žanro pavyzdys visos Draugijos rašytinio paveldo kontekste. Jėzuitų išpažinimai atskleidžia Dievo Apvaizdos veikimo asmeninėse istorijose įvairovę: pašaukimą buvo įmanoma patirti karaliaus dvare
ir žvejo trobelėje, auksakalio dirbtuvėje ir netikėtai į krantą nublokštame laivelyje, skaitant tiek katalikiškas, tiek „eretiškas“
knygas, įsimylėjus ir antgamtinius, ir visiškai natūralius, gamtinius, apčiuopiamus dalykus... Daugelis ano meto realijų, o ir
kai kurie pašaukimo motyvai šiandienos skaitytojui gali atrodyti
tolimi, menkai suprantami ir netgi keistoki, tačiau kintančių istorinių dekoracijų bei rekvizito detalių apsuptyje sutinkame amžinai tokį pat, bet kurioje istorinėje epochoje lengvai suprantamą žmogų: šaukiamą ir abejojantį, užsidegantį ir apsileidžiantį,
trokštantį daugiau ir prisibijantį pasiryžti.
Minėtos pašaukimų istorijos artimiau ir intymiau nei bet kokie kiti, formalesni šaltiniai leidžia pažinti prieš 450 metų į Lietuvą atvykusius pirmuosius jėzuitus bei čia pašaukimą į Draugiją
pajutusius pirmuosius lietuvius. Vienas jų – Mikalojus Grebeniauskas (Gžebenievskis, apie 1548–1597), kurį pirmiausia sudomino pasakojimai apie jėzuitų darbus tolimuose kraštuose –
Japonijoje ir vadinamosiose Indijose. Šį tą apie Grebeniausko
asmenį, kilmę ir pašaukimą žinome iš kito šaltinio – apklausos,
atliktos 1572 m. balandžio 7 d. Braunsberge, jį priimant į Jėzaus
Draugiją.
Grebeniauskas buvo kilęs nuo Drūkšių (?), stodamas į Draugiją ėjo 24-uosius metus. Jo tėvas, bajoras Stanislovas Grebeniauskas, Drūkšių (?) seniūnas, nebuvo vedęs Mikalojaus motinos – taip pat bajorės Daratos Burbaitės (esą galbūt būtų tai
padaręs, jei ši būtų buvusi jaunesnė...), tačiau oficialiai pripažino
Mikalojų savo teisėtu sūnumi. Šiam stojant į Draugiją, abu jo
tėvai, katalikai, jau buvo mirę: motina – prieš 16 metų, tėvas –
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prieš 5 metus. Motina turėjo dar vieną dukrą (ji tuomet taip pat
jau buvo mirusi); po motinos mirties Mikalojaus tėvas buvo vedęs
kitą moterį, su kuria susilaukė dviejų sūnų ir dukters (Mikalojui
stojant į Draugiją iš trijų vaikų buvo gyvas tik vyriausias sūnus).
Vaikystėje Mikalojus turėjo namų mokytoją ir pramoko skaityti; vėliau trejus ketverius metus „mokėsi linksniuoti“ Vonsoše
(Mazovijoje), o dar vėliau porą trejetą metų šio to lyg ir mokėsi
Krokuvoje. Mikalojaus atmintis jį priėmusių Draugijos tėvų buvo
įvertinta kaip vidutiniška, o gebėjimas suprasti – kaip geras. Stojantysis paliudijo buvęs įpratęs melstis – tai septynias atgailos
psalmes, tai šv. Brigitos maldas, tai rožinį. Tiesa, kartais dvare būdavęs taip užimtas, kad per visą dieną neturėdavęs laiko sukalbėti
nė vieno „Tėve mūsų“, bet uoliai klausydavęs šv. Mišių ir pamokslų, jam patikę skaityti maldingas knygas, ypač Šventąjį Raštą.
Grebeniausko pašaukimas kandidato apklausoje aprašytas
trumpai: „Galutinai nusprendė palikti pasaulį ir sekti Viešpaties
Kristaus patarimais maždaug prieš penkerius metus. Buvo galvojęs stoti į dominikonų ordiną, tačiau, išgirdęs apie Draugiją,
pakeitė pasiryžimą ir galvojo stoti į ją, ir tai [įvyko] prieš dvejus
metus. Šis troškimas jame nuolatos augo; ir beveik apie nieką
daugiau nebesvajojo, [tačiau] jį, gan ilgai tarnavusį dvare, užklupo pasaulio tuštybės ir pavojai. Yra apsisprendęs gyventi ir mirti
Draugijoje; nė vienas iš mūsiškių tam jo nepaskatino.“ Išsamiau
apie savo pašaukimą pats Grebeniauskas papasakojo minėtoje
dvasinėje autobiografijoje.
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Vardan Švenčiausiosios ir nedalomosios Trejybės,
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
Mikalojaus Grebeniausko pašaukimas
Nuo pat savo jaunystės nuolatos mąsčiau, kaip galėčiau praleisti savo gyvenimą tarp maldingų ir tikinčių vyrų; ir daug karščiau mylėjau bei labiau gerbiau vyrą kataliką vienuolį nei bet
kurį kitą, kad ir kokio luomo jis būtų. Mielai skaitydavau maldingas knygas – arba Šventąjį Raštą, arba kokias nors istorijas –
ir labai dažnai atrodė, kad vidinėmis ausimis girdžiu žodžius: „Ateikite į Visagalio Dievo teismą.“ Tad jei kartais pasitaikydavo skaityti
kokią nors istoriją apie būsimąjį teismą, sielą apimdavo neįtikėtinas
malonumas. Tuo metu gyvenau dvaruose, nors dvariškių gyvenimas man labai nepatiko. Tad labai dažnai meldžiau Viešpatį Dievą ir
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad parodytų man tokį luomą, kuriame galėčiau saugiau darbuotis savo išganymo labui.
Vieną kartą Vilniuje, karaliaus rūmuose, nugirdau kilmingus
senatorių luomo vyrus kalbantis apie įvairius dalykus; be kita ko,
jie sakė, kad iš Tridento susirinkimo į Prūsiją atvyko jėzuitai, per
trumpą laiką labai daug žmonių atvertę į katalikų tikėjimą Indijose1
ir Japonijoje. Tuo metu aš pagalvojau apie du jėzuitus, ne daugiau,
ir man iškart į galvą atėjo ta Apokalipsės vieta, kurioje sakoma, quo
pacto su Antikristu kovoti prieš pasaulio pabaigą ateis du, tai yra
Enochas ir Elijas. Taigi iš tikrųjų maniau, kad šiedu jau atėjo, ir nuo
tos valandos stipriai troškau juos pamatyti ir išgirsti. Po to, nežinau
kaip, į mano rankas pakliuvo Libellus („Knygelė“), Jono Herbesto
parašyta lenkiškai apie Draugijos tėvų nuveiktus darbus Indijoje ir
Japonijoje. Ją skaitydamas skonėjausi ir galvojau: o, kad būčiau su
šiais šventais vyrais, kaip mielai jais sekčiau! Tačiau kadangi plaukiojau šios didžiai audringos jūros bangose, tie dalykai man lengvai
išėjo iš galvos.
Kadangi Vilniaus vyskupas2 norėjo Draugijai Vilniuje įsteigti kolegiją, pasiuntė [mane?] į Prūsiją, pas šviesiausiąjį kardinolą Hozijų3,
kad šis tarp jėzuitų kiek galėdamas tą sumanymą platintų ir remtų.
Tad dar stipriau troškau ir vyliausi, kad mano troškimas pagaliau išsipildys, mat iš širdies troškau juos pamatyti. Taigi išvydęs Draugijos
tėvus, ypač t. Provincijolą4, t. Baltazarą5 ir kitus, patyriau nemenką
paguodą ir ėmiau galvoti: jau pamačiau Kristaus apaštalus; o, kad
Viešpats Dievas man leistų jiems kokiu nors reikalu patarnauti! O
kitą dieną pats sau galvojau taip: tie vyrai labai autoritetingi ir šventi,
ir į savo Draugiją gal nepriims tokių, kurie nėra tokie, kaip jie patys?
Ir taip visai mečiau mintis stoti į Draugiją.
Vis dėlto dieviški postūmiai sugrįžo vėl, ir jau nebeišsitrynė iš sielos, kol nenuėjau į Draugijos kolegiją ir nepasikalbėjau su
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t. Varševickiu6 apie šį mano troškimą. Jis, gan gerai išsiaiškinęs visą
reikalą, man atsakė, kad tai esąs didelis dalykas ir todėl jį reikią uoliau pavesti Dievui. Liepė kuo greičiau sutvarkyti tam tikrus mane
sulaikančius dalykus ir atvykti pas jį, kada tik panorėsiu. Vis dėlto aš
tai anuo metu apleidau ir išvykau iš Vilniaus į Varšuvą. Ten praleidus metus ir dar kažkiek mėnesių, nutiko toks dalykas. Gulėdamas
ir pusiau miegodamas pamačiau, kaip einu į rytmetines maldas, o
man beeinant tas miestas, kuriame gyvenau, visai griūva, ir aš vos
galiu išvengti šio pavojaus. Išsigandęs tokių dalykų, pabudau, anksti
nuėjau į bažnyčią ir ten pasivedžiau Viešpačiui Dievui.
Vėliau, jau plečiantis marui7, grįžau į Vilnių. Visą tą laiką gyvenau pas vieną bičiulį, ir jau būčiau įstojęs į Draugiją, jei tuomet nebūtų pasirodę, kad pasaulis žada man didelių dalykų. Ir jei Viešpats
nebūtų į mane ypatingai pažvelgęs ir po truputį manęs patraukęs į
Draugiją, galbūt jau būčiau žuvęs.
Tebūnie garbė ir šlovė tam, kuris karaliauja per amžių amžius!
Amen.
Tebūnie pagarbintas mūsų Viešpats Jėzus Kristus!
Mikalojaus Grebeniausko pašaukimas buvo kaip reikiant subrandintas. 1572 m. balandžio 7 d. priimtas į naujokyną, tų pačių
metų gegužės 15 d. jis davė pirmuosius, o 1586 m. gruodžio 8 d. –
paskutiniuosius dvasinio pagalbininko įžadus. Vilniaus kolegijai
Grebeniauskas dovanojo jam priklausiusį medinį namą, taip sudarydamas sąlygas plėsti kolegijos pastatų kompleksą. Po filosofijos ir teologijos studijų darbavosi įvairiose vietose: beveik metus dėstė gramatiką, dešimtmetį (1578–1583 ir 1585–1590 m.)
buvo Vilniaus kolegijos valdų ekonomas (drauge atsakingas ir
už tų dvarų valdinių sielovadą), dvejus metus ėjo Poznanės kolegijos ministro pareigas. Vėliau Pultusko kolegijoje rūpinosi naujokais; nusilpus regėjimui ir klausai, dar kelerius metus gyveno
Pultuske, kur mirė 1597 m. kovo 1 dieną, Jėzaus Draugijos nariu
išbuvęs bemaž 25 metus – (geresnę?) pusę savo gyvenimo.
Iš lotynų kalbos išvertė ir komentarus parašė
dr. Liudas Jovaiša
1
2
3

4

5

6

7
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„Indijomis“ buvo vadinamos Vakarų ir Rytų Indijos, t. y. dab. Amerika ir Indija.
Jėzuitų kolegijos Vilniuje fundatorius Valerijonas Protasevičius (apie 1504–1579).
Stanislovas Hozijus (1504–1579) – kardinolas, Varmijos vyskupas, vienas iš popiežiaus legatų paskutiniajame
Tridento susirinkimo etape (1562–1563). Jis pirmasis iš Lenkijos vyskupų įkurdino jėzuitus savo vyskupijoje
(1564 m. Braunsberge). Vaikystę praleidęs Vilniuje, įtakingas kardinolas prisidėjo ir prie jėzuitų atvykimo į Vilnių.
Laurynas Madžas (Lorenzo Maggio, 1530–1605) – italų jėzuitas, Austrijos provincijolas, kuriam iki 1576 m. buvo
pavaldūs jėzuitų namai Lenkijoje (taip pat ir Vilniaus kolegija).
Baltazaras Hostounskis, arba Hostovinas (Hostounský, 1534/35–1600) – Bohemijos jėzuitas, pirmasis Vilniaus
jėzuitų vyresnysis (1569–1570).
Stanislovas Varševickis (Warszewicki, 1530–1591) – Lenkijos jėzuitas, pirmasis Vilniaus jėzuitų kolegijos rektorius
(1570–1578).
Maras Vilniuje siautė 1571 m. antroje pusėje, maždaug nuo rugpjūčio iki gruodžio.

Tikëjimas ir gyvenimas

T. Vaidas Lukoševičius, SJ

Afrikoje
Darbuodamasis Vilniuje, t. Vaidas aštuonis
mėnesius laukė vizos į Afriką, į kurią
nuvyko 2017 m. birželį. Dabar gyvena Pietų
Afrikos respublikoje, Johanesburgo jėzuitų
bendruomenėje, ir dirba Jėzuitų tarnyboje
pabėgėliams (JRS), kuri įsteigta 1980 m.
tuometinio Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo Pedro Arrupės
iniciatyva. 2017 m. tarnyba patarnavo 730 tūkst. pabėgėlių
51 šalyje. Taip pat atstovauja pabėgėlių reikalams prie Jungtinių
Tautų bei pačiose šalyse, dalyvauja moksliniuose tyrimuose.
JRS dirba tūkstančiai bendradarbių ir savanorių.
Prabėgo septyni mėnesiai nuo tos dienos, kai pirmą kartą
mano kojos palietė saulėtosios Pietų Afrikos žemelę. Atvykau
birželio 20-ąją. Tik vėliau, peržengęs savo kambario slenkstį ir
pažvelgęs į ant sienos kabantį kalendorių, supratau, kad tai buvo
simboliška diena. Atvykau į Afriką, kai pasaulis minėjo Pasaulinę pabėgėlių dieną. Galbūt tai buvo tik sutapimas, o gal ir ne. Kas
žino. Tačiau šios kelionės į Afriką laukiau daugiau nei septyniolika
metų. Atvykau čia vedamas ypatingo troškimo – pažinti Afriką,
JRS, pabėgėlius ir, aišku, patį save. Vykdamas pas pabėgėlius žinojau, kad man jų labiau reikia nei jiems manęs. Ką galiu jiems
duoti? Galbūt ne tiek ir daug, bet Afrika, JRS ir pabėgėliai man gali
padovanoti daug įdomių ir nepakartojamų akimirkų. Skaitydamas
apie Afriką supratau, kad tai, ką ji man gali atskleisti, pavadinčiau
„išmintimi“. Todėl mano kelionė kažkuria prasme priminė Sabos
karalienės apsilankymą pas karalių Saliamoną. Ji vyko ne tik karaliaus Saliamono pamatyti, bet ir iš jo pasisemti išminties.
Dirbdamas Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams pamažu pradedi
suprasti, kad gyvenimas per trumpas tam, kad pyktum, būtum
suirzęs ar jaustumeisi nelaimingas, ir kad visą laimę, kurios taip
dažnai ieškojai kažkur dangaus platybėse, staiga gali atrasti viename vandens laše. Aš neromantizuoju neturto. Neturtas nėra gėris,
nes kyla iš gobšios žmogaus širdies ir nenoro dalytis gėrybėmis
su kitais. Tačiau jei gali dalytis duonos kąsniu ir stikline vandens
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su kitu, tuomet alkio ir troškulio žemėje tampa mažiau. Tuo galėjau įsitikinti kaskart lankydamas vargstančiuosius. Nuostabu,
kiek daug gali nuveikti turėdamas tik 50 euro centų, arba 7 randus
(Pietų Afrikos valiuta) kišenėje. Už tiek gali nupirkti duonos kepalą
sunkiai sergančiam, taip padarydamas jo dieną nepaprastu įvykiu.
Daugelis turi reikiamų vaistų, bet neturi duonos, o be duonos net
vaistai tampa „tyliu žudiku“. Kai kurie stipriai veikiantys vaistai gali
labiau pakenkti negu padėti, jeigu nevartojami kartu su maistu.
Alkanų ir sunkiai sergančių pabėgėlių tikrovė man padeda suprasti, kaip dažnai leidau laiką ir pinigus niekams. Ji moko mane
gyventi paprastai ir būti dėkingam už tai, ką turiu. Mes galime
vieni kitus pamokyti mylėti, atleisti, pamatyti grožį paprastuose
dalykuose ir būti dėkingi už tai, ką turime.
Afrika, Jėzuitų tarnyba pabėgėliams ir patys pabėgėliai man
padeda atrasti ne tik paprasto gyvenimo grožį, bet ir maldos galią.
Kartą, kai vienas iš JRS darbuotojų išsitarė, kad negalėsime vykti
aplankyti pabėgėlių, nes tuo metu nebuvo automobilio, jaučiausi
prislėgtas ir bejėgis ką nors pakeisti, tačiau staiga atėjo mintis, kad
jei negaliu jų aplankyti, galiu už tuos žmones melstis. Ir kai sutinku pabėgėlius, primenu, kad JRS už juos kas rytą meldžiasi.
Tarnyba pabėgėliams dažnai susiduria su įvairiausiais iššūkiais, sunkumais, čia daug ko trūksta, tačiau ko čia tikrai nestinga –
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tai troškimo būti kartu su tais, kuriems reikia pagalbos. Ir tai JRS
daro didžia ir pagarbos verta organizacija. Kasdien susiduriame
su situacijomis, kurios viršija mūsų galimybes, tačiau visi mūsų
sunkumai, iššūkiai, trūkumai gali pavirsti palaiminimais, jei tik jie
mus atveria dialogui su Dievu. Kai mūsų darbas tampa nepakeliamai sunkus, drąsiname vieni kitus, primindami, kad per mūsų
darbą, mūsų palydėjimą, tarnystę, atjautą Dievas prisikelia iš kapo.
Jis tampa gyvas. Kai mes atjaučiame kitus, mus palydi, mums patarnauja ir mus užtaria pats Jėzus.
Mūsų darbe, ypač lankant sunkius ligonius, Dievas moko, kad
tarp mūsų visada yra ir bus nesuprantamų reiškinių, didesnių už bet
kokius stebuklus. Kaskart sutikdamas žmones, prieš šešis mėnesius
negalėjusius judėti ar kalbėti, o dabar vaikščiojančius ir kalbančius,
suvokiu, kad Dievas tikrai prisikėlė iš kapo ir yra tarp mūsų.
Mano didžiausias iššūkis šiuo metu yra lankstumas darbe. Pietų Afrikos gyventojams punktualumas nėra aktualus. Kartą vietinis jėzuitas t. Michaelis Lewisas man paaiškino, kad čia yra trys
skirtingos laiko sampratos. Esama zulų laiko, reiškiančio „kada
nors“ ateityje. Kitos rūšies laikas vadinamas umlungu – tai „baltojo žmogaus“ laikas. Ši laiko samprata tikslesnė nei zulų laikas,
tačiau gali iki 30 minučių vėluoti. Ir paskutinioji laiko rūšis – vadinamasis vokiečių laikas. Visi žino apie vokiečių punktualumą.
Taigi, jei ką planuoji su zulu vyru, neužmiršk paminėti, apie kurį
laiką kalbi – zulų, umlungu ar vokiečių.
Ką esu nuveikęs Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams nuo 2017 m.
birželio 20 d.? Nuo pat atvykimo kone kas rytą aukoju Mišias tarnybos darbuotojams. Nuo liepos iki rugsėjo po Mišių dažniausiai
eidavau susitikti su pabėgėliais sielovadinių pokalbių. JRS centras
visada atviras pabėgėliams. Pirmadieniais sutinku pabėgėlius
iš Somalio, antradienį – žmones iš Kongo, ketvirtadienį – etiopiečius. Žinoma, esama pabėgėlių iš kitų šalių: Burundžio, Zimbabvės, Ruandos, bet jų būrys nedidelis. Apytikriai mūsų centrus
Johanesburge ir Pretorijoje aplankiusių pabėgėlių 2017 m. buvo
per 1200.
Be sielovadinių pokalbių, lankau JRS raštinę Johanesburge
ir du vadinamuosius JRS įgūdžių lavinimo centrus Pretorijoje ir
Johanesburge, skirtus moterims. Šiuose centruose pabėgėlės gali
išmokti siūti, anglų kalbos, gaminti valgį, dirbti grožio salone ar
kirpykloje. Kursai trunka tris mėnesius, moterys gauna pažymėjimus, leidžiančius joms įsidarbinti ar pradėti savo verslą. Maždaug
400 pabėgėlių baigia šiuos kursus, tačiau to nepakanka. Klausydamasis jų pasakojimų įgūdžių lavinimo centruose supratau, kad
svarbu palaikyti šių moterų pasitikėjimą savimi, baigus kursus
jas palydėti, padrąsinti neprarasti vilties ir tobulinti įgyto amato
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T. Vaido Lukoševičiaus asmeninio archyvo nuotraukos
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įgūdžius, kai niekas nenori jų samdyti. Manau, ilgainiui JRS vertėtų organizuoti ir vadovavimo bei verslo vadybos kursus.
Rugsėjo mėnesį Jėzuitų tarnyba pabėgėliams pradėjo naują projektą, globojamą JAV Gyventojų, pabėgėlių ir migracijos
skyriaus (PRM). Projektas skirtas sunkiomis ir mirštamomis ligomis sergantiems pabėgėliams. Jiems reikia ne tik medicininės
ar finansinės paramos, daugeliui jų reikia ir dvasinio palaikymo.
Ėjau ir tebeeinu kartu su slaugėmis lankyti sergančių pabėgėlių.
Kai kurie kunigą prašo palaiminti, kai kurie norėtų priimti Šv. Komuniją ar Ligonių patepimą. Pagal PRM projektą JRS turi suteikti
pagalbą 300 sunkiai sergančių ir mirštančių ligonių. Tai gana daug
vienam kunigui ir aštuonioms slaugėms. Viliuosi, kad JRS kada
nors turės daugiau savanorių, galinčių prisidėti prie mūsų šioje
labai svarbioje misijoje.
Kas sekmadienį aplankau parapijas, turinčias labai daug pabėgėlių: Šv. Angelų Kensingtone, Švč. Trejybės Bramfonteine. Gruodį vykau į piligriminę kelionę drauge su 52 asmenims iš įvairių
Johanesburgo parapijų. Mūsų grupėje taip pat buvo pabėgėlių.
Po Mišių susitinku su pabėgėlių vaikais iš Gailestingumo namų,
kartu žaidžiame futbolą ar krepšinį. Gailestingumo namai skirti
jauniems pabėgėliams. Kai kurie jų – našlaičiai. Jaunieji gyventojai lanko mokyklą, kiti net baigia universitetus ir dabar gyvena
visavertį gyvenimą.
Pernai lapkritį vykau į Malavį, norėdamas daugiau sužinoti
apie JRS ir tenykštę pabėgėlių padėtį. Esu labai dėkingas Pietų
Afrikos regiono JRS direktoriui Timui Smithui, suteikusiam man
tokią galimybę. Aplankiau dvi JRS būstines Lilongvėje ir Mvanzoje, dvi pabėgėlių stovyklas Dzalėkoje ir Luvane ir galėjau palyginti
pabėgėlių gyvenimą stovykloje su gyvenimu mieste. Išgyvenau
nepamirštamą patirtį Dzalėkos stovykloje, švęsdamas
Mišias su šimtais pabėgėlių.
Prieš Mišias daug jų atėjo
Susitaikinimo sakramento,
nors mažai kas kalbėjo angliškai. Mišios su liturginiu
šokiu užtruko tris valandas.
Po septynių mėnesių
tebesu laimingas, būdamas
JRS Pietų Afrikoje, dauguma mano lūkesčių pildosi.
Turiu trejų metų vizą ir
norėčiau savo misiją čia
įvykdyti.
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Ignaciškasis dvasingumas Latvijoje
Sovietinės okupacijos metais uždraudus visas katalikiškas
vyrų ir moterų vienuolijas, daugelis jų pasitraukė į pogrindį. Jėzaus Draugijos slaptuoju vadovu Lietuvoje apie 40 metų buvo t. Jonas Danyla. Iš tiesų jis vadovavo jėzuitams visoje Sovietų Sąjungoje. 1993 m., po kelerių laisvės metų, kai jėzuitai ir kitos vienuolijos
vėl galėjo veikti laisvai, Lietuvos, Latvijos ir Rusijos regiono jėzuitai Draugijos generolo t. Peterio Hanso Kolvenbacho sprendimu
buvo suskirstyti į Lietuvos ir Latvijos provinciją bei nepriklausomą Rusijos regioną. 13 jėzuitų liko Rusijos regione, kiti – Lietuvos
ir Latvijos provincijoje. Nuo to laiko Latvijoje apaštalavo du vyresnio amžiaus jėzuitai latviai – t. Vladislavas Treipšo ir t. Lionginas Lapkovskis. Trumpam grįžęs iš Brazilijos, Rygos seminarijoje
dirbo t. Stanislavas Ladusanas. Pagal galimybes Latviją finansiškai
ar intelektualiai paremdavo užsienyje po karo likę latviai jėzuitai
t. Peteris Cirsis ir t. Stanislavas Kučinskis, ilgą laiką gyvenęs Romoje ir vedęs Vatikano radijo laidas latviškai. Latvis t. Stasys Gaidelis iki 2002 m. gyveno ir dirbo Melburne.
Ignaciškasis dvasingumas Latvijoje vėl pradėjo plisti Eucharistinio Jėzaus seserų pastangomis. Maždaug nuo 2003 m. jos pradėjo
rengti ignaciškąsias rekolekcijas talkinant iš Lietuvos atvykstantiems jėzuitams t. Aldonui Gudaičiui, t. Algimantui Gudaičiui,
t. Stasiui Kazėnui, t. Mindaugui Malinauskui. Eucharistinio Jėzaus
seserys Linda Ceple, Sandra Krupenko, Marija Gude ir kitos Latgalijoje, Liepojoje bei Rygoje iki šiol dažnai veda dvasines pratybas.
Kiekvienais metais į jėzuitų naujokyną įstodavo keletas jaunuolių iš Latvijos. Nuo 1999 m. rudens naujokynas veikė Šiaulių jėzuitų namuose. Vasaromis, kai nebūdavo naujokų, čia taip
pat atvykdavo grupės rekolektantų ir iš Latvijos. Aktyvių jėzuitų
naujokų (vėliau iš Draugijos išstojusių) Edgaro Sprūgio, Oskaro
Mikažano, Karlio Freibergo, tuomet dar Jėzaus Draugijos nario
t. Jānio Priedės bei atsidavusių pasauliečių pastangomis, į latvių
kalbą išversta šv. Ignaco biografija, knyga „Jėzuitai dvidešimtajame
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Po rekolekcijų „Gyvybės Motinos“ instituto rekolekcijų
namuose Sarkaniuose. Kairėje – ses. S. Krupenko, SJE, ir
namų kapelionas kun. R. Abrickis.
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amžiuje“ bei melstis pagal ignaciškąjį metodą
puikiai padedanti ir ignaciškojo dvasingumo
sklaidai itin pasitarnavusi knyga „Kvietimas“,
gerai žinoma ir Lietuvoje. Bendradarbiaudami su medžiagą surinkusiu ir ją parengusiu
t. Lionginu Virbalu, SJ, Karlis Freibergs ir Edgaras Sprūgis išleido knygelę „Aicinajums“,
kuri pasirodė dar anksčiau, nei Lietuvoje buvo
išleista knyga „Eik į savo kambarėlį“, parengta
tos pačios medžiagos pagrindu. Šios knygos
atsiradimas padėjo ne tik katalikams labiau pažinti ignaciškąjį dvasingumą, juo ėmė domėtis
ir liuteronai. 2008 m. įkūręs rekolekcijų namus
Mazirbėje, liuteronų pastorius Armands Klavs
pakvietė t. Stasį Kazėną ir ses. Lindą Ceplę
vesti ignaciškąsias rekolekcijas grupei liuteronų pasauliečių bei pastorių, tarp kurių buvo ir
tuometinis Liepojos liuteronų vyskupas Pavils
Brūvers. Šis bendradarbiavimas Mazirbėje tęsėsi trejus metus.
Liuteronų arkivyskupas Jānis Vanags, atlikęs 30 dienų rekolekcijas pas jėzuitus Anglijoje, grįžęs troško, kad kuo daugiau liuteronų pastorių bei tikinčiųjų susipažintų su šia rekolekcijų metodika.
Siuntė ir kitus liuteronų dvasininkus į Angliją atlikti rekolekcijų.
Dabar jau pasirengę rekolekcijų palydėtojai iš pačių liuteronų
kiekvieną vasarą organizuoja rekolekcijas Mazirbėje. Grupė liuteronų pastorių veda dvasinio palydėjimo kursus liuteronams,
norintiems vadovauti ignaciškosioms rekolekcijoms. Nemažai
liuteronų nuolat dalyvauja ir tėvų jėzuitų bei seserų eucharistiečių
organizuojamose rekolekcijose.
Kai 2012 m. arkivyskupas Zbignev Stankevičs pakvietė jėzuitus atvykti į Latviją, buvo keliamas klausimas, ar jėzuitams reikėtų statytis čia savo rekolekcijų namus, ar patiems vykti į įvairiose
Latvijos vietose rengiamas rekolekcijas, ką jie jau darė ir iki tol.
2013 m. buvo pasirinktas antrasis variantas ir į Latviją kurti jėzuitų bendruomenės namų Rygoje išvyko t. Algimantas Gudaitis.
Rygoje jau anksčiau puoselėjant ignaciškąjį dvasingumą aktyviai darbavosi pasaulietė Marika Zelča, ignaciškąjį dvasingumą
studijavusi Niujorke. Jos pastangomis buvo įkurtas Krikščioniškojo gyvenimo institutas (dabar veiklą nutraukęs), mūsiškio
Gyvenimo ir tikėjimo instituto analogas. Drauge su vyru Marika
vesdavo dvasines pratybas kasdieniame gyvenime, sudominusias
pasauliečius, iš kurių vėliau būrėsi pirmosios Krikščioniškojo
gyvenimo grupelės. Šiuo metu Latvijos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė vienija apie 60 narių. Nuo pereitų metų ben-
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druomenės Bažnyčios asistentu paskirtas Rygos jėzuitų namuose
gyvenantis t. Jānis Melnikovs. Pasaulio KG bendruomenė Latvijos
bendruomenės globėjais paskyrė Anglijos ir Velso KG bendruomenę, kuri turėtų padėti Latvijos bendruomenei įsilieti į pasaulinę
KG bendruomenės šeimą.
Po įvairias Latvijos vietoves pasklidę KG bendruomenės nariai
ignaciškojo dvasingumo sklaidai turi labai didelę įtaką, nes supažindina su ignaciškaisiais maldos būdais ir kitomis dvasinėmis
priemonėmis žmones, kurie dažnai yra tik tradiciniai katalikai,
nieko negirdėję apie jokius dvasingumus. Per Latvijos KG bendruomenę sklinda žinia apie dvasines pratybas, ir žmonės pradeda jų ieškoti. Taip pat informacija skleidžiama ir per oficialią
Bažnyčios svetainę internete Katoļi.lv. Tačiau, žinoma, asmeniniai ryšiai visada yra svarbūs, nes niekada rekolekcijose nebuvusį
žmogų kas nors turi paraginti, padrąsinti.
Kadangi Latvijoje katalikų apie 25 proc., kartais rekolekcijose dalyvaujantis žmogus yra vos ne vienintelis savo gyvenvietėje
praktikuojantis ar gilesnio tikėjimo ieškantis katalikas. Tokiems
žmonėms ypač reikia paramos ir palaikymo. Neretai ir jie, ir kiti
rekolekcijų dalyviai užmezga glaudesnius ryšius su Eucharistinio
Jėzaus seserimis, tampa jų bendradarbiais, nes juntamas nuolatinio ugdymo poreikis. Per rekolekcijas žmonės dažnai sako, kad
norėtų intensyvesnio maldos gyvenimo ir joms pasibaigus. Beje,
iš 9 Latvijoje įsikūrusių seserų kongregacijų bent 4 domisi ignaciškuoju dvasingumu ir dalis seserų atlieka rekolekcijas. Taip pat
ignaciškąsias rekolekcijas Latvijoje veda Chemin neuf bendruomenė, charizmatikai ir liuteronai, tai darantys pagal Anglijos jėzuitų metodą. Beje, liuteronai, marijonai, karmelitiško dvasingumo „Gyvybės Motinos“ institutas turi rekolekcijų namus, kuriuose
suteikia galimybę rengti ir ignaciškąsias rekolekcijas.
Kauno jėzuitų gimnazijos atstovai jau tris kartus lankėsi Latvijoje ir vedė Kairos rekolekcijas jaunimui, taip pat čia plinta ir
Magis jaunimo judėjimas. Seserys eucharistietės ir Gerojo samariečio bendruomenės atstovai iš Lietuvos Latvijoje veda ignaciškąja dinamika ir palydėjimu paremtas vidinio išgydymo rekolekcijas
„Mylėti ir atleisti“. Anot praeitą vasarą Latvijoje nemažai apaštalavusio t. Mindaugo Malinausko bei tenykštę situaciją gerai žinančio
t. Algimanto Gudaičio, labai juntama, kad Latvijos katalikai ieško
gyvo santykio su Dievu, gilinasi į Šventąjį Raštą, domisi tikėjimo
gyvenimą praturtinančiais maldingumo būdais. Latvijos vyskupai
džiaugiasi, kad jėzuitai atrado savo vietą ir veiklos barą vietos Bažnyčioje, iš jėzuitų nemažai tikimasi. Jie kviečiami vadovauti ne tik
8 dienų tylioms rekolekcijoms, bet ir advento, gavėnios, kitiems
susikaupimo savaitgaliams – į visus prašymus net neįmanoma

Seserys dominikonės susitikime
Rygos jėzuitų namų kiemelyje
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atsiliepti. Palankią aplinką jėzuitų veiklai sudaro ir popiežius jėzuitas, kurio laiškai ir kiti dokumentai Latvijoje, kaip ir kitur, verčiami ir studijuojami.
Būtina paminėti dar vieną iniciatyvą. Prieš porą metų t. Jānis
Melnikovs į Rygos jėzuitų namus pakvietė atstovus visų bendruomenių, gyvenančių ignaciškuoju dvasingumu ar vedančių ignaciškąsias rekolekcijas. Be jėzuitų ir seserų eucharistiečių, jame
dalyvavo Chemin neuf bendruomenė, Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenė, seserys dominikonės, kurios veda rekolekcijas su
šokiu ir ignaciškuoju palydėjimu, ir liuteronai. Susitikimai vyko
tris kartus, viename jų dalyvavo ir liuteronų arkivyskupas Jānis
Vanags. Tikslas buvo susipažinti ir pasitarti, kaip būtų galima
toliau bendradarbiauti. Paskutinį kartą susitikus nuspręsta, kad
reikia suvienodinti ignaciškųjų terminų vartojimą, nes kartais
katalikų ir liuteronų vertimuose jie skiriasi. Apskirtai ignaciškoji
terminologija Latvijoje dar nenusistovėjusi ir neretai rekolekcijose
vėl tenka aiškintis, pvz., kas yra paguoda ir nepaguoda.
Kitas dalykas – kilo poreikis sudaryti bendrą ignaciškųjų rekolekcijų planą metams. Jis buvo paskelbtas įvairiose katalikiškos
žiniasklaidos priemonėse. Gaila, kad savo planų taip ir neatsiuntė
liuteronai, kaip vėliau paaiškėjo, dėl organizacinių nesklandumų. Tačiau tai leido žiniai apie ignaciškąjį dvasingumą pasklisti
dar plačiau. Be to, prieš porą metų Latvijoje įsikūręs Marijos radijas jėzuitus pakvietė rengti savo laidą. Už tai buvo atsakingas
tuo metu Rygoje gyvenęs jėzuitų scholastikas Ivars Juchņevičs.
Kartą per savaitę transliuotoje pusvalandinėje laidoje „Malda su
šv. Ignacu Lojola“ pradžioje buvo naudojamasi knygele „15 maldos dienų su šv. Ignacu Lojola“, kuri išleista ir lietuviškai. Kadangi atsiliepimai buvo labai geri, Ivars pasiūlė klausytojams ir kitų
temų. Nors nuo praėjusių metų rudens Ivars išvykęs studijuoti į
Italiją, laidas ir toliau rengia, jas atsiųsdamas Marijos radijui iš
Romos. Nuo rudens kitą panašaus turinio pusvalandžio trukmės
laidą Marijos radijuje rengia ir t. Jānis Melnikovs.
Reikia pasidžiaugti, kad Latvijoje aktyviai verčiamos ignaciškojo dvasingumo knygos, čia ypač padirbėjo Krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenės narys, matematikos profesorius Evalds
Ikaunieks. Tai didelė dovana norintiems susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu, kurią noriai priima ir liuteronai.
Anot t. Algimanto Gudaičio, per ketverius jo darbo Latvijoje
metus tikrai paaiškėjo, kad jėzuitai čia vyko ne be reikalo. Bendradarbiaujant su Eucharistinio Jėzaus seserimis, gražus darbas
pradėtas ir tęsiamas, nes juntamas didelis ignaciškojo dvasingumo poreikis.
Parengė Jūratė Grabytė

18 laiðkai bièiuliams

Tikëjimas ir gyvenimas

T. Aldonas Gudaitis, SJ

Ieškodamas vilties leidi veikti
Šventajai Dvasiai
Kai girdime, kad Jėzaus paskelbta Evangelija yra Geroji Naujiena, suvokiame, kad ta Geroji Naujiena ir yra Dievo žmogui dovanota viltis. Viltis, dovanota gyvenimui čia, žemėje, ir amžinybėje.
Ne kartą teko patirti – kai būna sunkiau suprasti Šventojo Rašto tekstą, sąmoningai ieškau vilties Jėzaus žodžiuose ir visuomet,
ją atradus, tų žodžių prasmė lengviau atsiskleidžia. Jėzus neskelbė
nevilties Evangelijos. Pvz., beveik visose evangelijose jis kalba apie
tai, kad jam reikės eiti į Jeruzalę kentėti. Štai Evangelijoje pagal
Matą: „Prieš išvykdamas į Jeruzalę Jėzus pasiėmė skyrium dvylika mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: „Štai keliaujame į Jeruzalę, ir
Žmogaus Sūnus bus atiduotas aukštiesiems kunigams bei Rašto
aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels“ (Mt 20, 17–19).
Atrodytų, tai, kas laukia Jėzaus Jeruzalėje, liūdina, baugina, bet ieškodami vilties šioje Jėzaus žinioje atrandame, kad trečią dieną jis
prisikels ir tuomet, prisikėlimo šviesoje, jo kentėjimai ir sunkumai
tampa prasmingi. Jo kančia užsibaigia Prisikėlimu.
Yra toks pasakojimas apie muses ir bites. Nors pavasarį ar
vasarą, kai žydi gėlės, gamta kvepia žaliuojančia ir žydinčia augalija, toks padarėlis kaip musė dažniausiai vis tiek skrenda ten,
kur mėšlas. O bitės, kai tik šilčiau gamtoje, atsibunda avilyje ir iš
jo išlėkusios skrenda prie gėlių, žiedelių ir juose ieško medaus.
Puikus vaizdas krikščioniškai vilčiai – ieškoti savo aplinkoje, savo
kasdienybėje, savo asmeninėje patirtyje, kur yra gėris, kokie įvykiai ar mintys mus atveria vilčiai, ir tikrai ją rasime.
Esame girdėję, kaip Šv. Ignacas supranta krikščionybę – jo
garsusis posakis yra „rasti Dievą visur“. Ieškoti Dievo ir jį atrasti
galima visur ir visada. Ieškoti Dievo ir Jį rasti – tai ir yra vilties
kupinas gyvenimas.
Ar jau bandėte ieškoti vilties, kai ištinka artimų žmonių netektis? Man tai padeda išgyventi. Esu praradęs daug man brangių žmonių dėl jų mirties šiam gyvenimui: mama, tėtis, sesuo,
du broliai. Jų sunkios ligos, paskutinės dienos prieš mirtį buvo
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nelengvas išbandymas mano tikėjimui, gyvenimo džiaugsmui.
Šias netektis išgyventi padėjo viltinga malda, žinojimas arba stengimasis suprasti, kad Viešpats yra visuose įvykiuose – ir kančioje
bei mirtyje. Ieškodamas vilties, aš tarsi atpažinau platesnį ligos ir
mirties kontekstą. Man tai ir yra praktinis atsakymas, kad ieškodamas vilties bet kokiuose sunkumuose esi Dievo paguostas. O
atvirkščiai, pasilikdamas ar susitelkdamas tik į žaizdą, į artimo
žmogaus ligą, nusimeni, apima savigaila, liūdnumas.
Sakydamas, jog reikia ieškoti vilties, kad Šventoji Dvasia galėtų
veikti, suprantu, kad tai yra pastanga, sąmoninga nuostata, gyvas
tikėjimas, jog Viešpats bet kokioje situacijoje turi išeitį.
Būdamas kartu paskutinėmis mano šeimai brangios sesers
Marytės, kuri būdama 48-erių mirė nuo vėžio, dienomis, maldoje
prašiau Viešpaties padaryti stebuklą, kad ji pasveiktų, o stebuklui
vis neįvykstant atrodė, kad mano prašymo malda tapo bevertė...
Tuomet mintyse iškilo kitas maldos būdas – dėkojimo malda, dėkojimas už seserį, kad ji išvis gyveno, kad su ja augau, kad Viešpats
dovanojo tiek gražių gyvenimo akimirkų tėvams, kurie po 5 sūnų
sulaukė dukros, ir man, ir kitiems broliams, turėjusiems jauniausią sesutę. Ir savo vaikams, ir vyrui ji buvo dovana. Meldžiantis
dėkojimo malda atėjo ramybė, išryškėjo šio įvykio prasmė. Sesuo
mirė, bet žinau, kad Viešpats jai dovanojo amžinybę, supratau, kad
net prašymo maldoje, kai meldžiau seseriai pasveikimo iš ligos,
Dievas jai davė daug daugiau – amžinąjį gyvenimą. Tada nurimau
ir priėmiau Dievo valią. Tai ir yra viltingos maldos vaisiai.
Prieš penkis mėnesius atsisveikindamas su taip pat nuo vėžio
mirusiu vyriausiuoju 59 metų broliu, tik stengdamasis viltingai
melstis jaučiau Viešpaties artumą sunkiomis valandomis, pajėgiau
dirbti savo apaštalinius darbus, džiugiai liudyti tikėjimą Dievo
meile. Tomis akimirkomis man ir atėjo atsakymas, supratau, kad
ieškodamas vilties leidžiu veikti Šventajai Dvasiai
Popiežius Pranciškus neseniai išleistoje knygoje apie „Tėve
mūsų“ maldą kalba kaip apie viltingą maldą. Jis siūlo apmąstyti
šios maldos žodžius ir atrasti, kokia ji tinkama mūsų žemiškam
gyvenimui. Vien tardamas žodžius „Tėve mūsų“, aš jaučiuosi
saugus, Tėvas tai užtikrina, nesu atskirtas nuo šaknų, nesijaučiu
našlaitis. Turiu Tėvą, kuris parodo mano šaknis, mane sergi, veda
pirmyn, turiu Tėtį, šalia kurio visada jaučiuosi vaikas, o Jėzus šito
ir prašė – būti kaip vaikams.
Ar jau bandei melstis ieškodamas (-a) vilties? Tikėk, kad tai ne
kokia nors dirbtina psichologinė pratyba, o Dievo tikrovė. Ieškodamas (-a) vilties, leidi veikti Šventajai Dvasiai, kuri atveria akis,
horizontus daug didesnės tikrovės, slypinčios mumyse, aplink
mus, amžinybėje.
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Ar kitose planetose
gali būti
Jėzaus įsikūnijimų?
Pokalbis su Vatikano
observatorijos direktoriumi
br. Guy Consolmagno, SJ
– Kaip tapote astronomu ir broliu jėzuitu?
Aš buvau „Sputniko“ vaikas – pradėjau lankyti mokyklą tais
metais, kai buvo paleistas pirmasis dirbtinis žemės palydovas
„Sputnik“, o kai mokiausi vidurinėje mokykloje – žmonės nusileido Mėnulyje. Kaip aš galėjau neįsimylėti kosmoso? Pradėjęs
lankyti jėzuitų vidurinę mokyklą Detroite, susižavėjau jėzuitais.
Vėliau pasirinkau Bostono kolegiją, nes tai irgi buvo jėzuitų mokykla, ir pamąsčiau: „Galbūt tapsiu jėzuitu.“
Apie tai pasikalbėjau su vienu kolegijos mokytoju, o jis
man uždavė „klausimą žudiką“: „Sūnau, ar dėl šito meldeisi?“
Malda? Kas meldžiasi būdamas aštuoniolikos? Taigi, grįžau
į savo kambarį ir iškėliau sąlygą Dievui: „Žinau, Tau labai patinka jėzuitai. Patvirtink, kad
taip yra, ir aš tapsiu jėzuitu.“
Bet negavau jokio atsakymo.
Sėdėjau jausdamasis kvailai
ir svarsčiau, kaip gyvena kunigas. Suvokiau, kad dirba su
problemiškais žmonėmis, tokiais kaip vaikai mano bendrabutyje, kurie, kaip man atrodė, turėjo įvairių problemų,
kėlusių nuobodulį iki ašarų.
Pamaniau, kad šitaip Dievas
nori pasakyti, jog tai nėra
geras pasirinkimas man. Galiausiai perėjau į Masačiusetso Teologijos institutą, kuris
yra „fanatikų mokykla“ ir, po

Vatikano observatorija Kastelgandolfe
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galais, pats tapau „fanatiku“! Tai istorija, kaip netapau jėzuitu,
nors mano galvoje vis kirbėjo „ne dabar“ ar „dar ne dabar“. Kai
buvau trisdešimt penkerių, moteris, kurią maniau būsiant tobula
žmona man, buvo pakankamai sumani ir įžvelgė, jog iš to nieko
neišeis.
Jau buvau padaręs astronomo karjerą ir man tai buvo įdomus
užsiėmimas. „Gerai, o kas toliau?“ – klausiau savęs. Ir šovė mintis tapti jėzuitu broliu. Faktas, kad galbūt atrandu pašaukimą,
mane gąsdino. Tačiau suvokiau, kad tai buvo pašaukimas, nes
niekaip negalėjau jo paaiškinti.
– Ir pradėjote dirbti Vatikano observatorijoje?
Ko mažiausiai norėjau įstojęs pas jėzuitus, tai dirbti Vatikano observatorijoje. Mane mažai domino moksliniai tyrinėjimai;
didelių tyrinėjimų pasaulis atrodė labai politizuotas ir godus pinigų. Bet buvau davęs klusnumo įžadą, taigi ėmiausi darbo Vatikano observatorijoje. Žinoma, tai buvo didžiausias mano gyvenimo įvykis. Aš įsimylėjęs mokslą, o dirbdamas observatorijoje
neprivalau rūpintis dotacijomis ar stengtis ką nors sužavėti. Tiesiog galiu dirbti iš meilės darbui.
Kalbant apie mokslą, pastebėtinas vienas svarbus dalykas –
jis padaro jus nuolankius. Galima sutikti žmonių, kurie mokslą
nori paversti religija. Dažniausiai tai nėra tikri mokslininkai, nes
mano, kad mokslas turi visus atsakymus. O kiekvienas rimtas
mokslininkas, žino, jog mokslas neturi visų atsakymų, nes nuolat įsitikina, kad klydo, kad pervertino tai, ką daro. Ir toks nuolankumas gali būti geras dalykas.
Kai kurie mano: jeigu atrasime gyvybę kitose planetose,
krikščionybė apsivers aukštyn kojomis. Stephenas Dickas parašė
knygą apie mūsų požiūrį į nežemiškas gyvas būtybes. Jis rašo,
kad žmonės, teigiantys, jog gyvybės atradimas kitose planetose
reikštų religijos pabaigą, tiesiog neįdomūs, nes religingi žmonės
nemano, kad tai apskritai būtų problema. Mes pripažįstame:
jeigu nežemiškos gyvos būtybės yra iš Kentauro Alfos ar kitos
galaktikos, jos vis tiek yra Dievo kūriniai. Viskas yra Dievo kūrinija! Jeigu kada nors atrasime protingų būtybių, turėsime įdomų
dialogą apie Jėzaus įsikūnijimo prigimtį. Kitaip reikštų, kad mes
čia esame vieniši. Nežinau, kas būtų baisiau.
– Ar manote, kad Jėzus galėtų kaip nors įsikūnyti ir kitose planetose?
Nežinau. Tačiau pateiksiu keletą užuominų iš to, ką žinau
apie Jėzų. Apaštalas Jonas evangelijoje sako, kad Jėzus, Dievo
Žodis, egzistavo pradžių pradžioje. Labai įdomu, kad visatos
pradžia yra vienas momentas, kuriame visi esame kartu. Taigi,
kad ir kokią Jėzaus „versiją“ nežemiškos gyvos būtybės gavo, tai
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yra tas pats Jėzus, tas pats Žodis. Žinoma, tai bus Žodis kitokia
kalba, atitinkančia kultūrą ir situaciją, kurioje tos nežemiškos
būtybės su juo susitinka.
– Jeigu tikime, kad tiesa yra viena ir kad Dievas viską sukūrė, ar nėra protinga galvoti, kad pakankamai akylai ieškodami
rasime mokslinių nežemiškų gyvų būtybių egzistavimo įrodymų?
Esminis nesusipratimas yra manyti, kad mokslui rūpi įrodymai. Iš tikrųjų mokslas tuo neužsiima, jis nieko neįrodo. Mokslas atskleidžia ir paaiškina, bet niekada neįrodo, nes vienas iš
mokslo principų yra tas, kad kiekvienas paaiškinimas yra peržiūrėtinas. Arbitras niekada nesiliauja stebėjęs žaidimo.
– Kaip ir Bažnyčia, kuriai nuolat reikia atsinaujinti?
Būtent taip, nes mes nesame tobuli. Patys negalime grįžti atgal į rojų. Yra vienas įdomus skirtumas tarp mokslo ir religijos:
ir mokslas, ir religija mėgina
perprasti tai, kas visiškai pra- Mes pripažįstame: jeigu nežemiškos gyvos būtybės yra iš
noksta bet kokį mūsų suprati- Kentauro Alfos ar kitos galaktikos, jos vis tiek yra Dievo
mą. Skirtumas tas, kad mokslas kūriniai. Viskas yra Dievo kūrinija! Jeigu kada nors
imasi neapsakomos visatos ir ją atrasime protingų būtybių, turėsime įdomų dialogą
bando paaiškinti žmogiškais apie Jėzaus įsikūnijimo prigimtį. Kitaip reikštų, kad mes
paaiškinimais, kurie gali būti čia esame vieniši.
puikiai suprantami, tačiau
niekada nėra visiškai teisingi,
nes žmonės visada riboti.
Religijos tiesos yra visiškai teisingos, tačiau niekada
nėra tobulai suprastos. Žinau
tiesą iš patirties, kad turiu
būti brolis jėzuitas, tačiau to
nesuprantu. Žinau tiesą, kad
Jėzus Kristus, prieš 2000 metų
vaikščiojęs Galilėjoje, yra daugiau nei tik žmogus, ir vis tiek
žmogus. Tačiau niekada nesugebėsiu to iki galo paaiškinti,
nes nėra tinkamų žodžių.
– Lygiai kaip ir Eucharistija – ji nėra fizinė problema.
Kaip ir Biblijos Pradžios
knyga nėra vadovėlis. Pvz.,
turiu didelę storą knygą apie
gravitaciją, kuriai 20 metų ir
kuri yra visiškai pasenusi. Mes
žinome, kad didelė dalis to,
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kas joje parašyta, jau nebėra tiesa. Kai kurios Biblijos dalys yra
3000 metų senumo, tačiau tiesos jose yra tokios pat tikros šiandien, kaip ir prieš 3000 metų. Jeigu pamėginsite Bibliją paversti
moksline knyga, neturėsime jokios naudos.
– Daugelis žmonių nustemba sužinoję, kad Vatikanas turi observatoriją. Argi Bažnyčia negarsėja priešiškumu mokslui?
Mintis, kad mokslas ir religija tarpusavyje kariauja, kilo tik
prieš 100 metų. Manoma, kad ji siekia Galilėjaus laikus, tačiau iš
tikrųjų yra gana nauja. Buvo mokslininkų, maniusių, kad norint
būti geru mokslininku reikia atMūsų tikėjimas sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog
sisakyti religijos. 1890 m. įkurta
už jį atidavė savo Viengimį Sūnų. Jis mylėjo pasaulį. Ne tik
Vatikano observatorija siekia
žmones jame, bet pasaulį. Tai reiškia, kad pasaulis yra geras,
parodyti, kad religija nėra nusiir Dievas nori, kad mes suprastume, kaip šis pasaulis veikia.
stačiusi prieš mokslą.
Mokslininkai tai supranta, tačiau religingi žmonės dažnai ne.
Tarp mano kartos mokslininkų yra tiek pat lankančių
bažnyčią, kaip ir tarp kitų žmonių. Dauguma mokslininkų pakankamai gerai išmano religiją, o daugelis tikinčiųjų žino apie
religiją, bet nedaug išmano apie mokslą. Aš viliuosi įtikinti savo
kolegas, religingus tikinčiuosius, kad mokslas nėra anti-religinis
ir kad norėdamas būti mokslininku, neprivalai būti ateistu. Priešingai, mokslas yra pagrindas norint geriau pažinti Dievą.
Mūsų tikėjimas sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog už
jį atidavė savo Viengimį Sūnų. Jis mylėjo pasaulį. Ne tik žmones
jame, bet pasaulį. Tai reiškia, kad pasaulis yra geras, ir Dievas
nori, kad mes suprastume, kaip šis pasaulis veikia. Mokslininkai
tai supranta, tačiau religingi žmonės dažnai ne.
– Kaip Bažnyčia įgijo blogą reputaciją mokslo atžvilgiu?
Kai žmonės pradeda kalbėti apie ilgą kovą tarp religijos ir
mokslo, aš prašau: „Išvardinkite tris pavyzdžius.“ Jie pradeda:
„Galilėjus ir, ir...“ Dar gali paminėti Darvino evoliucijos teoriją,
tačiau iš tikrųjų oficiali Bažnyčios pozicija apie ją yra „palaukim
ir pamatysim“. Mes nesame fundamentalistai. Žinoma, kai kurie
Bažnyčios pasisakymai praėjusiame amžiuje skamba kaip antievoliuciniai. Galima rasti Bažnyčios pasisakymų apie bet ką. Bažnyčia nėra vienas asmuo. Jos kūnas sudarytas iš žmonių, į Dievą
žvelgiančių iš šiek tiek kitos perspektyvos. Norint susidaryti visapusišką vaizdą, reikia apimti visus tuos požiūrius.
– Tai kaip Bažnyčia žiūrėjo į mokslą praeityje?
Net ir tarp ankstyviausių teologų rasite tvirtai tikėjusių, kad,
Biblijai kalbant apie kūriniją, to nereikia suprasti raidiškai. Bažnyčia seniai pripažino, jog įsikūnijimas reiškia, kad fizinį pasaulį
verta tyrinėti, kad jis yra palaimintas. Viduramžiais Johnas Eriugena rašė mokslinį traktatą, paaiškindamas, kodėl mokslas yra
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būdas pažinti Dievą. XI–XII a. vienuolis Rogeris Baconas parašė
veikalą, dėl kurio jis buvo pavadintas chemijos tėvu. Bažnyčios
mokytojas Albertas Didysis, mokęs Tomą Akvinietį, vadinamas
geologijos tėvu, nes parašė knygą apie mineralogiją. Koperniką
parašyti knygą padrąsino kardinolas. Bažnyčia pradėjo steigti
universitetus, atvėrusius kelią mokslui. Mes nebijome tiesos,
net jei ir neturime visapusiško jos vaizdo, beje, kurio niekada
ir neturėsime.
– Tačiau Bažnyčia neigiamai vertinama dėl to, kad prieštarauja apvaisinimui in vitro, embrionų tyrimams, klonavimui.
Ar nemanote, kad vis dėlto ji dažnai sako „stop“ mokslui?
Visų pirma, Bažnyčia niekada neabejoja, jog tai, ką sako
mokslas, yra tiesa. Klausimas, ar tai yra gera, mokslininkų beveik nekeliamas, ypač biologijos pasaulyje. Fizika buvo „pažeminta“ atsiradus kvantų fizikai, kai teko pripažinti, jog dalykai,
kuriuos laikėme tiesa, iš tikrųjų tokie nėra. Biologija dar to nepasiekė, šiuo metu tai tebebręstantis mokslas. Kai kurie mokslininkai sako: „Klonuoti įmanoma, o padariniais tegul rūpinasi
kas nors kitas.“ Tas „kas nors kitas“ yra Bažnyčia.
Taip pat ir genų inžinerija atveria didžiules galimybes, verčiančias mus susirūpinti, skatinančias kelti klausimus, kurių
rimtai nekėlėme niekada anksčiau: „Kas yra gyvybė? Kas yra
asmuo? Kodėl žmogaus gyvybė
sakrali?“ Visada gali kilti abejo- Bažnyčia niekada neabejoja, jog tai, ką sako mokslas,
nė, o gal žmogaus gyvybė nėra yra tiesa. Klausimas, ar tai yra gera, mokslininkų beveik
sakrali, galbūt galime daryti, ką nekeliamas, ypač biologijos pasaulyje.
norime? Žinome, jog tokia min- Kai kurie mokslininkai sako: „Klonuoti įmanoma, o
tis klaidinga, nes žmonės, kurie padariniais tegul rūpinasi kas nors kitas.“ Tas „kas nors
bandė ja remtis, pateko į tokią kitas“ yra Bažnyčia.
padėtį, kurioje mes nenorėtume
atsidurti.
– Ar moksle esama ko nors tokio, ką jūs bijotumėte sužinoti?
Nors tai ir nėra tikra baimė, aš bijočiau bet kokio galutinio
atsakymo. Aš bijočiau bet kokio galvojimo, kad baigiasi dalykai,
kuriuos dar galime atrasti, nes atradimo aktas yra mokslo malonumas. Svarbūs ne atsakymai, o atradimo malonumas – beveik
kaip sprendžiant kryžiažodį. Malonumas tiesiog tai daryti. Kai
ką nors užbaigi, numeti į šalį. Esu tikras, jog begalinis Dievas,
kuris sukūrė visatą, savo rankovėje visada turės parengęs dar
vieną pokštą.
JIVAN, 2015 m. lapkritis–gruodis
Iš anglų k. išvertė Vidmantas Šimkūnas, SJ
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2017-ieji – JAV lietuviams derlingi sukaktuvinių švenčių.
Gražią 55-mečio sukaktį šventė Lietuvių fondas, kiek kuklesnę –
30-mečio – triukšmingai paminėjo Pasaulio lietuvių centras, o
gruodžio 3 d. savo 60-mečio švęsti pakvietė Jaunimo centras.
Tarp Brighton Park ir Marquette Park rajonų, prie Gage Park
stūkso vienas Čikagos lietuvių objektų: masyvus jėzuitų Jaunimo
centro pastatas, padabintas stilizuotu Vyčiu. Šį statinį žino daugelis lietuvių, tačiau jo atsiradimo ir pastatymo istoriją vyresnieji jau
primiršo, o jaunesni turbūt nėra ir girdėję. Todėl švenčiant Jaunimo
centro ir Čiurlionio galerijos 60-metį, Jaunimo centro taryba nutarė priminti šio lietuviams svarbaus centro istoriją ir jau 2017 m.
lapkričio 19 d. Čiurlionio galerija pakvietė į parodą ,,Gutauskas,
Kezys, Elskus“, skirtą šiai sukakčiai ir prisiminti žmones, dėl kurių
entuziazmo, darbštumo, sumanumo ir šiandien, praėjus 60 metų,
galime džiaugtis, kad šie lietuviams brangūs namai veikia.
Jaunimo centro istorija prasidėjo dar 1948 metais, kai į JAV atvykę pirmieji jėzuitai nusprendė kurtis Čikagoje. Tų metų rugsėjo
25 d. jie įsigijo nedidelį namą 8101 S. Champlain gatvėje. Po kiek
laiko šis pastatas pasidarė per mažas, mat į Čikagą atvyko daugiau
jėzuitų. Tad 1950 m. rugpjūčio 19 d. jie persikėlė į didesnį pastatą
5541 S. Paulina gatvėje. Plečiantis jėzuitų veiklai, ir šios patalpos
tapo ankštos. Būtinai reikėjo vietos ir pastato, kur visi lietuviai, kad
ir kokių pažiūrų būtų, galėtų rinktis po vienu stogu ir dirbti tautinį
bei kultūrinį darbą. Tad, pasitarus su žymesniais to meto lietuvių
visuomenės veikėjais, buvo nutarta statyti Jaunimo centrą, kuriame
būtų pakankamai klasių lituanistinei mokyklai, salių renginiams,
kambarių žaidimams, susirinkimams ir kitoms reikmėms. Tėvai
jėzuitai 2345 W. 56-oje gatvėje nusipirko sklypą, kuriame ir prasidėjo Jaunimo centro bei jėzuitų rezidencijos-vienuolyno statyba.
Tam reikėjo daug lėšų. Vienas aktyviausių lėšų rinkėjų buvo tėvas
jėzuitas Vaclovas Gutauskas, dėl kurio sumanumo, darbštumo, atkaklumo buvo surinkta 90 proc. lėšų centro statybai.
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Iškilus pastatui, nelaukdama oficialaus atidarymo, rugsėjo
pradžioje į Jaunimo centrą persikėlė Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla. 1957 m. spalio 6 d., nors dar ir ne visai baigtas, Jaunimo centro pastatas buvo oficialiai atidarytas. Anų metų spaudos
duomenimis, atidarymo iškilmėse dalyvavo 36 organizacijų atstovai ir apie 800 svečių.
Tuoj po oficialaus Jaunimo centro atidarymo į tėvus jėzuitus
kreipėsi Lietuvių dailininkų sąjunga, prašydama patalpų Čiurlionio galerijai. Buvo nutarta galerijai skirti apatinę (mažąją) salę, ir
1957 m. spalio 27 d. Čiurlionio galerija atvėrė duris. 1957 m. spalio 22 d. ,,Naujienos“ rašė: ,,Čiurlionio galerijos įsteigimą Čikagoje
neperdedant galima pavadinti istoriniu įvykiu. Viena, ji skatins
ir jungs visus lietuvius menininkus Amerikos kontinente, kita –
rinks ir saugos mūsų meno turtus, kad jie nedingtų svetimųjų
okeane, o trečia ir svarbiausia – kad galerijos kūrėjai iškilmingu
aktu pasižadėjo surinktus ir išsaugotus galerijos turtus perduoti
tėvynei Lietuvai, kai tik bus atgauta jos laisvė.“ Kol kas šį pažadą
pavyko įgyvendinti tik iš dalies...
1959 m. lapkričio 22 d., pageidaujant Lietuvos kariuomenės
kūrėjų-savanorių sąjungai, Jaunimo centro kieme buvo pastatytas
kuklus paminklas už Tėvynę žuvusiems pagerbti.
Atidarius centrą labai greitai tapo aišku, kad patalpos, nors ir
erdvios, lietuviškos visuomenės reikalams nepakankamos. Buvo
nutarta pastatus sujungti ir 1967 m. spalio 15 d. įvyko simboliško

Sukaktuvinė šventė prasidėjo šv. Mišiomis
tėvų jėzuitų koplyčioje
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Šventėje dalyvavę lietuviai jėzuitai. Iš kairės: iš Lemonto
atvykęs t. Algis Baniulis, provincijolas t. Vidmantas
Šimkūnas, Čikagoje dirbantis t. Lukas Laniauskas ir
t. Gintaras Vitkus.
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žemės prakasimo iškilmės. Pagaliau
1972 m. Jaunimo centro pastatas ir tėvų
jėzuitų rezidencija buvo sujungti, o sujungimo vietą ant sienos žymi Jono Muloko stilizuotas Vytis. To meto spaudos
duomenimis, 1974 m. Jaunimo centre
veikė apie 70 lietuviškų organizacijų! Tai
buvo centro klestėjimo laikai. Tad tokia
šio centro, kuriam jau 60 metų, atsiradimo istorija.
Jaunimo centro ir Čiurlionio galerijos sukaktuvinė šventė prasidėjo šv. Mišiomis tėvų jėzuitų koplyčioje. Jas aukojo
4 tėvai jėzuitai: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas,
t. Algis Baniulis, t. Gintaras Vitkus ir
t. Lukas Laniauskas bei Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios klebonas
kun. Jaunius Kelpšas. Giedojo Connecticut Lyric Opera solistė Jūratė ŠvedaitėWaller ir Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai, parengti muzikos mokytojos
Dalės Gedvilienės.
Po Mišių visi rinkosi į didžiąją salę. Čia buvo parodytas Algimanto Kezio sukurtas filmukas apie aukų Jaunimo centrui rinkimą bei Jaunimo centro pastato ir jėzuitų rezidencijos jungiamojo
korpuso statybos eigą. Žiūrovai gyvai reagavo į ekrane rodomus
vaizdus, mat daugelis atpažino savo draugus, kaimynus, o kai kas
pamatė ir save. Salėje vis pasigirsdavo juokas, plojimai, nuvilnydavo draugiškas šurmulys. Šis filmukas saugomas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvuose, o jį suskaitmenino ir peržiūrai
parengė Arvydas Reneckis.
Kokia šventė be koncerto? Šį kartą muzikinę programą atliko
viešnia iš Konektikuto, žavaus balso dainininkė J. Švedaitė-Waller. Jai talkino pianistas, Rumunijos ,,Madrigal Consort“ muzikos
direktorius, Šv. Benedikto katalikų bažnyčios muzikos vadovas
Luciano Laurentiu. Žiūrovai ilgais plojimais dėkojo atlikėjams už
puikią programą.
Vakaro šeimininkė, Jaunimo centro tarybos pirmininkė Neringa Aleksonis, pasveikino susirinkusius ir padėkojo tėvams jėzuitams, visiems buvusiems ir dabartiniams Jaunimo centro tarybos nariams, aukotojams už tai, kad centre ir šiandien dar gyva
lietuvybės dvasia. Jaunimo centrą ir jo vadovus pasveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
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šius, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas
t. V. Šimkūnas. Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Saulius Čyvas pasidžiaugė, kad
Jaunimo centras gyvuoja ir jo veiklai palaikyti įteikė 15 tūkst. dolerių paramos čekį. Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida
Rupšienė ir pavaduotoja Vilma Poliuvienė
džiaugėsi gražiu bendradarbiavimu ir Jaunimo centro tarybos pirmininkei įteikė dovaną – ČLM mokinių ir mokytojų nuotraukų
stendą. Su gražia sukaktimi susirinkusius
pasveikino ir Lietuvių šaulių sąjungos išeivijoje vadas Julius Butkus. Sveikinimo laišką
atsiuntė Lietuvos Respublikos ambasadorius
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje
Rolandas Kriščiūnas.
Jaunimo centro taryba be galo dėkinga
jo įkūrėjams, aukotojams ir visiems, kurie liko ištikimais centro
lankytojais. Džiugu, kad prieš 60 metų tėvų jėzuitų rūpesčiu ir lietuvių aukomis pastatytas centras kas šeštadienį prisipildo Čikagos
lituanistinės mokyklos mokinių klegesio, kad čia veikia turtinga
archyvine medžiaga galintis pasigirti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, įkurti Pasaulio lietuvių, Muzikologijos ir Fotografijos
archyvai, Laisvės kovų ir Liaudies meno muziejai, kad čia renkasi
skautai ir savo susitikimus rengia šauliai, veikia Čiurlionio galerija, o Jaunimo centro kavinėje po šv. Mišių žmonės susitinka pabendrauti. Ačiū ir visiems tiems, kurie šiandien uoliai darbuojasi,
kad Jaunimo centras gyvuotų. Su gimtadieniu!
Laima Apanavičienė

Nuotrauka, papildysianti Jaunimo centro istoriją.
Fotografavo Daina Čyvas
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T. Antanas Saulaitis, SJ

JĖZUITAI
IR SKAUTŲ ŠIMTMETIS
Lietuviškosios skautijos šimtmetį minint

T. Antanas Saulaitis skautų stovykloje JAV
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Būdamas penkiolikmetis, Rambyno stovykloje JAV Rytuose
pirmą kartą pamačiau lietuvį jėzuitą – skautininką Juozą Vaišnį.
Nors buvo stovyklos kapelionas, puikiai mokėdamas rišti mazgus
ir kilpas, to mokė ir jaunesnius skautus. Baigęs teologiją tuoj po
Antrojo pasaulinio karo, jis dirbo su skautais Italijoje – Turine bei
Genujoje, baigė aukštuosius kursus ir buvo atsakingas už Ligurijos
skautų vadovų ugdymą. JAV ir Kanadoje dirbo su skautų vienetais,
stovyklose, buvo Lietuvių skautų sąjungos bei skaučių Seserijos
dvasios vadas.
T. Jonas Kubilius studijavo Lijone, Prancūzijoje, ir 1942–1950
metais veikė vietos skautų sąjungoje. Tarp lietuvių skautų ir skaučių labiausiai žinomas kaip Akademinio skautų sąjūdžio ilgametis
dvasios vadas, įdomus pašnekovas, garsių Didžiosios savaitės rekolekcijų skautams akademikams vedėjas jėzuitų Jaunimo centre
Čikagoje. Įsteigęs Monrealio Aušros Vartų parapiją, rūpinosi lietuviais skautais visame mieste bei Baltijos stovyklavietėje. Ilgai
šioje parapijoje klebonavęs (jaunystėje buvęs skautuku) t. Juozas
Aranauskas irgi vykdavo aukoti Mišių stovyklaujantiems Baltijoje.
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Čikagoje jūrų skautų ir skaučių
stovyklose kapelionaudavo labai
mylimas t. Jonas Raibužis, visų amatų meistras. Jūrų skautai jį dėkingai
prisimena ir dėl Jaunimo centro
sodelyje pastatyto lietuviško koplytstulpio. Jaunystėje skautavęs, t. Jonas
Borevičius išeivijoje prisiėmė dvasios
vadovo tarnystę.
Jėzuitų Jaunimo centro Čikagoje pradininkas ir pagrindinis statytojas prieš 60 metų buvo tuomet
provincijolo pareigas ėjęs t. Bronius
Krištanavičius. Dar 1925 m. Šėtoje jis įsteigė skautų draugovę ir
jai vadovavo. Po jo provincijolu paskirtas t. Bruno Markaitis irgi
priklausė skautų organizacijai Lietuvoje, kaip ir Petras Daugintis,
Kazimieras Pečkys ar Juozas Beleckas, Kaune redagavęs žurnalą
apie misijas.
Kanados lietuvių skautų ilgametis kapelionas t. Stasys Kulbis
stovyklautojus nustebindavo aukodamas Mišias: kad vėjas nenupūstų taurės medžiaginio dangtelio, ant jo uždėdavo visada kišenėje nešiotą lūpinę armonikėlę. Kiekvienoje stovykloje jis suburdavo
muzikinį skautukų būrelį su armonikomis, dūdelėmis, o prie laužo
kasdien užvesdavo prancūzišką Alouette – dainą apie vieversį. Jam
mirus, Romuvos stovyklavietėje įrengta atminimo vitrina su jo
nešiota skautiška berete, kaklaraiščiu, kryželiu, nuotrauka, armonikėle. Iki šiandien mėgstama juokauti, kad kasdien apie 16 val.
Lapės ežero pakrantėje padvelkiantis švelnus vėjelis esąs t. Kulbio
linksma ir draugiška dvasia.
Algimantas Kezys, jėzuitu buvęs 33 metus, skautavo nuo jaunystės, o tapęs kunigu buvo paskirtas pagrindiniu Rako stovyklavietės Mičigano valstijoje kapelionu. Kadangi mėgo fotografuoti,
kaskart suburdavo fotografų būrelį, besidominčius mokydavo ir
nuotraukas ryškinti. Iš šio būrelio išaugo keli profesionalai ar rimti
mėgėjai fotografai. Stovyklose būdavo linksmas, prie laužo, Kaziuko mugėje ar kita proga nuotaikingoje muzikinėje programoje grodavo akordeonu. Įvedė Mišias skautams sekmadienį Jaunimo centre pradedant visų trijų tuntų sueigą.
Gražiai veikęs tarp ateitininkų, t. Gediminas Kijauskas buvo
ir skaučių Seserijos dvasios vadas, rengė religines programas,
daug metų klebonaudamas Klivlende bendradarbiavo su skautais ir skautėmis, kurie, kaip daug kur, rinkdavosi lietuvių parapijoje. Kapelionavo ir stovyklose. Dar mokydamasis seminarijoje,
vasaromis mokiausi iš jo kapeliono veiklos ateitininkų, skautų ir

T. Jonas Raibužis prie savo drožinių
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Aukojant Mišias skautų stovyklose neretai
altoriumi tapdavo apversta valtis.
Jėzuitų provincijos archyvo nuotraukos.
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Kretingos stovyklose, kartu atlikdamas reikalaujamą sielovadinę
praktiką.
Ketvirtojoje Tautinėje skautų stovykloje, vykusioje JAV
1958 m., visi trys kapelionai buvo jėzuitai – Kulbis, Raibužis,
Vaišnys; penktojoje 1968 m. – Kezys, Kulbis, Vaišnys; 1973 m.
jubiliejinėje – Kijauskas, Kulbis, Saulaitis. Ši stovykla vyko netoli
Klivlendo, kaip ir septintoji Tautinė 1988 m., aštuntoji 1998 m. bei
devintoji 2008 metais. Klivlende klebonavęs G. Kijauskas galėdavo
nesunkiai stovyklą lankyti. 1978 m. Tautinė stovykla vyko ir Australijoje, teko atstovauti Brazilijos „Palangos“ vietininkijai, kuriai
kelerius metus talkinau. Melburne kartais skautams patarnaudavo
labiau latvių kapelionas t. Stasys Gaidelis, SJ, buvo malonu su juo
pabendrauti stovykloje ir kitur.
Būdamas gerokai jaunesnis už čia paminėtus jėzuitus, galėjau
prie religinės programos prisidėti ar kartu su kitais jai vadovauti
šiose ir kitose sukaktuvinėse stovyklose, eiti įvairias pareigas Brolijoje, rūpintis vadovų ugdymu, skautiška spauda ir dalyvauti kitoje
veikloje. Be religinių programų, kartu su talkininkais dažniausiai
tekdavo vesti gamtos pažinimo, laužavedybos ir lituanistinius užsiėmimus. Didžiuodavausi skautų leidiniuose prie pavardžių matydamas raides SJ.
Buvau pakviestas ir į Lietuvos skautų atkūrimo suvažiavimą
Vilniuje 1989 m. balandžio 30 d. Persitvarkymo Sąjūdžio vadovai
padėjo gauti vizą. Suvažiavime sėdėjau šalia t. Sigito Tamkevičiaus,
pakviesto būti Lietuvos skautų dvasios globėju – buvome du jėzuitai iš dviejų pasaulių. Netrukus ir t. Antanas Gražulis tapo skautų
kapelionu, globojo skautus Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. Su skautais ir skautėmis man iki šiol tenka bendrauti, bendradarbiauti,
aukoti Mišias ar kaip kitaip patarnauti.
Išeivijoje vienas mėgstamiausių vyriausių Lietuvių skautų brolijos skautininkų buvo Stepas Kairys, lankęs Kauno jėzuitų gimnaziją kaip ir žinomiausias laužavedys Vilius Bražėnas, sulaukęs
atgimstančios Lietuvos. Mat nuo
1926 m. Kauno jėzuitų gimnazijos skautams vadovavo t. Stasys
Rimkevičius, skautas nuo jaunų
dienų. 1932 m. gimnazijoje skautai jau sudarė tris draugoves –
karininko A. Juozapavičiaus,
Maironio ir Šv. Aloyzo.
Taigi taip jėzuitai budėdami
stengiasi prisidėti prie jau šimtmetį gyvuojančios lietuviškos
skautijos.
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Gyvenimas didesnei Dievo garbei
20 metų – tai daug ar mažai? Žmogaus amžiumi matuojant – tik savarankiško gyvenimo pradžia. O jeigu
kalbame apie savanorystę ir atsidavimą misijai?..
Dr. Mindaugas Vygantas tiek laiko
dosniai skyrė savo laiką, žinias ir aukas Baltijos jėzuitų plėtros projektui
(pradžioje vadintam Baltijos jėzuitų
taryba), kuris Jungtinėse Amerikos
Valstijose telkia lėšas jaunimui ugdyti
jėzuitų gimnazijose Vilniuje ir Kaune,
o nuo 2016-ųjų – ir pradžios mokykloje Šiauliuose.
Baltijos jėzuitų plėtros projekto (Baltic Jesuit Advancement Project) gimtadieniu laikoma 1996 m. rugpjūčio 20 d., tačiau jo idėjinės ištakos siekia Lietuvos nepriklausomybės atstatymo laikus,
kai mokyklų pastatai Vilniuje ir Kaune buvo grąžinti teisėtiems jų
savininkams tėvams jėzuitams, kai nuspręsta atgaivinti ir tęsti katalikiško švietimo misiją Lietuvoje.
Tuo metu Čikagos jėzuitų provincija, atsiliepdama į Draugijos
generolo prašymą padėti atgimstantiems jėzuitų veiklos židiniams
buvusioje Sovietų Sąjungoje, nutarė prie to prisidėti. Tokį sprendimą lėmė ir artima draugystė su išeivijoje veikusiais lietuviais tėvais
jėzuitais.
Amerikiečių jėzuitų siūlymu ir lėšomis buvo pasamdytas ilgalaikio projekto vadovas, įsteigta Baltijos jėzuitų plėtros projekto
raštinė. 1996 m. įvyko ir pirmasis lėšų telkimo tarybos, kurią sudarė amerikiečiai ir Amerikos lietuviai, susirinkimas. Jame dalyvavęs
tuometinis Lietuvos jėzuitų provincijolas t. Antanas Saulaitis nubrėžė pagrindines projekto gaires. Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijoms atstovavo direktoriai t. Antanas Gražulis ir t. Gintaras
Vitkus. Amerikietis advokatas Patrickas Headas, teisę studijavęs
jėzuitų Georgetowno universitete, sutiko būti pirmuoju projekto
tarybos pirmininku. Jo apsisprendimą lėmė susižavėjimas Lietuvos siekiu būti laisvai ir jos pasirinktas taikus kelias į demokratiją.
Buvo užsibrėžti dideli tikslai – mokyklas atstatyti, jas išlaikyti ir

Dr. Mindaugas Vygantas
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Dr. Mindaugas Vygantas ir Taduas Kulbis
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plėsti, Lietuvos jaunimui suteikiant galimybę gauti šiuolaikinį išsilavinimą bei
dvasinį ugdymą. JAV jėzuitai jau turėjo
ilgalaikę mokyklų steigimo ir išlaikymo patirtį, tad žinojo, kokie sunkumai
laukia ir kiek daug lėšų tai pareikalaus.
Lietuvos ir JAV provincijolams sutarus,
pradėtos lankyti gausiau lietuvių gyvenamos vietovės, aiškinama apie jėzuitų
siekį tinkamai ugdyti jaunimą išsilaisvinusioje Lietuvoje, jėzuitų gimnazijų
reikmes bei rūpesčius.
Dr. Mindaugas Vygantas kartu su
grupe bendraminčių, iškilių įvairių sričių profesionalų, savanoriškai dirbo prie šio labdaringo projekto nuo pat nelengvos pradžios 1995-aisiais. Pirmi pasiekimai buvo kuklūs ir viltis galėjo
užgesti. Tačiau, prisimindami posakį „kas vertinga, nelengvai
pasiekiama“, savanoriai atkakliai dirbo toliau. Dr. Vygantas degte
degė noru padėti Lietuvai, savo tikėjimu ir atsidavimo pavyzdžiu
skatindamas tiek šeimos narius, draugus, tiek ir nepažįstamus
žmones. Didžiulį postūmį projekto sėkmei padarė dosni jo brolio dr. Vytauto Vyganto šeimos auka, skirta jo atminimui. Jėzuitų
mokinių mainų tarp Lietuvos ir JAV idėja, sėkmingai įgyvendinta
ir tebeauganti, irgi priklauso dr. Vygantui, kaip ir daugelis kitų kūrybingų sprendimų mokyklų Vilniuje ir Kaune naudai. Dr. Mindaugas prisiėmė vadovavimą projekto tarybai 2004-aisiais, ypač
sudėtingu laikotarpiu, kai dėl sunkios ligos šias pareigas buvo priverstas palikti ilgametis pirmininkas P. Headas. Pirmininkaudamas dr. Vygantas parodė savo neeilinį atsidavimą misijai, nuolat
atvykdamas koordinuoti darbo į projekto raštinę bei įtraukdamas
savo draugus į aktyvią veiklą gimnazijų labui. Šį pasiaukojimą
savanorystei jis sugebėjo derinti su savo itin atsakingu gydytojo
oftalmologo darbu, rasdamas laiko tolimai, daug laiko užimančiai
kelionei į Lemonto miestelį.
2016 m. dr. Vygantas atsistatydino iš Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos, palydėtas savo kolegų ir Lietuvos jėzuitų provincijos
didžiulio dėkingumo už ilgametes pastangas ir begalinį dosnumą.
Jis ir toliau domisi projekto veikla bei dalyvauja jo renginiuose. Praėjusiais metais, dr. Mindaugą ir jo žmoną dr. Austę, švenčiančius
savo jubiliejinius gimtadienius, artimieji ir draugai prasmingai pagerbė skirdami dosnias aukas jėzuitų švietimui Lietuvoje.
Žvelgiant į 20 savanorystės jėzuitų misijai Lietuvoje metų, nejučia kyla klausimas, kas paskatino dr. Mindaugą Vygantą tokiam
sprendimui? Štai kaip į šį klausimą atsakė jis pats.

Bendradarbiai
Mano tėvų ūkis buvo Pagryžuvio jėzuitų naujokyno kaimynystėje. Tad tėvams neretai tekdavo maloniai su jėzuitais pabendrauti. Kai mūsų šeima atvyko į Ameriką, tėvai sunkiai dirbo ir
ne tiek daug suprato apie čionykštes mokyklas, tad mano vyresnysis brolis Vytautas pasidarė mano patarėjas šiuo klausimu. Jis
tuo laiku jau lankė Fordhamo jėzuitų kolegiją Niujorke ir patarė
man pamėgint stoti į Šv. Ignaco jėzuitų gimnaziją Čikagoje. Taip
ir padariau. Išlaikiau egzaminus ir buvau priimtas. Toji gimnazija padarė man didelį įspūdį. Čia moksleiviai sunkiai mokėsi, bet
buvo vienas kitam draugiški tiek sporte, tiek moksle. Svarbiausia,
mus mokė įgyvendinti jėzuitų devizą – Ad maiorem Dei gloriam
(AMDG; Didesnei Dievo garbei – red.). Nors pabaigę gimnaziją 1956 m. išsiskirstėme, ir toliau jaučiame artimą ryšį vienas su
kitu ir, pasitaikius progai, susitinkame.
Mokslus toliau tęsiau jėzuitų Lojolos universitete Čikagoje.
Čia studentai buvo skatinami smarkiai studijuoti, bet taip pat
dalyvauti sporte ar kituose užsiėmimuose ir neužmiršti, kad visa
veikla remiasi AMDG pagrindu. Kiek patyriau – ir aš, ir kiti kolegos didžiavomės, atstovaudami Lojolos universitetui.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, man vėl teko susidurti su
t. Danu Flaherty, SJ, vienu iš mano mėgstamiausių Šv. Ignaco
gimnazijos mokytojų. Tuo laiku jis jau vadovavo Čikagos jėzuitų provincijai. Buvo gerai susipažinęs su Lietuvos padėtimi ir
tenykšte jėzuitų veikla, nes lankėsi Lietuvoje, taip pat pažinojo
t. A. Saulaitį. T. Flaherty skatino Čikagos jėzuitų provinciją organizuoti pagalbą jėzuitams Lietuvoje. Į šią veiklą buvo įtrauktas
Tadas Kulbis, jie visi kartu su t. Saulaičiu įsteigė jėzuitų pagalbos
trims Baltijos valstybėms organizaciją, kurią pavadino Baltic Jesuit Board (Baltijos jėzuitų taryba – red.). Jie pakalbino mane ir
sutikau prisidėti.
Kadangi jėzuitų filosofija ir jų mokslo siekiai nulėmė visą
mano gyvenimą, norėjau, kad Lietuvos jaunimas taip pat turėtų progą studijuoti ir patys įgyvendinti devizą Ad maiorem Dei
gloriam. Norėjau, kad Lietuvos jaunimas, baigęs jėzuitų mokyklas, toliau tęstų savo gyvenimą, laikydamasis aukštų principų, nesvarbu, kokią profesiją pasirinktų. Taip pat norėjau prisidėti prie
atgyjančios Lietuvos.
Teko matyti dideles kliūtis jėzuitams vėl įsikuriant Lietuvoje, bet esu tikras, kad jų švietimas, organizuotas pagal šv. Ignaco
principus, nugali visus sunkumus, ir teikia visapusišką išsilavinimą Lietuvos jaunimui. Laikai ir sąlygos keičiasi, bet jėzuitų misija
tvirtai išlieka ta pati.
Parengė Daina Paulauskienė
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Saulius Slankauskas

Kaip aš tapau zakristijonu
Ir tai beveik neįtikėtina
Gimiau 1961 metais Vilniuje. Kaip visi sovietiniai vaikai, lankiau darželį, mokyklą, mokiausi universitete. Buvau spaliukas, pionierius,
komjaunuolis. Nebuvau nei labai tikintis, nei
netikintis. Toks, kokių tada buvo dauguma.
Švęsdavome su tėvais šv. Velykas ir Kalėdas,
bet to netapatindavau su Jėzumi Kristumi, jo
gimimu ir prisikėlimu. Tai buvo tik šventės,
Bažnyčia man nebuvo pirmoje vietoje. Ankstyvoje vaikystėje kunigas Jonas Reitelaitis mane
pakrikštijo Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje ir kurį laiką su Bažnyčia neturėjau nieko
bendra, išskyrus tai, kad vasaromis viešint pas
senelius viename ar kitame kaime močiutės nusivesdavo į bažnyčią (už tai joms dabar esu be
galo dėkingas). Mišios pridūmintose bažnyčiose būdavo labai ilgos, kunigai kalbėjo nesuprantama kalba, reikėdavo ilgai klūpėti ant kelių ir
dėl to labai nusibosdavo.

Pirmoji Komunija, arba Pirmasis Dievo pokštas
Buvo gal 1976–1978 metai. Aš, Vilniaus senamiesčio vaikas,
mokiausi anuometinėje Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje
šalia ateizmo muziejumi paverstos Šv. Kazimiero bažnyčios, tuose
pastatuose, kuriuose dabar vėl įsikūrę tėvai jėzuitai ir Jėzuitų gimnazija. Paauglystėje, kaip ir daugelis, buvau šiek tiek maištautojas,
šiek tiek ieškotojas. Vieną dieną sumanę, keli klasiokai įsigijome
po mažą vilkšuniuką. Savo šunelius mokėme, dresavome, vaikščiodavome su jais po miestą. Mūsų pamėgta susitikimų vieta tapo
skverelis prie Vilnelės šalia Dievo Motinos Ėmimo į Dangų stačiatikių katedros. Vieną vakarą mums ten būnant, netikėtai užėjo labai
smarki liūtis su žaibais ir griaustiniais. Puolėme ieškoti užuovėjos –
durys ir vartai visur uždaryti, išskyrus vienus, pro kuriuos sklido
jauki šviesa, girdėjosi muzika, buvo žmonių. Ir mes ten sugužėjome su savo šunimis. Neturėjome jokio supratimo, kur pataikėme,
norėjome šiek tiek palūkėti, kol liausis liūtis. Žmonės pradėjo šurmuliuoti, kad čia šunims ne vieta. Bet laukėme ir stebėjome, kas gi
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ten vyksta. Pasirodo, kad netyčia sugužėjome į Šv. Onos bažnyčią...
Šitas nuotykis mums patiko. Kartkartėmis mes, keli klasiokai,
šunis palikę lauke, net nesusitarę pradėjome čia lankytis. Matėme,
kaip žmonės melsdavosi, o mes to nemokėjome. Jie suklaupdavo išilgai bažnyčios tako, ir kunigas kiekvienam kažką įdėdavo į burną.
Parūpo, kas tai. Viena moterytė paaiškino, kad taip dalijama Komunija. Paklausėme, ar ir mes galime ją gauti, o ji atsakė, kad galime,
jeigu buvome išpažinties. Nežinojome, nei kas ta Komunija, nei kas
išpažintis, ir iš viso, kam to reikia. Kadangi paaugliškas smalsumas
nugalėjo, kitą kartą patys susiradome tą moteriškę bažnyčioje, jinai
paaiškino, kaip reikia atlikti išpažintį ir ką toliau daryti. Taip įvyko
mano ir kelių klasiokų Pirmoji Komunija. Be iškilmių, be kostiumų,
be baltų marškinių ir kaklaraiščio, be žvakės rankoje, be artimųjų
apsupties... Net mums patiems to nesuprantant...

Velyknakčio akimirka Šv. Jonų bažnyčioje

Šv. Jonų bažnyčia, arba antrasis Dievo pokštas

Jau buvau bebaigiąs mokslus universitete, dirbau. Vienąkart keleriais metais jaunesnė sesuo pareiškė: ženijuosi. Kaip, kur, kada? –
sukluso namiškiai. Sako: Šv. Jonų bažnyčioje, nes ten yra jaunas,
įdomus ir, svarbiausia, visai nepiktas kunigas Eitvydas (jo pavardės sesė nežinojo). Man parūpo, kas čia per bažnyčia. Pradėjau
lankytis Mišiose. Vienoms jų baigiantis, kunigas pranešė: renkama
suaugusiųjų grupė rengtis priimti Pirmąją Komuniją. Užsirašiau ir
aš – juk nežinojau, kad tai, kas įvyko Šv. Onos bažnyčioje, ir buvo
tikrų tikriausia mano Pirmoji Komunija. Pirmąkart susirinkę pasakojome gyvenimo ir tikėjimo patirtis, pasipasakojau ir aš apie
savo tikėjimo nuotykius. Uždavęs keletą klausimų, kunigas man ir
sako: jūs gi jau esate priėmęs tikrų tikriausią Pirmąją Komuniją,
tad būrelį lankykite nebent norėdamas pagilinti tikėjimą. Neprisimenu, ar toliau ten lankiausi, tik prisimenu tą sukilusį jausmą,
suvokimą, kad mane ir visą mano gyvenimą kažkas „vairuoja“ man
pačiam to visai nenorint ir nesiekiant, kad aš pats sau nepriklausau, kad yra kažkoks nepažįstamas mano gyvenimo vedlys ir gal
net draugas. Universitete esu baigęs biologijos mokslus ir žinau,
kad kai kurios teorijos apie visatą, planetas, gyvybės atsiradimą iki
šiol yra tik hipotezės. Kai kada ir anksčiau smilktelėdavo mintis,
kad šiuolaikinis mokslas daugelio dalykų negali paaiškinti, kad yra
kažkas antgamtiška ir žmogaus protu nesuvokiama.

Trečiasis Dievo pokštas – taip pat Šv. Jonų bažnyčioje

Jau buvau lyg ir įsijautęs į Šv. Jonų bažnyčios lankytojo statusą,
netgi turėjau „savo“ vietą bažnyčios suole, kurioje man buvo jauku, patogu ir gera. Pastebėjau, kad daugelis žmonių per Mišias irgi
būna tose pačiose vietose. Retkarčiais kai kurie pasisveikindavo su
manimi, man nebelikdavo nieko kita, kaip pasisveikinti pirmam.
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Daivos Pagirytės nuotr.

Ypač kai ateidavo metas Mišiose palinkėti ramybės. Mezgėsi bendrystė... Kartą Mišių pabaigoje
kunigas paskelbė, kad Velyknakčio Mišios prasidės
vėlai vakare ir baigsis paryčiais, kvietė jose dalyvauti. Man buvo negirdėtas dalykas, kad bažnyčioje galima būti per naktį. Smalsumo vedamas dalyvavau, ir netgi visai neprailgo, buvo įdomu stebėti,
ką veikia kunigas ir pagalbininkai, iš kurių išsiskyrė nemažo ūgio patarnautojas. Vėliau kažkas man
pasakė, kad tai klierikas (nors ir nežinojau, ką šis
žodis reiškia) Arnoldas Smalstys. Stebėjausi, kaip
galima suprasti, kada ką paskaityti, kada ką atnešti
ar nunešti, kada ką paduoti, nusilenkti, priklaupti,
padūmyti ar dar ką nors padaryti. Man tai buvo paslapčių paslaptis
ir tam tikra prasme mistika. Klausantis skaitinių vėl pradėjo lįsti
universitete girdėtos hipotezės apie visatos atsiradimą. O štai Velyknakčio Mišių skaitiniuose atrodė viskas taip paprasta ir aišku –
Dievas yra, jis yra Visatos ir visų mūsų vadovas ir vairininkas, tad
jokios mokslinės hipotezės čia nebegalioja. Man tai buvo, nors ir
tikėtas, bet vis tiek atradimas, gal netgi sukrėtimas...

Ketvirtasis Dievo pokštas – ten pat

Vėliau sužinojau, kad bažnyčioje veikia Rožinio, Našlių ir kiti
būreliai, Taizé chorelis su Jūrate Klabyte priešakyje. Buvau paprašytas šiek tiek pagelbėti Mišiose – rinkti aukas, vėliau – parengti atnašas ir rūpintis jų atnešimu prie altoriaus, dar šiuo bei
tuo. Nejučia pradėjau vis dažniau ir dažniau vienu ar kitu reikalu
lankytis zakristijoje. Kai kunigui Eitvydui Merkiui atėjo laikas atsisveikinti su Šv. Jonų bažnyčia, vieną rudens šeštadienio vakarą
buvo pristatytas naujasis bažnyčios rektorius, tuometinis Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Antanas Saulaitis. Viskam pasibaigus ir visiems greitai išsiskirsčius pastebėjau, kad aš bažnyčioje
likau vienas, o išeidami kunigai yra palikę raktus spynose ir nuo
Švenčiausiojo Sakramento koplyčios, ir nuo zakristijos, ir nuo bažnyčios šoninių durų. Šeštadienis, aš vienui vienas bažnyčioje, ji
neužrakinta, raktai mano rankose, o kita diena – sekmadienis. Aš
juk tikrai norėjau išeiti kartu su kunigu Eitvydu ir aplink jį besiformuojančia bendruomene, tačiau Dievas viską sutvarkė kitaip – turėjau užrakinti bažnyčią, o sekmadienį vėl į ją sugrįžti ir įleisti susirinkusius žmones, vėliau organizuoti nors kokį giedojimą... Taip
prasidėjo mano, kaip zakristijono, tarnystė Šv. Jonų bažnyčioje.
Žadėjau pasilikti vienus metus, tačiau aš čia jau daugiau kaip
dvidešimt metų. Per tą laiką teko susidurti su garbingais įvairaus
rango dvasininkais – kardinolais, arkivyskupais, nuncijais, bet man
labiausiai įsimintinas bendravimas ir bendradarbiavimas su kun.
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Bendradarbiai
Eitvydu Merkiu, tėvais jėzuitais Antanu Saulaičiu, Leo Leise, Algiu
Baniuliu, Stasiu Kazėnu, Vidmantu Šimkūnu, kitais jėzuitais bei buvusiomis ir esamomis Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserimis
Aušra Karaliūte, Ramune Murauskaite, Marija Marozaite, Jurgita
Kasperavičiūte, Milda Mikailaite, Lile Marazaite, vargonininkais –
ypač su Renata Marcinkute-Lesieur, Vidu Pinkevičiumi ir jo žmona… Šiuos savo palydėtojus prisimenu ir sapnuose, ir maldose.

Penktasis Dievo pokštas, nesusijęs su Šv. Jonų bažnyčia

1993 m. į Vilnių atvyko pirmieji Šv. Jono kongregacijos vienuoliai, ir gandas apie juos sklido po visą miestą. Aišku, atsklido
ir iki Šv. Jonų bažnyčios bendruomenės – šiek tiek vėliau viena po
kitos Šv. Jono vienuolijos seserimis tapo Asta Drevinskaitė, Daiva
Domarkaitė, Daiva Šalomskaitė ir kitos. Tai, kad pasauliečiai galėjo
vienuolyne melstis kartu su vienuoliais, anuomet buvo nesuvokiama ir kartais net mistiška... Vienas nuo kito žinojome vienuolyno
durų spynos kodą, patyliukais įeidavome, nusiaudavome batus ir
tyliai tyliai suklaupdavome prieš išstatytą Švenčiausiajį. Atėjus Mišių metui, pro mus, suklupusius, iš kažkur su Mišių taure rankose
tylomis išnirdavo vienuolis ir prieblandoje aukodavo Mišias „beveik lietuviškai“, o pamokslai į lietuvių kalbą būdavo verčiami. Čia
besirenkantys kartais minėdavo, kad yra ir kažkokie oblatai...
Rodos, 1999 m. vėlyvą rudenį ar žiemą į Lietuvą turėjo atvykti
Šv. Jono kongregacijos įkūrėjas t. Marie-Dominique’as Philippe’as
ir jo paskaitoms buvo reikalinga didelė erdvė su įgarsinimu. Kai
kas iš Šv. Jono brolių žinojo, kad esu vienos didžiausių Vilniaus
bažnyčių zakristijonas, ir ta bažnyčia tiktų t. Marie-Dominique’o
sutikimui bei, kaip paaiškėjo vėliau, kelių tikinčiųjų oblatūros pažadų šventei.
Vasara tais metais buvo itin karšta, ir aš, pietų metui atėjus,
susigundžiau išgerti bokalą alaus. Nieko bloga nemanydamas, vakare nuėjau į šv. Mišias pas šv. Jono brolius, kurias aukojo tuometinis Vilniaus vienuolyno vyresnysis t. Reno Marie Desplanques’as.
Mišių pabaigoje, kaip visada, – skelbimai. Tada ir išgirstu: „Gal
Saulius galėtų užeiti į zakristiją?“ Košmaras... Negi užuodė, negi
suprato, kad šiandien esu gėręs alaus, ir paprašys, kad čia daugiau
nebesilankyčiau?.. O jis pradėjo pasakoti, kad žiemą atvažiuos
reikšmingas svečias, aukos Mišias, kuriose keletas žmonių duos
oblatūros pažadą. Tam reikėsią didelės bažnyčios. Klausė, gal aš
galėčiau tarpininkauti. Palengvėjus man išsprūdo, kad ir aš noriu
tapti oblatu. Jeigu nebūčiau gėręs alaus, nežinau, ar būčiau tai ištaręs... Taip 1999 m. gruodžio 12 d. Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje,
būdamas jos zakristijonu, tapau Šv. Jono kongregacijos oblatu.
Nori ar nenori turi prisiminti posakį: žmogus planuoja, o Dievas juokiasi…

Vienoje iš daugelio piligrimysčių Šventojoje Žemėje.
D. Pagirytės nuotr.
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Eugenijus Puzynia, SJ

APIE CHORĄ KAIP APIE VAIKĄ…
Jei paprašytume tėvų apibūdinti savo vaikus, išskirti gražiausius jų elgesio bruožus ar papasakoti įsimintiniausius gyvenimo
epizodus, manau, iš pradžių jie kiek sutriktų, nes pernelyg gerai
vaikus pažįsta ir lyg nepatogu kitiems pasakoti, o tuo labiau savo
atžalas girti... Dažnai pagalvoju apie tėvus, kurie viena ar kita svarbesne proga turi parašyti laiškelį savo vaikams arba viešai juos pristatyti kitiems – nelengva užduotis, reikalaujanti laiko apmąstymui, tarpusavio santykio įvertinimui, tam tikro atsiribojimo, kad
teisingai ir nešališkai perteiktų tai, kas, anot jų, išties esmingiausia.
Ir nors liaudyje įprasta sakyti, kad „obuolys netoli tenurieda nuo
obels“, nevertėtų pamiršti, kad kiekvienas obuolys turi sėklų, kurios vienam Dievui težinomais keliais išsisklaido po platųjį lauką
ir veda naujus vaisius kartais net labai toli nuo gimtosios obels... Ir
ačiū Dievui, nes šitaip galime ne tik pasidžiaugti naujomis gražiomis obelaitėmis, bet ir paskanauti jų gardžių vaisių.
Apie mišrųjį jaunimo chorą „Exaudi“, manau, pagrįstai galiu
kalbėti kaip apie savo vaiką, kurį Viešpats man dovanojo kaip pažado išsipildymą – pažadą, kurį kitados, apsispręsdamas išeiti iš
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos į Jėzaus Draugiją, išgirdau
iš Viešpaties lūpų: „Ateik, sek paskui mane, būk su manimi ir tavo
muzikiniai troškimai bei giliausios tavo sielos paieškos bus su
kaupu išpildytos.“ Iš tiesų, nepaisant mano netobulumo ir įvairių
neištikimybių, Viešpats lieka ištikimas savo pažadams...
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Kai baigęs filosofijos studijas Paryžiuje grįžau į Lietuvą ir
buvau paskirtas atlikti jėzuitiško ugdymo praktikos į Kauną, net
nesvajojau, kad kada nors vėl teks stoti prie dirigento pulto. Be
tiesioginių pareigų Kauno jėzuitų gimnazijoje, dalį savo tarnystės
laiko turėjau skirti Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios poreikiams.
Tad kai tuometinio bažnyčios rektoriaus t. Vaido Lukoševičiaus
buvau paprašytas pagloboti bažnyčios chorus ir apskritai pasirūpinti muzikine rektorato veikla, ilgai nedelsdamas susitikau su
chorų vadovais aptarti jų lūkesčių ir svajonių.
Vienas pirmųjų įspūdžių – didelis chorų ir jų vadovų entuziazmas bei pasiaukojimas bažnyčios tarnystei. Kitas pastebėjimas – tarp sekmadienio Mišiose giedančio vaikų chorelio, kitų
vaikų ir paauglių ansamblėlių bei didžiojo Sumos choro ir pirmadienio vakarais giedančios grigališkojo choralo grupės, trūksta
tarpinės grandies: studentiško ar jau mokyklas bebaigiančio jaunimo choro. Šitaip pamažu pradėjo bręsti mintis apie naujo jaunimo choro kūrimą. Kitas veiksnys buvo Kauno jėzuitų rūpestis,
kaip jėzuitų gimnazijų alumnus įtraukti į jėzuitų misijas, ir ne tik
Kaune. Tuokart pamaniau: „Kaip būtų nuostabu suburti bendrai
veiklai mūsų alumnus, kad jie galėtų ne tik gilintis į ignaciškojo
dvasingumo lobynus, bet ir konkrečiai prisidėtų prie jo sklaidos...
Ir kodėl gi jiems nesusibūrus į chorą, kad per sakralios muzikos
meno grožį patys atrastų ir kitiems atskleistų Įsikūnijusio Dievo
meilės slėpinį?“

Gimimas

Su šiomis kilniomis mintimis, kurios jau dieną naktį nedavė
atilsio mano sielai ir kaitino ją vis didesniu apaštaliniu užsidegimu, kreipiausi į tuometinio vaikų chorelio vadovę, Kauno jėzuitų
gimnazijos alumnę Agnietę Kizevičiūtę, norėdamas pasidalinti
savuoju troškimu suburti naują jaunimo chorą. Mano nuostabai ir dideliam džiaugsmui, Agnietės širdis taip pat degė panašiu
troškimu ir tąvakar, ilgokai pasikalbėję, nutarėme, jog reikia pradėti kviesti žmones į repeticijas. Pakalbinau vieną kitą alumną,
o Agnietė pradėjo kalbinti savo aplinkos jaunuolius, tarp kurių
buvo nemažai ateitininkų. Pirmosios repeticijos vyko ankštokame Kauno jėzuitų gimnazijos muzikos kabinete. Kiek vėliau prie
mūsų nediduko mišrių balsų ansamblėlio prisidėjo geras būrys
iš Šv. Pranciškaus Ksavero rektorato jaunimo grupelės „Gražinos
kariai“, vadovaujamo mano bičiulės, irgi Kauno jėzuitų gimnazijos alumnės, Akvilės Minčinkaitės, taip pat vienas kitas gimnazistas, tarp kurių tuomet buvo ir šešiolikmetis dabartinis choro vadovas Povilas Vanžodis. Šitaip po truputį renkantis jaunuoliams iš
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skirtingų, bet su jėzuitišku apaštalavimu susijusių aplinkų,
2011 m. spalį ir gimė naujas, kol kas dar bevardis, mišrus jaunimo choras Kauno padangėje.

Vardo išrinkimas

Vertėtų užsiminti apie choro vardo paieškas, juolab kad istorija prašyte prašosi papasakojama... Vyko intensyvus pasirengimas
pirmam visuotiniam susirinkimui, kuriame turėjome išrinkti
choro valdybą, nustatyti būsimų projektų apmatus, aptarti choro
tapatybę, artimiausius uždavinius ir išrinkti choro vardą. Bekraudamas visokius rakandus rakandėlius, reikalingus numatomo
intensyvaus savaitgalio Kulautuvos rekolekcijų namuose buičiai
pagerinti, paskutinę akimirką užbėgau į Kauno jėzuitų namų
biblioteką ir pagriebiau šūsnį įvairių knygelių lotynų ir kitomis
kalbomis, galinčių praversti choro vardo paieškoms.
Įsibėgėjus savaitgaliui ir įvykdžius dalį numatytų darbotvarkės punktų, pagaliau prieiname prie choro vardo rinkimo. Išsklaidžius ant didžiosios salės grindų visas atsivežtas knygeles,
kiekvienas įninkame skaityti bei spontaniškai surastus žodelyčius
komentuoti. Galima nesunkiai įsivaizduoti, koks chaotiškas minčių ir idėjų srautas užpildė ne tik salę, bet ir kiekvieno „rinkėjo“
galvą... Tai laudare, tai cantare, tai dar koks á la lotyniškas žodis,
bet nė vienas iš siūlomų variantų kažkaip nederėjo, neskambėjo
nei mūsų ausyse, nei širdyse. Jau buvome beprarandą viltį, kai netikėtai viena choristė, rodos, Marija Kinderytė, ištarė paslaptingus
žodžius iš psalmyno: „Exaudi, Domine, vocem meam...“... „Pakartok, pakartok!“ – visi suklusom... „Exaudi...“ Taip! Šis žodis
taip tauriai skamba ir puikiai išreiškia tai, ko siekiame: trokštame,
kad Viešpats išklausytų mūsų balsus – pirmiausia Jam giedame,
taip pat trokštame, kad kiti mus išklausytų ir per mūsų giedamas
giesmes išdrįstų Dievui atverti savo širdis. Šitaip ir prigijo naujam
chorui vardas „Exaudi“ (išklausyk – red.).

„Krikštynos“

Jei vaiko ir jo šeimos gyvenime krikštynos yra svarbus įvykis,
palydimas didelio džiaugsmo dėl naujo žmogučio įsitraukimo į
Dievo vaikų šeimą, tai naujo choro gyvenime „krikštynomis“ galima laikyti pirmąjį koncertą, kai jis pirmą kartą pasirodo viešai,
taip įsitraukdamas į didelę jau susibūrusių ir koncertuojančių
chorų šeimą. Pirmasis choro „Exaudi“ koncertas įvyko 2011 m.
gruodžio 24 d., po Bernelių Mišių, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Kaune. Žinoma, koncertinė programa buvo kukli – juk
vos du nepilni mėnesiai tepraėjo nuo choro įsikūrimo, bet to pirmo jaudulio, drauge ir didelio džiaugsmo, niekada nepamiršiu!
Giedojome keletą gerai publikai žinomų kalėdinių giesmelių, tarp
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kurių išskirčiau vieną prancūzų tradicinę giesmę „Les anges dans
nos campagnes“ – laisvo lietuviško vertimo versija būtų: „Angelai aplankė mus“. Kiek vargo įdėjome, kol išmokome taisyklingo
prancūziško tarimo... Užtat jei šiandien choro senbuvių paprašytume pakartoti tekstą, manau, bemat išpyškintų kaip kokią daugybos lentelę...
Beje, vienas juokingas atsitikimas, susijęs būtent su šia giesme. Neatsimenu, kokiomis aplinkybėmis vyko koncertas, bet į
programą buvo įtraukta ir visų pamėgta prancūziškoji giesmelė.
Prieš išeinant į sceną, koncerto vedėjas praneša: „Mieli klausytojai, šįvakar jums koncertuosiantis Kauno kunigų seminarijos
mišrusis (sic!) jaunimo choras „Ekss-audi“ atliks dainą „Angelai
aplenkė (sic!) mus“... Kiek juoko buvo grįžus į užkulisius!.. Nors
dar nė vienas choristas neįstojo į kunigų seminariją (nebent atsirastų vienas kitas kandidatas, jei popiežius nutartų šventinti moteris), bet tikrai negalima skųstis, kad angelai aplenkė chorą, nes
visuomet mus lydėjo jų globa ir pagalba.

Brendimas

Kiekvienas tėvas ar mama, žvelgdami į savo vaikus, pasakys,
kad jie pernelyg greitai auga... O choro gyvenime laikas bėga dar
greičiau. Visuomet sakydavau, kad chorui reikia mažiausiai penkerių metų, kol pradės nors kiek brandžiau skambėti. Dėkui Dievui, praėjusiais metais jau atšventėme pirmąjį choro jubiliejų ir
laikas, atrodo, prabėgo nepastebimai, itin greitai, tačiau negalima
sakyti, jog gyvenome lengvai ir be jokių rūpesčių.
Chorui „Exaudi“ teko praeiti daug įvairių išbandymų – per
penkerius su puse metų bent du kartus pakeisti vadovą, o ką jau
kalbėti apie pačių choristų nuolatinį keitimąsi. Visa tai reikalavo daug pastangų ir nuolatinio savosios tapatybės išgryninimo.
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2016 m. vasaros tarptautinio ignaciškojo jaunimo
projekto MAGIS dalyviai. E. Puzynia pirmoje eilėje centre.
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Tad derėtų kuo nuoširdžiausiai padėkoti tiems choristams, kurie
nepabūgo permainų ir ištikimai nuo pat choro gyvavimo pradžios stengėsi išlaikyti kertinius choro misijos aspektus: Dievo
garbinimą, vieningos bendruomenės kūrimą, dvasinį ir muzikinį
tobulėjimą bei sakralinės muzikos populiarinimą. Atskiru žodžiu norėčiau paminėti ir kuo nuoširdžiausiai padėkoti Vilimui
Norkūnui, kuriam po dvejų metų perleidau choro vadovo pareigas. Jam vadovaujant, neeilinių Vilimo muzikinių gabumų dėka
choras „Exaudi“ labai subrendo muzikine prasme. Kai grįžęs iš
teologijos studijų keletą kartų turėjau progos pasiklausyti choro,
negalėjau atsidžiaugti ir atsistebėti, kaip per šitokį, atrodo, trumpą laiką neatpažįstamai pasikeitė choro skambesys.
Galiausiai derėtų bent keliais sakiniais paminėti labai svarbų ir, mano giliu įsitikinimu, dar didesnę choro brandą liudijantį
neseną įvykį – 2016 m. vasaros tarptautinį ignaciškojo jaunimo
projektą MAGIS. Būtent šiame projekte, kurio pagrindiniai renginiai vyko Lenkijoje, atsiskleidė tikrasis choro pajėgumas įrodyti savo tapatumą bei iki galo įgyvendinti savo misiją. Kartu su
nemažu būriu jaunuolių, atvykusių iš įvairių pasaulio kraštų, per
vos savaitę trukusią vadinamąją „choro praktiką“ buvo įgyvendinta tuomet dar, rodės, nereali svajonė: Krokuvos jėzuitų bažnyčioje sugiedoti kompozitoriaus Vaclovo Augustino šv. Ignaco
Dvasinių pratybų dinamika paremtą kūrinį „The Face of Christ“.
Tuokart visi turėjome puikią progą ne tik nustebinti susirinkusią
publiką, o ypač visko mačiusius MAGIS projekto organizatorius,
bet ir dar kartą įsitikinti, jog Dievui nėra neįmanomų dalykų! Šio
nepakartojamo įvykio, kai Viešpatį jautėme taip arti mūsų, reminiscencijos iki šiol mane lydi, kai prisimenu gruodžio mėnesį įvykusią šio kūrinio premjerą Lietuvoje ar su tėvišku pasididžiavimu
klausausi bei kitiems pristatau
ką tik išleistą pirmąją „Exaudi“
choro kompaktinę plokštelę su
puikiai pavykusiu „The Face of
Christ“ įrašu.
Ačiū, brangiausias chore
„Exaudi“, ačiū, miela choro taryba, ačiū tau, brangus Povilai, kad
ir toliau tęsiate Dievo pradėtus
darbus. O Tau, mano mieliausias
Viešpatie, tebūna pati didžiausia
padėka ir gyrius už Tavo begalinę
Meilę ir niekuomet nesibaigiančią ištikimybę. Globok ir niekada
neapleisk choro „Exaudi“!
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Alumnai sugrįžta
Kovo 3-iąją Vilniaus jėzuitų gimnazija minėjo Šv. Kazimiero – Gimnazijos – dieną. Jau spėjusi apsiprasti su naujomis pareigomis gimnazijos
direktorė sesuo kazimierietė Lidija Edita Šicaitė
pasiūlė tai daryti kitaip. Įprastos pamokos virto
dirbtuvėmis, kuriose moksleiviai galėjo susipažinti su šv. Kazimiero charakterio ypatybėmis:
išsilavinęs, pamaldus, nuolankus, kuklus, inovatyvus, kovotojas už tiesą. Dirbtuvėms vadovavo
mokinių tėvai, alumnai ir kiti pakviesti svečiai,
jomis siekta labiau susipažinti su Lietuvos globėju karalaičiu Kazimieru, suteikiant mokiniams
gyvą patirtį. Dirbtuvėlėse sukurtus Šv. Kazimiero šventės simbolius vėliau per Mišias mokiniai nešė kaip atnašas.
Sesuo Edita džiaugėsi, kad pavyko rasti visų dirbtuvėlių vedėjus: „Manau, mokiniams labai įdomu, kai svečiai ateina vesti
pamokų ar dirbtuvių, jiems svarbu matyti autoritetingus žmones,
kurie ką nors yra pasiekę – tai įkvepia siekti ir juos.“ 2009 m. laidos
alumnė Ieva Marija Puodžiukynaitė pasakojo, kad su mokiniais
piešė šv. Kazimiero herbus: „Pasižiūrėjome keletą istorinių herbų ir bandėme patys. Jie puikiai tai priėmė, ir man labai patiko.“
Ieva sakė, kad jai labai smagu grįžti į mokyklą ir pabendrauti su
mokiniais bei buvusiais mokytojais, nors vieną dieną atitrūkti nuo
kasdieniškų rūpesčių ir gauti gerų emocijų bei įkvėpimo mėnesiui
kitam.
Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmingas šv. Mišias aukojęs Vilniaus arkivyskupo augziliaras
Darius Trijonis liudijo tikėjimo paprastumą. Tradiciniai Šv. Kazimiero iškilmių skaitiniai (Kun 19 –
„Mylėk savo artimą kaip save patį“ ir Jn 15 – „Jus
aš draugais vadinu“) bei psalmė, kurią, tiek kartų
giedoję, moka visi alumnai, virpino širdį ir tarsi
kvietė nugrimzti į prisiminimus.
Po Mišių, pakviesti kartu pabendrauti, tiek
mokytojai, tiek alumnai džiaugėsi matydami
pažįstamus veidus. Dalijomės prisiminimais,
kalbėjomės apie pokyčius mokyklos ir mūsų

Ieva Marija Puodžiukynaitė dirbtuvėlėje
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Centre – mokytoja Danė Lapinskienė
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gyvenimuose. „Kiekvieną kartą susitikusi
net ir nepažįstamus alumnus galiu bendrauti su jais kaip su senais bičiuliais“, –
sakė Lina Romualda Čepulytė, 2013 m.
laidos alumnė.
Mokytoja Danė Lapinskienė, nors
jau išėjusi į pensiją, dalyvavo šventėje,
susitiko su ištikimais bendražygiais –
kolegomis bei buvusiais auklėtiniais ir
mokiniais. Ji glebėsčiavosi su kiekvienu
sutiktuoju, o veide visą laiką švytėjo šypsena. Priėjusi prie bendraklasių priminė:
„Jau devyneri metai, kaip baigėte, kitais
metais – dešimt!“ Juokėmės ir aikčiojom – kas gi galėtų pagalvoti,
kad laikas taip greitai bėga...
Pirmasis alumnus telktis į bendrą organizaciją 2000-aisiais padrąsino tuometinis gimnazijos direktorius t. Antanas Gražulis, SJ.
Įsikūrė Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnų asociacija. Lotyniškas
žodis alumnas, reiškiantis auklėtinį, Lietuvoje nebuvo įprastas ir
juolab nebuvo įprasta buvusiems auklėtiniams burtis į draugijas
ar kurti asociacijas, nors tai jau daug metų vyksta Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iniciatyvą palaiko pačios
mokymo įstaigos arba aktyvūs alumnų būreliai. Naujame tūkstantmetyje vis daugiau Lietuvos aukštųjų ir vidurinių mokyklų prisiminė šį lotynišką žodį, kaip geriausiai nusakantį, kodėl baigusieji
mokyklas nori burtis ir veikti kartu.
Vėliau mūsų asociacija, siekdama praplėsti bendraminčių
ratą, pasivadino Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija, primindama,
kad jėzuitiškas ugdymas gali vykti ne tik gimnazijoje, ir į veiklą
kviesdama įsitraukti visus ignaciškomis vertybėmis gyvenančius
vilniečius. Vis dėlto šiuo metu jėzuitų alumnai Vilniuje – tai daugiausia Jėzuitų gimnazijos auklėtiniai, čia gavę akademinių žinių,
įvairiausių dvasinių patirčių ir bene svarbiausią dalyką – vertybinį
pagrindą. Baigę gimnaziją, savo neapčiuopiamų gėrybių kraitį toliau pildo kitur – moksle, darbe ar laisvalaikio veikloje. Net ir nedeklaruodami, alumnai ir toliau gyvenime vadovaujasi jėzuitišku
devizu „Visa didesnei Dievo garbei“.
Tik įsikūrusi, alumnų asociacija turėjo nemažą būrį aktyvių
jaunų žmonių, kurie kasmet suvažiuodavo į sąskrydį, rengdavo
alumnų rekolekcijas, dalyvaudavo tarptautiniuose pasaulio ir Europos alumnų suvažiavimuose. Kaip įprasta, vėliau šeima ir vaikai
„paima viršų“ ir iniciatyvinės grupės apmąžta, tačiau tikėjimas veiklos prasmingumu – niekada. Vyresnieji alumnai ir toliau palaiko
visas idėjas, nors asociacijos vairą yra perdavę jaunesnei kartai.

Bendruomenëse
Šiemet po šiokios tokios pertraukos alumnai ir vėl bruzda,
dalyvauja ne tik gimnazijų renginiuose, bet ir tarptautiniuose
alumnų suvažiavimuose. Mano dideliam džiaugsmui, šią vasarą
pavyko nuvykti į Klivlendą, kur birželio 28 – liepos 2 d. vyko Pasaulio jėzuitų alumnų kongresas (www.wuja.org). Jo šeimininkai –
Johno Carrollio universiteto (John Carroll University) alumnai
parengė neįtikėtinai turiningą programą, o prie jos prisidėjo ir
Kauno jėzuitų gimnazijos alumnės Ieva ir Marija Dūdaitės, kone
kasdien per pertraukas koncertavusios kongreso svečiams. Europos jaunųjų alumnų dalyvavimą kongrese parėmė Europos jėzuitų
alumnų konfederacijos nariai, siekiantys pritraukti kuo daugiau
jaunimo į alumnų veiklą. Be jų pagalbos sunkiai būtume galėję
kongrese dalyvauti. Čia galėjome susipažinti su bendraminčiais,
dalintis idėjomis, patirtimi, kalbėti apie kvietimus įvairiausioms
tarnystėms, apie tarptautinius tinklus ir pagalbą jėzuitų švietimui
bei socialinėms misijoms.
Šiame kongrese patyriau tą patį bendrystės jausmą kaip ir su
savo gimnazijos alumnais, tik čia – su vyresniais žmonėmis iš kitų
šalių. Nors skyrėsi mūsų kalbos ir kultūros, dalydamiesi savo šalies
jėzuitų švietimo patirtimis atradome panašumų ir skirtumų, iš kurių galėtume pasimokyti ir pritaikyti savo veikloje. Supratau, kad
svarbu palaikyti šį ryšį, vieni kitiems padėti ir burtis į komandas,
nes kartu galime daugiau nuveikti Ad maiorem Dei gloriam.
Šį rudenį 2016 m. laidos alumnė Alvilė Kašarinaitė dalyvavo
Europos jėzuitų alumnų susitikime Glazge, Škotijoje, kur aptarė
daugybę organizacinių klausimų ir taip pat džiaugėsi vyresniųjų
alumnų draugyste. Stengsimės ir toliau, kiek galėdami, paremti
alumnų keliones į tarptautinius susitikimus. Bet kokia jūsų, mieli
skaitytojai, pagalba taip pat labai laukiama.
Be tarptautinių susitikimų, kaip galime, prisidedame prie Vilniaus jėzuitų gimnazijos projektų, pvz., prie VJG tėvų bendruomenės pasiūlyto projekto „100 metų – 100 iniciatyvų“, kuriame
kiekvienas gali siūlyti idėjas gimnazijai ir Lietuvai. Kauno jėzuitų
gimnazijos alumnai taip pat aktyviai veikia padėdami gimnazijai,
skirdami Šuolio stipendiją abiturientams, rengdami rekolekcijas ir
sugrįžimo į gimnaziją šventes.
Visus, norinčius nuveikti ką nors gera savo gimnazijai ar tiesiog prasmingai leisti laiką kartu su alumnais, kviečiu sekti Lietuvos jėzuitų alumnų naujienas adresu www.jesuitalumni.lt ir socialiniuose tinkluose, dalytis savo pasiūlymais bei prisidėti prie mūsų
komandos!
Paulius Narušis,
Vilniaus jėzuitų alumnų asociacijos prezidentas,
2009 m. laidos alumnas
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Nusiðypsokime
Vieną dieną beveik šimtametis senolis
įsiprašė į audienciją pas popiežių Leoną XIII
(valdė 1878–1903). Puolęs ant kelių prieš
Šventąjį Tėvą, susijaudinęs sušuko:
– Koks aš laimingas! Tik pamanykit, juk
ir jūsų pirmtakas popiežius Pijus IX (valdė
1846–1878) suteikė man audienciją likus vos
kelioms dienoms iki mirties.
Leonas XIII šypsodamasis atsiliepė:
– Jeigu tik būčiau žinojęs, kad esate toks
pavojingas popiežiams, šią audienciją būčiau
atidėjęs dar keleriems metams.
Krokuvos arkivyskupui Karoliui Wojtylai
(būsimajam šv. Jonui Pauliui II; valdė
1978–2005) tapus kardinolu, Vatikane greitai
pasklido kalbos apie jo aktyvų gyvenimo
būdą. Kartą vienas vyresnės kartos italų
hierarchas nutarė dėl to papriekaištauti
gerokai jaunesniam kolegai iš Lenkijos:
– Teko girdėti, kad jūs laisvalaikiu kopiate
į kalnus, plaukiojate baidarėmis ir šliuožiate
slidėmis. Nemanau, kad taip derėtų elgtis jūsų
padėties žmogui.
Kardinolas Wojtyla į tai atsakė:
– Suprantu, kad tai neįprasta Italijoje, bet
Lenkijoje tokį gyvenimo būdą renkasi net 50
procentų kardinolų.
Būsimasis popiežius nemelavo – tuo metu
Lenkija turėjo du kardinolus.

Viena medicinos sesuo, patarnavusi
Jonui XXIII, jam prisipažino:
– Šventasis Tėve, kai jūs neseniai
sirgote gripu, aš vieną naktį pasižiūrėjau į
jūsų kambarį pro rakto skylutę, norėdama
įsitikinti, ar jums nieko netrūksta.
– Pro rakto skylutę? – guviai perklausė
popiežius, buvęs gana stambaus sudėjimo.
– Ir jums tikrai pavyko mane visą
pamatyti?
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Kartą pas popiežių Pijų XII (valdė 1939–1958)
apsilankė viena turtinga amerikietė, neseniai
perėjusi į Katalikų Bažnyčią. Privačioje audiencijoje
ji didžiai užsidegusi, pakiliai, skambiais žodžiais
gyrė vienintelį šventą katalikų tikėjimą ir smerkė
visus kitus, kol popiežius pagaliau šypsodamasis
nutraukė ją, tardamas:
– Mieloji ponia, man regis, jūs pamiršote, kad
aš jau esu katalikas.
Popiežius Pijus XII mėgo vaikštinėti
po Vatikano sodus – tai darė kasdien tuo
pačiu metu. Tą valandą turistams nebūdavo
leidžiama patekti ant Šv. Petro bazilikos
kupolo, nuo kurio atsiveria vaizdas į visą
Vatikaną. Jo įpėdinis šv. popiežius Jonas
XXIII (valdė 1958–1963) taip pat mėgo
tokius pasivaikščiojimus, tačiau ne nustatytą
valandą, o tuomet, kai sumanydavo
atsikvėpti gamtos prieglobstyje. Vatikano
saugos tarnyboms tai kėlė didelį rūpestį.
Neapsikentę vieną dieną jie pabandė įtikinti
popiežių pakeisti savo laisvalaikio įpročius:
– Šventasis Tėve, tuo metu mes ketiname
uždrausti turistams lankytis ant bazilikos
kupolo, nuo kurio gali jus pamatyti.
Ramindamas juos, popiežius patikino:
– Jums nėra ko nerimauti – tikrai
nedarysiu nieko tokio, kas galėtų papiktinti
žmones.
Praėjus kelioms dienoms po konklavos, popiežius
Pranciškus skambina telefonu į jėzuitų būstinę Romoje:
– Labas rytas. Čia skambina popiežius Pranciškus.
Norėčiau pasikalbėti su tėvu generolu (Jėzaus Draugijos
generaliniu vyresniuoju).
Nepatikėjęs tuo, ką girdi, tuo metu priimamajame
dirbęs jaunas jėzuitas atšauna:
– Taip, žinoma, o aš esu Napoleonas!
Iš krikščioniškos užsienio spaudos
parinko Giedrius Tamaševičius

Vienas svarbiausių Šiaulių jėzuitų mokyklos
bendruomenės rūpesčių – auginti fiziškai ir emociškai sveiką vaiką. Todėl siekiame, kad vaikai
būtų fiziškai aktyvūs, stengiamės diegti sveikos
gyvensenos įgūdžius, skirti dėmesį vaikų mitybai.
Šiuo metu maitinimo paslaugas mokykla perka –
maistas atvežamas termosuose, neturime galimybės
koreguoti valgiaraščio, ugdyti maitinimosi kultūros. Mūsų tikslas – įsirengti virtuvę bei valgyklą ir
maistą gaminti mokykloje.
Virtuvės projektui parengti ir įrangai įsigyti
reikia 30 tūkst. eurų. Nuoširdžiai prašome Jūsų
materialinės aukos ir maldos tai įgyvendinant!

Bendruomenės vardu –
direktorė Giedrė Statkutė
El. p. info@siauliujezuitai.lt
Mob. +370 672 30272

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija

Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius
Tel. (8-5) 212 17 15, faks. (8-5) 212 18 76
Įm. k. 191893936
AB SEB banko kodas 70440
A. s. LT34 7044 0600 0112 3231
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