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Konstantino Karašausko nuotrauka

Nežinome, kas bus rytoj, tačiau žinome, kad kiekviena karta privalo
puoselėti ją subrandinusią „sielą“, padėjusią kiekvieną akistatą su skausmu ar neteisybe paversti galimybe. Tik taip šaknys, padėjusios subrandinti
vaisius, kuriais mėgaujamės šiandien, išliks gyvybingos ir sveikos. [...]
Semdamiesi stiprybės iš praeities, iš naujo atrandate tas šaknis ir
atgaivinate tai, kuo esate išskirtiniai ir saviti.
Iš popiežiaus Pranciškaus kalbos susitikime su Prezidente, valdžios ir
pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais
Vilniaus S. Daukanto aikštėje 2018 m. rugsėjo 22 d.
Viršelyje – popiežius Pranciškus susitikime su jaunimu rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje. K. Karašausko nuotr.
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Provincijolo þodis

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ
Mieli bendrabroliai, bičiuliai, bendradarbiai,
neabejoju, kad apie ignaciškąjį dvasingumą nemažai skaitėte,
atlikote šv. Ignaco dvasines pratybas ar jas vedėte kitiems ir prisimenate, kad Pratybų įžanginėse pastabose pasakyta, jog jos apima
sąžinės tyrimą, maldą, kontempliaciją ir kitokią dvasinę veiklą,
kuri galėtų padėti pašalinti netvarkingus polinkius, surandant dievišką valią ir taip tvarkant savo gyvenimą, kad jis būtų naudingas
sielos išganymui. Kartais gali atrodyti, kad viskas paprasta ir turėtų sklandžiai veikti. Tačiau žmogaus gyvenimas, atsivertimas ar
pašaukimo ieškojimas... yra atviri procesai, kuriuose vyksta ne tik
linijinis judėjimas numatyta, suplanuota kryptimi. Juk ir atlikus
giliausias, nuoširdžiausias įžvalgas ir kartą tvirtai apsisprendus vis
tiek išlieka vidinių įtampų, gal abejonių...
Ne kartą esame girdėję, kad Dvasinės pratybos ir dvasių atpažinimo metodas yra unikalus mūsų steigėjo šv. Ignaco Lojolos ir
visos Draugijos paveldas bei įrankis. Įvairiomis progomis mums
vis primenama juo naudotis priimant sprendimus dvasinėje ir
praktinio veikimo srityje. Esame skatinami tai daryti ir pavieniui,
ir bendruomeniškai. Šiuo įrankiu naudojamės, kai reikia suvokti
ir iš dviejų ar kelių gerų dalykų pasirinkti geresnį, kurį suprantame kaip Dievo valią. Todėl, suradus tokį sprendimą, turėtų ateiti
ramybė ir aiškumas. Tačiau dvasių atpažinimo procese jaučiame
įtampas, nes tenka rinktis tarp gerų dalykų, o kartais nelengva
suvokti, kuris pasirinkimas geresnis. Ir šitaip pasirinkus ir pradėjus veikti, kad pasirinkimas taptų tikrove, nebūtinai visada laukia
lengvas kelias. Vėl susiduriame su įtampomis, kurios išlieka ir kurias tenka kūrybingai derinti. Todėl drįstu klausti, gal kūrybinės
įtampos irgi galėtų būti suvoktos kaip ignaciškojo dvasingumo, jo
savitumo elementas?
Per tai mėginsiu pažvelgti į naujos Europos centro (ECE) provincijos steigimo procesą. Jėzaus Draugijos vadovybė svarstė, kaip
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mes, jėzuitai, turėtume efektyviau atsiliepti į žmonių dvasinius
poreikius greitai kintančiame šių laikų pasaulyje. Tam reikalingos
ir naujos struktūros, todėl ieškome tokių, kurios geriausiai galėtų
pasitarnauti apaštaliniam tikslui.
Kaip žinia, 2017 m. vasario mėnesį Budapešte susitiko penkių
provincijų (Austrijos, Vengrijos, Vokietijos, Lietuvos, Šveicarijos)
provincijolai ir jų padėjėjai į pirmą naujos provincijos steigimo
pasitarimą. Nuo pat pradžių naujos ECE provincijos steigimą
įvardijome kaip dvasinį procesą. Tokia prieiga pirmiausia padėjo mums patiems susivokti, kad naujos provincijos steigimas yra
ne tiek administracinio vieneto sudarymas, kiek naujo apaštalinio kūno formavimas mėginant atsiliepti į dabartinio ir ateities
laiko bei naujos situacijos Europoje poreikius. Nuo pirmo susitikimo jau įvyko 6 darbiniai susitikimai įvairiuose minėtų penkių
provincijų miestuose. Kiekvieną kartą turėdavome progą susitikti
ir su vietos jėzuitų bendruomene. Tai būdavo prasmingi, praturtinantys susitikimai. Jie aiškiai parodydavo, kad steigiama nauja
provincija pirmiausia yra realūs bendrabroliai su savo privalumais
ir ribotumais, kartais truputį skeptiški naujos provincijos atžvilgiu, kartais dar nedaug žinantys apie jėzuitus kitose provincijose,
bet atviri ir gerai nusiteikę bendram darbui (ypač mūsų jaunieji
bendrabroliai). Man atrodo, jog vyrauja nusiteikimas siekti Magis visose srityse, įskaitant ir naujos provincijos steigimą. Magis,
kuris suvokiamas kaip kryptis ne tik į plotį, bet ypač į gelmę, o tai
džiugina, drąsina ir įkvepia toliau kartu eiti pradėtu keliu.
Darbo grupės susitikimai prasideda malda ir tylos valandėle,
kad, nurimę ir giliau suvokę Dievo artumą, jo akivaizdoje toliau
svarstytume naujos provincijos steigimo klausimus. Nesvarbu,
kurios srities imtumėmės, visada susiduriame su įtampomis: sẽna
ir naũja, centras ir periferija, bendra naujos provincijos kalba ir
vietinės kalbos, naujos struktūros ir cura personalis, dabartiniai
apaštaliniai darbai ir nauji bendri projektai, esamų provincijų savitumai ir naujos ECE tapatybė...
Ir štai per paskutinį posėdį paaiškėjo, kad Vengrija pasitraukia iš ECE steigimo proceso, likdama atskira provincija. Tokį
nelengvą sprendimą Vengrijos provincijolas priėmė pasitaręs su
savo provincijos atstovais, apaštalinių darbų vadovais. Įdėmiai
išklausęs provincijolų nuomones, t. generolas pritarė Vengrijos
provincijolo sprendimui ir drąsino keturias provincijas toliau tęsti
pradėtą procesą. Jis džiaugėsi, kad mūsų pasitarimai ir svarstymai
nevengdavo sunkesnių temų, tokių kaip: praeities žaizdų gydymas, įtampos tarp Rytų ir Vakarų, geopolitinių įtampų poveikis
Bažnyčiai ir Draugijai. Jis išmintingai primena, kad naujos provincijos steigimas yra procesas, o tai reiškia atvirumą pokyčiams,
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posūkiams, kartais labai netikėtiems. Todėl neatmetama galimybė, kad Vengrija vėliau prisijungs prie ECE ir taps jos integralia
dalimi. O kol kas esame kviečiami broliškai bendradarbiauti, tęsti
bendrus darbus, ypač ugdymo ir apaštalinėje srityje.
Aišku, kad įtampų neišvengsime, o joms suvaldyti, kūrybingai
tvarkyti ir norint žengti kitą apgalvotą žingsnį mums reikia tiek
intelektinės, tiek dvasinės gelmės, apie kurias mums vis primena
tėvo generolo laiškai.
Šitokia prieiga prie svarstomo dalyko arba priimant sprendimą nepanaikina įtampų, bet padeda čia ir dabar apsispręsti ir pasirinkti tai, kas pasitarnautų didesnei Dievo garbei ir sielų gerovei.
Anot knygos „Kontempliatyvūs veikloje“ autorių W. A. Barry, SJ, ir
R. G. Doherty, SJ, krikščionio dvasingumas laikytinas brandžiu, kai
jis įtampų lauke sugeba išmintingai, kūrybingai ir su meile tarnauti
Dievui ir artimui. O egzistuojančių įtampų pastebėjimas ir įvardijimas padeda susiorientuoti kontekste, teisingai pasirinkti priemones, priimti tomis sąlygomis geriausius sprendimus ir drauge išlikti
atviriems naujoms patirtims ir naujiems iššūkiams, kitai kultūrai,
kitokiam mąstymui. Visa tai yra didelis praturtinimas.
Kviečiu mus visus įtampas matyti kaip mūsų dvasingumo
elementą ir galimybę, o jas kūrybingai tvarkant ir Dievo malonei
padedant – visokeriopai bręsti.

Inga Kramp, CJ

Jeronimas Nadalis: „Pasaulis – mūsų namai“

T. V. Šimkūno nuotr.
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„Pasaulis – mūsų namai.“ Tokį sakinį ištarti, dar labiau – juo
gyveni, gali tik tas, kuris pats yra giliai įsišaknijęs šiam pasauliui
atveriančioje laisvėje. Kokias šaknis turėjo jėzuitas Jeronimas Nadalis, gyvenęs 1507–1580 metais? Jis gimė Maljorkoje, pasiturinčioje konversų – prieš keletą kartų atsivertusių žydų – šeimoje. Per
pirmuosius susitikimus su Ignaco bičiuliais, studijavusiais Alkaloje ir vėliau Paryžiuje, jis parodo stiprų ir savarankišką charakterį.

Nors „bičiuliai Viešpatyje“ visokiais būdais mėgino jį patraukti į
savo būrį, Jeronimas jų verbavimui nepasidavė. Būdingas ir daug
pasakantis yra susitikimas su Ignacu Paryžiuje. Tai paskutinis mėginimas jį įtikinti. Nadalis išsitraukė Naująjį Testamentą ir pasakė:
„Noriu sekti šia knyga, o kur jūs nukeliausite, aš nežinau. Nutilkit
ir palikit mane ramybėje.“ Šis trumpas epizodas parodo Nadalio
charakterio tvirtumą ir meilę Šventajam Raštui.
Jis turėjo puikų humanitarinį išsilavinimą. Be lotynų, mokėjo
graikų ir hebrajų kalbas, buvo gerai susipažinęs su Bažnyčios Tėvų
palikimu ir scholastikos autoriais. Galiausiai Jeronimas Nadalis vis
dėlto įstojo į Jėzaus Draugiją, tačiau tai įvyko po 20 metų, kai jis atliko dvasines pratybas. Meilė Naujajam Testamentui išliko, tačiau,
ignaciškojo dvasingumo mąstymo paveikta, ji pasireiškė naujai ir
kitaip. Tai aiškiai liudija įrašas jo dienoraštyje: „Kristaus gyvenimo
apmąstymas ir kontempliacija, veikiant Dvasiai, atstoja tai, ką Jėzaus apaštalai ir mokiniai matė kūno akimis.“
Naujasis Testamentas jau nebuvo tik jo rankoje ir prote, bet
jis pats, kaip jėzuitas, buvo ten, Evangelijoje, su Jėzumi, kelyje su
apaštalais. Apaštalas Paulius jam buvo pavyzdys. Bet kuriuo atveju
jis ėmė gilintis į jo tekstus ir savo dienoraštyje rašė: „Paulus legendus – Paulių reikia skaityti!“ Kai kurie įrašai leidžia atpažinti, kad
jis Pauliaus tekstus ne tik skaitė, bet ir jais persismelkė: „Kai mes
maldingai priimame Šventąją Eucharistiją, į mus įsispaudžia ne tik
Kristaus kančios ir mirties, bet viso jo gyvenimo ir prisikėlimo slėpiniai taip, kad galime sakyti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena
manyje Kristus“ (Gal 2, 20). Ne tik kad galime šitaip sakyti – mes
savyje pajuntame tai, kas yra Jėzuje Kristuje“ (plg. Fil 2, 5).
„Pasaulis – mūsų namai“ – gal šis moto kyla kaip tik iš labai
artimo buvimo šalia Jėzaus ir jo paveikto gyvenimo? Nes kas dvasinėse pratybose susipažįsta su Jėzumi ir juo seka, tas, Jėzui įžengus
į dangų, irgi yra jo siunčiamas: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Nadalio žodžiai apie pasaulį, kaip namus, liudija tokį jėzuitų siuntimą, kuris kyla iš artumo
su Jėzumi. Šis artumas subrandina ir kitą Nadalio posakį, apibūdinantį Ignacą kaip contemplativus in actione (kontempliatyvus
veikloje), nes jis visur rasdavo Dievą. Artumas, kurį patiria apmąstantysis Jėzaus gyvenimo slėpinius, nesibaigia žengimu į dangų ir
netampa tik vis glaudesnis, – jis perauga į vieno Dievo Trejybėje
slėpinį ir jo veikimą pasaulyje. Kas pažino ir pamilo Jėzų, vėl atranda mylimąjį visuose dalykuose. Namuose – pasaulyje. Taigi,
didžiausiuose ir mažiausiuose dalykuose.
Jesuiten, 2018 m. kovas
Iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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T. V. Sadausko nuotr.

Susitikome su popiežiumi Pranciškumi

Š. m. rugsėjo 23 dienos vakarą mes, Lietuvos ir Latvijos jėzuitai, turėjome išskirtinę progą susitikti
su popiežiumi Pranciškumi Vatikano nunciatūroje Vilniuje. Nuvargęs po ilgos ir intensyvios dienos,
Šventasis Tėvas su mumis, savo bendrabroliais jėzuitais, labai mielai ir tėviškai bendravo bemaž valandą.
Užklaustas apie jo veide pastebimą nuovargį pasakė, kad dėl Bažnyčios nuvargti verta.
Kaip jam įprasta, pirmiausia norėjo išgirsti apie mūsų provinciją, o paskui dalijosi išmintingomis
įžvalgomis atsakinėdamas į mūsų klausimus. Popiežius dėmesingai klausė apie mūsų provincijos tolimą
ir artimą istoriją, apie dabartinius apaštalinius darbus, tenkančius 34 provincijos nariams. Išgirdęs, jog
kiekvienas, dirbantis sielovadoje, turi po keletą tarnysčių, priminė nepervargti, neperdegti, nepamiršti
jėzuitų tradicijos cura personalis ir dvasių atpažinimą taikyti kasdien.
Šventasis Tėvas drąsino mus semtis išminties iš ignaciškojo dvasingumo ir atvirai žvelgti į mums
patikėtą misiją šiandieniame pasaulyje. Jautriai išklausęs liudijimų apie sovietmetį patirtus persekiojimus, atkreipė dėmesį, kad daug kur pasaulyje jie tebevyksta, tik yra labiau užmaskuoti, juos vengiama
įvardinti... Popiežius parodė mažytį sulankstomą kryžiaus kelio stočių atvaizdą, kurį nuolatos nešiojasi
kišenėje ir į kurį žvelgdamas įgauna stiprybės. Pasidžiaugė, kad Lietuvoje mes rūpinamės jaunimo
švietimu ir ugdymu, taip pat Rygos jėzuitų bendruomenės tarnyste kartu su liuteronais skleidžiant
ignaciškąjį dvasingumą ir pašventino Rygos jėzuitų namų globėjo šv. Petro Favro paveikslą. Jis priminė
šio šventojo švelnumą, gebėjimą įsiklausyti, nekonfrontuoti su žmonėmis. Tai gražiai patvirtina ir vis
pasiekiančios žinutės apie popiežių Pranciškų, kaip švelnumo revoliucijos lyderį.
Trumpai su mumis pasimeldęs, popiežius visus palaimino. Šiuo palaiminimu dalijamės su visais
mūsų bendradarbiais ir bičiuliais.
T. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Mûsø istorija

Katalikai Sibire
ir „motininė“
jėzuitų provincija
Popiežiaus vizito belaukiančius Lietuvos jėzuitus aplankė
ir retas svečias iš kito pasaulio krašto – Novosibirsko
arkivyskupas Juozapas Vertas, SJ. Apie savo, kaip
jėzuito, ugdymo kelią, nueitą Lietuvoje, mūsų žurnalo
skaitytojams arkivyskupas papasakojo lankydamasis pas mus prieš 12-ka metų. Per
šį laiką į Lietuvą jis buvo atvykęs dar porą kartų: prieš dvejus metus – į Kauno kunigų
seminarijos 150 metų jubiliejų, o pernai dalyvavo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
beatifikacijos iškilmėse. Tad pirmiausia buvo įdomu sužinoti, kas per laiką, prabėgusį
nuo mūsų pokalbio, pasikeitė jo pareigose ir vadovaujamoje vyskupijoje.
Ir dabar tebeesu Novosibirsko Atsimainymo vyskupijos ordinaras ir dar esu visos Rusijos bizantiškųjų apeigų katalikų vyskupas. Tad jeigu internete pamatysite mano nuotrauką su stačiatikiams būdinga mitra, nemanykite, kad atsisakiau savo katalikiško
tikėjimo (juokiasi).
– Ar švęsti bizantiškąją liturgiją jums nėra sudėtinga?
Turėjau šios patirties dar nuo vaikystės, nes Karagandoje, Maikuduke, kur mes, vokiečiai katalikai, gyvenome, sekmadieniais
aukoti Mišių atvykdavo būtent Rytų apeigų kunigas, tad liturgiją
švęsdavome pagal bizantiškąjį ritą. Ir Komuniją priimdavome iš
šaukštelio – kartu duoną ir vyną. Žinoma, šeštajame dešimtmetyje
liturgiją švęsdavome anaiptol ne taip, kaip turėtų būti – juk bizantiškoji liturgija labai graži! Anuomet mūsų Mišios vykdavo paprastame name, į jas susirinkdavo 300 ir daugiau žmonių, tad kunigas
būdavo taip prispaustas prie stalo, kad nė pajudėti negalėdavo.
Šeštajame dešimtmetyje Sibire būta nemažai Rytų apeigų
katalikų bendruomenių, kurias sudarė daugiausia tremtiniai iš
Ukrainos. Kai aš 1991 metais atvykau į Sibirą, jos dar egzistavo.
Vėliau nemažą grupę Rytų apeigų katalikų radome Omske, jie
lankė stačiatikių pamaldas ir net giedojo chore, bet Komunijos
nepriimdavo, nes žinojo, jog jiems negalima – jie yra Rytų apeigų katalikai! Bet neturėjo informacijos, kad gali kreiptis į katalikų
vyskupą dėl savo liturgijos.
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Bažnyčia Novokuznecke
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Taip pat sena Rytų apeigų katalikų
bendruomenė buvo Novokuznecke, o
prieš 13 metų radome dar vieną Šiaurėje, Tiumenės srityje. Pasirodo, tikintieji
čia atvyko aštuntajame dešimtmetyje,
kai, Šiaurėje atradus naftos telkinius,
dirbti buvo kviečiami žmonės iš visos
buvusios Sovietų Sąjungos, nes ten visai
nebuvo gyventojų. Dauguma atvykusiųjų iš Vakarų Ukrainos buvo Rytų apeigų
katalikai, tad dabar ten išliko daugiausia
praktikuojančių tikėjimą, nes tie, kurie
buvo ištremti po karo, neturėdami dvasininkų ilgainiui tikėjimo
nebeišlaikė. O vėliau čia apsigyvenusios jaunos šeimos atostogų
vykdavo į Ukrainą, ten krikštydavo vaikus, tuokdavosi, priimdavo
kitus sakramentus. Tad dabar Tiumenės srityje graikų apeigų katalikų bendruomenė gausi ir gyvybinga.
– O kiek tikinčiųjų apskritai yra jūsų vyskupijoje ir kokio ji
dydžio?
Apie plotą nesunku pasakyti paėmus atlasą – apie 4 mln. kvadratinių kilometrų. O kiek yra tikinčiųjų, galiu pasakyti tik apytikriai, nes statistikos neturime. 1991 metais, kai Rusijoje buvo
sukurtos Katalikų Bažnyčios struktūros, katalikų Sibire galėjo būti
apie 1 mln. Bet per tą laiką iš buvusios Sovietų Sąjungos, daugiausia iš Kazachstano ir Sibiro, į Vokietiją išvyko apie 2,5 mln. vokiečių. Tad mūsų bendruomenės, ypač kaime, labai sumažėjo. Anksčiau į Mišias susirinkdavo 100 žmonių, dabar ateina vos 10–15.
Vokiečių kalba Mišių beveik nebeaukojame, nebent „Tėve mūsų“
vokiškai kalbame. Didmiesčiuose dabar mūsų parapijos labai jaunos, net jaučiame vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra Bažnyčios
atrama, stygių. Bet tokia yra Sibiro – persikėlėlių ir tremtinių krašto – istorija.
– Jūsų šeima taip pat išvyko į Vokietiją?
Mūsų šeima labai didelė, tad jos užteko ir Vokietijai, ir Baltarusijai, ir Sibirui (juokiasi). Mes, tie, kurie savo gyvenimą atidavėme tarnystei Dievui, likome. Mano brolis Klemensas, kaip ir aš,
jėzuitas, ilgą laiką dirbęs kartu su manimi Sibire, dabar yra vyskupo padėjėjas Vitebske. O mūsų sesuo vienuolė gyvena Saratove.
– Kiek katalikų vyskupijų Rusijoje yra dabar?
1991 m. popiežius Rusijoje nustatė apaštališkąsias administratūras. Vieną – europinei Rusijos daliai su centru Maskvoje, kitą –
Rusijos Azijos daliai su centru Novosibirske. 1998–1999 m. jos
buvo padalintos, o 2002 m. pakeltos iki vyskupijų lygmens, tad
dabar mūsų vyskupija yra normaliai funkcionuojanti, kaip ir Lie-
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tuvoje. Šiuo metu Rusijoje 4 vyskupai vadovauja 4 vyskupijoms:
Maskvoje, Saratove, Novosibirske ir Irkutske.
– O kaip apibūdintumėte katalikų padėtį savo vyskupijoje?
Kalbėdamas apie tikėjimo laisvę, visuomet prisimenu, kas
buvo prieš 30–40 metų, ir tuomet džiaugsmui nėra ribų. 1991 m.,
kai Bažnyčia Rusijoje išėjo iš pogrindžio, mes pradėjome, galima
sakyti, nuo nulio. Po poros metų buvo įsteigta katalikų dvasinė
seminarija, veikianti Sankt Peterburge, ir tais pačiais metais No- Kai 1991 m. atvykau į Novosibirską, teritorijoje nuo Uralo iki
vosibirske įsteigiau parengiamąjį Kamčiatkos buvo tik trys katalikų kunigai! Dėl to pradžioje mes
seminarijos kursą. Lietuvoje vaiki- kvietėmės kunigus iš kitų šalių. Ir dabar iš 40 mūsų vyskupijos
nai į seminariją stoja daugiausia iš dvasininkų dauguma kol kas yra atvykę iš užsienio.
katalikiškų šeimų, o pas mus būdavo neseniai suradę tikėjimą ir prieš metus kitus pasikrikštiję. Jie
neturėdavo jokių krikščioniškų šaknų, trūkdavo net katekizacijos,
dėl to propedeutinis kursas buvo būtinas. Iš pradžių jis buvo dvejų
metų, dabar jau stengiamės apsiriboti vienais metais. Labai džiaugiamės, kad šiemet turime 6 kandidatus iš visos Rusijos, nes porą
metų kandidatų neturėjome.
Šiais metais Maskvoje ir Novosibirske minėsime kunigų seminarijos 25-metį. Seminarija Bažnyčiai labai svarbi, tai jos širdis. Jei
nėra seminarijos ir kunigus šventinančio vyskupo, Bažnyčia miršta, kas pas mus ir atsitiko netrukus po 1917 m. revoliucijos. Kai
atvykau į Novosibirską, teritorijoje nuo Uralo iki Kamčiatkos buvo
tik trys katalikų kunigai! Dėl to pradžioje mes kvietėmės kunigus
iš kitų šalių. Ir dabar iš 40 mūsų vyskupijos dvasininkų dauguma
kol kas yra atvykę iš užsienio.
Kas dar įvyko per paskutinius 27 ar 12 metų? Jau dešimtame dešimtmetyje pas mus atsidarė jėzuitų dvasinės kultūros
vyskupai ad limina vizito metu šių metų sausį.
centras Inigo. Tačiau jis buvo labai nepatogioje miesto dalyje, Rusijos
Arkivysk. J. Vertas – pirmas iš dešinės.
toli nuo pagrindinių gatvių. 2011 metais Novosibirske šalia ka- Nuotraukos iš Sibirskaja katoličeskaja gazeta interneto svetainės
tedros pastatėme naują vyskupijos
centrą ir pirmąjį aukštą atidavėme
jėzuitams. Jie turi labai turtingą biblioteką, tad dabar ja naudotis gali
kur kas daugiau žmonių, nes esame
pačiame miesto centre. Į jėzuitų
dvasinio kultūros centro renginius
ateina išties daug jaunų žmonių.
– Ar reikia suprasti, kad Katalikų Bažnyčia Sibire yra labiau
evangelizuojanti, pritraukianti netikinčius žmones, nes kitaip jūs
galite būti apkaltinti prozelitizmu.
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Novosibirsko katalikų katedra ir buvęs jėzuitų naujokynas.
„Laiškai bičiuliams“ archyvo nuotr.

10 laiðkai bièiuliams

Bažnyčia turi būti misionieriška, nes kitaip neatliks Kristaus
jai patikėtos misijos skelbti Evangeliją iki pasaulio pakraščių. Dėl
to mes visada evangelizuosime, bet tai reikia atskirti nuo prozelitizmo. Tikintys stačiatikiai retai ateina į Katalikų Bažnyčią. Galbūt
yra tokių, kurie buvo krikštyti Stačiatikių Bažnyčioje, bet vėliau
nieko dėl savo tikėjimo nedarė, o kažkuriuo metu, malonei veikiant, atrado Katalikų Bažnyčią. Tie žmonės pas mus turi pereiti
vienų metų katekizaciją, susipažinti ne tik su tikėjimo tiesomis,
bet ir apskritai su Bažnyčios, taip pat ir Stačiatikių, istorija. Žmonių, neturinčių jokių religinių šaknų, yra daug ir jie ateina pas mus
sąmoningai ieškodami.
– Užsiminėte apie jėzuitus, tad priminkite, kaip jie Novosibirske pradėjo veikti ir kaip ta veikla atrodo dabar?
Kai 1991 m. buvau pašventintas vyskupu, nuncijus sakė, kad
gerai, jog man už nugaros – stipri jėzuitų ordino atrama. Su tuometiniu Jėzaus Draugijos generolu Peteriu Hansu Kolvenbachu
kalbėjomės apie tai, kokią pagalbą iš tiesų galėtų teikti jėzuitai. Jis
turėjo visą sąrašą norinčiųjų vykti dirbti į Sibirą. Tad vienu metu
drauge su manimi čia buvo 10 jėzuitų. Kai kurie iš jų puikiai kalbėjo rusiškai, nes buvo baigę Rusikumą Romoje ir atvykdavo kaip
įvairių dalykų dėstytojai.
Šiandien jėzuitų Novosibirske mažai, ir aš pats gal dėl to kaltas,
nes jiems perdaviau gimnaziją Tomske, kuri, įsteigta pačių parapijiečių, čia veikė jau nuo 1994 metų. Ilgainiui parapijai administruoti gimnaziją pasidarė per sunku,
o katalikiška mokykla tik tada turi prasmę, jei ji
geresnė už kitas, kitaip neverta nė pradėti.
Po kurio laiko ir parapiją Tomske perdaviau
jėzuitams. Dabar joje nuolat gyvena 5–6 jėzuitai
ir tai viena geriausių mūsų vyskupijos parapijų.
O jėzuitų istorija čia labai įdomi. Rusijos valdovė Jekaterina II, Lietuvoje suvaidinusi neigiamą
vaidmenį, buvo palanki Jėzuitų ordinui. Kai
1773 m. popiežiaus spendimu ordinas buvo panaikintas, Rusijoje ji uždraudė skelbti jo bulę, tad
ordinas čia, taip pat ir Tomske, veikė ir toliau.
– Iki šiol manėme, kad jėzuitai išliko ir veiklos tęstinumą išlaikė tik carinės Rusijos sudėtyje
buvusioje LDK teritorijoje, bet, pasirodo, jie veikė ir Tomske!
Žinau, kad pirmiausia jėzuitai atvyko pas Pavolgio vokiečius, iš kur kilęs mano tėvas. Čia būta
iki 15 kunigų, ir tai yra daug! Vėliau jie keliavo link
Juodosios jūros ir apaštalavo netoli Odesos, iš kur
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kilusi mano mama. Į Sibirą atvyko kiek vėliau, tad neseniai minėjome jų veiklos Tomske 200 sukaktį. Bet kai 1814 metais Jėzuitų ordinui vėl buvo leista veikti, caras Aleksandras I netrukus jėzuitus išvijo
ir iš Pavolgio, ir iš Tomsko – iš visos Rusijos imperijos.
– Sakėte, kad Novosibirske jėzuitų sumažėjo, bet vienu metu
čia veikė ir naujokynas.
Taip, turėdavome net 12–15 kandidatų, kurie atvykdavo iš
Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Kazachstano ir Vidurinės Azijos.
Ilgainiui, kaip ir visur, jų sumažėjo. Kai ateidavo tik 1–2, didelių
namų laikyti nebebuvo prasmės, juos siųsdavome į naujokyną
Lenkijoje, o pastatą naudojame rekolekcijoms. Sovietmečiu mes,
Sibiro jėzuitai, buvome ypač susieti su Lietuvos jėzuitų provincija,
dabar – labiau su Lenkija.
– Priminkite apie jėzuitų ryšius su Lietuva.
Tai maloniausias laikas, kurį noriai prisimenu, nes buvau pirmasis jėzuitas, į Draugiją įstojęs Lietuvos provincijoje. 1973 m.
baigiau karinę tarnybą prie Maskvos ir atvykau aplankyti savo artimų giminaičių, tuo metu iš Sibiro persikėlusių gyventi į Lietuvą.
Čia pirmą kartą pamačiau tikrą bažnyčią ir kunigą, vilkintį sutana!
Karagandoje kunigai rengdavosi civiliais drabužiais, kad nesukeltų
valdžios įtarimo. Tąkart atsitiktinai sutiktas kunigas Kazimieras
Žemėnas man papasakojo, kad čia veikia ir kunigų seminarija.
Aišku, kunigystės pašaukimas kyla iš Dievo, jos nepasirinksi
kaip kokios nors kitos profesijos. Tačiau maždaug po metų pašaukimo malonė pradėjo veikti. Ir taip stipriai, kad supratau, jog nieko
nedarydamas pradėsiu eiti prieš Dievo valią. Tad nuėjau pas tėvą
Aleksandrą Chyrą – taip jį vadinome, nes nežinojome, kad iš tiesų
yra vyskupas, ir išsakiau jam savo svarstymus. Slapčia tikėjausi, kad
jis manęs nepalaikys, nes 1974 m. tapti kunigu Sibire buvo tikrai neįmanoma. Tačiau tėvas Aleksandras reagavo visiškai priešingai. Jis su
dideliu užsidegimu kalbėjo apie savo kunigystę, apie tai, kaip kartu
su kitais kunigais savo pašaukimą išgyveno kalėjimuose ir lageriuose. O baigė, sakyčiau, jėzuitiškai, – primindamas Jėzaus žodžius, kad
ne mes jį, o jis mus pasirinko. Taigi, reikią išsiaiškinti, ko nori Jėzus.
Kunigas patarė 10 dienų melstis į Šventąją Dvasią, davė man Bibliją,
kad kasdien skaityčiau. „Po 10 dienų Šventoji Dvasia tau tikrai pasakys“, – patvirtino atsisveikindamas. Kasdien po darbo eidavau pas jį
priimti Komunijos, meldžiausi ir jaučiausi toks emociškai pakylėtas,
kad atrodė, jog tikrai išgirsiu Šventosios Dvasios balsą, sakantį: „Juozapai, daryk taip ir taip...“ (juokiasi)
Kai supratau, jog Dievas tikrai nori, kad eičiau tuo keliu, parašiau kunigui Žemėnui, – laimei, išsaugojau jo duotą adresą. Jis
atsiliepė ir pakvietė bent savaitei atvykti į Lietuvą. Drauge su juo
aplankėme tėvą Joną Danylą. Tuomet dar nežinojau, kad jie abu
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jėzuitai, o tėvas Jonas – ir pogrindyje veikusių jėzuitų provincijolas. Jiedu tiesiog tarėsi, kaip man padėti tapti kunigu. Kunigas
Kazimieras man davė lotynų kalbos vadovėlį, sako, grįžk į Karagandą, o pas tave atvyks mūsų žmogus ir pasakys, ką daryti toliau.
Ir aš pusę metų su tėvu Aleksandru mokiausi lotynų. O jis iki karo
buvo kunigų seminarijos Ukrainoje profesorius, keletą metų – net
rektorius, Užkarpatės graikų apeigų katalikų vyskupo pagalbininkas. Ir šitas žmogus mane mokė lotynų kalbos! Iki šiol tai prisimenu kaip nuostabią pasaką.
– Per tą laiką atpažinote ir pašaukimą stoti pas jėzuitus?
Vėliau aš vis dėlto sužinojau, kad kunigai Kazimieras ir Jonas
yra jėzuitai, tad manyje gimė dar ir kitas pašaukimas – stoti į Jėzaus
Draugiją. Taip 1975 m. rugpjūčio 15 d. pradėjau savo naujokyną pas
t. Joną Danylą Bijutiškio klebonijoje. Kadangi jis nemokėjo rusiškai,
o aš tuo metu – lietuviškai, kalbėdavomės vokiškai. Teko būti itin
atsargiems, kad nekiltų įtarimas,
Turime palaikyti glaudesnius santykius su mūsų „motinine“
iš kur klebonijoje atsirado jaunas
provincija – mes joje gimėme kaip jėzuitai. Net 12 Sibiro jėzuitų vaikinas. Bet jaunam žmogui tai
čia pradėjo savąjį kelią Jėzaus Draugijoje.
buvo tokia romantika, kad reikėtų
apie tai knygą parašyti!
Pradžioje buvo planuojama, kad pogrindyje rengsiuosi ir kunigystei, kaip kai kurie tuo metu jau darė, nes sunku buvo įsivaizduoti, kad mane galėtų priimti į seminariją! Bet per porą mano
naujokyno metų situacija pasikeitė – vokiečiai pradėjo reikalauti
teisės išvykti gyventi į Vokietiją, nurodydami priežastį, kad Sovietų Sąjungoje negali ugdyti vaikų pagal savo protėvių tikėjimą, nes
vokiečiai katalikai čia neturi savo kunigų. Matyt, dėl tos priežasties mane priėmė į Kauno kunigų seminariją...
O žmogus, kuris mane, kaip buvo žadėta, aplankė Karagandoje, buvo garsus lietuvis misionierius jėzuitas Petras Dubliauskas,
tuo metu dirbęs Kustanajuje. Vėliau jis persikėlė į Karagandą ir jo
dėka daug jaunuolių, kurie norėjo tapti ne tik dvasininkais, bet ir
jėzuitais, atpažino savąjį pašaukimą, pvz., broliai Kannai ar trys
broliai Messmeriai. Prieš 2 metus miręs Nikolajus Kannas buvo
vyskupas Kirgizstane, o prieš 10 metų Maskvoje žuvęs Otto Messmeris – Rusijos jėzuitų provincijolas. Jaunuoliams, norintiems
tapti jėzuitais, vienintelė išeitis buvo vykti į Lietuvą. Ir net 12 jų
čia pradėjo savąjį jėzuito kelią.
Dabar atvykęs kalbėjau su Lietuvos jėzuitais, kad turime palaikyti glaudesnius santykius su mūsų „motinine“ provincija – juk
mes joje gimėme kaip jėzuitai. Nors juridiškai mūsų provincijų
dabar niekas nesieja, bet žmogiškus santykius būtina ir toliau palaikyti, nes jie mums labai reikalingi.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Apie Tai, kaip Jėzuitai
gyvuoja Švedijoje,
pasakoja Švedijos jėzuitų bendruomenės, vasaros
pradžioje lankiusios Lietuvos jėzuitus,
vyresnysis t. Klausas Dietzas.

Prieš ketverius metus lankiausi Vilniuje, ir miestas man labai patiko. Anuomet svarsčiau: kai mes iš Švedijos keliaujame į
Vokietiją, turime kirsti dar vieną valstybę – Daniją. Iš Lietuvos
keliaujant į Vokietiją reikia kirsti Lenkiją. O Lietuvą nuo Švedijos
skiria tik nedidelis ežeras – Baltijos jūra (juokiasi). Taigi, mes esame kaimynai! Ir mūsų bendruomenių situacija panaši – palyginti
su Vokietijos jėzuitais, jos nedidelės. Be to, netrukus būsime vienos provincijos nariai, tad pamaniau, kad mūsų bendruomenėms
būtų gera susitikti.
Atvykę buvome labai paliesti Lie- Nuo 1 iki 2 proc. Švedijos gyventojų yra katalikai, realiai jų
tuvos jėzuitų dosnumo ir draugišku- yra apie 150 tūkst. 60 proc. Švedijos katalikų yra gimę kitose
mo: jie – labai geri kaimynai ir dabar šalyse, 20 proc.– imigrantų vaikai, 20 proc.– konvertitai
jau puikūs mūsų bičiuliai! Vilniuje arba konvertitų vaikai.
aplankėme vietas, susijusias su jėzuitų
istorija, mums tai buvo labai nauja. Likome sužavėti, ką čia jie yra
nuveikę. Didelį įspūdį paliko Kaune gyvenantys vyresnio amžiaus
jėzuitai, jų patirta kankinystė sovietmečiu.
Gera buvo kartu leisti laiką, bendrauti, kalbėtis, dalintis asmeninėmis istorijomis. Nors esame skirtingi, bet turime daug bendro –
tas pats dvasingumas, tas pats tikslas kurti Dangaus karalystę savo
šalyse ir pasaulyje.
– Nuo kada jėzuitai veikia Švedijoje?
Jėzuitai bent porą kartų buvo atvykę į Švediją. Pirmą kartą –
1570 metais, siekdami užmegzti ryšį su karaliumi protestantu ir
norėdami jį palenkti į katalikų tikėjimą. Tuo metu Stokholme jie
pastatė pirmąją kolegiją, bet veiklą teko nutraukti.
Nuo 1870 m. dėl Kulturkampf – konflikto tarp protestantiškos
valdžios ir Katalikų Bažnyčios autoritetų, ypač švietimo srityje ir
bažnytiniuose paskyrimuose – maždaug nuo 1871 iki 1918 metų
jėzuitams buvo uždrausta dirbti Vokietijoje. Švedijoje dirbęs kunigas iš Elzaso, tėvas Bernardas, pranešė tėvui generolui, kad tam,
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jog šalis būtų labiau katalikiška, čia reikia
jėzuitų. Taip tėvas generolas atsiuntė vokiečių jėzuitus į Švediją. Tad 1879 metais
atverstas naujas jėzuitų istorijos Švedijoje
puslapis – jie buvo pakviesti perimti Šv.
Eugenijos bažnyčios ir parapijos. Nuo to
laiko jėzuitai keletą dešimtmečių turėjo
stiprią bendruomenę Stokholme ir keliose kitose vietose: Geteborge, Malmėje,
Jevlėje, Vesterose, Upsaloje.
Dabar yra dvi panašaus dydžio bendruomenės: viena, seniausia ir didžiausia
Švedijoje, įsikūrusi Stokholme, kita – Upsaloje, kur nuo 2001 metų veikia jėzuitų
globojama kolegija su penkiomis studijų
programomis. Dauguma kunigų Upsaloje dirba Niumano institute, kolegijoje ir vienas – parapijoje. Stokholme mes visi susiję
su parapija, tik darbuojamės skirtingose srityse, pavyzdžiui, vieni
organizuoja rekolekcijas, kiti dirba su studentais.
– Kiek jėzuitų dabar yra Švedijoje ir iš kur jie atvykę?
Skaičius kinta, šiuo metu du studijuoja užsienyje, tad mūsų
yra nuo 13 iki 15, priklauso nuo to, kaip skaičiuosi. Jėzuitų veiklos Švedijoje pradžioje dauguma jėzuitų buvo vokiečiai, bet tarp
jų būdavo vienas kitas čia gimęs ir į katalikų tikėjimą atsivertęs
jėzuitas. Dabar turime keturis Švedijoje gimusius jėzuitus, vienas
jėzuitas yra iš Meksikos, prieš keletą metų turėjome ir kunigą iš
Vengrijos, kitą – iš Madagaskaro, studentą iš Lenkijos. Taip pat
buvo kunigas italas. Dauguma jėzuitų – vokiečiai, provincijoje oficiali kalba, kuria bendraujama, taip pat vokiečių. (Švedijos jėzuitai
priklauso Vokietijos provincijai – red. past.) Tačiau savo bendruomenėje kalbamės švediškai. Ir, žinoma, visi bendruomenės nariai
kalba angliškai. Į Švediją atvyksta daug užsieniečių iš Afrikos, Indijos, Italijos, tad išpažinčių klausome švedų ir anglų kalbomis.
Kai kurie jėzuitai dar kalba prancūziškai, itališkai, ispaniškai.
– Katalikų Bažnyčia šioje šalyje turbūt nedidelė?
Nuo 1 iki 2 proc. Švedijos gyventojų yra katalikai, oficialiai
teigiama, kad jų yra 120 tūkst., realiai – apie 150 tūkst. Dauguma – imigrantai, atvykę skirtingu metu
iš viso pasaulio: per karą – pabėgėliai,
78 katalikų kunigai yra dieceziniai, 79 priklauso
po karo – išgyvenusieji koncentracijos
vienuoliniams ordinams. Daugiausia yra lenkų kunigų
stovyklose Lenkijoje, vėliau – darbo iešpranciškonų. Be jėzuitų, dar yra dominikonų, karmelitų,
kantys žmonės iš Austrijos, Vokietijos,
benediktinų, pasionistų. Švedijoje veikia 44 katalikų
Ispanijos, Kroatijos ir Italijos, vengrai,
parapijos, vienijamos vienos vyskupijos.
pabėgę po 1956 m. revoliucijos. Daug

14 laiðkai bièiuliams

Draugijoje
Čilės gyventojų, kitų lotynų amerikiečių, imigrantų iš Afrikos šalių, Palestinos, Libano, Sirijos.
60 proc. Švedijos katalikų yra gimę kitose šalyse, 20 proc.–
imigrantų vaikai, 20 proc. – konvertitai arba konvertitų vaikai.
Kiekvienos kartos žmones turime kviesti tapti katalikais, nėra
tradicijos, pvz., kaip Italijoje, – jei mano tėvai italai, vadinasi, aš
katalikas ir mano vaikai katalikai. Mes turime kiekvienos kartos
žmones laimėti Katalikų Bažnyčiai.
Kitos Bažnyčios Švedijoje labai silpnos, pvz.,
Liuteronų Bažnyčia didelė, bet jai priklausančių
tikinčiųjų skaičius kiekvienoje kartoje mažėja
nuo 19 iki 17 proc. Liuteronų Bažnyčia pasižymi liturgija, bažnytine muzika, bet jos teologija Švedijoje labai silpna. Laisvosios Bažnyčios
nėra gausios, jų narių amžius vis didėja. Su kai
kuriomis palaikome gerus ryšius. Valstybinė
Švedijos Bažnyčia, kurioje vyskupai buvo skiriami vyriausybės, gyvavo iki 2000-ujų metų.
Kalbant apie dvasininkus, 78 katalikų kunigai yra dieceziniai, 79 priklauso vienuoliniams ordinams. Daugiausia yra lenkų kunigų pranciškonų, iš įvairių jų atšakų, pvz., kapucinų. Be jėzuitų, dar yra dominikonų, karmelitų, benediktinų,
pasionistų. Mūsų vyskupas, dabar jau ir kardinolas, – karmelitas.
Švedijoje yra 44 parapijos, vienijamos vienos vyskupijos.
Per šių metų Velykas savo parapijoje Stokholme pakrikštijome 44 suaugusius konvertitus katalikus. Žmonės reflektuoja savo
tikėjimą, net jei jų šeima prieštarauja, vis tiek nori tapti katalikais.
Pasirinkti tapti kataliku Švedijoje atrodo keista, neįprasta, egzotiška – kaip Lietuvoje kas nors taptų musulmonu. Apskritai šalyje
požiūris į visas religijas negatyvus. Žmonėms islamas siejasi su
terorizmu ir kitos religijos įvardinamos kaip blogis. Ypač 15–17
metų jaunimui sunku būti katalikais – kai jie pasako, kad yra tikintys, krikščionys, dažniausiai kitų reakcija būna: „Tu – beprotis!“
Parapijoje Stokholme turime labai charizmatišką choro vadovą, subūrusį 17–25 metų jaunimo chorą. Jame – apie 30 narių, kiekvieną antradienį jie renkasi repetuoti ir kartą per mėnesį gieda
sekmadienio Mišiose. Bet tikėjimo situacija sudėtinga. Ir tėvai, ir
kunigai stengiasi padėti jaunuoliams gyventi savo tikėjimu.
– Kaip Švedijoje, itin pasaulietiškoje šalyje, atrasti Dievą padeda ignaciškasis dvasingumas?
Žmonės trokšta gelmės, jiems neužtenka linksmų giesmių
bažnyčioje ar gero pamokslo, jie ieško asmeninės patirties, siekia
suprasti, ko Dievas iš jų nori. Tad mes rengiame daug dvasinių pratybų, rekolekcijų, ir dauguma per jas susipažįsta su ignaciškuoju

Nuotr. iš Stokholmo šv. Eugenijos parapijos interneto
svetainės
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dvasingumu, kaip atlikti sąžinės ir dienos peržvalgas. Pas mus
nuolat kas nors vyksta, ypač parapijoje Stokholme. Kitos parapijos kviečia mus, jėzuitus, vesti rekolekcijų ar tiesiog aukoti Mišių,
kai parapijos kunigas kur nors išvyksta. Tad ten irgi galime supažindinti žmones su ignaciškuoju dvasingumu. Turime knygyną,
kuriame yra švediškų ar angliškų knygų apie ignaciškąjį dvasingumą. Liuteronai Švedijoje taip pat neblogai su juo susipažinę, nes
daug liuteronų kunigų ir vyskupų vyksta į Angliją, St. Beuno rekolekcijų centrą Velse, atlikti ignaciškųjų rekolekcijų, o grįžę veda
dvasines pratybas savo Bažnyčios nariams.
– Kaip Švedijos jėzuitai reaguoja
Manau, mūsų laukia gera ateitis. Administracija bus
būsimos bendros jėzuitų provincijos
sutelkta vienoje vietoje – kai bendruomenės mažos, tai
steigimą, ko iš jo tikitės?
yra gerai. Nebus kokia nors diktatūra iš Vokietijos pusės,
Savo bendruomenėje Stokholme
bet palaikysime dialogą.
turime 50 metų patirtį ir tradiciją
Tarptautiškumas jėzuitams buvo būdingas visais laikais.
aptarti, reflektuoti, diskutuoti, kaip
ir ką reikėtų nuveikti, palaikant dialogą su mūsų provincijos centru Miunchene. Dabar, septyniese
aplankę Lietuvoje esančius jėzuitus, matome, kad suprantame
vieni kitus, turime daug bendrų dalykų, galime padėti, įkvėpti,
palaikyti vieni kitus. Tokia būtų ir Europos centro jėzuitų provincijos ateitis. Nebus kokia nors diktatūra iš Vokietijos pusės,
bet palaikysime dialogą. Jūsų jėzuitams irgi žinoma patirtis,
kaip bendradarbiauti vieniems esant Vilniuje, kitiems – Kaune,
tretiems – Šiauliuose.
Tarptautiškumas jėzuitams buvo būdingas visais laikais. Seniau
visi mokėjo lotyniškai, tad jėzuitai galėjo lotyniškai dėstyti bet kurioje šalyje. Dabar bendra jėzuitų, ypač jaunesniųjų, kalba dažniausiai yra anglų. Manau, mūsų laukia gera ateitis. Administracija bus
sutelkta vienoje vietoje – kai bendruomenės mažos, tai yra gerai.
– Kokie, jūsų nuomone, turėtų būti pagrindiniai būsimos
provincijos darbai?
Šios provincijos prioritetas yra akademinis darbas, nes Austrijos ir Vokietijos teologijos mokyklos vertinamos visame pasaulyje. Antra – darbas su jaunimu. Lietuvos provincija maža, bet turi
dvi dideles svarbias mokyklas. Trečia – dialogas su šiuolaikine
visuomene: domėtis, stengtis suprasti, kas yra naujasis ateizmas,
kokių kyla naujų etinių problemų. Diskutuoti ne tik akademiniu
lygmeniu, bet ir kasdieniškai. Taip pat palaikyti dialogą su įvairių
religijų išpažinėjais ir skirtingomis krikščioniškomis bendruomenėmis, padėti vieni kitiems kurti geresnę visuomenę.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
Iš anglų kalbos išvertė Monika Smalinskaitė
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Kiek duonos kepalėlių turi
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė?
Verta dėkoti Viešpačiui, šventajam
Ignacui ir bendruomeniškiams už pasitikėjimą ir mūsų, trijų Lietuvos Krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenės (LKGB) atstovų –
Rasos Darbutaitės, Linos Jakelės ir Bažnyčios asistento tėvo Algimanto Gudaičio, SJ, – išsiuntimą į pasaulinę bendruomenės asamblėją, vykusią 2018 metų liepos
22–31 dienomis Buenos Airėse, Argentinoje. Buvimas Šv. Juozapo kolegijoje, kurioje
būsimasis popiežius Pranciškus praleido didžiąją savo jėzuitiško
gyvenimo dalį, – tai vienas iš ženklų, rodžiusių, kaip Viešpaties
gebėjimai planuoti pranoksta bet kokią mūsų organizacinę kompetenciją, nes geresnio pasirengimo popiežiaus vizitui Lietuvoje
negaliu įsivaizduoti.
Pasaulinėje asamblėjoje paminėjome keletą svarbių įvykių, visų
pirma – naujų bendruomenių – Latvijos, Mauricijaus ir Vietnamo –
priėmimą į Pasaulio KG bendruomenę. Ypač džiaugiamės ir sveikiname kaimynus latvius, kurių „krikštatėviai“ britai negailėjo gerų
žodžių, pripažindami Latvijos bendruomenės brandą. Išgyvenome
pasitikėjimą bendruomene ir rinkdami Pasaulio KG bendruomenės tarybą bei pirmininką, kuriuo išrinktas Denisas Dobbelsteinas
iš Belgijos. Susikaupimas ir ramybė balsuojant rodė, kad Šventoji
Dvasia darbavosi itin uoliai (nes kai kurių kandidatų asamblėjoje
nebuvo). Nepaprastai džiaugsmingai klausėmės žinios, kurią perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo laiškas. Buvęs Pasaulio
bendruomenės pirmininkas Mauricio Lopezas prisiminė, kad, jam
susitikus popiežių pavasarį, vienas iš Šventojo Tėvo klausimų buvo:
„Kaip sekasi ruoštis asamblėjai?“ Popiežius jėzuitas – neįtikėtina
privilegija KG bendruomenei.
Susidūrimas su Šv. Mykolo (San Miguel) parapijos (kur anksčiau lankydavosi ir būsimasis popiežius) žmonių gyvenimais leido patirti argentiniečių svetingumą ir atvirumą. Pašiūrėse prisiglaudusių ir gatvėje gyvenančių vaikų veiduose matėsi akivaizdus
skurdas, tačiau žmonės nepraranda vilties ir su argentinietišku užsispyrimu imasi paprasčiausių iniciatyvų. Pavyzdžiui, „socialinis
centras“ – tai tik mažutėlis kambariukas, kuriame viena moteris

Iš kairės: Lina Jakelė, t. Algimants Gudaitis, SJ, Rasa Darbutaitė
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savo iniciatyva gamina valgyti, rūpinasi, kad
vaikai keletą valandų turėtų kur prisiglausti
ir jiems netektų šalti gatvėje. Jokių struktūrų,
institucijų ar didelių investicijų – tik dvi rankos ir mylinti širdis.
Pirmą kartą bendruomenės istorijoje
buvo pasirinktas neįprastas asamblėjos formatas – dvasinės pratybos, per kurias tyloje,
asmeninėje maldoje ir pasidalijimuose grupelėse bandėme atpažinti turimus duonos
kepalėlius, kuriais esame kviečiami dalintis
su kitais. Šv. Ignaco paliktos priemonės –
bendruomeninis įžvalgumas, peržvalga, dvasiniai pokalbiai – per visą asamblėjos laiką
buvo intensyviai naudojamos svarstant, kurlink Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei keliauti toliau.
Per bendruomeninės įžvalgos procesą
patyrėme džiugų pasitikėjimą grupelėse,
jautėme didėjantį vienas kito atvirumą, išgyvenome praturtinančią tautų ir patirčių
įvairovę, su dėkingumu įsivardijome bendruomenės dovanas, tarp jų – turtingą (nors
ne visada paprastą) kelionę nuo Marijos sodalicijų iki Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės. Kaip itin vertingą lobį Pasaulio
krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai ne kartą minėjo
bendrystę su jėzuitais, su kuriais dalijasi šventojo Ignaco dvasingumu. Kaip bičiulystės ženklą priėmėme ir Pasaulio KG bendruomenės Bažnyčios asistento, Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Arturo Sosos apsilankymą ir kalbą, kurioje KG bendruomenę
jis pavadino įžvalgos bendruomene.
Dvasinė kelionė neapsiėjo ir be kliūčių: atpažinome bendruomenines ir asmenines paralyžiaus vietas, kai kada baiminomės
dėl įžvalgos proceso neapibrėžtumo ir nekonkretumo, išgyvenome sunkumą būti nešališki. Tačiau kiekvieną kartą, bendrame
rate išsakius savo nuogąstavimus, dvasines pratybas vedusi komanda grąžindavo asamblėjos dalyvius į asmeninę maldą, kurioje
likdavome pasitikėdami, kad Viešpats, tiek metų vedęs bendruomenę, nepaliks ir šįkart.
Ir nepaliko. Nors konkrečių ir išmatuojamų rezultatų, kaip kai
kuriems norėjosi, nebuvo. Bet dvasinei kelionei gaires Viešpats
davė, o sukonkretinti jas reikės nacionalinėms bendruomenėms.
Asamblėjos pabaigoje įsivardijome, kad Viešpats mus ragina gilinti
savo tapatybę, tai darant per savo vidinį atsivertimą, kuris padėtų

18 laiðkai bièiuliams

Bendruomenëse
būti ištikimesniems mūsų charizmai. Taip pat esame kviečiami
dalytis ignaciškojo dvasingumo dovana. Būtent įžvalgumas ir kitos
ignaciškojo dvasingumo priemonės yra tai, ko negalime pasilaikyti
vien sau. Ir galiausiai – esame kviečiami atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti į tarnystę pas stokojančiuosius ir sėti gailestingumo, džiaugsmo bei vilties sėklas visame pasaulyje.
Rasa Darbutaitė, Lietuvos KG bendruomenės pirmininkė

Latvijos KG bendruomenės augimo istorija

Latvijos Krikščioniško gyvenimo bendruomenės istorija prasidėjo 2004-aisiais, kai, palydima Karlio Freibergo, Rygoje susitiko pirmoji grupelė. Tarp jos narių buvo Latvijos universiteto
matematikos profesorius Ēvalds Ikaunieks, jau šiek tiek patyręs,
ką reiškia praktikuoti ignaciškąjį dvasingumą. „Gerąją naujieną“
apie Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenes buvo paskleidę
Rygoje dirbę Prancūzijos diplomatai. Ēvalds tapo pirmuoju KG
bendruomenės pirmininku ir koordinatoriumi Rygoje. 2006 m.
atlikusios ignaciškąsias rekolekcijas susibūrė trys naujos grupės,
ir prasidėjo bendruomenės susitikimai. Latvijos KG bendruomenės augimo ir vystymosi nebūtų galima įsivaizduoti be stipraus
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos bei Eucharistinio Jėzaus
seserų vienuolijos palaikymo.
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Iš kairės: Latvijos KG bendruomenės pirmininkė Līga Nenaševa, Jėzaus Draugijos generolas, Pasaulio KG bendruomenės
Bažnyčios asistentas t. Arturo Sosa ir Latvijos bendruomenės
Bažnyčios asistentas t. Jānis Meļnikovs Pasaulio bendruomenės
asamblėjoje Buenos Airėse.

2008 m. lankydamasi Latvijoje Jėzaus
Draugijos generolas t. Adolfo Nicolás išreiškė
palaikymą Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei ir pažadėjo melstis už mus. Taip
pat mus palaikė ir Pasaulio KG bendruomenės Bažnyčios viceasistentas t. Lukas Rodriguezas, kuris dukart lankėsi Rygoje, susitiko
su bendruomenės nariais ir vedė ugdymo seminarus. Bet labiausiai esame dėkingi dviem
mūsų mylimiems Lietuvos jėzuitams, kuriuos
vadiname tiesiog dvynukais – t. Algimantui
ir t. Aldonui Gudaičiams. Dar iki jėzuitams
pradedant misiją Rygoje, visą dešimtmetį kartą per mėnesį jie atvykdavo pas mus, vadovaudavo rekolekcijoms ir kasmėnesiniams
susitikimams, drąsino nebijoti gyventi ignaciškuoju dvasingumu.
Beje, iki 2017 m. t. Algimantas Gudaitis buvo ne tik Lietuvos, bet
ir Latvijos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios
asistentas. 2017 m. vasarą mūsų bendruomenės Bažnyčios asistentu paskirtas Rygoje gyvenantis jėzuitas t. Jānis Meļnikovs.
Kasmet Latvijos KG bendruomenė pasipildydavo naujomis
grupėmis, šiemet jų jau yra aštuonios, susibūrusios skirtinguose Latvijos miestuose. 2013 m. Latvijos KG bendruomenė įgijo
„krikštatėvius“ – Pasaulio KG bendruomenė paskyrė Velso bendruomenę būti atsakingai už mūsų dvasinį augimą ir ugdymą, rengiantis tapti Pasaulio KG bendruomenės šeimos nariais. 2013 m.
buvo išrinkta pirmoji Latvijos bendruomenės Vykdomoji taryba,
o bendruomenės pirmininke tapo Inese Runce. 2018-aisiais ši
tarnystė teko Līgai Nenaševai.
Nors ir neseniai susibūrusi, mūsų bendruomenė jau dalyvavo
pasaulinėje bendruomenės asamblėjoje Libane, Europos asamblėjoje Rėgensburge, Vokietijoje, jaunimo ugdymo susitikime Maltoje,
šeimų ugdymo savaitgalyje Lenkijoje, Europos bendruomenių migracijos projekte Ragusoje, Italijoje, kituose tarptautiniuose renginiuose. Visa tai ne tik praturtino mūsų ignaciškąją ir bendruomeninę patirtį, paskatino toliau eiti ignaciškuoju keliu, bet ir šią vasarą
Buenos Airėse vykusioje pasaulinėje asamblėjoje leido mums tapti
Pasaulio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariais.
Nebūtume, kas dabar esame, jei ne mūsų broliai ir sesės iš Lietuvos KG bendruomenės – jie meldėsi už mus, lydėjo ir palaikė.
Tad esame labai dėkingi Lietuvos bendruomenei už dalijimąsi patirtimi ir už draugystę.
Inese Runce, buvusi Latvijos KG bendruomenės pirmininkė
Iš anglų kalbos išvertė Monika Smalinskaitė
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Popiežius Pranciškus mums nuolat primena, kad krikščionio
gyvenimas tiek gerais, tiek blogais laikais yra džiaugsmo šaltinis.
Gilų vidinį džiaugsmą šv. Ignacas vadina paguoda. Jis kyla atpažinus
laisvę tarnauti kitiems. Įžvalgumas – tai raktas į džiaugsmo gyventi
kaip Kristaus mokiniui šaltinį. Štai kodėl popiežius Pranciškus mus
kviečia įžvalgumą padaryti įprasta savo asmeninio krikščioniško,
bendruomeninio ir Bažnyčios gyvenimo dalimi.
Tarp kelių kepalėlių ir žuvų, kuriomis KG bendruomenė dalijasi
su Bažnyčia ir pasauliu, ji turi asmeninio ir bendruomeninio dvasinio įžvalgumo patirtį. Popiežius Pranciškus paprašė ypatingos Jėzaus Draugijos pagalbos skleidžiant įžvalgumą Bažnyčios gyvenime.
Šis kvietimas skirtas visiems, besidalijantiems ignaciškuoju dvasingumu. KG bendruomenė, kaip šv. Ignaco įkvėptas pasauliečių judėjimas, yra tinkamiausia padėti ugdyti pasauliečių Bažnyčią, pajėgią
vadovautis ir asmeniniu, ir bendruomeniniu įžvalgumu.
„Įžvalgumas būtinas ne tik ypatingomis akimirkomis ar tada,
kai reikia gvildenti sunkias problemas, priimti esminius sprendimus. [...] Mums įžvalgumo visada reikia, kad gebėtume atpažinti
Dievo ir jo malonės metą, neignoruoti jo įkvėpimų, nenuleisti negirdomis kvietimo augti. Visa tai dažnai vyksta nedidelių ir, regis,
nesvarbių dalykų plotmėje, nes didžiadvasiškumas reiškiasi paprastuose bei kasdieniuose dalykuose“, – primena popiežius Pranciškus
Apaštališkajame paraginime „Būkite linksmi ir džiūgaukite“.
Įžvalgumas reikalauja išlaikyti ignaciškąjį nešališkumą, kylantį
iš tos vidinės laisvės, kuria įveikiame bet kokį prisirišimą prie savų
interesų, turtų ar priemonių. Jis reikalauja ugdyti jautrumą laiko
ženklams, mokytis suvokti, kur ir kaip Dvasia veikia šiandienos
pasaulyje, socialiniame kontekste, kuriame atsiskleidžia kiekvieno
mūsų, visuomenės ir aplinkos gyvenimas. Įžvalgumas reikalauja tokios tylos, kuri atsiskiria nuo triukšmo, trukdančio išgirsti Dvasią.
KG bendruomenės Bendruosiuose principuose kalbama apie
reguliarią dvasinių pratybų praktiką – įžvalgumo mokyklą, kaip
ypatingą mūsų dvasingumo ištaką bei jam būdingą priemonę. Taip
gyva asmeninio ir bendruomeninio įžvalgumo patirtis gali tapti tikra dovana Bažnyčioje ir bet kurios pasaulio veiklos išminties įrankiu, tarnaujant Evangelijos, kuri yra KG bendruomenės krikščioniško gyvenimo būdo pagrindas, džiaugsmui. Paguoda yra Dvasios
dovana, kurios turime atkakliai prašyti. Melstis ir mokyti paguodos
prašymo maldos – tai būdas, padedantis mums dalytis su kitais
Evangelijos džiaugsmu.

K. Karašausko nuotr.

Iš Jėzaus Draugijos generolo Arturo Sosos kalbos, pasakytos
KG bendruomenės pasaulinėje asamblėjoje Buenos Airėse

laiðkai bièiuliams 21

Tikëjimas ir gyvenimas

Gražvydas Bareišis

Verslo etika ignaciškuoju požiūriu

„Verslo etikos vadyba ir mokymas: pasaulinės tendencijos ir iššūkiai“ – taip vadinosi Šveicarijos jėzuitų organizuota tarptautinė
konferencija, vykusi 2018 m. gegužės 13–16 d. Konferencijos tikslas – įsigilinti į globalaus pasaulio galimybes ir iššūkius, kylančius
taikant etikos standartus versle, bei aptarti, kuo šiame kontekste gali
pasitarnauti ignaciškoji tradicija. Diskusijose dalyvavo akademinės
visuomenės atstovai iš jėzuitų ir kitų didžiųjų universitetų verslo
mokyklų. Praktinėmis įžvalgomis dalijosi tarptautinių bendrovių
vadovai iš Šveicarijos ir aplinkinių Europos šalių. Jėzuitai atvyko iš
Afrikos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir Europos šalių mokymo įstaigų.
T. Johnas Dardis, jėzuitų generolo apaštalinio planavimo patarėjas iš Romos, pristatė pranešimą apie šv. Ignaco lyderystės mokymą, kurį įmanoma pritaikyti versle. Jo teigimu, pasaulyje per 100
tūkst. jėzuitų ir pasauliečių dirba įvairiose mokymo įstaigose. „Dėl
to turime gerą poziciją, siekdami pagrindinio tikslo: ugdyti aistra ir
vizija degančius vyrus ir moteris, kurie vadovaudamiesi nekintamomis vertybėmis imasi aktyvių veiksmų keisdami pasaulį.“
Ir vis dėlto, kodėl jėzuitams rūpi verslo etikos tema? Pažvelkime
į istoriją. Septintajame dešimtmetyje „kapitalizmo tėvynėje“ Jungtinėse Amerikos Valstijose susirūpinta produktų saugumu, chemine
tarša, vandens ir oro švara. 1972 m., išaiškėjus nelegaliam politinių
partijų finansavimui, kilo Votergeito skandalas. Netrukus (1975 m.)
didelės JAV naftos bendrovės sulaukė kaltinimų dėl korupcijos tarptautiniu mastu. Karo pramonė, tarptautinės korporacijos nuolat susilaukdavo pilietinės visuomenės kritikos ir pasipiktinimo.
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Atsakydamas į kritiką, verslas pradėjo vystyti socialinės atsakomybės strategiją. Imta investuoti lėšų į programas, kuriomis verslas
prisidėdavo prie bendro gėrio. Paprastai, atsižvelgiant į verslo pobūdį, remiamos tokios programos, kurios turėtų kompensuoti bendrovės vykdomą neetišką, visuomenei žalingą veiklą.
Kokia verslo pridėtinė vertė visuomenei? Kokios žmonių grupės
suinteresuotos verslo sėkme ir jaučia jos padarinius? Kokios verslo
vertybės? Ar verslas vadovaujasi bendraisiais moralės principais?
Siekdami atsakyti į šiuos klausimus, apie etiką ir verslą kalbėti pradėjo filosofai, teologai ir dvasininkai. Atsitiktinumas ar ne, bet pirmieji juos iškėlė jėzuitai. Būtent t. Raymondas Baumhartas parengė
publikaciją „Ar verslininkai yra etiški?“, kurią 1961 m. išspausdino
Harvardo žurnalas Business Review. 1968 m., jau tapęs Čikagos
Lojolos universiteto rektoriumi (pirmuoju, turinčiu verslo administravimo daktaro laipsnį), išleido knygą „Sąžiningas pelnas. Ką
verslininkai sako apie etiką versle“. Kaip savo pranešime patvirtino
Kalifornijos šv. Klaros (Santa Clara) universiteto verslo etikos studijų centro direktorius Kirkas Hansonas, dažnai jėzuitų universitetų
profesoriai buvo kviečiami į kitų JAV universitetų verslo mokyklas,
kur skleisdavo verslo etikos idėjas. Jėzuitai pagrįstai yra verslo etikos
mokymo pradininkai.
Konferencijoje prieita prie išvadų, kad ir dabar verslo mokyklose trūksta verslo etikos, kaip studijuojamo dalyko, integracijos verslo vadybos ir panašiose studijose. Net jėzuitiškos tradicijos universitetai, vertindami programas ir studentų pasiekimus, turi prisiminti
etikos principus. Verslas patvirtino, kad investicija į darbuotojus,
vietinę bendruomenę ir aplinką atsiperka per ilgą laiką. Skandalai, kylantys dėl neetiškos verslo veiklos, kainuoja brangiai ir gali
sužlugdyti įmonės reputaciją, tačiau vis dar yra labai daug verslo,
siekiančio greito pelno, neįvertinančio ilgalaikės grąžos ir, geriausiu
atveju, apsiribojančio socialinės atsakomybės programa.
Kokia nauda iš tokios konferencijos Lietuvos jėzuitams ir jų bičiuliams? Į konferenciją buvo pakviesti atstovai iš visų penkių jėzuitų provincijų (Austrijos, Vengrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Lietuvos),
kurios per kelerius ateinančius metus turėtų susijungti į vieną. Tai
ne tik bendrystę stiprinantis susitikimas, bet ir gera proga dalintis
patirtimi. Jėzuitams visame pasaulyje tenka dirbti su verslininkais,
teikiančiais paslaugas ir paramą. Abiem atvejais svarbu, kad verslas
turėtų gerą reputaciją, pelnas nebūtų sukauptas išnaudojant darbo
jėgą, vengiant mokesčių ar dėl kitokių spekuliacijų. Ši konferencija
suteikė žinių, kaip atpažinti etišką verslą ir kaip pritaikant šv. Ignaco
mokymą paskatinti verslininkus būti labiau etiškus. Vienas iš pasiūlymų – parengti šešių dienų šv. Ignaco dvasinių pratybų programą
įmonių vadovams.

Konferencija Šveicarijoje
buvo antroji iš suplanuotų
trijų. Pirmoji vyko
Maniloje, Filipinuose,
o trečioji
2019 m. liepos 11–14 d.
vyks Šv. Klaros universitete
Kalifornijoje, JAV.
Dalyvauti
išties verta!
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Nebijokite
krizių
Šį pavasarį vienuoliktaisiais
jėzuitiško ugdymo metais
Eugenijus Puzynia, SJ,
buvo pašventintas diakonu.
Kaip šis ilgas kelias padėjo
pasirengti dvasininko
tarnystei – ir ne tik apie
tai, – Eugenijus papasakojo
žurnalo redaktorei
Jūratei Grabytei.
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Ilgas ugdymas Jėzaus Draugijoje pirmiausia ugdo mus kaip
žmones. Dvasininko tarnystės šiuo atveju nepabrėžčiau. Visada
svarbu pirmiausia žmogiškai subręsti, o tam reikia nemažai laiko,
tam skirtos ne tik filosofijos ar teologijos studijos, bet ir laikas tarp
studijų – įvairios praktikos, apaštalinės patirtys.
– Jėzuitiškas ugdymas ir pasižymi tuo, kad tarp studijų yra
daug praktikų. Kurios iš jų įsiminė labiausiai?
Atėjęs į naujokyną žmogus jau pratinamas prie apaštalinio gyvenimo būdo. Jis turi atlikti praktiką ligoninėje, taip pat vadinamąją piligrimystės praktiką. Studijos irgi yra tam tikra praktika. Visos
praktikos ir studijos ugdo, padeda suprasti, kad jėzuito gyvenimas
bus kupinas įvairių patirčių, ne vien maldos ar kontempliacijos.
Po naujokyno dvejus trejus metus studijuojama filosofija,
paskui daroma dažniausiai poros metų pertrauka, vadinamasis
interstitiumas, lotyniškai reiškiantis „tarp ir tarp“ – tarp teologijos ir filosofijos. Tuo metu esi paskiriamas dirbti, pvz., į mokyklą,
kaip teko man, ar kitai apaštalinei veiklai, tiesiogiai nesusijusiai su
studijomis. Po šios praktikos jėzuitas kviečiamas trejus ketverius
metus studijuoti teologiją.
– Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte per tuos ilgus
ugdymo metus?
O, jų labai daug... Naujokyne man labai įsiminė ligoninės
praktika pas Motinos Teresės seseris Vilniuje. Tai buvo labai gili
ir stipri, mane nepaprastai sukrėtusi patirtis. Reikėjo patarnauti
benamiams, ligoniams, plauti jiems kojas, drąsiai galiu sakyti –
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dažnai sukirmijusias... Vėliau – filosofijos studijos. Koks iššūkis
išvykti gyventi į kitą šalį! Anksčiau iš Lietuvos buvau išvykęs nebent į turistinę kelionę, o dabar turėjau keletą metų gyventi Paryžiuje – kitas kraštas, kultūra, kalba. Filosofiją studijuodamas skaitai įvairius autorius, ne vien religinius – net tikėjimo krizę galima
išgyventi. Vėl didžiulis iššūkis.
Po studijų atlikau praktiką Kaune, kur turėjau daug įvairios
apaštalinės veiklos: Jėzuitų gimnazijoje buvau tikybos mokytojas,
klasės auklėtojas, įkūriau chorą ir jam vadovavau – patyriau tikrai daug kūrybinio džiaugsmo. Ir po to man buvo labai sunku
pereiti prie teologijos studijų. Vėl knygos, vėl nauja kalba ir naujas kraštas. Šį kartą – Italija. Ten išgyvenau tikrai nemažą krizę.
Net buvau įsimylėjęs ir jau maniau, kad jėzuitu nebebūsiu. Bet
šiek tiek stabtelėjau, netgi studijas nutraukiau, turėjau pusę metų
svarstymams. Mano vadovybė labai supratingai priėmė šitą mano
dvejojimą. Visos patirtys – ir įsimylėjimas – yra Dievo dovana,
tad naudodamasis ignaciškaisiais principais bandai atpažinti,
kurios dovanos tau labiausiai tinka, su kuriomis tiesiausiu keliu
pasieksi savo pagrindinį tikslą – garbinti, šlovinti savo Kūrėją ir
jam tarnauti, – o kurios nuo jo galbūt atitolins. Viską apsvarstęs,
nusprendžiau toliau tęsti savo kelionę su Jėzaus Draugija.
– Paminėjote dovanas – Dievas iš tiesų jums jų nepagailėjo.
Pirmiausia atpažinote savo kaip muziko pašaukimą. Tačiau, nebaigęs studijų, pasukote kitu keliu.
Nesakyčiau, kad muzika yra mano pirmasis pašaukimas. Būdamas paauglys pirmą kartą atėjau pas tuometinį mūsų parapijos
Klaipėdoje kleboną jėzuitą Algį Baniulį ir pareiškiau: stosiu į seminariją. Jis klausia: o kiek tau metų? Gal, sako, dar pasimokyk...
Iš tiesų buvau labai susižavėjęs dvasiniu keliu, jėzuitų tarnyste
mūsų parapijoje. Joje dirbo tokios asmenybės, kaip Antanas Šeškevičius, Jonas Zubrus, neseniai amžinybėn iškeliavęs Ladislovas
Baliūnas, Vidmantas Šimkūnas. Žavėjo jų santykis su žmonėmis,
apaštalavimas. Tai mane ugdė nuo vaikystės. Kieme draugų net
buvau vadinamas „kunigėliu“. Tik vėliau mūsų parapijos vargonininkės dėka radau muziko kelią. Įstojau į Stasio Šimkaus konservatoriją. Atsivėrė naujas pasaulis, nėriau į jį kaip žuvis į vandenį.
Esu labai dėkingas savo pedagogams – ten sutikau nuostabių asmenybių! Paskui tęsiau studijas Muzikos akademijoje, bet buvau
sau pasakęs, kad jei vaikystės pašaukimas kunigystei tikras, jis
kažkokiu būdu grįš. Ir grįžo. Netikėtai, per pačias studijas...
Visus drąsinčiau krizių nebijoti, nes tai – metas, kai galime
atpažinti ne tik savo ribas, bet ir Dievo veikimą, kurio pakanka,
kad trokštum jam tarnauti. Mokydamasis Muzikos akademijoje
pajutau, kad gyvenimas eina tarsi ne ta vaga, jutau, kad trokštu

laiðkai bièiuliams 25

Paðaukimas

Eugenijaus Puzynios, SJ,
kunigystės šventimai vyks
š. m. gruodžio 1 d.
Kauno šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčioje.
Primicijų šv. Mišios –
gruodžio 2 d.
Klaipėdos
šv. Juozapo Darbininko
bažnyčioje.
T. V. Sadausko nuotraukos
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kažko daugiau – irgi buvo ištikusi tam tikra krizė. Tad susiradau
pažįstamus jėzuitus ir pasiprašiau pas juos.
– O ką Draugijoje atpažinote kaip didžiausią dovaną keliaujant link Dievo?
Dievas norėjo duoti daug dovanų tėvui Ignacui, per jį – Draugijai ir visai Bažnyčiai, taip pat ir pasauliečiams. Man šv. Ignaco
Lojolos dvasingumas – labai įkūnytas, nes nuolat esi raginamas ne
tik žvelgti į dangaus aukštybes, bet ir į žemę, kur konkrečiai gyveni.
Ypač brangus ignaciškojo dvasingumo principas „rasti Dievą visur“. Kad ir ką išgyvenčiau – krizę, sumaištį, džiaugsmą ar laimę –
turiu ieškoti, kur už to slypi Dievas. Kitas principas – tyrimas, dvasinė įžvalga. Kokia ji svarbi! Žvelgiu į save ir atpažįstu, kad tarp
mano minčių dar yra ir Dievo troškimas man. Bet dar ir piktoji
dvasia mane veikia. Tad reikia rasti laiko pažvelgti į savo vidų ir
stengtis ją atpažinti. Tai – kovos laukas.
Ir dar man, kaip vienuoliui, labai priimtina tai, kad jėzuitas
klauzūrą „nešiojasi su savimi“. Tai – misionieriškas principas.
Esi kontempliatyvus veikdamas. Kiek visokių mokslininkų ir net
menininkų yra tarp jėzuitų! Vadinasi, buvimas vienuolijoje nenuslopina kitų dovanų malonės. Aš jaučiu, kad viduje irgi nešiojuosi
dvigubą dovaną – Dievui patarnauti per muziką, bet taip pat eiti
ir jėzuito keliu.
Dėkoju Jėzaus Draugijai, kad ji suteikė man Visuotinės Bažnyčios patirtį. Jeigu visas mūsų ugdymas vyktų tik Lietuvoje, neturėtume galimybės pamatyti, kaip Draugija išplitusi pasaulyje, kaip
veikia įvairiose kultūrose ir šalyse – vadinasi, Ignacui Dievo duota
charizma yra universali. Ir šiuolaikiška! Studijuodamas sutikau jėzuitų iš tokių šalių, į kurias turbūt niekada nenuvyksiu, pvz., iš Afrikos valstybių, Madagaskaro, Brazilijos... Tarptautiškumo patirtis
skatina truputį praplėsti žvilgsnį, mokytis suvokti kito žmogaus
poreikius, tarp jų – ir kultūrinius, kurie galbūt visiškai skirtingi nei
tavo. Pvz., jėzuitų pagalba pabėgėliams yra atliepas į įvairių žmonių poreikius. Mūsų provincijos atstovas t. Vaidas Lukoševičius
kaip tik dabar patarnauja pabėgėliams Pietų Afrikos respublikoje.
– Diakono tarnystei rengėtės ilgiau nei dešimtmetį. Kiek dar
truks pasirengimas kunigystei?
Taip, diakonatas yra kaip laiptelis į kunigystę, bet kunigystė
nėra tikslas savyje. Tapęs kunigu dar negali pasakyti, kad viskas
atlikta. Ne! Tu toliau esi jėzuitų bendruomenėje ir toliau esi ugdomas. Dar bus antras studijų ciklas – magistro darbą reikia parašyti,
gal kada nors ir doktorantūroje studijuoti. Laukia ir paskutinis ugdymo etapas – terciatas – bei paskutinieji, iškilmingi, įžadai. Jėzuito gyvenimas nėra nukreiptas tik į pasirengimą kunigystei. Tai tik
vienas iš etapų, tau padedantis labiau patarnauti sieloms.
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Donatas Kuzmickas, SJ

Būti jėzuitų šeimos dalimi

Gimiau 1992 m. vasario 21 d. Vilniuje. Esu vienturtis vaikas šeimoje. Užaugau Naujininkų rajone, gyvenome trijų kambarių bute
kartu su seneliais. Kai mokiausi trečioje klasėje, persikraustėme į
Žirmūnus. Man tai buvo nelengvas metas – nauja aplinka, mokykla, nauji draugai ir nauji išbandymai. Tačiau Tuskulėnų vidurinėje
mokykloje, dabartinėje gimnazijoje, kurią lankiau, dirbo nuostabūs mokytojai, žmonės, atsidavę savo pašaukimui.
Dažnai leisdavau laiką sodyboje. Tai man buvo nuotykių ir atradimų vieta. Platūs pušynai, paukščių giesmės, tekantys upeliai ir
mažas krioklys, kuriame atsivėsindavau karštomis vasaros dienomis. Būnant gamtoje gana dažnai mano sielą užliedavo svajonių
cunamiai, džiuginę širdį ypač tamsiais vakarais, kai atsivėrę žvaigždynai tarsi kviesdavo pabūti kartu.
Metai bėgo, keičiausi ir aš. Vidiniai idealai kito, keisdami ir supratimą apie pasaulį. Kai sulaukiau septyniolikos, mano mylimas
senelis iškeliavo į amžinybę. Buvo sunku, pradėjau dažniau mąstyti
apie savo egzistencijos prasmę. Kas aš esu? Kam gyvenu? Kur rasti
vidinę ramybę? Kaip tapti laimingam? Šie klausimai dažnai sukdavosi galvoje, todėl ėmiau ieškoti atsakymų. Pradėjau nuo pasaulio
teikiamų malonumų, tikėdamasis, kad pasilinksminimai su draugais, klubai, alkoholis suteiks man laimės. Klydau, nes gana greitai
paaiškėjo, kad tai manęs neužpildo, kad vis tiek kažko trūksta.

Penki nauji jėzuitai. Iš kairės: Donatas Kuzmickas,
Jonas Linzas, Geraldas Baumgartneris, Lukas Krausas ir
Arpadas Tothas
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Leisdamasis į paieškas susidūriau su didžiuliais populiariosios
psichologijos, kurios prikimšti ištisi knygynai, klodais. Dauguma
tų knygų autorių teigė radę raktą į laimę. Valio! – pagalvojau, – pagaliau gausiu atsakymą. Skaičiau nemažai knygų, kaip valdydamas
mintis gali pritraukti į savo gyvenimą, ko tau reikia. Bandžiau tai
taikyti praktikoje ir pakliuvau į gerai užmaskuotas puikybės pinkles. Jaučiausi žinantis tokius dalykus, apie kuriuos kiti nenutuokia. Tačiau, laikui bėgant, tai vedė į neviltį, nes kai neįvykdavo,
kaip norėdavau, pradėdavau save kaltinti, kad per mažai savimi
pasitikėjau.
Baigęs mokyklą, metus studijavau Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Studijos buvo neakivaizdinės, todėl galėjau suderinti mokslus su darbu. Dvejus metus dirbau parduotuvėje „Jysk“
pirkėjų konsultantu. Nuostabi patirtis, tekdavo sutikti įvairių
žmonių, kartais ir nelabai draugiškų, tai augino mano toleranciją
kitiems. Vėliau nusprendžiau darbą labiau sieti su studijomis ir
įsidarbinau elektriku. Darbas buvo tikrai įdomus, išmokdavau vis
ko nors naujo. (Nešiau žmonėms dirbtinę šviesą, jei Dievas duos,
dabar nešiu tikrąją...)
Studijuodamas susidomėjau budizmu. Atrodė, kad Tibeto vienuoliai tikrai žino kelią į laimę. Pradėjau skaityti knygas apie budizmą, Dalai Lamą, žiūrėti filmus šia tema, medituoti. Medituodamas
turėdavau atsiriboti nuo šio pasaulio, nuo visų emocijų ir minčių,
„susilieti su visata“. Knygose būdavo teigiama, kad jausmai trukdo
išsilaisvinti, tad reikia nuo jų atsiriboti, tačiau atsisakydamas jausmų aš atsisakyčiau ir meilės, o tai jau kirtosi su mano minimaliu
krikščionišku suvokimu. Trumpai tariant, neradau toje filosofijoje
to, ko ieškojau. Tačiau prietarai, būrimai, energijų valdymas kūne
ir didžiulis Budos paveikslas ant sienos kažkodėl atrodė priimtini.
Tik vėliau supratau, ką Dievas norėjo pasakyti per apaštalą Paulių:
,,Kai dar tebebuvote pagonys, kaip žinote, jus traukte traukė prie
nebylių stabų“ (1 Kor 12, 2), ir pranašą Michėją: „Atimsiu iš tavęs
tavo stabus ir šventuosius akmenis, – nebesilenksi daugiau savo
rankų darbams“ (Mch 5, 12).
Laimės paieškos sumažino vidinį pagreitį, grįžau prie pasaulio
siūlomų ,,džiaugsmų“ ir jau nebesitikėjau rasti ko nors daugiau. Tačiau būtent tada Dievas man pasiūlė keisti gyvenimą. Kartą, surinkinėdamas baldus pas vieną moterį, vardu Leonora, išgirdau gerąją
naujieną, kad tikroji meilė yra Jėzus Kristus. Esu labai dėkingas
Viešpačiui, kad leido mums susipažinti. Jos liudijimas paskatino labiau domėtis Jėzumi. (Man tada buvo apie 20 metų.) Į galvą pradėjo lįsti mintys apie išpažintį, kurios niekada nebuvau atlikęs. Buvo
labai baisu, tačiau sukaupęs drąsą nuėjau prie klausyklos Šv. Petro
ir Povilo bažnyčioje, pas kleboną Edvardą Rydziką. Po trumpo po-
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kalbio jis pasikvietė į zakristiją, įteikė mažą Katekizmo knygelę. Joje
raudonu šratinuku buvo pabraukęs vietas, kurias rekomendavo įsiminti apie pagrindines tikėjimo tiesas.
Po dar kelių vizitų kunigas, matydamas, kad esu pasirengęs atlikti išpažintį ir nuoširdžiai gailiuosi dėl praeities klystkelių, suteikė
man Atgailos sakramentą. Tą dieną atsiminsiu ilgai, nes tikrai susidūriau su Dievo gailestingumu. Sūnaus palaidūno istorija Luko
evangelijoje puikiai atspindi tai, ką tuomet išgyvenau. Pasijutau
tartum būčiau ištrauktas iš purvo ir gerai nuplautas. Buvau toks laimingas, kad nežinojau, kaip toliau gyventi. Tai paskatino mane dar
labiau ieškoti Dievo. Supratau, kad manyje esantį troškulį, kurio
niekaip negalėjau numalšinti, gali nuraminti tik Jis. Vis grįždavau
prie Evangelijos pagal Joną eilučių: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš
per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens,
trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 4, 13–14)
Atradęs gyvojo vandens šaltinį, troškau duoti atsigerti ir kitiems. Pradėjau savanoriauti Šv. Kryžiaus namuose, kur dirbau su
vaikais, ir lankyti Veikliųjų žmonių bendriją. Dvejus metus buvau
Neokatechumenato bendruomenėje, davusioje stiprią bendruomenės, kurioje kartu ieškoma Dievo, patirtį. Beje, per tą pačią bendruomenę tikėjimą iš naujo atrado ir daugiau mano šeimos narių;
labai džiaugiuosi matydamas, kokius nuostabius darbus Jėzus daro
jų gyvenimuose. Vėliau nusprendžiau priimti ir Sutvirtinimo sakramentą. Savanoriaudamas su arkikatedros jaunimu, vadovaujamu kunigo Mariaus Žitkausko, padėjau šiam sakramentui
pasirengti ir kitiems. Taip pat su pranciškoniškuoju jaunimu
lankydavausi Veliučionių vaikų socializacijos centre.
Pirmą kartą apie dvasinį pašaukimą ėmiau mąstyti ant
Kryžių kalno Šiauliuose. Tos mintys mane glumino, nes
buvo sunku apsispręsti tarp šeimos ir kunigystės. Klausiau
Dievo, kaip jis norėtų, kad nugyvenčiau savo gyvenimą,
stebėjau jo siunčiamus ženklus. Ilgainiui nusprendžiau
stoti į kunigų seminariją. Apsilankiau joje, susipažinau su
ten studijuojančiais žmonėmis. Tačiau dar nespėjęs įstoti
pamačiau Samuelio grupės skelbimą. Ši grupė, padedanti atpažinti pašaukimą, kad ir koks jis būtų, man parinko
nuostabų dvasinį palydėtoją jėzuitą t. Mindaugą Malinauską. Su juo diskutavome apie mano pasirinkimą stoti į
seminariją ir jis pasiūlė pasidomėti Jėzuitų ordino veikla,
šv. Ignacu Lojola ir jo dvasingumu. Labiau susipažinęs su ignaciškuoju dvasingumu, dalyvaudamas įvairiose rekolekcijose
pajutau, kad į tai noriu gilintis toliau, kad noriu labiau pažinti Kristų, Jėzaus Draugiją ir save patį.

Iš kairės: jėzuitai Donatas Kuzmickas,
t. Mindaugas Malinauskas ir naujokas Marius Jocys
Donato įžadų šventėje
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Nauji Jëzaus Draugijos nariai
Po nuoširdžių pokalbių su tuometiniu Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijolu t. Gintaru Vitkumi ir keturiais egzaminatoriais gavau laišką, kad esu priimtas kandidatu į Jėzaus Draugiją.
Porą mėnesių gyvenau Guopstų rekolekcijų namuose, kur buvo
puiki proga geriau susipažinti su Vilniaus jėzuitų gimnazijos
moksleiviais, atvažiuojančiais į rekolekcijas. Tuo pat metu su
mokytoja mokiausi vokiečių kalbos, nes buvo aišku, kad naujokyną pradėsiu Vokietijoje, Niurnberge. Vėliau provincijolas
pasiūlė pagilinti vokiečių kalbos žinias Miunchene. Ten atvykau
2016 m. balandį. Šv. Aloyzo Gonzagos jėzuitų bendruomenėje
praleidau beveik 5 mėnesius; lankiau kalbos mokyklą, čia ir bendruomenėje susipažinau su daug nuostabių žmonių. Į naujokyną
Niurnberge įstojau 2016 m. rugsėjo 18 d. Tai buvo nepaprasta
diena, širdyje jaučiau didelę paguodą. Iš viso mūsų buvo13 naujokų iš penkių šalių, 7 pirmamečiai ir 6 antramečiai. Iš Lietuvos pradžioje buvome dviese, aš ir Lukas Ambraziejus, kuris po
metų davė įžadus. Pasibaigus pirmiems metams Niurnberge, į
naujokyną atėjo kiti naujokai. Tarp jų buvo ir Marius Jocys, su
kuriuo tapome gerais draugais.
Naujokyne atlikau įvairių praktikų, apie kurias žurnale jau esu
rašęs. Jos buvo tikrai svarbios mano apsisprendimui duoti įžadus
Jėzaus Draugijoje. Tačiau dabar, kai galiu vėl peržvelgti naujokyno patirtį, matau, kad didžiausią įtaką mano sprendimui padarė
ketvirtoji praktika, kai šių metų sausio ir vasario mėnesius teko
praleisti Kauno jėzuitų namuose. Kai iš taip arti pamačiau, su kokiu užsidegimu broliai tarnauja Dievui ir žmonėms, man nebeliko
dvejonių, ar noriu tapti vienu iš jų. Paskutinė praktika Miunchene man nebuvo lengva, nes negalėčiau savęs priskirti prie akademinio tipo žmonių. Labai padėjo bendruomenės brolių, o ypač
t. Mindaugo Malinausko, per kurį Dievas ir patraukė mane į šią
Draugiją, padrąsinimas. Esu jam už tai labai dėkingas.
Įžadų šventė buvo nepakartojama. Iš mano šeimos atvažiavo
net 7 žmonės. Labai džiaugiausi, kad jie yra kartu tokią man svarbią dieną. Esu laimingas, dabar galėdamas būti ir didžiulės jėzuitų
šeimos dalimi. Tikiuosi, Dievas suteiks jėgų būti ištikimam įžadams, kuriuos daviau kartu su vengru Arpadu Tothu, austru Geraldu Baumgartneriu bei vokiečiais Jonu Linzu ir Luku Krausu.
Rugsėjo 23 dieną vykęs mūsų, jėzuitų, susitikimas su popiežiumi Pranciškumi labai palietė širdį. Jo parodytas dėmesys ir tėviška meilė visiems pakėlė dvasią ir suteikė daug džiaugsmo. Šitą
susitikimą atsiminsiu visą gyvenimą. Suprantu, kad manęs dar
laukia ilgas ugdymo kelias ir išbandymai, tačiau, nors ir būdamas
nusidėjėlis, su pasitikėjimu žvelgiu į priekį, nes niekas manęs neatskirs nuo Dievo meilės.
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Marius Jocys, nSJ

Pradžioje sužavėjo Jėzus,
o vėliau tie, kurie...
„Jie susibūrė į apaštalinį vienetą, pagrįstą meile. Jame, davę
skaistybės bei neturto įžadus ir pakelti į kunigystės laipsnį, visiškai paaukojo save Dievui kaip atnašą, kad, tarnaudami kaip Dievo
kariai po kryžiaus vėliava vien Viešpačiui ir jo Sužieduotinei Bažnyčiai, vadovaujant Kristaus vietininkui žemėje, Romos popiežiui,
būtų siunčiami į visą pasaulį ginti bei skleisti tikėjimą ir padėti sielų pažangai krikščioniškosios gyvensenos bei doktrinos srityje.“
Šio leidinio skaitytojai gali nesunkiai atspėti, apie ką čia kalbama...
Būtent ši citata iš Jėzaus Draugijos Konstitucijų apibūdina jos narių tapatybę bei misiją. Turbūt kiekvienas, gyvenime susidūręs
bent su keliais jėzuitais, patvirtintų, kad šie vyrai tikrai dega meile
Dievui, Bažnyčiai ir uoliai darbuojasi tarnaudami sieloms. Tokio
išskirtinio gyvenimo pavyzdžio buvau patrauktas ir aš. Tad noriu trumpai papasakoti apie save, žengiantį pirmuosius žingsnius
Draugijoje, pasidalindamas įspūdžiais iš pirmųjų metų, praleistų
jėzuitų naujokyne Vokietijoje, ir šiek tiek jus supažindinti su ypatingu jėzuitų ugdymo aspektu – praktikomis, arba vadinamaisiais
„eksperimentais“.
Tėvai mane pavadino Mariumi. Gimiau ir užaugau nuostabiame pajūrio mieste – Klaipėdoje. Man 26 metai. Esu paprastas vaikinas, turintis gražių atsiminimų iš vaikystės, laiko mokykloje, su
draugais, gyvenimo svetur, kelionių, nuostabių metų kunigų seminarijoje ir daugybės kitų nutikimų. Praėjusį rudenį, rugsėjo 17 d.,
prasidėjo turbūt vienas svarbiausių ir įdomiausių mano gyvenimo
nuotykių. Tą dieną pravėriau jėzuitų naujokyno duris Niurnberge.
Jėzuitų naujokynas – tai dvejus metus trunkantis ugdymo ir bandymo metas norintiems tapti Jėzuitų ordino nariais. Tai metas,
skirtas geriau pažinti Jėzaus Draugiją, jos istoriją, dvasingumą, metas atpažinti giliausius savo troškimus ir įsitikinti, ar jie sutampa
su šio ordino idealais. Tiems, kurie čia jaučiasi esą „savo vietoje“,
tai taip pat ir integravimosi į Draugijos kūną laikas bei rengimasis tolimesniam ugdymui – filosofijos ir teologijos studijoms. Ir
t. t... Naujokai dvejiems metams atsiskiria nuo įprastos pasaulietinės aplinkos, gyvena bendruomenėje, intensyviai meldžiasi ir
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atlieka įvairias tarnystes. Taip išsivaduojama nuo visko, kas galėtų
kliudyti tirti pašaukimą ir puoselėti artimesnį santykį su Dievu. O
siekiant jį išgryninti, naujokai siunčiami atlikti įvairių praktikų.
Specialios praktikos taip pat padeda geriau pažinti save bei
iš arti susipažinti su jėzuito gyvenimu, ugdo žmogišką ir dvasinę brandą, moko veikti sudėtingose situacijose, padeda rengtis
apaštalavimui ir nušviečia kelią, kuriuo Draugijos nariai neturto,
skaistumo ir klusnumo įžadais seka Kristumi. Iš viso naujokyne
numatytos penkios praktikos. Pirmoji – keletą mėnesių trunkantis darbas ligoninėje. Man šių metų pradžioje teko vykti į Getingeną, Vokietijos miestą maždaug šalies centre, kur septynias savaites
kaip praktikantas dirbau nedidelėje evangelikams priklausančioje
ligoninėje. Buvau paskirtas į kardiologijos skyrių. Čia pasitarnavau padėdamas slaugyti pacientus. Kasdien tekdavo su jais bendrauti, pasirūpinti, kad jie pavalgytų, matuoti kraujospūdį, lydėti
į operacinę ir pan. Iš to laiko labiausiai įsiminė bendrystė su viena
ligone, kuri po kelias dienas trukusių šiltų pokalbių prisimenant
gražiausias jos gyvenimo akimirkas, mano akyse iškeliavo į amžinybę. Buvo miela matyti jos mylintį vyrą, kuris vis laikė jos ranką,
švelniai ją guodė ir nė akimirką nuo jos nesitraukė. Džiaugiausi
galėdamas išklausyti šios moters gyvenimo istoriją ir palydėti ją
malda. Ponia Scheede iškeliavo būdama visiškai rami.
Svarbiausias metas naujokyne – Jėzuitų ordino įkūrėjo
šv. Ignaco Lojolos 30 dienų dvasinės pratybos, kurios taip pat laikomos tam tikra praktika. Pratybos suskirstytos į keturias dalis,
t. y. į keturias savaites, per kurias jas atliekantis žmogus bendrystėje su Dievu siekia peržvelgti savo gyvenimą, nuodėmes, tiria savo
pašaukimą ir pasineria į Kristaus
gyvenimo apmąstymą. Jėzuitai pratybas atlieka du kartus –
naujokyne ir ugdymo pabaigoje,
po dešimties ar daugiau metų
Draugijoje. Pasak Dvasinių pratybų autoriaus, jos skirtos nugalėti pačius save ir sutvarkyti savo
gyvenimą taip, kad mūsų sprendimų nenulemtų netvarkingi polinkiai. Galiausiai visa tai turi vesti
į visišką atsidavimą Dievui ir iš jo
kylančią meilę artimui. Šią dvasinių pratybų patirtį kartu su kurso
broliais išgyvenau gegužės mėnesį Drezdeno Hoheneichen jėzuitų rekolekcijų namuose. Kiek-
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vieno naujoko kelias, nueitas per tas 30 dienų, – skirtingas. Man tai buvo išties kupinas
malonių ir paguodos laikas, pasižymėjęs gyvu,
artimu ir giliu santykiu su Dievu, daugybe dvasinių impulsų ir atradimų bei suvokimų, kurie
mano troškimą rengtis meilės tarnystei dar labiau sustiprino.
Trečioji, viena įdomiausių naujokyno praktikų – piligrimystė, arba vadinamasis „neturto
eksperimentas“. Naujokai po du leidžiasi į mėnesio trukmės kelionę pėsčiomis, neturėdami
nei maisto, nei pinigų, nei numatytos nakvynės vietos. Šią vasarą aš ir mano kurso brolis
piligrimystės tikslu pasirinkome Prancūzijoje
esantį Taizé miestelį ir jame įsikūrusią bendruomenę. Mūsų kelias
nusidriekė per tris šalis: pradėjome Pietų Vokietijoje, vėliau kelionę tęsėme Šveicarijoje ir galiausiai – Prancūzijoje. Kelyje išbandymų netrūko. Pasitikėjimas Dievu ir jo globa buvo tai, kas mus visą
laiką labiausiai stiprino ir lydėjo. Ją jautėme ypač tose situacijose,
kai reikėjo ieškoti maisto ir pastogės. Laimei, maisto mums nestigo, nes sutikti žmonės visada pasirūpindavo, kad nebūtume alkani. O apsistoti teko labai įvairiose vietose – kelis kartus nakvojome
jėzuitų namuose, taip pat kontempliatyviuose cistersių ir dominikonių vienuolynuose, šeimose, parapijos klebonijose, kempinge,
sykį – būste kartu su keliais jaunais pabėgėliais iš Afrikos, kartą
teko miegoti ir „Carito“ nakvynės namuose... Galiausiai po kelias
savaites trukusio žygio sveiki ir laimingi pasiekėme tikslą. Taizé
miestelyje tuo metu buvo apie 3 tūkstančiai jaunuolių, iš visos
Europos čia atvykusių švęsti savo tikėjimą. Džiugu, kad po kelionės turėjome galimybę likti kelioms dienoms poilsio ir dalyvauti
šios bendruomenės ir jaunimo susitikimo programoje. Visa tai,
ką minėjau, lėmė, kad šią vasarą galėčiau pavadinti turbūt pačia
įsimintiniausia gyvenime.
Taigi, taip atrodo mano kelio Jėzaus Draugijoje pradžia. Mane
visų pirma sužavėjo Jėzus, o vėliau tie, kurie, sekdami šv. Ignaco
pavyzdžiu, nenuilstamai visur ieškojo ir vis dar tebeieško Dievo
ir siekia visa palenkti didesnei Jo garbei. Reikia pripažinti, kad jei
man būtų pristigę drąsos pradėti naujokyno metus, daugelio iš šių
nepakartojamų patirčių būčiau netekęs. Esu laimingas, būdamas
jėzuitų naujoku, ir be galo džiaugiuosi matydamas, kokiais nuostabiais būdais Dievas rengia savo vynuogyno darbininkus. Naujokyne manęs dar laukia dvi praktikos, tačiau po pirmųjų metų,
praleistų čia, ir visų patyrimų imu svarstyti, ar įvairūs „eksperimentai“ ir nuotykiai jėzuito gyvenime išvis turi pabaigą...

Naujokyno praktikų akimirkos
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Ramūnas Labanauskas

Tėvas Karolis Garuckas–
jėzuitas, kunigas, disidentas
Prieš 87-erius metus, 1931 m. rugsėjo 3 d., 23-ejų metų jaunuolis Karolis Garuckas, iš Panevėžio geležinkelio stoties išlydėtas didelio būrio savo draugų ateitininkų, išvyko į Pagrįžuvį, jėzuitų noviciatą, kur, kupinas nerimo, bet ir labai pasitikintis Dievo
vedimu, įstojo į Jėzaus Draugiją. Taip prasidėjo beveik 48 metus
trukusi t. Karolio Garucko jėzuitiška epopėja, be galo vaisinga
jam asmeniškai ir visai Lietuvos katalikų bendruomenei.
Karolis Garuckas gimė prieš 110 metų – 1908 m. gegužės
1 d. – Užkalnių kaime Ramygalos valsčiuje, giliai tikinčių, pamaldžių tėvų šeimoje. Mokėsi Barklainių pradžios mokykloje ir
Ramygalos progimnazijoje. Ją baigęs, toliau mokslus tęsė Panevėžio mokytojų seminarijoje. Buvo aktyvus ateitininkas. Svajojo
apie kunigystę, todėl, daugiau sužinojęs apie jėzuitus, kreipėsi
į juos. 1931 m. baigęs seminariją, priimtas į Jėzaus Draugijos
naujokyną. 1933 m. rugsėjo 8 d. davė pirmuosius vienuolinius
įžadus. 1935–1938 m. studijavo filosofiją
Pullacho jėzuitų kolegijoje netoli MiunĮgimtas t. K. Garucko linksmumas ir nuoširdumas
cheno. Paskui pradėjo teologijos studijas
jam padėdavo užmegzti ryšius su žmonėmis. Juos
Valkenburge (Olandija). 1941 m. balantraukė t. Karolio drąsūs, aktualūs, optimizmu
džio 30 d. įšventintas į kunigus. 1942 m.
dvelkiantys pamokslai. Blogybes paminėdavo, bet ir
vasarą,
naciams liepus jėzuitams iš Valnurodydavo būdus, kaip jas pašalinti.
kenburgo išsikraustyti, persikėlė į Vokietiją. Nelegaliai perėjo sieną su Lietuva. Buvo paskirtas Kauno IX
(buvusios jėzuitų) gimnazijos kapelionu ir bendrabučio vedėju.
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje sekmadieniais sakydavo pamokslus, aptarnavo šalia esančią ligoininę. Darbas su mokiniais
sekėsi. Ne vienas jų vėliau laikė kun. K. Garucką savo dvasiniu
mokytoju (tarp jų ir t. Jonas Lauriūnas, SJ). 1945 m. kovo 22 d.
paskirtas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vikaru. Kartu dirbo
Vilniaus mokyklų kapelionu. 1947 m. sausio 17 d. arkivyskupas
Mečislovas Reinys t. K. Garucką, kaip pagarsėjusį pamokslininką,
paskyrė vikaru Šv. Jonų bažnyčioje rūpintis studentų sielovada.
1948 m. liepos 22 d., uždarius Šv. Jonų bažnyčią, prasidėjo kun.
K. Garucko klajonės po Vilniaus arkivyskupiją: 4 metus praleido
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Reškutėnuose (iki 1952 m.), 6 metus – Kabeliuose netoli Druskininkų (1952–1958), po to dirbo Dūkšte. 1960 m. liepos mėn. paskirtas į Palūšę, po mėnesio – Paringys, bet čia jam neteko kunigauti (valdžia atėmė dvasininko registracijos pažymėjimą). 1962 m.
apsigyveno Adutiškyje. 1963 m. kovą paskirtas Ceikinių parapijos
klebonu ir čia kunigavo iki mirties.
Įgimtas t. K. Garucko linksmumas ir nuoširdumas jam padėdavo užmegzti ryšius su žmonėmis. Jį visur pamildavo ir juo pasitikėdavo. Reškutėnuose išgelbėjo kaimą nuo gaisro – likdamas šalto proto paragino pasimetusius žmones gesinti užsidegusį namą.
Imponavo jo drąsa lankytis ir priešiškoje tikėjimui aplinkoje, pvz.,
kultūros namuose, kur kartą atėjęs į šokių vakarą atsiklaupė ir ėmė
melstis. Klausydamasis Vatikano radijo laidų, atsukdavo radijo
imtuvą visu garsu, kad jas girdėtų ir autobusų stotelėje šalia klebonijos laukiantys žmonės. Derino šv. Mišių laiką, kad žmonėms
būtų patogiau. Tikinčiųjų susitelkimui panaudodavo valstybines
šventes, ragindamas juos tomis dienomis ateiti į bažnyčią. Žmones traukė t. K. Garucko drąsūs, aktualūs, optimizmu dvelkiantys
pamokslai. Blogybes paminėdavo, bet ir nurodydavo būdus, kaip
jas pašalinti. Ragino mylėti lietuvių kalbą, būti sąmoningais katalikais, lietuviais, negirtuokliauti. Tradicija tapo prie altoriaus prisiekti negerti. Nors valdžia draudė kunigams lankyti tikinčiuosius,
bet kun. K. Garuckas tai darė drąsiai, pasinaudodamas jų raštiškais
kvietimais (ką pats jiems ir pasiūlė). Kad tikintiesiems turėjo didžiulę įtaką, rodo gausiai parapijiečių pasirašyti pareiškimai. Štai
1972 m. pareiškimą dėl draudimo perstatyti parapijos pastatą pasirašė 1709 Ceikinių tikintieji.
T. K. Garuckas itin kvietė vaikus ir paauglius tarnauti šv. Mišioms. Entuziazmą rodė patys vaikai: mokytojams neleidžiant
dalyvauti susikaupimo dienose bažnyčioje, mokiniai ateidavo po
pamokų. Didžiulį įspūdį palikdavo Pirmosios Komunijos šventimas, stebint ne vienos dešimties berniukų ir mergaičių apsuptą
kunigą. Už vaikų įtraukimą į aktyvų patarnavimą t. K. Garuckui
buvo grasinama kalėjimu, terorizuoti ir vaikai. Dėl to, kun. K. Garucko įkvėpti, parapijiečiai skundėsi įvairioms sovietų valdžios
institucijoms. Neatsitiktinai 1964–1972 m. iš Ceikinių išsiųsta net
11 pareiškimų.
Aktyvus K. Garucko veikimas stiprinant religinį gyvenimą labai nepatiko vietinei valdžiai. Siekiant paralyžiuoti jo veiklą, darytos įvairios kliūtys. 1965 m. neleista į Ceikinių bažnyčią įvesti
elektros. Rajono valdžia nuvertė mūrinį kryžių, kun. K. Garucką
nubaudė už senų supuvusių beržų iškirtimą kapinėse. Jis gyveno
varganame namelyje – „špitolėje“, o kai pasistatė naują, šis buvo
nugriautas. Kaltintas dėl kitų kunigų kvietimo į savo parapiją (tam
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buvo reikalingi leidimai, kurių neprašydavo). Buvo sekamas, baudžiamas piniginėmis baudomis, šmeižiamas spaudoje, pas jį būdavo atliekamos kratos.
Kun. K. Garuckas talkininkavo kaimynams kunigams, kalinčius lageriuose palaikė siuntiniais, susirašinėjo su jais, lankė jaunuosius konfratrus, ypač savo buvusius mokinius, juos padrąsindamas. Vedė rekolekcijas kunigams ir vienuolėms (prieš Velykas
kunigai susirinkdavo Ceikiniuose). Kritikavo Bažnyčios hierarchų neryžtingumą ginant Bažnyčios teises.
T. K. Garuckas itin kvietė vaikus ir paauglius
K. Garuckui dažnai teko konfliktuoti su vystarnauti šv. Mišioms. Didžiulį įspūdį palikdavo
kupijų valdytojais dėl paramos Lietuvos KaPirmosios Komunijos šventimas, stebint ne vienos
talikų Bažnyčios Kronikai. Nepaklusdamas
dešimties berniukų ir mergaičių apsuptą kunigą.
Vilniaus arkivyskupijos valdytojo sprendimui, 1968 m. jis atsisakė keltis į Linkmenis.
Įsitraukė į disidentinę veiklą. Nuo septintojo dešimtmečio
pabaigos rengė pareiškimus valdžios įstaigoms dėl Bažnyčios ir
tikinčiųjų teisių varžymo, LKB Kronikos persekiojimo. Reikalavo
grąžinti Vilniaus arkivyskupijos ordinarą Julijoną Steponavičių,
protestavo prieš trukdymus stoti į kunigų seminariją. Kun. K. Garucko parengti pareiškimai valdžios institucijoms, žinios iš Ceikinių parapijos, straipsniai, mąstymai spausdinti LKB Kronikoje,
„Aušroje“, „Rūpintojėlyje“. Buvo vienas iš 1976 m. lapkričio 25 d.
susikūrusios Lietuvos Helsinkio grupės, užsibrėžusios tikslą tirti
Helsinkio Baigiamojo Akto pažeidimus ir informuoti apie juos pasaulio visuomenę, steigėjų. Paskutinis K. Garucko, kaip disidento,
žygis – 1979 m. kovo 15 d. „Viešas laiškas dėl sovietinės okupacijos
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padarinių ir tikinčiųjų teisių pažeidimų“, adresuotas LKP CK pirmajam sekretoriui Petrui Griškevičiui.
Kun. K. Garuckas atliko ir nemenką kultūrinę misiją. Kadangi susirašinėjo su daugybe žmonių iš Vakarų ir Rytų Vokietijos bei
Šveicarijos, taip buvo dalijamasi informacija ir knygomis, kurios
sklido Lietuvoje, stiprindamos visuomenėje katalikišką dvasią. Štai
iš Leipcige gyvenusio savo studijų draugo t. Gerhardo Krollio, SJ,
gavo jo knygą „Auf den Spuren Jesu“. K. Garucko prašymu jo giminaičio kun. P. Baltuškos surastas vokiečių kalbos mokytojas Antanas Račas išvertė šią knygą į lietuvių kalbą. Vertimas savilaidos
būdu plito visoje Lietuvoje, tapdamas „penktąja evangelija“. Pats
t. K. Garuckas vertė į lietuvių kalbą daugiatomę Ludvigo von Pastoro „Popiežių istoriją“. Intensyviai susirašinėjo su išeivijos lietuviais
jėzuitais, siuntė jiems knygas, išleistas Lietuvoje, savo ruožtu iš jų
gaudamas leistas Vakaruose.
Didžiulius darbus nuveikti
t. K. Garuckui padėjo gilus tikėjimas, atsineštas iš šeimos ir brandintas visą gyvenimą. Tai buvo labai pasitikinti Dievu, tačiau kartu
ir aistringa, emocionali asmenybė,
kuriai noviciate teko patirti tikrą
dvasios dykumą. Neretai vakarais
išbėgdavęs į sodą ir garsiai šaukdavęs: „Dieve, Dieve, aš myliu
Tave labiau už viską!“ Pamaldumas buvo tas šaltinis, iš kurio kilo
jo optimizmas, principingumas,
beribis atsidavimas Dievui ir pagarba kiekvienam žmogui. Savo
dvasiniame dienoraštyje Ceikiniuose rašė: „Mūsų geras darbas,
kaip jūroje sukelta banga, rieda vis tolyn ir tolyn, net ligi Amžinybės krantų. Gal bus užmiršta, kas tą gerumo bangą sukėlė, gal
ir patys jos nebeatpažinsime, nes banguodama ji toliau įgis naujas
formas. Bet tai nesvarbu. [...] Uždegus laužus, nušvietus kitiems
kelius ir niekieno nepastebėtam išnykti – tai gražu ir didinga.“
1979 m. kovo 17 d. paguldytas į Švenčionių ligoninę, kalbėjo: „Gražus pavasaris, bet taip pat gražus ir ruduo. Gražu gyventi,
gražu mirti, kad amžinai gyventume.“ Balandžio 6 d. po sunkios
ligos kun. K. Garuckas mirė. Daugiau kaip 120 kunigų, du vyskupai ir minios tikinčiųjų iš visos Lietuvos susirinko pagerbti, pasak
t. J. Lauriūno, dvasios milžino – žmogaus, lietuvio, kunigo, jėzuito.
1999 m. vasario 1 d. Prezidento dekretu t. K. Garuckas apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu.

T. K.. Garucko tarnystės Ceikinių parapijoje epizodai.
Jėzuitų provincijos archyvo nuotraukos
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Gimnazijos dovanos mano šiandienai
Ką prisimena alumnai
Sakoma, kad vaikystė yra „aukso amžius“, kai visos spalvos
atrodo ryškesnės, kvapai aštresni, o garsų gausa priverčia virpėti
kiekvieną kūno ląstelę. Nesupratau to palyginimo iki tol, kol neįstojau į Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kurią baigiau 2012 m. ir šiuo
metu esu pirmų metų reumatologijos rezidentė.
Gimnazijoje įskiepytas bendruomeniškumo jausmas lėmė
tai, kad šalia studijų visuomet ieškojau galimybių įsitraukti į
įvairių asociacijų ar organizacijų veiklas. Vien studijos ir sausas
„kalimas“, kad ir kokia kilni ar altruistiška būtų mano pasirinkta
specialybė, niekada neteikė pilnatvės pojūčio. Dėl to jau studijų metais įsitraukiau į Lietuvos medicinos studentų asociacijos
(LiMSA) veiklą, kuri iš esmės buvo tarsi gimnazijoje pradėtų
socialinių veiklų tęsinys. Organizavau vaikams ir paaugliams
skirtas edukacines programas, susijusias su sveikos mitybos
svarba, vakcinacija, alkoholio prevencija, ir pati jose dalyvavau.
Vėliau prisijungiau prie Inovatyvios medicinos draugijos (IMD),
kurioje savanoriškai tebedirbu ir dabar: prisidedu prie mokslo
populiarinimo renginių organizavimo, moderuoju diskusijas su
įvairiais mokslininkais ir verslo atstovais, padedu maketuoti leidinius ir viešinti renginius. Nuo šių metų tapau ir Rezidentų tarybos – organizacijos, kurios tikslas užtikrinti gerą rezidentūros
studijų kokybę, dalimi.
Visada buvau šiek tiek intravertiška asmenybė, labiau susitelkusi į akademines žinias, nepriekaištingus pažymius ir karjeros perspektyvas. Nors viduje buvau labai jautri ir sentimentali,
niekada neturėjau palankios terpės savo jausmams išlieti ir savo
žmogiškąsias savybes priimdavau labiau kaip trūkumą, trukdantį dirbti, o ne kaip privalumą. Pradėjus mokytis VJG, mano
vidinis pasaulis apsisuko 180 laipsnių. Nuoširdžios mokytojų
šypsenos, sielovados komandos padrąsinimai, rekolekcijų patirtys bei pačių mokinių branda ir sąmoningumas persmelkė mano
širdį tokia šiluma, kokios dar niekada nejaučiau. Žvelgdama iš
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laiko perspektyvos suprantu, kad dar ir dabar gyvenime dažnai
vadovaujuosi principais, kurių išmokau per lietuvių kalbos pamokas iš mokytojos Gerlandos. Jos dėka atradau ryšį su žeme,
kuria vaikštau, išmokau suprasti, kokie jausmai kirba mano
viduje, supratau, kad dešimtukas nieko vertas, jei dėl jo praleidžiu patį gyvenimą.
Rekolekcijų patirtys man atvėrė tai, kad nesu „tik žmogus“,
o esu „net žmogus“ – ne vien tik kaulai ir mėsa, o visuma, sudaryta iš kūno, proto ir dvasios, – ir nuostabu, kaip nepriekaištingai viskas gali dirbti, jei neapleidi kurios nors iš šių dalių.
Galbūt dėl to mano širdį ir patraukė medicina, nes tai, kaip
veikia žmogaus kūnas, man yra pats tikriausiais įrodymas, kad
Dievas yra.
Pati svarbiausia pamoka, kurią išsinešiau iš gimnazijos, –
tai drąsa būti pačia savimi ir nebijoti atskleisti savęs pasauliui:
nebijoti verkti, kai man liūdna, nebijoti atsiprašyti ir būti atstumtai, nebijoti mylėti, net kai nesulaukiu atgalinio ryšio, nebijoti suklupti, atsikelti ir vėl, it Sizifui, stumtis per gyvenimą
savo svajonių link, nebijoti tikėti net tuomet, kai visi iš manęs
juokiasi ir vadina beprote.
Dėl viso to, ką paminėjau, iki dabar
širdis ilgisi gimnazijos ir kaskart džiaugiasi pasitaikius progai sugrįžti. Bėgant
laikui, daug ryšių su klasės draugais
nutrūko, tačiau, kasmet apsilankius
alumnų rekolekcijose, prabėgęs laikas tarsi išnyksta, vėl pajauti anksčiau
buvusią bendrystę, „susirenki save“ iš
naujo, susidėlioji prioritetus į lentynėles ir grįžti į gyvenimą kupina jėgų bei
troškimo ką nors pakeisti, sukurti daugiau gražių akimirkų savo ir tau brangių žmonių kasdienybėje, apdovanoti
nepažįstamuosius gatvėje šypsenomis.
Kaskart po rekolekcijų grįžtu jausdamasi geresniu žmogumi ir tas jausmas
leidžia man kurti gėrį aplink save. Jaučiuosi dėkinga ne tik už tuos ketverius
metus gimnazijoje, bet ir už tai, kokius
pėdsakus jie paliko mano gyvenime.
Tais pėdsakais seku iki šiol, kiekvieną
savo gyvenimo dieną.

Marija atstovauja Inovatyvios medicinos draugijai
COINS konferencijoje

Medicinos studentų vasaros mainai Japonijoje, Izumo

Marija Montvydaitė
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Vygaudo Juozaičio nuotr.
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Vilniaus jėzuitų gimnaziją baigiau 2005 metais. Taigi, jau
geras kąsnis laiko, per kurį spėjau ne tik įsisąmoninti gimnazijos įtaką, bet ir, noriu tikėti, leidau jai skleistis savo kelyje.
O jis toks. Baigusi gimnaziją įstojau į Vilniaus universitetą
studijuoti sociologijos. Mano baigiamasis bakalauro darbas –
tai gimnazijos alumnų tyrimas, kuriuo mėginau atskleisti gimnazijos patirčių įtaką jų tolesniame gyvenime. Buvo nepaprastai įdomu tyrinėti ir gera sugrįžti šiuo vaidmeniu, kuris, tikėjau, buvo naudingas ne tik man pačiai, bet – bent truputį – ir
gimnazijai.
Baigusi studijas, penkerius metus dirbau Nacionaliniame
egzaminų centre, kur drauge su tyrėjų komanda organizavome
ir vykdėme tarptautinius švietimo padėties tyrimus. Vėliau trejus metus gaudžiau „visus keturis kampus“ Šeimos ir asmens
saviugdos centre „Bendrakeleiviai“ – rūpinausi veiklų finansavimo paieškomis, administravimu, projektų koordinavimu
ir... pieštukų pirkimu. Gerokai pramankštinau įvairių įgūdžių
raumenis. Tuo pat metu domėjausi kaniterapija, esu viena iš
Kaniterapijos asociacijos steigėjų.
Kadangi visada „mylėjau plunksną“ ir mudvi gana sėkmingai bendravome, nusprendžiau pasukti į informacijos viešinimo sritį – tapau Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus komandos nare.
Po pusantrų metų įdomios ir smagios patirties pajutau atėjus laiką „pakutenti“ kitas ilgai viduje tūnojusias svajones – keliauti, pažinti, pasitenkinti minimumu materialiuose dalykuose
ir išdrįsti pasitikti maksimumą vidiniuose.
Išėjau iš darbo ir išvykau
savanoriauti į Jeruzalę, kur esu
ir šiandien. Čia dirbu su proto
negalią turinčiais suaugusiaisiais ir vaikais. Džiaugiuosi turėdama laiko kūrybai – patirtimis su smalsiais, ieškančiais ar
tiesiog mylinčiais gyvybę dalijuosi savo pamažu lipdomame
tinklaraštyje. Išvykau šešiems
mėnesiams, bet šalį, patirtį ir
veiklą pamilau taip, kad nusprendžiau likti dvejiems metams, iš kurių 9 mėnesiai jau ir
sukapsėjo.
Nežinau, ar bereikia atskirai
įvardyti Vilniaus jėzuitų gim-
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nazijos vaidmenį? Iš jos išsinešiau tai, kas brangiausia – bendruomenės ir namų jausmą, kurį šiandien,
sąmoningai ar nejučia, įvairiose vietose stengiuosi
kurti ir stiprinti pati. Išsinešiau dvasinio augimo ir
refleksijos poreikį bei įgūdžius. Atidų žvilgsnį į kitą ir
į keliamus reikalavimus veikloms, kurių imuosi.
Net mano aistra rašyti atsiskleidė būtent ten, o ją
pažinti padėjo žodžiais sunkiai apibūdinamo puikumo lietuvių kalbos mokytoja ir auklėtoja sesuo Edita.
Gimnazija iki šiol man yra namai (net jei ten
lankausi retai), tapatybės lizdas, o jos dovanotas laikas – vienas brangiausių ir turtingiausių gyvenime.
Nuoširdžiai tikiuosi kada nors ateityje grąžinti jai
bent dešimtadalį to, ką gavau pati.
Viktorija Einorė (Trublenkovaitė)

Viktorijai įprastas Jeruzalės vaizdas
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Nuotrauka iš koncerto, vykusio Pasaulio jėzuitų
alumnų kongrese

Kauno jėzuitų gimnaziją baigiau 2012 metais, tačiau tą dieną
prisimenu lyg vakar. Pakylėti, kupini entuziazmo, „kilnesniems
dalykams gimę“, žengėme į platųjį pasaulį. Išleistuvių dieną neabejojau, kad kartais sugrįšiu visų aplankyti, bet nė pati nesitikėjau, kad būtent ši gimnazija, net ir ją baigus, taps lyg antraisiais
namais. Nors šiuo metu studijuoju operinį dainavimą Vokietijoje,
Karlsrūhės aukštojoje muzikos mokykloje (Hochschule für Musik), jau šešerius metus esu neatsiejama Kauno jėzuitų gimnazijos Alumnų asociacijos dalis. Ši savanoriška veikla nepaprastai
praplėtė mano akiratį – suteikė galimybę susipažinti su Lietuvos,
Europos ir Pasaulio jėzuitų alumnų asociacijų atstovais. Vicepirmininkės pareigos leidžia aktyviai vykdyti Kauno jėzuitų alumnų
asociacijos veiklą – organizuoti alumnų rekolekcijas, krepšinio
treniruotes, renginius „Sugrįžtame dalintis“, šventines agapes,
jubiliejinius laidų susitikimus, teikti Šuolio stipendiją didžiausią
šuolį padariusiam abiturientui bei dalyvauti Europos ir pasaulio
alumnų susitikimuose. Būtent šiuose susitikimuose jaučiuosi visaverte jėzuitų alumnų bendruomenės dalimi – galiu pasidalinti
tiek mūsų veikla, idėjomis, asmenine patirtimi, tiek savo talentu ir
pašaukimu – klasikiniu dainavimu. Mano ir sesutės Ievos fortepijono ir mecosoprano dueto D&D koncertai skambėjo jau ne viename
Europos ir pasaulio alumnų susitikime. Jaučiamas didžiulis jėzuitų
alumnų bei pačios gimnazijos palaikymas, pagarba, dėmesys ir pagalba yra tik paskata būti tuo kilniu Žmogumi iš didžiosios raidės.
Todėl galiu drąsiai teigti, kad šių visų patirčių ir išgyvenimų nebūčiau patyrusi, jeigu ne tai, kad gyvenimas man suteikė neįkainojamą
galimybę mokytis Kauno jėzuitų gimnazijoje. Atrasti savo pašaukimą, patirti, ką reiškia būti bendruomenės dalimi, jausti beribį gėrį,
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artimo meilę, dvasingumą, toleranciją, išmokti duoti nesitikint
nieko atgal. Su tokiomis vertybėmis ketinu ir toliau gyvenimu
žingsniuoti, tikėdamasi palikti bent mažiausią pėdsaką kiekvieno
iš Jūsų širdyje.
Marija Dūdaitė

Kauno jėzuitų gimnaziją baigiau 2009 metais ir jau dešimtmetį
kopiu į muzikos pasaulio aukštumas. Esu profesionali pianistė, gyvenanti Vokietijoje. Man labai patinka kalbos, kol kas kalbu aštuoniomis, viena iš jų – muzikos. Be gimtosios lietuvių, laisvai bendrauju anglų, rusų, ispanų, olandų, vokiečių ir italų kalbomis.
Skambinu fortepijonu nuo šešerių metų, bet muzikuoti norėjau
nuo tada, kai išmokau ištarti žodį „skambinti“. Be muzikos negalėčiau
gyventi! Kaip ir kiekvienoje profesijoje, pasitaiko pakilimų ir nusileidimų. Pianisto karjera reikalauja neišpasakytai daug disciplinos, juodo
darbo ir valios. Tačiau, jei darbas yra tavo pašaukimas, gali nuveikti
dukart daugiau su perpus mažiau energijos.
Kauno jėzuitų gimnazija man įkvėpė meilę darbui, prielankumą menui ir bendruomeniškumui. Joje visada jaučiausi labai
svarbios sistemos dalimi, kertiniu varžteliu. Čia išmokau jėzuitiškos disciplinos, tolerancijos artimam ir svetimam žmogui, padėti
mažutėliams, geležinės valios ir visuomet siekti kilnesnių tikslų.
Jau kelerius metus su mecosopranu seserimi Marija kaip duetas
D&D koncertuojame Europos ir Pasaulio jėzuitų alumnų konferencijose. Manau, kad alumnai skleidžia šv. Ignaco Lojolos dvasią
bei idealus pasauliui ir mezga labai svarbius ryšius.
Svajoju apie subalansuotą muzikinę karjerą, noriu atsiduoti koncertinei solinei veiklai ir duetui su seserimi. Ateityje matau save ir
kaip pedagogę, bet tam dar reikia pribręsti. Visų alumnų, ir ne tik jų,
lauksiu savo koncertiniame ture „Amelija iš Monmartro ir Šopenas“
jau šį gruodį Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Birštone ir Vilkaviškyje!
Ieva Dūdaitė

laiðkai bièiuliams 43

Gimnazijose

Logistikos mugėje Miunchene

Technologijų mugėje Berlyne
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Esu Matas Brilius, šiais metais baigiau vadybos ir rinkodaros
magistro studijas Laisvajame Berlyno universitete (Freie Universität Berlin). Prieš kelias dienas pradėjau dirbti projektų vadovu
Vokietijos–Baltijos šalių prekybos rūmuose Vilniuje, kuruoju
įvairius projektus tarp Vokietijos ir Baltijos šalių, padedu optimizuoti projektų valdymo procesus.
– Kuo buvo ypatinga tavo patirtis mokantis Kauno jėzuitų
gimnazijoje? Kas įsiminė – mokytojai, draugai, rekolekcijos? Ką
apskritai davė jėzuitiškas ugdymas? Kuo jis tau dabar svarbus?
Laiką Kauno jėzuitų gimnazijoje prisimenu kaip labai
prasmingą mano gyvenime. Ta aplinka padėjo man ne tik įgyti
puikų išsilavinimą ir pasirengti studijoms, bet taip pat smarkiai
prisidėjo prie asmenybės formavimo, sustiprino katalikiškas vertybes. Anuomet, kaip ir dauguma mokinių, kai kurių mokytojų
nemėgdavau, kai kurių bijodavau, o su kai kuriais mielai bendraudavau. Visgi, kai dabar pamąstau, visi jie buvo puikūs žmonės ir
specialistai, padėję vienokiais ar kitokiais metodais išmokti jų
dėstomą dalyką. Be to, kai kurių mokytojų nuolatinis vedimas
iš tuometinės manojo komforto zonos padėjo pastebėti ne tik
silpnybes, vietas, kur turėčiau tobulėti, bet ir stipriąsias mano
asmenybės puses. Labai jiems ačiū!
– Papasakok apie projektą „Tu – ne vienas“.
„Tu – ne vienas!“ – tai psichologų vykdomas socialinis ne
pelno projektas, kuriuo siekiama suvienyti Lietuvos psichologijos srities specialistus ir, pasitelkiant modernius informacinių ir
komunikacinių technologijų sprendimus bei užsienyje sukauptą
patirtį, sistemingai spręsti su žmonių psichologine sveikata susijusias problemas. Šios pagrindinės problemos, trumpai tariant,
yra profesionalios psichologinės pagalbos pasiekiamumas, bendros internetinės erdvės nebuvimas, kurioje būtų galima gauti
konkrečiam žmogui tuo metu reikalingą psichologinę pagalbą bei
pagalbos ne kritiniams atvejams ribotumas. Nors projekto iniciatorius ir vykdytojas buvau aš, nenorėčiau visų laurų prisiimti sau,
nes daug idėjų kilo diskutuojant su įvairiais žmonėmis, savo sričių
specialistais.
Projektas ypatingas tuo, kad jį visiškai įgyvendinus žmonės
turėtų nemokamą ir centralizuotą prieigą prie profesionalios
psichologinės pagalbos sau tinkamiausia forma bei prisiderinant
prie reikiamo pagalbos intensyvumo. Tai įgyvendinti galima tik
sugalvojus sprendimą, kaip pritraukti profesionalius psichologus
bei kaip organizuoti pagalbos teikimą, kaip ją teikti kokybiškai bei
kartu kuo didesnei žmonių daliai mažiausiais kaštais. Manau, kad
šis projektas yra žingsnis į priekį, nepaisant to, kad įgyvendinta
dar tik dalis sumanymo. Tiesa, po sėkmingų pirmų projekto
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veiklos metų, kai įgyvendinome pirmąsias projekto iniciatyvas ir projekto aptarti asmeniškai
pakvietė susitikti Sveikatos apsaugos ministras,
dėl laiko stokos vadovavimą perdaviau kolegei ir
šiuo metu daugiau patariu, nei veikiu pats.
– Kokias savo gyvenimo svajones jau įgyvendinai ir ką dar tikiesi nuveikti?
Yra daug didelių ir mažesnių svajonių. Viena
didžiųjų, kilusi dar mokyklos metais, buvo įstoti
ir baigti magistro studijas gerame Vokietijos universitete. Smagu, jog ši svajonė jau praeityje. Taip
pat visada svajojau pastudijuoti elitinėje verslo
mokykloje. Tai pavyko įgyvendinti praeitais metais, kai pusę metų praleidau HEC Paris verslo mokykloje. Daug
yra kitų svajonių, bet juk nevalia jų išduoti, po to gali neišsipildyti
(juokiasi). Bet dauguma jų apie tai, kad nesustosiu judėti į priekį
ir pavyks padaryti dar daug gerų darbų bei suteikti džiaugsmo
kitiems.

Pirmoji kelionė po šiemet baigtų magistro studijų – į Romą

Gimnazijose įgytomis dovanomis pasidalyti alumnus paprašė
Monika Smalinskaitė, VJG alumnė

DĖMESIO!
Gruodžio 13 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje planuojama
atidaryti parodą „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių 100-mečio
kelias“, kurioje bus eksponuojama t. Antano Saulaičio, SJ, misijų
kraštuose surinkta kolekcija bei pristatomas leidinys su žymiausių
lietuvių misionierių biografijomis.
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Jėzuitų, dirbančių miestų bažnyčiose, susitikimas

Susitikimas su Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomene.
Jūratės Gurauskės nuotr.
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Kai 2016 m. įvairių Europos miestų bažnyčių rektoriai Hamburge susitiko pasidalinti miesto sielovados patirtimi, kilo mintis kitą kartą pasimatyti Vilniuje. Šią iniciatyvą paskatino ir tai,
kad dauguma susitikimo dalyvių niekada nesilankė Lietuvoje ir
nieko nežinojo apie jėzuitų veiklą šioje Europos dalyje. 2018 m.
pavasarį jėzuitas Friedrichas Sperringeris aplankė Vilniaus jėzuitus pasitarti dėl galimo renginio. Nusprendėme, kad jo tema bus
„Bendradarbiavimas su pasauliečiais sielovadoje“. F. Sperringeris
išsiuntė pakvietimus 33 jėzuitams, dirbantiems Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, Vengrijos ir Lietuvos miestų parapijose ar rektoratuose. Į susitikimą, vykusį 2018 m. birželio 13–15 d., atvyko
kunigai iš Berlyno, Miuncheno, Frankfurto, Kelno, Vienos, Kauno,
Šiaulių ir Vilniaus.
Susitikimas prasidėjo dalyvių prisistatymu bei provincijolo
V. Šimkūno pasakojimu apie Lietuvos jėzuitų provincijos istoriją ir
dabartį. Paskui šventėme Mišias su Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomene ir bendravome prie kuklaus vaišių stalo. Aktyvūs mūsų
bažnyčios nariai anglų kalba pristatė sielovados veiklas. Jie paminėjo
Alfa kursų programą, kurią rengia jau 13 metų, Kairos rekolekcijas,
socialines akcijas, įsitraukimą į liturgiją, pvz., Šv. Komunijos dalijimą,
giedojimą, kitus patarnavimus, pasakojo, kuo šios veiklos svarbios
jiems asmeniškai, atsakė į klausimus, domėjosi svečių darbu savo
bažnyčiose. Buvo smagu išgirsti gerus svečių atsiliepimus apie aktyvius Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės žmones ir jų įžvalgas.
Kitą dieną skyrėme išsamiam kiekvieno susitikimo dalyvio
pasakojimui apie bendradarbiavimą su pasauliečiais savo miestų
bažnyčių sielovadoje. Buvo aptarta liturgija, kultūriniai renginiai, Pirmosios Komunijos
programos, jaunosios kartos
ugdymas ir t. t. Man įsiminė
tai, kad Vokietijoje jėzuitų bažnyčiose vaikus Pirmajai Komunijai rengia aktyvūs bendruomenės nariai, net ir neturintys specialaus teologinio
išsilavinimo. Žavėjo menui ir
muzikai skiriamas vaidmuo
Berlyno ir Miuncheno jėzuitų
bažnyčių sielovadoje. Svečiai

Provincijoje
stebėjosi krikštų ir santuokų skaičiumi Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero
bažnyčiose, taip pat jaunų šeimų bei jaunimo įsitraukimu į bažnytinį gyvenimą.
Istorikas dr. Liudas Jovaiša susitikimo dalyviams pasakojo
apie jėzuitų Vilnių. Aplankėme universiteto biblioteką ir observatoriją, Šv. Jonų bažnyčią, buvusį jėzuitų naujokyną prie Šv. Ignoto
bažnyčios. Visus giliai palietė žydų geto kvartalai, Didžiosios sinagogos istorija. Po Eucharistijos vokiečių kalba Arkikatedroje,
Šv. Kazimiero koplyčioje, vakarieniavome miesto kavinėje.
Kitą dieną apsilankėme Bernardinų bažnyčioje ir interneto
dienraščio „Bernardinai.lt“ redakcijoje. Vyr. redaktorius Donatas Puslys papasakojo apie dienraščio misiją ir žmones, kurie ją
vykdo. Svečiams gilų įspūdį paliko jaunų žmonių idealizmas ir užmojai. Jie išgirdo ir skundą dėl kuklios finansinės paramos, esant
gana dideliam skaitytojų ratui. Svečiai stebėjosi ir pranciškonų sielovados Bernardinų bažnyčioje apimtimi bei įvairumu.
Kitas panašaus pobūdžio susitikimas numatytas 2020 metais –
visi susitikimo dalyviai sutiko, kad dalijimasis sielovados patirtimi
yra svarbus.
T. Vytautas Sadauskas, SJ

Trys jubiliejai, trys jubiliatai
Rugpjūčio 28 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje
vyko arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus ir t. Algirdo
Palioko 50-ies, o t. Jono Zubraus – 75 metų jubiliejus Jėzaus
Draugijoje minėjimas. Ta proga Eucharistiją kartu su Kauno
arkivyskupu Lionginu Virbalu, SJ, šventė ir už šių šaunių vyrų
pašaukimą bei tarnystę Dievui dėkojo per dvi dešimtis jėzuitų.
Mišioms vadovavo jubiliatas arkivysk. S. Tamkevičius, pamokslą sakė provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas, jame pacitavęs ir Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Arturo Sosos
nuoširdžių sveikinimo laiškų ištraukas. Tėvas generolas dėkoja Dievui ir šiems tėvams jėzuitams, kad jie atsiliepė į Dievo
pašaukimą ir išliko jam ištikimi, nepaisydami visų sovietmečio sunkumų, slaptų misijų, dažniausiai būdami izoliuoti nuo
bendrabrolių. Visi trys tėvai jubiliatai pasižymėjo dideliu
uolumu, meile Dievui ir žmonėms, tarnaudami parapijose,
misijose, slapta vadovaudami rekolekcijoms vienuolėms ar
leisdami Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką.
Tėvas generolas išreiškė maldos vienybę ir pats prašė mūsų
vyrų melstis už jį ir visą Draugiją.
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Nusiðypsokime
Sugrįžęs iš piligriminės kelionės po Turkiją,
kunigas dalijasi įspūdžiais iš Efeze aplankyto
Švč. Mergelės Marijos namelio, kuriame, kaip
manoma, ji praleido paskutines gyvenimo
dienas:
– Jūs neįsivaizduojate, koks apleistas tas
namelis, o stoge žioji didžiausia skylė!
– Veikiausiai ji atsirado Mariją paimant į
dangų, – garsiai pasvarstė vienas iš klausytojų.
Du filosofijos profesoriai viešame
dispute ginčijasi, ar, mokslui darant tokią
sparčią pažangą, netolimoje ateityje bus
įmanoma žmonėms persodinti ir galvas,
kaip dabar persodinami įvairūs organai.
Po ilgų ir karštų ginčų vienas profesorius
diskusiją užbaigė taip:
– Gerbiamasis kolega, neabejoju,
kad jei kada nors tokie dalykai pasidarys
įmanomi, galvos persodinimas jums išeis
tik į naudą.
Sąmoju garsėjęs žinomas teologas
jėzuitas Karlas Rahneris kartą pasakė:
– Ačiū Dievui, kad neegzistuoja tai, ką
beveik 70 procentų žmonių įsivaizduoja
esant Dievu.
Pasakojama, kad Karlas Rahneris
itin mėgo ir šią mintį: „Vieni sako, kad
Dievo nėra. Kiti tvirtina, kad jis yra. Tiesa,
matyt, ir šiuo klausimu slypi kažkur per
vidurį.“

Betliejaus tvartelį aplankė didžiųjų vienuolinių
ordinų atstovai. Šventajai Šeimai jie pristatė savo
veiklas ir gebėjimus. Benediktinai pagarbino
Kūdikėlį grigališkojo choralo giesme. Dominikonai
pasakė puikų pamokslą apie Dievo tapimo
žmogumi prasmę. Pranciškonai nedelsdami leidosi
į Betliejaus gatves elgetauti ir netrukus grįžo su
vaišėmis visiems susirinkusiems. Jėzuitų švietimo
įstaigos atstovas žengė prie Marijos ir tarė:
– Garbingoji ponia, atiduokite mažylį mums,
mes iš jo padarysime žmogų.
Kitas šalia stovėjęs jėzuitas truktelėjo kolegą už
rankovės ir sušnabždėjo:
– Pagalvok, ką šneki, juk jie visiški vargšai,
neišsimokės!
Kartą vienam jėzuitui rytinėje spūstyje
važiuojant į bažnyčią, automobilis sugedo.
Kol kunigas bergždžiai mėgino jį iš naujo
užvesti, už jo stovėjusio automobilio
vairuotojas nuolat spaudė garso signalą.
Galiausiai jėzuitas išlipo iš automobilio,
priėjo prie to vairuotojo ir paklausė:
– Gal jūs galėtumėte pabandyti
užvesti mano mašiną, o aš tuo metu už jus
spaudinėsiu garso signalą?
Jėzuitas keliauja traukiniu. Priešais sėdintis keleivis
nusprendžia pasišaipyti:
– Jeigu kada nors susilauksiu sūnaus kvailio, leisiu jį į
kunigus.
Jėzuitas atsakė:
– Akivaizdu, kad jūsų tėvas buvo kitokios nuomonės.

Vienuolis kapucinas po mirties atkeliauja prie dangaus vartų ir droviai pasibeldžia. Vartai
prasiveria ir jis įsmunka vidun. Po kiek laiko kapucinas pastebi ypatingą sujudimą. Prie dangaus vartų
nešami gėlių vazonai, tiesiamas raudonas kilimas, uždegamos žvakės. Vienuolis teiraujasi šv. Petro, kas
gi čia vyksta, ir sužino, kad prie dangaus vartų netrukus turėtų pasirodyti vienas jėzuitas. Kapucinas
garsiai pasipiktina tokia neteisybe, juk jam čia atvykus nebuvo nieko panašaus. Petras atsako:
– Matai, kas nors iš kapucinų čia pasirodo beveik kas savaitę, tačiau net neįsivaizduoji, kaip seniai
mes čia laukėme jėzuito.
Iš krikščioniškos užsienio spaudos
parinko Giedrius Tamaševičius
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Paremkime Magis misijas
Jėzuitų sielovados programa MAGIS kasmet kviečia Lietuvos jaunimą į tarptautines savanoriškos pagalbos misijas. Jų tikslas – ugdyti jaunimo krikščioniškosios
tarnystės pagrindus ir padėti vargstantiems žmonėms Indijoje bei Kenijoje.
MAGIS misijose ne ką mažiau svarbu nei pagalba vargstantiems yra pačių
misijų dalyvių dvasinis augimas bei jaunimo savanorystės skatinimas Lietuvoje.
MAGIS dvasingumo dinamika padeda jaunimui stiprinti tikėjimą ir išmokti su
dar didesne meile bei atsidavimu tarnauti kitiems.
Labai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šių veiklų. Kviečiame ir toliau
remti iniciatyvas, kurios leis kurti gražesnį ir šviesesnį pasaulį. Jūsų parama,
maldos ir palaikymas yra labai svarbūs.

Nuotr. – 2018 m. MAGIS misijų Indijoje savanoriai
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