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Provincijolo þodis

MIELIEJI  BENDRABRoLIAI,  
BENDRADARBIAI  IR  BENDRADARBėS,  
BIčIuLIAI  IR  BIčIuLėS!

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

O kas toliau?.. Šiuo klausimu pradėti šį pamąstymą mane pa-
skatino povelykinė Jono evangelijos scena prie Tiberiados ežero 
(žr. Jn 21, 3). Jėzaus prisikėlimas buvo tik ką įvykęs. Tai vienur, tai 
kitur jis pasirodė mokiniams ir draugams. Po tokio, atrodytų, stul-
binančio įvykio, kurį šiandien laikome pamatiniu krikščionybei ir 
pasaulio išganymui, apaštalai suglumę ir nežino, kaip gyventi to-
liau. Todėl Petras ir sako: „Einu žvejoti.“ Vėl imsiuosi savo amato, 
darysiu tai, ką geriausiai moku. Draugai jam pritarė.

Ar kartais po didelių įvykių, šventinių renginių, skambių dek-
laracijų ir mes neatsiduriame panašioje situacijoje?

Po dvejus metus trukusių svarstymų jėzuitų bendruomenėse 
ir su bendradarbiais, šių metų vasario mėnesį Jėzaus Draugijos 
generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, pasitaręs su popiežiumi, pa-
skelbė keturias visuotines apaštalines pirmenybes – veiklos gaires 
dešimčiai metų. Siekdama atsiliepti į Šventosios Dvasios kvietimą 
kuo geriau vykdyti jai patikėtą misiją, Jėzaus Draugija kartu su 
bendradarbiais atkreipė dėmesį į šiandienos žmonijos poreikius, 
turimus išteklius bei parengtus žmones, ieškodama geriausių 
būdų tarnauti žmonėms ir Dievui. Šiuo metu septyniasdešimtyje 
provincijų visame pasaulyje yra 15 536 jėzuitai ir apie 80 tūkstan-
čių jų bendradarbių. Ši išsilavinusių ir dėl bendro gėrio veikiančių 
krikščionių šeima apaštalines pirmenybes priėmė kaip gaires pla-
nuojant veiklas, dalijantis ištekliais, nukreipiant kūrybines jėgas ir 
maldą, siekiant sutelktai atsiliepti į jai patikėtą misiją. 
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MIELIEJI  BENDRABRoLIAI,  
BENDRADARBIAI  IR  BENDRADARBėS,  
BIčIuLIAI  IR  BIčIuLėS!

Visuotinės apaštalinės pirmenybės yra šios:

1. Puoselėti dvasinį įžvalgumą ir šv. Ignaco Dvasines pra-
tybas: padėti žmonėms Jėzų Kristų atrasti ir Juo sekti.

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos laikomos viena didžiausių jo ir 
Draugijos dovanų Bažnyčiai. Jos yra ignaciškojo dvasingumo pa-
grindas, iš kurio kyla visa tolesnė veikla ir gyvenimo būdas, po-
žiūris į žmogų, pasaulį, Dievą. Ignacas mokė, kad jėzuitas turi rū-
pintis ne tik savo tobulėjimu ir išganymu, bet padėti sutikti Dievą 
ir kitiems. Tą uoliai darome visose mūsų bendruomenėse, kartu 
su pasirengusiais pasauliečiais, o Rygoje Dvasinių pratybų sklaida 
pranoksta ir konfesines ribas. Džiugu, kad šioje misijoje dalyvauja 
ir į ją įsitraukia vis nauji mūsų bičiuliai pasauliečiai.

2. Keliauti drauge su atstumtaisiais: su vargstančiais, pa-
žeidžiamais, atskirtais nuo visuomenės ir jos laikomais never-
tingais; tai – susitaikinimo ir teisingumo misija.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad į šį kvietimą atsiliepiame 
ne itin veiksmingai. Tačiau mūsų negausios provincijos jėzuitai 
ir bičiuliai per metus dvasiškai palydi ir konsultuoja tūkstančius 
žmonių. Mūsų mokyklų socialinės praktikos ugdo jaunus žmones 
būti jautrius kitų vargui. Dalyvaujame ir būsimosios ECE (Euro-
pos centro) provincijos tarptautiniame projekte JWL. Jo tikslas –  
padėti jauniems žmonėms įgyti aukštąjį išsilavinimą 14-oje var-
gingų šalių, įskaitant Afganistaną, Čadą bei Irako ir Sirijos pabė-
gėlių stovyklas. Daugiau apie šį unikalų projektą galite paskaityti 
https://www.jwl.org/en/what-we-do. Jo vadovas t. Peteris Ballei-
sas, SJ, gegužės 15 d. skaitys pranešimą Vilniuje vyksiančioje kon-
ferencijoje. Labai kviečiame dalyvauti. 

3. Rūpintis bendraisiais visų namais: Evangelijos gelme 
veikti Dievo kūriniją, ją saugoti ir atnaujinti.

Daugeliui žinomas jėzuitų dvasingumo principas Dievą at-
rasti visur ar meditacija apie į pasaulį žvelgiančią Švč. Trejybę. 
Mus supantis pasaulis yra brangi dovana. Ekologijai plačiąja 
prasme rūpi mūsų aplinka – tiek gamta su jos jautriomis eko-
sistemomis, tiek ir visuomeninė aplinka – saugumas, pagarbus 
bendravimas, taip pat ir jausmų kultūra... Kiekvienas nori būti 
laimingas, tačiau nė vienas negali būti laimingas vienas pats. Čia 
prisimenu ne tik popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato si, bet 
ir bent 2 iš 7 belgų teologo Edvardo Schillebeeckxo visuotinių 
antropologinių konstantų. Pirmoji nusako žmogaus santykį su 
kūnu, gamta ir ekologine aplinka, su kuria jis neatskiriamai su-
sijęs. Nesaugodamas gamtos ar aplinkos, žmogus neišvengiamai  
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T. V. Šimkūno nuotr.

pakenkia ir sau. O mes esame pašaukti dalyvauti Dievo kūryboje, 
ją puoselėti, ja džiaugtis ir gėrėtis. Kita konstanta sako, kad žmo-
gus pašauktas į santykį su kitais žmonėmis. Tad svarbu sugyventi 
tarpusavyje. Teologas gražiai pastebi, kad žmogus niekuomet ne-
mato savo veido, nes yra atsigręžęs į kitus, skirtas kitiems, o ne 
sau. Kaip atsiliepsime į šį kvietimą, ką konkrečiai darysime, kaip 
mokysimės tausoti gamtą, rūšiuoti atliekas, taupyti vandenį?.. 
Kaip stengsimės įsiklausyti į kitą, garbingai spręsti konfliktus ir 
pagarbiai bendrauti?.. Ši apaštalinė pirmenybė ragina, kad Evan-
gelijos žinia persmelktas požiūris į gamtą ir aplinką vis labiau tap-
tų mūsų kasdiene nuostata.

4. Keliauti su jaunimu: lydėti jaunus žmones, skatinant 
juos kurti vilties kupiną ateitį.

Jaunimas nėra mūsų ateitis, jis yra dabarties tikrovė, – nu-
skambėjo Pasaulio jaunimo dienose. „Jaunimas yra laiko ženklas, 
kurį perskaityti yra Bažnyčios užduotis“, – sakė Draugijos gene-
rolas Arturo Sosa Magis susitikime Panamoje. Mes žinome, kad 
ir vilties dorybė yra skirta ne ateičiai, o dabarčiai. Kad ir kokia 
sunki, neaiški ar sumaišties kupina situacija būtų, viltis joje sutei-
kia jėgų nepasiduoti, skatina ieškoti tinkamų sprendimų, sąmo-
ningai pasirinkti ir ištverti. Jaunų žmonių veržlumui ir entuziaz-
mui reikia ir vyresniųjų išminties, ryšio su praeitimi, kaip pamatu 
po kojomis. Kartais savęs klausiu: kodėl mes, jėzuitai, kartu su 
bendradarbiais rūpinamės trijų mokyklų mokiniais (apie 1700), 
dirbame su Vilniaus universiteto studentais, globojame jaunimo 
grupes bažnyčiose Lietuvoje ir JAV? Nerandu kitokio atsakymo, 
tik tą, jog tai yra mūsų pašaukimas, mūsų misija ir esame tikri, 
kad ši tarnystė gera ir prasminga. 

Svarstymai baigti, Draugijos apaštalinės pirmenybės paskelb-
tos, o kas toliau? Lyg ir įžūlu taip klausti, bet gal geriau klausti ir 
provokuoti svarstyti, ką jos reiškia mūsų dabarčiai ir ateičiai, nei 
nuduoti, kad nieko neįvyko ar kad manęs jos neliečia ir, kaip tam 
Petrui, eiti žvejoti? Anksčiau užsiminiau, kad apaštalines pirmeny-
bes svarstė ne vien jėzuitai, bet ir mūsų bendradarbiai. Todėl tiki-
masi, kad jos iš tikrųjų pasitarnaus kaip veiklos, mąstymo ir darbų 
planavimo gairės. Padės kryptingiau sutelkti jėgas aktualiausioms 
tarnystėms. Vadovautis šiomis gairėmis nebūtinai reiškia imtis 
daugiau darbų, o veikiau sutelktai ir sąmoningai rinktis tai, kas 
svarbiausia, ir kūrybingai darbuotis. Priimti šias gaires – tai reiš-
kia, kad ir ką darytume, vis pasitikrinsime, kaip mūsų ar mano tar-
nystės ir nuostatos dera su kryptimi visos Jėzaus Draugijos, kurios 
nariu būti ir dalyvauti kilnioje misijoje yra džiugu ir prasminga.
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L. Jovaiša: Prieš 450 metų į Lietuvą jėzuitus pasikvietusio Vil-
niaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus pagrindinis tikslas buvo 
saugoti katalikų tikėjimą Lietuvoje ir kovoti su plintančia Refor-
macija. Jėzuitai čia vyko vedami iš dalies to paties siekio – padėti 
Bažnyčiai šiame krašte, bet atvykę rado ir daugiau veiklos sričių, 
o misiją kur kas platesnę, nei pats vyskupas įsivaizdavo – ne vien 
saugoti tikėjimą ar nuo ko nors jį ginti, bet ir patarnauti patiems 
katalikams, padėti atsinaujinti Bažnyčiai. Vyskupas gal ir nemąstė 
apie tai, kad reikia padėti sieloms, kurios gyvena apleistos atokiuo-
se kaimuose, arba ugdyti naują vyskupijos dvasininkų kartą, kad 
Katalikų Bažnyčia ir tokiu būdu sustiprėtų. Bet bendras ir kvietu-
siojo, ir jėzuitų noras buvo padėti Bažnyčiai per jaunimo ugdymą. 

T. V. Šimkūnas: Kalbant apie jėzuitų atvykimą į Lietuvą, noriu 
prisiminti porą hipotezių. Viena iš jų tokia, kad šv. Ignacas manė, 
jog galbūt per Lietuvą yra trumpiausias ir saugiausias kelias į Kini-
ją – tą misijų kraštą, į kurį veržėsi jo bendražygis Pranciškus Ksa-
veras. Kita hipotezė ta, kad per Lietuvą Ignacas tikėjosi pasiekti 
Rusiją ir ją atversti į katalikų tikėjimą. Hipotezės gal ir liks hipote-
zėmis, tačiau Ignacas išties turėjo drąsių ir didelių užmojų. 

Arkivysk. L. Virbalas: Ignacas tikrai norėjo padėti sieloms 
pažinti Dievą taip, kaip Jis jam pačiam atsiskleidė, tai darydamas 
per rekolekcijas, pokalbius, pamokslus ar dvasinį palydėjimą ir 

Pokalbis su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu 
t. Vidmantu Šimkūnu, SJ, arkivyskupu Lionginu Virbalu, SJ, 
ir istoriku dr. Liudu Jovaiša.

JėzuITų MISIJA PRIEŠ 450 METų IR DABAR

Bareljefas virš įėjimo į jėzuitų koplyčią Čikagoje.  
Autorius – Ramojus Mozoliauskas.

Mûsø istorija
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nuolat svarstydamas, o kas dar galėtų padėti to tikslo siekti. Taip 
atsirasdavo vis kas nors nauja, kaip ir mokyklos, kurios pradžioje 
buvo visiškai neplanuotos. Bet susidaro tam tikra situacija ir pa-
aiškėja, kad tai geras dalykas, galima dėl jo dėti pastangas. Pvz., 
mokslo puoselėjimas ar tautų, pas kurias keliaujama, kultūros, 
filosofijos, gyvensenos pažinimas – tai principas, kurį šv. Ignacas 
įvardijo kaip Dievo ieškojimą visuose dalykuose ir kuriuo iki šiol 
vadovaujamasi. Jeigu Draugija uždaryta, negali viešai veikti, kaip 
tuomet dirbti esamomis sąlygomis? Sovietmečiu Draugija gyvavo 
per kunigus, dirbusius parapijose, per brolius, kurie įsidarbino za-
kristijonais ir turėjo kontaktą su jaunais žmonėmis – patarnauto-
jais, jaunais parapijiečiais. Ištremti į Sibirą jėzuitai pasiekė žmones, 
negalinčius grįžti į Lietuvą. Ir net atbuvę savo įkalinimo ar tremties 
laiką kai kurie grįždavo į Sibirą ir jau apaštalaudavo kaip misionie-
riai, padėję ne tik lietuviams, bet ir ten gyvenusiems vokiečiams, 
lenkams, ukrainiečiams. Tas požiūris nuolat svarbus: kaip būtų 
galima pasitarnauti geriausiai, kaip to geriausio tikslo – kelionės 
link Dievo – siekti.

– Ar kalbant apie jėzuitų misiją galima sakyti, kad ji nuolat 
kinta, taikosi prie sąlygų, aplinkybių, atliepdama į laiko ir istori-
nius iššūkius? Ar vis dėlto išlaiko ir pirminį tęstinumą?

Arkivysk. L. Virbalas: Tikslą ji visuomet turi tą patį, bet jeigu 
buvo metas, kai jėzuitai steigė botanikos sodą, observatoriją, ren-
gė teatro pastatymus, tai po kurio laiko jėzuitams to nebereikėjo 
daryti. Nuolat ieškoma atsakymo į klausimą, kas dabar reikalinga, 
nepametant tikslo, dėl ko visa tai daroma. Juk ne tik todėl, kad 
smagu žiūrėti į žvaigždes, buvo įsteigta observatorija, tikslas buvo 
gilesnis – kontaktas su mokslo pasauliu; per pasaulio, gamtos pa-
žinimą toliau galima plėtoti pokalbį apie Kūrėją. Manau, kad siekti 
pagrindinio tikslo gali padėti įvairiausi dalykai.

T. V. Šimkūnas: Kai kas bando sakyti, kad sulig Vatikano II 
susirinkimu misijos baigėsi, nes jau nėra prasmės visus atversti 
į krikščionybę, juk Dievas vis tiek visus išgelbės, nesvarbu – per 
Kristų ar kitaip... Manau, kad šitoje srityje Ignacas lyg ir pranoko 
savo laiko teologinę mintį, suvokdamas, kad Dievo Dvasia veikia 
plačiau, negu mes galime įsivaizduoti. Ir žymus šiuolaikinis teolo-
gas jėzuitas Karlas Rahneris sako, kad nėra tokios vietos, erdvės ar 
sferos pasaulyje, kuri būtų izoliuota nuo Dievo veikimo – visur yra 
Dievo dvasia. Ją atpažinti, įvardinti, suvokti padeda Kristus, Šven-
tasis Raštas arba apaštalai – misionieriai. Todėl jėzuitai ir stengėsi 
rasti Dievą visuose dalykuose – ir mokslo pasaulyje, ir gamtoje, ir 
žmogaus psichologijoje, ir visuomenės raidoje, kartais net ir nesėk-
mėse. Ar jose Dievas veikia, ar tuose procesuose galima jį įžvelgti? 
Mano giliu įsitikinimu, Dievo Dvasia vis tiek nori vesti į tobulybę, 
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į pilnatvę, arba, kaip Teillard'as de Chardinas sako: „Dievas iš to-
bulybės mus traukia į save ir kviečia į pilnatvę.“ Tad Ignacas, deg-
damas tomis idėjomis, kurias mes dabar taip įmantriai įvardijame, 
pirmiausia degė noru padėti žmonėms. To meto kalba buvo sako-
ma „padėti sieloms“, bet iš tiesų – apskritai padėti žmogui.

– Paminėjote nesėkmes. Turbūt kaip nesėkmę reikėtų įvar-
dinti ir didžiulį lūžį Draugijos istorijoje – jos uždarymą popie-
žiaus sprendimu, kas šiandien ne vienam kelia nuostabą. Kaip 
tuo metu jėzuitams reikėjo išsaugoti pirminę idėją, dėl kurios 
buvo užsidegęs Ignacas, ir ją tęsti? 

T. V. Šimkūnas: Kai Ignacas rašė Draugijos Konstitucijas arba 
nurodydavo kokias nors veiklas, po visų nuorodų pridėdavo: ne-
bent vietoje atrodytų kitaip prasminga veikti. Taigi pasitikėdavo 
tais žmonėmis, kuriuos siunčia, kurie yra išugdyti, ir žinojo, kad 
sprendimus darys išmintingai, mokėdami atpažinti dvasias. Drau-
gijos panaikinimas didžiąja dalimi yra politinis dalykas, visokių 
intrigų būta, ir pačių jėzuitų prie to iš dalies prisidėta. Aišku, tai 
paradoksalus dalykas. Jėzuitai duoda keturis įžadus, paskuti-
niuoju pasižadėdami ypatingą klusnumą popiežiui, ir staiga pats 
popiežius sako: man jūsų nebereikia. Kaip tada jie reaguoja? Kai 
Draugijos uždarymo bulė buvo paskelbta generolui, popiežiaus 
atstovai atėjo su kareiviais, manydami, kad gali būti priešinamasi. 
Ne, generolas viską priėmė ramiai, nes tokia yra Bažnyčios aukš-
čiausiojo ganytojo, kuriam ir Ignacas, ir jo įpėdiniai atsidavė, valia. 
Nors tokią valią ir sunku priimti, bet visi nuolankiai pakluso. 

L. Jovaiša: Popiežiaus bulė įsigaliodavo šalyje, kurios valdovas 
ją paskelbdavo. Carinėje Rusijoje bulė nebuvo paskelbta, todėl jėzui-
tai čia teisėtai veikė, daugiausia LDK žemėse, patekusiose į Rusijos 
sudėtį. Būtent todėl dabartinėje Baltarusijos ir Latvijos teritorijoje 
buvę jėzuitų namai gyvavo ir per tuos 40 metų, kai Draugija buvo 
panaikinta visame pasaulyje. Tad Lietuvos jėzuitų indėlis į Drau-
gijos tęstinumą labai svarbus ir jį galima prisiminti su tam tikru 
pasididžiavimu. Bet man vis tiek kyla klausimas, kodėl kiti jėzuitai 
iš Lietuvos, iš bendruomenių, kurios buvo panaikintos, neprisidėjo 
prie veikusių Rusijoje? Nedidelė dalis jėzuitų išvyko į namus, vei-
kusius Polocke, Daugpilyje, Vitebske, Oršoje, tačiau tai buvo mažu-
ma. Vienas jėzuitas, dirbęs Kražiuose jau Draugiją panaikinus, savo 
bendrabroliui rašė, kad viliasi, jog ji labai greitai bus atgaivinta (tuo 
Lietuvoje rūpinosi ir kai kurie seimeliai), tačiau jis labai atsakingai 
žiūrėjo į Draugijos atgaivinimą, sakydamas, kad jeigu mes, senie-
ji, ir toliau gyvensime kaip gyvenę, jeigu pagal tai vadovausime, tai 
jaunimas, kuris ateis, bus sužlugdytas. Vadinasi, Draugijos atgaivi-
nimas neturi būti mechaniškas, tam būtinas ir dvasinis atgimimas, 
nauja kokybė.

Ignacas norėjo padėti sieloms 
pažinti Dievą taip, kaip Jis 
jam pačiam atsiskleidė, tai 
darydamas per rekolekcijas, 
pokalbius, pamokslus ar 
dvasinį palydėjimą ir nuolat 
svarstydamas, o kas dar 
galėtų padėti to tikslo siekti. 
Taip atsirasdavo vis kas nors 
nauja, kaip ir mokyklos, 
kurios pradžioje buvo 
visiškai neplanuotos. 
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– Ar galima sakyti, kad ta nauja kokybė atsirado jėzuitams 
tarpukariu atsikūrus Kaune? 

L. Jovaiša: Nepriklausomoje Lietuvoje jėzuitai kūrėsi iš nau-
jo. Kadangi po Draugijos atgaivinimo iš Rusijos jie buvo ištremti, 
Lietuvoje jėzuitų istorija klostėsi visai kitaip negu visame pasauly-
je, bet iššūkiai ir uždaviniai iš dalies buvo labai panašūs kaip prieš 
450 metų. Pirmieji jėzuitai Benediktas Andruška ar Vokietijos 
provincijolas Bernardas Blėjus pabrėžė, kad labai svarbu ugdyti 
jaunimą, nes tuo metu nebuvo jokios rimtesnės katalikiškos mo-
kyklos. Padėtis labai panaši į buvusią XVI a. viduryje. Žvelgdami 
iš šiandienos perspektyvos, tarpukario Lietuvą dažnai įsivaizduo-
jame kaip labai katalikišką, tačiau amžininkams taip neatrodė. 
Tad vienas svarbus tikslas buvo įsteigti katalikišką mokyklą, ant- 
ras iššūkis – nebuvo gerų mokytojų katalikų, nes pasaulietines 
mokyklas Rusijoje baigę inteligentai nebuvo labai krikščioniškai 
nusiteikę. Kitas dalykas – misijos, kurios keitėsi atsižvelgiant į lai-
ko dvasią ir kurios liko panašios. Lietuvoje jėzuitai, galima sakyti, 
išlaikė misijų į nekrikščioniškus kraštus tradiciją tiek XVII–XVIII a.  
daugiausia vykdami į Rytų šalis, tiek XX a. – į Pietų Afriką, bet kitos 
misijos keitėsi. XVII–XVIII a. Lietuvoje daugiau buvo vykstama į 
atkampius kaimus mokyti pamatinių tikėjimo dalykų su katecheti-
nėmis misijomis, tarpukariu misijos parapijose vyksta tarp nekrikš-
čioniškai nusiteikusių asmenų. Tai, ką šiandien vadiname naująja 
evangelizacija, buvo aktualu ir tuomet. Ypač tai pabrėžė provinci-
jolas Benediktas Andruška, leisdamas apologetinę literatūrą, saky-
damas pamokslus ir kurdamas jėzuitus Šiauliuose, kur, jo žodžiais 
tariant, buvo socialistų ir bolševikų, ateistų ir indiferentų lizdas, 
miestas labai paveiktas cariniu laiku, čia vykdytos industrializacijos. 

– Minėjote jaunimo ugdymą. O kalbant apie pačius jėzui- 
tus – jie buvo taip išugdyti, kad ir pogrindyje vėliau tvirtai veikė 
pagal savo principus.

Arkivysk. L. Virbalas: Pogrindyje jie veikė efektyviausiu 
būdu – per asmeninius kontaktus. Ir mano, ir daugelio kitų, tuo 
metu prisijungusių prie Jėzaus Draugijos, kelias buvo panašus: 
kažkas žavėjo vieno ar kito šaunaus kunigo veikloje, pradžioje net 
nežinant, kad jis yra jėzuitas. O iš tarpukaryje veikusių jėzuitų 
man įspūdingas Benedikto Andruškos ryžtas, nepaisant milži-
niškų sunkumų, paliekant tėvynę, šeimą, kurios daugiau niekada 
nebematė, nes tiesiog pabėgo iš Lietuvos, buvusios Rusijos impe-
rijoje. Praėjęs ugdymą užsienyje grįžo su didele liepsna širdyje ir 
darbavosi. Ir jis, ir kiti nebuvo kokie nors supermenai ar herojai, 
bet tas degimas buvo gražus. Pogrindžio sąlygomis autoritetą 
turėjo vienas ar kitas jėzuitas, pvz., Jonas Danyla. Aš menkai jį 
pažinojau, buvo jau senyvo amžiaus, bet kiti irgi stengėsi tą užsi-

Nėra tokios, vietos, erdvės  
ar sferos pasaulyje, kuri  
būtų izoliuota nuo 
Dievo veikimo – visur 
yra Dievo dvasia. Ją 
atpažinti, įvardinti, suvokti 
padeda Kristus, Šventasis 
Raštas arba apaštalai – 
misionieriai. Todėl jėzuitai ir 
stengėsi rasti Dievą visuose 
dalykuose – ir mokslo 
pasaulyje, ir gamtoje, ir 
žmogaus psichologijoje, ir 
visuomenės raidoje, kartais 
net ir nesėkmėse. 
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degimą išlaikyti savo viduje. Išlaikyti savo vienuolišką pašaukimą, 
savo misiją. Manau, kad tai padėjo ir išlikti, ir patraukti kitus.

T. V. Šimkūnas: Norėčiau prisiminti vieną atvejį. Buvau ką tik 
grįžęs iš sovietinės kariuomenės. Mankūnų kaime, Gražulių tėviš-
kėje, pastate, specialiai suręstame jaunimui burtis, buvo susirinkęs 
būrelis žmonių. Mums kalbėjo tada dar pogrindžio kunigas Jonas 
Boruta. Kadangi metas buvo prieš adventą, skaitėme Apreiškimą 
Jonui, kur rašoma, kad žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus 
galybės bus sukrėstos. O Jonas Boruta ir sako: dabar gyvename 
Sovietų Sąjungoje, atrodo, kad tos galybės milžiniškos, tos genero-
lų žvaigždės tokios stiprios, bet viskas kris, viskas žlugs. Galvoju, 
ką tu, kunige, šneki? Aš ką tik iš sovietų kariuomenės grįžau, ten 
tokia galybė, ten tiek žmonių ir tokia tamsa jų galvose, o tu sakai, 
kad viskas kris. Bet nereikėjo ilgai laukti, ir tai įvyko. Kokia viltis ir 
šviesa anuomet tuose žmonėse buvo!.. Ir ji uždegė kitus.

– Sovietmečiu jėzuitai inicijuoja Katalikų Bažnyčios Kroni-
ką – unikaliausią leidinį, organizuoja pogrindinę kunigų semi-
nariją, dabar skaičiuojame, kad net 12 jėzuitų iš Rusijos savo 
pirminį ugdymą pogrindžio sąlygomis gavo Lietuvoje. Anapus 
„geležinės uždangos“ likę jėzuitai buriasi Čikagoje. Čia ypatin-
gą dėmesį skiria jaunimui, lietuvybės puoselėjimui. Vėl kalbame 
apie misiją, kurią jėzuitai tarsi numato į priekį, kad būtent taip 
reikia veikti. Ar čia koks nors fenomenas, ar tas pats Dievo pa-
šaukimas, į kurį jie atsiliepia tokiu būdu, koks tuo metu reika-
lingiausias?

Arkivysk. L. Virbalas: Atsiliepia savo būdu, būdami Bažny-
čioje. Pogrindžio sąlygomis ir kitos vienuolijos, pvz., marijonai, 
organizavo kunigų rengimą, leidžiant pogrindžio spaudą dalyva-
vo ir daug diecezinių kunigų, tai nebuvo atskiras kosmosas, ku-
riame jėzuitai gyveno ir veikė, bet ryžtas ir pasiaukojimas jiems 
padėjo ten, kur buvo, daryti gerai, kad ir ką būtų darę. Manau, 
tai ir yra pašaukimas kiekvienu atveju atsiliepti į tai, ko tuo metu 
labai reikia. Prisimindami tuos, kurie buvo pirmieji – ar pirmieji 
atvykę, ar atkūrę Draugiją Lietuvoje, – galime sakyti, kad pradžia, 
nepaisant sunkumų, sužavi ir leidžia įsibėgėti, o paskui viskas 
vyksta tarsi daug paprasčiau: veikia institucijos, bažnyčios, mokyk- 
los, organizacijos, atrodo, kad tik taip ir tik tas galėtų būti, bet tai 
savotiškai gali supančioti arba įklampinti. Tad reikia budėti, kiek-
vienu momentu atpažinti, kur Viešpats šaukia naujomis sąlygo-
mis ir galbūt atsiliepti nauju būdu.

T. V. Šimkūnas: Jėzuitams irgi galioja taisyklė jausti kartu 
su Bažnyčia ir lygiai taip stengtis suvokti laiko ženklus. Kaip ar-
kivysk. Lionginas sako, jie nėra atskiras kosmosas, gyvena toje 
pačioje visuomenėje, bet suvokti tai, kas svarbiausia, žinoti, kaip 
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atsiliepti ir net gal siūlyti ką nors žvelgiant į ateitį, tikrai yra Die-
vo dovana. Jeigu drauge atpažįstamas Dvasios vedimas arba, kaip 
sakiau, traukimas iš ateities, tai ir yra tas misijos giluminis suvo-
kimas, kad tai, ką darai, yra prasminga. Dažnai mūsų bendradar-
biams, bičiuliams, draugams, įvairioms organizacijoms, apskritai 
žmonėms, kurie dalyvauja mūsų misijoje, be kurių mes nepajėg-
tume nė dešimtadalio nuveikti, sakau, kad juos kviečiu prisidėti 
prie darbų ar misijos, kurią atlieka jėzuitai, ne dėl to, kad ši misija 
jėzuitų, bet dėl to, kad ji prasminga ir gera. 

– Dabar mes dažnai cituojame Liudo ištarmę Vilniaus  
šv. Kazimiero bažnyčioje pradedant Jubiliejinius jėzuitų misi-
jos Lietuvoje metus. Joje man labiausiai įstrigo žodis pirmieji: 
atvykę į Vilnių ir ilgainiui Lietuvoje jėzuitai pirmieji pradėjo 
dvasines pratybas ir misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė 
vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigų tinklą, tarp jų ir universite-
tą, kurį iki šiol turime, pirmieji įsteigė muzikos mokymo institu-
cijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti baleto ir dramos 
spektaklius, pirmieji pastatė lotyniško kryžiaus plano kupolines 
bazilikas, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją, Kiniją, Iraną ir 
Armėniją, įsteigė pirmąją observatoriją, įvedė pirmąjį akademi-
nį matematikos kursą, išleido pirmąją Lietuvos istoriją... Ir dar 
galima vardinti sričių, kurių jie ėmėsi pirmieji. Peršasi išvada, 
kad tam tikru mastu tai nulėmė ir Lietuvos istorijos raidą. O 
kaip jūs dabar jaučiatės dalyvaują tame istorijos vyksme, ką da-
rote ar privalėtumėte padaryti pirmieji?

T. V. Šimkūnas: Šiandien mūsų pajėgumai mažesni nei jė-
zuitų provincijos klestėjimo metais, kai joje buvo per 1000 na-
rių. Dabar skaičiuojame tik per 30, bet turime tris mokyklas, 
dirbame penkiose bažnyčiose, kurias galima būtų vadinti mies-
to sielovados bažnyčiomis. Aišku, mums dar reikia atsirinkti, 
kam savo veikloje teiksime pirmenybę, atsižvelgiant į dokumen-
tą, kurį neseniai paskelbė Draugijos generolas. Na, o kalbėda-
mas apie jėzuitų misijos sukaktį, vis prisimenu savo profesorių 
Lotharą Liesą, sakiusį, kad kiekvienai šventei reikia pagrindo, 
reikia bendruomenės žmonių, kuriuos kas nors sieja, taigi, ben-
dros patirties ir atminties bei mūsų tapatybės suvokimo, ir vizi-
jos ar krypties į ateitį – kur mes einame. Todėl kviečiu ir toliau 
švęsti jubiliejų, apmąstyti, kas mes, kaip krikščionys, esame, 
koks mūsų pašaukimas šioje žemėje ir kokiu būdu kiekvienas –  
kaip pasaulietis, kunigas, vienuolis, vienuolė, turintis šeimą ar 
viengungis – gali tuo pašaukimu kuo geriau gyventi ir labiau Die-
vui atsiliepti, taip ir patys būdami laimingi.

Kalbėjosi Jūratė Grabytė

Dažnai mūsų 
bendradarbiams, bičiuliams, 
draugams, įvairioms 
organizacijoms, apskritai 
žmonėms, kurie dalyvauja 
mūsų misijoje, sakau, kad 
juos kviečiu prisidėti prie 
darbų ar misijos, kurią 
atlieka jėzuitai, ne dėl to, 
kad ši misija jėzuitų, bet dėl 
to, kad ji prasminga ir gera. 
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Dažniausiai minimas visų laikų Lietuvos jėzuitų misionierius 
yra Andriejus Rudamina (m. 1631) – pirmasis lietuvis, pasiekęs 
Indiją ir Kiniją. Per 400 metų istoriją jis anaiptol nebuvo vieninte-
lis, tačiau leistis į tolimą kelionę nebuvo taip paprasta...

XVI a. viduryje iš Tolimųjų Rytų rašytų šv. Pranciškaus Ksa-
vero laiškų pakurstytą misijinį entuziazmą Jėzaus Draugijos vy-
resnieji stengėsi griežtai kontroliuoti. Kelionės į tolimus kraštus 
buvo varginančios, pavojingos, tad tėvas generolas patenkindavo 
tik nedidelę gaunamų prašymų dalį. Iš Lenkijos ir Lietuvos gautų 
prašymų tome, esančiame Jėzaus Draugijos Romos archyve, išliko 
237 tokio pobūdžio jėzuitų laiškai, rašyti 1627–1724 m., kuriuos 
pasiuntė 114 jėzuitų. Dalis prašytojų į jį kreipėsi daugiau nei vieną 
kartą (kai kurie – po 9, 10 ir net 15 kartų). Prašymai įvairavo for-
ma ir apimtimi – trumpiausias tilpo į vos vieną lakonišką sakinį. 
Dauguma potencialių misionierių buvo 26–35 m. amžiaus, nors 
kraštutinės ribos svyravo nuo 16 iki 63 m. 70 procentų atvejų pra-
šytasi į misijas Tolimuosiuose Rytuose („Indijose“), kartais kon-
krečiau įvardijant Kiniją arba Japoniją. Kiti jėzuitai norėjo vykti į 
gretimus nekatalikiškus kraštus (Maskviją, Totoriją, Turkiją, Mol-
dovą/Valakiją, protestantiškuosius Europos kraštus).

Iš šių jėzuitų į misijas išvyko tik kas penktas (o į Tolimuosius 
Rytus – vos 3 proc. to prašiusiųjų). Kai kurie leidosi kelionėn į kitus 
kraštus; dauguma tų, kurie prašėsi į Tolimuosius Rytus, taip ir liko 
savo provincijoje. Kokios priežastys lėmė neigiamus atsakymus, 
galime tik spėlioti, mat generolo atsakymai Draugijos nariams 
nėra išlikę. Reikia manyti, kad, išmėginant kandidato motyvaciją, 
pirmiausia buvo atsakoma neigiamai, o prašymams besikartojant 
generolas klausdavo provincijolo nuomonės. Tad nenuostabu, kad 
dalis anuometinės Lietuvos provincijos jėzuitų leidimą vykti į mi-
sijas gavo būdami Romoje. Čia buvo lengviau asmeniškai įtikinti 
generolą, o studijuoti į Romą išleidęs ir fiziškai nutolęs provincijo-
las galėjo būti sukalbamesnis...

Dr. Liudas Jovaiša

PIRMIEJI LIETuVoS JėzuITų  
MISIoNIERIAI AzIJoJE

Atanazo Kirchnerio, SJ, knygos „Kinijos paminklai“ 
iliustracija. 1667 m.
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Andriejus Rudamina (1625–1631)
1622 m. studijuoti į Romą išsiųstas Andriejus Rudamina buvo 

pirmasis jėzuitas iš Abiejų Tautų Respublikos, gavęs Draugijos ge-
nerolo leidimą vykti į Tolimuosius Rytus, nepaisant kai kurių auto-
ritetingų vietos jėzuitų prieštaravimų. 1625 m. pavasarį, būdamas 
29 metų, iš Lisabonos jis išplaukė į Indiją, kurią pasiekė tų metų 
rudenį. Pasirguliavęs kitais (1626?) metais pasiekė Kiniją. Ten mirė 
1631 m., Tolimuosiuose Rytuose praleidęs šešerius metus.

Su Andriejumi Rudamina susijusi, regis, ligi šiol nepastebėta 
Lietuvos orientalistikos istorijos smulkmena. 1627 m. liepos 31 d.,  
per šv. Ignaco šventę, iš Kinijos jis pasiuntė dovanėlę Lietuvos jė-
zuitų provincijolui Mykolui Ortizui – pirmąsias Lietuvoje (?) kny-
gas kinų kalba:

„(...) Man pasirodė nederama praleisti pasitaikiusią progą 
persiųsti Gerbiamam Tėvui keletą knygų, kurias kinų kalba išlei-
do Gerbiamo Tėvo bendrabroliai, gyvenantys šioje karalystėje. Ir 
nors Gerbiamas Tėvas jų perskaityti negalės, galbūt jos pasitar-
naus kokio nors „knygyno“ papuošimui, arba kaip kitaip Gerbia-
mam Tėvui atrodys reikalinga; nors aš norėčiau [tas knygas pa-
skirti] Vilniaus kolegijos bibliotekai, Gerbiamas Tėvas tepatvarko 
pagal savo norą.“

Jonas Levickis (1640–1646)
Palenkėje gimęs, Vilniuje, Poznanėje ir Krokuvoje mokęsis Jo-

nas (Ignacas) Levickis (apie 1608–1646) į Jėzaus Draugiją įstojo 
1632 m. Romoje. Čia baigė naujokyną ir studijuodamas, 1638 m. 
balandžio 23 d., davė įžadą vykti ten, kur tik jį panorės pasiųsti 
tėvas generolas:

„Visagali amžinasis Dieve, aš, Jonas Levickis, visais požiūriais 
labai nevertas Tavo dieviškojo žvilgsnio, tačiau džiaugdamasis 
Tavo begaliniu gailestingumu ir palankumu, ir skatinamas troš-
kimo dėl Tavęs numirti, Švč. Mergelės Marijos, šv. Tėvo Ignaco, 
šv. Pranciškaus Ksavero ir viso Tavo dangiškojo dvaro akivaizdoje 
prisiekiu ir pažadu ypatingą klusnumą mano Gerbiamam Tėvui 
Mucijui Vitelleschi, Jėzaus Draugijos Generaliniam Vyresniajam, 
kad ką tik mano Gerbiamas Tėvas palieps dėl sielų naudos ir tikė-
jimo skleidimo, ir į kokius tik kraštus mane panorės pasiųsti – pas 
etiopus arba skitus ir totorius, arba pas kinus, japonus, paragva-
jiečius, estus, arba pas bet kokius kitus pagonis, eretikus, schiz-
matikus, arba bet kokius krikščionis – be jokio priešgyniavimo ar 
išsisukinėjimo, visomis išgalėmis tai stengsiuosi įvykdyti.“

Siųsdamas šį įžadą, Levickis generolui rašė: „(...) Maldingai 
lauksiu, ką šiuo reikalu Šventoji Dvasia Gerbiamam Tėvui įkvėps; 
ir melsiu Dievą, kad jis mano širdį padarytų tarsi minkštą vašką, 
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iš kurio Gerbiamas Tėvas galėtų padaryti, ką panorėjęs. O tuo 
tarpu nevertomis savo maldomis prašysiu Dievo pagalbos, kad 
(...) būčiau vertas kęsti paniekinimą dėl Jėzaus vardo – ir padėti 
gyvybę už tokį TĖVĄ, kuris savo gyvastį atidavė už mane.“

Galiausiai įtikinęs generolą, Jonas Levickis gavo leidimą vykti 
į Tolimuosius Rytus. Iš Lisabonos į Indiją jis išplaukė 1640 m., 
būdamas kiek vyresnis už Rudaminą – maždaug 32-ejų. Didžiąją 
gyvenimo Tolimuosiuose Rytuose dalį Levickis praleido Kinijo-
je (Makao mieste). Ten ruošėsi misionieriauti Tonkine (Šiaurės 
Vietname), veikiausiai pramoko šio krašto gyventojų kalbą.

1646 m. vasario 22 d. drauge su bičiuliais išplaukęs iš Makao, 
t. Levickis penktą kelionės dieną, vasario 26 d., žuvo laivo katast-
rofoje prie Chainanio salos. Iš viso paskendo septyni misionie-
riai: trys keliavo į Chainanio salą, o keturi – į Tonkiną Šiaurės 
Vietname. Jėzaus Draugija patyrė didelį nuostolį – per netrumpą 
laiką misijai gerai pasirengusius jėzuitus. Visi plaukusieji į Viet- 
namą (du portugalai, italas ir lenkas) mokėjo vietos kalbą, o 
drauge su misijos vyresniuoju žuvo ir jo parengtas vietnamiečių-
portugalų kalbų žodynas. Rūsčia Apvaizdos lemtimi Jonas Levic-
kis Tolimuosiuose Rytuose praleido šešerius metus – lygiai tiek, 
kiek ir Andriejus Rudamina.

Įdomu, kad 1645 m. iš Makao rašytame laiške t. Levickis pra-
nešė Lietuvos jėzuitams apie tai, kad jo pirmtako Rudaminos ka-
pas gerbiamas vietos krikščionių. Šią žinutę, pasakodamas apie  
t. Rudaminą, po penkerių metų, 1650 m. išleistoje pirmojoje 
Bažnyčios Lietuvoje istorijoje (knygoje Įvairenybės apie Bažny-
čios padėtį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje) panaudojo Al-
bertas Vijūkas-Kojalavičius. 

Gabrielius Lentkovskis (1657–1659)
Trečiasis Lietuvos (ar su Lietuva susijęs) jėzuitas į Tolimuo-

sius Rytus, kaip ir pirmieji du, išsiprašė studijuodamas Romoje. 
Tai buvo iš rusėniškų LDK žemių kilęs Gabrielius Lentkovskis 
(apie 1630–1659). 1652 m. jis pradėjo teologijos studijas Vilniaus 
universitete, o nuo 1653 m. jas tęsė Romoje. Apie tai, kokiomis 
aplinkybėmis Lentkovskis gavo leidimą išvykti į Tolimuosius Ry-
tus, nežinome. Tai įvyko 1657 m., kai jaunasis – vos 27 metų –  
Lietuvos provincijos jėzuitas turėjo baigti teologijos studijas. Pir-
masis Lietuvos misionierius Indijoje darbavosi vos porą metų – 
iki ankstyvos mirties (atrodo, nesulaukė nė trisdešimties). 

Nei apie jo tarnystę Indijoje, nei apie mirties aplinkybes 
dabar nieko tiksliau nežinoma, tačiau minint Jėzaus Draugijos 
įsteigimo 400 metų jubiliejų, 1940 m. išleistame Lietuvos jėzuitų 
kalendoriuje rašyta taip:
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„T. Gabrielis Lentkauskas mirė toli nuo savo tėviškės, Madū-
ros misijose, Indijoje. Į tą kraštą atvyko kaip tik tuo metu, kai ma-
hometonai puolė krikščionis ir privertė misionierius slapstytis 
miškuose, gyventi tarp daugybės pavojų žvėrių olose ir maitintis 
miško teikiamais vaisiais. T. Lentkauskas džiaugėsi tokia apašta-
lavimo pradžia, nes buvo atėjęs tik kryžiaus ieškoti. Jau po kelių 
dienų pateko į priešų rankas, kurie jam viską atėmė, žiauriai kan-
kino ir būtų užmušę, jeigu Dievo Apvaizda nebūtų sukliudžiusi. 
Bet vis tiek naujas gyvenimas misijoje, visokie trūkumai ir sun-
kumai užtraukė jam ligą, nuo kurios jis netrukus ir mirė. Vos tik 
keturis mėnesius buvo nešiojęs sanyassio, t. y. Indijos atgailautojo 
abitą, ir gyvenęs pagal jų papročius. Jo bendradarbiai, sužavėti  
t. Lentkausko talentais ir dorybėmis, ypač jo uolumu ir energija, 
labai liūdėjo netekę tik neseniai atvykusio padėjėjo.“

Konradas Terpilovskis (1688–1690?)
Tėvas Konradas Terpilovskis (1654–1714), kaip ir t. Lent-

kovskis, buvo kilęs iš rusėniškų LDK žemių. Anot amžininko, di-
delių gabumų vyras, dėstęs matematiką Vilniaus universitete, esą 
turėjo visus puikiam misionieriui reikalingus duomenis: išban-
dytas dorybes, malonų švelnumą, nuostabų polinkį visokiems 
rankų darbams; be to, mokėjęs raižyti (graviruoti) ir subtiliai 
groti įvairiais muzikos instrumentais. Vienas prancūzų jėzuitas 
(Rytų misijų organizatorius) paskatino t. Terpilovskį prašyti tėvą 
generolą misijų malonės, mat šis „jautėsi esąs jos nevertas, nors 
širdyje to karštai troško“.

Gavęs leidimą, 34-erių Terpilovskis drauge su t. Pranciškumi 
Ignacu Zapolsiu iš Lenkijos provincijos 1688 m. per Maskvos že-
mes leidosi į Rytus. Atrodo, jie ketino sausumos keliu pasiekti Ki-
niją. Deja, drauge misionieriai nukeliavo tik iki Astrachanės. Ten 
apsistojęs t. Terpilovskis po dvejų metų grįžo atgal į Lietuvos pro-
vinciją, o t. Zapolskis nukako Persiją ir ten darbavosi iki mirties.

Jonas Osnickis ir jo palydovai (1702–1703)
Vilniuje gimęs jėzuitas Jonas Osnickis (1671–1703) į misijas 

ėmė karštai prašytis studijuodamas teologiją Varšuvoje. Žinoma 
bent dešimt šiuo reikalu 1699–1702 m. jam rašytų t. generolo laiš-
kų. Iš pradžių jaunasis jėzuitas sulaukė neigiamo atsakymo, vėliau 
sprendimas buvo pavestas provincijolui, o galiausiai generolas 
jau ragino provincijolą nekliudyti Osnickiui iškeliauti. 1701 m. 
baigęs studijas, t. Osnickis buvo pasiruošęs leistis į kelionę pas 
totorius; jam leista pasiimti vieną palydovą (metais vyresnį iš Pa-
lenkės kilusį Paulių Vročinskį (1670–1713)), o po kurio laiko –  
dar ir antrą (taip pat Palenkėje gimusį, vos 25-erių Aleksandrą 

Taip ano meto žemėlapiuose misionieriai vaizdavo Kiniją
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Kulešą (1676–1720), tuo metu tik baigusį pirmuosius naujokyno 
metus).

Pasirengimas kelionei užtruko, tad trys bendražygiai į misiją 
išvyko tik 1702 metais. Misija baigėsi tragiškai: jos iniciatorius,  
32-ejų Jonas Osnickis, nežinia kur (Kurdistane?) ir kada buvo nužu-
dytas vietos gyventojų (musulmonų?). Jo palydovai pasiekė Jerevaną 
ir iš ten pranešė apie nelaimę generolui. Paulius Vročinskis, be kita 
ko, užsiminė apie kažkokius nepaprastus įvykius (stebuklus?) po  
t. Osnickio mirties, tad buvo nuspręsta parengti trumpą šio kanki-
nio gyvenimą ir jį įtraukti į Draugijos menologijų (atmintinų dėl 
savo šventumo jėzuitų gyvenimų) rinkinį.

Jono Osnickio bendražygių keliai išsiskyrė. Tėvas Vročinskis 
buvo pasiųstas tarnauti į Isfahaną. Persijoje praleidęs dešimtmetį,  
mirė šiame krašte, patarnaudamas ligoniams per epidemiją. Jau-
najam Aleksandrui Kulešai liepta baigti naujokyną, tad jis grįžo į 
Lietuvos provinciją. Vėliau čia pagarsėjo darbuodamasis Vilniaus 
kolegijoje-universitete: dėstė matematiką, graikų ir hebrajų kal-
bas, buvo spaustuvės vedėjas. Dar iki lemtingosios misijos pramo-
ko italų, graikų ir hebrajų kalbų (veikiausiai todėl ir gavo leidimą 
lydėti kelionėn studijas jau baigusius tėvus), o jos metu – persų, 
turkų ir armėnų kalbų. 

1773 m. Lietuvoje uždraudus Jėzaus Draugijos veiklą, jėzuitai 
liko veikti Baltarusijoje – Abiejų Tautų Respublikos I padalijimo 
metu Rusijos imperijos aneksuotoje teritorijoje. Deja, 1820 m. iš 
Rusijos jie buvo išvaryti; drauge išvyko ir LDK rusėniškose že-
mėse gimęs, Polocko jėzuitų akademijoje ir Vilniaus universitete 
mokęsis aštuoniolikmetis Maksimilijonas Ryla. Pasiekęs Romą, jis 
įstojo į Jėzaus Draugiją ir 1836–1841 m. darbavosi Artimuosiuo-
se Rytuose: Beirute inicijavo jėzuitų kolegijos (vėliau išaugusios į 
Libano universitetą) įsteigimą, vadovavo misijai Sirijoje, atsidė-
jo archeologiniams kasinėjimams, o radinius iš Ninevės miesto 
siuntė Vatikano muziejams. Gyvenimo pabaigoje tėvas Ryla buvo 
pasiųstas misijon į Egiptą ir Sudaną. Lietuvos jėzuitų žvilgsniai ir 
žingsniai pakrypo Afrikos link. Bet tai jau kita istorija...
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Prieš 100 metų baigęs mokslus į Lietuvą atvyksta pirmasis 
lietuvis jėzuitas Benediktas Andruška, ir po 150 metų pertraukos 
čia vėl ima kurtis jėzuitai. 1924 m., padedant Vokietijos jėzuitams, 
pradeda veikti Kauno jėzuitų gimnazija. Be vokiečių jėzuitų, tuo 
metu čia darbavosi ir du Naujosios Anglijos (JAV) lietuvių kilmės 
misionieriai Pranas Aukštikalnis ir Antanas Mešlis.1940 m. Lie-
tuvos viceprovincija turėjo 100 narių. Karas ir „geležinė uždanga“ 
padalijo lietuvius jėzuitus, 1953 m. užsienyje jų buvo 37, neoficia-
liai veikusių Lietuvoje – 56.

Kas buvo pirmieji misionieriai, vykę iš Lietuvos? Lietuviškų 
parapijų klebonams prašant, vesti rekolekcijų bei telkti lėšų Kauno 
jėzuitų gimnazijai 1931 m. į Jungtines Amerikos Valstijas išsiųstas 
t. Jonas Bružikas. Jis apkeliavo kone visas (123) parapijas, vadova-
vo arti 300 savaičių „misijų“ – rekolekcijų. Nuo 1937 m. jo parei-
gas perėmė t. Jonas Kidykas, Antrojo pasaulinio karo metais JAV 
likęs vienintelis lietuvis jėzuitas. Daug pastangų dėjo šelpdamas 
jėzuitus pokario pabėgėlių stovyklose. 1948 m. Draugijos generolo 
nurodymu lietuviams jėzuitams buriantis Čikagoje, jis tapo ir pir-
muoju jų vyresniuoju. 

Vakaruose likę ar po karo ten atsidūrę jėzuitai tapo misionie-
riais tarp lietuvių ir kitų pabėgėlių. Rytų apeigų kunigas Vincentas 
Pupinis Austrijoje ir kitur rūpinosi pabėgėliais rusais. Vaclovas 
Gutauskas apaštalavo tarp lietuvių studentų ir jaunimo, kiti karo 
metais ir pokariu kunigais įšventinti jėzuitai taip pat kibo į sielo-
vadą. Bronius Krištanavičius 8 metus dirbo popiežiškojoje šalpos 
veikloje Italijoje, Paulius Rabikauskas, ėjęs ir vicerektoriaus bei 
dekano pareigas, liko profesoriauti Romos Grigaliaus universitete, 
Antanas Liuima dirbo dvasinės teologijos srityje, 50 metų vadova-
vo Lietuvių katalikų mokslo akademijai ir jos leidybai, Vincentas 
Pupinis ilgus metus darbavosi Rusų kolegijoje. 1950 m. Donatas 
Slapšys išvyko į Indiją, pusšimtį metų čia statė koplyčias, vadovavo 
mokykloms, parapijoms. Latvijos misijos narys Stasys Gaidelis, 
išvykęs pas Australijos latvius, čia talkino ir lietuvių sielovadoje.

Labai įdomus faktas, kad lietuviai jėzuitai pasitarnavo ir nedi-
delei Urugvajaus jėzuitų provincijai. 1949 m. Jonas Kidykas pirmą 
kartą aplankė Pietų Amerikos lietuvius, pastatydino kryžių Brazi-
lijoje. O apie 1952 m. Rytų apeigų kunigas Vladas Mikalauskas jau 

T. Antanas Saulaitis, SJ

LIETuVIų JėzuITų MISIJoS XX–XXI A.

T. Benediktas Andruška

Sovietmečiu pogrindyje veikusių jėzuitų 
provincijolas t. Jonas Danyla

Mûsø istorija
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rengiasi dirbti Montevidėjuje. Vėliau Juozas Venckus čia dėstė bio-
logiją ir vadovavo laboratorijai jėzuitų kolegijoje, sociologijos dak-
taras Petras Daugintis dėstė seminarijoje, Leonas Zaremba geo- 
grafiją ir tikybą – Tacuarembo kolegijoje, Jonas Sukackas – loty-
nų, graikų, anglų, prancūzų kalbas naujokyne bei kalbų institute. 
Lietuvių sielovadoje dirbo ir iš Ispanijos atvykęs Jonas Giedrys, 
ilgiausiai klebonavęs, leidęs laikraštį „Urugvajaus lietuvių žinios“, 
vadovavęs lietuviškai radijo programai. Jonas Bružikas JAV rinko 
lėšas Fatimos Marijos bažnyčiai statyti Cerro priemiestyje, ku-
ris taip tiko Urugvajaus jėzuitams, kad daugiau kaip dešimtmetį 
vienas jų vis ten gyveno ar dirbo, o pats provincijolas apsigyveno 
mūsų namuose vargingame Urugvajaus sostinės rajone. 

Misija San Paule, Brazilijoje, prasidėjo apie 1953 m., tačiau 
1956 m. paskendo ten dirbęs t. Vladas Mikalauskas... 1963 m. 
atvyko V. Pupinis dirbti jėzuitų kolegijos bendrabutyje iš tolimų 
kaimų ar miestų atvykstantiems rusų mokiniams bei patarnauti 
rusams katalikams. Jis rūpinosi ir stovyklaviete prie jūros. Gražiai 
sugyveno su rusų stačiatikių dvasininkais – vieni kitus pavaduo-
davo lankydami ligonius. 1964 m. atvykęs Jonas Bružikas taip uo-
liai dirbo, kad arkivyskupas neprašytas jį paskyrė Šv. Kazimiero 
asmeninės parapijos klebonu su misionieriaus teisėmis lietuviams 
visoje šalyje. Jo kartotekoje – 3000 šeimų 120-tyje vietovių, dau-
giausia, aišku, San Paule, tais laikais „nedideliame“ 7 mln. gy-
ventojų mieste. Kiek pasimainydami iki 1978 m. čia dirbo Petras 
Daugintis (parašęs Urugvajaus lietuvių istoriją), Jonas Kidykas 
(ilgalaikis laikraščio „Mūsų Lietuva“ redaktorius), Leonas Zarem-
ba, trumpai – Jonas Giedrys ir Antanas Saulaitis, dėstęs jėzuitų 
filosofijos fakultete ir talkinęs sielovadoje.

Į Kanadą pirmasis 1946 m. nuvyko Stasys Kulbis. Čia jis išti-
kimai ir nepailsdamas lankė lietuvius medkirčius aukso ir gele-
žies rūdos kasyklose visoje šalyje. Nuolat keliaudamas, globojo ir 
jaunimą, skautus, stovyklas. 1950 m. Jonas Kubilius tapo pirmuo-
ju naujos Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonu. Joje dirbo  
S. Kulbis, Kazimieras Pečkys, Kazimieras Raudeliūnas, Juozas 
Aranauskas, Gediminas Kijauskas. Parapiją perleidome vyskupijai 
2000 m., jai ir pirmajai (Šv. Kazimiero) parapijai vadovauja Aušros 
Vartų parapijoje užaugęs klebonas.

JAV visada buvo lietuvių kilmės amerikiečių jėzuitų, kurie 
bendravo su naujai atvykusiais iš Europos. 1983 m. tokių būta 13, 
dirbusių Indijoje, Jamaikoje, JAV universitetuose. J. Kidykas buvo 
inkaras Čikagoje nuo 1948 m. Pranas Liuima, apgynęs fizikos 
doktoratą, nuo 1956 m. dėstė Bostono jėzuitų kolegijoje, o išėjęs 
į pensiją rūpinosi visų mūsų kompiuteriais. Antrasis lietuvių jė-
zuitų vyresnysis Bronius Krištanavičius 1956–1957 m. ėmėsi Jau-

Iš kairės: t. L. Zaremba, t. J. Bružikas ir A. Saulaitis  
San Paule 1968 m.

Montevidėjaus lietuvių bažnyčia

Mûsø istorija
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nimo centro, koplyčios ir jėzuitų namų statybos (lėšas 18 metų 
važinėdamas po visą šalį rinko Vaclovas Gutauskas). Sunkiai dirb-
damas, B. Krištanavičius kas savaitę siuntė straipsnius Brazilijoje 
leidžiamam laikraščiui „Mūsų Lietuva“. 

Žinoma, visi misionieriavo ne tik jėzuitų koplyčioje, bet talkino 
ir lietuvių parapijose 150 km spinduliu. Dešimtmečius įvairiais bū-
dais patarnavo ir broliai jėzuitai Petras Kleinotas, Jurgis Janeliūnas, 
Virgilijus Kaulius. Jėzuitai pirmieji išvertė naujus mišiolus, išleido 
didįjį ir kasdienį (Anicetas Tamošaitis), leido mėnraščius „Laiškai 
lietuviams“ (red. Juozas Vaišnys), „Žvaigždė“. Iš pradžių biologiją 
jėzuitų universitetuose dėstė t. Venckus, vokiečių kalbą – Juozas 
Beleckas, išleidęs ir vadovėlį kolegijai. Kompozitorius Bruno Mar-
kaitis bendravo su meno pasauliu, kūrė oratoriją Lojolos universi-
teto 100-mečiui. Jonas Borevičius reiškėsi visuomeninėse organi-
zacijose. Per 30 metų Draugijai priklausęs Algimantas Kezys ugdė 
fotografus bei filmuotojus, puoselėjo spaudą, leidybą, meno galeri-
ją, Jaunimo centro veiklą. Po 20 metų iš jėzuitų išstojęs Kęstutis Tri-
makas liko bičiulis ir ekumeninio sąjūdžio judintojas. Gediminas 
Kijauskas Jaunimo centre ir stovyklose globojo ateitininkus, vėliau 
35 metus klebonavo Klivlendo lietuvių parapijoje, buvo atsidėjęs 
ir katalikiškai leidybai. Čikagos jėzuitų namuose jėzuitai gyveno 
iki 2014 m. (10 paskutiniųjų metų – Antanas Gražulis.) 1983 m. 
pradėta rūpintis sielovada Čikagos priemiesčiuose, tad 1989 m. jė-
zuitai apsiėmė aptarnauti Pal. Jurgio Matulaičio misiją Lemonte. 
Kapelionais čia dirbo Leonas Zaremba, Algirdas Paliokas, Antanas 
Saulaitis, dabar – Algis Baniulis.

Nuo 2017 m. pabėgėliams Pietų Afrikoje patarnauja Vaidas 
Lukoševičius.

XX amžiaus misionieriai yra ir jėzuitai, ištremti ar savanoriš-
kai dirbę plačiojoje Sovietų Sąjungoje, nuo Vakarų iki Rytų: Jonas 
Paukštys – 1955–1958 m., Jurgis Smilgevičius – 1950–1958 m., 
Jonas Danyla, Petras Lygnugaris – apie 1960 m., Antanas Šeške-
vičius nuo 1956 m. čia dirbo per keletą kartų, Albinas Dumb-
liauskas 1968–1975 m. ir vėliau dirbdamas Karagandoje išugdė 
keliolika jėzuitų naujokų, tarp jų – dabartinį Novosibirsko arki-
vyskupą Juozapą Vertą. Brolis Anastazas Janulis Sibire net chorą 
buvo subūręs. Vytautas Merkys patarnavo tikintiesiems ir statė 
bažnyčias Ukrainoje.

Visose šalyse lietuviai jėzuitai artimai bendravo su vietos jė-
zuitais, o Čikagos namuose kurį laiką gyveno jėzuitai iš Čikagos 
provincijos ir Vokietijos provincijos Plėtros tarnybos. Jei misio-
nieriais laikytini asmenys, kurie tikėjimu dalijasi ne gimtojoje kul-
tūroje, tai savo noru ar dėl istorinių priežasčių užsienyje atsidūrę 
ir ten veikiantys jėzuitai vien tuo jau yra misionieriai...

Jaunimo centro koplyčia Čikagoje

Pal. J. Matulaičio misijos koplyčia Lemonte. 
Žurnalo „Laiškai bičiuliams“ archyvo nuotraukos.             

Mûsø istorija
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Tėvo Antano Saulaičio, SJ, daugiau nei pusšimtį metų kaup-
tą kolekciją „Misijų stotelė“ skurdu būtų pristatyti vien tik kaip 
egzotiškų daiktų rinkinį. Nors žadinantys vaizduotę, į neįžengia-
mas Amazonijos džiungles, karų siaubiamas Afrikos valstybes 
ar Šiaurės Amerikos vietinių gyventojų rezervatus, kuriuose ger-
biama Kukurūzų Dievo Motina, nukeliantys daiktai savaime yra 
įdomūs, jie prarastų bet kokią didesnę vertę, jei nebūtų žmonių, 
išsaugojusių ir perdavusių pasakojimų apie misionierius, kurių 
dėka šie tūkstančiai daiktų nugulė į vieną vietą. Dar gyva ir „švie-
žia“, neišpasakota ir neišgirsta istorija, pasakojanti apie tautiečių 
išradingumą, humoro jausmą, nekasdienes patirtis, sunkumus 
perprantant vietines kalbas ir kultūrą, gebėjimą prisistatyti toli-
moms kultūroms ir įgyti vietinių pasitikėjimą – tai yra didžioji 
pačios kolekcijos ir Bažnytinio paveldo muziejuje surengtos paro-
dos „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. An-
tano Saulaičio SJ kolekcija“ vertybė. Akivaizdu, kad visi lietuviai 
misionieriai – neeiliniai žmonės. Paaukoję savo patogią ir pažįsta-
mą kasdienybę, nustūmę šalin savanaudiškus tikslus ir komforto 
paieškas, jie laivais ir lėktuvais supynė visą pasaulį apraizgiusį tink- 
lą, kurio gijose – sunkiai vietinių ištariami, pagal klausą savitai 

Alina Pavasarytė

Prabilusi daiktų istorija

Jėzus su apaštalais. Aut. John Battista Giuliani.

Tikëjimas ir gyvenimas
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užrašyti lietuviški vardai ir pavardės – Aru-
bino Hitoši, Francis Jackmauh, Padre Medico 
Bendoraitis, lituano Casimiro Beksta, Tony 
Saulaitis ir kiti.

Šimtmetis kaip atskaitos taškas nėra vien 
simbolinis. Nors pirmasis žinomas lietuvis 
misionierius t. Andriejus Rudamina, SJ, buvo 
išsiųstas misijoms į Indiją dar 1625 m. ir jo 
puikūs darbai Indijoje bei Kinijoje, atkreipę 
netgi popiežiaus Leono XIII dėmesį, turėjo 
padrąsinti ir paskatinti tautiečius misijų tęsti-
numui, panašu, kad XVII–XVIII a. misionie-
riško darbo netrūko ir savame krašte, o visas 
XIX a. buvo ne tik lietuviškumo, bet ir katali-
kybės engimo bei persekiojimo amžius, todėl 
lietuvių misionieriams buvo itin sudėtinga 
įsilieti į tuo metu pasaulyje atgimstantį misijų 
sąjūdį. Tik atkūrus nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką atsirado galimybė užsiimti kryp-
tinga misijų veikla: tam įsteigti pirmieji Misijų 
sąjungos skyriai, 1930 m. pradėtas leisti žur-

nalas „Misijos“, šiam tikslui pradėtos rinkti aukos ir, svarbiausia, 
atsirado pirmos dešimtys žmonių, atsiliepiančių į misionierišką 
pašaukimą.

Visi misionieriai priima kultūrą, kurioje veikia. Jie susipažįsta 
su šalimi ne tik geografiškai, bet dalindamiesi savimi ir priimdami 
sutiktus žmones. Misionieriai netampa svetimkūniais – jie valgo 
tą patį, elgiasi ir rengiasi panašiai kaip vietiniai. Pažindami kitus, 
jie išmoksta ir kritiškai vertinti savo kultūrą. Vyksta tarpkultūri-
nis, tarpreliginis dialogas. Dauguma lietuvių misionierių, nors tai 
anaiptol nėra jokia taisyklė, buvo vienuolinius įžadus davę kuni-
gai, daugiausia saleziečiai ir jėzuitai. Priešingai nei populiariojoje 
kultūroje paplitusi nuomonė, misionieriai nebruka vietinėms kul-
tūroms savo gyvenimo būdo, „civilizacijos kėlimas“ niekada nėra 
pagrindinė užduotis. Anot Ruandos misiją lankiusio Vytauto Mar-
kūno, SDB, vietiniai nėra vargšeliai, kuriuos reikia išgelbėti. Vado-
vaudamiesi giliu supratimu ir Bažnyčios raginimu prisiminti, kad 
Jėzus atpirko visą žmoniją, o ne vien puošniose katedrose seniai 
nusistovėjusia liturgija Dievą garbinančius europiečius, jie nuo-
lankiai skleidžia krikščioniško apreiškimo žinią. Apaštalaudami ir 
evangelizuodami misionieriai nebruka ir savo atsivežtų religinių 
simbolių ar formų, todėl sudėtingos teologinės tiesos – Apreiški-
mas, Įsikūnijimas, Prisikėlimas, Švč. Trejybė ir kt. – ikonografijoje 
įgauna savitas formas ir simbolius, neįprastus europiečio akiai. 

Parodos „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio 
kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija“ katalogas. 
Sudarytoja Alina Pavasarytė, dailininkas Gedas Čiuželis.
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Parodoje galime išvysti medžių pavėsyje besiilsinčius indiškus 
Tris Karalius; įkypomis akimis meiliai į Kūdikėlį Jėzų žvelgiančią 
Honkongo Dievo motiną; Šv. Kotryną Tekakvitą, rankoje laikančią 
kryžių ir vėžlį; dvylika Šiaurės Amerikos vietinių genčių vadų dra-
bužiais apsirengusių vyrų – apaštalų; kukurūzų atnašą aukojančią 
navahų genties Švč. Mergelę Mariją; bizonų simboliais puoštoje 
palapinėje pypke besidalijančius Abraomo svečius; Švč. Trejybės 
asmenis – išmintingą žilagalvį genties vadą Dievą Tėvą, kario dra-
bužiais apsirengusį Jėzų Kristų ir plačiai sparnus išskleidusį plėšrų 
erelį – Šventąją Dvasią; iš kaučiuko pagamintą votą šv. Pranciškui; 
spalvingas stulas, puoštas kukurūzais, kalakutais ir iš molio drėb-
tomis bažnytėlėmis.

Kiekvienas misionierius dirba pagal savo unikalų pašaukimą –  
įvertinti savo talentus ir dalintis geriausiu, ką turi. Kun. Kazimieras 
Jurgis Bėkšta, SDB, – kultūros antropologas, aistringas indėnų kal-
bų ir kultūrų tyrinėtojas, etnografas ir etnologas – dirbo Amazoni-
joje, Rio Negro aukštupyje, Brazilijos ir Kolumbijos pasienyje, kur 
gyvena didesnė Brazilijos indėnų dalis. Nebuvo jokių vadovėlių, 
vietinės kalbos apskritai nebuvo užrašytos, nebuvo ne tik žodynų, 
bet ir raidyno, sistemingos gramatikos. Kun. K. Bėkšta daug ke-
liavo per džiungles pėsčiomis, nakvojo po atviru dangumi, maiti-
nosi tuo, ką duoda gamta. Kasdien tekdavo mokyti indėnų vaikus, 
spręsti bylas, lankyti ligonius ir senelius, evangelizuoti. Tęsdamas 
kalbų studijas ir pastebėjęs, kad vietinių kalboje daug išimčių, mi-
sionierius atsargiai pradėjo domėtis senuoju vietinių tikėjimu, ant-
gamtinėmis būtybėmis, senolių pasakojimais, mitais, pasaulėžiūra. 
Paaiškėjo, kad yra daug paslapčių, kurių genčių vaikai ir moterys 
negali žinoti (už tai gresia mirties bausmė!), tad reikėjo ieškoti 
vyrų, senolių pagalbos. Iš pradžių, bijodami atskleisti svetimšaliui 
genties kilmės paslaptis, jie siųsdavo K. Bėkštą pas pažė (šamanus, 
arba gydytojus-mokslininkus). Paaiškėjo, kad jie naudoja „slaptą“ 
arba „šventą“ kalbą, kurios kiti nesupranta. Šis naujas uždavinys – 
iškoduoti komplikuotus simbolinius posakius, net senų, išnykusių 
kalbų likučius, kurių jau niekas nebemokėjo išversti, tapo nauju 
kasdieniu misionieriaus darbu ir aistra.

 Per savo misionierystės dešimtmečius K. Bėkšta surinko kelis 
šimtus valandų trunkančius įrašus indėnų kalbomis apie slaptus 
ritualus, kuriais remiamasi mituose. Su vienu tukanų pažė jie su-
rašė pirmųjų didžiųjų būtybių vardus ir genealogiją; smulkiomis 
raidėmis prirašė kelis lapus, dviejų metrų ilgio ir vieno metro 
aukščio. Išvertė į tukanų ir janomamų kalbas Šv. Morkaus evan-
geliją, parengė trikalbį (tukano–tujuka–desana) katekizmą, ele-
mentorius tukanų, aharaibų, kohorošitari, kašarari indėnų genčių 
kalbomis. Sekdami misionieriaus pavyzdžiu ir su jo pagalba, kai Stulos iš Gvatemalos
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kurių gretimų genčių indėnai patys „išrado“ elementorius savo 
kalboms. Darbas neliko neįvertintas – 1972-aisiais jis buvo pa-
kviestas profesoriauti į Manauso universitetą, kur dėstė sielovadą 
ir nekrikščioniškųjų tautų religijų istoriją. Iš miesto pas indėnus 
misionierius grįždavo kasmet, tik vis į kitą gentį, ir praleisdavo 
pas juos po pusmetį. Taip po septyniolikos metų buvo pažįstamas 
jau visoje apylinkėje ir visur turėjo savo buvusių auklėtinių. Gre-
timose vyskupijose dirbę misionieriai, girdėdami apie K. Bėkštos 
gabumus susikalbėti ir užmegzti gerus santykius su vietiniais, 
dažnai kviesdavosi jį, kad padėtų susitarti su savaisiais. K. Bėkš-
ta per daugiau kaip šešis dešimtmečius misionieriško darbo tapo 
vienu svarbiausių Amazonijos srities kultūrų tyrinėtojų, jo su-
rinkta medžiaga ir nudirbti darbai tapo neįkainojamais šaltiniais, 
norint pažinti ir išsaugoti vien jo dėka neišnykusius ištisų genčių 
kultūrinio paveldo reiškinius. Toliau šią misiją tęsia jo ir bendražy-
gių įkurtas indėnų etnografijos muziejus ir CIMI (Vietinė misio- 
nierių taryba). K. Bėkštos misiją gyvai pajausti parodoje kviečia 
jo „darbo stalas“, ant kurio – jo parengti leidiniai, tukanų genties 
muzikos įrašai, vietinių rankų darbo papuošalai. 

Gydytojas kun. dr. Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis dar-
bą Vakarų Amazonijoje pradėjo nuo šiaudine pastoge dengtos 
ambulatorijos, kurią per keliolika metų, talkinamas ses. Ksave-
ros Šakėnaitės, o vėliau remiamas ir geradarių Europoje, išvystė į 
tobuliausią regiono ligoninę. Kas keletą metų plėsdamas kliniką, 
jis kraustėsi vis į kitą vietą, kol 1973 m. įkūrė 136 lovų moder-
nią ligoninę, aptarnaujančią visų socialinių sluoksnių ir tautybių 
žmones. Gerojo Ganytojo ligoninės koplyčia jos įkūrėjo sumany-
mu papuošta šv. Kazimiero vitražu, lietuviškos Madonos freska. 
9-ojo dešimtmečio pradžioje Aleksandras Bendoraitis persikėlė 
į Boliviją, kur taip pat pastatė ligoninę, kovojo su tarp vietinių 
paplitusiomis ir įsisenėjusiomis problemomis – alkoholizmu ir 
pasienio narkotikų prekyba. Vos atvykęs, misionierius suvokė di-
džiulių retai apgyventų plotų reikmes ir įsteigė vyskupijos radijo 
stotį bei tinklą, kuriuo religinės ir pasaulietinės švietimo progra-
mos pasiekė tolimiausias vietoves. Per tuos metus pastatydino tris 
ligonines-laivus, kuriais lankydavo indėnų, indėnų kilmės gumos 
rinkėjų, kariuomenės įgulų ir kitus kaimus, kurį laiką turėjo ir 
greitosios pagalbos lėktuvėlį. Misionieriaus svajonė buvo Gva-
porės upės saloje įsteigti atskirą kaimą raupsuotiesiems. Kunigo 
A. Bendoraičio vietiniai kitaip ir nevadino, kaip tiesiog „Padre 
medico“. Labiausiai jis išgarsėjo 7-ojo dešimtmečio pradžioje, tik 
pradėjęs savo misiją, kai San Choakine prasidėjo epidemija. Pir-
masis ten nuvykęs, per dvi dienas nustatė ligos pobūdį ir pradėjo 
savarankiškai skiepyti bei gelbėti žmones. Tarptautinės sveikatos 

Staltiesė iš Australijos ir t. Kazimiero Bėkštos, SDB, 
parengtas tukanų kalbos vadovėlis
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organizacijos įsitraukė gerokai vėliau. 
Lietuvis misionierius nepaprastai rūpi-
nosi čiabuviais. Iš pasakojimų žinomais 
takais per džiunglių proskynas pasiekė 
besislapstančią gentį, kurios buvo likę 
vos dvidešimt keli nariai, ir ėmėsi čia 
dirbti, taip išgelbėdamas gentį nuo iš-
nykimo. Pasijausti lyg Padre Medico 
laive-ambulatorijoje leidžia specialiai 
parodai sukonstruotas „laivas“.

Tai – viso labo du kuklūs istorijos 
eskizai, kurių atspindžius liudija pra-
kalbinti Misijų stotelės daiktai. Šalia 
jų rikiuojasi dešimtmetį partizaninio 
karo, bado ir skurdo kankinamuose 
Konge ir Ruandoje dirbusi ses. Auš-
ra Kuodytė; į misiją Etiopijoje penkių 
vaikų vežtis nepabūgusi Rūtos ir Tado 
Kulbių šeima; bene visą gyvenimą Ru-
andos jaunimui paskyręs kun. Hermanas Šulcas, SDB; Tailando 
vargšams meile trykštanti Lina Gervytė-Michailova; per kalnus 
kinų vaikus išvedęs ir taip nuo žūties apsaugojęs bei 1500 vietų 
mokyklą įkūręs kun. Petras Perkumas, SDB; mokyklas ir koply-
čias Indijoje steigęs t. Donatas Slapšys, SJ; Zimbabvės jaunuolius 
žemės ūkio darbų, sodininkystės, daržininkystės, staliaus amato, 
metalo, technikos ir kitokių darbų mokęs br. Mykolas Andrie-
jauskas, SJ; Sibire tarp europiečių apaštalavęs ir šimtus krikšto 
bei santuokos liudijimų slapčia išdavęs kun. Petras Lygnugaris, SJ,  
ir dar dešimtys kitų. Penkiasdešimt trijų iš jų istorijos pirmą kartą 
nugulė į to paties pavadinimo parodos katalogą. Tačiau iš tiesų 
apie kiekvieną galima ir norėtųsi parašyti po atskirą tomą, taigi 
norisi tikėti, kad šios Misijų stotelės – tik pirmasis žingsnis, su-
pažindinantis su gausaus būrio misionierių ir misijų savanorių 
dalimi. Šie vyrai ir moterys – svarbi tautos bei valstybės istorijos 
dalis. Atradus jų gyvenimo liudijimus, meilės darbus ir palikimą, 
įmanomi rimtesni istoriniai, biografiniai, antropologiniai ir kultū-
riniai tyrimai, kurie galbūt įkvėps ar padrąsins ir daugiau tautie-
čių imtis savanoriškos misionieriškos veiklos.

Navahų Švč. Mergelė Marija – Kukurūzų Dievo motina. 
Aut. John Battista Giuliani.

Parodą  
„Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias.  

Antano Saulaičio, SJ, kolekcija“ 

Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje galima aplankyti iki 2019 m. gegužės 4 d.
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Apie visuotinę Bažnyčią
Aušta, ant skardinio stogo triukšmą kelia kažinkoks nepažįsta-

mas paukštis. Įveikusios ryto vėsą, septynios lietuviškų kojų poros 
per sausą raudoną Kenijos kaimo žemę skuba į šventąsias Mišias 
Šv. Petro bažnyčioje. Liturgijai vadovauja du meksikiečiai kunigai 
misionieriai, koncelebruoja lietuvis jėzuitas Eugenijus Markovas. 
Bažnyčioje taip pat susirinkusi grupelė juodaodžių seselių vienuo-
lių iš Italijoje įkurtos Šv. Onos kongregacijos. Mišioms patarnauja 
keli vietiniai misionieriai – būsimieji kunigai iš tolimesnių Kenijos 
vietų. O tarp šių tautų ir šalių atstovų šypsodamasi sėdi ir mel-
džiasi vietinė kaimo močiutė – šio trumpo pamąstymo mūza ir 
įkvėpėja.

Masaii mama – taip ją vadina vietiniai. Taip vadinamos visos 
ištekėjusios ir vaikų turinčios masajų genties moterys. Apie ją no-
risi rašyti, nes ji buvo vienintelė rytinių Mišių dalyvė, gimusi ir au-
gusi šioje parapijoje. Ši vietinė močiutė iš išorės atrodė tarsi visai 
nepanaši į kur nors Dabužių ar Valkininkų parapijoje sutinkamas 
senutes. Juodaodė liesa moterėlė, kelių milimetrų ilgumo rudais 
plaukais, pečius apsisiautusi raudona languota skara ir pasidabi-
nusi daugybe masajų papuošalų, suvertų iš karoliukų – didžiulėse 
ausų skylėse tabaluojantys auskarai, bent penki skirtingi kaklo vė-
riniai, kelios apyrankės. Visa spalvota – ir graži graži! Tačiau tik iš 
pirmo žvilgsnio atrodo visiškai skirtinga. Iš tikrųjų ji man labiau-
siai priminė namus.

Julija Ladigaitė

MAGIS MISIJoS  
KENIJoJE įKVėPIMAI
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Kasdien matydama jos pamaldų veidą Mišiose prisiminiau 
ištikimiausias Lietuvos bažnyčių maldininkes, ryšinčias skareles. 
Jos mano sąmonėje su Masaii mama tapo seserimis Kristuje. Vi-
sose tautose, kaimo bažnytėlėse močiutės, kasdien besivienijan-
čios su Kristumi, yra to paties giedro, pamaldaus, susikaupusio 
veido. Jos, tarsi liūdnai linksmos Dievo karės, džiaugiasi, matyda-
mos jaunus veidus, kartais išdrįsta prieiti ir pakalbinti, paklausti, 
iš kur atkeliavome. Toks pokalbis po šv. Mišių gali įvykti ir Maas-
huru kaime Afrikoje, ir bet kurioje Lietuvos parapijoje. Kaip ir bet 
kurioje katalikų bažnyčioje kituose žemynuose. Juk Kristus yra vi-
suotinis ir savo meile patraukia visų tautų žmones. Dėkoju jums, 
ištikimos maldos moterys, kad vienydamosi su Kristumi palaiko-
te Bažnyčios visuotinumą!

Apie mokyklą
Kartu su dar šešiais lietuviais skrido-

me į Keniją kelias savaites savanoriauti 
mokykloje. Prieš išvykdama ieškojau in-
ternete straipsnių ir nuotraukų, kad ga-
lėčiau geriau suprasti, kaip atrodys mūsų 
darbas, kaip jam geriau pasirengti. Nors 
ir nujaučiau, ko galiu tikėtis, vis dėlto 
susidūrusi su kaimo mokykla Kenijoje 
supratau, kiek daug aš nesupratau.

Pirmas netikėtumas – vaikai bijo 
kalbėti. Įprasta, kad vieni žmonės būna 
drąsesni, kiti – kuklesni ar tiesiog ne-
mėgstantys viešumos. Tačiau Kenijoje 
nesutikau nė vieno mokinio, kuris galėtų drąsiai kalbėti prieš kla-
sę garsiai. Daugiausia laiko praleidau merginų internate, kuriame 
jos mokėsi paskutinius iš ketverių mokyklos metų. Klasėse – jau-
nos merginos ir moterys, kai kurios jau turinčios vaikų. Tačiau už-
davus klausimą įsivyraudavo tyla. Vieną ar kitą merginą prašant 
pasidalinti mintimis, girdėdavosi tik labai tylūs žodžiai po nosimi, 
sakomi nuleidus galvą. Vis raginant kalbėti drąsiau, po poros sa-
vaičių kartais buvo galima girdėti, ką merginos pasakoja, ne tik 
priėjus prie pat ir pasilenkus, bet ir stovint klasės priekyje. Ir vis 
dėlto kalbėti Kenijos mokykloje neįprasta. 

Kitas netikėtumas – mokytojų aplaidumas. Didesnių Lietuvos 
miestų mokytojai rytais eismo spūstyse patiria stresą, bijodami 
pavėluoti į darbą, o Kenijos kaimo mokyklėlės mokytojai tokios 
problemos tikrai neturi, ir ne todėl, kad toje vietovėje nėra spūs-
čių. Jie tiesiog nėra pratę per dažnai lankytis klasėse, tad mokytojo 
neatėjimas į pamoką būtų kasdienė situacija. Mokytojai mieliau 
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leidžia laiką mokytojų kambaryje 
skaitydami laikraščius ar kartu 
žiūrėdami kokį nors veiksmo fil-
mą. Pamokoms kartais ruošiasi, 
tačiau per anksti nepradeda – 
sulaukia skambučio į pamoką ir 
tada ieško vadovėlių, sugalvoja 
pratimus, o tuomet jau eina pas 
mokinius, nors dauguma moky-
tojų yra geraširdžiai ir tinginiau-
ja tikrai ne iš paikumo – tiesiog 
ten įprasta, kad mokytojas dirba 
pusiau laisvu grafiku. Jie su nuos-
taba žiūrėjo į atvykėlius moky-
tojus savanorius ir nuoširdžiai 

nesuprasdami klausinėjo, kodėl mes einame į pamoką iki jos likus 
penkioms minutėms. Ir galiausiai, vertindami pasibaigusią mūsų 
savanorystę, sakė, kad stengsis ir patys būti punktualesni.

Visiška priešingybė mokytojų aplaidumui yra vaikų draus-
mingumas. Įėjus į klasę per laisvą pamoką visai normalu matyti 
susėdusius ir matematikos uždavinius sprendžiančius vaikus. Jie 
įpratę ne tik tylėti, klausyti, netrukdyti mokytojui dirbti, bet ir 
mokytis savarankiškai. Už namų darbus reikės atsiskaityti – ne-
svarbu, buvo mokytojas ar ne, jie turi būti atlikti, todėl svarbu tu-
rėti įgūdį padaryti viską, kas paskirta, nes neklausymas ar neatli-
kimas dažnai gali reikšti rykštę ar lazdą. Gaila, bet mokiniai įpratę 
padaryti, kas užduota, tačiau nėra pratę išsiaiškinti, kad dalyką 
išties suprastų ir padarytų gerai. Svarbiau kiekybė, ne kokybė. Ir, 
žinoma, svarbu išvengti lazdų.

Žvelgiant į Kenijos kaimo mokyklas matosi dar daug dalykų, 
kuriuos teks spręsti. Dauguma žmonių jau leidžia savo vaikus mo-
kytis, tačiau ne visi tai išgali, nes už mokslą reikia mokėti. Kadangi 
iš labai vargingų šeimų neįmanoma prašyti kiek priklauso, moky-
kla surenka labai nedaug, o už tiek negeba gauti gerų, patyrusių 
mokytojų – jie keičiasi vienas po kito. Kai kur mokytojų apskritai 
trūksta, pradinėje mokykloje dviem klasėms tenka vienas mo-
kytojas. Neturėdami gerų mokytojų, kurie dar nebūtinai ateina 
mokyti, vaikai turi labai prastas galimybes išmokti, pasiruošti 
egzaminams ir stoti į aukštąsias mokyklas. Galiausiai pirmiems 
keleriems metams šeimos dar skiria pinigų mokymuisi, vaikas šio 
to pramoksta, paauga, paskui būna parsikviečiamas namo padėti 
dirbti ūkio darbų, o merginos išteka. Dar reikės daug pastangų, 
kol vaikai mokyklose galės ramiai mokytis ir skleisti savo gabu-
mus, kurių taip reikia Afrikai.

Straipsnio autorė Julija – penkta iš kairės.
T. Eugenijaus Markovo, SJ, nuotraukos.
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Pasaulio MAGIS
Kai beveik prieš trejus metus popiežius Pranciškus Krokuvo-

je paskelbė, kad kitos Pasaulio jaunimo dienos vyks Panamoje, 
troškimas vėl išgyventi šią bendrystės šventę kilo tiek mano, tiek 
ir kitų dvylikos MAGIS misijos bendrakeleivių iš Lietuvos širdy-
se. Tiesa, ši svajonė atrodė tokia neaprėpiama, kad, kai sausio 10 
dieną, dar neišaušus, susitikome Vilniaus oro uoste, jaučiausi tarsi 
sapne, protu nesuvokdama, kokia malone esu apdovanota. Ilgos 
kelionės metu mes, atsiliepę į popiežiaus Pranciškaus siuntimą, 
dalijomės savo lūkesčiais, patirtimi ar jos nebuvimu, įspūdžiais iš 
praėjusių MAGIS renginių.

Atskridę į Kosta Rikos sostinę San Chosė, kur vyko mūsų MA-
GIS programa, vykome į Lurdo parapiją, kur iškart kilo daugybė 
klausimų ne tik apie tai, kaip ši tikinčiųjų bendruomenė puoselėja 
savo tikėjimą, bet kaip apskritai išgyvena. Skurdūs parapijos na-
mai, šaltas vanduo dušuose, kuklus maistas – tai mane išgąsdino, 
bet kartu ir privertė susimąstyti, kaip stipriai esu pripratusi prie 
patogaus gyvenimo. Tačiau, nepraėjus nė kelioms dienoms, jau 

Julija Lapiniauskaitė

PASAKYTI „TAIP“  
DIEVo PASėTAI SVAJoNEI 

Magis programos dalyviai eina Kryžiaus kelią  
miesto gatvėmis
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džiaugsminga sėdėjau kuklioje parapijos valgykloje, net neprisi-
mindama, jog tai iš pradžių mane suglumino... 

Pasisemti Pasaulio jaunimo dienų ignaciškųjų MAGIS patirčių 
sugužėjo jaunimas iš Australijos, Nikaragvos, Meksikos, Libano, 
Peru, Salvadoro ir pačios Kosta Rikos. Susipažinimų sūkuryje 
nestigo juoko ir šypsenų. Kitą rytą parapijos valgyklėlė jau buvo 
pilnut pilnutėlė. Prie pusryčių stalo dalijomės kiaušiniene, ryžiais 
su pupelėmis ir sūriu. Visi (o ypač mes) džiugiai vaišinome vieni 
kitus ir turimais savų regionų užkandžiais. Vėliau ant MAGIS vė-
liavos sugulė kiekvienos šalies atstovų atsivežti simboliai. Susibūrę 
ratu aplink velykinę žvakę bendra malda pradėjome MAGIS kelio-
nę... Atidarymo šventėje paskendome muzikos ir šokio sūkuryje.

Pirmąjį mūsų programos rytą susirinkome į Lurdo parapijos 
bažnyčią švęsti sekmadienio Eucharistijos. Tai iš tiesų buvo šven-
timas: Geroji Naujiena čia skelbiama džiugiomis giesmėmis, plo-
jimais, šokiu, o Kristaus ramybės linkima nuoširdžiais apsikabini-
mais. Kartu su kitais kunigais Mišias aukojo ir mus šioje kelionėje 
lydėjęs t. Eugenijus Markovas, SJ.

Po šv. Mišių leidomės į dienos piligrimystę. Kiekviena kelio 
atkarpa pildė Kosta Rikos dėlionę. San Chosė miesto gatvėse skir-
tingomis kalbomis suskambo MAGIS jaunimo giesmės, dainos, 
šūkiai. Eidami galėjome ne tik stebėti aplinką, bet ir geriau pažinti 
vienas kitą, drąsiai dalintis savo tikėjimo kelionės iššūkiais. Vėliau 
miesto gatvių asfaltą pakeitė traukinio bėgiams supilti akmenys, 
aplink kuriuos driekėsi dirbami laukai, tarp žalių lapelių ruduo-
jančias kavos pupeles slepiantys krūmeliai. Kai mūsų kelias pa-
suko link kalnų, džiugius pokalbius neretai keitė asmeninė pili-
grimystė tyloje. Kaitriame ore tvyrojo klausimas: „Quo vadis?“ 
Kylant aukštyn žavėjo vis labiau stebinantys vaizdai, norėjosi nors 
minutei stabtelėti, kad šis grožis ilgiau išliktų prisiminimuose... 
Grįžtant atgal į miestą, saulė jau buvo pasislėpusi už horizonto. 
Nakties tamsoje išvydome mūsų piligrimystės tikslą: Angelų Die-

vo Motinos baziliką, kurioje, sustoję prieš visą 
bendruomenę, prisimindami sausio 13-ąją, su-
giedojome Lietuvos himną. Ašaromis sutvisku-
siose mūsų akyse spindėjo meilė ir pasididžia-
vimas.

Kitą MAGIS programos dieną buvome pa-
kviesti leistis į maldos kelionę apmąstant Kry-
žiaus kelio stotis. Nešdami kryžių ėjome mies-
to gatvelėmis, kuriose tvyro neturtas ir baimė. 
Visų namų langai su grotomis, juos supa aukš-
tos spygliuotų vielų tvoros. Matant skurdžių 
rajonų gatvėse žaidžiančius vaikus, su dideliu 

Straipsnio autorė Julija – dešinėje
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dėkingumu prisimindavau 
savo vaikystę, kurioje ne-
stigo nei maisto, nei namų 
šilumos. Kiekviena stotis 
atskleisdavo skirtingas to 
regiono visuomenines pro-
blemas ar skausmingus iš- 
gyvenimus. Einančiųjų pa- 
sakojimai, nubrauktos aša-
ros išduodavo, jog Centri-
nėje Amerikoje išties daug 
liūdesio ir netikrumo dėl 
ateities. Viena Kryžiaus ke-
lio stotimi tapo senelių globos namai. Mus išvydę senoliai pradėjo 
ploti, atrodė, jie buvo labai laimingi, matydami Kristaus vardu at-
vykusį jaunimą. Bendrystės džiaugsmas, šiltas prisilietimas, my-
lintis žvilgsnis – šių dalykų labiausiai ir stokojo senoliai. 

Trečiasis MAGIS rytas prasidėjo Pradžios knygoje aprašyta 
pasaulio sukūrimo istorija. Ištraukos inscenizacija kvietė susimąs-
tyti, kokį pasaulį mums padovanojo Viešpats ir kaip jis kinta su 
kiekvienu žmogaus prisilietimu. Diskutuodami grupelėse stengė-
mės išgryninti mintis apie ekologiją ne tik kaip apie pagarbą bei 
pagalbą visai Kūrinijai, bet ir kaip apie savo poelgių bei minčių ty-
rumo išsaugojimą. Stengdamiesi savo sąmoningumą įrodyti dar-
bais, užsimovę mėlynas darbines pirštines nusprendėme išvalyti 
greta parapijos esantį žalią plotą. Kadangi tai buvo nedidelis že-
mės lopinėlis, iš pradžių užduotis pasirodė lengva ir nereikšmin-
ga. Vėliau įsitikinome, kad po krūmokšniais slepiasi daug daugiau 
nei plastikiniai maišeliai ar buteliai. Automobilių dalys, baldai, 
buitiniai prietaisai – darbo įkarštyje tai nebestebino nė vieno iš 
mūsų. Simbolinė ekologinė misija tapo puikia proga apmąstyti 
ir apie kiekvieno širdyje slypinčias šiukšles, ir kiek daug pastan-
gų bei pagalbos reikia pasiryžus išvalyti nuoskaudų ir nuodėmių 
laukus. Vakare mėlynąsias pirštines, kaip savo rankų darbo auką, 
suguldėme aplink šv. Mišių altorių.

Širdyse vis dar dėkodami, sverdami ar rūšiuodami išgyven-
tas patirtis, išskridome į Panamą, kurioje mūsų laukė baigiamie-
ji MAGIS renginiai. Tik atvykę į įvykių centrą – Javier mokyklą, 
buvome apglėbti savanorių rūpesčio. Nors teko palūkuriuoti mus 
priimti turėjusių šeimų, bet, prieš prasidedant oficialiems MAGIS 
renginiams, visi jau turėjome namus, kuriose šeimos mus priėmė 
ir globojo kaip mylimus vaikus.

MAGIS dienų finale susirinkome švęsti Eucharistinės puotos. 
Dėkodami už patirčių malonę šlovinome Viešpatį džiaugsmingo-

T. E. Markovo nuotraukos
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mis giesmėmis. Švytintys veidai liudijo: tikrasis stabilusis džiaugs-
mo šaltinis gali būti tik Kristus. Įveikus vieną distanciją, mūsų mi-
sijos kelias tęsėsi jau Pasaulio jaunimo dienų renginiuose.

Pasaulio jaunimo dienos
Draugystės su Jėzumi šventė pasklido Panamos miesto gatvė-

mis. Tiek vietiniai gyventojai, tiek piligrimai džiūgavo: „Petras 
yra su mumis.“ Pirmąjį rytą susibūrę katechezei, pagaliau išvydo-
me visus lietuvius, kurie ryžosi Pasaulio jaunimo dienų iššūkiui. 
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijoje suskambo lietuvių kalba. 
Pirmojoje katechezėje vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalindamasis 
savo pašaukimo istorija, pakvietė atsiliepti į Pasaulio jaunimo 
dienų šūkį ir ištarti Viešpačiui: „Štai aš čia.“ Kitą katechezę pa-
dovanojo vyskupas Darius Trijonis, kuris skatino išdrįsti tarnauti 
Dievo karalystei įsitraukiant į parapijinį gyvenimą. Paskutinio lie-
tuvių susitikimo metu Švenčiausiojo Sakramento šviesoje, skam-
bant naujai susibūrusių MAGIS šlovintojų giesmėms, mus palietė 
Sutaikinimo sakramento malonė...

Džiugiai nėrę į Panamos miesto centrą, Sinta Kostera kranti-
nėje kartu su popiežiumi Pranciškumi išgyvenome Kryžiaus kelią. 
Paprastai, be įmantrių vaidybinių elementų, apmąstydami skaus-
mingas pasaulio problemas, akimis ir širdimi lydėjome jaunimą, 
nešantį Pasaulio jaunimo dienų kryžių. Kiekvienos stoties apmąs-
tymus vainikuodavo kartu tariami žodžiai: „Štai aš Viešpaties tar-
naitė, tebūna man, kaip Tu pasakei“...Lietuvos delegacija su vietiniu Kosta Rikos  

šokių kolektyvu
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KVIEčIAME DALyVAuTI!

Šią vasarą liepos 23–31 d. Lietuvoje ir Latvijoje vyks Europos MAGIS. 

Nešini kuprinėmis, miegmaišiais, skėčiais leidomės į piligri-
mystę link Metro parko – Pasaulio jaunimo dienų baigiamųjų ren-
ginių vietos. Giesmėmis ir dainomis stebinome visus sutiktuosius, 
kurie smalsiai teiraudavosi, iš kokio krašto atvykome. Džiaugda-
vomės galėdami papasakoti apie Lietuvą, dalijomės tiek įspūdžiais 
apie snieguotą žiemą, tiek istorijomis apie laisvę, iškovotą malda ir 
giesmėmis. Vakarėjant Metro parke suskambo jaunimo liudijimai 
ir ilgai laukta popiežiaus Pranciškaus kalba, palydėta plojimų bei 
šūksnių bangos. Vigilijoje Šventasis Tėvas stengėsi įkvėpti mums 
pasitikėjimo, tvirtumo ir drąsos atsakyti „Taip“. Pusė milijono 
jaunų žmonių suklupo prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, kurį taip 
švelniai ir motiniškai laikė Mergelės Marijos rankos, o iš tolumos 
į mus žvelgė mylintis Jėzaus veidas.

Plevėsuojančių įvairiaspalvių vėliavų horizonte išaušo naujas 
rytas. Jausdami miego trūkumą ir vis dar aptarinėdami naktinius 
kraustymosi iš vienos sektoriaus vietos į kitą nuotykius, laukėme 
popiežiaus, kuris, kaip visada, atvyko, dovanodamas šypseną. Pa-
pamobiliui apvažiavus visus sektorius, Pasaulio jaunimo dienos 
pasiekė savo kulminaciją – Eucharistiją. „Šiuo metu tai – didžiau-
sios šv. Mišios visame pasaulyje“, – ištarė vienas iš mano bendra-
keleivių. Viešpaties pokylyje nestigo širdis keičiančių skvarbių Jo 
žodžių, maldos jėgos ir, žinoma, kaitrių saulės spindulių. Baigian-
tis šv. Mišioms, popiežius Pranciškus skaitlingą jaunimo minią 
pasiuntė naujai misijai: padedant Mergelei Marijai, pasakyti „taip“ 
svajonei, kurią Dievas pasėjo kiekvieno iš mūsų širdyje... Tolstant 
nuo Metro parko, kas minutę, kas valandą, kas dieną, išgyventa 
patirtis vis labiau atrodė mistinė: tarsi Dievo Karalystė buvo nusi-
leidusi čia, žemėje...

Iki skrydžio į Lietuvą likusias kelias dienas praleidome Kari-
bų jūros pakrantėje. Čia nardydami galėjome pažinti povandeninį 
jūros pasaulį ar išvysti, kas slepiasi džiunglių tankmėje. Pabėgę 
nuo Panamos miesto šurmulio, skyrėme laiko ir misijos reflek-
sijai. MAGIS pasidalinimų ratuose liudijome Dievo prisilietimus, 
gautas dovanas ar patirtus iššūkius, pasiryžimus, kuriems įkvėpė 
ši piligrimystė. Tikiu, kad misijose Kosta Rikoje ir Panamoje mus 
lydėjo ir saugojo Viešpats, kurio Meilė ir Dosnumas skleidėsi vi-
suose kelionės etapuose, visuose žmonėse, kuriuos sutikome, vi-
soje Kūrinijoje, kuria galėjome grožėtis.

Daugiau informacijos: www.magis2019.eu, www.magis2019.eu/registration, info@magis2019.eu
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Rima. Turbūt galėčiau apie tai parašyti knygą – nei galvoje, nei 
širdy netelpa visi įvykiai, aplinkybės, žmonės, paguodos ir nepa-
guodos, Viešpaties malonės ir nuostabiausi perlai, dovanoti man... 
Šv. Ignacas – paslaptingas, nuostabus šventasis. Dar jaunystėje 
meldžiausi senoje maldaknygėje rasta šv. Ignaco malda, nieko apie 
jį nežinodama; vėliau, po artimo žmogaus netekties, lyg iš tamsos į 
šviesą stebuklingai patekau į ignaciškąsias pratybas ir gavau šven-
tąjį bendrakeleivį. Dievas žinojo, kur mane veda. 

Kiekvienam, norinčiam sekti Kristumi, šv. Ignacas išmintingai 
iškelia užduotį: „Ad majorem dei gloriam“ – didesnei Dievo gar-
bei. Vis prisimenu klausimą: ką padariau dėl Jėzaus, ką darau dėl 
Jėzaus, ką darysiu dėl Jėzaus? Nelengvas pasirinkimas: „Jam skirta 
augti, o man mažėti...“ (Jn 3, 30). Suvokimas, kad ne aš turiu būti 
svarbiausia, bet kitas, kad ten, kur esu, galiu ir turiu sąžiningai tar-
nauti kitiems, o kartu ir Dievui – šis dvasingumas kartu ugdo ir 
nuolankumą, ir orumą, jis mane iš esmės keitė ir tebekeičia. Neįsi-
vaizduoju maldos be Šventojo Rašto, neįsivaizduoju dienos be ša-
lia keliaujančio Kristaus, neįsivaizduoju vakaro be dienos peržval-
gos. Tos pačios ignaciškos maldos patyrimas vis kitas, auginantis, 
padedantis atskirti paguodą ir nepaguodą, duodantis atsakymus, 
kas iš Dievo, o kas ne. 

Pradėjus ignaciškąjį kelią, mane lydėjo džiaugsmas, pakilimas, 
viltis, bet drauge atsirado ir didžiuliai išbandymai, apie kuriuos 
negalėjau nė pagalvoti. Nesupratau, kas vyksta, kuo baigsis, bet 
nepraradau vilties ir tik meldžiausi, prašydama Kristaus ir Moti-
nos Marijos būti kartu. Kai atrodė, jog negaliu nieko kontroliuoti, 
išmelsti, kai visa, kas man nepakeliama, atidaviau Dievui, Kristus 

PAKELIuI Su ŠV. IGNAcu

Apie tikėjimo kelionę negalėčiau papasakoti be savosios Šv. Faustinos grupelės narių, su 
daugeliu kurių kartu po ignaciškųjų pratybų kasdienybėje, palydėtų kunigų jėzuitų Mindaugo 
Malinausko ir Stasio Kazėno, ir po „8 žingsnių“ kelionės atėjome į Krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenę. Atrodo, dar tik pradėjome kelionę Bendruomenėje, o jau baigiasi ketvirti metai. 
Kaip šioje kelionėje sekėsi, kuo gyvename dabar, dalijamės mes, Krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenės Vilniaus regiono Šv. Faustinos grupelės narės: Irena Puodžiukaitė, Aušra 
Matikonienė, Liudmila charužaja, Gita Drungilienė, Danė Krisiulevičienė, Silvija Vaičiulytė, 
Jolanta Šiušaitė, Birutė Būdvytienė ir aš, Rima Bacevičienė.

Bendruomenëse
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meldėsi kartu su manimi... Ir keitė mano santykius su kitais žmo-
nėmis. (Dažnai tikėjimo pradžioje galvojame, kad reikia keisti ki-
tus, atvesti į tikėjimą, o iš tikrųjų patys turime keistis, ne kitiems, 
o konkrečiai man Kristus kasdien sako: „Sek paskui mane!“) Tik 
žvelgdama iš dabarties į praeitį galiu suprasti, kad išbandymai 
buvo reikalingi man: auginti mano kantrybę ir nuolankumą, pa-
tikrinti pasiryžimus ir ištikimybę Dievui. Bevartydama užrašus 
nustebau, lyg atsivėrė akys: mano tikėjimo kelionėje įvykiai, susi-
tikimai, net įžvalgos kartojasi, šalia vis atsiranda tie patys žmonės, 
pastiprinantys mane. Kiek šventųjų, vyrų ir moterų, keliauja kar-
tu – su kiekvienu iš jų išgyventa atskira istorija, patirti nuotykiai; 
visoje mano gyvenimo kelionėje ištikimai šalia Motina Marija, per 
ją ir su ja pažįstu Tėvą ir Sūnų, kuris drąsina: „Nebijok! Tai aš...“

Gita. Kartu su kasdienėmis dvasinėmis pratybomis prasidėjo 
naujas gyvenimo etapas. Tuo metu man buvo gana sunkus, įtemp-
tas laikas, ir jį išgyventi labiausiai padėjo kaip tik pratybos. Ėjau 
lyg per vandenį, pasitikėdama Dievo veikimu, ir tuos sunkumus 
pavyko įveikti. Dvasinės pratybos atnešė daug ramybės ir vidinės 
laisvės, harmonizavo visą gyvenimą, o Šventojo Rašto apmąsty-
mai ir kontempliacija vedė ne tik į asmeninį Jėzaus pažinimą, bet 
ir į gilesnį savęs supratimą, priėmimą.

Birutė. Rekolekcijose kasdieniame gyvenime susivokiau, ko-
kia esu palaiminta, kad įtikėjau!.. Ir kad Dievas visada yra visko 
centre! Jei ištinka nepaguoda – ar ne dėlto, kad kartais aš pati jame 
atsiduriu?.. Juk neretai susikeičiu vietomis su Juo.

Aušra. Nuostabu, kad šv. Ignacas paliko tokį neįkainojamą 
dvasinį palikimą. Jo asmeninės dvasinės patirtys yra lyg „instruk-

Iš kairės: Jolanta, Aušra, Silvija, Rima, Liudmila, Danė, Gita 
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cijos“, kaip mums užmegzti santykį su Dievu. Šv. Ignaco pareng-
tos Dvasinės pratybos – viena iš priemonių, padedančių palaikyti 
santykį su Dievu ir artimu, nugalėti patiems save – sutvarkyti 
netvarkingus polinkius, atpažinti Dievo valią savo gyvenime. O 
ignaciškasis sąžinės tyrimas leidžia rasti Dievą visur: maldoje, 
santykiuose su kitais žmonėmis, darbe, gamtoje. Padeda keliauti 
su Juo kasdienybėje, priimti sprendimus, ugdo įžvalgumą.

Liudmila. Pirmiausia buvo troškimas iš visos širdies, iki sie-
los gelmių pažinti Dievą, o svarbiausia – BŪTI SU JUO. Puikiai at-
simenu tą momentą, kai vienąkart vairuodama automobilį aiškiai 
ir garsiai, iš širdies gilumos ištariau žodžius: „Dieve, aš noriu būti 
su Tavim!“ Tą akimirką lyg griaustinis sugriaudė mano širdyje. 
Maniau, kad ji įtrūko. Po akimirkos širdyje įsiviešpatavo ramybė. 
Jėzus davė man malonę. Nuo tos dienos prasidėjo mano paieškos, 
nors pradžioje nežinojau, ko ieškau. Šventoji Dvasia darė savo 
darbą, ji atvedė mane į ignaciškąsias pratybas. Tai buvo stebuklų 
ir nuostabiausių akimirkų metas. Aš troškau pajausti, dvasinėmis 
sielos akimis pamatyti, pažinti, prisiliesti prie Gyvojo Viešpaties.  
Ir Jis leidosi būti atrastas. Tai buvo perversmas mano gyvenime. 
Dvasinėse pratybose Jėzus mane mokė jį kontempliuoti, kalbėjo 
man į širdį, gydė ir laisvino. Ir šiandien toliau mane dvasiškai au-
gina, kviečia eiti gilyn į save ir irtis į gilumą kartu su JUO.

Jolanta. Ignaciškojo dvasingumo dėka išmokau save stebėti iš 
šalies, kiek įmanoma objektyviai vertinti gyvenimiškas situacijas, 
santykius. Malda, adoracija, Šventojo Rašto skaitymas – tai kas-
dienė kelionė su Dievu, pirmiausia auginanti atsakomybę už savo 
veiksmus, mintis. Kartais draugams pajuokauju, kad įsitraukiau į 
gyvenimo žaidimą su Dievu – Rašto skaitinių fragmentai tampa 
atskaitos tašku atliekant dienos peržvalgą, sutikti žmonės ir ats-
kiri įvykiai „pasufleruoja“ Dievo žodį. Dažnai nustembu, kaip per 
mano patirtį ar ja dalijantis grupelės narėms, Evangelija tampa 
Gyvu Žodžiu, nors prieš kelerius metus buvo tik abstrakcija.

Danė. Pažintis su šv. Ignaco dvasingumu itin veikia mano gy-
venimą. Visada jaučiau, kad mano viduje kažkas vyksta, tarytum 
nuo manęs nepriklauso, ir tai kėlė baimę. Dvasinėse pratybose mo-
kiausi atpažinti blogas mintis (nepaguodą), kurios mane įkalina, 
painioja, klaidina, kelia nerimą, baimę, liūdesį, atima drąsą, ramy-
bę, džiaugsmą gyvenimu. Bet atpažinau ir priešingas, geras mintis 
(paguodą), kurios augina viltį, palaiko meilę, atvirumą, veda į nuo-
lankumą, skatina džiaugtis, atveria gailestingumui, ugdo dorybes. 

Silvija. Ignaciškasis dvasingumas padėjo atsakingiau elgtis su 
savo mintimis. Analizuoti, kodėl manyje sukyla pyktis ar, priešin-
gai, džiaugsmas, kur yra priežastys, kur – padariniai... Pradėjau 
sąmoningiau gyventi.

Bendruomenëse
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Liudmila. Didelę įtaką mano gyvenime daro tylios ignaciško-
sios rekolekcijos. Per jas Viešpats ypač kalba, vyksta intymus ben-
dravimas. Iš jų išvažiuoju apdovanota ir vis brandesnė. Kasdieny-
bėje mokausi neprarasti budrumo, priimti sprendimus kartu su 
Viešpačiu, klausydamasi savo širdies. Jėzus kalba būtent per širdį. 
Būdama su juo, jaučiuosi tvirtai ir saugiai. Stengiuosi pamatyti, 
kur Jėzus mane kviečia, džiaugiuosi galėdama pasitarnauti žmo-
nėms, būti jo įrankiu.

Jolanta. Ilgus metus buvau išsikėlusi užduotį atrasti savo 
krikščioniškąją misiją. Kankino vidiniai prieštaravimai, kad taip 
ilgai negaliu savęs įprasminti numatytoje veikloje, kuri atrodė 
pašaukimas. O gal – ne pašaukimas? Šiuo metu į visa tai žiūriu 
paprasčiau. Būti, gyventi čia ir dabar atsiduodant į Dievo rankas, 
priešaky matant Jį, – tai svarbiausia, kas ir nulemia kasdieninius 
pasirinkimus, o ne asmeninės ambicijos ir poreikiai.

Gita. Šventojo Rašto apmąstymas, dienos peržvalga, pasiruo-
šimas grupelės susitikimams – tai būdas patirti Dievo artumą, 
jo rūpestį manimi. Kasdienybėje padeda ir paprasti ignaciškojo 
dvasingumo patarimai, pavyzdžiui, nekeisti sprendimo esant ne-
paguodai. Savo misiją matau tiesiog kaip Dievo valios atpažinimą 
kasdienybėje: klausyti, matyti ženklus ir atsiduoti Dvasios vedimui. 

Danė. Skaitydama Šventąjį Raštą ir jį apmąstydama, peržvelg-
dama dieną labiau pažįstu save, savo trūkumus, sužeidimus ir pri-
imdama Šventojo Rašto žodžius kaip tiesą jaučiu, kad gyja siela ir 
kūnas, darausi vis laisvesnė atjausti, mylėti, padėti žmogui, tiesiog 
su dėkingumu priimu gyvenimą kaip dovaną. Mano, kaip krikš-
čionės, misija šiandien – augti ir gyventi meile, dalytis ja su kitais 
per gerus darbus.

Birutė. Įžvalgos anksčiau mane kartais tiesiog „ištikdavo“, o 
ignaciškos pratybos davė įrankius įžvalgumui lavinti. Sprendimus 
priimu atsiklausdama Dievo, kaip JAM patiktų. Mano misija – da-
lytis Mylinčiojo meile su visais sutiktais žmonėmis.

Irena. Dvasinės pratybos pakeitė mano maldą, leido patir-
ti, kad Dievas veikia, kalba per aplinkybes, žmones, o ypač per 
Šventąjį Raštą. Tarsi būtų atsivėrusi kitokia klausa, kitoks regėji-
mas. Pratybos pakeitė žvilgsnį į pasaulį, net tikėjimo tiesos įgijo 
„ignacišką atspalvį“. Kiekvienos tyliosios rekolekcijos duoda naują 
impulsą gyvenimui, paskui maitinantį ištisus metus. Vis daugiau 
sužinau apie Dievo veikimą ir pažįstu Jį patį. Per rekolekcijas ir 
bendruomenę atpažinau kvietimą dvasiniam palydėjimui.

Rima. Mano gyvenime atsirado naujų pažįstamų, draugų, bi-
čiulių, ir daugelis jų – bažnytiniai žmonės. KG bendruomenė ir 
yra didelė dalis šių, nuostabių, veiklių ir drąsių žmonių, atsiradu-
sių mano gyvenime. Tai ir susitikimai, rekolekcijos, savaitgaliai, 

Bendruomenëse
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kelionės, stovyklos. Tai dvasinis augimas ir kartu realus gyveni-
mas. Neįsivaizduoju, kas būčiau be šios bendrystės ir kelionės 
kartu. Lygiai taip pat ir mūsų grupelė keitėsi, augo, iš įsimylėjimo 
subrendome meilei. 

Aušra. Sudėtinga, gal net neįmanoma dvasinės kelionės ke-
liauti vienam. Labai svarbu turėti bendruomenę ir joje gauti pa-
stiprinimą. O grupelė man – tarsi mūsų Bendruomenės širdis. 
Džiaugiuosi jos narių atvirumu ir nuoširdumu, atsakingu pasi-
rengimu susitikimams. 

Irena. Bendruomenė man duoda ir gyvenimo būdą, ir bendra-
žygius. Manau, kad tai mūsų buvimo Bažnyčioje ir pasaulyje būdas.

Jolanta. Tai bendraminčių bendruomenė, kurioje galima kal-
bėti ir dalytis vienijančia kalba. Tai sustiprinimas ir palaikymas, 
susirinkus bendrakeleiviams…

Liudmila. Bendruomenė yra Dievo dovana. Joje nematomai 
palaikome vienas kitą. Atskiras krikščionis yra lengvas ir gardus 
kąsnelis piktajam. 

Gita. KG bendruomenė – tai pirmiausia bendraminčiai, ta 
pati maldos patirtis ir būdas, dvasinio gyvenimo kelias, kuris su-
teikia aiškumą, saugumą ir atramą. 

Rima. Visa, kas išgyventa tikėjimo kely, – dovana, malonė, 
kurios džiugina prisiminus, stiprina sunkumuose ir neleidžia pra-
rasti pasitikėjimo Dievu, kasdienybėje pirmiausia padeda kiek- 
viename sutiktame žmoguje matyti Kristų, priimti kitą, net jei jis 
tau priešiškas... Laiminti, o ne pykti, melstis ne tik už savuosius – 
maldos galia didžiulė. Tik malda padeda atrasti atsakymus ir pri-
imti sprendimus. Bendruomenės grupelės narių gyvenimo liudi-
jimai taip pat padeda keliauti, palaiko, moko išmintimi, patirtimi. 
Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad didži___-ausia mūsų misija 
– nešti tikėjimą, ir ne vien žodžiais, įtikinėjimais, o ramybe, iš-
klausymu, buvimu šalia. Nuo pat atėjimo į Bendruomenę laikausi 
nuostatos dalyvauti ten, kur galiu, atsiliepti, kada tik galiu, – kodėl 
nedaryti, jei galiu daryti? Nors buvo nelengva, kai prieš pusantrų 
metų reikėjo priimti grupelės koordinatorės tarnystę. Atrodė, kad 
esu pašaukta didesniems darbams (dabar pačiai juokinga prisi-
minti). Jau ketvirti metai esu „Carito“ vaikų dienos centro „Vilties 
angelas“ savanorė, įsipareigojau melstis Dievo Gailestingumo vai-
nikėlį už šio centro žmones. Bendruomenei pasiūlius dalyvauju 
Gyvenimo ir tikėjimo instituto dvasinio palydėjimo kursuose, 
rengiuosi palydėjimo tarnystei. Esu tikra, kad ieškojimas, kaip ga-
liu daugiau tarnauti Dievui, mane veda pirmyn, drąsina, ir tikiu, 
kad Viešpats jau yra parengęs džiugių staigmenų.

Parengė Rima Bacevičienė

Bendruomenëse

T. V. Šimkūno nuotr.
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Dievas kalba per žmones... Apie šv. Ignaco Dvasines pratybas 
pirmiausia sužinojau iš žmonos Gitos ir sulaukiau paraginimo 
jose dalyvauti. Taip Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje pradėjau lan-
kyti dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime grupelę. Pradžioje 
reikėjo laiko suprasti, kas ir kaip. Netrukus išvykau į Kulautuvą, 
į pirmąsias tyliąsias savaitines Dvasinių pratybų rekolekcijas. Čia 
skaitant Šventąjį Raštą pradėjo atsiverti vaizdiniai arba sustoda-
vau ties vienu ar keliais Rašto žodžiais ir ilgai jais skonėdamasis 
„virškindavau“ kaip kokį dienos davinį. Galiausiai supratau, kad 
Dievas davė nuostabią dovaną – vaizduotę, o šv. Ignacas kviečia 
tinkamai ją išnaudoti. Aiškiai pamenu, kai po rekolekcijų grįžęs 
namo ilgai klausiausi žmonos pasakojimo apie praėjusios savaitės 
įvykius, nesinorėjo nieko kalbėti, viduje buvo ramu, tylu ir tvyrojo 
švelnus džiugesys... Po šių rekolekcijų tarsi akys atsivėrė, nes tai 
buvo neapsakoma patirtis, kuria gyvenu iki šio.

Kadangi apie ignaciškąjį dvasingumą norėjosi sužinoti daugiau, 
susiradau jėzuito Jameso Martino lietuviškai išleistas knygas, kurios 
po rekolekcijų buvo puikūs dvasiniai skaitiniai. Ilgainiui dar labiau 
įsitikinau, kad per vaizduotės maldą patiriu tai, ko nepatyriau per 
kitas dvasinio gyvenimo praktikas, o iš to atsiradę vaisiai – vidinė 
ramybė ir džiaugsmas širdyje – ir toliau neapleidžia. Net kalbant 
kasdienį rožinį ir apmąstant jo slėpinius, pradeda vertis vaizdiniai.

Po metų išvažiavau į kitą Dvasinių pratybų savaitę, skirtą 
nuodėmei. Pradžioje, rodos, nebuvo jokio sukrėtimo, bet kar-
tą po Šventajame Rašte perskaitytų žodžių „išbandė Abraomą“ 
sekė nemigo naktis... Buvo ir staigmenų, netikėto, nesuplanuoto 
Dvasios veikimo: iš anksto manant, kad dėl įvairių priežasčių šį 
kartą mąstymas gal bus nevykęs, išeidavo atvirkščiai – rasdavosi 
netikėti ir gražiausi Šventojo Rašto vaizdiniai, įžvalgos, su kurio-
mis nesinorėdavo skirtis. Galiausiai, nors to nesitikėjau, savaitės 
pabaigoje patyriau, kaip Jėzus švelniais rankų judesiais išlaisvino 
mano kūną iš jį kausčiusių grandinių ir pančių. Šis išgyvenimas 
įsiminė ilgam...

Kartais per šventąsias Mišias, klausydamasis dienos skaitinio, 
užsimerkiu ir regiu linksmą Jėzaus veidą ar jaučiu sunkiai trau-
kiamus apaštalų tinklus, nuo jų sruvenantį vandenį ir panašiai. Il-
giuosi to brangaus laiko, rekolekcijų, tos, nors ir įtemptos, savaitės. 
Apmąstymo maldose praleistas laikas ir po to užliejanti ramybė bei 
džiaugsmas palieka neišdildomą įspūdį ir troškimą grįžti vėl...

                                                                                         Jonas Drungilas

Ignaciškosios maldos patirtis

Paðaukimas



38 laiðkai bièiuliams

Marija užima svarbią vietą šventojo Ignaco gyvenime. Kaip tik 
žvelgdamas į Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą jis rinksis atsi-
vertimo ir paguodos kelią. Dvasinėse pratybose Ignacas kviečia jas 
atliekantįjį pasitikėti Marijos užtarimu, kad ji nuvestų pas Sūnų ir 
Tėvą.

Baigiantis viduramžiams, katalikiškoji Ispanija, kurioje gyve-
no Iñigo iš Lojolos, buvo itin marijinė. Tuo laiku kiekvienas, ku-
ris atmesdavo Marijos kultą, ar tai būtų žydas, ar musulmonas, 
laikytas netikinčiu. Tad visiškai nestebina, kad Marija užima ypa-
tingą vietą Ignaco gyvenime ir apmąstymuose. Titulai, kuriuos jai 
apibūdinti jis dažniausiai vartoja Pratybose, – Motina arba Dievo 
Motina. Mergele Marija ją pavadina tik vieną kartą – 299 skirsny-
je. Ko mus moko šie trys Marijos vardai?

Anne Marie Aitken

IGNAcAS LoJoLA IR MARIJA

Dvasinis paveldas

Šv. Ignaco atsivertimas.  
Žurnalo „Vie chrétienne“ 
iliustracija.
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Dievo Motina
Jaunystėje Iñigo labai mėgo riterių romanus, svajojo užkariau-

ti kilmingos damos širdį, atlikdamas nepaprastus žygdarbius. Šios 
svajonės buvo užvaldžiusios jo mintis. Lojolų šeimos pilyje gydy-
damasis mūšyje su prancūzais sužeistą koją, vieną naktį atsibudęs 
jis aiškiai matė Dievo Motiną su Kūdikėliu Jėzumi ir šis nepapras-
tas reginys jam suteikė ypatingą paguodą.

Ignacas nesako, kad jis patyrė apsireiškimą, jis teigia matęs at-
vaizdą Dievo Motinos, rankose laikančios Sūnų. Šis motinystės re-
ginys iš jo minčių pašalino visas riterių kovų scenas bei pagundas, 
kurias pats pakurstydavo, ir atvėrė tvaraus skais-
tumo gyvenimą, teikusį jam didelį džiaugsmą.

Kiek vėliau, jau vilkėdamas maldininko dra-
bužiais ir visą naktį praleidęs melsdamasis, savo 
ietį ir durklą jis pakabino ant Monserato Dievo 
Motinos bažnyčios altoriaus. Kitą dieną sugrįžo į 
Manrezą, kur praleido ilgus mėnesius.

Dievo Motinos titulas pabrėžia pagarbą, 
kurią Ignacas reiškė Marijai, ir jos pačios didin-
gumą. Ispanų kalboje Marijos titulas Nuestra 
Señora yra artimas titului Señor Nuestro, Mūsų Viešpats, kuriuo 
dažniausiai vadinamas Kristus. 

Dvasinėse pratybose Dievo Motina minima dvejopuose teks-
tuose: kai kalbama apie paslėptojo Kristaus gyvenimo slėpinius 
(262–272 skirsniai) bei pirmosios (63 skirsnis) ir antrosios savai-
tės (147 skirsnis) pokalbiuose. Minimi slėpiniai susieti su dauge-
liu Evangelijos epizodų: Apreiškimu, Gimimu, Jėzaus paaukojimu 
šventykloje, bėgimu į Egiptą, gyvenimu Nazarete ir scena šventy-
kloje, Jėzaus mirtimi. Šie epizodai mums liudija tai, kaip Marija 
priima Žodį, atskleidžia ir jos vienatvę, ir džiaugsmą. Marija nuo-
lat dalyvauja savo Sūnaus misijoje ir pasaulio išganymo slėpinyje.

Pirmosios ir antrosios Pratybų savaitės pokalbiuose Dievo 
Motinai tenka bendrakeleivės, užtarėjos, tarpininkės vaidmuo. 
Rekolekcininkas kasdien patiki jai savo maldą, kad pradėtų gy-
venti kaip Dievo norimas naujas kūrinys. Prieš melsdamasis Sū-
nui, o vėliau ir Tėvui, jis meldžiasi Dievo Motinai. Marijos misija 
yra atiduoti mus Sūnui, o drauge su Juo – Tėvui, kad mes pilnuti-
nai taptume Dievo vaikais.

Motina
Pats titulas Dievo Motina parodo, kad ji nuolat susieta su Sū-

numi. Marijos biologinė ir dvasinė motinystė yra jos tikėjimo ir 
vilties vaisius. Ji tiki, kad Dievas pasaulyje gali atlikti nuostabių 
dalykų ir kad jis naudojasi žmonių tarpininkavimu.

Dvasinis paveldas

Visagali Tėve, Tu norėjai, kad šv. Ignacas būtų 
greta kryžių nešančio Tavo Sūnaus... Ir kad 
mes drauge su Ignacu būtume Jo priimti. 
Tad atgaivink mūsų troškimą sekti kryžių 
nešančiu Jėzumi ir atsiųsk mums bičiulių,  
taip pat nebijančių Jo kryžių nešti.

Robet Thul, SJ
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Ji yra amžinojo įsikūnijusio Žodžio Motina. Baigia-
majame Įsikūnijimo kontempliacijos pokalbyje (109,  
1 skirsnis), šv. Ignacas Mariją vadina paprasčiausiai Mo-
tina, kad pabrėžtų ryšį su vaiku, kurį ji priima. Dar prieš 
savo įsčiose išnešiodama ir pagimdydama Jėzų, Marija 
liudija Šventosios Dvasios veikimo jėgą joje, kai ange-
lui atnešus žiną klausia, kaip tai įvyks: „Šventoji Dvasia 
nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave 
savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadina-
mas Dievo Sūnumi“ (Lk 1, 35). Joje Žodis tampa kūnu. 
Jos kūne – jai nesuvokiamas dvasinio vaisingumo slėpi-
nys. Ji priima Jėzų, kad pagimdytų jį pasauliui. Joje su-

simaišo jo ir jos kraujas. Ignacas pastebi, kad Gimimo ir bėgimo į 
Egiptą scenose Marijos gyvenimo horizonte jau pasirodo kryžius. 
Šis savęs dovanojimo aktas ją veda sunkiu keliu, kupinu susirūpi-
nimo, apmąstymų, kartais – ir negebėjimo suprasti.

Vienydamasi su savo mirusiu ir prisikėlusiu Sūnumi, ji tampa 
visų žmonių motina: „Moterie, štai tavo sūnus; sūnau, štai tavo 
motina“ (plg. Jn 19, 26–27). 199, 276 ir 297 Pratybų skirsniuose 
Marija tampa Motina. Toji, kuri sutiko būti „visų Viešpaties“ mo-
tina, tampa ir visų žmonių motina.

Mergelė Marija – Bažnyčios pirmavaizdis
Ignacas kviečia kontempliuoti prisikėlusio Kristaus pasirody-

mą jo motinai Marijai. Sūnus ją guodžia. Šioje scenoje ji atstovauja 
visai žmonijai. Atstovaudama Bažnyčiai, ji priima Šventąją Dvasią, 
pažadėtą per Paskutinę vakarienę. Tai, kad Marija priima Prisikė-
lusįjį, atveria kelią ne vien tik visiems kitiems jo pasirodymams, 
tai – pačios Prisikėlusiojo šlovės ir džiaugsmo priėmimas. Kadan-
gi įsikūnyti pasaulyje jis galėjo tik per Marijos ištartą taip, visoje 
savo Atpirkėjo šlovėje pasirodyti jis irgi gali tik būdamas priimtas 
nekaltosios Marijos, apsaugotos nuo bet kokios nuodėmės.

Prisikėlusiojo Kristaus pasirodymas Mergelei Marijai yra pir-
masis ir pamatinis Bažnyčios įkūrimo veiksmas. Pasak Ignaco, 
prisikėlęs Kristus pasirodo Marijai, nes ji apibendrina visą Baž-
nyčią ir jai atstovauja. Kadangi nuo pat Įsikūnijimo ji dalyvavo 
Kristaus išganymo darbe, ypač glaudžiai būdama ir jo kančioje, 
jis gali jai perduoti visą išganymo malonę, nes ji bus tobula ben-
dradarbė ir skleisdama atpirkimo vaisius. Kitaip sakant, Kristus ją 
asmeniškai padaro pagrindine Bažnyčios veikėja – visų malonių 
tarpininke.

„Vie chrétienne“, Nr. 57, 2019 m. sausis–vasaris
Iš prancūzų k. išvertė Jūratė Grabytė

Mano Viešpatie ir mano Dieve,
atimk iš manęs visa, 
kas mane nuo Tavęs atitolina.
Mano Viešpatie ir mano Dieve,
duok man visa,
kas mane priartina prie Tavęs.
Mano Viešpatie ir mano Dieve,
atitrauk mane nuo manęs paties,
kad visas priklausyčiau Tau.

Šv. Ignacas Lojola

Dvasinis paveldas
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Kairos rekolekcijos Vilniaus jėzuitų gimnazijoje vyksta jau 18 
metų. Manyčiau, kad tai mėgstamiausios mokinių rekolekcijos. 
Nors jose dalyvauti neprivaloma, tačiau mokiniai jas noriai renka-
si. Apie šias rekolekcijas sklinda kalbos, viena mokinių karta kitai 
perduoda žinią apie gerą ir naudingą dvasinę patirtį. Čia pateiksiu 
keletą pačių dalyvių minčių, kuriomis jie dalijasi rekolekcijoms 
baigiantis. Tai rekolekcijų malonių sėklos, kurias išsiveža į namus. 
Įsivaizduokite, kad esate Kairos rekolekcijose, viską stebite iš ša-
lies, tarsi atlikdami meditaciją iš Ignaco Dvasinių pratybų...

Paskutinis Kairos rekolekcijų vakaras. Dvi praėjusios dienos 
buvo gana intensyvios: dalyviai ne tik klausėsi programos organi-
zatorių pasidalijimų gyvenimo bei tikėjimo patirtimi, bet ir patys 
daug kalbėjosi mažose grupėse, meldėsi kartu ir individualiai, mė-
gavosi tylos valandėlėmis, kūrybingai leido laisvalaikį. Dabar jie 
grįžta į susitikimų salę po maldos, kurios metu savo mažose gru-
pėse išsakė viską, kas susikaupė per šias patirčių kupinas dienas. 
Tokiai maldai buvo skirta daugiau nei valanda. Dalyviai pamažu 
renkasi į salę paskutiniam vakaro pasidalijimui. Vadovai kantriai 
laukia, kol grįš paskutinė grupė, nešina žvake ir kryželiu, ir visi 
kartu galės tęsti vakaro programą. 

Salės viduryje paguldomas didelis šv. Domijono kryžius. Prie 
jo sudedamos degančios žvakutės, užgesinamos šviesos. Žvakių 
apšviestas kryžius, aplink jį ratu susėdę dalyviai, švelni giesmės 
melodija kuria tikėjimu persunktą aplinką, kviečiančią atsiverti ir 

KAIroS – DIEVo KARALYSTėS SėKLA
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dalytis svarbiausiomis rekolekcijų malonėmis. 
Kiekvienas privalo pasakyti, kas labiausiai palietė 
širdį, kokią dvasinę patirtį išsiveža į namus. Žvakė, 
kurią kalbantysis laiko rankose, apšviečia susikau-
pusį veidą. Įsivyrauja rimtis ir dėmesingumas, kad 
būtų išgirstas kiekvienas žodis, pastebėtas veide 
atsispindintis jausmas. Pasidalijimą kartkartėmis 
pertraukia bendra vakaro dalyvių giesmė. Šis 
maldos intarpas suteikia vakaro įvykiui dar vieną 
matmenį.

Agnietė. Kairos rekolekcijų patirtį siečiau su 
garstyčios grūdelio palyginimu iš Evangelijos. Jos 
neabejotinai paliko manyje daug minčių, taip pat 
nukreipė mano klausimus teisinga linkme ir da-
bar, manau, ieškoti atsakymų bus daug lengviau. 
Šios rekolekcijos pastūmėjo mane veikti, augti ir 
galbūt kada nors iš to mažo grūdelio išaugs kas 
nors gražaus.

Amanda. Supratau, kad esu labai mylima ir 
kad mane supa nuostabūs žmonės, kurių buvimą 
šalia ne visada vertinu.

Benediktas. Dabar ypač puoselėsiu tarpusa-
vio santykius, per kuriuos mums pasireiškia Dievo meilė, pavyz-
džiui, jos ženklas – šeimos meilė. Rekolekcijose supratau, kad už 
viską, ką dėl manęs padarė tėvai, turiu jiems būti labai dėkingas. 
Taip pat dabar daugiau galvosiu ne apie tai, kas aš būsiu, o apie 
tai, kam būsiu. Puoselėsiu ir labiau vertinsiu viską, kas man šiame 
gyvenime suteikta. Dievas visada mane ir visus kitus myli. 

Diana. Ilgai ieškojau atsakymų, auginau save, savo vertybes, 
ir Kairos patirtis perkėlė mane į kitą etapą. Tai buvo nauja pradžia 
man, atėjusi pačiu laiku. Atsivėriau tikėjimui. Suvokiau, kad Die-
vas yra ir buvo su manimi visados, tik niekada jo neįsileisdavau. 
Per daug ašarų ir skausmo patyriau Dievo atėjimą. Puoselėsiu 
dėkingumą, maldą ir kitų bei savęs analizę. Noriu nusileisti po 
paviršutiniškais dalykais, suvokti gilesnę savo, kitų bei gyvenimo 
prasmę.

Domantas. Po rekolekcijų kitaip žiūriu į draugystes ir supan-
čius žmones, todėl dabar atsirado naujų vertybių, kurios man yra 
svarbios renkantis artimą draugą, ir dėl to labai džiaugiuosi.

Ignas. Savo patirtį Kairos rekolekcijose siečiau su sūnaus 
paklydėlio palyginimu. Nors prieš rekolekcijas jaučiausi visko 
pilnas, tikintis, tačiau nebuvau pakankamai laimingas. Kairos 
rekolekcijos man leido sustoti ir pažvelgti į ateitį, kaip ir sūnaus 

Gimnazijose



43laiðkai bièiuliams

paklydėlio palyginime pamatyti, kad mano gyvenimas buvo labai 
gražus ir visą laiką meilės buvo apsčiai. Pažvelgdamas į savo pra-
eitį, į meilę, kurią man suteikė tiek tėvai, tiek draugai, supratau, 
kad tą meilę, kurią gaunu, reikia vertinti. Suvokimas, kiek aš daug 
turiu, man prilygo sūnaus grįžimui iš paklydimo, atskleidė, kad 
visada dienos pabaigoje esu laukiamas.

Aušrinė. Per šias rekolekcijas mane labiausiai paveikė išpažin-
tis. Turbūt dar nebuvau atlikusi išpažinties, kuri man tiek daug 
reikštų. Ji padėjo man kai ką suprasti, turėjau galimybę išsikalbėti 
apie dalykus, kurie dažniausiai būna palikti tolimiausiame širdies 
kampelyje. Supratau, kas mane slegia. 

Vilius. Aš vėl suvokiau, kaip smarkiai Dievas mus myli ir ko-
kie mes turime būti jam dėkingi už viską. Iš esmės per rekolekcijas 
aš vėl išmokau susikaupti ir įžvelgti Dievo buvimą kasdienybėje. 
Kiek bendravau su draugais ir pažįstamais, visiems liko panašus 
įspūdis ir prisiminimas – tylaus, ramaus, bet labai prasmingo 
meto su Viešpačiu.

Dar vienas dalykas, kurį suvokiau po reko-
lekcijų, yra tas, kad nereikia būti tokiam kritiš-
kam kitiems, nes visi esame unikalūs, įdomūs –  
juk Dievą ir atpažįstame kituose žmonėse. Daly-
kas, kurį noriu pakeisti, – su didesniu entuziaz- 
mu ir džiaugsmu eiti į Mišias, nes juk būtent per 
jas žmogus susikalba su Dievu, ten galiu pasi-
jausti toks, koks esu, nieko neslėpdamas. 

Šis tekstas būtų per ilgas, jeigu cituočiau 
visus panašius liudijimus. Rekolekcijų pabai-
goje paprastai apima išsiskyrimo liūdesys. Taip, 
liūdna palikti malonių kupiną aplinką ir joje gi-
musį bendrystės jausmą. Tačiau gera žinia yra 
ta, kad Kairos nesibaigia savaitgaliu. Jos tęsiasi 
kasdienybėje. Kaskart, kai nutylame maldai, kai 
susimąstome, kas esame ir kur link einame, kai 
dalyvaujame sekmadienio Eucharistijoje, kai 
pagelbstime stokojantiems, patiriame Kairos 
akimirkas. Tai svarbus mūsų gyvenimo matmuo, 
persmelkiantis įprastą Chronos, t. y. laiką, matuo-
jamą sekundėmis ir minutėmis. Taip, kiekviena 
Chronos sekundė turi Kairos matmenį. Kairos – 
Dievo laikas, esantis ten, kur ir mes, tik reikia tikėjimo, įžvalgumo 
ir kantrybės, kad jis neštų vaisių mūsų gyvenime.

Fotografavo ir įspūdžius surinko t. Vytautas Sadauskas, SJ

Gimnazijose
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Savo pasidalijimą įspūdžiais apie bemaž keturių mėnesių ku-
nigiškos tarnystės laiką norėčiau pradėti palyginimu. Įsivaizduo-
kite įsibėgėjusį traukinį ar automobilį, kuris, nors ir pamažu, bet 
išvysto gerą pagreitį ir be didesnių kliūčių veržiasi pirmyn. Stai-
ga traukinio mašinistui ar automobilio vairuotojui topteli mintis 
sustabdyti savo transporto priemonę ir atlikti jos patikrinimą... 
Šitaip jaučiuosi ir aš, paprašytas papasakoti savo išgyvenimus iš 
naujos – dabar jau neopresbiterio – perspektyvos. Ši užduotis tik- 
rai ne iš lengvųjų, nes sustabdyti gerokai įsibėgėjusį traukinį nėra 
paprasta, antra vertus, tai – puiki proga įvertinti šias patirtis ir 
pasidalyti jomis su bičiuliais. Šiuo atveju man tinkamiausias buvo 
visiems puikiai žinomas ignaciškasis kasdienės sąžinės peržvalgos 
metodas.

Būti Dievo akivaizdoje. Kai Dievui atnešu savo trumputę 
kunigystės patirtį, sielą užlieja dėkingumas ir gili paguoda. Jis ge-
riausiai žino, kokiu ilgu ir vingiuotu keliu ėjau į kunigystę, kiek 
daug išgyvenimų ir ieškojimų kartu su Juo ir kitais teko patirti. 
Širdyje esu ramus ir laimingas, nes tikiu, kad būtent Jis čia manęs 
norėjo, ir kad būtent tokiu būdu pasitarnaudamas Jam ir Bažnyčiai 
geriausiai vykdau tikslą, dėl kurio esu sukurtas. Kaip tai suprantu? 
Labai paprastai. Žvelgiu į savo patirtį, susitikimus su žmonėmis, 
asmeninius pokalbius, sakramentų šventimą, bendruomeninį gy-
venimą ir jaučiu, kad visa tai yra labai prasminga. O kai susimąs-
tau, jog šios naujos tarnystės dėka priartėju prie pačių žmogaus 
širdies gelmių, kur pats Viešpats paslaptingai darbuojasi, apima 
nuostaba ir mažumo jausmas – kokia laimė ir kartu didžiulė privi-
legija būti begalinės Dievo meilės ir neišsenkančio Jo gailestingu-
mo liudininku. Kaip sako jaunimas, visa tai mane „veža“.

Dėkoti. Dažnai mėgstu kartoti, kad mes esame visiems viską 
skolingi arba, perfrazuojant apaštalą Paulių, nėra ničnieko, ko ne-
būtume gavę (plg. 1 Kor 4, 7). Į kunigystę atėjau tik Dievo ir kitų 
dėka – tų žmonių, kuriuos Viešpats man leido sutikti gyvenimo 

T. Eugenijus Puzynia, SJ

PRIE DIEVo, KuRIS 
DŽIuGINA MANo 
JAuNYSTĘ

Paðaukimas
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kelionėje ir dėl kurių galėjau bręsti kaip žmogus, krikščionis, vie-
nuolis ir galiausiai kunigas. Čia prisimenu savo šeimą, giminaičius, 
draugus, parapijos bendruomenę, mokytojus, dvasinius palydė-
tojus, vienuolyno vyresniuosius ir daugybę konkrečių žmonių su 
jų meile, malda, palaikymu, kantrybe, dvasiniu palydėjimu bei 
patarimais. O kai mintimis grįžtu į savo šventimų dieną, širdį 
apima begalinis dėkingumas. Kiek daug buvo parodyta meilės ir 
palaikymo, kaip mus visus tądien Viešpats apdovanojo nuostabia 
ir pakylėta rimtimi, paprastumu, nuoširdumu. Gražios giesmės ir 
prasmingi palinkėjimai tarytum susipynė į vieną bendrystės bei 
maldos vainiką. Tuomet, kai per Visų Šventųjų litaniją kniūbsčias 
gulėjau Dievo ir visų akivaizdoje, nejučia, niekam nematant, tyliai 
riedėjo ašara, kurioje sutilpo viso mano gyvenimo svajonės ir išgy-
venimai – dėkingumo ašara Dievui ir žmonėms, kuriems, amžinai 
likdamas viską skolingas, grąžinau menkutę savo gyvenimo skolą...

Prašyti. Ko galiu prašyti Viešpaties? Malonės niekada neuž-
miršti Jo ir kitų gerumo, nepamiršti Jam ir kitiems duotų pažadų 
ir įsipareigojimų, pagalbos tuos įsipareigojimus kasdien kantriai 
vykdyti, nepražiopsoti svarbių dalykų, pastebėti ir tinkamai įver-
tinti mažus dalykėlius, kuriuose dažniausiai slypi patys tikriausi 
Jo buvimo ir meilės ženklai, švento nuolankumo ir paslaugumo 
ypač labiausiai meilės stokojantiems ir įvairiausių sunkumų pri- 
slėgtiems žmonėms, kūrybingumo ir sumanumo Jo džiaugsmo bei 
paguodos Evangeliją skelbti ten, kur nusivylimas ir nuoskaudos 
pasėjo nepasitikėjimo sėklą, o labiausiai prašau malonės būti arti 
žmonių širdžių ir niekuomet neatsiskirti nuo Jo meilės. Ko galiu 
prašyti žmonių? Pirmiausia – maldos ir palaikymo, taip pat supra-
tingumo ir kantrybės mano netobulumams ir trūkumams priimti, 
o, jei reikia, su broliška ar seseriška meile juos pataisyti, padėti man 
augti kunigiškoje tarnystėje, neuždaryti savo širdžių ir namų durų, 
kad bendrystėje su dėkingumu kartu galėtume švęsti gyvenimą; at-
leidimo, jei ką nors savo neatsargiu žodžiu ar netinkamu pavyzdžiu 
įskaudinau, o svarbiausia – padėti kartu kurti svetingas ir gyvas 
mūsų krikščioniškas bendruomenes, kur klestėtų tikra meilė, kur 
kiekvienas ir kiekviena, nepaisant skirtingo požiūrio ar patirties, 
rastų tikrą Dievo vaikų šeimą ir Kristaus bei Jo Dvasios vienijamą 
ir palaikomą, šių dienų ir visų laikų Visuotinę Bažnyčią.

Žiūrėti. Peržvelgdamas savo vos keturių mėnesių kunigišką 
tarnystę tarsi kino juostą, matau daug gražių ir prasmingų įvykių 
bei patirčių. Pirmiausia, žinoma, prisimenu savo primicijų Mi-
šias Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje. Lydimas pro-
vincijolo t. Vidmanto Šimkūno bei gero studijų draugo, brazilo  
t. Creômeneso Macielio, SJ, pirmąkart žengiau prie Viešpaties al-
toriaus, prie Viešpaties, kuris džiugina mano jaunystę (tekstas iš 

Paðaukimas

Primicijų Mišios Klaipėdos  
šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje
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Mišių įžangos priegiesmio). Prisipažinsiu, zakristijoje rengiantis 
Mišioms, drebėjo rankos ir kojos, bet staiga prisiminiau, jog nuo 
pat mažumės, kasdien patarnaudamas šv. Mišioms, jau atminti-
nai mokėjau ne tik visas jų dalis, bet ir Mišių kanoną, tad užplūdo 
ramybė ir pasitikėjimas, jog susidorosiu. Džiugino ir palaikė gau-
siai susirinkusių artimųjų, draugų ir parapijiečių veidai, puikiai 
pasirengusio parapijos choro giesmės, iškilmingumo ir pagarbaus 
dėkingumo nuotaika. Labai jautrus momentas – primicijinis ma-
mytės palaiminimas. Susigraudinom abudu... Buvo gera laiminti 
visus parapijiečius, malda lydėjusius mano pašaukimo kelionę ir 
taip gausiai plūdusius prie altoriaus. 

Kitas svarbus įvykis, kuriuo norėčiau pasidalinti, – mano 
kelionė į JAV ir pirmoji kunigiška sielovadinė praktika Lemon-
to pal. Jurgio Matulaičio lietuvių misijoje. T. Algio Baniulio, SJ, 
kvietimu, provincijolui pritarus, netrukus po šventimų pirmąkart 
išskridau į Ameriką. Buvo labai įdomu pamatyti ten gyvenančių 
ir dirbančių tautiečių gyvenimą, vadovauti kelioms Susitaikinimo 
pamaldoms, teikti sakramentus, sakyti pamokslus, aukoti Kalėdų 
Mišias. Kiek daug įsimintinų susitikimų, pokalbių, koks šiltas ir 
nuoširdus lietuvių priėmimas, koks džiaugsmas švęsti Mišias kar-
tu su mano vaikystės parapijos klebonu! Taip pat turėjau galimybę 
aplankyti Čikagą, nuo stulbinamo aukščio dangoraižio pamatyti 
viso miesto bei Mičigano ežero panoramą, aplankyti kitas lietu-
vių parapijas ir vietas, susijusias su Čikagoje dirbusiais lietuviais 
jėzuitais. Visos šios patirtys labai praturtino mano, jauno kunigo, 
gyvenimą ir suteikė širdžiai džiaugsmo bei užsidegimo toliau tar-
nauti Dievo tautai. 

Atsiprašyti. Peržvelgdamas savo trumputę kunigystės patir-
tį, pilną džiugesio ir užsidegimo, gailiuosi tik dėl vieno dalyko –  
nesugebėjimo tinkamai susitvarkyti su vis labiau gausėjančiais 
darbais ir įvairiais įsipareigojimais. Jaučiu, kad čia turiu budėti 
ir išmintingai taikyti dvasių atpažinimo taisykles: įvertinti, kam 
pirmiausia turiu skirti savo dėmesį, teisingai suderinti asmeninės 
maldos, poilsio ir įvairių tarnysčių laiką, kad nepervargčiau ir ga-
lėčiau nuosekliai, su tikra meile tarnauti Dievui bei žmonėms.

Pasiryžti. Iš to, ką parašiau, kyla mano naujas pasiryžimas –  
augti nuolankumu, suvokiant savo ribotumą, išmokti atpažinti 
Dievo Dvasios paraginimus bei pasakyti ne ten, kur atitolstu nuo 
savo pagrindinių pareigų vykdymo bei diskretiškos meilės įgy-
vendinimo. 

Pater. Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau už kunigystės dovaną, už 
visus žmones, kuriuos sutikau savo gyvenimo kelionėje. Prašau 
malonės Tavo valią vykdyti, kasdieniu apsisprendimu Tavo Veido 
ieškoti visur ir visada. Amen.

Paðaukimas

Palaiminimas mamai
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Ką matė obelys
Šiandien Šiaulių jėzuitų namų adresas – Vilniaus gatvė 247B.  

Anksčiau buvo 245 numeris, nes pastatas stovėjo prie pat gatvės, 
kad eidami į turgų ir iš jo grįžtantys žmonės lengvai rastų jėzuitų 
namus ir kieme esančią Šv. Ignaco Lojolos koplyčią, galėtų pasi- 
kalbėti su kunigais ar prieiti išpažinties. Kieme tada nebuvo 
dabartinių pastatų, kuriuose sovietmečiu veikė vaikų darželis, 
po Atgimimo – jėzuitų namai, naujokynas, vėliau – Benedikto 
Andruškos mokykla, dabar – Šiaulių jėzuitų pradinė mokykla ir 
darželis. Pokario statiniai atiduoti jėzuitams vietoje sovietų nusa-
vintų namų. Kiemas, daržas ir sodas anksčiau buvo prižiūrimas 
brolio jėzuito Petro Povilaičio, nes nuo savo tiesioginių – jėzuitų 
namų pečkurio – pareigų šiltesniu metų laiku būdavo laisvas.

Kaip ir kiekviename didesniame sode, čia stovėjo pastogė 
įvairiems įrankiams susidėti, tarnavusi ir kaip pavėsinė medžiais, 
gėlėmis ar daržu joje sėdintiems pasidžiaugti. Jėzuitai broliai pa-
sodino obelis, rūpestingai jas prižiūrėjo, tad nemažai jų ir dabar 
savo pavėsiu gražiai puošia Šv. Ignaco šventės ir ar kitas sode 
rengiamas vaišes. Kai 1948 m. sodas neteko tikrųjų šeimininkų, 
obelis genėjo ir jomis rūpinosi kiti, taip pat ir kaimynas  
p. Greimas. Jau pasodinta ir keletas naujų vaismedžių, nes senieji 
nyksta, nors vaisių tebeneša daug – nespėjame jais dalytis.

Kai nebėra gyvų buvusių namų gyventojų, labai rūpi, kad 
liktų nors viena kita senoji obelis kaip gyva liudininkė to, kas čia 
vyko. Gal pagaliau kiemelyje ar sodelyje atsiras kuklus užrašas 
apie per Antrąjį pasaulinį karą, nacių okupacijos metais, čia gel-
bėtus žydų tautybės šiauliečius. Pasak t. Jono Borevičiaus, SJ,  
pagalbinis namelis sode buvo „dienos stotis“ iš Šiaulių geto 
išvedamiems žydams, siunčiamiems į įvairius darbus. Jis su kitais 
dviem sudarė trijulę, prieš auštant priimančią slapstomuosius ir 
perduodančią kitai trijulei jau sutemus. Tik vienas iš trijų žino-
davo, kas kitos trijulės ryšininkas. Taip per visą kunigų ir kitų 
pasiaukojusių žmonių tinklą žydai – suaugusieji ir vaikai –  
būdavo išslapstomi po kaimus, jiems padaromi dokumentai. 
Išaiškinta, kad apie 150 žydų tautybės žmonių taip išliko gyvi. 

Visa tai matė obelys. Gal jų kamienai ir kiek susisukę, sulinkę 
it žmonės po tiek įvairių išgyvenimų ir išbandymų, o jos ir toliau 
daro, ką, anot šv. Ignaco, privalo daryti – duoda vaisių derliui 
atėjus. O, kad nors vienas žmogus galėtų papasakoti, ką jos liu-
dija. Jeigu ne – gal bent išlikęs kamienas ar koks nors atminimo 
ženklas primins, ką matė obelys.

                                                      T. Antanas Saulaitis, SJ 

Provincijoje
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Nusiðypsokime

Sudužus laivui jėzuitas, dominikonas ir 
trapistų vienuolis atsidūrė negyvenamoje saloje. 
Ten jie rado stebuklingą Aladino lempą ir 
nusprendė patikrinti, ar ji veikia, patrindami jos 
šoną. Kaipmat pasirodė džinas ir pasiūlė išpildyti 
tris nelaimėlių norus. Jėzuitas pareiškė norįs dėstyti 
garsiausiame pasaulio universitete ir tuoj pranyko. 
Dominikonas pageidavo pamokslauti didžiausioje 
pasaulio bažnyčioje. Jis taip pat iš karto pradingo. 
Likęs vienas trapistas tik gūžtelėjo pečiais: 

– Neturiu ką tau pasakyti, džine. Mano noras 
jau ir taip išsipildė.

– Ar aš sveikas, ar sergu, – postringauja 
rašytojas, – vis tiek kartą per mėnesį einu 
pas gydytoją – juk jis taip pat nori gyventi. 
Jo išrašytus vaistus perku vaistinėje – juk 
vaistininkas taip pat nori gyventi. Paskui tuos 
vaistus išmetu – juk aš taip pat noriu gyventi.

– Kas sudarė pirmąją futbolo komandą?
– Jėzus ir jo mokiniai – juk Biblijoje parašyta, kad Jėzus 

stovėjo Nazareto vartuose, o jo mokiniai buvo nuošalėje.

Maža mergaitė pirmą kartą dalyvauja 
vestuvių ceremonijoje: 

– Kodėl nuotaka apsirengusi baltai?
– Nes balta – laimės spalva, o šiandien yra 

pati laimingiausia jos gyvenimo diena.
– Kodėl tuomet jaunikis vilki juodais 

drabužiais?

Jėzuitas ir pranciškonas kartu 
pietauja. Desertui laukia du pyrago 
gabalėliai, vienas akivaizdžiai 
didesnis už kitą.

Jėzuitas pirmasis paimą didesnį 
gabaliuką. Pranciškonas protestuoja:

– Šventasis Pranciškus mus mokė, 
kad visada turime imti mažiausią 
gabalėlį.

Jėzuitas atsako:
– Štai kodėl jūs jį ir gavote!

Mergina grįžta iš pasimatymo ir nusiminusi pasakoja 
mamai: 

– Antanas man ką tik pasipiršo. 
– Tai kodėl nesidžiaugi? 
– Pasirodo, kad jis ateistas. Jis netiki pragaru, mama!
– Manau, mudvi sugebėsime įrodyti, kaip jis klysta.

Gyveno kartą Adomas. Buvo jis vienui vienas 
visame pasaulyje. Ir tarė jam Dievas:

– Duosiu aš tau Ievą.
Taip atsirado posakis: „Neduok, Dieve.“

Du vyrai dirba labai keistą darbą – 
vienas kasa duobes, kitas eina iš paskos 
ir jas užkasinėja. Sustoja nustebęs 
praeivis.

– Šiandien tas, kuris medžius 
sodina, susirgo, – paaiškina 
darbininkai.

– Koks skirtumas tarp 
besimeldžiančių bažnyčioje ir lošimo 
namuose? 

– Lošimo namuose žmonės 
meldžiasi kur kas nuoširdžiau.

– Kokia jūsų skyrybų su vyru priežastis?
– Nesutapo mūsų religinės pažiūros.
– Kokia prasme?
– Jis nepripažino, kad aš esu dievaitė.

Sveikintojas per 
gimtadienį:

– Net nežinau, 
ko tau palinkėti, kad 
paskui pats pernelyg 
nepavydėčiau...
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 Šią vasarą, liepos 23–31 dienomis, Lietuvos jėzuitų provincijos 
laukia ypatingas iššūkis – surengti Europos Magis 2019. Tai –  
tarptautinis jėzuitų sielovados renginys ignaciškuoju dvasingumu 
besidomintiems jauniems žmonėms iš visos Europos. 
 Kviečiame malda palaikyti ir pagal galimybes materialiai 
paremti šį jaunimą dvasiškai stiprinantį, savanorystę skatinantį 
bei krikščioniškas vertybes ugdantį renginį. Jūsų parama bus 
skirta rekolekcijoms, socialinėms jaunimo veikloms, piligriminėms 
kelionėms surengti, ir ne tik sutvirtins bendrystę tarp mūsų ir kitų 
Europos šalių jaunimo, bet padės jauniems žmonėms atrasti gaires 
gyvenimo kelionėje.

T. V. Šimkūno nuotr.
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Išeina du kartus per metus

Lei džia VšĮ Jėzui tų eko no mo tar ny ba
Didžio ji g. 34, LT-01128 Vil nius

Re dak to rė
Jū ra tė Gra by tė

Dai li nin kė
Jūra tė Ta mo šiū nai tė-Karašauskienė

Sti lis tė
Eg lė Gudavičienė

Tiražas 1,5 tū kst. egz.


