Provincijolo þodis

T. AnTAnAs sAulAiTis, sJ

Po pusantrų metų pradėsime švęsti dvi
sukaktis. 2004 m. pasaulyje bus minimos
500-osios jėzuito misionieriaus šv. Pranciškaus Ksavero gimimo metinės (jo vardu pavadinta Kauno jėzuitų bažnyčia). Vietinės
reikšmės jubiliejus – prieš 400 metų buvo
įmūrytas kertinis Vilniaus šv. Kazimiero
bažnyčios akmuo, kurio vienas šonas matomas bažnyčios fasade. Kokia šių švenčių
reikšmė mūsų krikščioniškame gyvenime,
labiau įsigilinsime joms artėjant, tačiau jau
dabar galime apie tai pamąstyti.
Ant Kauno jėzuitų bažnyčios lotyniškai
užrašyta: „Indijų apaštalui Pranciškui Ksaverui, 1722“. Tais laikais vykti į „misijas“
reiškė iš krikščioniškos Europos keliauti
skelbti Dievo Žodžio ir, kaip šv. Ignacas
sakytų, „gelbėti sielų“ tolimose šalyse. Po
Vatikano II Susirinkimo „misija“ yra susijusi su Krikštu, kuris kiekvieną krikščionį
įgalina ir siunčia dalytis Gerąja Naujiena
savo aplinkoje. Misijų kraštais tapo mūsų
pačių namai, klasės, darbovietės, turgavietės, visuomenė ir šalis, kurioje gyvename.
O misionieriai bei misionierės šiandien
vyksta vieni į kitų kraštus, skatinami vidinio pašaukimo bei atsižvelgdami į tai,
kam Bažnyčia teikia pirmenybę.
Antai tarp užsienio lietuvių „misijų
mainus“ tęsia jėzuitai iš Lietuvos – t. Kazimieras Ambrasas Čikagoje, t. Algis Paliokas Lemonte (JAV) ir, aišku, kiekvienais
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metais per gavėnią ir adventą bei į vasaros
stovyklas Šiaurės Amerikon iš Lietuvos
nuvykstantys tėvai jėzuitai. Iš Čikagos į
Lietuvą dirbti parvyko t. Leonas Zaremba,
t. Anicetas Tamošaitis (Kaune) ir t. Antanas Saulaitis (Vilniuje). Mūsų naujokai iš
Šiaulių protarpiais keliauja talkinti į savo
gimtąją Latviją. Šventojo Rašto kursą čia
kas vasarą skaito Romoje dirbantis t. Janis
Priedė. Lietuvon paskaitų skaityti ir rekolekcijų vesti atvyksta jėzuitai, vienuolės ir
pasauliečiai iš JAV, Austrijos, Vokietijos,
Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos, Italijos,
Maltos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos
ir kt. Misiją melstis už Bažnyčią ir Jėzaus
Draugiją vykdo t. Juozas Aranauskas bei
br. Jurgis Janeliūnas (Kanadoje), t. Vaclovas Gutauskas (Čikagoje), t. Stasys Gaidelis (Australijoje), t. Stanislovas Kučinskis
(Romoje) bei mūsų veteranai Tėvai ir
Broliai jėzuitai Kaune.
Geografiškai mūsų misijos nuo Atgimimo laikų susiaurėjo. Mirė abu Didžiojoje
Britanijoje dirbę latviai t. Petras Cirsis ir
t. Paulius Bečs bei t. Jonas Giedrys ir t.
Jonas Sukackas Urugvajuje. Vyskupijai
perdavėme Monrealio parapiją. Iš Sovietų Sąjungos platybėse dirbusių keliolikos
Lietuvos jėzuitų liko tik t. Kazimieras Žilys (Gardine, dab. Baltarusijoje). Iš visai
tolimų misionierių toliau gražiai gyvuoja
t. Donatas Slapšys (Indijoje).

Provincijolo þodis
Ka dangi mūsų 50-metinių „Laiškų
lietuviams“ leidimas prieš pusantrų metų
nutrūko, nuo šiol mūsų draugus visose misijų šalyse lankys „Laiškai bičiuliams“. O
kad ir kur būtumėte, lengviausiai apie mus
sužinoti galite jėzuitų interneto svetainėje.
Antroji sukaktis. Metraščiuose spalvingai aprašoma, kaip Šv. Kazimiero bažnyčiai tinkamas akmuo buvo rastas Vilniaus
Antakalnyje. Net mes, vyresni žmonės,
dar prisimenantys laikus, kai nebuvo traktorių, kranų ir tikrai sunkių sunkvežimių,
neįstengiame įsivaizduoti, kaip tuos kelis
kilometrus akmenį reikėjo gabenti. Metraščiai pasakoja, kad didžiulį riedulį 800
visų luomų vilniečių su kilmingu geradariu
priešakyje tempė virvėmis. (Būtų tikra svajonė 2004 m. šį įvykį inscenizuoti). Darbui
pasibaigus, metraštininkas pridėjo: „... ir
nieko nekainavo…“
Lietuvos ir Latvijos jėzuitams bei mūsų bičiuliams šis sutartinio darbo įvaizdis
tinka ir šiandien. Visose srityse ir visur –
Čikagoje, Klivlende, Kaune, Šiauliuose ar
Vilniuje – jėzuitai dirba kartu su vyrais ir
moterimis, kuriems rūpi sąmoningo tikėji-

mo bei dvasingumo ugdymo, artimo meilės,
švietimo, žiniasklaidos ir kitos krikščioniško gyvenimo apraiškos, priemonės ir būdai
„didesnei Dievo garbei“ pasiekti. Esame ir
bendradarbiai, ir bendrakeleiviai ir siekiame
išlikti bendraminčiais. Tą kertinį akmenį ar
„vežimą“ traukiame visi, ko gero, daugiau
negu 800 XVII a. žmonių.
Kai imamės mažų ar didelių darbų,
norime pasidalyti džiaugsmais, rūpesčiais,
tiek įgyvendintomis, tiek vis dar nepasiekiamomis viltimis. Kai Dievui dėkojame
Mišių ar asmenine malda, prisimename ir
visus toli esančius, kurie savo dvasine bei
materialine parama įgalina mus dirbti. Kai
sielojamės dėl šeimų, studentų, jaunimo,
moksleivių ir vaikų, dėl vargstančių ir ligonių, žinome, į ką kreiptis ar kam apie bėdą
pranešti. Kai išgirstame durų skambutį ir
pamatome pro vartus įžengiant svečią ar
viešnią, džiaugiamės galėdami akivaizdžiai
jiems parodyti vietą ir žmones, tarp kurių ir
su kuriais veikiame. Kai rašome laiškus ar
sveikinimus, norime pranešti apie įvykius
bei nuotaikas Lietuvoje ir kitose šalyse, kur
jėzuitai stengiasi Bažnyčioje tarnauti.

Vilniaus jėzuitų gimnazija nuo Šv. Kazimiero bažnyčios kupolo
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AtkurtAi kAuno
jėzuitųgimnazijai–
10metų

ugdymo filosofiJA – ignAciško
aukl
 ėj im
 oprinc
 ip ai
Jėzuitų ugdymo tikslas niekada nebuvo
vien tik intelekto lavinimas. Tai – tikrai visapusiško asmens brandinimas, nukreiptas
į veiklą, spinduliuojančią Jėzaus Kristaus,
gyvenusio kitiems, Dvasią ir buvimą.
Savo misiją Bažnyčioje ir pasaulyje
Jėzaus Draugija suvokia kaip tarnavimą
tikėjimui, kurio esmė yra skelbti ir remti
teisingumą, su ypatinga meile tarnaujant
vargšams. Todėl savo mokyklų auklėtinius ji kreipia į tarnystę kitiems, ypač
nuskriaustiesiems ir engiamiesiems.
Ugdydami savo auklėtinius, jėzuitai
remiasi savo įkūrėjo šv. Ignaco „Dvasinių
pratybų“ patirtimi-apmąstymu, raginančiu
nuolat įvertinti prasmę ir reikšmę to, ko
mokaisi, ką darai, ką patyrei, pagaliau –
kaip gyveni. Šiandien tokia ugdymo filosofija remiasi 2000 įvairių jėzuitų mokyklų
66 pasaulio šalyse. Jose kasmet mokosi
beveik 2 mln. moksleivių ir studentų.
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Mums labai svarbu, kokie krikščionys mes esame, kokia mūsų gimnazija,
ar autentiška mūsų krikščionybė, kiek ji
pagrįsta Kristaus Evangelija. Savo misiją
gerai suprantame, nes žinome – kiek savo
gyvenimu sugebame liudyti Kristų, tiek
keičiasi ir tėvynė, ir pasaulis.

TrumpA isToriJA
Kauno jėzuitų gimnaziją, vieną seniausių Lietuvos mokyklų, Jėzuitų ordinas
įkūrė 1649 m., po to, kai broliai Albertas,
Kazimieras ir Petras Kojalavičiai, tapę
jėzuitais, Jėzaus Draugijai padovanojo
sklypą netoli Rotušės. Pradžioje mokykla
buvo keturklasė. 1655 m. ją sugriovė caro kazokai. Po kelerių metų mokykla vėl
pradėjo veikti, o 1702 m. tapo kolegija.
Uždraudus Jėzuitų ordino veiklą, 1773
m. kolegija tapo pavaldi Edukacinei komisijai. 1819–1823 m. čia dirbo poetas
Adomas Mickevičius, dėstė literatūrą,
istoriją ir teisę. 1824 m. caro valdžia mo-
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kyklą uždarė. Sugrįžę į Lietuvą, jėzuitai
gimnaziją atkūrė 1924 m. Čia buvo įrengti
turtingi fizikos, chemijos, biologijos kabinetai (pastarojo eksponatų dabar yra T.
Ivanausko zoologijos muziejuje). Kauno
jėzuitų gimnazija turėjo ir savo kino salę, prieinamą visuomenei. Gimnazijos
teatro spektaklius režisuodavo Valstybės
teatro aktoriai. Veikė ateitininkų, skautų organizacijos, Marijos sodalicija, kiti
religiniai būreliai, buvo leidžiami klasių
laikraštėliai. Gimnazistų iniciatyva išleisti
du žurnalai „Kauno jėzuitų gimnazija. Pirmasis dešimtmetis. 1924–1934“ ir „Kauno
jėzuitų gimnazija. 1934–1937“. Renginiuose koncertuodavo gimnazijos choras,
pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestrai.
Populiariausios sporto šakos buvo vandens
sportas, futbolas ir krepšinis. Gimnazijos
krepšinio komanda 1939 m. tapo Lietuvos
gimnazijų čempione, keletas moksleivių –
Lietuvos baidarių sporto, plaukimo, lauko
teniso čempionais ar prizininkais. Jėzuitai
gimnazijai nupirko net „laivyną“ (keletą
baidarių, laivelių, burinę jachtą), kuriuo
kartu su gimnazistais plaukdavo Nemunu
į jėzuitų vasarvietę Kulautuvoje.

Paskutinis skambutis

Gimnazija, garsėjusi savo pedagoginiu reiklumu, tapo ryškiu kultūros židiniu.
Čia dėstė rašytojai J. Tumas-Vaižgantas,
A. Vaičiulaitis, kalbininkai K. Ulvydas, J.
Talmantas, vertėjas V. Šiugždinis, A. Liuima, SJ, vėliau vadovavęs Katalikų mokslo

Paskutinis t. Antano Liuimos, SJ, apsilankymas 2000 m.

akademijai, B. Andruška, SJ (miręs lageryje). Altruistiškai Lietuvos švietime ir
sielovadoje dirbo vokiečiai jėzuitai: J.
Kipas, SJ, A. Fengeris, SJ, K. Fulstas,
SJ. Gimnazijoje mokėsi ir ją baigė daug
įžymių žmonių: istorikas, Popiežiškojo
Grigaliaus universiteto profesorius P. Rabikauskas, SJ, kardinolas V. Sladkevičius,
MIC, vysk. Vl. Michelevičius, tėvas kapucinas M. St. Dobrovolskis, režisierius
J. Miltinis, dramaturgas A. J. Landsbergis,
dailininkas Ž. Mik-šys, gy dy to jas psichiatras, literatas ir dailininkas J. Kaupas,
rašytojas V. Sirijos Gira, 1937 ir 1939 m.
Europos vyrų krepšinio čempionas Z. Puzinauskas.
1940 m. sovietų okupacija nutraukė
katalikiškojo ugdymo tradiciją mokykloje,
tačiau idealizmo dvasia niekada nebuvo
užgesusi ir tuoj po okupacijos pradžios
pervardintoje IX vidurinėje, ir 1955 m. A.
Mickevičiaus vardu pavadintoje mokykloje.
1991 m. mokykla vėl grąžinta tėvams
jėzuitams. Pirmuoju direktoriumi buvo
t. A. Baniulis, SJ, nuo 1993 m. mokyklai
vadovauja t. Gintaras Vitkus, SJ. Po įtempto
penkerių metų visos bendruomenės darbo
1997 m. mokyklai pripažintas realinės ir
humanitarinės gimnazijos statusas.
Per 10 me tų, globojant tėvams jėzuitams, gimnazijoje išaugo katalikiška
bendruomenė. Ketvirtadieniais ji renkasi
į Mišias Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, kasmet mokytojai ir moksleiviai da-
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lyvauja advento ir gavėnios rekolekcijose,
rugsėjo 8 d. organizuojamos piligriminės
kelionės į Šiluvą, į kurias pirmiausia kviečiami pirmųjų gimnazijos klasių moksleiviai, tarp kurių nemaža tokių, kuriems ši
maldinga kelionė pirmoji.

Svečių iš Vokietijos dovanos gimnazijos direktoriui t.
Gintarui Vitkui, SJ

krašto lietuvių bendruomenėms. Panašios
paramos susilaukia ir Šalčininkų rajono
Baltosios Vokės lietuvių mokykla.
2001–2002 m. Kauno jėzuitų gimnazijoje mokosi 628 mokiniai, dirba 64
mokytojai, tarp jų – 8 mokytojai ekspertai,
19 mokytojų metodininkų ir 16 vyr. mokytojų. Didžiausias gimnazijos mokytojų
tikslas – subrandinti savo ugdytinių įsitikinimą, kad mokytis reikės visą gyvenimą
ir kad pirmiausia tai yra besimokančiojo
atsakomybė. Kaip šis tikslas įgyvendinamas, geriausiai parodo tai, kad per 10 atkurtos gimnazijos gyvavimo metų daugiau
nei dvi dešimtys jos moksleivių yra tapę
respublikinių bei tarptautinių konkursų ir
olimpiadų laureatais. Per 90% abiturientų sėkmingai įstoja į universitetus ir kitas
bakalauro studijas teikiančias mokyklas,
gimnazijos auklėtiniai studijuoja Rygos,
Kopenhagos, Čikagos, Vašingtono, Romos, Georgetowno ir Bridgeporto universitetuose. Visuomenė pasitiki gimnazijos
akademiniu lygiu, norinčių joje mokytis vis
daugėja ir šiuo metu prašymai du tris kartus
pralenkia gimnazijos galimybes.
Poeto A. Mickevičiaus klasėje lyg palaiminimas gimnazijos istorijai ir ateičiai
užrašyta simboliška eilutė: „Palaiminti
tebus tie metai, kur praėjo…!“

Gim na zi jos di rek to riaus ini cia ty va
įkurta Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų asociacija, kuri užmezgė ryšius
su Glasgowo šv. Andriejaus kolegijos bei
Creigheado instituto dėstytojais, parengusiais Šv. Rašto bei sielovados tarnystės
kursus, kuriuos baigė daugelis Kauno jėzuitų gimnazijos bei kitų mokyklų tikybos
mokytojų.
Nuo 1996 m. gimnazijoje vykdoma
„Vertybių ugdymo programa paaugliams“,
laimėjusi konkursą ir gavusi valstybės ir
JAV lietuvių katalikų religinės
šalpos finansavimą.
Kiekvienų mokslo metų
pabaigoje gimnazijoje vyks.
ta jos akademinę ir kultūrinę
veiklą apibendrinanti šventė
„Ad majora natus sum“ (didesniems dalykams gimęs).
Mažosios Lietuvos reikalų,
K. Do ne lai čio ir Vil ni jos
draugijų tarybos narės, mokytojos G. Kuckailienės rūpesčiu gimnazija kelis kartus
per metus organizuoja kultūros, švietimo, socialinės pa- Gimnazijos šventė „Ad majora“.
ramos išvykas Karaliaučiaus T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotraukos
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Iš Kauno jėzuitų gimnazijos laikraštėlio
„Ad majora“
Laikas žmogui yra duotas tam, kad
jisai žengtų pirmyn, darytųsi vis to
bulesnis, laimingesnis, eitų į Tikslą.
Ch. Dickens

Mes, gimnazistai, augame ir tobulėjame
kartu su savo mokykla net nepastebėdami
laiko skubos. O šis nestovi vietoje, vis skai
čiuoja valandas, mėnesius, metus...
2001 metų lapkričio 6 dieną Jėzuitų
gimnazija sulaukė dešimtmečio jubiliejaus,
kai mokykla buvo grąžinta jėzuitams. Per
šį trumpą laikotarpį gimnazija išaugino
dešimt abiturientų laidų. Jiems jėzuitų
gimnazija buvo lyg motina, globojanti savo
vaikus. Ji priėmė visus išskėstomis ranko
mis, ugdė ne tik protą, bet ir dvasią, o atėjus
laikui, išleido savo vaikus į savarankišką
gyvenimą, linkėdama viso, kas geriausia.
Ar įmanoma pamiršti savo motiną?
Žinoma, ne! Tad, mieloji gimnazija, tavęs
nepamiršo ir buvę mokiniai. Visi jie susi
rinko į jubiliejų, norėdami pasidžiaugti šia
švente kartu su tavimi.

„Mokyklėle, kaip smagu ir gera be
veik po sep ty ne rių me tų vėl per ženg ti
tavo slenkstį ir rasti tave atsinaujinusią,
pasikeitusią, sutikti senus draugus ir pa
matyti mylimus mokytojus. Linkime, kad
gražėtum ir keistumeisi toliau, kad vėl
tokia pat miela pasitiktum mus, pas tave
grįžtančius“, – tokį laiškelį parašė 95/96
metų laida.
Kaip kiek vie nas vai kas il gi si sa vo
motinos, taip ir buvusiems moksleiviams
trūksta tavęs: „Aš labai pasiilgstu mokyk
los...“ – sakė Nerija.
Bet turbūt pats svarbiausias jausmas
yra dėkingumas. „Už viską, ką dabar turiu
ir ką pasiekiau, esu dėkingas mokyklai,
mokytojams ir sau“, – kartojo ne vienas
buvęs gimnazistas.
Jėzuitų gimnazija, tau yra neabejingi
ir tavo draugai: „Pas jus šilta, gera, gražu.
Linkime, kad šis grožis, gėris ir šiluma iš
liktų ilgus metus“. Tai – Neprigirdinčiųjų
internatinės mokyklos palinkėjimas.
Tad, brangioji mokykla, ir toliau aug
ink mokinius tikėjimu, brandink tobulu
mu, būk kelrodė žvaigždė žinių vandenyne
ir gyvuok, gyvuok, gyvuok...

GimnazijapaGalt.antanąSaulaitį
g
i
m
n
A
z
i
J
A

globoti šį pasaulį, teigiamai vertinti.
imtis veikliai siekti tikslo ir priemonių.
mylėti save, save priimti ir savimi pasitikėti.
nerti tinklą malda, liturgija, tarnyba.
auklėtis, lavintis ir tobulėti visą gyvenimą.
zirzti kuo mažiau, pripažinti tikrovę bei tiesą
ir su kitais dalytis bendruomenine dvasia.
Jėzaus Kristaus pavyzdžiu rūpintis kiekvienu.
atjausti žmones varge.
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Ses.editaŠicaitė,LŠKS,
VilniausjėzuitųgimnazijosdirektoriauspaVaduotoja

proJekTAi

– vienA ugdymo

ir mokymo formA

Pradėkime anekdotu. Sykį kambary praktiškai taikyti įgytas žinias, mokytis
meldėsi benediktinas, pranciškonas ir jė- bendradarbiauti ir augti bei bręsti kaip
zuitas. Staiga užgeso šviesa. Benediktinas ben druo me nei. Per fra za vus anek do tą,
– mokslo vyras – ėmė svarstyti, galvoti, galimybė laiku įjungti šviesą... Vilniaus
kaip elektra teka, kokios formulės padėtų jėzuitų gimnazijos mokytojų ir mokinių
suvokti šį reiškinį... Pranciškonas, cha- bendruomenė šia galimybe bando naudotis
rizmatikas, brinkt ant kelių – ėmė šauk- jau trejus metus.
tis Šventosios Dvasios, kad Ji apšviestų
Džiau gia mės ben dra dar bia vi mu su
besimeldžiančius. Jėzuitas atsistojo ir keliomis Europos jėzuitų mokyklomis.
paspaudė jungiklį… Kaip šią anekdotinę Kasmet po vieną moksleivį siunčiame mosituaciją susietume su šiandieniniais iššū- kytis į Šv. Blažiejaus kolegiją Vokietijoje.
kiais, metamais besimokančiam jaunimui, Šįmet ten studijuoja 1B klasės gimnazistas
ir jėzuitiška ugdymo filosofija?
Julius Nasickas. Kasmet birželio – lieJau pirmųjų Jėzaus Draugijos mokyklų pos mėnesiais aplankyti tą pačią kolegiją
pedagogai dalijosi idėjomis ir patirtimi, kviečiami dar 10–12 gimnazistų. Išvykoje
ieškodami dėsnių bei metodų,
padedančių siekti geresnių rezultatų. Kiekviena ugdymo institucija šiuos dėsnius pritaikė savaip,
iš to ir gimė jėzuitų mokyklų arba
sistemos stiprybė. Šiandien visuomenė ypač pabrėžia ugdymo
ir mokymo kokybės svarbą. Kaip
tą kokybę patikrinti ir įvertinti?
Vie na nau jau sių ug dy mo
ir mokymo formų – projektai.
Svarbiausias projekto rezultatas
– pokytis, galimybė kiekvienam
pasijusti svarbiam ir reikalin- Tarptautinio projekto „Konfliktas ir susvetimėjimas“ dalyviai
gam, išmokti savarankiškumo, Vokietijoje

8

Mûsø gimnazijose
gimnazistams sudaromos puikios sąlygos
praktiškai taikyti įgytas vokiečių kalbos
žinias, pasisemti patirties ir dalytis savąja.
2002 m. rudenį pakviesti stažuotis ir du
mūsų mokytojai.
„Kaip spręsti konfliktus?“ „Kaip jų išvengti?“ Į šiuos ir kitus klausimus bando
atsakyti antrų klasių gimnazistai, dalyvaujantys kitame tarptautiniame projekte
„Konfliktas ir susvetimėjimas“.
Šių metų kovo 1 dieną „Socrates“ agentūrai pateikėme dar dvi paraiškas naujiems
projektams. Pirmasis – „Hanzos“ projektas tarp penkių Europos jėzuitų mokyklų
(Olandijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos
ir Lietuvos). Trejus metus ruo-šiamasi studijuoti Hanzos istorinį-kultūrinį paveldą,
ieškoti kultūrinių bendrumų, stengtis suvokti save kaip valstybės – lygiateisės ES
narės – piliečius. Projekto dalyviai rengiasi
sukurti atskirą Hanzos interneto tinklapį.
Antrasis projektas – tarp 8 Europos jėzuitų
mokyklų, kurio tikslas – genetiniai tyrimai
botanikos srityje. Projekto dalyviai – biologijos mokytojai ir trečių klasių gimnazistai, besiruošiantys studijuoti biologiją.
Džiaugiamės ir trišaliu projektu „Dauguma ir mažumos“ tarp Vokietijos, Vengrijos ir Lietuvos, įgyvendinamu jau antrus
metus. Projekto dalyviai studijuoja tautinių
mažumų kultūrinį savitumą, jų indėlį į
bendrą nacionalinį kultūrinį paveldą, ieško
panašumų ir skirtumų, lėmusių vienokį ar
kitokį tų pačių tautų likimą tose Europos
šalyse. Pirmoji bendra diskusijų stovykla
buvo surengta 2001 m. liepos mėnesį mokyklos stovyklavietėje prie Guopstų ežero.
Antras susitikimas įvyko vasarį Vokietijoje, Šv. Blažiejaus kolegijoje, trečiasis
planuojamas liepą Vengrijoje, Miškolcų
jėzuitų gimnazijoje.
Tobulintis gali ir mokytojai. Dviejų
mėnesių vadybos kursus Varšuvoje pagal
IJELP – Tarptautinę jėzuitų švietimo vadovų programą – baigė keturi gimnazijos
mokytojai. 2002 m. liepos mėnesį pagal tą

Projektų pristatymas gimnazijos šventėje
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pačią programą studijas pradės kita mokytojų grupė.
O kuo ypatingi mūsų pačių, mokykliniai, projektai? Atsakome drąsiai – temų
įvairove, paprastumu, bet ne prastumu...
Kiekvienas gimnazijos ugdytinis kasmet
rengia, viešai pristato ir gina pasirinktą
projektą. Darbai ginami ypatingą – Gimnazijos dieną – kovo 4-ąją. Šventėje dalyvauja visa – gimnazistų, jų tėvų, mokytojų
– bendruomenė.
Kokios temos buvo populiarios šiemet?
Antrų klasių gimnazistai ypač domėjosi
politika. Daugelis rinkosi temą „Rinkimai“. Kūrė būsimas partijas, reklaminius
bukletus, skaičiavo, kiek rinkimams reiktų
išleisti pinigų. Trečių klasių gimnazistai
kūrė kompiuterines programas, skirtas
savarankiškam mokymuisi, vienas gimnazistas atnaujino mokyklos interneto svetainę. Šeštokai tyrinėjo gimnazistų žargoną,
iliustravo lietuvių liaudies sakmes, kai
kurie išleido testų, skirtų savarankiškam
mokymuisi, rinkinukus. Praktiškiausi pasirodė penktokai. Mergaitės pristatė siuvinių
kompozicijų, berniukai, kaip būsimosios
šeimos „galvos“, pagamino įvairiausių
buities reikmenų: lėkščių, padėklų. Pirmų klasių gimnazistai sukūrė du filmus.

Vienas iš jų – apie pranciškonų vienuolyną, antrasis – apie Žurnalistikos institutą.
Netikėčiausias ir linksmiausias buvo kitas
pirmokų darbas – bažnytinių anekdotų
rinkinys. Projekto dalyviai sakė šią temą
rinkęsi todėl, kad buvę įdomu prisiliesti
prie „neliečiamų“ dalykų. Ir „prisilietė“ – surinko net tris šimtus šešiasdešimt
anekdotų, išleido kompaktinę plokštelę. Jų
teiginį, kad „dėl viso to buvo verta paaukoti dalį Viešpaties gyventi skirto laiko“,
patvirtina ir už šį projektą pelnyta II-oji
vieta šių metų Respublikiniame jaunųjų
filologų konkurse.
Kuklų gimnazijos projektų pristatymą
norėtųsi baigti retoriniu klausimu, susijusiu su pradžioje papasakotu anekdotu:
ar rinkdamiesi projektus išvedinėjame
formules, ar įjungiame šviesą?.. O gal dar
tik tiesiame ranką jungiklio link?.. Kad
galėtumėte atsakyti į šį klausimą, siūlome aplankyti mūsų gimnazijos interneto
svetainę (www.vjg.lt) bei paskutiniuose
šio leidinio puslapiuose pasiskaityti keletą
anekdotų iš minėto rinkinio.

Gimnazijos direktorius t. Antanas Gražulis, SJ, neatpažįsta kai kurių savo „gimnazisčių“
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Šiauliųjėzuitųnamuosejautrejimetairengiami
jaunimo savaitgaliai pašaukimams atpažinti.
apietai,

kur veda „Kelias“,

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

kalbėjomėssušiosprogramosvadovut.aldonu
gudaičiu,Sj,naujokuedgaruSprūgiubeiDa
riumiBrazioniu,RenataVyšniauskaite,guoda
aleknavičiūte, Vilniaus šv. juozapo kunigų
seminarijos klierikais Sauliumi Bužausku ir
mariumi Žitkausku, dalyvavusiais „Kelio“
programoje.
 t.aldonas. Paprastai sausio – vasario mėnesiais
Šiaulių jėzuitų namuose būna laisvų kambarių, nes čia
gyvenantys naujokai tuo metu yra išvykę atlikti praktikos. Tad namus galime išnaudoti įvairioms rekolekcijoms.
Taip gimė mintis rengti savaitgalius jauniems žmonėms,
ieškantiems savojo pašaukimo. Kai prieš trejus metus to
ėmėmės, manėme, kad atvykstančius stengsimės supažindinti su jėzuitų dvasingumu, tačiau greitai supratome, kad
mūsų tarnystė yra daug platesnė, nes kiekvienam žmogui,
kad ir ką jis rinktųsi – vienuolystę, kunigystę ar šeimą, –
savo pašaukimą atpažinti vienodai svarbu. Todėl visi trys
jaunimui skirti savaitgaliai vadinami bendrai – „Kelias“.
Pirmasis savaitgalis skirtas maldai ir pokalbiams apie
pašaukimą, nes pašaukimas atpažįstamas suvokus, ko iš
žmogaus nori Dievas, o malda padeda tai atskleisti. Suprantama, galutinai apsispręsti per tris dienas neįmanoma,
bet kiekviena galimybė pabūti tyloje, susikaupti į mūsų
gyvenimą įneša tam tikro aiškumo.
Į pirmąjį susitikimą kviečiame ir vaikinus, ir merginas. Paprastai visų norinčių atvykti į šį savaitgalį net ir
nepajėgiame priimti, nes atskiruose kambariuose galime
apgyvendinti tik 9–10 žmonių. Į antrą ir trečią savaitgalį
kviečiame tik vaikinus, nes šie susitikimai yra skirti ieškantiems dvasinio pašaukimo.
Prisimenu savo svarstymus dėl kunigystės ir žinau, kad
tokiais atvejais žmogus lieka labai vienišas, nes dažnai
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Kadangi mes tokių galimybių neturime, su t. Vidmantu Šimkūnu planavome,
kaip neperkrauti savaitgalių programos,
ir drauge – kad ji būtų praktiška, konkreti
ir padėtų žmogui. Supratome, kad reikia
laiko tylai, kad turime pabrėžti maldos
svarbą, tačiau svarbiausia – atskleisti,
kad didžiausia vertybė yra ne kunigystė
ar vienuolio gyvenimas, o tai, jog visi
esame pašaukti būti žmonėmis! Svarbu,
kad žmogus suvoktų, jog jis sukurtas ne
šiaip sau, kad pajustų savo vertę. Todėl
kartu su t. Vidmantu jaunimui pirmiausiai
ir kalbame apie bendrąjį Dievo pašaukimą kiekvienam žmogui, vėliau – apie
specialiuosius pašaukimus. Pvz., viena
konferencija skirta psichosocialiniams

buvau kartu su jais, sužinojau daug naujo,
man labai patiko metodika, taikoma tuose
susitikimuose. Nors bendraujama tik tris
dienas, tačiau programa labai intensyvi,
daug kalbama apie pašaukimą, kad žmonės galėtų suvokti, ko jie iš tiesų nori, kur
linksta jų širdis.
 t.aldonas. Šiek tiek mokėmės iš Austrijos jėzuitų, nes jie yra įkūrę net specialius
namus pašaukimo ieškančiam jaunimui, kuriuose apsilanko per 300 žmonių per metus.
Kai kurie ten praleidžia ir visą savaitę.

žmogaus poreikiams, kurių yra net 21,
aptarti. Tai-kome vieno jėzuito psichologo metodiką, padedančią atskleisti, kokie
poreikiai kiekvienam yra svarbiausi. Tai
išsiaiškinus, lengviau atpažinti, ką rinktis.
Taip kiekvienas gali geriau pažinti save, realiai įvertinti savo poreikius ir galimybes.
Kita labai svarbi tema: „Dievo valia
ir mano valia“. Ar tai, ko aš noriu, ir tai,
ko nori Dievas, susikerta ar ne? Kaip atpažinti Dievo valią? Žmonės nustemba
išgirdę labai paprastą atsakymą, kad Dievo

T. V. Šimkūno nuotr.

neturi su kuo pasikalbėti apie savo troškimą, kam išsakyti savo abejonių, ypač
jeigu aplinkiniai nepritaria jo pasirinkimui.
Mes stengiamės sukurti tokią aplinką, kur
žmonės laisvai galėtų pasidalyti savo išgyvenimais.
 edgaras. Svarbu žmonėms paaiškinti,
kad jei ko nors labai trokšti, Dievas duoda
malonę atpažinti, ar tavo troškimas tikras.
Jeigu jaučiame džiaugsmą, vidinę ramybę,
galime manyti, kad tai iš Dievo. Vadinasi,
pasirinkome teisingai. O jei tai darėme
savanaudiškai, ramybės nebus.
Manau, labai svarbu, kad jauni žmonės
ieško, stengiasi suprasti, kam jie yra sukurti, kad nori būti su Dievu, nesvarbu, koks
būtų jų pašaukimas. Kadangi šiemet aš
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valia būtent ir atsiskleidžia per giliausius
žmogaus širdies troškimus bei ieškojimus.
Ten, kur daugiau meilės, ten ir Dievas aiškiau prabyla. Aš pats vis labiau nustembu
matydamas, kaip Jis atsiliepia tam, kuris
nuoširdžiai ieško. Jeigu žmogus ko nors
siekia ne savanaudiškai, bet ieškodamas
tiesos, Dievas tiesiog negali neatsiliepti,
ir tai kiekvienas gali paliudyti.
Tačiau žmonės kartais vengia atsiliepti
į dvasinius pašaukimus, nes bijo rizikos ir
atsakomybės. Arba abejoja: „Na, ir kaip
mane tokį Dievas gali pašaukti!“ Tokiam
reikia padėti labiau pasitikėti Dievu. Tai
nereiškia, kad žmogų būtina stumte stumti, tačiau pastebėjau, jog padrąsinti dažną
tikrai reikia labiau, negu pristabdyti. Kai
kurie jaučiasi įsipareigoję rinktis vieną ar
kitą kelią ir bijo jo atsisakyti manydami,
kad kitokio gyvenimo Dievas nelaimins.
Jei žmogus išlaisvėja ir supranta, kad kunigystė – ne jo kelias, manome, jog tai irgi
to savaitgalio dovana jam.
Trečiąjį savaitgalį plačiau supažindiname su Jėzaus Draugija. Kai kas klausia, ar
taip neverbuojame sau kandidatų. Deja, po
visų susitikimų tik vienas žmogus pradėjo
labiau domėtis jėzuitų gyvenimu. Pora iš
jų įstojo į karmelitų vienuolyną, kiti rinkosi kunigų seminariją arba šeimą, treti
dar svarsto… Tai rodo, kad šie savaitgaliai
tikrai yra tarnystė visai Bažnyčiai, visiems
žmonėms, ieškantiems pašaukimo. O padėdami jiems, mes įgyvendiname savo,
jėzuitų, misiją tarnauti žmonėms.
Jau pirmaisiais metais, rengiant programą „Kelias“, vyko ir 8 dienų ignaciškos
rekolekcijos, kuriose galėjo dalyvauti visi
norintys. Įdomu, kad tokios rekolekcijos
taip pat turi įtakos tolimesniam gyvenimui.
Viena banko tarnautoja iš Rokiškio mums
parašė, kad po to kartu su bičiule katechete
įsteigė Vaikų dienos centrą. Ji prisipažino,
kad būtent rekolekcijos jai padėjo atnaujinti ryšį su Dievu. O tai ir yra svarbiausia.
Kai žmogus pajunta gyvą ryšį su Dievu,

jam lengviau priimti bet kokį sprendimą.
Šiandien ne vienas ieško bendrystės su
Dievu, ir Ignaco metodai, ignaciškos rekolekcijos su asmeniniu vadovavimu, kurios
tampa vis populiaresnės, tikrai gali padėti… Be to, vis daugiau žmonių dalyvauja
vadinamose rekolekcijose kasdieniame
gyvenime. Rygoje į tokias rekolekcijas,
kurias veda Edgaras, taip pat įsitraukė
būrys žmonių.
 edg ar as. Sau sio 21–28 die no mis
Šiauliuose vyko ignaciškos rekolekcijos
latviams pasauliečiams, iš kurių tikėjomės
tolimesnės veiklos – bendradarbiavimo.
Džiaugiuosi, kad net 4 iš jų dabar padeda
man vesti rekolekcijas kasdieniame gyvenime. Pradžioje į jas buvo užsiregistravę 27
žmonės, tačiau per pažįstamus sužinojo ir
kiti, tad dabar susirenka per 60… Kai kurie
gyvena net 50–60 kilometrų nuo Rygos
ir kas savaitę atvažiuoja į mūsų susitikimus. Latvijoje sėkmingai plinta karmelitų dvasingumas, nes yra pas karmelitus
studijavusių kunigų, o jėzuitų mokymo
labai stinga. Neseniai pas mus irgi įsikūrė
institutas, panašus į Kauno „Gyvenimo ir
tikėjimo“ institutą. Tad per rekolekcijas
bei šio instituto darbą mes bandysime supažindinti su jėzuitų dvasingumu.
 t.aldonas. Tačiau susiduriame ir su
tam tikra problema. Yra žmonių, kurie per
rekolekcijas ar susikaupimo savaitgalį gerai jautėsi, todėl nesąmoningai tai ima laikyti savo psichologine terapija. Kartais per
metus jie dalyvauja trejose ar ketveriose
rekolekcijose, net nekeldami sau klausimo,
kodėl tai daro. Labai gerai, jeigu rekolekcijų vadovai gali su žmonėmis pasimatyti
iš anksto ir išsiaiškinti, kodėl jie to nori.
Ignacas nuolat pabrėžia, kad rekolekcijos
yra tarytum dovana, kurią privalu priimti
atsakingai. Todėl vadovai turi stengtis atpažinti, ar žmogus ja norės naudotis vienas
pats, ar sugebės pasidalyti su kitais, nes
šiuo atveju svarbiausia – skleisti Evangeliją. Todėl atvykusiųjų pas mus pirmiausiai
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prašome atsakyti į klausimą: „Ko aš noriu,
ko čia atvažiavau?“ Kai žmogus žino,
ko siekia, jam lengviau padėti. Ignacas
pabrėžia, kad ir melsdamiesi turėtume
būti kuo konkretesni, o ne vien sakytume:
„Norėčiau būti geresnis“. Pvz., verčiau
klausti: „Viešpatie, ką tu darydavai, kai
Tau būdavo sunku atleisti, pasakyk, kaip
man elgtis?“ Kuo konkrečiau bendrauji su
Dievu, tuo labiau Jis tau atsiskleidžia tapdamas asmeniu, kuriam gali sakyti „Tu“.
Kai kurie jaudinasi, kad per rekolekcijas nesiseka pasinerti į maldą. O gal Dievas
juos kviečia paprastesnei maldai, gal šiuo
metu apskritai svarbiausia – gerai atlikti
savo pareigas darbe, šeimoje, aplinkiniams
liudyti Dievo buvimą? Nereikia lygiuotis
į kitus – tas arba anas atliko rekolekcijas,
ir man būtina. Ne! Dievas kiekvieną veda
savo keliu.
Darius. Aš į Šiaulius važiavau po egzaminų sesijos, tad tarsi norėjosi nuo visko
pabėgti, ištrūkti iš to, kuo gyvenau anksčiau. Dabar suprantu, kad
ilgėjausi rekolekcijų, tačiau
iki tol nei rekolekcijose, nei
panašiame savaitgalyje niekada nebuvau dalyvavęs,
tad nežinojau, ko tikėtis.
Nors čia vyko paskaitos,
pa si da li ji mai, po kal biai
apie pašaukimą, jėzuitų gyvenimą, tai nebuvo įprastos
rekolekcijos, nes vakare
ėjome į spektaklį, kitą dieną
vykome į Kryžių kalną, aplankėme brolius pranciškonus. Aš pataikiau į trečiąjį savaitgalį, kuris
skirtas besidomintiems jėzuitų veikla ir
pašaukimu, bet iš tiesų gavau tą patį kaip
ir tie, kurie atvyksta į pirmąjį savaitgalį.
Tiesą sakant, buvau susidaręs tam tikrą stereotipą, kaip gyvena ir kokie būna
vienuoliai… O jie pasirodė visai kitokie
– mieli, paprasti žmonės. Labai patiko
jų bendruomenė, tai, kad visi drauge ga-
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lėjome atvirai pasikalbėti apie įvairias
ak tu a lias pro ble mas. Ka dan gi Ig na co
dvasingumas, jo siūlomi maldos būdai ir
dvasinių pratybų metodika man buvo visiškai naujas dalykas, džiaugiausi su tuo
susipažinęs. Net išsiprašiau knygutės apie
maldą pagal šv. Ignacą.
Ten Dievulis man tikrai daug davė ir
dar „drėbtelėjo“. Išvažiavau labai pakylėtas, jausdamas tikrą dvasinį atsinaujinimą,
išlaisvėjęs nuo ankstesnių stereotipų ir
supratęs, koks yra mano pašaukimas – aš
tikrai esu šeimos žmogus. Kol kas jaučiuosi pataikęs į dešimtuką. Kažin ar galėjo
būti dar geriau…
 Renata. Dariui grįžus iš Šiaulių, visus
metus tik ir girdėdavau: kaip tėvas Aldonas sakė, kaip jis juokavo… Tai mane
labai suintrigavo, nekantriai laukiau kitų
metų, pati norėdama išsiaiškinti, kas gi ten
vyksta.
Va žia vau ne tu rė da ma kon kre taus
tikslo, buvau pasirengusi priimti tai, ką
Dievas duos… Kai pirmą vakarą kalbėjomės, pasakiau, kad norėčiau vėl susitikti
su Juo veidas į Veidą. Kadangi paskutinis
pusmetis buvo labai intensyvus, visą laiką
teko lėkti paknopstomis, šito labai trūko. Pasiklausęs mūsų, t. Aldonas truputį
suabejojo, ar čia pataikėme, – gal labiau
vertėjo rinktis rekolekcijas…
 guoda. Aš turbūt taip pat važiavau labiau ieškodama dvasinės atgaivos, tačiau
to savaitgalio tema bet kuriam jaunam
žmogui tikrai yra labai aktuali. Kalbėjomės
apie būdus, kaip rinktis, kaip atpažinti savo
pašaukimą. Vieni svarbiausių man buvo
pokalbiai apie žmogaus ir Dievo valią,
nes, kaip ir daugelis žmonių, aš turėjau
gana iškreiptą jos suvokimą. Pvz., vienai
užsienyje gyvenančiai mano draugei jau
trisdešimt ir ji svajoja sukurti šeimą, tačiau
kažkuriame vienuolyne jos paklausė, gal
taptų vienuole. Nors ji labai nori sutikti jai
skirtą žmogų ir ištekėti, pradėjo abejoti: gal
Dievas tikrai nori, kad ji būtų vienuolė? Ne
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Guoda ir Renata

vieną mūsų taip pat kankina panašios abejonės, o per tą savaitgalį man tapo aišku, kad
nuspręsti turi pats žmogus, suprasdamas,
kad Dievas pritaria jo pasirinkimui, jeigu
tai nėra nuodėmė.
Darius sakė, kad jam pasidarė aišku,
koks jo pašaukimas. Man irgi tapo kur kas
aiškiau. Po to savaitgalio tikrai suvokiau,
kad esu skirta šeimai. Tai suprasti padėjo
įvairios pratybos, galimybė pabūti tyloje
pačiai su savimi. T. Aldonas nuolat primindavo, kad šį savaitgalį reikėtų priimti
kaip dovaną, nes pasaulio ritmas ir tempas
mums neleidžia sustoti, nurimti, nutilti ir
išgirsti, ką sako širdis. O tik nutilus galima
viską geriau apmąstyti, įsiklausyti į savo
širdį, atskleisti Dievo valią ir tai, ar tavoji
su ja sutampa.
 Renata. Dažniausiai mes gyvename
arba praeitimi, arba ateitimi, o reikėtų stabtelėti ir prisiminti, kad su Dievu esame čia
ir dabar! Man labiausiai įstrigo raginimas
gyventi dabar, šia minute. Atrodo, kad tai
labai paprasta, tačiau iš tiesų įsisąmoninti nelengva. Jeigu niekas nebūtų apie tai
kalbėjęs, ir nesusimąstyčiau. Iš to savaitgalio širdyje išsivežiau visai kitokį Dievo
artumo pajautimą, atrodė, kad tuo metu Jis
mane kažkam ruošia…
 Saulius. Manau, kad kiekvienas, kuris galvoja apie kunigystę, vienuolystę,
net ir apie šeimą, turėtų ieškoti galimybių
išskaidrinti savo pašaukimą. Aš į Šiaulius

susiruošiau kankinamas abejonės, nežinodamas, ką iš tiesų turiu atsakyti Dievui,
tačiau labai norėjau galutinai išspręsti
dilemą, ką rinktis. Savaitgalis, praleistas
jė zui tų na muo se, pir miau sia iš sklai dė
mano iliuzijas. Čia nebuvo siekiama nei
mus nuvilti, nei suvilioti, o tiesiog realiai
atskleisti, pasidalyti kunigo pašaukimo
ir tarnystės ypatumais. Labiausiai mane
sužavėjo bendruomeniškumas, kad tu dalijiesi, ieškai ne vienas, kad turi galimybę
su kitais žmonėmis aptarti, kas tau rūpi,
tai darydamas atvirai, gyvai, labai nuoširdžiai, be jokios kaukės ar patoso. Gal tomis
dienomis ir išgyvenau tam tikrą euforiją,
bet mus įspėjo, kad tokiais momentais ar,
atvirkščiai, nusiminus, negalima priimti
lemtingų sprendimų. „Taip“ arba „ne“ reikėtų pasakyti tik tada, kai viskas nurims,
kai vėl būsi pats savimi.
Važiuodamas į Šiaulius, slapta vyliausi,
kad, matyt, Dievui reikėtų ištarti „ne“, nes
mintis apie kunigystę man nuolat kėlė keistą neramybę. Tačiau ten pergalvojau, kas
man iki tol gyvenime buvo svarbiausia, ir
supratau, kad Dievas mane myli tokį, koks
esu – su mano prigimtimi, ypatumais, privalumais bei trūkumais ir būtent tokį mane
kviečia. Ten bebūnant, slaptas troškimas ir
viltis tapti kunigu tiktai sustiprėjo. Vėliau
džiaugsmas dėl mano apsisprendimo nuolat didėjo…
Jėzuitai apskritai man labai artimi,
nes, mano nuomone, jie sugeba suderinti
veiklą ir maldos gyvenimą. Būtent iš Ignaco mokomės į maldą įtraukti visus savo
pojūčius. Taip ji tampa aktyvesnė, ir man
tai labai padėjo. Gal yra ir kitokių būdų
ar galimybių, tačiau Dievas man leido
sutikti būtent tuos žmones ir atvėrė tokias
galimybes, todėl džiaugiuosi, kad jomis
pasinaudojau… Tai man buvo lyg ir tam
tikras ženklas iš Dievo, patvirtinantis Jo
kvietimą, Jo pašaukimą.
 marius. Skirtingai nei Saulius, aš jau
buvau apsisprendęs stoti į seminariją. Gy-
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Iš kairės: Marius, Saulius,
t. Aldonas ir Arūnas

tiesų mano vieta. Todėl ypač tiems, kurie
neturi artimų draugų, bendruomenės ar
juos palaikančio maldos būrelio, tiems, kurių pasirinkimui gal net ir tėvai nepritaria,
patarčiau tokia galimybe pasinaudoti, nes
tai labai sustiprina.
 Saul ius. Man la bai pa ti ko, kad to
sa vait ga lio pro gra ma, sa ky čiau, bu vo
ištisinė. Vyko ne tik paskaitos, pasidalijimai, bet ir prie stalo toliau kalbėdavomės
apie tai, kas mums rūpi, kiekvienas apie
savo kelionę pašaukimo atradimo link.
Daug juokaudavome… Aplinka ten labai
šeimyniška. O savo asmeninį ieškojimą
pradėti ar jį tęsti, plėtoti ir yra geriausia
natūralioje aplinkoje, kur jautiesi laisvas,
nesuvaržytas, kaip namie… Aš ten jaučiau
netgi ne tėvišką, o labiau brolišką dvasinį
palydėjimą, kas man buvo labai brangu.
Į tave nežiūrima kaip į menkesnį, nes tu
tik dabar pradedi keliauti, tačiau kaip į
lygiavertį bendradarbį, bendrakeleivį. Tai
suteikia tam tikrą pasitikėjimą, įgauni drąsos ieškoti, teirautis, gilintis, melstis ir…
pats nuspręsti, nes to už tave joks vienuolis
ar kunigas nepadarys.
Parengė Jūratė Grabytė

T. V. Šimkūno nuotraukos

venau pas kunigą, dirbau zakristijonu. Vieną vakarą „Sandoros“ žurnale perskaičiau
skelbimą, kad rengiamas savaitgalis tiems,
kurie ruošiasi kunigystei ar vienuolystei.
Man iš karto kilo mintis, kad privalau ten
nuvykti, nors iki tol niekada nebuvau buvęs Šiauliuose ir apskritai nesu pratęs keliauti. O ko ten važiavau? Giliau suvokti,
kas yra kunigystė, kokiai tarnystei mane
Dievas kviečia.
Nors savaitgalio programa ir buvo numatyta labai smulkmeniškai, iš tiesų mes
jos nesilaikėme. Tai leido pasijusti daug
laisviau, kaip namuose… Svarbiausias
dalykas ten – natūralumas, nejaučiau jokio
spaudimo. Jeigu nori – dalijiesi, nenori –
ne. Sakai taip, kaip yra tau, niekas nereikalauja, kad pasakytum ką nors ypatingo,
tave priima tokį, koks esi. Tas savaitgalis
pirmiausiai padėjo geriau įvertinti save
ir suvokti, kaip Saulius sakė, jog Dievas
mane kviečia tokį, koks esu. Supratau svarbiausią tiesą – Dievas nori, kad aš būčiau
laimingas! Ir, jeigu mano širdyje gimė
troškimas stoti į seminariją, sekti Kristų,
Jis nežais mano likimu.
Savaitgalį praleidome keturiese.
Dar vienas vaikinas, Arū nas Jankauskis, po to įstojo į Kauno kunigų
se mi na ri ją, nors,
man at ro do, ta da
dar nė ne gal vo jo
apie ku ni gys tę…
Tai labai pradžiugino, ir mūsų bendra nuotrauka tapo
labai brangi.
Tas tik ru mas,
tada atvedęs mane
į Šiaulius, ir dabar,
Net naujokams kartais
se
minarijoje, man
sunku atskirti t. Aldoną
nuo t. Algimanto
yra stiprus Dievo
ženklas, kad čia iš

Amžinasis visų dalykų Viešpatie,
aš jaučiu Tavo įdėmų žvilgsnį į mane,
jaučiu, kad šalia stovinti Tavo Motina
taip pat į mane žiūri.
Žinau, kad su Tavimi yra visos dangaus galybės –
angelai, kankiniai ir šventieji.
Viešpatie Jėzau, kadangi Tu įdiegei man troškimą
sudėti savąją auką, įstengsiu tai padaryti,
jeigu Tu pats man padėsi.
Noriu, kad mano troškimas ir pasirinkimas
būtų toks pat kaip Tavasis.
Todėl aš trokštu gyventi kaip Tu.
Žinau, Tu gyvenai kaip paprastas žmogus
mažame niekinamame miestelyje.
Žinau, kad Tu retai kada naudodavaisi patogumais ir
niekada – privilegijomis.
Ir kad Tu ryžtingai atsisakei pasinaudoti jėga.
Aš žinau, kad Tu labai kentėjai,
kai didžiūnai Tave atmetė, apleido draugai,
kai visiems atrodė, kad patyrei nesėkmę.
Žinau. Ir vos pajėgiu apie tai galvoti...
Bet nuostabiausia,
kad Tu kvieti mane sekti paskui Tave
ir būti drauge su Tavim.
J. A. Tetlow, SJ
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Willi Lambert, SJ

Būti kontempliatyviam veikiant
Ignaco Lojolos bičiuliai ignaciškąjėzuitišką maldą apibūdindavo įdomiu
posakiu: contemplativus in actione, kurį
į lietuvių kalbą galėtume versti būtikon
templiatyviamveikiant. Bet ką tai reiškia
mums? Ką Ignaco laikais tai reiškė jam
pačiam bei jo artimiesiems? Galų gale, ką
tuo norima pasakyti?

gyvenimasvienuolyneirpasaulyje
Gal truputį supaprastindami, tačiau pagrįstai galime teigti, kad tiek Ignaco laikais,
tiek ir ankstesniais šimtmečiais kalbėti apie
kontempliatyvų ir aktyvų gyvenimą reiškė
kalbėti apie gyvenimą vienuolyne ir pasaulyje. Be to, anuomet visi buvo įsitikinę, kad
kontempliatyvus vienuolių gyvenimas yra
tobulesnis už pasauliečių.
Praėjo nemažai laiko, kol tokia mąstysena pasikeitė. Didelę įtaką tam padarė
šv. Tomas Akvinietis, savo ordino šūkiu
Contemplata aliis tradere išreikšdamas
troškimą, kad „maldos vaisiai būtų perduodami kitiems“, bei kai kurie viduramžių
mistikai, įtaigiu savo gyvenimo pavyzdžiu
pateisinę veikliąją Evangelijos Mortą.
Ignacas troško, kad jo kuriamas ordinas
savo apaštaline veikla padėtų žmonėms
ir stengėsi neįsivelti į ginčą, kas svarbiau
– veikla ar kontempliacija. Jam labiau
rūpėjo, kad viskas vyktų „didesnei Dievo
garbei“ ir padėtų žmogui iš meilės vienytis
su Dievu.
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Panašiai mąsto ir šiuolaikinis žmogus,
kuriam svarbu ne tai, kas pranašesnis – vienuolio ar pasauliečio gyvenimas, veikla
ar kontempliacija, – o koks yra galutinis
gyvenimo tikslas.

Vienytis suDievuperdarbą
Šv. Ignaco „Dvasinių pratybų“ pabaigoje (Nr. 230 ir toliau) randame stebinančią
nuorodą: reikia apmąstyti, kaip Dievas iš
meilės darbuojasi dėl žmonių, reikia žvelgti
į jį „kaip į dirbantį“! Tuo išsakoma revoliucinga tiems laikams mintis: čia nugalėtas
dar iš antikos paveldėtas požiūris į darbą
kaip vergų ir paprastos liaudies užsiėmimą.
Jei Ignacui Dievas yra tas, kuris darbuojasi, o per darbą pasireiškia Jo meilė, tai
ir žmogaus darbas gali išreikšti meilę bei
padėti jam pačiam būti Dievo meilėje.
Visa tai geriau galėtų paaiškinti Ignaco laiškas studijuojantiems Coimbros
jėzuitams. Jis norėjo padėti suprasti, kad
jų varginantis darbas ir pats pasiruošimo
apaštalavimui laikas jau savaime yra reikšmingas, kad „tikrieji dalykai“ nebūtinai
ateis tiktai vėliau, įsitraukus į apaštalavimą. Ignacas tai daro ragindamas tikėti,
kad jie jau dabar gali augti „nusižeminimu,
kantrybe, meile“ ir t. t., ir kad būtent tai
juos paverčia „malonės įrankiais“.
Šiuo atveju galima sakyti, kad meile
paženklintos, ja perskverbtos studijos, darbai, pastangos padeda vienytis su Dievu.

Gyvenimas ir tikëjimas
Dvasioslaisvė

„Kadgeriausektųsi“

Kartais Ignaco bendražygiai su didele
pagarba kalbėdavo apie vieną ar kitą tėvą
kaip „maldos vyrą“ ir nustebdavo netikėtai išgirdę kitokį Ignaco vertinimą: „Taip,
jis yra apsimarinęs žmogus“. Ignacui tai
reiškė, kad šis žmogus neieško pats savęs, neturi egoizmo, nesiekia naudos sau.
Dva si nė se pra ty bo se to kį nu si tei ki mą
Ignacas vadino „indiferencija“. Kitur jis
apie tai kalba kaip apie „dvasios laisvę“.
Ši dvasios laisvė – tai širdies atvirumas,
platumas, klusnumas, paslankumas, leidžiantys žmogui visada naujai įsiklausyti
į Dievo valią. Tokį „įpareigojantį atsidavimą“ (Teilhard de Chardin, SJ) Ignacas
vadina „kasdienybės mistika“, „mistine
virkštele“, sujungiančia Dievo valią su
žmogaus norais ir sprendimais.

Ignacui veikla ir kontempliacija siejasi
įvairiai: per darbą palydinčią žaibišką maldą,
sąžinės tyrimą, kuris veiklą įpina į maldą ir
jai parengia; Eucharistiją, kurios metu savo
reikalus, net išdėstytus raštu, jis sudeda ant
altoriaus ir dar daugeliu kitų būdų. Anot Ignaco, veiklą ir kontempliaciją sieja bendras
pagrindas: gyvenimas, susivienijus su Dievu.
Galbūt geriausiai tai paaiškintų vienos keturmetės mergaitės pavyzdys.
Mažoji Rita jau porą valandų pasinėrusi į žaidimą kaladėlėmis. Staiga, nieko
nesakiusi, ji atsistoja ir eina pas mamą, dirbančią tame pačiame kambaryje. Priėjusi
atsiremia alkūnėmis į jos kelius, pasižiūri
ir sako: „Kad geriau sektųsi“. Paskui be
jokių komentarų grįžta prie savo žaidimo.
Kas gi čia vyksta? Pats svarbiausias dalykas vaikui yra artimas ryšys su mylimais
žmonėmis. Žaidimo įkarštyje mergaitė
galbūt visiškai negalvojo apie savo mamą,
kuri, ko gero, prieš tai irgi jai sakė: „Eik,
dabar pažaisk viena“. Tačiau po kurio laiko
mažylė beveik nesąmoningai pajunta, kad
jai reikia artimo kontakto ir vėl ateina pas
mamą. Ši išreikšto ir neišreikšto vienijimosi kaita bendraujant geriausiai atskleidžia
tai, kas Ignacui yra contemplativusinac
tione – būtikontempliatyviamveikiant.

T. V. Šimkūno nuotr.

VienytissuDievuvisur
Veikimo ir kontempliacijos supriešinimas Ignacui tampa kone antraeilis
dalykas viską apimančios dieviškos-žmogiškos meilės akivaizdoje. Aiškiausiai
tai jis išreiškia nurodydamas, jog reikia
mokytis „ieškoti mūsų Viešpaties artumo
visuose dalykuose, pvz., bendraujant, einant, žiūrint, ragaujant, klausantis, galvojant – tiesiog visada. […] Juk dieviškoji
Didybė savo artumu, veikimu ir esme yra
visuose dalykuose“ („Dvasinis dienoraštis“).
Tas, kuris apmąsto šias tikėjimo tiesas,
savo gyvenimą su visais kasdieniais reikalais įsitraukia į savo kontempliatyvią maldą. Tas, kuris įgyvendina tai, ką apmąstė,
aktyviai gyvena kontempliuodamas. Tokia
kontempliacija nebėra tik tam tikra dvasinė
pratyba, ji tampa gyvenimo būdu. Vyksta
tai, apie ką apaštalas Paulius sako: „Mes
jame gyvename, judame ir esame“ (Apd
17, 28). Žmogus vienijasi su Dievu eidamas, ragaudamas, kalbėdamas – visada ir
per viską.

Iš vokiečių k. vertė
t. Lionginas Virbalas, SJ
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Virgilijus Saulius, SJ

jėzuitai
irinternetas

Jau praėjo laikai, kai džiaugėmės bet
kokiu prisistatymu internete. Firmos pradėjo ieškoti naujų veiklos būdų, universitetai pasiūlė studijas internete. Ką naujo,
atėjus internetui, gavome mes, tikintieji?
Jėzuitų svetainė (www.jesuit.lt) savo lankytojus (kurių, beje, kasdien būna apie
šimtas) pakvietė į paiešką. Gal galima
melstis internetu? Gal čia galima kunigo
atvirai paklausti apie rūpimus dalykus?

maldairinternetas
Ar galima melstis padedant kompiuteriui? Atsakymą į šį klausimą rasite apsilankę „Sakralioje erdvėje“ (www.jesuit.lt/
malda), kur besinaudojantiems kompiuteriu
siūloma 5–10 minučių susikaupti. Nuo
1999 m. Airijos jėzuitų keliomis kalbomis
rengiamame tinklapyje „Sakrali erdvė“ tokį maldos būdą išbandė jau daugiau kaip
3 milijonai internautų (lietuvių jėzuitų
svetainė atsirado 2001 m.). Lietuviška
svetainė dažnai atnaujinama: kasdien keičiama trumpa Šventojo Rašto ištrauka,
kas savaitę pasirodo naujas apmąstymams
skirtas tekstas. Kad melstis sektųsi geriau,
tai daryti siūloma keliais etapais. Svetainės
lankytojams pateikiami pasiruošimo pratimai, įvadas į maldą ir kt. Bet kuriame etape
galima pasinaudoti „Maldos vadovu“ ir
perskaityti išsamesnį paaiškinimą. Malda
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internetu, žinoma, tinka ne kiekvienam,
tačiau tai gali pasitarnauti mokantis melstis, ieškant tinkamo maldos būdo. Esame
dėkingi mūsų bendradarbiams, padedantiems versti tekstus iš anglų kalbos.
„Maldos apaštalavimo“ tinklapyje rasite kiekvieno mėnesio popiežiaus maldos
intencijas – bendrą ir misijų. Taip atkreipiamas dėmesys į aktualias problemas, dėl
kurių turėtume melstis. Į „Maldos apaštalavimą“ nesunkiai gali įsitraukti kiekvienas
(www.jesuit.lt/intencijos).
Spartėjant internetu perduodamos informacijos greičiui, ateityje planuojame
mū sų sve tai nės lan ky to jams pa siū ly ti
trumpas meditacijas su paveikslais ar flash
animacijomis.

Bendravimassukunigais

Gyvenimas ir tikëjimas
Ne vienas turi klausimų, kuriuos nedrąsu pateikti kunigui asmeniškai. Internete
(www.jesuit.lt/forumas) kunigai Vidmantas Šimkūnas ir Lionginas Virbalas susilaukia nemažai klausimų apie išpažintį,
dvasinio gyvenimo bei tikėjimo sunkumus.
Žinoma, toks bendravimo būdas niekada
nepakeis tikro pokalbio su dvasios vadovu,
tačiau tai gali būti pirmas žingsnis dialogo
link. Neretai manoma, kad anonimiškumas
internete yra blogas reiškinys, tačiau iš
tiesų bendravimas internetu leidžia atvirai
prabilti apie sunkiausias mūsų gyvenimo
puses, pabandyti ištarti, suformuluoti mus
slegiančią problemą. Jau ne vienam teko
įsitikinti, kad baimintasi visiškai be reikalo, kad problema nebuvo tokia didelė.
Manau, kad šis sielovados eksperimentas
pasiteisino. Būtų gerai, jei ateityje daugiau
kunigų internetu bendrautų su tikinčiaisiais ar Dievo tebeieškančiais žmonėmis.

Diskusijos
Jėzuitai niekada nevengė leistis į disputus. Gal dabartiniame interneto forume
(www.jesuit.lt/forumas) ir nesame labai
aktyvūs, tačiau bent jau suteikiame erdvę
įvairioms diskusijoms. Kadangi forumas
atviras visiems, kartais diskusijos būna
tikrai karštos. Įtampa tarp mokslo ir reli-

gijos, eutanazija, fanatizmas, homoseksualumas, problemos seminarijose – tai tik
kelių diskusijų temos. Jų įvairovę lemia tai,
kad forumo dalyviai priklauso skirtingoms
religinėms grupėms ar net yra ateistinių
pažiūrų. Kiekvienas forumo lankytojas
gali pradėti naują temą ar pasisakyti jau
esančia. Deja, katalikai dar vangiai gina
savo mintis ir idėjas. Gal bijome būti nesuprasti?

jėzuitaiirXzona
Pastebėjau, kad yra nemažai jėzuitųfotografų, tačiau neretai gražios nuotraukos taip ir lieka dūlėti stalčiuose. Jėzuitų
sve tai nė je (www.je suit.lt/nuo trau kos)
galite pasigėrėti keletu Vidmanto Šimkūno, Vytauto Sadausko bei kitų jėzuitų
nuotraukų.
Svetainėje rasite informaciją apie Vilniaus šv. Kazimie ro baž nyčią, jė zuitų
šventuosius, apie dabar veikiančias jėzuitų
gimnazijas, Jėzaus Draugijos veiklą bei
dvasingumą. Ignaco Lojolos „Dvasinės
pratybos“ bei „Autobiografija“ taip pat
nestokoja svetainės lankytojų dėmesio.
Sakoma, kad kiekvienas juokas turi dalelę
tiesos. Nors mūsų humoro skyrelis jau senokai buvo atnaujintas, tačiau kai kurie juokai
apie jėzuitus yra tapę tiesiog klasika.
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Ses. Aušra Karaliūtė, SJE

Akademinė sielovada
Vilniuje ir Lietuvoje
Tęsdamas ignacišką tradiciją dirbti
ten, kur svarbiausia ir kur galima pasiekti
daugiausiai žmonių, galinčių turėti įtaką
plačiajai visuomenei, t. Antanas Saulaitis
drauge su kitais jėzuitais, seserimis vienuolėmis bei pasauliečiais nuo 1997 m.
pradėjo rūpintis akademinės sielovados
tradicijų atgaivinimu Lietuvos universitetuose, ypač Vilniaus universitete, kuris
dar mena garbingą ir gilią mokslinę bei
dvasinę jėzuitų patirtį.
Nuo 1998 m. Vilniaus universitete
surengtos 8 mokslinės-praktinės konferencijos krikščionims dėstytojams bei
studentams. Kiekvienoje jų dalyvavo apie
70 Vilniaus aukštųjų mokyklų, Kauno,
Šiaulių, Klaipėdos universitetų, aukštesniųjų mokyklų dėstytojų ir studentų
bei jaunimo organizacijų atstovų. Aka-

deminės sielovados patirtimi dalijosi bei
mokslinį-teologinį šios religinio švietimo
ir sielovados srities pagrindą sustiprino
sve čiai ir lek to riai iš įvai rių pa sau lio
universitetų: F. Schulleris (Vokietija),
A. Lingertaitienė (JAV), L. Klei-nas,
SJ (JAV), H. Lombaertsas (Belgija), B.
Malvaux, SJ (Belgija) ir kiti. Užsienio
universitetų svečiai padeda geriau suvokti
Lietuvos akademinės sielovados situaciją Visuotinės Bažnyčios kontekste, todėl
tampa lengviau kloti ne tik mokslinius,
bet ir praktinius akademinės sielovados
pamatus Lietuvoje. Šių metų balandžio
mėnesį aštuntoji mokslinė-praktinė konfe ren ci ja te ma „Krikš čio ny bės at ei tis
akademinėje bendruomenėje“ vyko jau
trijuose – Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus –
universitetuose.

Mokslinės-praktinės konferencijos „Dvasinių vertybių sklaida
aka de mi nė je ben druo me nė je“
akimirkos. Iš kairės: kun. prof.
Kęstutis Trimakas, kard. Audrys
Juozas Bačkis ir
t. Antanas Saulaitis
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Nuo 1998 m. savaitę trunkančios vasaros rekolekcijos, advento ir gavėnios
dvasinio susikaupimo popietės bei seminarai krikščionims dėstytojams ir aktyviems
studentams, kuriuose dalyvauja ne tik
Vilniaus aukštųjų mokyklų, bet ir Šiaulių,
Klaipėdos, Kauno bei kitų Lietuvos miestų dėstytojai bei studentai, padėjo geriau
suvokti pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje
ir visuomenėje.
Įvertinęs, kad pagrindas akademinei
sielovadai Lietuvos aukštosiose mokyklose jau padėtas, kardinolas A. J. Bačkis
2000 m. įkūrė Vilniaus akademinės sielovados centrą. T. A. Saulaičiui, SJ, pavesta
vadovauti šiam centrui, kuris ir toliau
rūpinsis vis gilesniu akademinės bendruomenės įkrikščioninimu aukštosiose
ir aukštesniosiose mokyklose.

„Saulėtekio stotelės“ savanorės su vaikais

teikiama individuali bei grupinė krikščionio psichologo konsultacija, aktyviai
bendradarbiaujant su studentų bendrabučių
komendantais, rengiama savižudybių prevencijos programa, atliekami sociologiniai
tyrimai. Kartu su studentais organizuojamos religinės ir tautinės šventės, veikia
diskusijų klubas, renkasi studentų maldos
būreliai, vyksta maldos vakarai.
Padedant užsienio fondams, Vilniaus
pedagoginiame universitete remontuojamos patalpos, kur jau šią vasarą įsikurs
sielovados stotelė „Quo Vadis “ būsimiems
pe da go gams. Čia taip pat kon sul tuos
psichologai, vyks dvasinio susikaupimo
popietės, dėstytojų ir studentų maldos
vakarai. Tariamasi dėl patalpų ir galimybės įkurti „Niujorko“ informacinį centrą
studentų taip pramintame VU ir VGTU
bendrabučių rajone.
1999 m. kitų už sie nio uni ver si tetų
pavyzdžiu gimė idėja sudaryti galimybę
su krikščionybės pagrindais susipažinti ir
Lietuvos universitetų nereliginių studijų
studentams. Suderinus su vietos vyskupu
bei universitetų vadovybe, į studijų programas pavyko įtraukti papildomą, laisvai
pasirenkamą krikščionybės pagrindų ir
dvasingumo paskaitų kursą. Jo tikslas –
iš katalikiškų bei ekumeninių pozicijų ir
akademiškai patraukliai supažindinti su
krikščionybe, atkreipiant ypatingą dėmesį
į asmeninę dalyvių patirtį bei domėjimąsi.

Atsidavusių savanorių dėka pradėjo kurtis
ignaciškos dvasios „akademinės sielovados stotelės“ universitetų bendrabučių
miesteliuose. Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto
studentų bendrabučių rajone 2001 m. įsikūrė „Saulėtekio stotelėje“, kurioje šiuo
metu, be kitų, suaugusiems ir studentams
skirtų programų, veikia ir Vaikų dienos
programa. Studijuojantys tėveliai „stotelėje“ gali saugiai palikti savo mažamečius
vaikus, kurie čia ne tik prižiūrimi, bet ir
religiškai ugdomi. Taip pat studentams
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Pirmiausiai toks kursas pradėtas dėstyti
Vilniaus universitete. Šią iniciatyvą taip
pat palankiai sutiko Vilniaus pedagoginio
universiteto, Dailės akademijos, Gedimino technikos universiteto ir Muzikos
akademijos rektoriai bei prorektoriai studijų reikalams. Pateiktos programos buvo
patvirtin tos at sižvelgiant į kiek vie nos
mokyklos specifinius reikalavimus. Aukštųjų mokyklų vadovai domėjosi studentų
dvasiniu ugdymu, tačiau apgailestavo, kad
dėl silpnos materialinės bazės negali šių
kursų finansuoti. Todėl tuo rūpintis tenka
patiems organizatoriams.

2000–2002 m. krikščioniško pobūdžio
kursą išklausė ir kreditus gavo per 560
studentų iš 6 Vilniaus miesto aukštųjų
mokyklų.
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios, kuriai vadovauja tėvai jėzuitai,
bendruomenė svetingai priima ir akademinės sielovados programų dalyvius. Čia
veikia diskusijų klubas, vyksta Šv. Rašto
studijos bei jų aptarimas, kartu švenčiama
sekmadienio Eucharistija, dalyvaujama
advento ir gavėnios dvasinio susikaupimo
popietėse, maldos vakaruose, studentiškose vasaros rekolekcijose bei ignaciškose rekolekcijose kasdieniame gyvenime, drauge stovyklaujama, keliaujama,
švenčiamos šventės. Jaunoms šeimoms
taip pat rengiamos stovyklos, susitikimai
bei rekolekcijos. Mažieji noriai renkasi į
šv. Mišias vaikams. Nuo 2000-ųjų rudens
pradėta rūpintis išsiskyrusiųjų sielovada.
Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentams bei
Pirmajai Komunijai pasirengti, tikėjimą
atnaujinti padeda įkrikščioninimo programa – katechumenatas.

Studentų Mišios saulei tekant ant Nemuno kranto. Autorės nuotraukos
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T. V. Šimkūno nuotr.

Vien tik Dievas gali pažadinti tikėjimą,
bet tu gali jį liudyti.
Vien tik Dievas gali suteikti viltį,
bet tu gali palaikyti nusivylusį.
Vien tik Dievas gali dovanoti meilę,
bet tu gali kitą išmokyti mylėti.
Vien tik Dievas gali teikti ramybę,
bet tu gali kurti santarvę.
Vien tik Dievas gali duoti jėgų,
bet tu gali būti atrama savo broliams.
Vien tik Dievas yra kelias,
bet tu gali jį kitiems parodyti.
Vien tik Dievas yra gyvybė,
bet tu gali kituose atgaivinti troškimą gyventi.
Vien tik Dievas yra šviesa,
bet tu gali ją atspindėti.
Vien tik Dievas gali padaryti tai, kas neįmanoma,
bet tu gali atlikti tai, kas įmanoma.
Dievas pats viską gali,
bet jis nori, kad tu jam padėtum.
Brazilų giesmė
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Knyga apie širdies
ir pasaulio platumas
„Lie tu vių mi si jos Ama zo nė je“ –
taip va di na si ką tik pa si ro džiu si t. Anta no Sau lai čio ir Alek san dro Guo bio
kny ga. Apie ką ji, labai tiks liai nu sa ko
pa va di ni mas.
Ko gero, tik siau ram žmonių ratui
ži no mos is to ri jos, ku rios ap ra šo mos
kny goje, – net ir kata likų spau da iki
šiol tėra skyru si labai mažai dė mesio
mū sų tau tie čiams, su to kiu šir džiai
mie lu ra di ka lu mu ir pa si au ko ji mu
tar na vu siems ir te be tar nau jan tiems
pa pras tiems žmo nių gy ve ni mams
ato kiau sio se pa sau lio vie to se, skleidžian tiems Gy vo jo Die vo Ži nią tarp
įvai riausių rasių, socialinių sluoks nių,
tau tybių žmonių. Tokių, kas dienybės
akimis žiūrint, evangelinių avantiūristų lie tuvaičių sąlyginai nemažai būta
ir toli mojo je Amazoni joje, o jų atlikti
dar bai mus gali nu stebinti labiau, nei
esame pra tę šiandien „iš mūsiš kių“ tikėtis. Regis, iš gyvename didžia vyrių
ar di džią dvasios jėgą turinčių moterų
stygių?
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Pa sklai dy ki te šią kny gą. Štai vienuo lis sa le zie tis kun. Ka zys Bėkš ta,
ant ro po lo gas, ling vis tas, pe da go gas,
didžiąją dalį savo gyvenimo skyrė indėnų
genčių kultūrai, kalboms pažinti, saugoti
ir puoselėti, čiabuvių teisėms ginti. Ar
galite įsivaizduoti, kad kelioms indėnų
gentims jis išrado raštą, sudarė žodynus,
parašė gramatikas, parengė solidų indėnų
legendų rinkinį, į vietines kalbas vertė
Evangeliją?! Jį galėtume vadinti indėnų
Mažvy du, Sir vydu ir Daukantu, kartu
sudė jus…
Kun. Fer di nan das Ben do rai tis,
pagal profesi ją gydytojas, pa sta tė didžiulę šiuolai ki nę li goni nę ir ke turias
plau kio jan čias am bu la to ri jas, kad
Ama zonės upynu būtų ga lima pasiek ti
nuošaliau sius kraš to kam pe lius. Vi są
gy venimą pats gydė ir globo jo vi sus,
ku rie už suk da vo pas jį ir kū no li gų
gy dyti, ir dva sinėmis bė domis pa sidalyti, ir kasdie nybės vargais pasi guosti.
Padre Ferdinandui, kaip švelniai jį vadino
vietiniai gyventojai, visokeriopai talki-
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no vienuolė sesuo Ksavera – Emilija
Šakėnaitė. Jos rankose buvo „moteriškasis“ ligoninės ūkis, moterų, vaikų sielovada, švietimas. Kita sesuo – Liucija
Maziliauskaitė – per didžiulius vargus
ir išbandymus įsteigė ligoninę raupsuotiesiems ir pati visą laiką joje dirbo.
Knygoje apie lietuvių misijas Amazonijoje apstu gražios ir „kvapnios“ informacijos ne tik apie mūsų tautiečius, bet
ir apie čiabuvių buitį, papročius, įpročius,
gyvenimo būdą… Apskritai knyga vertinga bent keletu požiūrių. Visų pirma, kaip
minėjau, tai bene pirmas rimtas darbas
apie lietuvių misijas šiame krašte, tad
vien dėl to ji neabejotinai turi istorinę ir
kultūrinę vertę. Autorių įtaigos bei aprašomų asmenybių dvasios jėga netiesmukiškai praplečia skaitytojo krikščioniškos
ir bendražmogiškos atsakomybės ribas,
įstengia sugriauti religinius, kultūrinius,
socialinius, rasinius, tautinius ir vidinius
barjerus, kitaip tariant – praplėsti ir sušildyti širdį, padaryti ten šiek tiek daugiau vietos kitam ir kitokiam nei mes. Ši
knyga įtaigi ir todėl, kad parašyta labai
paprasta, bet šilta kalba, tarsi dalijantis
kelionių įspūdžiais su bičiuliu prie kavos

Brazilijos vaikai

Kun. F. Bendoraitis

puodelio, dėl to prieinama labai plačiam
skaitytojų ratui. Nenuostabu, juk abu autoriai asmeniškai pažinojo žmones, apie
kuriuos pasakoja, jiems patiems teko
laimė žavėtis sodria Amazonės gamta,
kurios aprašymai knygoje tokie jautrūs ir
patrauklūs. A. Guobys dalyvavo dviejose
ekspedicijose į aprašomas vietas, o t. A.
Saulaitis pats daugelį metų misionieriavo Bra zilijo je, nors šioje knygoje apie
tai nerasite nė menkiausios užuominos.
Vi sas jo dė me sys, kaip įpras ta šiai
as me ny bei, ir čia su telk tas į ki tus. Jo
ypatingus ryšius su šia šalimi (ją vadina
savo sielos namais) ir ten gyvenančiais
žmonėmis gal tik išduoda neslepiamas
švelnus kalbėjimas ir ypač – nuostabiai
jautrios maldos-apmąstymai, rašytos būtent per šias misijas.
Įsigykite, skaitykite. Ir savo namuose
turėsi te mei lin gą svečią, į kurį pažvelgę vi sa da ga lė si te pa tek ti į skaid rias
ir švie sias, ža di nan čias ir ke lian čias,
kvie čian čias ir ke rin čias ge og ra fi nes
bei dvasi nes platu mas.
Elvyra Kučinskaitė

27

Naujos knygos

T. Antanas Saulaitis, SJ

Upės parapija
Iš knygos „Lietuvių misijos Amazonėje“

[...]
Draugo jėzuito parapija didoka. Pažiūrėjęs į smulkų žemėlapį, matai paupiais
išbarstytas 28 bendruomenes, kurias jis
aptarnauja. Upių, rodos, keturios ar penkios, prie jų – keletas bendruomenių, dar
trys – prie pagrindinės Amazonės pietinės
vagos ir viena – salelėje. Iki tolimiausios
bendruomenės – 10–12 valandų laivu.
Kunigas turi būti ir jūreivis upėje, ir mokėti pasitaisyti dyzelio variklį, laviruoti
siauruose kanaluose, išsivirti valgį, nes
sustojęs bendruomenėse negali prašyti
valgio iš gyventojų – tada jo nepakaks jų
šeimoms. Iš klebonijos išplaukia savaitei
dviem, lanko vieną bendruomenę po kitos.
Moko vaikus, kalbasi su suaugusiaisiais,
apvesdina, krikštija, patepa ligonius, išklauso bendruomenės bėdų, rūpesčių, prašymų. Miega, užkandį ruošia ir drabužius
skalbia laivelyje. Sugrįžta dienai dviem,
pailsi, įsipila kuro, įsideda maisto ir vėl
išvyksta. Kai kas nors iš tolimų sodybų atplaukia į valsčiaus centrą aplankyti kunigo,
jo paprastai neranda. Zakristijonas vis turi
aiškinti: „Išvykęs lankyti bendruomenių“.
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Priartėjame prie naujosios prieplaukos.
Atoslūgio metu ant laivelio stogo užsilipęs vos pasieki prieplaukos viršų. Užmeti
krepšiuką, šiaip taip užropoji viršun. Čia
į talką ateina ir skautiškas patyrimas, nes
laivą reikia pririšti taip, kad bangos jo
į prieplaukos rąstus nesudaužytų ir kad
virvės nenutrūktų arba laivo nelaikytų per
daug tampriai ir šis nenuskęstų, kai vanduo
pakyla du kartus per parą po tris metrus.
[…]
Išplovę lėkštes, leidžiamės apžiūrėti
miestelio, kuriame gyvena apie du tūkstančius gyventojų, išsibarsčiusių trijose gatvėse. Tai tradicinė Amazonijos miestelių
struktūra. Pirmoje gatvėje – savivaldybės
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rūmai, teismas, turtingesnės parduotuvės ir
pasiturinčių žmonių namai. Antroje eilėje
– jau ne tokie balti žmonės, o trečioje – dar
tamsesni ir patys neturtingiausi, kurie, be
abejo, ir patys maloniausi. Namai statyti iš
lentų, pakelti ant polių, stogas – iš supintų
palmės lapų. Seniau ant polių stovėjo viskas, bet pamažu iš lentpjūvės išmetamomis
pjuvenomis buvo užpilti tarpai tarp polių,
taigi gatvė siūbuoja it apaugusios pelkės.
Tiesiog nejauku. O kai pūdamos pjuvenos
įkaista ir pradeda smilkti, kartais gatvė užsidega. Šalia bažnytėlės esančios aikštės
niekas nesugeba užgesinti, kol neateina
lietaus metas.
Artimesnes ben druomenes kunigas
aplanko kartą per mėnesį, tolimesnes – tik
dukart per metus. Kiekviena bendruomenė
turi savo „komandą“, kuri moko vaikučius,
sekmadieniais veda pamaldas, rūpinasi
dvasine gerove. Nors žmonės indėnų kilmės, bet turbūt gamtos sąlygos jiems neleidžia gyventi kartu. Jie mėgsta vienumą,
tik per metinę kiekvienos bendruomenės
garbinamo šventojo šventę ir tolimi kaimynai suplaukia kartu smagiai praleisti
laiką, kartais – net pasipliekti. „Bet dabar,
įsisteigus bendruomenėms, viskas keičiasi“, – pasakoja vienas į kleboniją užsukęs
prašalaitis. Žmonės nori kartu dirbti, rūpintis mokyklomis, įtraukti į veiklą visas

apylinkės šeimas, net kartu pardavinėti
užaugintus produktus, kad galėtų kovoti su
kainas numažinančiomis parduotuvėmis.
Prie parapijos bažnyčios, gal vienos
gražiausių visoje saloje, yra paaugusių
mergai čių gru pė, ku ri ma žes niuo sius
rengia Pirmajai Komunijai, remdamasi
gerai parengtais iliustruotais vadovėliais.
Suaugusieji, kai nėra kunigo, patys vadovauja pamaldoms, o kai jis yra – rūpinasi
giesmėmis, bendruomeninėmis maldomis
ir skaitovais. Kunigas, visus metus keliaujantis po bendruomenes, visko spėti negali,
todėl parapijos gyvenimas daug priklauso
nuo pasauliečių, kurių kiekvienas žino savo pareigas.
Pietus kunigui išverda kaimynė. Šiaip
turi tvarkytis pats. Kadangi kepyklos duona nelabai skani, valgo tik sausainius. Turi
vietos svečiui, nes klebonija gana didelė,
miesto prefekto statyta – taip jis norėjo
kunigą į miestelį pritraukti. Draugo užklausiu, kaip jis daugybę metų dvasiškai
ir psichologiškai atlaiko tokias sunkias
sąlygas, kai darbo šitiek daug ir galimybės
padėti kitiems neribotos. Kaip nepatrūksta
besistengdamas? „Reikia tikėti ir paties
buvimo čia verte. Visko padaryti negali.
Iš pradžių nesiilsėdavau, bet paskui pastebėjau, kad dėl to darbas blogai sekasi.
Tai dabar po dviejų savaičių grįžęs klebonijon dieną paskaitau, pailsiu“.
Gera prelatūros šeimininkė iš
Belemo jam įdavė maistingo
citrinos žievių džemo ir kitokių
konservų. Ji žino kiekvieno iš
dvylikos broliukų skonį ir per
dviejų trijų dienų viešnagę didmiestyje stengiasi jiems padėti
atgauti sveikatą, nes šiaip jie
valgo tą patį mažai vertingą
maistą kaip ir kiti žmonės.

Taip auga ananasai. T. A. Saulaičio
nuotraukos
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AnAsTAzAs JAnulis, sJ
Gimė 1917 m. balandžio 22 d. Šiaulių r.,
Žeimių kaime. Lankė Ginkūnų pradžios
mokyklą, 1932 m. įstojo į Kauno jėzuitų
gimnaziją. Nuo 1934 m. gyveno Pagryžuvio vienuolyne. Pirmuosius įžadus Jėzaus
Draugijoje davė 1936 m. gegužės 13 d.
Kadangi turėjo gerą balsą ir muzikinę klausą, išmoko groti vargonais ir nuo 1940 m.
pradėjo dirbti vargonininku. Sovietinei valdžiai uždarius vienuolyną, brolis Anastazas
persikėlė vargonininkauti į Tytuvėnus.
1949 m. gruodžio 31 d. už draudžiamos literatūros laikymą buvo suimtas. Be
teismo jam paskirta 10 metų lagerio. 1956 m.
grįžo į Lietuvą, vargonininkavo Dūkšte,
Druskininkuose, talkininkavo Kirgizijoje dirbusiam t. A. Šeškevičiui, SJ. Nuo
1962 m. pradėjo dirbti Kaišiadoryse. Čia
vargonininkavo beveik du dešimtmečius.
Subūrė bažnyčios chorą, su kuriuo aplankė
ne vieną Lietuvos parapiją.
1980 m. sausio 29 d. už pogrindžio spaudos dauginimą bei platinimą vėl suimtas ir
nuteistas 3,5 m. griežto režimo lagerio.
1980–1983 m. kalėjo Mordovijoje. Anastazas Janulis mirė 1989 m. lapkričio 15
d. Kaišiadoryse. Anot kartu su juo dirbusių
kunigų, visą gyvenimą jis buvo tikras vienuolis.
Nuo pat jaunumės brolis Anastazas
rašė eiles. Neseniai Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijos pastangomis išleistas
jo eilėraščių rinkinys „Gyvenimo aidai“.
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SIELOJE TUŠČIA
Aš norėčiau tau daug parašyti,
Bet krūtinėje tuščia, širdis nebyli.
Argi taip ir prabėgs metai šitie?
Jie turtingi jausmų, o išreikšt negali.
Slenka dienos, savaitės ir metai,
Neša alpstančią maldą širdies sužeistos.
Mintį glemžia nelaimių verpetai,
Ir ji dingsta lyg aidas dainos nebaigtos.
Štai į vakarus debesys plaukia.
Kiek minčių! Kiek jausmų! Jų širdis kupina.
Bet ko siela vaitoja, ką šaukia,
Aš išreikšt negaliu nei proza, nei daina.
Švelnų ilgesį tėviškės vėjo
Ir tą kraupų ošimą Uralo taigos
Aprašyt aš daug kartų norėjau,
Bet… Kas min tį įkvėps, kas duos žo
džiams
jėgos?
Apdainuočiau aš tau savo dalią,
Pilną sielvarto didžio, džiaugsmų netikrų,
Ir tikėjimo gydančią galią,
Kad sulauksim mes laisvės padangės arų.
Bet tegu! Juk ašai – ne poetas.
Aš nepašauktas kurt nuteistųjų dainos.
Tad eilėraštis, vos tik pradėtas,
Tenuvysta kaip lapas, pakąstas šalnos.
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SEPTYNRAIDIS
ŽODIS
LIETUVA
Ar tu girdi,
Kai aš širdy
Kartoju josios vardą?
Svajų tvane,
Net ir sapne
Girdžiu jos aidą skardų.
Man vardas šis –
Godų ašis:
Apie jį sukas mintys,
Kai jį tariu,
Jausmu tauriu
Krūtinė ima tvinti.
Kai jį girdžiu,
Džiaugsmu didžiu
Suspindi mano akys.
Kai jį mąstau,
Sakau aš tau,
Ko niekam dar nesakęs.
Kai jį rašau,
Aš vis prašau:
Man gyvas pasirodyk.
Kai jį skaitau,
Aš jį matau
Septyniaraidžiam žody.

RORATE, COELI *
Teka gyvenimas,
Sielvartais penimas,
Lyg ašarėlė.
Liūdim, vaitojame,
Maldas kartojame:
Rorate, coeli!
Laimužė vėlinas,
Mirtis vien sėlina
Kas valandėlę.
Žemelė motina
Kančia tik sotina:
Rorate, coeli.
Kada mūs ilgesį
Džiaugsmu suvilgysi,
Emanueli?
Mes tavęs laukiame
Ir giesmę traukiame:
Rorate, coeli!
Tau atsiduodame,
Pašalink nuodėmę,
O Kūdikėli.
Ateik nedelsdamas,
Mes laukiam melsdamies:
Rorate, coeli!
1952
* Rasokit, dangūs
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Naujos knygos

O DIEVE
Kai klaidos temdo sielos dangų mėlyną,
Kai jausmo žiburių klastos neįtariu,
Kai proto gelbstinti šviesa pavėlina,
Kai nevilties banga prie laivo sėlina, –
Norėčiau, kad Tu man pabūtum švyturiu!
Kai mintys meilės džiaugsmo lūkuriuos,
Kai kraujo siautulys įkaitins skruostus,
Kai gelbstinčios maldos jau nebesukuriu,
Kai geismas dvasios laivą neš į sūkurį, –
Norėčiau, kad Tu man pabūtum uostu!

PRIE TILTO

Jis remiasi į lopšį ir į karstą –
Gyvenimą ribojančius krantus.
Kas nieko nerenka, tiktai išbarsto –
Kiekvienas laiko lašas bus kartus.
Padėk, o Dieve, perėjus šį tiltą,
Laimingai susitikt anam krante
Su tuo, kas einant juo karštai pamilta.
Tegul kelionės galas taps švente.
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T. V. Šimkūno nuotr.

Gyvenimas – lyg tiltas virš bedugnės:
Viršuj ir apačioj – melsva gelmė.
Ją vos apšviečia menkos žemės ugnys.
O reikia pereit jį, nenugarmėt.

In memoriam

JonAs dAnylA, sJ

Gimė 1905 m. lapkričio 4 d. Liliūnų kaime, Pagirių valsčiuje, Ukmergės apskrityje, vidutinių valstiečių
šeimoje. Buvo ketvirtas iš šešių vaikų. Mokėsi Pagirių
pradinėje mokykloje ir Ukmergės gimnazijoje.
Į Jėzaus Draugiją įstojo 1925 m. rugsėjo 15 d. Naujokyną baigė Olandijoje. Po to dar trejus metus (1927–1930)
ten studijavo filosofiją.
1930 m. grįžo į Lietuvą. Kauno jėzuitų gimnazijoje
dėstė lietuvių kalbą. Kartu Vytauto Didžiojo universitete
studijavo lituanistiką, rašė į „Žvaigždę“.
1934 m. vėl išvyko į Olandiją, iki 1936 m. Valkenburge
studijavo teologiją. 1936–1938 m. šias studijas tęsė Liuvene, Belgijoje. Baigęs trečią kursą, 1937 m. rugpjūčio
24 d., Liuvene buvo įšventintas kunigu. Po teologijos studijų Amiene baigė terciatą. Paskutiniuosius įžadus Jėzaus
Draugijoje davė 1940 m. vasario 2 d.
1939 m. rugpjūčio mėnesį grįžo į Lietuvą ir pradėjo
dirbti Kauno jėzuitų gimnazijos inspektoriumi. 1940 m.
sovietų valdžiai uždarius jėzuitų gimnaziją, buvo paskirtas
jėzuitų vasarvietės Bajėnuose koplyčios rektoriumi, o nuo
1941 m. Velykų – Pagryžuvio vienuolyno koplyčios rektoriumi. 1941 m. liepos pabaigoje Švietimo ministerijos
leidimu Kauno jėzuitų gimnazija vėl buvo atidaryta. Iki 1942
m. t. Jonas Danyla ėjo gimnazijos direktoriaus bei jėzuitų
bažnyčios rektoriaus pareigas. Gimnaziją suvalstybinus
ir direktoriumi paskyrus pasaulietį, grįžo į Pagryžuvį, vėl
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buvo koplyčios rektorius bei jėzuitų naujokyno vedėjas.
1948 m. rugpjūčio mėn., gavęs pranešimą iš Pagryžuvio
išsikraustyti, naujokams pirmiausia pasiūlė: „Atlikim
čia paskutinį kartą rekolekcijas… Tai bus naudingiausia ateičiai, kuri mūsų laukia“. Rugpjūčio 1 d. t. Jonas
Danyla kartu su naujokais persikėlė į buvusį bernardinų
vienuolyną Tytuvėnuose, o spalio mėnesį – į Šiaulius.
1949 m. gegužės mėnesį sovietų valdžiai perėmus
visus jėzuitų namus, birželį išvyko dirbti vikaru į Žaslius.
Tų pačių metų lapkričio mėnesį, padarius kratą, buvo
suimtas. Iš pradžių laikytas KGB rūsyje Vilniuje. Kitų
metų vasarį perkeltas į Lukiškių kalėjimą, o rugsėjo 15
d. išvežtas į Kazachstano Čurvbaj-Nura lagerį, kuriame
išbuvo 4 metus. Vėliau perkeltas į Karagandą, paskui – į
Prostornaja lagerį Kazachstane.
1956 m. liepos 31-ąją – šv. Ignaco dieną – pagaliau
aukojo šv. Mišias Karagandos katalikų vokiečių namuose.
Netrukus grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti Jiezno parapijos
vikaru.
Rizikuodamas ką tik atgauta laisve, t. Jonas Danyla
telkė išsklaidytus jėzuitus (nuo 1958 m. rugpjūčio 15 d.
iki 1989 m. birželio 2 d. ėjo provincijolo pareigas), pogrindinėje seminarijoje rengė naujus kunigus. Pogrindžio
sąlygomis atkūrė jėzuitų naujokyną, stengėsi burti kitų
kongregacijų vienuolius ir vienuoles, jiems vesdavo rekolekcijas, viešai pasisakydavo prieš ateistinės valdžios
neteisybes.
1961 m. sausio mėnesį perkeltas į Beižionis (Trakų
r.), bet po kelių mėnesių sovietų valdžia uždraudė dirbti
kunigu. Priglaudė Semeliškių parapijos klebonas Jonas
Vaišnoras. 1962 m. Semeliškėse vėl buvo areštuotas ir
iki 1963 m. kovo mėn. laikytas KGB rūsiuose.
1963 m. t. Jonas Danyla paskirtas Stirnių parapijos (Molėtų r.) klebonu. Ten darbavosi šešerius metus.
1969–1990 m. klebonavo to paties rajono Bijutiškio parapijoje. Nuo 1990-ųjų birželio kaip rezidentas gyveno
Garliavoje (Jonučiuose), uoliai talkindamas Garliavos
bažnyčios kunigams. 1998 m. apsigyveno Kauno jėzuitų
namuose.
T. Jono niekada neapleisdavo dvasios ramybė, net
ir susidūręs su labai skaudžiais dalykais, neprarasdavo
pusiausvyros. Buvo paprastas ir visiems prieinamas. Iš
jo tiesiog spinduliavo gilios ir nuoširdžios maldos jėga.
Toks išliko ir gilioje senatvėje, sunkiai sirgdamas. Mirė
2000 m. spalio 31 d. Lapkričio 3 d. palaidotas Kauno
Petrašiūnų kapinėse, šalia kitų jėzuitų.

34

In memoriam

peTrAs kleinoTAs, sJ

Gimė 1911 m. lapkričio 19 d. Dusmenų parapijos Bakalioriškių kaime, Trakų apskrityje, mažažemių ūkininkų
šeimoje. Motina buvo labai pamaldi, religinga moteris.
Tėvas mirė, kai Petrui tebuvo septyneri. Jo vaikystės svajonei – tapti kunigu – nebuvo lemta išsipildyti, nes viena
mama negalėjo Petro leisti į mokslą. Dusmenų klebonas
jam patarė kreiptis į saleziečius, bet pats Petras vėliau
apsisprendė būti broliu jėzuitu.
1928 m. lapkričio 28 d. jis atvyko į Kauno jėzuitų namus. Į Jėzaus Draugijos naujokyną buvo priimtas 1930
m. liepos 25 d. Pagryžuvyje. Jį baigęs dirbo durininku,
laiškanešiu, padėdavo mechanikui, atliko kitus darbus.
1936 m. buvo perkeltas į Kauno jėzuitų namus. Kaune
vėl dirbo laiškanešiu, talkininkavo laikraščių leidyboje,
buvo Gamtos muziejaus direktoriaus padėjėjas.
1944 m. spalio 9 d. paliko Lietuvą. Nuo 1944 m. lapkričio iki 1945 m. rugsėjo Vokietijos ligoninėse dirbo
sanitaru. 1945 m. vasario 2 d. davė paskutiniuosius įžadus
Jėzaus Draugijoje. Vokietijoje jo iniciatyva pradėtas leisti
jėzuitų laikraštėlis „Misionieriaus laiškai“, kuris vėliau
išaugo į žurnalą „Laiškai lietuviams“.
1949 m. liepos mėn. atvyko į Čikagą. Čia jis dirbo jam
įprastus ūkio darbus, aprūpindavo bendruomenę pirkiniais.
Nors Petras ir pats mėgo rašyti, didžiąją laiko dalį skyrė
žurnalo administraciniam darbui. Dviračiu lankydamas Čikagos lietuvius, buvo surinkęs kelis tūkstančius prenumeratorių. Daug energijos atidavė ir jaunimo centro laikraštėliui
„Mūsų žinios“, kuris pasakojo apie šio centro bei jėzuitų
veiklą. Rūpindavosi laikraščio administracija, spaustuvės
darbais, platinimu. Jame išspausdino ir ne vieną humoru
nuspalvintą savo reportažą. Visur spėdavo ir visiems gerą
žodį pasakydavo.
Po kelių nepavykusių klubų operacijų šešerius metus
išgulėjo ligos patale, tačiau ir sirgdamas neprarado optimizmo, humoro, tikėjosi pasveikti, niekada nedejavo.
Br. Petras Kleinotas mirė Čikagos jėzuitų namuose 2001
m. sausio 22 d. Sausio 26-tą palaidotas Čikagos šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, lietuvių jėzuitų sklypelyje.
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vlAdAs Alesius, sJ
Sulaukęs beveik 97-erių metų 2001 m. rugpjūčio 3 d.
Kauno jėzuitų namuose mirė brolis Vladas Alesius.
Vladas gimė 1904 m. rugsėjo 4 d. Seinų apskrities Kirtiliškių kaime, Šventežerio parapijoje. Ūkininkų šeimoje
augo 3 vaikai: du broliai ir sesuo. Motina buvo pamaldi
moteris, anot Vlado, išmeldusi jo pašaukimą vienuolystei. Būdamas 9-erių, savo gimtojoje parapijoje jis priėmė
Pirmąją Komuniją, vėliau – ir Sutvirtinimo sakramentą.
Nors iki bažnyčios buvo 5 kilometrai, nuo vaikystės kas
sekmadienį dalyvaudavo Mišiose.
Į Jėzaus Draugijos naujokyną Vladas Alesius įstojo
1938 m. sausio 18 d. 1940 m. sausio 31 d. davė pirmuosius įžadus, o 1956 m. spalio 30 d. – paskutiniuosius.
Nuo tada, kai įstojo į Draugiją, brolis Vladas nuolat
gyveno Pagryžuvio vienuolyne. Dirbo daržininku, sodininku, o ilgiausiai – bitininku. „Daug sugavau spiečių ir
prisukau medaus“, – rašė jis savo autobiografijoje. 1949
m. uždarius vienuolyną, apsigyveno netoliese, Pagryžuvio
kaime. Turėjo mažą sklypelį žemės, toliau dirbo bitininku
kolūkyje. 1997 m. pradžioje, susilpnėjus sveikatai, perkeltas į Šiaulių jėzuitų namus, o 1999 m. pavasarį – į jėzuitų
namus Kaune.
„… Praėjusių metų gruodžio 6 dieną br. Alesius bu
vo rastas nualpęs pakeliui į paštą ir nuvežtas į Tytuvėnų
ligoninę. Šių metų sausio 29 dieną iš ten parsivežėme į
Šiaulius. Nors jau 92 metų su viršum – skaito be akinių,
puikiai girdi ir turi šviesų protą. Labiau supavasarėjus,
parsiveš į Šiaulių sodą ir savo anksčiau prižiūrėtus bičių
avilius…“
„… Man atrodo, kad kažko reikia, kažko trūksta Tytu
vėnams. Turėjome ten daug šventų žmonių, iš kurių vienas
buvo ir mūsų mylimas brolis Alesius, Pagryžuvio (5 km
nuo čia) buvusio vienuolyno broliukas. Mano tėvelis dar
mena tuos laikus, kai Pagryžuvyje buvo tėvų ir brolių jė
zuitų vienuolija. Dabar jau treti metai, kai vienintelis pas
mus pasilikęs br. Alesius pasiligojęs išvažiavo į Šiaulius
pas brolius. Tai išties šventas žmogus…“
Iš laiškų t. Antanui Saulaičiui
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JuozAs vAišnys, sJ

„Dabar kai kas mano, kad mes, norėdami turėti dvasinių pašaukimų, privalome jaunuolius užkalbinti, juos
paraginti. Bet man buvo visiškai kitaip. Manęs, rodos,
niekas neragino. Ir mokydamasis gimnazijoje niekam
apie tai nesakiau. Atsimenu, kad jau baigdamas aštuntą
klasę, ėjau kartą sekmadienį į bažnyčią. Mane pasiveja
mūsų kapelionas, kunigas Petrika, kuris gyveno Bažnyčios gatvėje, ir klausia: „Na, tai dabar baigi gimnaziją. O
ką manai studijuoti?“ Aš atsakau: „Nežinau, pažiūrėsim“.
Nors tada jau buvau susitaręs su jėzuitais stoti pas juos…“
Šitaip savo prisiminimuose pasakoja 2001 m. gruodžio
19 d. į Amžinybę iškeliavęs ilgametis žurnalo „Laiškai lietuviams“ redaktorius, skautų kapelionas, šachmatininkas,
tenisininkas, lituanistas-misionierius t. Juozas Vaišnys.
Jis gimė 1913 m. ir su penkiomis seserimis augo
Marijampolėje. Gerais pažymiais baigė Rygiškių Jono
gimnaziją. Būdamas dvidešimt trejų, kaip pats rašo, po
kai kurių svyravimų ir dvejonių įstojo pas jėzuitus. Insbruke bei Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje
studijavo filosofiją. Kadangi buvo neabejotinai gabus ir
turėjo tvirtą valią, mokslai jam visados gerai sekėsi. Tris-
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dešimtmetis, jau gerai mokėdamas kelias kalbas, Romoje
gavo kunigystės šventimus. Paskui dar dvejus metus čia
mokėsi teologijos ir baigė terciatą. Vėliau dirbo Šiaurės Italijoje, vadovavo Marijos sodalicijai – šiandien
plačiai žinomai krikščioniško gyvenimo bendruomenei.
Turino jėzuitų namuose buvo vyresniojo pagalbininkas,
mokytojavo Genujos jėzuitų gimnazijoje, kur dirbo su
skautais. Baigęs aukštesniąją skautų vadovų mokyklą,
tapo atsakingas už Ligurijos skautų vadovų rengimą.
Lietuviams jėzuitams pradėjus burtis Čikagoje, nuo
1949 m. t. Juozas Vaišnys prisijungė prie jų veiklos bei
aktyviai įsitraukė į skautiškojo jaunimo gyvenimą. Buvo
brolijos bei Amerikos regiono, vėliau ir lietuvių skaučių
seserijos dvasios tėvas, kursų vedėjas, stovyklų bei suvažiavimų organizatorius ir vadovas. Už nuoširdžią veiklą
apdovanotas Lelijos ordinu ir pakeltas vyresniuoju skautininku.
1950 m. jėzuitai pradėjo leisti religinės ir tautinės
kultūros žurnalą „Laiškai lietuviams“. Jame nemažai
dėmesio buvo skiriama šeimos, jaunimo, sielovados ir
dvasinio gyvenimo, kalbos kultūros bei kitiems klausimams. T. Vaišnys redagavo žurnalą nuo pat jo įsteigimo iki
1963 m. 1969 m. vėl tapo žurnalo redaktoriumi ir dirbo
iki 2000-ųjų, kol leido jėgos. Jis ypač rūpinosi literatūriniais konkursais, jaunųjų literatų ugdymu, kalbos skyreliu
žurnale, kurį pats ilgai ir sumaniai rengė. T. Vaišnys buvo
aktyvus žurnalistas, 1971–1977 m. vadovavo Lietuvių žurnalistų sąjungai. Be to, jis buvo LKMA, o nuo 1977 m. ir
Lituanistikos instituto narys. Nuo 1973 m. dėstė Čikagos
lituanistikos pedagoginiame institute, o nuo 1974-ųjų kas
vasarą dėstydavo lituanistikos kursuose.
Savo kalbinius sugebėjimus t. Vaišnys geriausiai atskleidė kartu su A. Klimu 1982 m. išleistame vadovėlyje
„Dabartinės lietuvių kalbos rašyba“ bei 1985 m. pasirodžiusioje knygoje „Praktinė lietuvių kalbos vartosena“.
Plačią t. Juozo Vaišnio sielovados, kalbinę ir švietėjišką
kultūrinę veiklą palankiai vertino ir spauda, ir bendradarbiai, ir visa lietuvių išeivija.
2001 m. gruodžio 22 d. gausiai susirinkusių artimųjų
bei iš Lietuvos atvykusių kunigų į Šv. Kazimiero kapines
t. Juozas Vaišnys palydėtas jo paties jaunystėje sukurta
malda: „Duok, Viešpatie, kad aš gerais darbais ir įvairiomis aukomis galėčiau atsilyginti už visas savo klaidas, kad
aš pas Tave ateičiau nekaltas, kad būčiau vertas su visais
šventaisiais garbinti Tave ir džiaugtis su visu dangumi per
amžius“…
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antanaSŠeŠkevičiuS,Sj
Gimė 1914 m. balandžio 4 d. Sindriūnų kaime, Pasvalio parapijoje. Mokėsi Sindriūnų pradinėje mokykloje,
vėliau Biržų gimnazijoje. 1934 m. rugpjūčio 20 d. įstojo
į Jėzaus Draugiją. 1936 m. išvyko studijuoti į Insbruką
(Austrija). 1943 m. birželio 19 d. Vienoje buvo įšventintas kunigu. Grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į sielovados darbą
Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje. Už uolų apaštalavimą 1949
m. buvo suimtas ir nuteistas 25-erius metus kalėti. Bausmę atliko Vorkutos ir Intos lageriuose. Po Stalino mirties,
1956 m. išleistas laisvėn. Grįžo į Lietuvą, bet netrukus
išvyko į Altajaus kraštą darbuotis tarp vokiečių tautybės
katalikų. Iš ten 1958 m. nuvyko į Kirgiziją ir trejus metus
apaštalavo Kanto miestelyje netoli Frunzės. Lankydavo
tremtinius Aktiubinkse, Čerbakte, Barnaule, Novosibirske, Volčilske ir kitose vietovėse. Už tai šešeriems metams
ištremtas į Kirgizijos gilumą, vėliau perkeltas į Permės
lagerį. 1968 m. grįžo į Lietuvą, buvo paskirtas Dubingių
parapijos administratoriumi. 1970 m. rudenį vėl nuteistas,
už vaikų katechizavimą paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Ją atlikęs, dėl sovietinių organų trukdymo
kurį laiką negalėjo įsitraukti į sielovadą. Nuo 1975 m.
dirbo Gargždų parapijos vikaru ir aptarnavo Mikoliškių
parapiją. Čia darbuodamasis, taip pat organizavo ir pogrindinės kunigų seminarijos veiklą. 1989 m. išvyko dirbti
į Naująją Akmenę, kur rūpinosi bažnyčios statyba, vėliau
perkeltas į Eigirdžius. Atkūrus Telšių kunigų seminariją,
pakviestas dirbti dėstytoju. 1992 m. paskirtas Klaipėdos
šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru. Ypač uoliai
darbavosi klausykloje, lankė parapijiečius, ragino juos
dažniau naudotis sakramentų malonėmis, kvietė melstis.
Susilpnėjus sveikatai, 2000 m. pavasarį atvyko gydytis į
Kauną ir apsigyveno jėzuitų namuose. Čia savo malda ir
kančia apaštalavo iki mirties, kol Viešpats 2002 m. sausio
25 d. jį pasišaukė Amžinybėn.
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iŠt.antanoŠeŠkevičiauS,Sj,
laGeriodienoraŠčio

Turėjau gerą motiną, kuri mus, vaikus, mokė prieš
kryželį suklaupus melstis. Švenčiausiąjį garbint, kai pa
matai bažnyčios bokštą. Jauna pradinės mokyklos moky
toja Sindriūnuose aiškino: „Vaikeliai, vakare apgailėkit
nuodėmes“. Tai vykdžiau ir vykdau. Vis norėjau būti ku
nigu. Pasvalyje per giedamas Mišias galvojau, kad ir aš
taip giedosiu. Iš Pasvalio gimnazijos 1930 m. persikėliau
į Biržus, nes ten buvo lotynų kalba, reikalinga kunigui.
Per vasarą, ganydamas avis, išmokau dvejų metų kursą
ir išlaikiau egzaminus. 1934 m. prieš Velykas vedė reko
lekcijas misionierius jėzuitas t. Juozas Venckus. Labai
gražiai kapelionas apie jį sakė: „Jie neturtingi, turi tik
vienus kailinius, žiemą tai vienas, tai kitas išvažiuoja. Jie
nevalgo saldainių“. Ryžausi tapti jėzuitu. Per Eucharistinį
kongresą Kaune mane priėmė t. Kipas, o 1934 08 20 išėjau
iš namų į Pagryžuvio naujokyną pasiruošti vienuoliniam
gyvenimui. Ryžausi eiti Jėzaus keliu. Po dvejų metų daviau
įžadus būti neturtingam, skaisčiam ir paklusniam, kaip
Jėzus. Išsiuntė į Austriją, į Insbruką, mokytis filosofijos
3 metus.
1943 06 09 kardinolas su kitais šešiais jėzuitais įšven
tino kunigu universiteto bažnyčioje. Liepos 11 d. Pasvalyje
atlaikiau primiciją. Džiaugsmas man ir kitiems. Gaila,
tėvelis jau buvo miręs 1935 m. vasario mėnesį. Paskui
vėl į Austriją – užbaigti teologijos. Išlaikiau visus egza
minus. Turėjau baigti terciatą, bet gavau telegramą, kad
motina prie mirties. Parvykau aplankyti, pasveiko. Bet t.
Gruodis, provincijolas, nebeleido grįžti į Vieną. „Už
eina rusai, čia reikia kunigų. Terciatą čia užbaigsi“.
Pasilikau. Dirbau Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje apie 3
metus. Darbo daug. Kartu buvome trise: t. R. Andruška,
t. Pr. Masilionis ir aš. Dirbau su jaunimu, pokario metais
dar buvo pakilęs religingumas. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
buvo subombarduota, pas mus – centras. Platinau Jėzaus
Širdies sargybą. Apie 10 000 pasiryžo eiti.
1948 m. komunistai uždarė vienuolynus. Mane išsiuntė į
Ryliškius klebonu. Uoli buvo parapijėlė. Bet 1949 06 03 mane
areštavo už darbą Šiauliuose, už J. Š. garbės sargybą, kaip
už antitarybinę organizaciją, ir paskyrė 25 metus nelaisvės.
Tris paras be miego tardė Šiauliuose, mušė. 1950 m. sausyje
išvežė iš Vilniaus per Leningradą į Vorkutą.
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In memoriam
Kalėjimuose ir per visą kalinimo laiką, pradedant nuo
Vilniaus, laikydavau šv. Mišias, klausydavau išpažinčių.
Duodavau šv. Komuniją. (Vynas iš „razinkų“, šv. Komu
nijos iš supjaustytų „barankų“.) Lageriuose būdavo apie
400 lietuvių iš 3000 kalinių.
Mano rožančius ir medalikėlis perėję per daug kalėji
mų ir kratų. Rožančių surado tarp razinkų saugume, bet
po teismo grąžino. Medalikėlis vis dar buvo su manimi
duonoje. Kartą užmiršęs kandau duoną ir įlenkiau meda
likėlį. Tie išoriniai ženklai primena didžiuosius vidinius.
Kunigo tarnyba – prisiimta iš meilės pareiga, iš meilės
Kristui ir sieloms. Joms padėti, nieko sau neimti. Prie to
nuolankumas. Kančia parodo žemiškos garbės menkystę,
kartu padaro žmogų išmintingesnį, skatina ieškoti aukš
čiau, aukščiausios garbės Dievuje. Išmoko meilės. Ne dėl
savo malonumų, o iš tikėjimo
padėti kitiems.
Ne žymiais darbais, o kalė
jimu pasižymėjau. Ne taip svar
bu, ką žmonės sakys, svarbu, ką
Kristus apie mane mano. Jis
žino, kad stengiausi būti geru
kunigu jėzuitu, nors silpnybių
parodžiau. Jis matė gerą valią
ir pastangas, net Vorkutoje.
Turiu vilties, kad Jis įvertino
jas. O likusį gyvenimo kelią no
rėčiau nueiti kuo tobuliausiai.
Daugiau dvasinės minties ir
atgailos, daugiau vyriško ryž
tingumo Dievo garbei.
Norėčiau karste gulėti kaip
kankinys, o gal ne karste, kur
numestas, viešai išniekintas,
kraujuose paskendęs, bet miręs
iš meilės Kristui ir Jo kara
lystei. Tada būčiau paaukojęs
didžiausią meilės auką už save,
už sielas Dievo garbei. Nors
prigimtis dreba pagalvojus apie
tokią mirtį, bet tikėjimas sako:
Dievas duos stiprybės, ir aš
turiu būti pasiruošęs daugiau
paaukoti, kaip kariai už Tėvy
nę, kaip bedieviai fanatikai už
niekšingus dalykus.
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Ið visur
2002 m. sausio 1 d. jėzauSdrauGijojebuvo 20
741 narys bei 512 naujokų. Palyginus su praėjusiais
metais, jėzuitų skaičius sumažėjo 320. Didžiausia –
Pietų Azijos asistencija: 3915 jėzuitų, arba 18,9% visų
narių. JAV yra 3462 jėzuitai, arba 16,7%. Mažiausia
– Centrinės Europos asistencija. Joje – 991 jėzuitas,
arba 4,8% Jėzaus Draugijos narių. Šiai provincijų
grupei priklauso Olandijos, Austrijos, Šveicarijos,
Vengrijos, dvi Vokietijos provincijos bei Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincija. Joje šiuo metu yra 47 tėvai
ir broliai bei 4 naujokai.
Du jėzuitai – vyskupai. Vysk. Sigitas Tamkevičius
– Kauno arkivyskupas metropolitas. 1989–1997 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provicijolu buvusį vysk. Joną
Borutą 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II
paskyrė Telšių vyskupu.

Vysk. Jono Borutos, SJ, ingresas į Telšių vyskupijos katedrą sausio 20 d.

kAunAs
Čia – didžiausi provincijos jėzuitų namai. Iš viso Kauno namams priskirti 16
tėvų ir brolių, bet ne visi gyvena kartu. Namuose yra atskiros patalpos senesniems
jėzuitams. Namų vyresnysis – t. Stanislovas Kazėnas – yra ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios prefektas. Jam talkina t. Leonardas Jagminas,
t. Vytautas
Merkys bei t. Anicetas Tamošaitis. Šalia namų ir bažnyčios – jėzuitų gimnazija,
kurioje darbuojasi T. Gintaras Vitkus ir t. Vytautas Sadauskas.
T. Leonas Zaremba – Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, t. Jonas Katulis dirba
Kulautuvoje.

Senieji ir naujieji jėzuitų rekolekcijų namai
Kulautuvoje
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Šį pavasarį Šiauliuose susibūrė Krikščioniško
gyvenimo bendruomenė (KGB)

šiAuliAi
Šiuo metu Šiaulių namams priklauso
4 jėzuitai. Naujokyne – 4 naujokai. Dar
vienas naujokas – Insbruke. Namų vyresnysis ir naujokyno vedėjas – t. Aldonas
Gudaitis. Šalia namų – Šv. Ignaco bažnyčia, jos prefektas – t. Vidmantas Šimkūnas.
T. Boleslovas Babrauskas gyvena ir dirba
Pasvalyje, t. Ladislovas Baliūnas aptarnauja Kairių ir Kurų parapijas.

vilnius
Namų vyresnysis – t. Algis Baniulis, namams priklauso 8 jėzuitai. Du gyvena atskirai ir dirba parapijose. T. Antanas Gražulis ir
t. Algimantas Gudaitis dirba Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, t. Algis
Baniulis ir t. Antanas Saulaitis – Šv. Jonų bažnyčioje. T. Lionginas
Virbalas – šalia namų esančios Šv. Kazimiero bažnyčios prefektas.
Jam talkina t. Jonas Kastytis Matulionis. 2001 m. gruodžio mėn. į
savąją Naujojo Orleano provinciją iš Vilniaus išvyko trejus metus Lietuvoje dirbęs t. Leo Leise. 2002 m. balandžio mėn., baigęs
studijas Miunchene, Vilniuje apsigyveno br. Virgilijus Saulius.

Jėzuitai prie buvusio
naujokyno pastato Vilniuje

JAv
Čikagoje – du tėvai: Vaclovas Gutauskas bei iš Monrealio persikėlęs Kazimieras Ambrasas. T. Gediminas Kijauskas vadovauja
parapijai Klivlende, t. Algirdas Paliokas – Lemonto misijai.

Keletas tėvų gyvena kitose provincijose: ten dirba,
studijuoja ar jau tik meldžiasi už Bažnyčią ir Draugiją.
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AdresAi

Vilniausjėzuitųnamai
Didžioji g. 34
LT-2001 Vilnius
Tel. (5) 212 17 15
Faks. (5) 212 18 76
El. paštas: jesuit_lt@hotmail.com
Kaunojėzuitųnamai
Rotušės a. 9
LT-3000 Kaunas
Tel. (37) 22 16 61
Faks. (37) 22 99 61
El. paštas: kazenas_sj@yahoo.fr
Šiauliųjėzuitųnamai
Vilniaus g. 247 b
LT-5400 Šiauliai
Tel. (41) 43 76 00
Faks. (41) 52 57 15
El. paštas: nsj@takas.lt
DellaStradaResidence
2345 West 56th Street
Chicago, Illinois 60636-1098 USA
Tel. (773) 737 84 00
Faks. (773) 737 04 86
El. paštas: Lithjesuit@aol.com

missioB.jurgismatulaitis
14915 W 127th St. k#101
Lemont, IL 60439-6466 USA
Tel. (630) 257 56 13
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OurLadyofPerpetualHelpChurch
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119-2644 USA
Tel. (216) 531 42 63
Faks. (216) 531 84 41
El. paštas: GKijauskas@aol.com
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Mokytojo rojus
Numirė mokytojas ir per klaidą papuolė į pragarą. Ten po mėnesio jie apsižiūrėjo, kad apsiriko, ir sako:
– Jūs į rojų turėjot eit.
Jis nustemba:
– O čia – ne rojus?! Man po aštuntos B…

Lavonai
Vaikas klausia mamos:
– Mama, o iš tikro žmonės po mirties
dulkėmis virsta?
Mama atsako:
– Taip, iš tikro.
– Oi, mama, tai po mano lova – trys
lavonai!

Atgaila
Ateina pranciškonas pas jėzuitą išpažinties. Išklausęs jėzuitas ir sako:
– Na ką, broli. Sukalbėk Visų Šventųjų
litaniją ir tris kartus visas tris rožinio dalis…
Pranciškonas:
– Gerai, tėve…
Kitą dieną jau jėzuitas išsiruošia išpažinties pas pranciškoną. Šis išklausė…
– Tai ką dabar… Žinai, atgailai sukalbėk Visų Šventųjų litaniją, o po kiekvienos
eilutės – visas tris rožinio dalis…

Nekrikščionys
Danguje atsirado dvi partijos. Darbininkų partija ir kažkokių krikščionių demokratų. Tarp jų kyla debatai ir prasideda
balsavimai. Laimi krikščionys demokratai,
tačiau paaiškėja, kad kažkas vieną balsą
atidavė už darbininkų partiją. Petras susinervinęs klausia:
– Kas atidavė balsą už tuos darbininkus? Kas čia nekrikščionys?!
Na, Juozapas atsistoja ir sako:
– Aš visą gyvenimą darbininkas buvau,
už darbininkus ir balsavau…
Tas perpyko:
– Tu – nekrikščionis, lauk iš dangaus!
Juozapas susirinko daiktus ir sustojęs
prie durų staiga sako:
– Marija, pasiimk kūdikį ir einam…

Tikėjimas
Čia, sako, tikras nutikimas. Važiavo
kunigas mašina, baigėsi benzinas, ir jis
nebežinojo, ką daryti. Pamatė benzino
kolonėlę. Pasiėmė puodelį, nuėjo, įsipylė,
grįžo, jau ruošiasi pilti į baką... Sustoja
kita mašina, išlipa vyrukas ir sako:
– Tėve, aš stebiuosi jūsų tikėjimu…

45

Nusiðypsokime
Skriauda?..
Numirė Motina Teresė. Nuėjo į dangų ir tenai pamatė princesę Dianą. Žiūri, Dianos nimbas didesnis nei jos, ir klausia
Petro:
– Kodėl taip yra?
Petras sako:
– Čia ne nimbas. Čia vairas.

Geras dalykas
Važiavo traukiniu kunigas ir rabinas.
Kunigas išsitraukė lašinius, pradėjo valgyti. Siūlo:
– Rabuni, gal ir tu norėtum?
Tas atsako:
– Man negalima…
– Bet čia – geras dalykas… Riebumas,
viską…
Žydas galvoja: „Ką čia padarius…“
Pavalgęs kunigas kraunasi krepšį ir dar
kartą klausia:
– Na ką, tikrai nenori?..
– Tikrai!
– Bet geras dalykas, lašiniai stiprybės
duoda…
O žydas išsitraukė nuotrauką ir rodo:
– Žiūrėk... Va, mano kokia šeima...
Penki vaikučiai… Žmona graži... Na, o tu
kaip?.. Negali?..
Anas atsako:
– Naa… Negaliu… Man ir nereikia.
– Bet geras dalykas…

O taip kartu su jėzuitų naujokais pajuokavo
t. V. Šimkūnas

Eina dykuma jėzuitas ir pranciškonas. Staiga randa maišą aukso. Pranciškonas ir sako:
– Tuštybių tuštybė, – ir paspiria koja.
O jėzuitas ramiai užsimeta aukso maišą ant
pečių:
– Didesnei Dievo garbei…
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Dvasinė karvė
Su sirgo vie nuo ly no aba tė. Se se rys
ją labai mylėjo ir nenorėjo, kad numirtų
nepalikusi dvasinio testamento. Pakvietė
gydytoją, o šis sako:
– Yra vienintelis vaistas – reikia gerti
konjaką.
Vienuolės nuliūdo:
– Gydytojau, bet jinai niekada savo
gyvenime negėrė…
– Į pieną įpilkit.
Na, jai ir įpildavo į pieną kasdien po
du šimtus gramų. Po kiek laiko motinėlei
vis tiek atėjo laikas mirti. Susirinko visos
vienuolės, ji ir sako:
– Mano mielosios sesės, palieku jums
savo dvasinį testamentą: niekada neparduokit tos karvės…

Katalikų kunigas, rabinas ir stačiatikių batiuška kalbasi, kokia stipri yra
maldos galia. Katalikų kunigas pasakoja:
– Va, vieną kartą plaukiu laivu,
prasidėjo audra, ėmiau melstis, audra
nurimo.
Batiuška irgi porina:
– Vieną kartą, – sako, – per Mišias
užsidegė bažnyčia. Pasimeldėm, viskas sudegė, bet stogas vis tiek išlaikė
ir žmonės liko sveiki.
O rabinas sako:
– Einu šabo dieną, žiūriu – guli piniginė. Pasimeldžiau. Aplink piniginę
– ketvirtadienis, o visur kitur – šabas…

O kas ta...
Naujasis rusas užsimanė pirkti mašiną, bet jam trūksta pinigų. „Na, –
galvoja, – vienuoliai – šventi žmonės, pasimels, tikrai nusipirksiu“.
Ateina jis pas pranciškoną ir prašo:
– Tėve, sukalbėk noveną, kad aš nusipirkčiau BMW.
Tas atsako:
– Na, novena, vaikeli, – geras dalykas, bet kas yra tas BMW?
– Mašina.
– Ne. Tokio dalyko negaliu melsti.
Vyrukas nusiminęs eina pas dominikoną. Ir vėl prašo:
– Tėve, pasimelsk noveną, kad aš nusipirkčiau BMW.
– Žinai, novena – tikrai geras dalykas, o kas ta BMW?
– Mašina.
– Ne, negaliu…
Nueina naujasis rusas pas jėzuitą ir vėl prašo:
– Tėve, sukalbėk noveną, kad BMW nusipirkčiau…
– Taip, BMW – geras daiktas. O kas ta novena?
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Tyla Tampa romumu:
kai neatsakai į įžeidimus;
kai neverti kitų galvoti apie tavo teises;
kai neprašai Dievo apginti tavo garbę.
Tyla Tampa gailesTingumu:
kai neieškai savo brolių kaltės;
kai atleidi nesirausdamas praeityje;
kai savo širdyje nesmerki, bet užtari.
Tyla Tampa kanTrybe:
kai kenti nedejuodamas;
kai neieškai paguodos;
kai ramiai lauki, kol sėkla
palengva sudygs.
Tyla Tampa nusižeminimu:
kai nutyli, leisdamas iškilti kitiems;
kai nesididžiuoji Dievo dovanomis;
kai leidi blogai kalbėti apie savo veiklą;
kai garbė už tavo darbą atitenka kitiems.

Tyla Tampa garbinimu:
kai apglėbi kryžių
neklausdamas
„Kodėl?“
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Tyla Tampa Tikėjimu:
kai tyli, nes Jis yra tas, kuris kalba;
kai atsižadi pasaulio garsų ir balsų,
kad galėtum būti su Juo;
kai neieškai pripažinimo,
nes tau užtenka,
kad Jis tave pažįsta.

iŠankStodėkojameviSiemS,
kur
 iejėz uit ųveikl ąpar
 emS
sAvo Aukomis

mūSųadreSaS:
Lietuvosjėzuitųprovincija
Didžiojig.34,Lt2001Vilnius
tel.(5)2121787
Faks.(5)2121876
Įmonėskodas9189393
aBVilniausbankasVilniausfilialas
Bankokodas260101777
a.s.701315(litais),
57089133(užsieniovaliuta)

ŠiaurėSamerikojekreiptiS:
jeSuitFatHeRS–BaLtiCPROjeCt
2345W56St
Chicago,illinois606361098uSa
tel.(1)(773)7379891
Faks.(1)(773)7370486
el.paštas:Litjesuit@aol.com
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