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	 Po	pus	an	trų	me	tų	pra	dė	si	me	švęs	ti	dvi	
su	kak	tis.	2004	m.	pa	sau	ly	je	bus	mi	ni	mos	
500-osios	jė	zui	to	mi	sio	nie	riaus	šv.	Pran	ciš-
kaus	Ksa	ve	ro	gi	mi	mo	me	ti	nės	(jo	var	du	pa-
va	din	ta	Kau	no	jė	zui	tų	baž	ny	čia).	Vie	ti	nės	
reikš	mės	jub	ilie	jus	–	prieš	400	metų	bu	vo	
įmū	ry	tas	ker	ti	nis	Vil	niaus	 šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čios	ak	muo,	ku	rio	vie	nas	šo	nas	ma-
to	mas	baž	ny	čios	fa	sa	de.	Ko	kia	šių	šven	čių	
reikš	mė	mū	sų	krikš	čio	niš	ka	me	gy	ve	ni	me,	
la	biau	įsi	gi	lin	si	me	joms	ar	tė	jant,	ta	čiau	jau	
da	bar	ga	li	me	apie	tai	pa	mąs	ty	ti.
	 Ant	Kau	no	jė	zui	tų	baž	ny	čios	lo	ty	niš	kai	
už	ra	šy	ta:	„In	di	jų	apaš	ta	lui	Pran	ciš	kui	Ksa-
ve	rui,	1722“.	Tais	lai	kais	vyk	ti	į	„mi	si	jas“	
reiš	kė	 iš	 krikš	čio	niš	kos	Eu	ro	pos	ke	liau	ti	
skelb	ti	Die	vo	Žo	džio	 ir,	kaip	 šv.	 Ig	na	cas	
sa	ky	tų,	„gel	bė	ti	sie	lų“	to	li	mo	se	ša	ly	se.	Po	
Va	ti	ka	no	II	Su	si	rin	ki	mo	„mi	si	ja“	yra	su	si-
ju	si	su	Krikš	tu,	ku	ris	kiek	vie	ną	krikš	čio	nį	
įga	li	na	ir	siun	čia	da	ly	tis	Ge	rą	ja	Nau	jie	na	
sa	vo	ap	lin	ko	je.	Mi	si	jų	kraš	tais	ta	po	mū	sų	
pa	čių	na	mai,	kla	sės,	dar	bo	vie	tės,	tur	ga	vie-
tės,	vi	suo	me	nė	ir	ša	lis,	ku	rio	je	gy	ve	na	me.	
O	mi	sio	nie	riai	 bei	mi	sio	nie	rės	 šian	dien	
vyks	ta	vie	ni	į	ki	tų	kraš	tus,	ska	ti	na	mi	vi-
di	nio	pa	šau	ki	mo	bei	 at	si	žvelg	da	mi	 į	 tai,	
kam	Baž	ny	čia	tei	kia	pir	me	ny	bę.	
	 An	tai	 tarp	 už	sie	nio	 lie	tu	vių	 „mi	si	jų	
mai	nus“	tę	sia	jė	zui	tai	iš	Lie	tu	vos	–	t.	Ka-
zi	mie	ras	Amb	ra	sas	Či	ka	go	je,	t.	Al	gis	Pa-
lio	kas	Le	mon	te	(JAV)	ir,	aiš	ku,	kiek	vie	nais	

me	tais	per	ga	vė	nią	ir	ad	ven	tą	bei	į	va	sa	ros	
sto	vyk	las	Šiau	rės	Ame	ri	kon	 iš	Lie	tu	vos	
nu	vyks	tan	tys	 tė	vai	 jė	zui	tai.	 Iš	Či	ka	gos	 į	
Lie	tu	vą	dirb	ti	par	vy	ko	t.	Le	o	nas	Za	rem	ba,	
t.	Ani	ce	tas	Ta	mo	šai	tis	(Kau	ne)	ir	t.	An	ta-
nas	Sau	lai	tis	(Vil	niu	je).	Mū	sų	nau	jo	kai	iš	
Šiau	lių	pro	tar	piais	ke	liau	ja	tal	kin	ti	į	sa	vo	
gim	tą	ją	Lat	vi	ją.	Šven	to	jo	Raš	to	kur	są	čia	
kas	va	sa	rą	skai	to	Ro	mo	je	dir	ban	tis	t.	Ja	nis	
Prie	dė.	Lie	tu	von	pa	skai	tų	skai	ty	ti	ir	re	ko-
lek	ci	jų	ves	ti	at	vyks	ta	jė	zui	tai,	vie	nuo	lės	ir	
pa	sau	lie	čiai	iš	JAV,	Aust	ri	jos,	Vo	kie	ti	jos,	
Pran	cū	zi	jos,	Is	pa	ni	jos,	Len	ki	jos,	Ita	li	jos,	
Mal	tos,	Di	džio	sios	Bri	ta	ni	jos,	Švei	ca	ri	jos	
ir	kt.	Mi	si	ją	mels	tis	už	Baž	ny	čią	ir	Jė	zaus	
Drau	gi	ją	vyk	do	t.	Juo	zas	Ara	naus	kas	bei	
br.	Jur	gis	Ja	ne	liū	nas	(Ka	na	do	je),	t.	Vac	lo-
vas	Gu	taus	kas	(Či	ka	go	je),	t.	Sta	sys	Gai	de-
lis	(Aust	ra	li	jo	je),	t.	Sta	nis	lo	vas	Ku	čins	kis	
(Ro	mo	je)	 bei	mū	sų	 ve	te	ra	nai	Tė	vai	 ir	
Bro	liai	jė	zui	tai	Kau	ne.
	 Ge	og	ra	fiš	kai	mū	sų	mi	si	jos	nuo	At	gi	mi-
mo	lai	kų	su	siau	rė	jo.	Mi	rė	abu	Di	džio	jo	je	
Bri	ta	ni	jo	je	dir	bę	lat	viai	t.	Pet	ras	Cir	sis	ir	
t.	Pau	lius	Bečs	bei	 t.	 Jo	nas	Gied	rys	 ir	 t.	
Jo	nas	 Su	kac	kas	Urug	va	ju	je.	Vys	ku	pi	jai	
per	da	vė	me	Mon	re	a	lio	pa	ra	pi	ją.	Iš	So	vie-
tų	Są	jun	gos	pla	ty	bė	se	dir	bu	sių	ke	lio	li	kos	
Lie	tu	vos	jė	zui	tų	li	ko	tik	t.	Ka	zi	mie	ras	Ži-
lys	(Gar	di	ne,	dab.	Bal	ta	ru	si	jo	je).	Iš	vi	sai	
to	li	mų	mi	sio	nie	rių	to	liau	gra	žiai	gy	vuo	ja	
t.	Do	na	tas	Slap	šys	(In	di	jo	je).	
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	 Ka	dan	gi	mū	sų	 50-me	ti	nių	 „Laiš	kų	
lie	tu	viams“	lei	di	mas	prieš	pus	an	trų	me	tų	
nu	trū	ko,	nuo	šiol	mū	sų	drau	gus	vi	so	se	mi-
si	jų	ša	ly	se	lan	kys	„Laiš	kai	bi	čiu	liams“.	O	
kad	ir	kur	bū	tu	mė	te,	leng	viau	siai	apie	mus	
su	ži	no	ti	ga	li	te	jė	zui	tų	in	ter	ne	to	sve	tai	nė	je.
	 Ant	ro	ji	su	kak	tis.	Met	raš	čiuo	se	spal	vin-
gai	ap	ra	šo	ma,	kaip	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny-
čiai	tin	ka	mas	ak	muo	bu	vo	ras	tas	Vil	niaus	
Ant	akal	ny	je.	Net	mes,	 vy	res	ni	 žmo	nės,	
dar	pri	si	me	nan	tys	lai	kus,	kai	ne	bu	vo	trak-
to	rių,	kra	nų	ir	tik	rai	sun	kių	sunk	ve	ži	mių,	
ne	įsten	gia	me	įsi	vaiz	duo	ti,	kaip	tuos	ke	lis	
ki	lo	met	rus	ak	me	nį	rei	kė	jo	ga	ben	ti.	Met-
raš	čiai	pa	sa	ko	ja,	kad	di	džiu	lį	rie	du	lį	800	
vi	sų	luo	mų	vil	nie	čių	su	kil	min	gu	ge	ra	da	riu	
prie	ša	ky	je	tem	pė	vir	vė	mis.	(Bū	tų	tik	ra	sva-
jo	nė	2004	m.	šį	įvy	kį	ins	ce	ni	zuo	ti).	Dar	bui	
pa	si	bai	gus,	met	raš	ti	nin	kas	pri	dė	jo:	„...	ir	
nie	ko	ne	kai	na	vo…“
	 Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tams	bei	mū-
sų	bi	čiu	liams	šis	su	tar	ti	nio	dar	bo	įvaiz	dis	
tin	ka	ir	šian	dien.	Vi	so	se	sri	ty	se	ir	vi	sur	–	
Či	ka	go	je,	Kliv	len	de,	Kau	ne,	Šiau	liuo	se	ar	
Vil	niu	je	–	jė	zui	tai	dir	ba	kar	tu	su	vy	rais	ir	
mo	te	ri	mis,	ku	riems	rū	pi	są	mo	nin	go	ti	kė	ji-

mo	bei	dva	sin	gu	mo	ug	dy	mo,	ar	ti	mo	mei	lės,	
švie	ti	mo,	ži	niask	lai	dos	ir	ki	tos	krikš	čio	niš-
ko	gy	ve	ni	mo	ap	raiš	kos,	prie	mo	nės	ir	bū	dai	
„di	des	nei	Die	vo	gar	bei“	pa	siek	ti.	Esa	me	ir	
ben	dra	dar	biai,	ir	ben	dra	ke	lei	viai	ir	sie	kia	me	
iš	lik	ti	ben	dra	min	čiais.	Tą	ker	ti	nį	ak	me	nį	ar	
„ve	ži	mą“	trau	kia	me	vi	si,	ko	ge	ro,	dau	giau	
ne	gu	800	XVII	a.	žmo	nių.
	 Kai	 ima	mės	ma	žų	 ar	 di	de	lių	 dar	bų,	
no	ri	me	pa	si	da	ly	ti	džiaugs	mais,	rū	pes	čiais,	
tiek	įgy	ven	din	to	mis,	tiek	vis	dar	ne	pa	sie-
kia	mo	mis	vil	ti	mis.	Kai	Die	vui	dė	ko	ja	me	
Mi	šių	ar	as	me	ni	ne	mal	da,	pri	si	me	na	me	ir	
vi	sus	to	li	esan	čius,	ku	rie	sa	vo	dva	si	ne	bei	
ma	te	ria	li	ne	pa	ra	ma	įga	li	na	mus	dirb	ti.	Kai	
sie	lo	ja	mės	dėl	 šei	mų,	 stu	den	tų,	 jau	ni	mo,	
moks	lei	vių	ir	vai	kų,	dėl	vargs	tan	čių	ir	li	go-
nių,	ži	no	me,	į	ką	kreip	tis	ar	kam	apie	bė	dą	
pra	neš	ti.	Kai	 iš	girs	ta	me	du	rų	skam	bu	tį	 ir	
pa	ma	to	me	pro	var	tus	 įžen	giant	 sve	čią	 ar	
vieš	nią,	džiau	gia	mės	ga	lė	da	mi	aki	vaiz	džiai	
jiems	pa	ro	dy	ti	vie	tą	ir	žmo	nes,	tarp	ku	rių	ir	
su	ku	riais	vei	kia	me.	Kai	ra	šo	me	laiš	kus	ar	
svei	ki	ni	mus,	no	ri	me	pra	neš	ti	apie	įvy	kius	
bei	nuo	tai	kas	Lie	tu	vo	je	ir	ki	to	se	ša	ly	se,	kur	
jė	zui	tai	sten	gia	si	Baž	ny	čio	je	tar	nau	ti.
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	 Mums	 la	bai	 svar	bu,	 ko	kie	 krikš	čio-
nys	mes	 esa	me,	 ko	kia	mū	sų	 gim	na	zi	ja,	
ar	 au	ten	tiš	ka	mū	sų	krikš	čio	ny	bė,	kiek	 ji	
pa	grįs	ta	Kris	taus	Evan	ge	li	ja.	Sa	vo	mi	si	ją	
ge	rai	su	pran	ta	me,	nes	ži	no	me	–	kiek	sa	vo	
gy	ve	ni	mu	 su	ge	ba	me	 liu	dy	ti	Kris	tų,	 tiek	
kei	čia	si	ir	tė	vy	nė,	ir	pa	sau	lis.

Trum pA is To ri JA
	 Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	ją,	 vie	ną	 se-
niau	sių	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų,	Jė	zui	tų	or	di	nas	
įkū	rė	1649	m.,	po	to,	kai	bro	liai	Al	ber	tas,	
Ka	zi	mie	ras	 ir	 Pet	ras	Ko	ja	la	vi	čiai,	 ta	pę	
jė	zui	tais,	 Jė	zaus	Drau	gi	jai	 pa	do	va	no	jo	
skly	pą	ne	to	li	Ro	tu	šės.	Pra	džio	je	mo	kyk	la	
bu	vo	ke	tur	kla	sė.	1655	m.	ją	su	grio	vė	ca-
ro	ka	zo	kai.	Po	ke	le	rių	me	tų	mo	kyk	la	vėl	
pra	dė	jo	 veik	ti,	 o	 1702	m.	 ta	po	ko	le	gi	ja.	
Už	drau	dus	 Jė	zui	tų	 or	di	no	 veik	lą,	 1773	
m.	ko	le	gi	ja	 ta	po	pa	val	di	Edu	ka	ci	nei	ko-
mi	si	jai.	 1819–1823	m.	 čia	 dir	bo	 po	etas	
Ado	mas	Mic	ke	vi	čius,	 dės	tė	 li	te	ra	tū	rą,	
is	to	ri	ją	ir	tei	sę.	1824	m.	ca	ro	val	džia	mo-

ug dy mo fi lo so fi JA – ig nA ciš ko 
auklėjimoprincipai
	 Jė	zui	tų	ug	dy	mo	tiks	las	nie	ka	da	ne	bu	vo	
vien	tik	in	te	lek	to	la	vi	ni	mas.	Tai	–	tik	rai	vi-
sa	pu	siš	ko	as	mens	bran	di	ni	mas,	nu	kreip	tas	
į	veik	lą,	 spin	du	liuo	jan	čią	Jė	zaus	Kris	taus,	
gy	ve	nu	sio	ki	tiems,	Dva	sią	ir	bu	vi	mą.
	 Sa	vo	mi	si	ją	Baž	ny	čio	je	 ir	 pa	sau	ly	je	
Jė	zaus	Drau	gi	ja	 su	vo	kia	 kaip	 tar	na	vi	mą	
ti	kė	ji	mui,	ku	rio	es	mė	yra	skelb	ti	ir	rem	ti	
teisin	gu	mą,	su	ypa	tin	ga	mei	le	tar	nau	jant	
varg	šams.	To	dėl	 sa	vo	mo	kyk	lų	 auk	lė-
ti	nius	 ji	 krei	pia	 į	 tar	nys	tę	 ki	tiems,	 ypač	
nu	skriaus	tie	siems	ir	en	gia	mie	siems.
	 Ug	dy	da	mi	 sa	vo	 auk	lė	ti	nius,	 jė	zui	tai	
re	mia	si	sa	vo	įkū	rė	jo	šv.	Ig	na	co	„Dva	si	nių	
pra	ty	bų“	pa	tir	ti	mi-ap	mąs	ty	mu,	ra	gi	nan	čiu	
nuo	lat	 įver	tin	ti	pras	mę	 ir	 reikš	mę	 to,	ko	
mo	kai	si,	ką	da	rai,	ką	pa	ty	rei,	pa	ga	liau	–	
kaip	gy	ve	ni.	Šian	dien	to	kia	ug	dy	mo	fi	lo-
so	fi	ja	re	mia	si	2000	įvai	rių	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	
66	pa	sau	lio	 ša	ly	se.	 Jo	se	 kas	met	mo	ko	si	
be	veik	2	mln.	moks	lei	vių	ir	stu	den	tų.
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aka	de	mi	jai,	B.	An	druš	ka,	SJ	(mi	ręs	la	ge-
ry	je).	Al	truis	tiš	kai	Lie	tu	vos	švie	ti	me	ir	
sie	lo	va	do	je	 dir	bo	 vo	kie	čiai	 jė	zui	tai:	 J.	
Ki	pas,	 SJ,	A.	 Fen	ge	ris,	 SJ,	K.	Fuls	tas,	
SJ.	Gim	na	zi	jo	je	mo	kė	si	 ir	 ją	bai	gė	daug	
įžy	mių	 žmo	nių:	 is	to	ri	kas,	 Po	pie	žiš	ko	jo	
Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rius	P.	Ra-
bi	kaus	kas,	SJ,	kar	di	no	las	V.	Slad	ke	vi	čius,	
MIC,	vysk.	Vl.	Mi	che	le	vi	čius,	 tė	vas	ka-
pu	ci	nas	M.	St.	Dob	ro	vols	kis,	 re	ži	sie	rius	
J.	Mil	ti	nis,	dra	ma	tur	gas	A.	J.	Land	sber	gis,	
dai	li	nin	kas	Ž.	Mik	-šys,	 gy	dy	to	jas	 psi-
chiat	ras,	li	te	ra	tas	ir	dai	li	nin	kas	J.	Kau	pas,	
ra	šy	to	jas	V.	Si	ri	jos	Gi	ra,	1937	ir	1939	m.	
Eu	ro	pos	vy	rų	krep	ši	nio	čem	pio	nas	Z.	Pu-
zi	naus	kas.
	 1940	m.	 so	vie	tų	 oku	pa	ci	ja	 nu	trau	kė	
ka	ta	li	kiš	ko	jo	ug	dy	mo	tra	di	ci	ją	mo	kyk	lo	je,	
ta	čiau	 ide	a	liz	mo	dva	sia	 nie	ka	da	 ne	bu	vo	
už	ge	su	si	 ir	 tuoj	 po	 oku	pa	ci	jos	 pra	džios	
per	var	din	to	je	IX	vi	du	ri	nė	je,	ir	1955	m.	A.	
Mic	ke	vi	čiaus	var	du	pa	va	din	to	je	mo	kyk	lo-
je.
	 1991	m.	mo	kyk	la	vėl	grą	žin	ta	tė	vams	
jė	zui	tams.	Pir	muo	ju	di	rek	to	riu	mi	bu	vo	
t.	A.	Ba	niu	lis,	SJ,	nuo	1993	m.	mo	kyk	lai	
va	do	vau	ja	t.	Gin	ta	ras	Vit	kus,	SJ.	Po	įtemp	to	
pen	ke	rių	me	tų	vi	sos	ben	druo	me	nės	dar	bo	
1997	m.	mo	kyk	lai	pri	pa	žin	tas	 re	a	li	nės	 ir	
hu	ma	ni	ta	ri	nės	gim	na	zi	jos	sta	tu	sas.	
	 Per	 10	me	tų,	 globojant	 tėvams	 jė-
zuitams,	 gim	na	zi	jo	je	 iš	au	go	 ka	ta	li	kiš	ka	
ben	druo	me	nė.	Ket	vir	ta	die	niais	ji	ren	ka	si	
į	Mi	šias	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny-
čio	je,	kas	met	mo	ky	to	jai	ir	moks	lei	viai	da-

kyk	lą	už	da	rė.	Su	grį	žę	 į	Lie	tu	vą,	 jė	zui	tai	
gim	na	zi	ją	at	kū	rė	1924	m.	Čia	bu	vo	įreng	ti	
tur	tin	gi	fi	zi	kos,	 che	mi	jos,	 bio	lo	gi	jos	 ka-
bi	ne	tai	(pas	ta	ro	jo	eks	po	na	tų	da	bar	yra	T.	
Iva	naus	ko	zo	o	lo	gi	jos	mu	zie	ju	je).	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	 tu	rė	jo	 ir	 sa	vo	ki	no	sa-
lę,	 pri	ei	na	mą	 vi	suo	me	nei.	 Gim	na	zi	jos	
te	at	ro	 spek	tak	lius	 re	ži	suo	da	vo	Vals	ty	bės	
te	at	ro	 ak	to	riai.	Vei	kė	 at	ei	ti	nin	kų,	 skau-
tų	 or	ga	ni	za	ci	jos,	Ma	ri	jos	 so	da	li	ci	ja,	 ki	ti	
re	li	gi	niai	 bū	re	liai,	 bu	vo	 lei	džia	mi	kla	sių	
laik	raš	tė	liai.	Gim	na	zis	tų	ini	cia	ty	va	iš	leis	ti	
du	žur	na	lai	„Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja.	Pir-
ma	sis	de	šimt	me	tis.	1924–1934“	ir	„Kau	no	
jė	zui	tų	 gim	na	zi	ja.	 1934–1937“.	Ren	gi-
niuo	se	kon	cer	tuo	da	vo	gim	na	zi	jos	cho	ras,	
pu	čia	mų	jų	ir	sty	gi	nių	in	stru	men	tų	or	kest	rai.	
Po	pu	lia	riau	sios	spor	to	ša	kos	bu	vo	van	dens	
spor	tas,	 fut	bo	las	 ir	krep	ši	nis.	Gim	na	zi	jos	
krep	ši	nio	ko	man	da	1939	m.	ta	po	Lie	tu	vos	
gim	na	zi	jų	čem	pio	ne,	ke	le	tas	moks	lei	vių	–	
Lie	tu	vos	bai	da	rių	spor	to,	plau	ki	mo,	lau	ko	
te	ni	so	čem	pio	nais	ar	pri	zi	nin	kais.	Jė	zui	tai	
gim	na	zi	jai	 nu	pir	ko	net	 „lai	vy	ną“	 (ke	le	tą	
bai	da	rių,	 lai	ve	lių,	 bu	ri	nę	 jach	tą),	 ku	riuo	
kar	tu	su	gim	na	zis	tais	plauk	da	vo	Ne	mu	nu	
į	jė	zui	tų	va	sar	vie	tę	Ku	lau	tu	vo	je.

	 Gim	na	zi	ja,	gar	sė	ju	si	sa	vo	pe	da	go	gi-
niu	reik	lu	mu,	ta	po	ryš	kiu	kul	tū	ros	ži	di	niu.	
Čia	dės	tė	ra	šy	to	jai	J.	Tu	mas-Vaiž	gan	tas,	
A.	Vai	čiu	lai	tis,	kal	bi	nin	kai	K.	Ul	vy	das,	J.	
Tal	man	tas,	ver	tė	jas	V.	Šiugž	di	nis,	A.	Liu	i-
ma,	SJ,	vė	liau	va	do	va	vęs	Ka	ta	li	kų	moks	lo	
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Paskutinis	t.	Antano	Liuimos,	SJ,	apsilankymas	2000	m.	
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kraš	to	lie	tu	vių	ben	druo	me	nėms.	Pa	na	šios	
pa	ra	mos	 su	si	lau	kia	 ir	 Šal	či	nin	kų	 ra	jo	no	
Bal	to	sios	Vo	kės	lie	tu	vių	mo	kyk	la.
	 2001–2002	m.	Kau	no	 jė	zui	tų	 gim-
na	zi	jo	je	mo	ko	si	 628	mo	ki	niai,	 dir	ba	 64	
mo	ky	to	jai,	tarp	jų	–	8	mo	ky	to	jai	eks	per	tai,	
19	mo	ky	to	jų	me	to	di	nin	kų	ir	16	vyr.	mo-
ky	to	jų.	Di	džiau	sias	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jų	
tiks	las	–	su	bran	din	ti	sa	vo	ug	dy	ti	nių	įsi	ti-
ki	ni	mą,	kad	mo	ky	tis	rei	kės	vi	są	gy	ve	ni	mą	
ir	kad	pir	miau	sia	tai	yra	be	si	mo	kan	čio	jo	
at	sa	ko	my	bė.	Kaip	šis	tiks	las	įgy	ven	di	na-
mas,	ge	riau	siai	pa	ro	do	tai,	kad	per	10	at-
kur	tos	gim	na	zi	jos	gy	va	vi	mo	me	tų	dau	giau	
nei	dvi	de	šim	tys	 jos	moks	lei	vių	yra	 ta	pę	
res	pub	li	ki	nių	bei	 tarp	tau	ti	nių	kon	kur	sų	 ir	
olim	pia	dų	 lau	re	a	tais.	Per	90%	abi	tu	rien-
tų	sėk	min	gai	įsto	ja	į	uni	ver	si	te	tus	ir	ki	tas	
ba	ka	lau	ro	 stu	di	jas	 tei	kian	čias	mo	kyk	las,	
gim	na	zi	jos	 auk	lė	ti	niai	 stu	di	juo	ja	Ry	gos,	
Ko	pen	ha	gos,	Či	ka	gos,	Va	šing	to	no,	Ro-
mos,	Ge	or	ge	tow	no	ir	Brid	ge	por	to	uni	ver-
si	te	tuo	se.	Vi	suo	me	nė	pa	si	ti	ki	 gim	na	zi	jos	
aka	de	mi	niu	ly	giu,	no	rin	čių	jo	je	mo	ky	tis	vis	
dau	gė	ja	ir	šiuo	me	tu	pra	šy	mai	du	tris	kar	tus	
pra	len	kia	gim	na	zi	jos	ga	li	my	bes.	
	 Po	eto	A.	Mic	ke	vi	čiaus	kla	sė	je	lyg	pa-
lai	mi	ni	mas	gim	na	zi	jos	is	to	ri	jai	ir	at	ei	čiai	
už	ra	šy	ta	 sim	bo	liš	ka	 ei	lu	tė:	 „Pa	lai	min	ti	
te	bus	tie	me	tai,	kur	pra	ėjo…!“

.

ly	vau	ja	ad	ven	to	ir	ga	vė	nios	re	ko	lek	ci	jo	se,	
rug	sė	jo	8	d.	or	ga	ni	zuo	ja	mos	pi	lig	ri	mi	nės	
ke	lio	nės	į	Ši	lu	vą,	į	ku	rias	pir	miau	sia	kvie-
čia	mi	pir	mų	jų	gim	na	zi	jos	kla	sių	moks	lei-
viai,	tarp	ku	rių	ne	ma	ža	to	kių,	ku	riems	ši	
mal	din	ga	ke	lio	nė	pir	mo	ji.

	 Gim	na	zi	jos	 di	rek	to	riaus	 ini	cia	ty	va	
įkur	ta	Lie	tu	vos	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	pe-
da	go	gų	 aso	cia	ci	ja,	 ku	ri	 už	mez	gė	 ry	šius	
su	Glas	go	wo	šv.	An	drie	jaus	ko	le	gi	jos	bei	
Creig	he	a	do	 ins	ti	tu	to	 dės	ty	to	jais,	 pa	ren-
gu	siais	Šv.	Raš	to	bei	sie	lo	va	dos	tar	nys	tės	
kur	sus,	ku	riuos	bai	gė	dau	ge	lis	Kau	no	jė-
zui	tų	gim	na	zi	jos	bei	ki	tų	mo	kyk	lų	ti	ky	bos	
mo	ky	to	jų.	
	 Nuo	 1996	m.	 gim	na	zi	jo	je	 vyk	do	ma	
„Ver	ty	bių	ug	dy	mo	pro	gra	ma	pa	aug	liams“,	
lai	mė	ju	si	 kon	kur	są	 ir	 ga	vu	si	 vals	ty	bės	 ir	
JAV	lie	tu	vių	ka	ta	li	kų	re	li	gi	nės	
šal	pos	fi	nan	sa	vi	mą.
	 Kiek	vie	nų	moks	lo	me	tų	
pa	bai	go	je	gim	na	zi	jo	je	vyks-
ta	jos	aka	de	mi	nę	ir	kul	tū	ri	nę	
veik	lą	api	ben	dri	nan	ti	šven	tė	
„Ad	ma	jo	ra	na	tus	sum“	(di-
des	niems	da	ly	kams	gi	męs).	
Ma	žo	sios	Lie	tu	vos	 rei	ka	lų,	
K.	 Do	ne	lai	čio	 ir	 Vil	ni	jos	
drau	gi	jų	 ta	ry	bos	 na	rės,	mo-
ky	to	jos	G.	Kuc	kai	lie	nės	 rū-
pes	čiu	gim	na	zi	ja	ke	lis	kar	tus	
per	me	tus	or	ga	ni	zuo	ja	kul	tū-
ros,	švie	ti	mo,	so	cia	li	nės	pa-
ra	mos	iš	vy	kas	Ka	ra	liau	čiaus	

 

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

Gimnazijos	šventė	„Ad	majora“.	
T.	Vytauto	Sadausko,	SJ,	nuotraukos

Mûsø gimnazijose
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g			glo	bo	ti	šį	pa	sau	lį,	tei	gia	mai	ver	tin	ti.
i  			im	tis	veik	liai	siek	ti	tiks	lo	ir	prie	mo	nių.
m		my	lė	ti	sa	ve,	sa	ve	pri	im	ti	ir	sa	vi	mi	pa	si	ti	kė	ti.
n			ner	ti	tin	klą	mal	da,	li	tur	gi	ja,	tar	ny	ba.
A 			auk	lė	tis,	la	vin	tis	ir	to	bu	lė	ti	vi	są	gy	ve	ni	mą.
z				zirz	ti	kuo		ma	žiau,	pri	pa	žin	ti	tik	ro	vę	bei	tie	są
i 				ir	su	ki	tais	da	ly	tis	ben	druo	me	ni	ne	dva	sia.
J 			Jė	zaus	Kris	taus	pa	vyz	džiu	rū	pin	tis	kiek	vie	nu.
A			at	jaus	ti	žmo	nes	var	ge.

Iš Kau no jė zui tų gim na zi jos laik raš tė lio 
„Ad ma jo ra“

 

 Mes, gim na zis tai, au ga me ir to bu lė ja me 
kar tu su sa vo mo kyk la net ne pa ste bė da mi 
lai ko sku bos. O šis ne sto vi vie to je, vis skai
čiuo ja va lan das, mė ne sius, me tus...
 2001 me tų lap kri čio 6 die ną Jė zui tų 
gim na zi ja su lau kė de šimt me čio ju bi lie jaus, 
kai mo kyk la bu vo grą žin ta jė zui tams. Per 
šį trum pą lai ko tar pį gim na zi ja iš au gi no 
de šimt abi tu rien tų lai dų. Jiems jė zui tų 
gim na zi ja bu vo lyg mo ti na, glo bo jan ti sa vo 
vai kus. Ji pri ėmė vi sus iš skės to mis ran ko
mis, ug dė ne tik pro tą, bet ir dva sią, o at ėjus 
lai kui, iš lei do sa vo vai kus į sa va ran kiš ką 
gy ve ni mą, lin kė da ma vi so, kas ge riau sia.
 Ar įma no ma pa mirš ti sa vo mo ti ną? 
Ži no ma, ne! Tad, mie lo ji gim na zi ja, ta vęs 
ne pa mir šo ir bu vę mo ki niai. Vi si jie su si
rin ko į ju bi lie jų, no rė da mi pa si džiaug ti šia 
šven te kar tu su ta vi mi. 

Lai kas žmo gui yra duo tas tam, kad 
ji sai ženg tų pir myn, da ry tų si vis to
bu les nis, lai min ges nis, ei tų į Tiks lą.

Ch. Dic kens

 „Mo kyk lė le, kaip sma gu ir ge ra be
veik po sep ty ne rių me tų vėl per ženg ti 
ta vo slenks tį ir ras ti ta ve at si nau ji nu sią, 
pa si kei tu sią, su tik ti se nus drau gus ir pa
ma ty ti my li mus mo ky to jus. Lin ki me, kad 
gra žė tum ir keis tu mei si to liau, kad vėl 
to kia pat mie la pa si tik tum mus, pas ta ve 
grįž tan čius“, – to kį laiš ke lį pa ra šė 95/96 
me tų lai da.
 Kaip kiek vie nas vai kas il gi si sa vo 
mo ti nos, taip ir bu vu siems moks lei viams 
trūks ta ta vęs: „Aš la bai pa si ilgs tu mo kyk
los...“ – sa kė Ne ri ja.
 Bet tur būt pats svar biau sias jaus mas 
yra dė kin gu mas. „Už vis ką, ką da bar tu riu 
ir ką pa sie kiau, esu dė kin gas mo kyk lai, 
mo ky to jams ir sau“, – kar to jo ne vie nas 
bu vęs gim na zis tas.
 Jė zui tų gim na zi ja, tau yra ne abe jin gi 
ir ta vo drau gai: „Pas jus šil ta, ge ra, gra žu. 
Lin ki me, kad šis gro žis, gė ris ir ši lu ma iš
lik tų il gus me tus“. Tai – Ne pri gir din čių jų 
in ter na ti nės mo kyk los pa lin kė ji mas. 
 Tad, bran gio ji mo kyk la, ir to liau aug
ink mo ki nius ti kė ji mu, bran dink to bu lu
mu, būk kel ro dė žvaigž dė ži nių van de ny ne 
ir gy vuok, gy vuok, gy vuok...

Mûsø gimnazijose
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	 Pra	dė	ki	me	 anek	do	tu.	 Sy	kį	 kam	ba	ry	
mel	dė	si	be	ne	dik	ti	nas,	pran	ciš	ko	nas	ir	jė-
zui	tas.	Stai	ga	už	ge	so	švie	sa.	Be	ne	dik	ti	nas	
–	moks	lo	vy	ras	–	ėmė	svars	ty	ti,	gal	vo	ti,	
kaip	elek	tra	te	ka,	ko	kios	for	mu	lės	pa	dė	tų	
su	vok	ti	 šį	 reiš	ki	nį...	 Pran	ciš	ko	nas,	 cha-
riz	ma	ti	kas,	brinkt	ant	ke	lių	–	ėmė	šauk-
tis	Šven	to	sios	Dva	sios,	 kad	 Ji	 ap	švies	tų	
be	si	mel	džian	čius.	 Jė	zui	tas	 at	si	sto	jo	 ir	
pa	spau	dė	jun	gik	lį…	Kaip	šią	anek	do	ti	nę	
si	tu	a	ci	ją	su	sie	tu	me	su	šian	die	ni	niais	iš	šū-
kiais,	me	ta	mais	be	si	mo	kan	čiam	jau	ni	mui,	
ir	jė	zui	tiš	ka	ug	dy	mo	fi	lo	so	fi	ja?
	 Jau	pir	mų	jų	Jė	zaus	Drau	gi	jos	mo	kyk	lų	
pe	da	go	gai	 da	li	jo	si	 idė	jo	mis	 ir	 pa	tir	ti	mi,	
ieš	ko	da	mi	 dės	nių	 bei	me	to	dų,	
pa	de	dan	čių	siek	ti	ge	res	nių	re	zul-
ta	tų.	Kiek	vie	na	ug	dy	mo	ins	ti	tu-
ci	ja	šiuos	dės	nius	pri	tai	kė	sa	vaip,	
iš	to	ir	gi	mė	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	ar	ba	
sis	te	mos	 stip	ry	bė.	 Šian	dien	 vi-
suo	me	nė	ypač	pa	brė	žia	ug	dy	mo	
ir	mo	ky	mo	ko	ky	bės	svar	bą.	Kaip	
tą	ko	ky	bę	pa	tik	rin	ti	ir	įver	tin	ti?
	 Vie	na	 nau	jau	sių	 ug	dy	mo	
ir	mo	ky	mo	 for	mų	 –	 pro	jek	tai.	
Svar	biau	sias	pro	jek	to	 re	zul	ta	tas	
–	po	ky	tis,	ga	li	my	bė	kiek	vie	nam	
pa	si	jus	ti	 svar	biam	 ir	 rei	ka	lin-
gam,	 iš	mok	ti	 sa	va	ran	kiš	ku	mo,	

Ses.editaŠicaitė,LŠKS,
VilniausjėzuitųgimnazijosdirektoriauspaVaduotoja

pro Jek TAi  – vie nA ug dy mo 
ir mo ky mo for mA 

prak	tiš	kai	 tai	ky	ti	 įgy	tas	 ži	nias,	mo	ky	tis	
ben	dra	dar	biau	ti	 ir	 aug	ti	 bei	 bręs	ti	 kaip	
ben	druo	me	nei.	 Per	fra	za	vus	 anek	do	tą,	
ga	li	my	bė	 lai	ku	 įjung	ti	 švie	są...	Vil	niaus	
jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jų	 ir	mo	ki	nių	
ben	druo	me	nė	šia	ga	li	my	be	ban	do	nau	do	tis	
jau	tre	jus	me	tus.
	 Džiau	gia	mės	 ben	dra	dar	bia	vi	mu	 su	
ke	lio	mis	 Eu	ro	pos	 jė	zui	tų	mo	kyk	lo	mis.	
Kas	met	po	vie	ną	moks	lei	vį	siun	čia	me	mo-
ky	tis	į	Šv.	Bla	žie	jaus	ko	le	gi	ją	Vo	kie	ti	jo	je.	
Šį	met	ten	stu	di	juo	ja	1B	kla	sės	gim	na	zis	tas	
Ju	lius	Na	sic	kas.	Kas	met	 bir	že	lio	 –	 lie-
pos	mė	ne	siais	ap	lan	ky	ti	tą	pa	čią	ko	le	gi	ją	
kvie	čia	mi	dar	10–12	gim	na	zis	tų.	Iš	vy	ko	je	

Mûsø gimnazijose
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gim	na	zis	tams	su	da	ro	mos	pui	kios	są	ly	gos	
prak	tiš	kai	 tai	ky	ti	 įgy	tas	 vo	kie	čių	 kal	bos	
ži	nias,	pa	si	sem	ti	pa	tir	ties	ir	da	ly	tis	sa	vą	ja.	
2002	m.	 ru	de	nį	pa	kvies	ti	 sta	žuo	tis	 ir	 du	
mū	sų	mo	ky	to	jai.
	 „Kaip	spręs	ti	kon	flik	tus?“	„Kaip	jų	iš-
veng	ti?“	Į	šiuos	ir	ki	tus	klau	si	mus	ban	do	
at	sa	ky	ti	 an	trų	 kla	sių	 gim	na	zis	tai,	 da	ly-
vau	jan	tys	ki	ta	me	tarp	tau	ti	nia	me	pro	jek	te	
„Kon	flik	tas	ir	su	sve	ti	mė	ji	mas“.
	 Šių	me	tų	ko	vo	1	die	ną	„Soc	ra	tes“	agen-
tū	rai	pa	tei	kė	me	dar	dvi	pa	raiš	kas	nau	jiems	
pro	jek	tams.	Pir	ma	sis	–	„Han	zos“	pro	jek-
tas	tarp	pen	kių	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	
(Olan	di	jos,	Vo	kie	ti	jos,	Veng	ri	jos,	Len	ki	jos	
ir	Lie	tu	vos).	Tre	jus	me	tus	ruo-šia	ma	si	stu-
di	juo	ti	Han	zos is	to	ri	nį-kul	tū	ri	nį	pa	vel	dą,	
ieš	ko	ti	kul	tū	ri	nių	ben	dru	mų,	steng	tis	su-
vok	ti	sa	ve	kaip	vals	ty	bės	–	ly	gia	tei	sės	ES	
na	rės	–	pi	lie	čius.	Pro	jek	to	da	ly	viai	ren	gia	si	
su	kur	ti	at	ski	rą	Han	zos	in	ter	ne	to	tin	kla	pį.	
Ant	ra	sis	pro	jek	tas	–	tarp	8	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	
mo	kyk	lų,	ku	rio	tiks	las	–	ge	ne	ti	niai	ty	ri	mai	
bo	ta	ni	kos	sri	ty	je.	Pro	jek	to	da	ly	viai	–	bio-
lo	gi	jos	mo	ky	to	jai	ir	tre	čių	kla	sių	gim	na-
zis	tai,	be	si	ruo	šian	tys	stu	di	juo	ti	bio	lo	gi	ją.
	 Džiau	gia	mės	ir	tri	ša	liu	pro	jek	tu	„Dau-
gu	ma	ir	ma	žu	mos“	tarp	Vo	kie	ti	jos,	Veng-
ri	jos	ir	Lie	tu	vos,	įgy	ven	di	na	mu	jau	ant	rus	
me	tus.	Pro	jek	to	da	ly	viai	stu	di	juo	ja	tau	ti	nių	
ma	žu	mų	 kul	tū	ri	nį	 sa	vi	tu	mą,	 jų	 in	dė	lį	 į	
ben	drą	na	cio	na	li	nį	kul	tū	ri	nį	pa	vel	dą,	ieš	ko	
pa	na	šu	mų	ir	skir	tu	mų,	lė	mu	sių	vie	no	kį	ar	
ki	to	kį	tų	pa	čių	tau	tų	li	ki	mą	to	se	Eu	ro	pos	
ša	ly	se.	Pir	mo	ji	ben	dra	dis	ku	si	jų	sto	vyk	la	
bu	vo	su	reng	ta	2001	m.	lie	pos	mė	ne	sį	mo-
kyk	los	sto	vyk	la	vie	tė	je	prie	Guops	tų	eže	ro.	
Ant	ras	 su	si	ti	ki	mas	 įvy	ko	va	sa	rį	Vo	kie	ti-
jo	je,	 Šv.	Bla	žie	jaus	 ko	le	gi	jo	je,	 tre	čia	sis	
pla	nuo	ja	mas	 lie	pą	Veng	ri	jo	je,	Miš	kol	cų	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je.
	 To	bu	lin	tis	 ga	li	 ir	mo	ky	to	jai.	Dvie	jų	
mė	ne	sių	va	dy	bos	kur	sus	Var	šu	vo	je	pa	gal	
IJELP	–	Tarp	tau	ti	nę	jė	zui	tų	švie	ti	mo	va-
do	vų	pro	gra	mą	–	bai	gė	ke	tu	ri	gim	na	zi	jos	
mo	ky	to	jai.	2002	m.	lie	pos	mė	ne	sį	pa	gal	tą	 Projektų	pristatymas	gimnazijos	šventėje

Mûsø gimnazijose
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Vie	nas	iš	jų	–	apie	pran	ciš	ko	nų	vie	nuo	ly-
ną,	ant	ra	sis	–	apie	Žur	na	lis	ti	kos	ins	ti	tu	tą.	
Ne	ti	kė	čiau	sias	ir	links	miau	sias	bu	vo	ki	tas	
pir	mo	kų	 dar	bas	 –	 baž	ny	ti	nių	 anek	do	tų	
rin	ki	nys.	Pro	jek	to	da	ly	viai	sa	kė	šią	te	mą	
rin	kę	si	 to	dėl,	 kad	bu	vę	 įdo	mu	pri	si	lies	ti	
prie	 „ne	lie	čia	mų“	 da	ly	kų.	 Ir	 „pri	si	lie-
tė“	–	su	rin	ko	net	tris	šim	tus	še	šias	de	šimt	
anek	do	tų,	iš	lei	do	kom	pak	ti	nę	plokš	te	lę.	Jų	
tei	gi	nį,	kad	„dėl	vi	so	to	bu	vo	ver	ta	pa	au-
ko	ti	da	lį	Vieš	pa	ties	gy	ven	ti	skir	to	lai	ko“,	
pa	tvir	ti	na	 ir	už	 šį	pro	jek	tą	pel	ny	ta	 II-oji	
vie	ta	 šių	me	tų	Res	pub	li	ki	nia	me	 jau	nų	jų	
fi	lo	lo	gų	kon	kur	se.
	 Kuk	lų	gim	na	zi	jos	pro	jek	tų	pri	sta	ty	mą	
no	rė	tų	si	 baig	ti	 re	to	ri	niu	 klau	si	mu,	 su-
sijusiu	su	pra	džio	je	pa	pa	sa	ko	tu	anek	do	tu:	
ar	 rink	da	mie	si	 pro	jek	tus	 iš	ve	di	nė	ja	me	
for	mu	les,	ar	įjun	gia	me	švie	są?..	O	gal	dar	
tik	 tie	sia	me	 ran	ką	 jun	gik	lio	 link?..	Kad	
ga	lė	tu	mė	te	 at	sa	ky	ti	 į	 šį	 klau	si	mą,	 siū	lo-
me	ap	lan	ky	ti	mū	sų	gim	na	zi	jos	 in	ter	ne	to	
sve	tai	nę	 (www.vjg.lt)	 bei	 pas	ku	ti	niuo	se	
šio	lei	di	nio	pus	la	piuo	se	pa	si	skai	ty	ti	ke	le	tą	
anek	do	tų	iš	mi	nė	to	rin	ki	nio.

pa	čią	pro	gra	mą	stu	di	jas	pra	dės	ki	ta	mo	ky-
to	jų	gru	pė.
	 O	kuo	ypa	tin	gi	mū	sų	pa	čių,	mo	kyk	li-
niai,	pro	jek	tai?	At	sa	ko	me	drą	siai	–	te	mų	
įvai	ro	ve,	pa	pras	tu	mu,	bet	ne	pra	stu	mu...	
Kiek	vie	nas	gim	na	zi	jos	ug	dy	ti	nis	kas	met	
ren	gia,	 vie	šai	 pri	sta	to	 ir	 gi	na	 pa	si	rink	tą	
pro	jek	tą.	Dar	bai	gi	na	mi	ypa	tin	gą	–	Gim-
na	zi	jos	die	ną	–	ko	vo	4-ąją.	Šven	tė	je	da	ly-
vau	ja	vi	sa	–	gim	na	zis	tų,	jų	tė	vų,	mo	ky	to	jų	
–	ben	druo	me	nė.
		 Ko	kios	te	mos	bu	vo	po	pu	lia	rios	šie	met?	
An	trų	 kla	sių	 gim	na	zis	tai	 ypač	 do	mė	jo	si	
po	li	ti	ka.	Dau	ge	lis	 rin	ko	si	 te	mą	 „Rin	ki-
mai“.	Kū	rė	bū	si	mas	par	ti	jas,	re	kla	mi	nius	
buk	le	tus,	skai	čia	vo,	kiek	rin	ki	mams	reik	tų	
iš	leis	ti	 pi	ni	gų.	Tre	čių	kla	sių	 gim	na	zis	tai	
kū	rė	 kom	piu	te	ri	nes	 pro	gra	mas,	 skir	tas	
sa	va	ran	kiš	kam	mo	ky	mui	si,	vie	nas	gim	na-
zis	tas	at	nau	ji	no	mo	kyk	los	in	ter	ne	to	sve	tai-
nę.	Šeš	to	kai	ty	ri	nė	jo	gim	na	zis	tų	žar	go	ną,	
iliust	ra	vo	 lie	tu	vių	 liau	dies	 sak	mes,	 kai	
ku	rie	 iš	lei	do	 tes	tų,	 skir	tų	 sa	va	ran	kiš	kam	
mo	ky	mui	si,	rin	ki	nu	kus.	Prak	tiš	kiau	si	pa	si-
ro	dė	penk	to	kai.	Mer	gai	tės	pri	sta	tė	siu	vi	nių	
kom	po	zi	ci	jų,	ber	niu	kai,	kaip	bū	si	mo	sios	
šei	mos	 „gal	vos“,	 pa	ga	mi	no	 įvai	riau	sių	
bui	ties	 reik	me	nų:	 lėkš	čių,	 pa	dėk	lų.	 Pir-
mų	kla	sių	gim	na	zis	tai	 su	kū	rė	du	fil	mus.	

Gimnazijos	direktorius	t.	Antanas	Gražulis,	SJ,		neat-
pažįsta	kai	kurių	savo	„gimnazisčių“	
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 t.aldonas.	 Pa	pras	tai	 sau	sio	 –	 va	sa	rio	mė	ne	siais	
Šiau	lių	 jė	zui	tų	na	muo	se	bū	na	 lais	vų	kam	ba	rių,	nes	čia	
gy	ve	nan	tys	nau	jo	kai	tuo	me	tu	yra	iš	vy	kę	at	lik	ti	prak	ti-
kos.	Tad	na	mus	ga	li	me	iš	nau	do	ti	įvai	rioms	re	ko	lek	ci	joms.	
Taip	gi	mė	min	tis	reng	ti	sa	vait	ga	lius	jau	niems	žmo	nėms,	
ieš	kan	tiems	sa	vo	jo	pa	šau	ki	mo.	Kai	prieš	tre	jus	me	tus	to	
ėmė	mės,	ma	nė	me,	kad	at	vyks	tan	čius	steng	si	mės	su	pa	žin-
din	ti	su	jė	zui	tų	dva	sin	gu	mu,	ta	čiau	grei	tai	su	pra	to	me,	kad	
mū	sų	tar	nys	tė	yra	daug	pla	tes	nė,	nes	kiek	vie	nam	žmo	gui,	
kad	ir	ką	jis	rink	tų	si	–	vie	nuo	lys	tę,	ku	ni	gys	tę	ar	šei	mą,	–	
sa	vo	pa	šau	ki	mą	at	pa	žin	ti	vie	no	dai	svar	bu.	To	dėl	vi	si	trys	
jau	ni	mui	skir	ti	sa	vait	ga	liai	va	di	na	mi	ben	drai	–	„Ke	lias“.
	 Pir	ma	sis	sa	vait	ga	lis	skir	tas	mal	dai	ir	po	kal	biams	apie	
pa	šau	ki	mą,	nes	pa	šau	ki	mas	at	pa	žįs	ta	mas	su	vo	kus,	ko	iš	
žmo	gaus	no	ri	Die	vas,	o	mal	da	pa	de	da	tai	at	skleis	ti.	Su-
pran	ta	ma,	ga	lu	ti	nai	ap	si	spręs	ti	per	tris	die	nas	ne	įma	no	ma,	
bet	kiek	vie	na	ga	li	my	bė	pa	bū	ti	ty	lo	je,	su	si	kaup	ti	į	mū	sų	
gy	ve	ni	mą	įne	ša	tam	tik	ro	aiš	ku	mo.	
	 Į	pir	mą	jį	su	si	ti	ki	mą	kvie	čia	me	ir	vai	ki	nus,	ir	mer	gi-
nas.	Pa	pras	tai	vi	sų	no	rin	čių	at	vyk	ti	į	šį	sa	vait	ga	lį	net	ir	
ne	pa	jė	gia	me	pri	im	ti,	nes	at	ski	ruo	se	kam	ba	riuo	se	ga	li	me	
ap	gy	ven	din	ti	tik	9–10	žmo	nių.	Į	an	trą	ir	tre	čią	sa	vait	ga	lį	
kvie	čia	me	tik	vai	ki	nus,	nes	šie	su	si	ti	ki	mai	yra	skir	ti	ieš-
kan	tiems	dva	si	nio	pa	šau	ki	mo.	
	 Pri	si	me	nu	sa	vo	svars	ty	mus	dėl	ku	ni	gys	tės	ir	ži	nau,	kad	
to	kiais	at	ve	jais	žmo	gus	lie	ka	la	bai	vie	ni	šas,	nes	daž	nai	

Šiauliųjėzuitųnamuosejautrejimetairengiami
jaunimo savaitgaliaipašaukimamsatpažinti.
apietai,

kur	ve	da	„Ke	lias“,

kalbėjomėssušiosprogramosvadovut.aldonu
gudaičiu,Sj,naujokuedgaruSprūgiubeiDa
riumiBrazioniu,RenataVyšniauskaite,guoda
aleknavičiūte,Vilniaus šv. juozapo kunigų
seminarijosklierikaisSauliumiBužausku ir
mariumiŽitkausku, dalyvavusiais „Kelio“
programoje.
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ne	tu	ri	 su	kuo	pa	si	kal	bė	ti	apie	sa	vo	 troš-
ki	mą,	 kam	 iš	sa	ky	ti	 sa	vo	 abe	jo	nių,	 ypač	
jei	gu	ap	lin	ki	niai	ne	pri	ta	ria	jo	pa	si	rin	ki	mui.	
Mes	sten	gia	mės	su	kur	ti	to	kią	ap	lin	ką,	kur	
žmo	nės	lais	vai	ga	lė	tų	pa	si	da	ly	ti	sa	vo	iš	gy-
ve	ni	mais.	
 edgaras.	Svar	bu	žmo	nėms	pa	aiš	kin	ti,	
kad	jei	ko	nors	la	bai	trokš	ti,	Die	vas	duo	da	
ma	lo	nę	at	pa	žin	ti,	ar	ta	vo	troš	ki	mas	tik	ras.	
Jei	gu	jau	čia	me	džiaugs	mą,	vi	di	nę	ra	my	bę,	
ga	li	me	ma	ny	ti,	kad	tai	iš	Die	vo.	Va	di	na	si,	
pa	si	rin	ko	me	 tei	sin	gai.	O	 jei	 tai	 da	rė	me	
sa	va	nau	diš	kai,	ra	my	bės	ne	bus.	
	 Ma	nau,	la	bai	svar	bu,	kad	jau	ni	žmo	nės	
ieš	ko,	sten	gia	si	su	pras	ti,	kam	jie	yra	su	kur-
ti,	kad	no	ri	bū	ti	su	Die	vu,	ne	svar	bu,	koks	
bū	tų	 jų	 pa	šau	ki	mas.	Ka	dan	gi	 šie	met	 aš	

buvau	kar	tu	su	jais,	su	ži	no	jau	daug	nau	jo,	
man	la	bai	pa	ti	ko	me	to	di	ka,	tai	ko	ma	tuo	se	
su	si	ti	ki	muo	se.	Nors	ben	drau	ja	ma	tik	tris	
die	nas,	 ta	čiau	 pro	gra	ma	 la	bai	 in	ten	sy	vi,	
daug	kal	ba	ma	apie	pa	šau	ki	mą,	kad	žmo-
nės	ga	lė	tų	su	vok	ti,	ko	jie	iš	tie	sų	no	ri,	kur	
links	ta	jų	šir	dis.	
 t.aldonas.	Šiek	tiek	mo	kė	mės	iš	Aust-
ri	jos	jė	zui	tų,	nes	jie	yra	įkū	rę	net	spe	cia	lius	
na	mus	pa	šau	ki	mo	ieš	kan	čiam	jau	ni	mui,	ku-
riuo	se	ap	si	lan	ko	per	300	žmo	nių	per	me	tus.	
Kai	ku	rie	ten	pra	lei	džia	ir	vi	są	sa	vai	tę.	

	 Ka	dan	gi	mes	to	kių	ga	li	my	bių	ne	tu	ri-
me,	su	t.	Vid	man	tu	Šim	kū	nu	pla	na	vo	me,	
kaip	 ne	per	krau	ti	 sa	vait	ga	lių	 pro	gra	mos,	
ir	drau	ge	–	kad	ji	bū	tų	prak	tiš	ka,	kon	kre	ti	
ir	pa	dė	tų	žmo	gui.	Su	pra	to	me,	kad	rei	kia	
lai	ko	 ty	lai,	 kad	 tu	ri	me	 pa	brėž	ti	mal	dos	
svar	bą,	 ta	čiau	 svar	biau	sia	 –	 at	skleis	ti,	
kad	di	džiau	sia	 ver	ty	bė	yra	 ne	ku	ni	gys	tė	
ar	 vie	nuo	lio	 gy	ve	ni	mas,	 o	 tai,	 jog	 vi	si	
esa	me	pa	šauk	ti	 bū	ti	 žmo	nė	mis!	Svar	bu,	
kad	žmo	gus	su	vok	tų,	 jog	jis	su	kur	tas	ne	
šiaip	sau,	kad	pa	jus	tų	sa	vo	ver	tę.	To	dėl	
kar	tu	su	t.	Vid	man	tu	jau	ni	mui	pir	miau	siai	
ir	 kal	ba	me	 apie	 ben	drą	jį	Die	vo	 pa	šau-
ki	mą	kiek	vie	nam	žmo	gui,	 vė	liau	 –	 apie	
spe	cia	liuo	sius	 pa	šau	ki	mus.	 Pvz.,	 vie	na	
kon	fe	ren	ci	ja	 skir	ta	 psi	cho	so	cia	li	niams	

žmo	gaus	 po	rei	kiams,	 ku	rių	 yra	 net	 21,	
ap	tar	ti.	Tai-kome	vie	no	jė	zui	to	psi	cho	lo-
go	me	to	di	ką,	pa	de	dan	čią	at	skleis	ti,	ko	kie	
po	rei	kiai	kiek	vie	nam	yra	 svar	biau	si.	Tai	
iš	si	aiš	ki	nus,	leng	viau	at	pa	žin	ti,	ką	rink	tis.	
Taip	kiek	vie	nas	ga	li	ge	riau	pa	žin	ti	sa	ve,	re-
a	liai	įver	tin	ti	sa	vo	po	rei	kius	ir	ga	li	my	bes.	
	 Ki	ta	 la	bai	 svar	bi	 te	ma:	 „Die	vo	va	lia	
ir	ma	no	va	lia“.	Ar	tai,	ko	aš	no	riu,	ir	tai,	
ko	no	ri	Die	vas,	su	si	ker	ta	ar	ne?	Kaip	at-
pa	žin	ti	Die	vo	 va	lią?	Žmo	nės	 nu	stem	ba	
iš	gir	dę	la	bai	pa	pras	tą	at	sa	ky	mą,	kad	Die	vo	
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va	lia	bū	tent	ir	at	si	sklei	džia	per	gi	liau	sius	
žmo	gaus	šir	dies	troš	ki	mus	bei	ieš	ko	ji	mus.	
Ten,	kur	dau	giau	mei	lės,	ten	ir	Die	vas	aiš-
kiau	pra	by	la.	Aš	pats	vis	la	biau	nu	stem	bu	
ma	ty	da	mas,	kaip	Jis	at	si	lie	pia	tam,	ku	ris	
nuo	šir	džiai	 ieš	ko.	Jei	gu	žmo	gus	ko	nors	
sie	kia	ne	 sa	va	nau	diškai,	 bet	 ieško	da	mas	
tie	sos,	Die	vas	 tie	siog	ne	ga	li	ne	at	si	liep	ti,	
ir	tai	kiek	vie	nas	ga	li	pa	liu	dy	ti.	
	 Ta	čiau	žmo	nės	kar	tais	ven	gia	at	si	liep	ti	
į	dva	si	nius	pa	šau	ki	mus,	nes	bi	jo	ri	zi	kos	ir	
at	sa	ko	my	bės.	Ar	ba	abe	jo	ja:	„Na,	 ir	kaip	
ma	ne	to	kį	Die	vas	ga	li	pa	šauk	ti!“	Tokiam	
rei	kia	pa	dė	ti	 la	biau	pa	si	ti	kė	ti	Die	vu.	Tai	
ne	reiš	kia,	kad	žmogų	bū	ti	na	stum	te	stum-
ti,	ta	čiau	pa	ste	bė	jau,	jog	pa	drą	sin	ti	daž	ną	
tik	rai	rei	kia	la	biau,	ne	gu	pri	stab	dy	ti.	Kai	
ku	rie	jau	čia	si	įsi	pa	rei	go	ję	rink	tis	vie	ną	ar	
ki	tą	ke	lią	ir	bi	jo	jo	at	si	sa	ky	ti	ma	ny	da	mi,	
kad	ki	to	kio	gy	ve	ni	mo	Die	vas	ne	lai	mins.	
Jei	žmo	gus	iš	lais	vė	ja	ir	su	pran	ta,	kad	ku-
ni	gys	tė	–	ne	jo	ke	lias,	ma	no	me,	jog	tai	ir	gi	
to	sa	vait	ga	lio	do	va	na	jam.	
	 Tre	či	ą	jį	sa	vait	ga	lį	pla	čiau	su	pa	žin	di	na-
me	su	Jė	zaus	Drau	gi	ja.	Kai	kas	klau	sia,	ar	
taip	ne	ver	buo	ja	me	sau	kan	di	da	tų.	De	ja,	po	
vi	sų	su	si	ti	ki	mų	tik	vie	nas	žmo	gus	pra	dė	jo	
la	biau	do	mė	tis	 jė	zui	tų	gy	ve	ni	mu.	Po	ra	 iš	
jų	 įsto	jo	 į	 kar	me	li	tų	vie	nuo	ly	ną,	ki	ti	 rin-
ko	si	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją	 ar	ba	 šei	mą,	 tre	ti	
dar	svars	to…	Tai	ro	do,	kad	šie	sa	vait	ga	liai	
tik	rai	yra	tar	nys	tė	vi	sai	Baž	ny	čiai,	vi	siems	
žmo	nėms,	 ieš	kan	tiems	pa	šau	ki	mo.	O	pa-
dė	da	mi	 jiems,	mes	 įgy	ven	di	na	me	 sa	vo,	
jė	zui	tų,	mi	si	ją	tar	nau	ti	žmo	nėms.	
	 Jau	pir	mai	siais	me	tais,	ren	giant	pro	gra-
mą	„Ke	lias“,	vy	ko	ir	8	die	nų	ig	na	ciš	kos	
re	ko	lek	ci	jos,	ku	rio	se	ga	lė	jo	da	ly	vau	ti	vi	si	
no	rin	tys.	Įdo	mu,	kad	to	kios	re	ko	lek	ci	jos	
taip	pat	tu	ri	įta	kos	to	li	mes	niam	gy	ve	ni	mui.	
Vie	na	ban	ko	tar	nau	to	ja	iš	Ro	kiš	kio	mums	
pa	ra	šė,	kad	po	to	kar	tu	su	bi	čiu	le	ka	te	che	te	
įstei	gė	Vai	kų	die	nos	cen	trą.	Ji	pri	si	pa	ži	no,	
kad	bū	tent	re	ko	lek	ci	jos	jai	pa	dė	jo	at	nau-
jin	ti	ry	šį	su	Die	vu.	O	tai	ir	yra	svar	biau	sia.	
Kai	žmo	gus	pa	jun	ta	gy	vą	ry	šį	su	Die	vu,	

jam	leng	viau	pri	im	ti	bet	ko	kį	spren	di	mą.	
Šian	dien	 ne	 vie	nas	 ieš	ko	 ben	drys	tės	 su	
Die	vu,	ir	Ig	na	co	me	to	dai,	ig	na	ciš	kos	re	ko-
lek	ci	jos	su	as	me	ni	niu	va	do	va	vi	mu,	ku	rios	
tam	pa	vis	po	pu	lia	res	nės,	tik	rai	ga	li	pa	dė-
ti…	Be	to,	vis	dau	giau	žmo	nių	da	ly	vau	ja	
va	di	na	mo	se	 re	ko	lek	ci	jo	se	 kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me.	Ry	go	je	 į	 to	kias	 re	ko	lek	ci	jas,	
ku	rias	 ve	da	 Ed	ga	ras,	 taip	 pat	 įsi	trau	kė	
bū	rys	žmo	nių.
 edgaras.	 Sau	sio	 21–28	 die	no	mis	
Šiau	liuo	se	 vy	ko	 ig	na	ciš	kos	 re	ko	lek	ci	jos	
lat	viams	pa	sau	lie	čiams,	iš	ku	rių	ti	kė	jo	mės	
to	li	mes	nės	 veik	los	 –	 ben	dra	dar	bia	vi	mo.	
Džiau	giuo	si,	kad	net	4	iš	jų	da	bar	pa	de	da	
man	ves	ti	re	ko	lek	ci	jas	kas	die	nia	me	gy	ve-
ni	me.	Pra	džio	je	į	jas	bu	vo	už	si	re	gist	ra	vę	27	
žmo	nės,	ta	čiau	per	pa	žįs	ta	mus	su	ži	no	jo	ir	
ki	ti,	tad	da	bar	su	si	ren	ka	per	60…	Kai	ku	rie	
gy	ve	na	net	 50–60	 ki	lo	met	rų	 nuo	Ry	gos	
ir	kas	sa	vai	tę	at	va	žiuo	ja	į	mū	sų	su	si	ti	ki-
mus.	Lat	vi	jo	je	 sėk	min	gai	 plin	ta	 kar	me-
li	tų	dva	sin	gu	mas,	nes	yra	pas	kar	me	li	tus	
stu	di	ja	vu	sių	 ku	ni	gų,	 o	 jė	zui	tų	mo	ky	mo	
la	bai	stin	ga.	Ne	se	niai	pas	mus	ir	gi	įsi	kū	rė	
ins	ti	tu	tas,	pa	na	šus	į	Kau	no	„Gy	ve	ni	mo	ir	
ti	kė	ji	mo“	 ins	ti	tu	tą.	Tad	per	 re	ko	lek	ci	jas	
bei	šio	ins	ti	tu	to	dar	bą	mes	ban	dy	si	me	su-
pa	žin	din	ti	su	jė	zui	tų	dva	sin	gu	mu.	
 t.aldonas.	Ta	čiau	su	si	du	ria	me	ir	su	
tam	tik	ra	pro	ble	ma.	Yra	žmo	nių,	ku	rie	per		
re	ko	lek	ci	ja	s	ar	su	si	kau	pi	mo	sa	vait	ga	lį	ge-
rai	jau	tė	si,	to	dėl	ne	są	mo	nin	gai	tai	ima	lai-
ky	ti	sa	vo	psi	cho	lo	gi	ne	te	ra	pi	ja.	Kar	tais	per	
me	tus	jie	da	ly	vau	ja	tre	jo	se	ar	ket	ve	rio	se	
re	ko	lek	ci	jo	se,	net	ne	kel	da	mi	sau	klau	si	mo,	
ko	dėl	tai	da	ro.	La	bai	ge	rai,	jei	gu	re	ko	lek-
ci	jų	va	do	vai	ga	li	su	žmo	nė	mis	pa	si	ma	ty	ti	
iš	anks	to	ir	iš	si	aiš	kin	ti,	ko	dėl	jie	to	no	ri.	
Ig	na	cas	nuo	lat	pa	brė	žia,	kad	re	ko	lek	ci	jos	
yra	ta	ry	tum	do	va	na,	ku	rią	pri	va	lu	pri	im	ti	
at	sa	kin	gai.	To	dėl	va	do	vai	tu	ri	steng	tis	at-
pa	žin	ti,	ar	žmo	gus	ja	no	rės	nau	do	tis	vie	nas	
pats,	 ar	 su	ge	bės	pa	si	da	ly	ti	 su	ki	tais,	nes	
šiuo	at	ve	ju	svar	biau	sia	–	skleis	ti	Evan	ge-
li	ją.	To	dėl	at	vy	ku	sių	jų	pas	mus	pir	miau	siai	
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pra	šo	me	at	sa	ky	ti	į	klau	si	mą:	„Ko	aš	no	riu,	
ko	 čia	 at	va	žia	vau?“	Kai	 žmo	gus	 ži	no,	
ko	 sie	kia,	 jam	 leng	viau	 pa	dė	ti.	 Ig	na	cas	
pa	brė	žia,	 kad	 ir	mels	da	mie	si	 tu	rė	tu	me	
bū	ti	kuo	kon	kre	tes	ni,	o	ne	vien	sa	ky	tu	me:	
„No	rė	čiau	 bū	ti	 ge	res	nis“.	 Pvz.,	 ver	čiau	
klaus	ti:	 „Vieš	pa	tie,	 ką	 tu	 da	ry	da	vai,	 kai	
Tau	bū	da	vo	sun	ku	at	leis	ti,	pa	sa	kyk,	kaip	
man	elg	tis?“	Kuo	kon	kre	čiau	ben	drau	ji	su	
Die	vu,	tuo	la	biau	Jis	tau	at	si	sklei	džia	tap-
da	mas	as	me	niu,	ku	riam	ga	li	sa	ky	ti	„Tu“.
	 Kai	ku	rie	jau	di	na	si,	kad	per	re	ko	lek	ci-
jas	ne	si	se	ka	pa	si	ner	ti	į	mal	dą.	O	gal	Die	vas	
juos	kvie	čia	pa	pras	tes	nei	mal	dai,	gal	šiuo	
me	tu	ap	skri	tai	svar	biau	sia	–	ge	rai	at	lik	ti	
sa	vo	pa	rei	gas	dar	be,	šei	mo	je,	ap	lin	ki	niams	
liu	dy	ti	Die	vo	bu	vi	mą?	Ne	rei	kia	ly	giuo	tis	
į	ki	tus	–	tas	ar	ba	anas	at	li	ko	re	ko	lek	ci	jas,	
ir	man	bū	ti	na.	Ne!	Die	vas	kiek	vie	ną	ve	da	
sa	vo	ke	liu.	
Darius.	Aš	 į	Šiau	lius	va	žia	vau	po	eg	za-
mi	nų	se	si	jos,	tad	tar	si	no	rė	jo	si	nuo	vis	ko	
pa	bėg	ti,	 iš	trūk	ti	 iš	 to,	kuo	gy	ve	nau	anks-

čiau.	Da	bar	 su	pran	tu,	 kad	
il	gė	jau	si	re	ko	lek	ci	jų,	ta	čiau	
iki	tol	nei	re	ko	lek	ci	jo	se,	nei	
pa	na	šia	me	sa	vait	ga	ly	je	nie-
ka	da	 ne	bu	vau	 da	ly	va	vęs,	
tad	 ne	ži	no	jau,	 ko	 ti	kė	tis.	
Nors	 čia	 vy	ko	 pa	skai	tos,	
pa	si	da	li	ji	mai,	 po	kal	biai	
apie	pa	šau	ki	mą,	jė	zui	tų	gy-
ve	ni	mą,	tai	ne	bu	vo	įpras	tos	
re	ko	lek	ci	jos,	 nes	 va	ka	re	
ėjo	me	į	spek	tak	lį,	ki	tą	die	ną	
vy	ko	me	į	Kry	žių	kal	ną,	ap-
lan	kė	me	bro	lius	pran	ciš	ko-

nus.	Aš	pa	tai	kiau	į	tre	či	ą	jį	sa	vait	ga	lį,	ku	ris	
skir	tas	 be	si	do	min	tiems	 jė	zui	tų	 veik	la	 ir	
pa	šau	ki	mu,	bet	iš	tie	sų	ga	vau	tą	pa	tį	kaip	
ir	tie,	ku	rie	at	vyks	ta	į	pir	mą	jį	sa	vait	ga	lį.	
	 Tie	są	sa	kant,	bu	vau	su	si	da	ręs	tam	tik-
rą	 ste	re	o	ti	pą,	kaip	gy	ve	na	 ir	 ko	kie	bū	na	
vie	nuo	liai…	O	jie	pa	si	ro	dė	vi	sai	ki	to	kie	
–	mie	li,	 pa	pras	ti	 žmo	nės.	 La	bai	 pa	ti	ko	
jų	ben	druo	me	nė,	tai,	kad	vi	si	drau	ge	ga-

lė	jo	me	 at	vi	rai	 pa	si	kal	bė	ti	 apie	 įvai	rias	
ak	tu	a	lias	 pro	ble	mas.	 Ka	dan	gi	 Ig	na	co	
dva	sin	gu	mas,	jo	siū	lo	mi	mal	dos	bū	dai	ir	
dva	si	nių	pra	ty	bų	me	to	di	ka	man	bu	vo	vi-
siš	kai	nau	jas	da	ly	kas,	džiau	giau	si	su	tuo	
su	si	pa	ži	nęs.	Net	iš	si	pra	šiau	kny	gu	tės	apie	
mal	dą	pa	gal	šv.	Ig	na	cą.	
	 Ten	Die	vu	lis	man	tik	rai	daug	da	vė	ir	
dar	„drėb	te	lė	jo“.	Iš	va	žia	vau	la	bai	pa	ky	lė-
tas,	jaus	da	mas	tik	rą	dva	si	nį	at	si	nau	ji	ni	mą,	
iš	lais	vė	jęs	 nuo	 anks	tes	nių	 ste	re	o	ti	pų	 ir	
su	pra	tęs,	koks	yra	ma	no	pa	šau	ki	mas	–	aš	
tik	rai	esu	šei	mos	žmo	gus.	Kol	kas	jau	čiuo-
si	 pa	tai	kęs	 į	 de	šim	tu	ką.	Ka	žin	 ar	 ga	lė	jo	
bū	ti	dar	ge	riau…
 Renata.	Da	riui	grį	žus	iš	Šiau	lių,	vi	sus	
me	tus	 tik	 ir	 gir	dė	da	vau:	 kaip	 tė	vas	Al-
do	nas	sa	kė,	kaip	jis	juo	ka	vo…	Tai	ma	ne	
la	bai	su	in	tri	ga	vo,	ne	kan	triai	lau	kiau	ki	tų	
me	tų,	pa	ti	no	rė	da	ma	iš	si	aiš	kin	ti,	kas	gi	ten	
vyks	ta.
	 Va	žia	vau	 ne	tu	rė	da	ma	 kon	kre	taus	
tiks	lo,	 bu	vau	 pa	si	ren	gu	si	 pri	im	ti	 tai,	 ką	
Die	vas	duos…	Kai	pir	mą	va	ka	rą	kal	bė	jo-
mės,	pa	sa	kiau,	kad	no	rė	čiau	vėl	su	si	tik	ti	
su	Juo	vei	das	į	Vei	dą.	Ka	dan	gi	pas	ku	ti	nis	
pus	me	tis	bu	vo	la	bai	in	ten	sy	vus,	vi	są	lai	ką	
te	ko	 lėk	ti	 pa	knops	to	mis,	 ši	to	 la	bai	 trū-
ko.	Pa	si	klau	sęs	mū	sų,	 t.	Al	do	nas	 tru	pu	tį	
su	abe	jo	jo,	ar	čia	pa	tai	kė	me,	–	gal	la	biau	
ver	tė	jo	rink	tis	re	ko	lek	ci	jas…	
 guoda.	Aš	tur	būt	taip	pat	važia	vau	la-
biau	ieš	ko	da	ma	dva	si	nės	at	gai	vos,	ta	čiau	
to	 sa	vait	ga	lio	 te	ma	 bet	 ku	riam	 jau	nam	
žmo	gui	tik	rai	yra	la	bai	ak	tu	a	li.	Kal	bė	jo	mės	
apie	bū	dus,	kaip	rink	tis,	kaip	at	pa	žin	ti	sa	vo	
pa	šau	ki	mą.	Vie	ni	 svar	biau	sių	man	bu	vo	
po	kal	biai	 apie	 žmo	gaus	 ir	Die	vo	 va	lią,	
nes,	 kaip	 ir	 dau	ge	lis	 žmo	nių,	 aš	 tu	rė	jau	
ga	na	iš	kreip	tą	jos	su	vo	ki	mą.	Pvz.,	vie	nai	
už	sie	ny	je	gy	ve	nan	čiai	ma	no	drau	gei	 jau	
tris	de	šimt	ir	ji	sva	jo	ja	su	kur	ti	šei	mą,	ta	čiau	
kaž	ku	ria	me	vie	nuo	ly	ne	jos	pa	klau	sė,	gal	
tap	tų	vie	nuo	le.	Nors	ji	la	bai	no	ri	su	tik	ti	jai	
skir	tą	žmo	gų	ir	iš	te	kė	ti,	pra	dė	jo	abe	jo	ti:	gal	
Die	vas	tik	rai	no	ri,	kad	ji	bū	tų	vie	nuo	lė?	Ne	
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Guoda	ir	Renata

vie	ną	mū	sų	taip	pat	kan	ki	na	pa	na	šios	abe	jo-
nės,	o	per	tą	sa	vait	ga	lį	man	ta	po	aiš	ku,	kad	
nu	spręs	ti	 tu	ri	pats	 žmo	gus,	 su	pras	da	mas,	
kad	Die	vas	pri	ta	ria	jo	pa	si	rin	ki	mui,	 jei	gu	
tai	nė	ra	nuo	dė	mė.	
	 Da	rius	 sa	kė,	kad	 jam	pa	si	da	rė	aiš	ku,	
koks	jo	pa	šau	ki	mas.	Man	ir	gi	ta	po	kur	kas	
aiš	kiau.	Po	to	sa	vait	ga	lio	tik	rai	su	vo	kiau,	
kad	esu	skir	ta	šei	mai.	Tai	su	pras	ti	pa	dė	jo	
įvai	rios	pra	ty	bos,	ga	li	my	bė	pa	bū	ti	ty	lo	je	
pa	čiai	 su	 sa	vi	mi.	T.	Al	do	nas	 nuo	lat	 pri-
min	da	vo,	kad	šį	sa	vait	ga	lį	rei	kė	tų	pri	im	ti	
kaip	do	va	ną,	nes	pa	sau	lio	rit	mas	ir	tem	pas	
mums	ne	lei	džia	su	sto	ti,	nu	rim	ti,	nu	til	ti	ir	
iš	girs	ti,	ką	sa	ko	šir	dis.	O	tik	nu	ti	lus	ga	li	ma	
vis	ką	ge	riau	ap	mąs	ty	ti,	įsi	klau	sy	ti	į	sa	vo	
šir	dį,	at	skleis	ti	Die	vo	va	lią	ir	tai,	ar	ta	vo	ji	
su	ja	su	tam	pa.
 Renata.	Daž	niau	siai	mes	 gy	ve	na	me	
ar	ba	pra	ei	ti	mi,	ar	ba	at	ei	ti	mi,	o	rei	kė	tų	stab-
te	lė	ti	ir	pri	si	min	ti,	kad	su	Die	vu	esa	me	čia	
ir	da	bar!	Man	la	biau	siai	įstri	go	ra	gi	ni	mas	
gy	ven	ti	da	bar,	šia	mi	nu	te.	At	ro	do,	kad	tai	
la	bai	pa	pras	ta,	ta	čiau	iš	tie	sų	įsi	są	mo	nin-
ti	ne	leng	va.	Jei	gu	nie	kas	ne	bū	tų	apie	tai	
kal	bė	jęs,	ir	ne	su	si	mąs	ty	čiau.	Iš	to	sa	vait-
ga	lio	šir	dy	je	iš	si	ve	žiau	vi	sai	ki	to	kį	Die	vo	
ar	tu	mo	pa	jau	ti	mą,	at	ro	dė,	kad	tuo	me	tu	Jis	
ma	ne	kaž	kam	ruo	šia…	
 Saulius.	Ma	nau,	kad	kiek	vie	nas,	ku-
ris	 gal	vo	ja	 apie	 ku	ni	gys	tę,	 vie	nuo	lys	tę,	
net	ir	apie	šei	mą,	tu	rė	tų	ieš	ko	ti	ga	li	my	bių	
iš	skaid	rin	ti	sa	vo	pa	šau	ki	mą.	Aš	į	Šiau	lius	

su	si	ruo	šiau	kan	ki	na	mas	abe	jo	nės,	ne	ži	no-
da	mas,	 ką	 iš	 tie	sų	 tu	riu	 at	sa	ky	ti	Die	vui,	
ta	čiau	 la	bai	 no	rė	jau	 ga	lu	ti	nai	 iš	spręs	ti	
di	le	mą,	ką	rink	tis.	Sa	vait	ga	lis,	pra	leis	tas	
jė	zui	tų	 na	muo	se,	 pir	miau	sia	 iš	sklai	dė	
ma	no	 iliu	zi	jas.	Čia	ne	bu	vo	sie	kia	ma	nei	
mus	nu	vil	ti,	nei	su	vi	lio	ti,	o	tie	siog	re	a	liai	
at	skleis	ti,	 pa	si	da	ly	ti	 ku	ni	go	 pa	šau	ki	mo	
ir	 tar	nys	tės	 ypa	tu	mais.	La	biau	siai	ma	ne	
su	ža	vė	jo	ben	druo	me	niš	ku	mas,	kad	tu	da-
li	jie	si,	ieš	kai	ne	vie	nas,	kad	tu	ri	ga	li	my	bę	
su	ki	tais	žmo	nė	mis	ap	tar	ti,	kas	 tau	 rū	pi,	
tai	da	ry	da	mas	at	vi	rai,	gy	vai,	la	bai	nuo	šir-
džiai,	be	jo	kios	kau	kės	ar	pa	to	so.	Gal	to	mis	
die	no	mis	ir	iš	gy	ve	nau	tam	tik	rą	eu	fo	ri	ją,	
bet	mus	įspė	jo,	kad	to	kiais	mo	men	tais	ar,	
at	virkš	čiai,	 nu	si	mi	nus,	 ne	ga	li	ma	 pri	im	ti	
lem	tin	gų	spren	di	mų.	„Taip“	ar	ba	„ne“	rei-
kė	tų	pa	sa	ky	ti	tik	ta	da,	kai	vis	kas	nu	rims,	
kai	vėl	bū	si	pats	sa	vi	mi.	
	 Va	žiuo	da	mas	į	Šiau	lius,	slap	ta	vy	liau	si,	
kad,	ma	tyt,	Die	vui	rei	kė	tų	iš	tar	ti	„ne“,	nes	
min	tis	apie	ku	ni	gys	tę	man	nuo	lat	kė	lė	keis-
tą	ne	ra	my	bę.	Ta	čiau	ten	per	gal	vo	jau,	kas	
man	iki	tol	gy	ve	ni	me	bu	vo	svar	biau	sia,	ir	
su	pra	tau,	kad	Die	vas	ma	ne	my	li	to	kį,	koks	
esu	–	su	ma	no	pri	gim	ti	mi,	ypa	tu	mais,	pri-
va	lu	mais	bei	trū	ku	mais	ir	bū	tent	to	kį	ma	ne	
kvie	čia.	Ten	be	bū	nant,	slap	tas	troš	ki	mas	ir	
vil	tis	tap	ti	ku	ni	gu	tik	tai	su	stip	rė	jo.	Vė	liau	
džiaugs	mas	dėl	ma	no	ap	si	spren	di	mo	nuo-
lat	di	dė	jo…	
	 Jė	zui	tai	 ap	skri	tai	man	 la	bai	 ar	ti	mi,	
nes,	ma	no	nuo	mo	ne,	jie	su	ge	ba	su	de	rin	ti	
veik	lą	ir	mal	dos	gy	ve	ni	mą.	Bū	tent	iš	Ig-
na	co	mo	ko	mės	į	mal	dą	įtrauk	ti	vi	sus	sa	vo	
po	jū	čius.	Taip	ji	tam	pa	ak	ty	ves	nė,	ir	man	
tai	 la	bai	pa	dė	jo.	Gal	yra	 ir	ki	to	kių	bū	dų	
ar	 ga	li	my	bių,	 ta	čiau	Die	vas	man	 lei	do	
su	tik	ti	bū	tent	tuos	žmo	nes	ir	at	vė	rė	to	kias	
ga	li	my	bes,	 to	dėl	 džiau	giuo	si,	 kad	 jo	mis	
pa	si	nau	do	jau…	Tai	man	bu	vo	lyg	ir	tam	
tik	ras	žen	klas	 iš	Die	vo,	pa	tvir	ti	nan	tis	Jo	
kvie	ti	mą,	Jo	pa	šau	ki	mą.	
 marius.	Skir	tin	gai	nei	Sau	lius,	aš	jau	
bu	vau	ap	si	spren	dęs	sto	ti	į	se	mi	na	ri	ją.	Gy-
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ve	nau	pas	ku	ni	gą,	dir	bau	zak	ris	ti	jo	nu.	Vie-
ną	va	ka	rą	„San	do	ros“	žur	na	le	per	skai	čiau	
skel	bi	mą,	kad	ren	gia	mas	sa	vait	ga	lis	tiems,	
ku	rie	ruo	šia	si	ku	ni	gys	tei	ar	vie	nuo	lys	tei.	
Man	iš	kar	to	ki	lo	min	tis,	kad	pri	va	lau	ten	
nu	vyk	ti,	nors	iki	tol	nie	ka	da	ne	bu	vau	bu-
vęs	Šiau	liuo	se	ir	ap	skri	tai	ne	su	pra	tęs	ke-
liau	ti.	O	ko	ten	va	žia	vau?	Gi	liau	su	vok	ti,	
kas	yra	ku	ni	gys	tė,	ko	kiai	tar	nys	tei	ma	ne	
Die	vas	kvie	čia.	
	 Nors	sa	vait	ga	lio	pro	gra	ma	ir	bu	vo	nu-
maty	ta	la	bai	smul	kme	niš	kai,	iš	tie	sų	mes	
jos	ne	si	lai	kė	me.	Tai	 lei	do	pa	si	jus	ti	daug	
lais	viau,	 kaip	 na	muo	se…	Svar	biau	sias	
da	ly	kas	ten	–	na	tū	ra	lu	mas,	ne	jau	čiau	jo	kio	
spau	di	mo.	Jei	gu	no	ri	–	da	li	jie	si,	ne	no	ri	–	
ne.	Sa	kai	taip,	kaip	yra	tau,	nie	kas	ne	rei-
ka	lau	ja,	kad	pa	sa	ky	tum	ką	nors	ypa	tin	go,	
ta	ve	pri	ima	to	kį,	koks	esi.	Tas	sa	vait	ga	lis	
pir	miau	siai	 pa	dė	jo	 ge	riau	 įver	tin	ti	 sa	ve	
ir	su	vok	ti,	kaip	Sau	lius	sa	kė,	jog	Die	vas	
ma	ne	kvie	čia	to	kį,	koks	esu.	Su	pra	tau	svar-
biau	sią	tie	są	–	Die	vas	no	ri,	kad	aš	bū	čiau	
lai	min	gas!	 Ir,	 jei	gu	ma	no	 šir	dy	je	 gi	mė	
troš	ki	mas	sto	ti	į	se	mi	na	ri	ją,	sek	ti	Kris	tų,	
Jis	ne	žais	ma	no	li	ki	mu.	

	 	Sa	vait	ga	lį	pra-
lei	do	me	 ke	tu	rie	se.	
Dar	 vie	nas	 vai	ki-
nas,	Arū	nas	 Jan-
kaus	kis,	po	to	įsto-
jo	 į	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją,	 nors,	
man	 at	ro	do,	 ta	da	
dar	 nė	 ne	gal	vo	jo	
apie	 ku	ni	gys	tę…	
Tai	 la	bai	 pra	džiu-
gi	no,	ir	mū	sų	ben-
dra	nuo	trau	ka	ta	po	
la	bai	bran	gi.
	 Tas	 tik	ru	mas,	
ta	da	 at	ve	dęs	ma	ne	
į	Šiau	lius,	ir	da	bar,	
se	mi	na	ri	jo	je,	man	
yra	 stip	rus	Die	vo	
žen	klas,	kad	čia	 iš	

tie	sų	ma	no	vie	ta.	To	dėl	ypač	tiems,	ku	rie	
ne	tu	ri	 ar	ti	mų	 drau	gų,	 ben	druo	me	nės	 ar	
juos	pa	lai	kan	čio	mal	dos	bū	re	lio,	tiems,	ku-
rių	pa	si	rin	ki	mui	gal	net	ir	tė	vai	ne	pri	ta	ria,	
pa	tar	čiau	to	kia	ga	li	my	be	pa	si	nau	do	ti,	nes	
tai	la	bai	su	stip	ri	na.	
 Saulius.	Man	 la	bai	 pa	ti	ko,	 kad	 to	
sa	vait	ga	lio	 pro	gra	ma,	 sa	ky	čiau,	 bu	vo	
iš	ti	si	nė.	Vy	ko	ne	tik	pa	skai	tos,	pa	si	da	li	ji-
mai,	bet	ir	prie	sta	lo	to	liau	kal	bė	da	vo	mės	
apie	tai,	kas	mums	rū	pi,	kiek	vie	nas	apie	
sa	vo	 ke	lio	nę	 pa	šau	ki	mo	 at	ra	di	mo	 link.	
Daug	juo	kau	da	vo	me…	Ap	lin	ka	ten	la	bai	
šei	my	niš	ka.	O	 sa	vo	 as	me	ni	nį	 ieš	ko	ji	mą	
pra	dė	ti	ar	 jį	 tęs	ti,	plė	to	ti	 ir	yra	ge	riau	sia	
na	tū	ra	lio	je	ap	lin	ko	je,	kur	jau	tie	si	lais	vas,	
ne	su	var	žy	tas,	kaip	na	mie…	Aš	ten	jau	čiau	
net	gi	ne	tė	viš	ką,	o	la	biau	bro	liš	ką	dva	si	nį	
pa	ly	dė	ji	mą,	kas	man	bu	vo	 la	bai	bran	gu.	
Į	ta	ve	ne	žiū	ri	ma	kaip	į	men	kes	nį,	nes	tu	
tik	 da	bar	 pra	de	di	 ke	liau	ti,	 ta	čiau	 kaip	 į	
ly	gia	ver	tį	ben	dra	dar	bį,	ben	dra	ke	lei	vį.	Tai	
su	tei	kia	tam	tik	rą	pa	si	ti	kė	ji	mą,	įgau	ni	drą-
sos	ieš	ko	ti,	tei	rau	tis,	gi	lin	tis,	mels	tis	ir…	
pats	nu	spręs	ti,	nes	to	už	ta	ve	joks	vie	nuo	lis	
ar	ku	ni	gas	ne	pa	da	rys.	
    

Pa ren gė Jū ra tė Gra by tė

Iš	kairės:	Marius,	Saulius,
t.	Aldonas	ir	Arūnas
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Am ži na sis vi sų da ly kų Vieš pa tie,
aš jau čiu Ta vo įdė mų žvilgs nį į ma ne,
jaučiu, kad šalia sto vin ti Ta vo Mo ti na 
taip pat į ma ne žiūri.
Žinau, kad su Ta vi mi yra vi sos dan gaus ga ly bės –
an ge lai, kan ki niai ir šven tie ji.
Vieš pa tie Jė zau, ka dan gi Tu įdie gei man troš ki mą
su dė ti sa vą ją au ką, įstengsiu tai padaryti,
jei gu Tu pats man pa dė si.
No riu, kad ma no troški mas ir pa si rin ki mas
bū tų toks pat kaip Ta va sis.
To dėl aš trokš tu gy ven ti kaip Tu. 
Žinau, Tu gy ve nai kaip pa pras tas žmo gus 
mažame nie ki na ma me mies te ly je.
Žinau, kad Tu re tai ka da nau do da vai si pa to gu mais ir 
nie ka da – pri vi le gi jo mis.
Ir kad Tu ryž tin gai at si sa kei pa si nau do ti jė ga. 
Aš ži nau, kad Tu la bai ken tė jai, 
kai di džiū nai Ta ve at me tė, ap lei do drau gai, 
kai visiems at ro dė, kad pa ty rei ne sėk mę.
Ži nau. Ir vos pajėgiu apie tai gal vo ti...
Bet nuo sta biau sia, 
kad Tu kvie ti ma ne sek ti paskui Tave 
ir bū ti drau ge su Ta vim.    

     J. A. Tet low, SJ

Iš	kairės:	Marius,	Saulius,
t.	Aldonas	ir	Arūnas
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	 Ig	na	co	 Lo	jo	los	 bi	čiu	liai	 ig	na	ciš	ką-
jė	zui	tiš	ką	mal	dą	 api	bū	din	da	vo	 įdo	miu	
po	sa	kiu:	con tem pla ti vus in ac tio ne,	 ku	rį	
į	lie	tu	vių	kal	bą	ga	lė	tu	me	vers	ti	būtikon
templiatyviamveikiant.	Bet	ką	tai	reiš	kia	
mums?	Ką	 Ig	na	co	 lai	kais	 tai	 reiš	kė	 jam	
pa	čiam	bei	jo	ar	ti	mie	siems?	Ga	lų	ga	le,	ką	
tuo	no	ri	ma	pa	sa	ky	ti?

gyvenimasvienuolyneirpasaulyje
	 Gal	tru	pu	tį	su	pap	ras	tin	da	mi,	ta	čiau	pa-
grįs	tai	ga	li	me	teig	ti,	kad	tiek	Ig	na	co	lai	kais,	
tiek	ir	anks	tes	niais	šimt	me	čiais	kal	bė	ti	apie	
kon	tem	plia	ty	vų	ir	ak	ty	vų	gy	ve	ni	mą	reiš	kė	
kal	bė	ti	apie	gy	ve	ni	mą	vie	nuo	ly	ne	ir	pa	sau-
ly	je.	Be	to,	anuo	met	vi	si	bu	vo	įsi	ti	ki	nę,	kad	
kon	tem	plia	ty	vus	vie	nuo	lių	gy	ve	ni	mas	yra	
to	bu	les	nis	už	pa	sau	lie	čių.
	 Pra	ėjo	ne	ma	žai	 lai	ko,	kol	 to	kia	mąs-
ty	se	na	pa	si	kei	tė.	Di	de	lę	įta	ką	tam	pa	da	rė	
šv.	To	mas	Ak	vi	nie	tis,	 sa	vo	or	di	no	 šū	kiu	
Con tem pla ta ali is tra de re	 iš	reikš	da	mas	
troš	ki	mą,	kad	„mal	dos	vai	siai	bū	tų	per	duo-
da	mi	ki	tiems“,	bei	kai	ku	rie	vi	du	ram	žių	
mis	ti	kai,	įtai	giu	sa	vo	gy	ve	ni	mo	pa	vyz	džiu	
pa	tei	si	nę	veik	li	ą	ją	Evan	ge	li	jos	Mor	tą.
	 Ig	na	cas	troš	ko,	kad	jo	ku	ria	mas	or	di	nas	
sa	vo	 apaš	ta	li	ne	 veik	la	 pa	dė	tų	 žmo	nėms	
ir	sten	gė	si	ne	įsi	vel	ti	į	gin	čą,	kas	svar	biau	
–	 veik	la	 ar	 kon	tem	plia	ci	ja.	 Jam	 la	biau	
rū	pė	jo,	kad	vis	kas	vyk	tų	„di	des	nei	Die	vo	
gar	bei“	ir	pa	dė	tų	žmo	gui	iš	mei	lės	vie	ny	tis	
su	Die	vu.

Wil li Lam bert, SJ 

Bū	ti	kon	tem	plia	ty	viam	vei	kiant

	 Pa	na	šiai	mąs	to	ir	šiuo	lai	ki	nis	žmo	gus,	
ku	riam	svar	bu	ne	tai,	kas	pra	na	šes	nis	–	vie-
nuo	lio	 ar	 pa	sau	lie	čio	 gy	ve	ni	mas,	 veik	la	
ar	kon	tem	plia	ci	ja,	–	o	koks	yra	ga	lu	ti	nis	
gy	ve	ni	mo	tiks	las.	

Vienytis suDievuperdarbą
	 Šv.	 Ig	na	co	„Dva	si	nių	pra	ty	bų“	pa	bai-
go	je	(Nr.	230	ir	to	liau)	ran	da	me	ste	bi	nan	čią	
nuo	ro	dą:	 rei	kia	ap	mąs	ty	ti,	kaip	Die	vas	 iš	
mei	lės	dar	buo	ja	si	dėl	žmo	nių,	rei	kia	žvelg	ti	
į	jį	„kaip	į	dirban	tį“!	Tuo	iš	sa	ko	ma	re	vo	liu-
cin	ga	tiems	lai	kams	min	tis:	čia	nu	ga	lė	tas	
dar	iš	an	ti	kos	pa	vel	dė	tas	po	žiū	ris	į	dar	bą	
kaip	ver	gų	ir	pa	pras	tos	liau	dies	už	si	ė	mi	mą.	
Jei	Ig	na	cui	Die	vas	yra	tas,	ku	ris	dar	buo-
ja	si,	o	per	dar	bą	pa	si	reiš	kia	Jo	mei	lė,	tai	
ir	žmo	gaus	dar	bas	ga	li	iš	reikš	ti	mei	lę	bei	
pa	dė	ti	jam	pa	čiam	bū	ti	Die	vo	mei	lė	je.
	 Vi	sa	 tai	 ge	riau	 ga	lė	tų	 pa	aiš	kin	ti	 Ig-
na	co	 laiš	kas	 stu	di	juo	jan	tiems	Coimb	ros	
jė	zui	tams.	Jis	no	rė	jo	pa	dė	ti	su	pras	ti,	kad	
jų	var	gi	nan	tis	dar	bas	ir	pats	pa	si	ruo	ši	mo	
apaš	ta	la	vi	mui	lai	kas	jau	sa	vai	me	yra	reikš-
min	gas,	 kad	 „tik	rie	ji	 da	ly	kai“	 ne	bū	ti	nai	
at	eis	 tik	tai	 vė	liau,	 įsi	trau	kus	 į	 apaš	ta	la-
vi	mą.	Ig	na	cas	tai	da	ro	ra	gin	da	mas	ti	kė	ti,	
kad	jie	jau	da	bar	ga	li	aug	ti	„nu	si	že	mi	ni	mu,	
kantry	be,	mei	le“	ir	t.	t.,	ir	kad	bū	tent	tai	
juos	pa	ver	čia	„ma	lo	nės	įran	kiais“.
	 Šiuo	at	ve	ju	ga	li	ma	 sa	ky	ti,	 kad	mei	le	
pažen	klin	tos,	ja	per	skverb	tos	stu	di	jos,	dar-
bai,	pa	stan	gos	pa	de	da	vie	ny	tis	su	Die	vu.
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Dvasioslaisvė
	 Kar	tais	Ig	na	co	ben	dra	žy	giai	su	di	de	le	
pa	gar	ba	kal	bė	da	vo	apie	vie	ną	ar	ki	tą	tė	vą	
kaip	„mal	dos	vy	rą“	ir	nu	steb	da	vo	ne	ti	kė-
tai	iš	gir	dę	ki	to	kį	Ig	na	co	ver	ti	ni	mą:	„Taip,	
jis	yra	ap	si	ma	ri	nęs	žmo	gus“.	Ig	na	cui	 tai	
reiš	kė,	 kad	 šis	 žmo	gus	 ne	ieš	ko	 pats	 sa-
vęs,	ne	tu	ri	egoiz	mo,	ne	sie	kia	nau	dos	sau.	
Dva	si	nė	se	 pra	ty	bo	se	 to	kį	 nu	si	tei	ki	mą	
Ig	na	cas	va	di	no	 „in	di	fe	ren	ci	ja“.	Ki	tur	 jis	
apie	tai	kal	ba	kaip	apie	„dva	sios	lais	vę“.	
Ši	dva	sios	lais	vė	–	tai	šir	dies	at	vi	ru	mas,	
pla	tu	mas,	 klus	nu	mas,	 pa	slan	ku	mas,	 lei-
džian	tys	žmo	gui	vi	sa	da	nau	jai	įsi	klau	sy	ti	
į	Die	vo	va	lią.	To	kį	„įpa	rei	go	jan	tį	at	si	da-
vi	mą“	(Teil	hard	de	Char	din,	SJ)	Ig	na	cas	
va	di	na	 „kas	die	ny	bės	mis	ti	ka“,	 „mis	ti	ne	
virkš	te	le“,	 su	jun	gian	čia	Die	vo	 va	lią	 su	
žmo	gaus	no	rais	ir	spren	di	mais.

VienytissuDievuvisur
	 Vei	ki	mo	 ir	 kon	tem	plia	ci	jos	 su	prie-
ši	ni	mas	 Ig	na	cui	 tam	pa	 ko	ne	 ant	ra	ei	lis	
da	ly	kas	vis	ką	ap	iman	čios	die	viš	kos-žmo-
giš	kos	mei	lės	 aki	vaiz	do	je.	Aiš	kiau	siai	
tai	 jis	 iš	reiš	kia	nu	ro	dy	da	mas,	 jog	rei	kia	
mo	ky	tis	„ieš	ko	ti	mū	sų	Vieš	pa	ties	ar	tu	mo	
vi	suo	se	da	ly	kuo	se,	pvz.,	ben	drau	jant,	ei-
nant,	žiū	rint,	ra	gau	jant,	klau	san	tis,	gal	vo-
jant	–	tie	siog	vi	sa	da.	[…]	Juk	die	viš	ko	ji	
Di	dy	bė	sa	vo	ar	tu	mu,	vei	ki	mu	ir	es	me	yra	
vi	suo	se	da	ly	kuo	se“	(„Dva	si	nis	die	no	raš-
tis“).
	 Tas,	ku	ris	ap	mąs	to	šias	ti	kė	ji	mo	tie	sas,	
sa	vo	gy	ve	ni	mą	su	vi	sais	kas	die	niais	rei	ka-
lais	įsitrau	kia	į	sa	vo	kon	tem	plia	ty	vią	mal-
dą.	Tas,	ku	ris	įgy	ven	di	na	tai,	ką	ap	mąs	tė,	
ak	ty	viai	gy	ve	na	kon	tem	pliuo	da	mas.	Tokia	
kon	tem	plia	ci	ja	ne	bė	ra	tik	tam	tik	ra	dva	si	nė	
pra	ty	ba,	ji	tam	pa	gy	ve	ni	mo	bū	du.	Vyks	ta	
tai,	apie	ką	apaštalas	Pau	lius	sa	ko:	„Mes	
ja	me	gy	ve	na	me,	ju	da	me	ir	esa	me“	(Apd	
17,	28).	Žmo	gus	vie	ni	ja	si	su	Die	vu	ei	da-
mas,	ra	gau	da	mas,	kal	bė	da	mas	–	vi	sa	da	ir	
per	vis	ką.

„Kadgeriausektųsi“
	 Ig	na	cui	veik	la	ir	kon	tem	plia	ci	ja	sie	ja	si	
įvai	riai:	per	dar	bą	pa	ly	din	čią	žai	biš	ką	mal	dą,	
są	ži	nės	ty	ri	mą,	ku	ris	veik	lą	įpi	na	į	mal	dą	ir	
jai	pa	ren	gia;	Eu	cha	ris	ti	ją,	ku	rios	me	tu	sa	vo	
rei	ka	lus,	net	iš	dės	ty	tus	raš	tu,	jis	su	de	da	ant	
al	to	riaus	ir	dar	dau	ge	liu	ki	tų	bū	dų.	Anot	Ig-
na	co,	veik	lą	ir	kon	tem	plia	ci	ją	sie	ja	ben	dras	
pa	grin	das:	gy	ve	ni	mas,	su	si	vie	ni	jus	su	Die	vu.	
Gal	būt	ge	riau	siai	tai	pa	aiš	kin	tų	vie	nos	ke	tur-
me	tės	mer	gai	tės	pa	vyz	dys.	
	 Ma	žo	ji	Ri	ta	jau	po	rą	va	lan	dų	pa	si	nė-
ru	si	į	žai	di	mą	ka	la	dė	lė	mis.	Stai	ga,	nie	ko	
ne	sa	kiu	si,	ji	at	si	sto	ja	ir	ei	na	pas	ma	mą,	dir-
ban	čią	ta	me	pa	čia	me	kam	ba	ry	je.	Pri	ėju	si	
at	si	re	mia	al	kū	nė	mis	į	jos	ke	lius,	pa	si	žiū	ri	
ir	sa	ko:	„Kad	ge	riau	sek	tų	si“.	Pas	kui	be	
jo	kių	ko	men	ta	rų	grįž	ta	prie	sa	vo	žaidimo.
	 Kas	gi	čia	vyks	ta?	Pats	svar	biau	sias	da-
ly	kas	vai	kui	yra	ar	ti	mas	ry	šys	su	my	li	mais	
žmo	nė	mis.	 Žai	di	mo	 įkarš	ty	je	mer	gai	tė	
gal	būt	vi	siš	kai	ne	gal	vo	jo	apie	sa	vo	ma	mą,	
ku	ri,	ko	ge	ro,	prieš	tai	irgi	jai	sa	kė:	„Eik,	
da	bar	pa	žaisk	vie	na“.	Ta	čiau	po	ku	rio	lai	ko	
ma	žy	lė	be	veik	ne	są	mo	nin	gai	pa	jun	ta,	kad	
jai	rei	kia	ar	ti	mo	kon	tak	to	ir	vėl	at	ei	na	pas	
ma	mą.	Ši	iš	reikš	to	ir	ne	iš	reikš	to	vie	ni	ji	mo-
si	kai	ta	ben	dra	ujant	ge	riau	siai	at	skleidžia	
tai,	kas	Ig	na	cui	yra	contemplativusinac
tio ne	–	būtikontempliatyviamveikiant.

Iš vo kie čių k. ver tė
 t. Lion gi nas Vir ba las, SJ
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	 Jau	pra	ėjo	lai	kai,	kai	džiau	gė	mės	bet	
ko	kiu	pri	sis	ta	ty	mu	in	ter	ne	te.	Fir	mos	pra-
dė	jo	ieš	ko	ti	nau	jų	veik	los	bū	dų,	uni	ver	si-
te	tai	pa	siū	lė	stu	di	jas	in	ter	ne	te.	Ką	nau	jo,	
at	ėjus	in	ter	ne	tui,	ga	vo	me	mes,	ti	kin	tie	ji?	
Jė	zui	tų	sve	tai	nė	(www.je	suit.lt)	sa	vo	lan-
ky	to	jus	 (ku	rių,	 be	je,	 kas	dien	 bū	na	 apie	
šim	tas)	 pa	kvie	tė	 į	 pa	ieš	ką.	Gal	 ga	li	ma	
mels	tis	in	ter	ne	tu?	Gal	čia	ga	li	ma	ku	ni	go	
at	vi	rai	pa	klaus	ti	apie	rū	pi	mus	da	ly	kus?	

maldairinternetas
	 Ar	ga	li	ma	mels	tis	pa	de	dant	kom	piu	te-
riui?	At	sa	ky	mą	 į	 šį	 klau	si	mą	 ra	si	te	 ap	si-
lan	kę	„Sak	ra	lio	je	erd	vė	je“	(www.je	suit.lt/
mal	da),	kur	be	si	nau	do	jan	tiems	kom	piu	te	riu	
siū	lo	ma	 5–10	mi	nu	čių	 su	si	kaup	ti.	Nuo	
1999	m.	Ai	ri	jos	jė	zui	tų	ke	lio	mis	kal	bo	mis	
ren	gia	ma	me	tin	kla	py	je	„Sak	ra	li	erd	vė“	to-
kį	mal	dos	bū	dą	iš	ban	dė	jau	dau	giau	kaip	
3	mi	li	jo	nai	 in	ter	nau	tų	 (lie	tu	vių	 jė	zui	tų	
sve	tai	nė	 at	si	ra	do	 2001	m.).	 Lie	tu	viš	ka	
sve	tai	nė	daž	nai	at	nau	ji	na	ma:	kas	dien	kei-
čia	ma	 trum	pa	 Šven	to	jo	Raš	to	 iš	trau	ka,	
kas	sa	vai	tę	pa	si	ro	do	nau	jas	ap	mąs	ty	mams	
skir	tas	teks	tas.	Kad	mels	tis	sek	tų	si	ge	riau,	
tai	da	ry	ti	siū	lo	ma	ke	liais	eta	pais.	Sve	tai	nės	
lan	ky	to	jams	pa	tei	kia	mi	pa	si	ruo	ši	mo	pra	ti-
mai,	įva	das	į	mal	dą	ir	kt.	Bet	ku	ria	me	eta	pe	
ga	li	ma	 pa	si	nau	do	ti	 „Mal	dos	 va	do	vu“	 ir	
per	skai	ty	ti	iš	sa	mes	nį	pa	aiš	ki	ni	mą.	Mal	da	

Vir gi li jus Sau lius, SJ

jėzuitai
irinternetas

in	ter	ne	tu,	 ži	no	ma,	 tin	ka	 ne	 kiek	vie	nam,	
ta	čiau	tai	ga	li	pa	si	tar	nau	ti	mo	kan	tis	mels-
tis,	ieš	kant	tin	ka	mo	mal	dos	bū	do.	Esa	me	
dė	kin	gi	mū	sų	ben	dra	dar	biams,	pa	de	dan-
tiems	vers	ti	teks	tus	iš	an	glų	kal	bos.
	 „Mal	dos	apaš	ta	la	vi	mo“	tin	kla	py	je	ra-
si	te	kiek	vie	no	mė	ne	sio	po	pie	žiaus	mal	dos	
in	ten	ci	jas	–	ben	drą	ir	mi	si	jų.	Taip	at	krei-
pia	mas	dė	me	sys	į	ak	tu	a	lias	pro	ble	mas,	dėl	
ku	rių	tu	rė	tu	me	mels	tis.	Į	„Mal	dos	apaš	ta	la-
vi	mą“	ne	sun	kiai	ga	li	įsi	trauk	ti	kiek	vie	nas	
(www.je	suit.lt/in	ten	ci	jos).
	 Spar	tė	jant	 in	ter	ne	tu	per	duo	da	mos	in-
for	ma	ci	jos	 grei	čiui,	 ateityje	 pla	nuo	ja	me	
mū	sų	 sve	tai	nės	 lan	ky	to	jams	 pa	siū	ly	ti	
trum	pas	me	di	ta	ci	jas	su	pa	veiks	lais	ar	flash 
ani	ma	ci	jo	mis.

Bendravimassukunigais 
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	 Ne	vie	nas	tu	ri	klau	si	mų,	ku	riuos	ne	drą-
su	pa	teik	ti	ku	ni	gui	as	me	niš	kai.	In	ter	ne	te	
(www.je	suit.lt/fo	ru	mas)	ku	ni	gai	Vid	man-
tas	Šim	kū	nas	ir	Lion	gi	nas	Vir	ba	las	su	si-
lau	kia	 ne	ma	žai	 klau	si	mų	 apie	 iš	pa	žin	tį,	
dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	bei	ti	kė	ji	mo	sun	ku	mus.	
Ži	no	ma,	toks	ben	dra	vi	mo	bū	das	nie	ka	da	
ne	pa	keis	tik	ro	po	kal	bio	su	dva	sios	va	do	vu,	
ta	čiau	tai	ga	li	bū	ti	pir	mas	žings	nis	dia	lo	go	
link.	Ne	re	tai	ma	no	ma,	kad	ano	ni	miš	ku	mas	
in	ter	ne	te	 yra	 blo	gas	 reiš	ki	nys,	 ta	čiau	 iš	
tie	sų	ben	dra	vi	mas	in	ter	ne	tu	lei	džia	at	vi	rai	
pra	bil	ti	apie	sun	kiau	sias	mū	sų	gy	ve	ni	mo	
pu	ses,	pa	ban	dy	ti	iš	tar	ti,	su	for	mu	luo	ti	mus	
sle	gian	čią	pro	ble	mą.	Jau	ne	vie	nam	te	ko	
įsi	ti	kin	ti,	 kad	bai	min	ta	si	 vi	siš	kai	 be	 rei-
ka	lo,	kad	pro	ble	ma	ne	bu	vo	to	kia	di	de	lė.	
Ma	nau,	kad	šis	sie	lo	va	dos	eks	pe	ri	men	tas	
pa	si	tei	si	no.	Bū	tų	ge	rai,	jei	at	ei	ty	je	dau	giau	
ku	ni	gų	 in	ter	ne	tu	 ben	drau	tų	 su	 ti	kin	čiai-
siais	ar	Die	vo	te	bei	eš	kan	čiais	žmo	nė	mis.

Diskusijos
	 Jė	zui	tai	nie	ka	da	ne	ven	gė	leis	tis	į	dis-
pu	tus.	Gal	da	bar	ti	nia	me	in	ter	ne	to	fo	ru	me	
(www.je	suit.lt/fo	ru	mas)	 ir	 ne	sa	me	 la	bai	
ak	ty	vūs,	ta	čiau	bent	jau	su	tei	kia	me	erd	vę	
įvai	rioms	dis	ku	si	joms.	Ka	dan	gi	 fo	ru	mas	
at	vi	ras	 vi	siems,	 kar	tais	 dis	ku	si	jos	 bū	na	
tik	rai	karš	tos.	Įtam	pa	tarp	moks	lo	ir	re	li-

gi	jos,	eu	ta	na	zi	ja,	fa	na	tiz	mas,	ho	mo	sek	su-
a	lu	mas,	pro	ble	mos	se	mi	na	ri	jo	se	–	tai	tik	
ke	lių	dis	ku	si	jų	te	mos.	Jų	įvai	ro	vę	le	mia	tai,	
kad	fo	ru	mo	da	ly	viai	pri	klau	so	skir	tin	goms	
re	li	gi	nėms	gru	pėms	 ar	 net	 yra	 ate	is	tinių	
pa	žiū	rų.	Kiek	vie	nas	 fo	ru	mo	 lan	ky	to	jas	
ga	li	pra	dė	ti	nau	ją	 te	mą	ar	pa	si	sa	ky	ti	 jau	
esan	čia.	De	ja,	ka	ta	li	kai	dar	van	giai	gi	na	
sa	vo	min	tis	ir	idė	jas.	Gal	bi	jo	me	bū	ti	ne-
su	pras	ti?

jėzuitaiirXzona 
	 Pa	ste	bė	jau,	kad	yra	ne	ma	žai	jė	zui	tų-
fo	to	gra	fų,	ta	čiau	ne	re	tai	gra	žios	nuo	trau-
kos	taip	ir	lie	ka	dū	lė	ti	stal	čiuo	se.	Jė	zui	tų	
sve	tai	nė	je	 (www.je	suit.lt/nuo	trau	kos)	
ga	li	te	 pa	si	gė	rė	ti	 ke	le	tu	Vid	man	to	 Šim-
kū	no,	Vy	tau	to	Sa	daus	ko	bei	ki	tų	jė	zui	tų	
nuo	trau	kų.	
	 Sve	tai	nė	je	ra	si	te	in	for	ma	ci	ją	apie	Vil-
niaus	 šv.	 Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čią,	 jė	zui	tų	
šven	tuo	sius,	apie	da	bar	vei	kian	čias	jė	zui	tų	
gim	na	zi	jas,	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 veik	lą	 bei	
dva	sin	gu	mą.	 Ig	na	co	Lo	jo	los	 „Dva	si	nės	
pra	ty	bos“	 bei	 „Au	to	biog	ra	fi	ja“	 taip	 pat	
ne	sto	ko	ja	sve	tai	nės	lan	ky	to	jų	dė	me	sio.	
	 Sa	ko	ma,	kad	kiek	vie	nas	juo	kas	tu	ri	da	le	lę	
tie	sos.	Nors	mū	sų	hu	mo	ro	skyrelis	jau	se	no-
kai	bu	vo	at	nau	jin	tas,	ta	čiau	kai	ku	rie	juo	kai	
apie	jė	zui	tus	yra	ta	pę	tie	siog	kla	si	ka.
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	 Tęs	da	mas	 ig	na	ciš	ką	 tra	di	ci	ją	 dirb	ti	
ten,	kur	svar	biau	sia	ir	kur	ga	li	ma	pa	siek	ti	
dau	giau	siai	žmo	nių,	ga	lin	čių	tu	rė	ti	 įta	ką	
pla	čia	jai	vi	suo	me	nei,	t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis	
drau	ge	su	ki	tais	 jė	zui	tais,	 se	se	ri	mis	vie-
nuo	lė	mis	 bei	 pa	sau	lie	čiais	 nuo	1997	m.	
pra	dė	jo	 rū	pin	tis	 aka	de	mi	nės	 sie	lo	va	dos	
tra	di	ci	jų	 at	gai	vi	ni	mu	Lie	tu	vos	 uni	ver	si-
te	tuo	se,	ypač	Vil	niaus	uni	ver	si	te	te,	ku	ris	
dar	me	na	gar	bin	gą	 ir	 gi	lią	moks	li	nę	bei	
dva	si	nę	jė	zui	tų	pa	tir	tį.	
	 Nuo	 1998	m.	Vil	niaus	 uni	ver	si	te	te	
su	reng	tos	8	moks	li	nės-prak	ti	nės	kon	fe-
ren	ci	jos	 krikš	čio	nims	 dės	ty	to	jams	 bei	
stu	den	tams.	Kiek	vie	no	je	jų	da	ly	va	vo	apie	
70	Vil	niaus	 aukš	tų	jų	mo	kyk	lų,	Kau	no,	
Šiau	lių,	Klai	pė	dos	 uni	ver	si	te	tų,	 aukš-
tes	nių	jų	mo	kyk	lų	 dės	ty	to	jų	 ir	 stu	den	tų	
bei	 jau	ni	mo	or	ga	ni	za	ci	jų	 at	sto	vų.	Aka-

de	mi	nės	sie	lo	va	dos	pa	tir	ti	mi	da	li	jo	si	bei	
moks	li	nį-te	olo	gi	nį	šios	re	li	gi	nio	švie	ti	mo	
ir	 sie	lo	va	dos	 sri	ties	pa	grin	dą	 su	stip	ri	no	
sve	čiai	 ir	 lek	to	riai	 iš	 įvai	rių	 pa	sau	lio	
uni	ver	si	te	tų:	 	 F.	 Schul	le	ris	 (Vo	kie	ti	ja),	
A.	 Lin	ger	tai	tie	nė	 	 (JAV),	 L.	Klei-nas,	
SJ	 (JAV),	H.	Lom	ba	ert	sas	 (Bel	gi	ja),	B.	
Mal	vaux,	 SJ	 (Bel	gi	ja)	 ir	 ki	ti.	Už	sie	nio	
uni	ver	si	te	tų	sve	čiai	pa	de	da	ge	riau	su	vok	ti	
Lie	tu	vos	aka	de	mi	nės	sie	lo	va	dos	si	tu	a	ci-
ją	Vi	suo	ti	nės	Baž	ny	čios	kon	teks	te,	to	dėl	
tam	pa	 leng	viau	klo	ti	ne	 tik	moks	li	nius,	
bet	 ir	prak	ti	nius	aka	de	mi	nės	sie	lo	va	dos	
pa	ma	tus	Lie	tu	vo	je.	 Šių	me	tų	 ba	lan	džio	
mė	ne	sį	aš	tun	to	ji	moks	li	nė-prak	ti	nė	kon-
fe	ren	ci	ja	 te	ma	 „Krikš	čio	ny	bės	 at	ei	tis	
aka	de	mi	nė	je	 ben	druo	me	nė	je“	 vy	ko	 jau	
tri	juo	se	–	Klai	pė	dos,	Šiau	lių	ir	Vil	niaus	–	 
uni	ver	si	te	tuo	se.	

Ses. Aušra Karaliūtė, SJE

Akademinė	sielovada	
Vilniuje	ir	Lietuvoje

Moks	li	nės-prak	ti	nės	 kon	fe	ren-
ci	jos	„Dva	si	nių	ver	ty	bių	sklai	da	
aka	de	mi	nė	je	 ben	druo	me	nė	je“	
aki	mir	kos.	 Iš	 ka	irės:	 kun.	 prof.	
Kęs	tu	tis	Tri	ma	kas,	kard.	Aud	rys	
Juo	zas	Bač	kis	ir	
t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis
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	 Nuo	1998	m.	sa	vai	tę	trun	kan	čios	va-
sa	ros	 re	ko	lek	ci	jos,	 ad	ven	to	 ir	 ga	vė	nios	
dva	si	nio	su	si	kau	pi	mo	po	pie	tės	bei	se	mi	na-
rai	krikš	čio	nims	dės	ty	to	jams	ir	ak	ty	viems	
stu	den	tams,	 ku	riuo	se	 da	ly	vau	ja	 ne	 tik	
Vil	niaus	aukš	tų	jų	mo	kyk	lų,	bet	ir	Šiau	lių,	
Klai	pė	dos,	Kau	no	bei	ki	tų	Lie	tu	vos	mies-
tų	dės	ty	to	jai	bei	stu	den	tai,	pa	dė	jo	ge	riau	
su	vok	ti	pa	sau	lie	čių	vaid	me	nį	Baž	ny	čio	je	
ir	vi	suo	me	nė	je.	
	 Įver	ti	nęs,	 kad	 pa	grin	das	 aka	de	mi	nei	
sie	lo	va	dai	Lie	tu	vos	 aukš	to	sio	se	mo	kyk-
lo	se	jau	pa	dė	tas,	kar	di	no	las	A.	J.	Bač	kis	
2000	m.	įkū	rė	Vil	niaus	aka	de	mi	nės	sie	lo-
va	dos	cen	trą.	T.	A.	Sau	lai	čiui,	SJ,	pa	ves	ta	
va	do	vau	ti	 šiam	 cen	trui,	 ku	ris	 ir	 to	liau	
rū	pin	sis	 vis	 gi	les	niu	 aka	de	mi	nės	 ben-
druo	me	nės	 įkrikš	čio	ni	ni	mu	 aukš	to	sio	se	
ir	aukš	tes	nio	sio	se	mo	kyk	lo	se.	
 

At	si	da	vu	sių	sa	va	no	rių	dė	ka	pra	dė	jo	kur	tis	
ig	na	ciš	kos	dva	sios	„aka	de	mi	nės	sie	lo	va-
dos	 sto	te	lės“	 uni	ver	si	te	tų	 ben	dra	bu	čių	
mies	te	liuo	se.	Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	ir	Vil-
niaus	Ge	di	mi	no	 tech	ni	kos	 uni	ver	si	te	to	
stu	den	tų	ben	dra	bu	čių	ra	jo	ne	2001	m.	įsi-
kū	rė	 „Sau	lė	te	kio	 sto	te	lė	je“,	 ku	rio	je	 šiuo	
me	tu,	be	ki	tų,	su	au	gu	siems	ir	stu	den	tams	
skir	tų	 pro	gra	mų,	 vei	kia	 ir	Vai	kų	 die	nos	
pro	gra	ma.	Stu	di	juo	jan	tys	 tė	ve	liai	„sto	te-
lė	je“	ga	li	sau	giai	pa	lik	ti	sa	vo	ma	ža	me	čius	
vai	kus,	ku	rie	čia	ne	tik	pri	žiū	ri	mi,	bet	ir	
re	li	giš	kai	 ug	do	mi.	Taip	 pat	 stu	den	tams	

tei	kia	ma	 in	di	vi	du	a	li	 bei	 gru	pi	nė	 krikš-
čio	nio	 psi	cho	lo	go	 kon	sul	ta	ci	ja,	 ak	ty	viai	
ben	dra	dar	biau	jant	su	stu	den	tų	ben	dra	bu	čių	
ko	men	dan	tais,	ren	gia	ma	sa	vi	žu	dy	bių	pre-
ven	ci	jos	pro	gra	ma,	at	lie	ka	mi	so	cio	lo	gi	niai	
ty	ri	mai.	Kar	tu	su	stu	den	tais	or	ga	ni	zuo	ja-
mos	 re	li	gi	nės	 ir	 tau	ti	nės	 šven	tės,	 vei	kia	
dis	ku	si	jų	klu	bas,	ren	ka	si	stu	den	tų	mal	dos	
bū	re	liai,	vyks	ta	mal	dos	va	ka	rai.	
	 Pa	de	dant	 už	sie	nio	 fon	dams,	Vil	niaus	
pe	da	go	gi	nia	me	uni	ver	si	te	te	 re	mon	tuo	ja-
mos	 pa	tal	pos,	 kur	 jau	 šią	 va	sa	rą	 įsi	kurs	
sie	lo	va	dos	sto	te	lė	„Quo	Va	dis	“	bū	si	miems	
pe	da	go	gams.	 Čia	 taip	 pat	 kon	sul	tuos	
psi	cho	lo	gai,	 vyks	 dva	si	nio	 su	si	kau	pi	mo	
po	pie	tės,	 dės	ty	to	jų	 ir	 stu	den	tų	mal	dos	
va	ka	rai.	Ta	ria	ma	si	dėl	pa	tal	pų	ir	ga	li	my-
bės	 įkur	ti	„Niu	jor	ko“	 in	for	ma	ci	nį	cen	trą	
stu	den	tų	 taip	 pra	min	ta	me	VU	 ir	VGTU	
ben	dra	bu	čių	ra	jo	ne.
	 1999	m.	 ki	tų	 už	sie	nio	 uni	ver	si	te	tų	
pa	vyz	džiu	 gi	mė	 idė	ja	 su	da	ry	ti	 ga	li	my	bę	
su	krikš	čio	ny	bės	pa	grin	dais	su	si	pa	žin	ti	ir	
Lie	tu	vos	 uni	ver	si	te	tų ne	re	li	gi	nių	 stu	di	jų	
stu	den	tams.	Su	de	ri	nus	su	vie	tos	vys	ku	pu	
bei	uni	ver	si	te	tų	va	do	vy	be,	 į	 stu	di	jų	pro-
gra	mas	pa	vy	ko	įtrauk	ti	pa	pil	do	mą,	lais	vai	
pa	si	ren	ka	mą	 krikš	čio	ny	bės	 pa	grin	dų	 ir	
dva	sin	gu	mo	pa	skai	tų	 kur	są.	 Jo	 tiks	las	 –	
iš	ka	ta	li	kiš	kų	bei	eku	me	ni	nių	po	zi	ci	jų	ir	
aka	de	miš	kai	pa	trauk	liai	 su	pa	žin	din	ti	 su	
krikš	čio	ny	be,	at	krei	piant	ypa	tin	gą	dė	me	sį	
į	as	me	ni	nę	da	ly	vių	pa	tir	tį	bei	do	mė	ji	mą	si.	„Sau	lė	te	kio	sto	te	lės“	sa	va	no	rės	su	vai	kais
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	 Pir	miau	siai	toks	kur	sas	pra	dė	tas	dės	ty	ti	
Vil	niaus	 uni	ver	si	te	te.	 Šią	 ini	cia	ty	vą	 taip	
pat	pa	lan	kiai	su	ti	ko	Vil	niaus	pe	da	go	gi	nio	
uni	ver	si	te	to,	Dai	lės	 aka	de	mi	jos,	Ge	di-
mi	no	 tech	ni	kos	 uni	ver	si	te	to	 ir	Mu	zi	kos	
aka	de	mi	jos	rek	to	riai	bei	pro	rek	to	riai	stu-
di	jų	rei	ka	lams.	Pa	teik	tos	pro	gra	mos	bu	vo	
pa	tvir	tin	tos	 at	si	žvel	giant	 į	 kiek	vie	nos	
mo	kyk	los	spe	ci	fi	nius	rei	ka	la	vi	mus.	Aukš-
tų	jų	mo	kyk	lų	va	do	vai	do	mė	jo	si	stu	den	tų	
dva	si	niu	ug	dy	mu,	ta	čiau	ap	gai	les	ta	vo,	kad	
dėl	sil	pnos	ma	te	ria	li	nės	ba	zės	ne	ga	li	šių	
kur	sų	fi	nan	suo	ti.	To	dėl	tuo	rū	pin	tis	ten	ka	
pa	tiems	or	ga	ni	za	to	riams.	

	 2000–2002	m.	krikš	čio	niš	ko	po	bū	džio	
kur	są	 iš	klau	sė	 ir	 kre	di	tus	 ga	vo	 per	 560	
stu	den	tų	 iš	 6	Vil	niaus	mies	to	 aukš	tų	jų	
mo	kyk	lų.	
	 Vil	niaus	 uni	ver	si	te	to	 Šv.	 Jo	nų	 baž-
ny	čios,	 ku	riai	 va	do	vau	ja	 tė	vai	 jė	zui	tai,	
ben	druo	me	nė	sve	tin	gai	pri	ima	ir	aka	de-
mi	nės	sie	lo	va	dos	pro	gra	mų	da	ly	vius.	Čia	
vei	kia	dis	ku	si	jų	klu	bas,	vyks	ta	Šv.	Raš	to	
stu	di	jos	bei	jų	ap	ta	ri	mas,	kar	tu	šven	čia	ma	
sek	ma	die	nio	Eu	cha	ris	ti	ja,	 da	ly	vau	ja	ma	
ad	ven	to	ir	ga	vė	nios	dva	si	nio	su	si	kau	pi	mo	
po	pie	tė	se,	mal	dos	va	ka	ruo	se,	stu	den	tiš-
ko	se	 va	sa	ros	 re	ko	lek	ci	jo	se	 bei	 ig	na	ciš-
ko	se	re	ko	lek	ci	jo	se	kas	die	nia	me	gy	ve	ni-
me,	 drau	ge	 sto	vyk	lau	ja	ma,	 ke	liau	ja	ma,	
šven	čia	mos	 šven	tės.	 Jau	noms	 šei	moms	
taip	pat	ren	gia	mos	sto	vyk	los,	su	si	ti	ki	mai	
bei	re	ko	lek	ci	jos.	Ma	žie	ji	no	riai	ren	ka	si	į	
šv.	Mi	šias	vai	kams.	Nuo	2000-ųjų	ru	dens	
pra	dė	ta	rū	pin	tis	iš	si	sky	ru	sių	jų	sie	lo	va	da.	
Krikš	to	ir	Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra	men	tams	bei	
Pir	ma	jai	Ko	mu	ni	jai	pa	si	reng	ti,	 ti	kė	ji	mą	
at	nau	jin	ti	pa	de	da	įkrikš	čio	ni	ni	mo	pro	gra-
ma	–	ka	te	chu	me	na	tas.

Stu	den	tų	Mi	šios	sau	lei	te	kant	ant	Ne	mu	no	kran	to.	Autorės	nuotraukos
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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

T.
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	 „Lie	tu	vių	 mi	si	jos	 Ama	zo	nė	je“	 –	
taip	va	di	na	si	ką	tik	pa	si	ro	džiu	si	t.	An-
ta	no	Sau	lai	čio	ir	Alek	san	dro	Guo	bio	
kny	ga.	Apie	ką	ji,	la	bai	tiks	liai	nu	sa	ko	
pa	va	di	ni	mas.	
	 Ko	ge	ro,	 tik	siau	ram	žmo	nių	ra	tui	
ži	no	mos	 is	to	ri	jos,	 ku	rios	 ap	ra	šo	mos	
kny	go	je,	 –	 net	 ir	 ka	ta	li	kų	 spau	da	 iki	
šiol	 tė	ra	sky	ru	si	 la	bai	ma	žai	dė	me	sio	
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	t iems	 žmo	nių	 gy	ve	ni 	mams	
ato	kiau	sio	se	 pa	sau	lio	 vie	to	se,	 sklei-
džian	tiems	Gy	vo	jo	 Die	vo	 Ži	nią	 tarp	
įvai	riau	sių	ra	sių,	so	cia	li	nių	sluoks	nių,	
tau	ty	bių	 žmo	nių.	 To	kių,	 kas	die	ny	bės	
aki	mis	žiū	rint,	evan	ge	li	nių	avan	tiū	ris-
tų	 lie	tu	vai	čių	 są	ly	gi	nai	 ne	ma	žai	 bū	ta	
ir	to	li	mo	jo	je	Ama	zo	ni	jo	je,	o	jų	at	lik	ti	
dar	bai	mus	ga	li	nu	ste	bin	ti	 la	biau,	nei	
esa	me	pra	tę	šian	dien	„iš	mū	siš	kių“	ti-
kė	tis.	 Re	gis,	 iš	gy	ve	na	me	 di	džia	vy	rių	
ar	di	džią	dva	sios	jė	gą	tu	rin	čių	mo	te	rų	
sty	gių?	

Kny	ga	apie	šir	dies	
ir	pa	sau	lio	pla	tu	mas

	 Pa	sklai	dy	ki	te	 šią	 kny	gą.	 Štai	 vie-
nuo	lis	 sa	le	zie	tis	 kun.	 Ka	zys	 Bėkš	ta,	
ant	ro	po	lo	gas,	 ling	vis	tas,	 pe	da	go	gas,	
di	džią		ją	da	lį	sa	vo	gy	ve	ni	mo	sky	rė	in	dė	nų	
gen	čių	kul	tū	rai,	kal	boms	pa	žin	ti,	sau	go	ti	
ir	 puo	se	lė	ti,	 čia	bu	vių	 tei	sėms	 gin	ti.	Ar	
ga	li	te	 įsi	vaiz	duo	ti,	 kad	 ke	lioms	 in	dė	nų	
gen	tims	jis	iš	ra	do	raš	tą,	su	da	rė	žo	dy	nus,	
pa	ra	šė	gra	ma	ti	kas,	pa	ren	gė	so	li	dų	in	dė	nų	
le	gen	dų	 rin	ki	nį,	 į	 vie	ti	nes	 kal	bas	 ver	tė	
Evan	ge	li	ją?!	Jį	ga	lė	tu	me	va	din	ti	in	dė	nų	
Maž	vy	du,	Sir	vy	du	ir	Dau	kan	tu,	kar	tu	
su	dė	jus…	
	 Kun.	 Fer	di	nan	das	 Ben	do	rai	t is,	
pa	gal	 pro	fe	si	ją	 gy	dy	to	jas,	 pa	sta	tė	 di-
džiu	lę	šiuo	lai	ki	nę	li	go	ni	nę	ir	ke	tu	rias	
plau	kio	jan	čias	 am	bu	la	to	ri	jas,	 kad	
Ama	zo	nės	upy	nu	bū	tų	ga	li	ma	pa	siek	ti	
nuo	ša	liau	sius	 kraš	to	 kam	pe	lius.	 Vi	są	
gy	ve	ni	mą	pats	gy	dė	 ir	 glo	bo	jo	vi	sus,	
ku	rie	 už	suk	da	vo	 pas	 jį	 ir	 kū	no	 li	gų	
gy	dy	ti,	ir	dva	si	nė	mis	bė	do	mis	pa	si	da-
ly	ti,	ir	kas	die	ny	bės	var	gais	pa	si	guos	ti.	
Pa dre	Fer	di	nan	dui,	kaip	švel	niai	jį	va	di	no	
vie	ti	niai	gy	ven	to	jai,	vi	so	ke	rio	pai	tal	ki-

Naujos knygos 
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no	 vie	nuo	lė	 se	suo	Ksa	ve	ra	 –	 Emi	li	ja	
Ša	kė	nai	tė.	Jos	ran	ko	se	bu	vo	„mo	te	riš-
ka	sis“	li	go	ni	nės	ūkis,	mo	te	rų,	vai	kų	sie-
lo	va	da,	švie	ti	mas.	Ki	ta	se	suo	–	Liu	ci	ja	
Ma	zi	liaus	kai	tė	 –	 per	 didžiu	lius	var	gus	
ir	 išban	dy	mus	 įstei	gė	 li	go	ni	nę	 raup	suo-
tie	siems	ir	pa	ti	vi	są	lai	ką	jo	je	dir	bo.	
	 Kny	go	je	apie	lie	tu	vių	mi	si	jas	Ama	zo-
ni	jo	je	aps	tu	gra	žios	ir	„kvap	nios“	in	for-
ma	ci	jos	ne	tik	apie	mū	sų	tau	tie	čius,	bet	
ir	apie	čia	bu	vių	bui	tį,	pa	pro	čius,	įpro	čius,	
gy	ve	ni	mo	bū	dą…	Ap	skri	tai	kny	ga	ver	tin-
ga	bent	ke	le	tu	po	žiū	rių.	Vi	sų	pir	ma,	kaip	
mi	nė	jau,	 tai	 be	ne	 pir	mas	 rim	tas	 dar	bas	
apie	 lie	tu	vių	mi	si	jas	 šia	me	 kraš	te,	 tad	
vien	dėl	to	ji	ne	abe	jo	ti	nai	tu	ri	is	to	ri	nę	ir	
kul	tū	ri	nę	ver	tę.	Au	to	rių	įtai	gos	bei	ap	ra-
šo	mų	as	me	ny	bių	dva	sios	jė	ga	ne	ties	mu-
kiš	kai	pra	ple	čia	skai	ty	to	jo	krikš	čio	niš	kos	
ir	 ben	draž	mo	giš	kos	 at	sa	ko	my	bės	 ri	bas,	
įsten	gia	su	griau	ti	re	li	gi	nius,	kul	tū	ri	nius,	
so	cia	li	nius,	ra	si	nius,	tau	ti	nius	ir	vi	di	nius	
bar	je	rus,	ki	taip	 ta	riant	–	pra	plės	ti	 ir	 su-
šil	dy	ti	 šir	dį,	 pa	da	ry	ti	 ten	 šiek	 tiek	dau-
giau	vie	tos	ki	tam	ir	ki	to	kiam	nei	mes.	Ši	
kny	ga	 įtai	gi	 ir	 to	dėl,	kad	pa	ra	šy	ta	 la	bai	
pa	pras	ta,	 bet	 šil	ta	 kal	ba,	 tar	si	 da	li	jan	tis	
ke	lio	nių	įspū	džiais	su	bi	čiu	liu	prie	ka	vos	

puo	de	lio,	dėl	to	pri	ei	na	ma	la	bai	pla	čiam	
skai	ty	to	jų	ra	tui.	Ne	nuos	ta	bu,	juk	abu	au-
to	riai	as	me	niš	kai	pa	ži	no	jo	žmo	nes,	apie	
ku	riuos	 pa	sa	ko	ja,	 jiems	 pa	tiems	 te	ko	
lai	mė	 ža	vė	tis	 sod	ria	Ama	zo	nės	 gam	ta,	
ku	rios	ap	ra	šy	mai	kny	go	je	to	kie	jaut	rūs	ir	
pa	trauk	lūs.	A.	Guo	bys	da	ly	va	vo	dvie	jo	se	
eks	pe	di	ci	jo	se	į	ap	ra	šo	mas	vie	tas,	o	t.	A.	
Sau	lai	tis	pats	dau	ge	lį	me	tų	mi	sio	nie	ria-
vo	Bra	zi	li	jo	je,	nors	šio	je	kny	go	je	apie	
tai	ne	ra	si	te	nė	men	kiau	sios	užuo	mi	nos.	
Vi	sas	 jo	 dė	me	sys,	 kaip	 įpras	ta	 šiai	
as	me	ny	bei,	ir	čia	su	telk	tas	į	ki	tus. Jo	
ypa	tin	gus	ry	šius	su	šia	ša	li	mi	(ją	va	di	na	
sa	vo	 sie	los	na	mais)	 ir	 ten	gy	ve	nan	čiais	
žmo	nė	mis	 gal	 tik	 iš	duo	da	 ne	sle	pia	mas	
švel	nus	kal	bė	ji	mas	 ir	ypač	–	nuo	sta	biai	
jaut	rios	mal	dos-ap	mąs	ty	mai,	ra	šy	tos	bū-
tent	per	šias	mi	si	jas.
	 Įsi	gy	ki	te,	skai	ty	ki	te.	Ir	sa	vo	namuo	se	
tu	rė	si	te	mei	lin	gą	sve	čią,	į	ku	rį	pa	žvel-
gę	 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	dva	si	nes	pla	tu	mas.	

                  El vy ra Ku čins kai tėBrazilijos	vaikai

Kun.	F.	Bendoraitis
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	 [...]
	 Drau	go	jė	zui	to	pa	ra	pi	ja	di	do	ka.	Pa	žiū-
rė	jęs	 į	 smul	kų	 že	mė	la	pį,	ma	tai	 pau	piais	
iš	bars	ty	tas	 28	 ben	druo	me	nes,	 ku	rias	 jis	
ap	tar	nau	ja.	Upių,	ro	dos,	ke	tu	rios	ar	pen-
kios,	prie	jų	–	ke	le	tas	ben	druo	me	nių,	dar	
trys	–	prie	pa	grin	di	nės	Ama	zo	nės	pie	ti	nės	
va	gos	ir	vie	na	–	sa	le	lė	je.	Iki	to	li	miau	sios	
ben	druo	me	nės	 –	 10–12	 va	lan	dų	 lai	vu.	
Ku	ni	gas	tu	ri	bū	ti	ir	jū	rei	vis	upė	je,	ir	mo-
kė	ti	 pa	si	tai	sy	ti	 dy	ze	lio	 va	rik	lį,	 la	vi	ruo	ti	
siau	ruo	se	 ka	na	luo	se,	 iš	si	vir	ti	 val	gį,	 nes	
su	sto	jęs	 ben	druo	me	nė	se	 ne	ga	li	 pra	šy	ti	
val	gio	iš	gy	ven	to	jų	–	ta	da	jo	ne	pa	kaks	jų	
šei	moms.	Iš	kle	bo	ni	jos	iš	plau	kia	sa	vai	tei	
dviem,	lan	ko	vie	ną	ben	druo	me	nę	po	ki	tos.	
Mo	ko	vai	kus,	kal	ba	si	su	su	au	gu	siaisiais,	
ap	ves	di	na,	 krikš	ti	ja,	 pa	te	pa	 li	go	nius,	 iš-
klau	so	ben	druo	me	nės	bė	dų,	rū	pes	čių,	pra-
šy	mų.	Mie	ga,	už	kan	dį	ruo	šia	ir	dra	bu	žius	
skal	bia	 lai	ve	ly	je.	Su	grįž	ta	die	nai	dviem,	
pail	si,	 įsi	pi	la	 ku	ro,	 įsi	de	da	mais	to	 ir	 vėl	
iš	vyks	ta.	Kai	kas	nors	iš	to	li	mų	so	dy	bų	at-
plau	kia	į	vals	čiaus	cen	trą	ap	lan	ky	ti	ku	ni	go,	
jo	pa	pras	tai	ne	ran	da.	Zak	ris	ti	jo	nas	vis	tu	ri	
aiš	kin	ti:	„Iš	vy	kęs	lan	ky	ti	ben	druo	me	nių“.

	 Pri	ar	tė	ja	me	prie	nau	jo	sios	prie	plau	kos.	
Ato	slū	gio	me	tu	ant	lai	ve	lio	sto	go	už	si	li-
pęs	vos	pa	sie	ki	prie	plau	kos	vir	šų.	Už	me	ti	
krep	šiu	ką,	šiaip	taip	už	ro	po	ji	vir	šun.	Čia	
į	tal	ką	at	ei	na	ir	skau	tiš	kas	pa	ty	ri	mas,	nes	
lai	vą	 rei	kia	 pri	riš	ti	 taip,	 kad	 ban	gos	 jo	
į	 prie	plau	kos	 rąs	tus	 ne	su	dau	žy	tų	 ir	 kad	
vir	vės	ne	nu	trūk	tų	ar	ba	lai	vo	ne	lai	ky	tų	per	
daug	tam	priai	ir	šis	ne	nu	skęs	tų,	kai	van	duo	
pa	ky	la	du	kar	tus	per	pa	rą	po	tris	met	rus.
	 […]
	 Iš	plo	vę	 lėkš	tes,	 lei	džia	mės	 ap	žiū	rė	ti	
mies	te	lio,	ku	ria	me	gy	ve	na	apie	du	tūks	tan-
čius	gy	ven	to	jų,	iš	si	bars	čiu	sių	tri	jo	se	gat-
vė	se.	Tai	tra	di	ci	nė	Ama	zo	ni	jos	mies	te	lių	
struk	tū	ra.	Pir	mo	je	gat	vė	je	–	sa	vi	val	dy	bės	

T. An ta nas Sau lai tis, SJ

Upės	pa	ra	pi	ja
Iš	kny	gos	„Lie	tu	vių	mi	si	jos	Ama	zo	nė	je“
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rū	mai,	teis	mas,	tur	tin	ges	nės	par	duo	tu	vės	ir	
pa	si	tu	rin	čių	žmo	nių	na	mai.	Ant	ro	je	ei	lė	je	
–	jau	ne	to	kie	bal	ti	žmo	nės,	o	tre	čio	je	–	dar	
tam	ses	ni	ir	pa	tys	ne	tur	tin	giau	si,	ku	rie,	be	
abe	jo,	ir	pa	tys	ma	lo	niau	si.	Na	mai	sta	ty	ti	iš	
len	tų,	pa	kel	ti	ant	po	lių,	sto	gas	–	iš	su	pin	tų	
pal	mės	la	pų.	Se	niau	ant	po	lių	sto	vė	jo	vis-
kas,	bet	pa	ma	žu	iš	lent	pjūvės	iš	me	ta	mo	mis	
pju	ve	no	mis	bu	vo	už	pil	ti	tar	pai	tarp	po	lių,	
tai	gi	gat	vė	siū	buo	ja	it	ap	au	gu	sios	pel	kės.	
Tie	siog	ne	jau	ku.	O	kai	pū	da	mos	pju	ve	nos	
įkais	ta	ir	pra	de	da	smilk	ti,	kar	tais	gat	vė	už-
si	de	ga.	Ša	lia	baž	ny	tė	lės	esan	čios	aikš	tės	
nie	kas	 ne	su	ge	ba	 už	ge	sin	ti,	 kol	 ne	at	ei	na	
lie	taus	me	tas.
	 Ar	ti	mes	nes	 ben	druo	me	nes	 ku	ni	gas	
ap	lan	ko	kar	tą	per	mė	ne	sį,	to	li	mes	nes	–	tik	
du	kart	per	me	tus.	Kiek	vie	na	ben	druo	me	nė	
tu	ri	sa	vo	„ko	man	dą“,	ku	ri	mo	ko	vai	ku	čius,	
sek	ma	die	niais	 ve	da	 pa	mal	das,	 rū	pi	na	si	
dva	si	ne	ge	ro	ve.	Nors	žmo	nės	in	dė	nų	kil-
mės,	bet	tur	būt	gam	tos	są	ly	gos	jiems	ne-
lei	džia	gy	ven	ti	kar	tu.	Jie	mėgs	ta	vie	nu	mą,	
tik	per	me	ti	nę	kiek	vie	nos	ben	druo	me	nės	
gar	bi	na	mo	šven	to	jo	šven	tę	 ir	 to	li	mi	kai-
my	nai	 su	plau	kia	 kar	tu	 sma	giai	 pra	leis	ti	
lai	ką,	kar	tais	–	net	pa	si	pliek	ti.	„Bet	da	bar,	
įsi	stei	gus	ben	druo	me	nėms,	vis	kas	kei	čia-
si“,	–	pa	sa	ko	ja	vie	nas	į	kle	bo	ni	ją	už	su	kęs	
pra	ša	lai	tis.	Žmo	nės	no	ri	kar	tu	dirb	ti,	 rū-
pin	tis	mo	kyk	lo	mis,	įtrauk	ti	į	veik	lą	vi	sas	

apy	lin	kės	 šei	mas,	 net	 kar	tu	 par	da	vi	nė	ti	
už	au	gin	tus	pro	duk	tus,	kad	ga	lė	tų	ko	vo	ti	su	
kai	nas	nu	ma	ži	nan	čio	mis	par	duo	tu	vė	mis.
	 Prie	 pa	ra	pi	jos	 baž	ny	čios,	 gal	 vie	nos	
gra	žiau	sių	 vi	so	je	 sa	lo	je,	 yra	 pa	au	gu	sių	
mer	gai	čių	 gru	pė,	 ku	ri	 ma	žes	niuo	sius	
ren	gia	 Pir	ma	jai	Ko	mu	ni	jai,	 rem	da	ma	si	
ge	rai	pa	reng	tais	iliust	ruo	tais	va	do	vė	liais.	
Su	au	gu	sie	ji,	kai	nė	ra	ku	ni	go,	pa	tys	va	do-
vau	ja	pa	mal	doms,	o	kai	jis	yra	–	rū	pi	na	si	
gies	mė	mis,	ben	druo	me	ni	nė	mis	mal	do	mis	
ir	skai	to	vais.	Ku	ni	gas,	vi	sus	me	tus	ke	liau-
jan	tis	po	ben	druo	me	nes,	vis	ko	spė	ti	ne	ga	li,	
to	dėl	pa	ra	pi	jos	gy	ve	ni	mas	daug	pri	klau	so	
nuo	pa	sau	lie	čių,	ku	rių	kiek	vie	nas	ži	no	sa-
vo	pa	rei	gas.
	 Pie	tus	ku	ni	gui	iš	ver	da	kai	my	nė.	Šiaip	
tu	ri	tvar	ky	tis	pats.	Ka	dan	gi	ke	pyk	los	duo-
na	ne	la	bai	ska	ni,	val	go	tik	sau	sai	nius.	Tu	ri	
vie	tos	sve	čiui,	nes	kle	bo	ni	ja	ga	na	di	de	lė,	
mies	to	 pre	fek	to	 sta	ty	ta	 –	 taip	 jis	 no	rė	jo	
ku	ni	gą	 į	mies	te	lį	 pri	trauk	ti.	Drau	go	 už-
klau	siu,	kaip	jis	dau	gy	bę	me	tų	dva	siš	kai	
ir	 psi	cho	lo	giš	kai	 at	lai	ko	 to	kias	 sun	kias	
są	ly	gas,	kai	dar	bo	ši	tiek	daug	ir	ga	li	my	bės	
pa	dė	ti	ki	tiems	ne	ri	bo	tos.	Kaip	ne	pa	trūks	ta	
be	si	steng	da	mas?	 „Rei	kia	 ti	kė	ti	 ir	 pa	ties	
bu	vi	mo	čia	ver	te.	Vis	ko	pa	da	ry	ti	ne	ga	li.	
Iš	 pra	džių	 ne	si	il	sė	da	vau,	 bet	 pas	kui	 pa-
ste	bė	jau,	kad	dėl	to	dar	bas	blo	gai	se	ka	si.	
Tai	da	bar	po	dvie	jų	sa	vai	čių	grį	žęs	kle	bo-

ni	jon	die	ną	pa	skai	tau,	pail	siu“.	
Ge	ra	pre	la	tū	ros	šei	mi	nin	kė	iš	
Be	le	mo	 jam	 įda	vė	mais	tin	go	
cit	ri	nos	žie	vių	dže	mo	ir	ki	to	kių	
kon	ser	vų.	Ji	ži	no	kiek	vie	no	iš	
dvy	li	kos	bro	liu	kų	sko	nį	ir	per	
dvie	jų	tri	jų	die	nų	vieš	na	gę	did-
mies	ty	je	sten	gia	si	jiems	pa	dė	ti	
at	gau	ti	 svei	ka	tą,	 nes	 šiaip	 jie	
val	go	 tą	 pa	tį	ma	žai	 ver	tin	gą	
mais	tą	kaip	ir	ki	ti	žmo	nės.	

Taip	auga	ananasai.	T.	A.	Saulaičio	
nuotraukos
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	 Gi	mė	1917	m.	ba	lan	džio	22	d.	Šiau	lių	r.,	
Žei	mių	kai	me.	Lan	kė	Gin	kū	nų	pra	džios	
mo	kyk	lą,	1932	m.	 įsto	jo	 į	Kau	no	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	ją.	Nuo	1934	m.	gy	ve	no	Pa	gry	žu-
vio	vie	nuo	ly	ne.	Pir	muo	sius	įža	dus	Jė	zaus	
Drau	gi	jo	je	 da	vė	 1936	m.	 ge	gu	žės	 13	d.	
Ka	dan	gi	tu	rė	jo	ge	rą	bal	są	ir	mu	zi	ki	nę	klau-
są,	iš	mo	ko	gro	ti	var	go	nais	ir	nuo	1940	m.	
pra	dė	jo	dirb	ti	var	go	ni	nin	ku.	So	vie	ti	nei	val-
džiai	už	da	rius	vie	nuo	ly	ną,	bro	lis	Anas	ta	zas	
per	si	kė	lė	var	go	ni	nin	kau	ti	į	Ty	tu	vė	nus.	
	 1949	m.	gruodžio	31	d.	už	draudžia-
mos	li	te	ra	tū	ros	lai	ky	mą	bu	vo	su	im	tas.	Be	
teis	mo	jam	pa	skir	ta	10	me	tų	la	ge	rio.	1956	m.	
grį	žo	 į	Lie	tu	vą,	 var	go	ni	nin	ka	vo	Dūkš	te,	
Drus	ki	nin	kuo	se,	 tal	ki	nin	ka	vo	Kir	gi	zi	jo-
je	 dir	bu	siam	 t.	A.	 Šeš	ke	vi	čiui,	 SJ.	Nuo	
1962	m.	pra	dė	jo	dirb	ti	Kai	šia	do	ry	se.	Čia	
var	go	ni	nin	ka	vo	be	veik	du	de	šimt	me	čius.	
Su	bū	rė	baž	ny	čios	cho	rą,	su	ku	riuo	ap	lan	kė	
ne	vie	ną	Lie	tu	vos	pa	ra	pi	ją.
	 1980	m.	sau	sio	29	d.	už	po	grin	džio	spau-
dos	dau	gi	ni	mą	bei	pla	ti	ni	mą	vėl	su	im	tas	ir	
nu	teis	tas	3,5	m.	 griež	to	 re	ži	mo	 la	ge	rio.	
1980–1983	m.	ka	lė	jo	Mor	do	vi	jo	je.	Anas-
ta	zas	 Ja	nu	lis	mi	rė	 1989	m.	 lap	kri	čio	 15	
d.	Kai	šia	do	ry	se.	Anot	kar	tu	su	juo	dir	bu	sių	
ku	ni	gų,	vi	są	gy	ve	ni	mą	jis	bu	vo	tik	ras	vie	nuo	lis.
	 Nuo	 pat	 jau	nu	mės	 bro	lis	Anas	ta	zas	
ra	šė	 ei	les.	Ne	se	niai	Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	
jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	 pa	stan	go	mis	 iš	leis	tas	
jo	ei	lė	raš	čių	rin	ki	nys	„Gy	ve	ni	mo	ai	dai“.

AnAs TA zAs JA nu lis, sJ

SIELOJE TUŠČIA

Aš no rė čiau tau daug pa ra šy ti,
Bet krū ti nė je tuš čia, šir dis ne by li.
Ar gi taip ir pra bėgs me tai ši tie?
Jie tur tin gi jaus mų, o iš reikšt ne ga li.

Slen ka die nos, sa vai tės ir me tai,
Ne ša alps tan čią mal dą šir dies sužeis tos.
Min tį glem žia ne lai mių ver pe tai,
Ir ji dings ta lyg ai das dai nos ne baig tos.

Štai į va ka rus de be sys plau kia.
Kiek min čių! Kiek jaus mų! Jų šir dis ku pi na.
Bet ko sie la vai to ja, ką šau kia,
Aš išreikšt ne ga liu nei pro za, nei dai na.

Švel nų il ge sį tė viš kės vė jo 
Ir tą krau pų oši mą Ura lo tai gos
Ap ra šyt aš daug kar tų no rė jau,
Bet… Kas min tį įkvėps, kas duos žo
džiams      
                jė gos?

Ap dai nuo čiau aš tau sa vo da lią,
Pil ną siel var to di džio, džiaugs mų ne tik rų,
Ir ti kė ji mo gy dan čią ga lią,
Kad su lauk sim mes lais vės pa dan gės arų.

Bet te gu! Juk ašai – ne po etas.
Aš ne pa šauk tas kurt nu teis tų jų dai nos.
Tad ei lė raš tis, vos tik pra dė tas,
Te nu vys ta kaip la pas, pa kąs tas šal nos.
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SEPTYNRAIDIS
  ŽODIS 
   L I E T U V A

Ar tu gir di,
Kai aš šir dy
Kar to ju jo sios var dą?
Sva jų tva ne,
Net ir sap ne
Gir džiu jos ai dą skar dų.

Man var das šis – 
Go dų ašis:
Apie jį su kas min tys,
Kai jį ta riu,
Jaus mu tau riu
Krū ti nė ima tvin ti.

Kai jį gir džiu,
Džiaugs mu didžiu
Su spin di ma no akys.
Kai jį mąs tau,
Sa kau aš tau,
Ko nie kam dar ne sa kęs.

Kai jį ra šau,
Aš vis prašau:
Man gy vas pa si ro dyk.
Kai jį skai tau, 
Aš jį ma tau
Sep ty nia raidžiam 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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O DIEVE

Kai klai dos tem do sie los dan gų mė ly ną,
Kai jaus mo ži bu rių klas tos ne įta riu,
Kai pro to gelbs tin ti švie sa pa vė li na,
Kai ne vil ties ban ga prie lai vo sė li na, –
No rė čiau, kad Tu man pa bū tum švy tu riu!

Kai min tys mei lės džiaugs mo lū ku riuos,
Kai krau jo siau tu lys įkai tins skruos tus,
Kai gelbs tin čios mal dos jau ne be su ku riu,
Kai geis mas dva sios lai vą neš į sū ku rį, –
No rė čiau, kad Tu man pa bū tum uos tu!

PRIE TILTO

Gy ve ni mas – lyg til tas virš be dug nės:
Vir šuj ir apa čioj – mels va gel mė.
Ją vos ap švie čia men kos že mės ug nys.
O rei kia per eit jį, ne nu gar mėt.

Jis re mia si į lop šį ir į kars tą – 
Gy ve ni mą ri bo jan čius kran tus.
Kas nie ko ne ren ka, tik tai išbars to – 
Kiek vie nas lai ko lašas bus kar tus.

Pa dėk, o Die ve, per ėjus šį til tą,
Lai min gai su si tikt anam kran te
Su tuo, kas ei nant juo karštai pa mil ta.
Te gul ke lio nės ga las taps šven te. T.
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	 Gi	mė	 1905	m.	 lap	kri	čio	 4	 d.	Li	liū	nų	 kai	me,	 Pa	gi-
rių	vals	čiu	je,	Uk	mer	gės	ap	skri	ty	je,	vi	du	ti	nių	vals	tie	čių	
šei	mo	je.	Bu	vo	ket	vir	tas	 iš	 še	šių	vai	kų.	Mo	kė	si	Pa	gi	rių	
pra	di	nė	je	mo	kyk	lo	je	ir	Uk	mer	gės	gim	na	zi	jo	je.
	 Į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto	jo	1925	m.	rug	sė	jo	15	d.	Naujo-
kyną	bai	gė	Olan	di	jo	je.	Po	to	dar	tre	jus	me	tus	(1927–1930)	
ten	stu	di	ja	vo	fi	lo	so	fi	ją.
	 1930	m.	grį	žo	į	Lie	tu	vą.	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	
dės	tė	lie	tu	vių	kal	bą.	Kar	tu	Vy	tau	to	Di	džio	jo	uni	ver	si	te	te	
stu	di	ja	vo	li	tu	a	nis	ti	ką,	ra	šė	į	„Žvaigž	dę“.
	 1934	m.	vėl	iš	vy	ko	į	Olan	di	ją,	iki	1936	m.	Val	ken	bur	ge	
stu	di	ja	vo	te	olo	gi	ją.	1936–1938	m.	šias	stu	di	jas	tę	sė	Liu-
ve	ne,	Bel	gi	jo	je.	Bai	gęs	tre	čią	kur	są,	1937	m.	rug	pjū	čio	
24	d.,	Liu	ve	ne		bu	vo	įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	Po	te	olo	gi	jos	stu-
di	jų	Amie	ne	bai	gė	ter	ci	a	tą.	Pas	ku	ti	niuo	sius	įža	dus	Jė	zaus	
Drau	gi	jo	je	da	vė	1940	m.	va	sa	rio	2	d.
	 1939	m.	rug	pjū	čio	mė	ne	sį	grį	žo	į	Lie	tu	vą	ir	pra	dė	jo	
dirb	ti	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	ins	pek	to	riu	mi.	1940	m.	
so	vie	tų	val	džiai	už	da	rius	jė	zui	tų	gim	na	zi	ją,	bu	vo	pa	skir	tas	
jė	zui	tų	va	sar	vie	tės	Ba	jė	nuo	se	kop	ly	čios	rek	to	riu	mi,	o	nuo	
1941	m.	Ve	ly	kų	–	Pa	gry	žu	vio	vienuolyno	kop	ly	čios	rek-
to	riu	mi.	1941	m.	lie	pos	pa	bai	go	je	Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	jos	
lei	di	mu	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	vėl	bu	vo	ati	da	ry	ta.	Iki	1942	
m.	t.	Jo	nas	Da	ny	la	ėjo	gim	na	zi	jos	di	rek	to	riaus	bei	jė	zui	tų	
baž	ny	čios	rek	to	riaus	pa	rei	gas.	Gim	na	zi	ją	su	vals	ty	bi	nus	
ir	di	rek	to	riu	mi	pa	sky	rus	pa	sau	lie	tį,	grį	žo	į	Pa	gry	žu	vį,	vėl	
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bu	vo	kop	ly	čios	rek	to	rius	bei	jė	zui	tų	nau	jo	kyno	vedėjas.	
1948	m.	rug	pjū	čio	mėn.,	ga	vęs	pra	ne	ši	mą	iš	Pa	gry	žu	vio	
iš	si	kraus	ty	ti,	 nau	jo	kams	 pir	miau	sia	 pa	siū	lė:	 „At	li	kim	
čia	pas	ku	ti	nį	kar	tą	 re	ko	lek	ci	jas…	Tai	bus	nau	din	giau-
sia	at	ei	čiai,	ku	ri	mū	sų	lau	kia“.	Rug	pjū	čio	1	d.	t.	Jo	nas	
Da	ny	la	kar	tu	su	nau	jo	kais	per	si	kė	lė	į	bu	vu	sį	ber	nar	di	nų	
vie	nuo	ly	ną	Ty	tu	vė	nuo	se,	o	spa	lio	mė	ne	sį	–	į	Šiau	lius.
	 1949	m.	 ge	gu	žės	mė	ne	sį	 so	vie	tų	 val	džiai	 pe	rė	mus	
vi	sus	jė	zui	tų	na	mus,	bir	že	lį	iš	vy	ko	dirb	ti	vi	ka	ru	į	Žas	lius.	
Tų	pa	čių	me	tų	 lap	kri	čio	mė	ne	sį,	 pa	da	rius	kra	tą,	 bu	vo	
su	im	tas.	Iš	pra	džių	lai	ky	tas	KGB	rū	sy	je	Vil	niu	je.	Ki	tų	
me	tų	va	sa	rį	per	kel	tas	į	Lu	kiš	kių	ka	lė	ji	mą,	o	rug	sė	jo	15	
d.	iš	vež	tas	į	Ka	zach	sta	no	Čurv	baj-Nu	ra	la	ge	rį,	ku	ria	me	
iš	bu	vo	4	me	tus.	Vė	liau	per	kel	tas	į	Ka	ra	gan	dą,	pas	kui	–	į	
Pro	stor	na	ja	la	ge	rį	Ka	zach	sta	ne.
	 1956	m.	lie	pos	31-ąją	–	šv.	Ig	na	co	die	ną	–	pa	ga	liau	
au	ko	jo	šv.	Mi	šias	Ka	ra	gan	dos	ka	ta	li	kų	vo	kie	čių	na	muo	se.	
Ne	tru	kus	grį	žo	į	Lie	tu	vą,	pra	dė	jo	dirb	ti	Jiez	no	pa	ra	pi	jos	
vi	ka	ru.	
	 Ri	zi	kuo	da	mas	ką	tik	at	gau	ta	lais	ve,	t.	Jo	nas	Da	ny	la	
tel	kė	iš	sklai	dy	tus	jė	zui	tus	(nuo	1958	m.	rug	pjū	čio	15	d.	
iki	1989	m.	bir	že	lio	2	d.	ėjo	pro	vin	ci	jo	lo	pa	rei	gas),	po-
grin	di	nė	je	se	mi	na	ri	jo	je	ren	gė	nau	jus	ku	ni	gus.	Po	grin	džio	
są	ly	go	mis	at	kū	rė	jė	zui	tų	naujokyną,	sten	gė	si	bur	ti	ki	tų	
kon	gre	ga	ci	jų	vie	nuo	lius	ir	vie	nuo	les,	jiems	ves	da	vo	re-
ko	lek	ci	jas,	vie	šai	pa	si	sa	ky	da	vo	prieš	ate	is	tinės	val	džios	
ne	tei	sy	bes.	
	 1961	m.	sau	sio	mė	ne	sį	per	kel	tas	į	Bei	žio	nis	(Tra	kų	
r.),	bet	po	ke	lių	mė	ne	sių	so	vie	tų	val	džia	už	drau	dė	dirb	ti	
ku	ni	gu.	Pri	glau	dė	Se	me	liš	kių	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nas	Jo	nas	
Vaiš	no	ras.	1962	m.	Se	me	liš	kė	se	vėl	bu	vo	areš	tuo	tas	ir	
iki	1963	m.	ko	vo	mėn.	lai	ky	tas	KGB	rū	siuo	se.	
	 1963	m.	 t.	 Jo	nas	Da	ny	la	 pa	skir	tas	 Stir	nių	 pa	ra	pi-
jos	(Mo	lė	tų	r.)	kle	bo	nu.	Ten	dar	ba	vo	si	še	še	rius	me	tus.	
1969–1990	m.	kle	bo	na	vo	to	pa	ties	ra	jo	no	Bi	ju	tiš	kio	pa-
ra	pi	jo	je.	Nuo	1990-ųjų	bir	že	lio	kaip	re	zi	den	tas	gy	ve	no	
Gar	lia	vo	je	 (Jo	nu	čiuo	se),	 uo	liai	 tal	kin	da	mas	Gar	lia	vos	
baž	ny	čios	ku	ni	gams.	1998	m.	ap	si	gy	ve	no	Kau	no	jė	zui	tų	
na	muo	se.	
	 T.	 Jo	no	nie	ka	da	ne	ap	leis	da	vo	dva	sios	 ra	my	bė,	 net	
ir	su	si	dū	ręs	su	la	bai	skau	džiais	da	ly	kais,	ne	pra	ras	da	vo	
pu	siau	svy	ros.	Bu	vo	pa	pras	tas	ir	vi	siems	pri	ei	na	mas.	Iš	
jo	tie	siog	spin	du	lia	vo	gi	lios	ir	nuo	šir	džios	mal	dos	jė	ga.	
Toks	iš	li	ko	ir	gi	lio	je	se	nat	vė	je,	sun	kiai	sirg	da	mas.	Mi	rė	
2000	m.	spa	lio	31	d.	Lap	kri	čio	3	d.	pa	lai	do	tas	Kau	no	
Pet	ra	šiū	nų	ka	pi	nė	se,	ša	lia	ki	tų	jė	zui	tų.
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	 Gi	mė	1911	m.	lap	kri	čio	19	d.	Dus	me	nų	pa	ra	pi	jos	Ba-
ka	lio	riš	kių	kai	me,	Tra	kų	ap	skri	ty	je,	ma	ža	že	mių	ūki	nin	kų	
šei	mo	je.	Mo	ti	na	bu	vo	la	bai	pa	mal	di,	re	li	gin	ga	mo	te	ris.	
Tė	vas	mi	rė,	kai	Pet	rui	te	bu	vo	sep	ty	ne	ri.	Jo	vai	kys	tės	sva-
jo	nei	–	tap	ti	ku	ni	gu	–	ne	bu	vo	lem	ta	iš	si	pil	dy	ti,	nes	vie	na	
ma	ma	ne	ga	lė	jo	Pet	ro	leis	ti	į	moks	lą.	Dus	me	nų	kle	bo	nas	
jam	pa	ta	rė	kreip	tis	 į	 sa	le	zie	čius,	 bet	pats	Pet	ras	vė	liau	
ap	si	spren	dė	bū	ti	bro	liu	jė	zui	tu.
	 1928	m.	lap	kri	čio	28	d.	jis	at	vy	ko	į	Kau	no	jė	zui	tų	na-
mus.	Į	Jė	zaus	Drau	gi	jos	naujokyną	bu	vo	pri	im	tas	1930	
m.	lie	pos	25	d.	Pa	gry	žu	vy	je.	Jį	bai	gęs	dir	bo	du	ri	nin	ku,	
laiš	ka	ne	šiu,	 pa	dė	da	vo	me	cha	ni	kui,	 at	li	ko	ki	tus	 dar	bus.	
1936	m.	bu	vo	per	kel	tas	į	Kau	no	jė	zui	tų	na	mus.	Kau	ne	
vėl	dir	bo	laiš	ka	ne	šiu,	tal	ki	nin	ka	vo	laik	raš	čių	lei	dy	bo	je,	
bu	vo	Gam	tos	mu	zie	jaus	di	rek	to	riaus	pa	dė	jė	jas.
	 1944	m.	spa	lio	9	d.	pa	li	ko	Lie	tu	vą.	Nuo	1944	m.	lap-
kri	čio	 iki	 1945	m.	 rug	sė	jo	Vo	kie	ti	jos	 li	go	ni	nė	se	 dir	bo	
sa	ni	ta	ru.	1945	m.	va	sa	rio	2	d.	da	vė	pas	ku	ti	niuo	sius	įža	dus	
Jė	zaus	Drau	gi	jo	je.	Vo	kie	ti	jo	je	jo	ini	cia	ty	va	pra	dė	tas	leis	ti	
jė	zui	tų	 laik	raš	tė	lis	„Mi	sio	nie	riaus	 laiš	kai“,	ku	ris	vė	liau	
iš	au	go	į	žur	na	lą	„Laiš	kai	lie	tu	viams“.
	 1949	m.	lie	pos	mėn.	at	vy	ko	į	Či	ka	gą.	Čia	jis	dir	bo	jam	
įpras	tus	ūkio	dar	bus,	ap	rū	pin	da	vo	ben	druo	me	nę	pir	ki	niais.	
Nors	Pet	ras	ir	pats	mė	go	ra	šy	ti,	di	dži	ą	ją	lai	ko	da	lį	sky	rė	
žur	na	lo	ad	mi	nist	ra	ci	niam	dar	bui.	Dvi	ra	čiu	lan	ky	da	mas	Či-
ka	gos	lie	tu	vius,	bu	vo	su	rin	kęs	ke	lis	tūks	tan	čius	pre	nu	me	ra-
to	rių.	Daug	ener	gi	jos	ati	da	vė	ir	jau	ni	mo	cen	tro	laik	raš	tė	liui	
„Mū	sų	ži	nios“,	ku	ris	pa	sa	ko	jo	apie	šio	cen	tro	bei	jė	zui	tų	
veik	lą.	Rū	pin	da	vo	si	laik	raš	čio	ad	mi	nist	ra	ci	ja,	spaus	tu	vės	
dar	bais,	pla	ti	ni	mu.	Ja	me	iš	spaus	di	no	ir	ne	vie	ną	hu	mo	ru	
nu	spal	vin	tą	sa	vo	re	por	ta	žą.	Vi	sur	spė	da	vo	ir	vi	siems	ge	rą	
žo	dį	pa	sa	ky	da	vo.
	 Po	ke	lių	ne	pa	vy	ku	sių	klu	bų	ope	ra	ci	jų	še	še	rius	me	tus	
iš	gu	lė	jo	li	gos	pa	ta	le,	ta	čiau	ir	sirg	da	mas	ne	pra	ra	do	op	ti-
miz	mo,	hu	mo	ro,	ti	kė	jo	si	pa	sveik	ti,	nie	ka	da	ne	de	ja	vo.
	 Br.	Pet	ras	Klei	no	tas	mi	rė	Či	ka	gos	jė	zui	tų	na	muo	se	2001	
m.	sau	sio	22	d.	Sau	sio	26-tą	pa	lai	do	tas	Či	ka	gos	šv.	Ka-
zi	mie	ro	lie	tu	vių	ka	pi	nė	se,	lie	tu	vių	jė	zui	tų	skly	pe	ly	je.
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	 Su	lau	kęs	be	veik	97-erių	me	tų	2001	m.	rug	pjū	čio	3	d.	
Kau	no	jė	zui	tų	na	muo	se	mi	rė	bro	lis	Vla	das	Ale	sius.
	 Vla	das	gi	mė	1904	m.	rug	sė	jo	4	d.	Sei	nų	ap	skri	ties	Kir-
ti	liš	kių	kai	me,	Šven	te	že	rio	pa	ra	pi	jo	je.	Ūki	nin	kų	šei	mo	je	
au	go	3	vai	kai:	du	bro	liai	ir	se	suo.	Mo	ti	na	bu	vo	pa	mal	di	
mo	te	ris,	anot	Vla	do,	iš	mel	du	si	jo	pa	šau	ki	mą	vie	nuo	lys-
tei.	Bū	da	mas	9-erių,	sa	vo	gim	to	jo	je	pa	ra	pi	jo	je	jis	pri	ėmė	
Pir	mą	ją	Ko	mu	ni	ją,	vė	liau	–	ir	Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra	men	tą.	
Nors	iki	baž	ny	čios	bu	vo	5	ki	lo	met	rai,	nuo	vai	kys	tės	kas	
sek	ma	die	nį	da	ly	vau	da	vo	Mi	šio	se.	
	 Į	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	naujokyną	Vla	das	Ale	sius	 įsto	jo	
1938	m.	sau	sio	18	d.	1940	m.	sau	sio	31	d.	da	vė	pir	muo-
sius	įža	dus,	o	1956	m.	spa	lio	30	d.	–	pas	ku	ti	niuo	sius.
	 Nuo	tada,	kai	įsto	jo	į	Drau	gi	ją,	bro	lis	Vla	das	nuo	lat	
gy	ve	no	Pa	gry	žu	vio	vie	nuo	ly	ne.	Dir	bo	dar	ži	nin	ku,	so	di-
nin	ku,	o	il	giau	siai	–	bi	ti	nin	ku.	„Daug	su	ga	vau	spie	čių	ir	
pri	su	kau	me	daus“,	–	ra	šė	jis	sa	vo	au	to	biog	ra	fi	jo	je.	1949	
m.	už	da	rius	vie	nuo	ly	ną,		ap	si	gy	ve	no	ne	to	lie	se,	Pa	gry	žu	vio	
kai	me.	Tu	rė	jo	ma	žą	skly	pe	lį	že	mės,	to	liau	dir	bo	bi	ti	nin	ku	
ko	lū	ky	je.	1997	m.	pra	džio	je,	su	silp	nė	jus	svei	ka	tai,	per	kel-
tas	į	Šiau	lių	jė	zui	tų	na	mus,	o	1999	m.	pa	va	sa	rį	–	į	jė	zui	tų	
na	mus	Kau	ne.
 „… Pra ėju sių me tų gruo džio 6 dieną br. Ale sius bu
vo ras tas nu al pęs pa ke liui į paš tą ir nu vež tas į Ty tu vė nų 
li go ni nę. Šių metų sau sio 29 dieną iš ten par si ve žė me į 
Šiau lius. Nors jau 92 me tų su vir šum – skai to be aki nių, 
pui kiai gir di ir tu ri švie sų pro tą. La biau su pa va sa rė jus, 
par si veš į Šiau lių so dą ir sa vo anks čiau pri žiū rė tus bi čių 
avi lius…“
 „… Man at ro do, kad kaž ko rei kia, kaž ko trūks ta Ty tu
vė nams. Tu rė jo me ten daug šven tų žmo nių, iš ku rių vie nas 
bu vo ir mū sų my li mas bro lis Ale sius, Pa gry žu vio (5 km 
nuo čia) bu vu sio vie nuo ly no bro liu kas. Ma no tė ve lis dar 
me na tuos lai kus, kai Pa gry žu vy je bu vo tė vų ir bro lių jė
zui tų vie nuo li ja. Da bar jau tre ti me tai, kai vie nin te lis pas 
mus pa si li kęs br. Ale sius pa si li go jęs iš va žia vo į Šiau lius 
pas bro lius. Tai iš ties šven tas žmo gus…“

Iš laiš kų t. An ta nui Sau lai čiui
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	 „Da	bar	kai	kas	ma	no,	kad	mes,	no	rė	da	mi	tu	rė	ti	dva-
si	nių	pa	šau	ki	mų,	 pri	va	lo	me	 jau	nuo	lius	 už	kal	bin	ti,	 juos	
pa	ra	gin	ti.	Bet	man	bu	vo	vi	siš	kai	 ki	taip.	Ma	nęs,	 ro	dos,	
nie	kas	 ne	ra	gi	no.	 Ir	mo	ky	da	ma	sis	 gim	na	zi	jo	je	 nie	kam	
apie	tai	ne	sa	kiau.	At	si	me	nu,	kad	jau	baig	da	mas	aš	tun	tą	
kla	sę,	ėjau	kar	tą	sek	ma	die	nį	 į	baž	ny	čią.	Ma	ne	pa	si	ve	ja	
mū	sų	ka	pe	lio	nas,	ku	ni	gas	Pet	ri	ka,	ku	ris	gy	ve	no	Baž	ny-
čios	gat	vė	je,	ir	klau	sia:	„Na,	tai	da	bar	bai	gi	gim	na	zi	ją.	O	
ką	ma	nai	stu	di	juo	ti?“	Aš	at	sa	kau:	„Ne	ži	nau,	pa	žiū	rė	sim“.	
Nors	ta	da	jau	bu	vau	su	si	ta	ręs	su	jė	zui	tais	sto	ti	pas	juos…“
	 Ši	taip	sa	vo	pri	si	mi	ni	muo	se	pa	sa	ko	ja	2001	m.	gruo	džio	
19	d.	į	Am	ži	ny	bę	iš	ke	lia	vęs	il	ga	me	tis	žur	na	lo	„Laiš	kai	lie-
tu	viams“	re	dak	to	rius,	skau	tų	ka	pe	lio	nas,	šach	ma	ti	nin	kas,	
te	ni	si	nin	kas,	li	tu	a	nis	tas-mi	sio	nie	rius	t.	Juo	zas	Vaišnys.
	 Jis	 gi	mė	 1913	m.	 ir	 su	 pen	kio	mis	 se	se	ri	mis	 au	go	
Ma	ri	jam	po	lė	je.	Ge	rais	 pa	žy	miais	 bai	gė	Ry	giš	kių	 Jo	no	
gim	na	zi	ją.	Bū	da	mas	dvi	de	šimt	tre	jų,	kaip	pats	ra	šo,	po	
kai	ku	rių	svy	ra	vi	mų	ir	dve	jo	nių	įsto	jo	pas	jė	zui	tus.	Ins-
bru	ke	bei	Po	pie	žiš	ka	ja	me	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	te	Ro	mo	je	
stu	di	ja	vo	fi	lo	so	fi	ją.	Ka	dan	gi	bu	vo	ne	abe	jo	ti	nai	ga	bus	ir	
tu	rė	jo	tvir	tą	va	lią,	moks	lai	jam	vi	sa	dos	ge	rai	se	kė	si.	Tris-
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de	šimt	me	tis,	jau	ge	rai	mo	kė	da	mas	ke	lias	kal	bas,	Ro	mo	je	
ga	vo	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus.	Pas	kui	dar	dve	jus	me	tus	čia	
mo	kė	si	te	olo	gi	jos	ir	bai	gė	ter	ci	a	tą.	Vė	liau	dir	bo	Šiau-
rės	 Ita	li	jo	je,	va	do	va	vo	Ma	ri	jos	 so	da	li	ci	jai	–	 šian	dien	
pla	čiai	ži	no	mai	krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nei.	
Tu	ri	no	jė	zui	tų	na	muo	se	bu	vo	vy	res	nio	jo	pa	gal	bi	nin	kas,	
mo	ky	to	ja	vo	Ge	nu	jos	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je,	kur	dir	bo	su	
skau	tais.	Bai	gęs	aukš	tes	ni	ą	ją	skau	tų	va	do	vų	mo	kyk	lą,	
ta	po	at	sa	kin	gas	už	Li	gu	ri	jos	skau	tų	va	do	vų	ren	gi	mą.
	 Lie	tu	viams	 jė	zui	tams	pra	dė	jus	bur	tis	Či	ka	go	je,	nuo	
1949	m.	t.	Juo	zas	Vaiš	nys	pri	si	jun	gė	prie	jų	veik	los	bei	
ak	ty	viai	įsi	trau	kė	į	skau	tiš	ko	jo	jau	ni	mo	gy	ve	ni	mą.	Bu	vo	
bro	li	jos	bei	Ame	ri	kos	re	gio	no,	vė	liau	ir	lie	tu	vių	skau	čių	
se	se	ri	jos	dva	sios	tė	vas,	kur	sų	ve	dė	jas,	sto	vyk	lų	bei	su	va-
žia	vi	mų	or	ga	ni	za	to	rius	ir	va	do	vas.	Už	nuo	šir	džią	veik	lą	
ap	do	va	no	tas	Le	li	jos	or	di	nu	ir	pa	kel	tas	vy	res	niuo	ju	skau-
ti	nin	ku.
	 1950	m.	 jė	zui	tai	 pra	dė	jo	 leis	ti	 re	li	gi	nės	 ir	 tau	ti	nės	
kul	tū	ros	 žur	na	lą	 „Laiš	kai	 lie	tu	viams“.	 Ja	me	 ne	ma	žai	
dė	me	sio	 bu	vo	 ski	ria	ma	 šei	mos,	 jau	ni	mo,	 sie	lo	va	dos	 ir	
dva	si	nio	gy	ve	ni	mo,	kal	bos	kul	tū	ros	bei	ki	tiems	klau	si-
mams.	T.	Vaiš	nys	re	da	ga	vo	žur	na	lą	nuo	pat	jo	įstei	gi	mo	iki	
1963	m.	1969	m.	vėl	ta	po	žur	na	lo	re	dak	to	riu	mi	ir	dir	bo	
iki		2000-ųjų,	kol	lei	do	jė	gos.	Jis	ypa	č	rū	pi	no	si	li	te	ra	tū	ri-
niais	kon	kur	sais,	jau	nų	jų	li	te	ra	tų	ug	dy	mu,	kal	bos	sky	re	liu	
žur	na	le,	ku	rį	pats	il	gai	ir	su	ma	niai	ren	gė.	T.	Vaiš	nys	bu	vo	
ak	ty	vus	žur	na	lis	tas,	1971–1977	m.	va	do	va	vo	Lie	tu	vių	žur-
na	lis	tų	są	jun	gai.	Be	to,	jis	bu	vo	LKMA,	o	nuo	1977	m.	ir	
Li	tu	a	nis	ti	kos	ins	ti	tu	to	na	rys.	Nuo	1973	m.	dės	tė	Či	ka	gos	
li	tu	a	nis	ti	kos	pe	da	go	gi	nia	me	ins	ti	tu	te,	o	nuo	1974-ųjų	kas	
va	sa	rą	dės	ty	da	vo	li	tu	a	nis	ti	kos	kur	suo	se.
	 Sa	vo	kal	bi	nius	su	ge	bė	ji	mus	t.	Vaiš	nys	ge	riau	siai	at-
sklei	dė	kar	tu	su	A.	Kli	mu	1982	m.	iš	leis	ta	me	va	do	vė	ly	je	
„Da	bar	ti	nės	lie	tu	vių	kal	bos	ra	šy	ba“	bei	1985	m.	pa	si	ro-
džiu	sio	je	kny	go	je	„Prak	ti	nė	lie	tu	vių	kal	bos	var	to	se	na“.
	 Pla	čią	t.	Juo	zo	Vaiš	nio	sie	lo	va	dos,	kal	bi	nę	ir	švie	tė	jiš	ką	
kul	tū	ri	nę	veik	lą	pa	lan	kiai	ver	ti	no	ir	spau	da,	ir	ben	dra	dar-
biai,	ir	vi	sa	lie	tu	vių	iš	ei	vi	ja.	
		 2001	m.	gruo	džio	22	d.	gau	siai	su	si	rin	ku	sių	ar	ti	mų	jų	
bei	iš	Lie	tu	vos	at	vy	ku	sių	ku	ni	gų	į	Šv.	Ka	zi	mie	ro	ka	pi	nes	
t.	Juo	zas	Vaiš	nys	pa	ly	dė	tas	 jo	pa	ties	 jau	nys	tė	je	su	kur	ta	
mal	da:	„Duok,	Vieš	pa	tie,	kad	aš	ge	rais	dar	bais	ir	įvai	rio-
mis	au	ko	mis	ga	lė	čiau	at	si	ly	gin	ti	už	vi	sas	sa	vo	klai	das,	kad	
aš	pas	Ta	ve	at	ei	čiau	ne	kal	tas,	kad	bū	čiau	ver	tas	su	vi	sais	
šven	tai	siais	gar	bin	ti	Ta	ve	ir	džiaug	tis	su	vi	su	dan	gu	mi	per	
amžius“…

In memoriam 
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	 Gi	mė	1914	m.	ba	lan	džio	4	d.	Sin	driū	nų	kai	me,	Pa	sva-
lio	 pa	ra	pi	jo	je.	Mo	kė	si	Sin	driū	nų	pra	di	nė	je	mo	kyk	lo	je,	
vė	liau	Bir	žų	gim	na	zi	jo	je.	1934	m.	rug	pjū	čio	20	d.	įsto	jo	
į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	1936	m.	iš	vy	ko	stu	di	juo	ti	į	Ins	bru	ką	
(Aust	ri	ja).	1943	m.	bir	že	lio	19	d.	Vie	no	je	bu	vo	įšven	tin-
tas	ku	ni	gu.	Grį	žęs	į	Lie	tu	vą,	įsi	trau	kė	į	sie	lo	va	dos	dar	bą	
Šiau	lių	šv.	Ig	na	co	baž	ny	čio	je.	Už	uo	lų	apaš	ta	la	vi	mą	1949	
m.	bu	vo	su	im	tas	ir	nu	teis	tas	25-erius	me	tus	ka	lė	ti.	Baus-
mę	at	li	ko	Vor	ku	tos	ir	In	tos	la	ge	riuo	se.	Po	Sta	li	no	mir	ties,	
1956	m.	iš	leis	tas	lais	vėn.	Grį	žo	į	Lie	tu	vą,	bet	ne	tru	kus	
iš	vy	ko	į	Al	ta	jaus	kraš	tą	dar	buo	tis	tarp	vo	kie	čių	tau	ty	bės	
ka	ta	li	kų.	Iš	ten	1958	m.	nu	vy	ko	į	Kir	gi	zi	ją	ir	tre	jus	me	tus	
apaš	ta	la	vo	Kan	to	mies	te	ly	je	ne	to	li	Frun	zės.	Lan	ky	da	vo	
trem	ti	nius	Ak	tiu	bink	se,	Čer	bak	te,	Bar	nau	le,	No	vo	si	birs-
ke,	Vol	čils	ke	ir	ki	to	se	vie	to	vė	se.	Už	tai	še	še	riems	me	tams	
iš	trem	tas	į	Kir	gi	zi	jos	gi	lu	mą,	vė	liau	per	kel	tas	į	Per	mės	
la	ge	rį.	1968	m.	grį	žo	į	Lie	tu	vą,	bu	vo	pa	skir	tas	Du	bin	gių	
pa	ra	pi	jos	ad	mi	nist	ra	to	riu	mi.	1970	m.	ru	de	nį	vėl	nu	teis	tas,	
už	vai	kų	ka	te	chi	za	vi	mą	pa	skir	ta	vie	ne	rių	me	tų	lais	vės	at-
ėmi	mo	baus	mė.	Ją	at	li	kęs,	dėl	so	vie	ti	nių	or	ga	nų	truk	dy	mo	
ku	rį	 lai	ką	ne	ga	lė	jo	 įsi	trauk	ti	 į	 sie	lo	va	dą.	Nuo	1975	m.	
dir	bo	Gargž	dų	pa	ra	pi	jos	vi	ka	ru	ir	ap	tar	na	vo	Mi	ko	liš	kių	
pa	ra	pi	ją.	Čia	dar	buo	da	ma	sis,	taip	pat	or	ga	ni	za	vo	ir	po-
grin	di	nės	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	veik	lą.	1989	m.	iš	vy	ko	dirb	ti	
į	Nau	ją	ją	Ak	me	nę,	kur	rū	pi	no	si	baž	ny	čios	sta	ty	ba,	vė	liau	
per	kel	tas	į	Ei	gir	džius.	At	kū	rus	Tel	šių	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją,	
pa	kvies	tas	dirb	ti	dės	ty	to	ju.	1992	m.	pa	skir	tas	Klai	pė	dos	
šv.	 Juo	za	po	Dar	bi	nin	ko	 pa	ra	pi	jos	 vi	ka	ru.	Ypač	 uo	liai	
dar	ba	vo	si	 klau	syk	lo	je,	 lan	kė	pa	ra	pi	jie	čius,	 ra	gi	no	 juos	
daž	niau	nau	do	tis	sak	ra	men	tų	ma	lo	nė	mis,	kvie	tė	mels	tis.	
Su	sil	pnė	jus	svei	ka	tai,	2000	m.	pa	va	sa	rį	at	vy	ko	gy	dy	tis	į	
Kau	ną	ir	ap	si	gy	ve	no	jė	zui	tų	na	muo	se.	Čia	sa	vo	mal	da	ir	
kan	čia	apaš	ta	la	vo	iki	mir	ties,	kol	Vieš	pats	2002	m.	sau	sio	
25	d.	jį	pa	si	šau	kė	Am	ži	ny	bėn.

antanaSŠeŠkevičiuS,Sj
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 Tu rė jau ge rą mo ti ną, ku ri mus, vai kus, mo kė prieš 
kry že lį su klau pus mels tis. Šven čiau si ą jį gar bint, kai pa
ma tai baž ny čios bokš tą. Jau na pra di nės mo kyk los mo ky
to ja Sin driū nuo se aiš ki no: „Vai ke liai, va ka re ap gai lė kit 
nuo dė mes“. Tai vyk džiau ir vyk dau. Vis no rė jau bū ti ku
ni gu. Pa sva ly je per gie da mas Mi šias gal vo jau, kad ir aš 
taip gie do siu. Iš Pa sva lio gim na zi jos 1930 m. per si kė liau 
į Bir žus, nes ten bu vo lo ty nų kal ba, rei ka lin ga ku ni gui. 
Per va sa rą, ga ny da mas avis, iš mo kau dve jų me tų kur są 
ir iš lai kiau eg za mi nus. 1934 m. prieš Ve ly kas ve dė re ko
lek ci jas mi sio nie rius jė zui tas t. Juo zas Venc kus. La bai 
gra žiai ka pe lio nas apie jį sa kė: „Jie ne tur tin gi, tu ri tik 
vie nus kai li nius, žie mą tai vie nas, tai ki tas iš va žiuo ja. Jie 
ne val go sal dai nių“. Ry žau si tap ti jė zui tu. Per Eu cha ris ti nį 
kon gre są Kau ne ma ne pri ėmė t. Ki pas, o 1934 08 20 iš ėjau 
iš na mų į Pa gry žu vio nau jo ky ną pa si ruoš ti vie nuo li niam 
gy ve ni mui. Ry žau si ei ti Jė zaus ke liu. Po dve jų me tų daviau 
įža dus bū ti ne tur tin gam, skais čiam ir pa klus niam, kaip 
Jė zus. Iš siun tė į Aust ri ją, į Ins bru ką, mo ky tis fi lo so fi jos 
3 me tus.
 1943 06 09 kar di no las su ki tais še šiais jė zui tais įšven
ti no ku ni gu uni ver si te to baž ny čio je. Lie pos 11 d. Pa sva ly je 
at lai kiau pri mi ci ją. Džiaugs mas man ir ki tiems. Gai la, 
tė ve lis jau bu vo mi ręs 1935 m. va sa rio mė ne sį. Pas kui 
vėl į Aust ri ją – už baig ti te olo gi jos. Iš lai kiau vi sus eg za
mi nus. Tu rė jau baig ti ter ci a tą, bet ga vau te leg ra mą, kad 
mo ti na prie mir ties. Par vy kau ap lan ky ti, pa svei ko. Bet    t. 
Gruo dis, pro vin ci jo las, ne be lei do grįž ti į Vie ną. „Už
ei na ru sai, čia rei kia ku ni gų. Ter ci a tą čia už baig si“. 
Pa si li kau. Dir bau Šiau lių šv. Ig na co baž ny čio je apie 3 
me tus. Dar bo daug. Kar tu bu vo me tri se: t. R. An druš ka, 
t. Pr. Ma si lio nis ir aš. Dir bau su jau ni mu, po ka rio me tais 
dar bu vo pa ki lęs re li gin gu mas. Šv. Pet ro ir Po vi lo baž ny čia 
bu vo su bom bar duo ta, pas mus – cen tras. Pla ti nau Jė zaus 
Šir dies sar gy bą. Apie 10 000 pa si ry žo ei ti.
 1948  m. ko mu nis tai už da rė vie nuo ly nus. Ma ne iš siun tė į 
Ry liš kius kle bo nu. Uo li bu vo pa ra pi jė lė. Bet 1949 06 03 ma ne 
areš ta vo už dar bą Šiau liuo se, už J. Š. gar bės sar gy bą, kaip 
už an ti ta ry bi nę or ga ni za ci ją, ir pa sky rė 25 me tus ne lais vės. 
Tris pa ras be mie go tar dė Šiau liuo se, mu šė. 1950 m. sau sy je 
iš ve žė iš Vil niaus per Le ning ra dą į Vor ku tą.

iŠt.antanoŠeŠkevičiauS,Sj, 
laGeriodienoraŠčio
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 Ka lė ji muo se ir per vi są ka li ni mo lai ką, pra de dant nuo 
Vil niaus, lai ky da vau šv. Mi šias, klau sy da vau iš pa žin čių. 
Duo da vau šv. Ko mu ni ją. (Vy nas iš „ra zin kų“, šv. Ko mu
ni jos iš su pjaus ty tų „ba ran kų“.) La ge riuo se bū da vo apie 
400 lie tu vių iš 3000 ka li nių.
 Ma no ro žan čius ir me da li kė lis per ėję per daug ka lė ji
mų ir kra tų. Ro žan čių su ra do tarp ra zin kų sau gu me, bet 
po teis mo grą ži no. Me da li kė lis vis dar bu vo su ma ni mi 
duo no je. Kar tą už mir šęs kan dau duo ną ir įlen kiau me da
li kė lį. Tie iš ori niai žen klai pri me na di džiuo sius vi di nius. 
Ku ni go tar ny ba – pri si im ta iš mei lės pa rei ga, iš mei lės 
Kris tui ir sie loms. Joms pa dė ti, nie ko sau ne im ti. Prie to 
nuo lan ku mas. Kan čia pa ro do že miš kos gar bės men kys tę, 
kar tu pa da ro žmo gų iš min tin ges nį, ska ti na ieš ko ti aukš
čiau, aukš čiau sios gar bės Die vu je. Iš mo ko mei lės. Ne dėl 
sa vo ma lo nu mų, o iš ti kė ji mo 
pa dė ti ki tiems. 
 Ne žy miais dar bais, o ka lė
ji mu pa si žy mė jau. Ne taip svar
bu, ką žmo nės sa kys, svar bu, ką 
Kris tus apie ma ne ma no. Jis 
ži no, kad sten giau si bū ti ge ru 
ku ni gu jė zui tu, nors sil pny bių 
pa ro džiau. Jis ma tė ge rą va lią 
ir pa stan gas, net Vor ku to je. 
Tu riu vil ties, kad Jis įver ti no 
jas. O li ku sį gy ve ni mo ke lią no
rė čiau nu ei ti kuo to bu liau siai. 
Dau giau dva si nės min ties ir 
at gai los, dau giau vy riš ko ryž
tin gu mo Die vo gar bei.
  No rė čiau kars te gu lė ti kaip 
kan ki nys, o gal ne kars te, kur 
nu mes tas, vie šai iš nie kin tas, 
krau juo se pa sken dęs, bet mi ręs 
iš mei lės Kris tui ir Jo ka ra
lys tei. Ta da bū čiau pa au ko jęs 
di džiau sią mei lės au ką už sa ve, 
už sie las Die vo gar bei. Nors 
pri gim tis dre ba pa gal vo jus apie 
to kią mir tį, bet ti kė ji mas sa ko: 
Die vas duos stip ry bės, ir aš 
tu riu bū ti pa si ruo šęs dau giau 
pa au ko ti, kaip ka riai už Tė vy
nę, kaip be die viai fa na ti kai už 
niek šin gus da ly kus.
     

iŠt.antanoŠeŠkevičiauS,Sj, 
laGeriodienoraŠčio
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	 2002		m.	sau	sio	1	d.	jėzauSdrauGijojebu	vo	20	
741	na	rys	bei	512	nau	jo	kų.	Pa	ly	gi	nus	su	pra	ėju	siais	
me	tais,	jė	zui	tų	skai	čius	su	ma	žė	jo	320.	Di	džiau	sia	–	
Pie	tų	Azi	jos	asis	ten	ci	ja:	3915	jė	zui	tų,	ar	ba	18,9%	vi	sų	
na	rių.	JAV	yra	3462	jė	zui	tai,	ar	ba	16,7%.	Ma	žiau	sia	
–	Cen	tri	nės	Eu	ro	pos	asis	ten	ci	ja.	Jo	je	–	991	jė	zui	tas,	
ar	ba	 4,8%	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 na	rių.	 Šiai	 pro	vin	ci	jų	
gru	pei	 pri	klau	so	Olan	di	jos,	Aust	ri	jos,	 Švei	ca	ri	jos,	
Veng	ri	jos,	dvi	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jos	bei	Lie	tu	vos	ir	
Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja.	Joje	šiuo	me	tu	yra	47	tė	vai	
ir	bro	liai	bei	4	nau	jo	kai.	
	 Du	jė	zui	tai	–	vys	ku	pai.	Vysk.	Si	gi	tas	Tam	ke	vi	čius	
–	Kau	no	ar	ki	vys	ku	pas	met	ro	po	li	tas.	1989–1997	m.	Lie-
tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vi	ci	jo	lu	bu	vu	sį	vysk.	Jo	ną	
Bo	ru	tą	2002	m.	sau	sio	5	d.	po	piežius	Jo	nas	Pau	lius	II	
pa	sky	rė	Telšių	vys	ku	pu.		

 kAu nAs

	 Čia	–	di	džiau	si	pro	vin	ci	jos	jė	zui	tų	na	mai.	Iš	vi	so	Kau	no	na	mams	pri	skir	ti	16	
tė	vų	ir	bro	lių,	bet	ne	vi	si	gy	ve	na	kar	tu.	Na	muo	se	yra	at	ski	ros	pa	tal	pos	se	nes	niems	
jė	zui	tams.	Na	mų	vy	res	ny	sis	–	t.	Sta	nis	lo	vas	Ka	zė	nas	–	yra	ir	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa-
ve	ro	baž	ny	čios	pre	fek	tas.	Jam	tal	ki	na	t.	Le	o	nar	das	Jag	mi	nas,														t.	Vy	tau	tas	
Mer	kys	bei	t.	Ani	ce	tas	Ta	mošai	tis.	Ša	lia	na	mų	ir	baž	ny	čios	–	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja,	
ku	rio	je	dar	buo	ja	si	T.	Gin	ta	ras	Vit	kus	ir	t.	Vy	tau	tas	Sa	daus	kas.															T.	Le	o-
nas	Za	rem	ba	–	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	dva	sios	tė	vas,	t.	Jo	nas	Ka	tu	lis	dir	ba	
Ku	lau	tu	vo	je.	

Vysk.	Jo	no	Bo	ru	tos,	SJ,	in	gre	sas	į	Tel-
šių	vys	ku	pi	jos	ka	ted	rą	sau	sio	20	d.

Ið visur 

Senieji	ir	naujieji	jėzuitų	rekolekcijų	namai	
Kulautuvoje
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 šiAu liAi

	 Šiuo	me	tu	Šiau	lių	na	mams	pri	klau	so	
4	 jė	zui	tai.	Nau	jo	ky	ne	–	4	nau	jo	kai.	Dar	
vie	nas	nau	jo	kas	–	Ins	bru	ke.	Na	mų	vy	res-
ny	sis	 ir	nau	jo	ky	no	ve	dė	jas	–	 t.	Al	do	nas	
Gu	dai	tis.	Ša	lia	na	mų	–	Šv.	Ig	na	co	baž	ny-
čia,	jos	pre	fek	tas	–	t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas.	
T.	Bo	les	lo	vas	Bab	raus	kas	gy	ve	na	ir	dir	ba	
Pa	sva	ly	je,	t.	La	dis	lo	vas	Ba	liū	nas	ap	tar	nau-
ja	Kai	rių	ir	Ku	rų	pa	ra	pi	jas.

 vil nius

	 Na	mų	vy	res	ny	sis	–	t.	Al	gis	Ba	niu	lis,	na	mams	pri	klau	so	8	jė	zui-
tai.	Du	gy	ve	na	at	ski	rai	ir	dir	ba	pa	ra	pi	jo	se.	T.	An	ta	nas	Gra	žu	lis	ir	
t.	Al	gi	man	tas	Gu	dai	tis	dir	ba	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je,	t.	Al	gis	
Ba	niu	lis	ir	t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis	–	Šv.	Jo	nų	baž	ny	čio	je.	T.	Lion	gi	nas	
Vir	ba	las	–	ša	lia	na	mų	esan	čios	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	pre	fek	tas.	
Jam	tal	ki	na	t.	Jo	nas	Kas	ty	tis	Ma	tu	lio	nis.	2001	m.	gruo	džio	mėn.	į	
sa	vą	ją	Nau	jo	jo	Or	le	a	no	pro	vin	ci	ją	iš	Vil	niaus	iš	vy	ko	trejus	me-
tus	Lie	tu	vo	je	dir	bęs	t.	Leo	Lei	se.	2002	m.	ba	lan	džio	mėn.,	baigęs	
stu	di	jas	Miun	che	ne,	Vil	niu	je	ap	si	gy	ve	no	br.	Vir	gi	li	jus	Sau	lius.

 JAv
	 Či	ka	go	je	–	du	tė	vai:	Vac	lo	vas	Gu	taus	kas	bei	iš	Mon	re	a	lio	per-
si	kė	lęs	Ka	zi	mie	ras	Amb	ra	sas.	T.	Ge	di	mi	nas	Ki	jaus	kas	va	do	vau	ja	
pa	ra	pi	jai	Kliv	len	de,	t.	Al	gir	das	Pa	lio	kas	–	Le	mon	to	mi	si	jai.

Šį	pavasarį	Šiauliuose	susibūrė	Krikščioniško	
gyvenimo	bendruomenė	(KGB)

Jėzuitai	prie	buvusio	
naujokyno	pastato	Vilniuje

Ið visur 

	 Ke	le	tas	tė	vų	gy	ve	na	ki	to	se	pro	vin	ci	jo	se:	ten	dir	ba,	
stu	di	juo	ja	ar	jau	tik	mel	džia	si	už	Baž	ny	čią	ir	Drau	gi	ją.
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Ad re sAi

Vilniausjėzuitųnamai
Didžio	ji	g.	34
LT-2001	Vil	nius
Tel.	(5)	212	17	15
Faks.	(5)	212	18	76
El.	paštas:	je	suit_lt@hot	mail.com

Kaunojėzuitųnamai
Ro	tu	šės	a.	9
LT-3000	Kau	nas
Tel.	(37)	22	16	61
Faks.	(37)	22	99	61
El.	paštas:	ka	ze	nas_sj@yahoo.fr

Šiauliųjėzuitųnamai
Vil	niaus	g.	247	b
LT-5400	Šiau	liai
Tel.	(41)	43	76	00
Faks.	(41)	52	57	15
El.	paštas:	nsj@ta	kas.lt

DellaStradaResidence
2345	West	56th	Stre	et
Chi	ca	go,	Il	li	nois	60636-1098	USA
Tel.	(773)	737	84	00
Faks.	(773)	737	04	86
El.	paštas:	Lit	hje	suit@aol.com

OurLadyofPerpetualHelpChurch
18022	Neff	Ro	ad
Cle	ve	land,	Ohio	44119-2644	USA
Tel.	(216)	531	42	63
Faks.	(216)	531	84	41
El.	paštas:	GKijauskas@aol.com

missioB.jurgismatulaitis
14915	W	127th	St.	k#101
Le	mont,	IL	60439-6466	USA
Tel.	(630)	257	56	13
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 Ne krikš čio nys
	 Dan	gu	je	at	si	ra	do	dvi	par	ti	jos.	Dar	bi-
nin	kų	par	ti	ja	ir	kaž	ko	kių	krikš	čio	nių	de-
mok	ra	tų.	Tarp	jų	ky	la	de	ba	tai	ir	pra	si	de	da	
bal	sa	vi	mai.	Lai	mi	krikš	čio	nys	de	mok	ra	tai,	
ta	čiau	pa	aiš	kė	ja,	kad	kaž	kas	vie	ną	bal	są	
ati	da	vė	už	dar	bi	nin	kų	par	ti	ją.	Pet	ras	su	si-
ner	vi	nęs	klau	sia:
	 –	Kas	ati	da	vė	bal	są	už	tuos	dar	bi	nin-
kus?	Kas	čia	ne	krikš	čio	nys?!
	 Na,	Juo	za	pas	at	si	sto	ja	ir	sa	ko:
	 –	Aš	vi	są	gy	ve	ni	mą	dar	bi	nin	kas	bu	vau,	
už	dar	bi	nin	kus	ir	bal	sa	vau…
	 Tas	per	py	ko:
	 –	Tu	–	ne	krikš	čio	nis,	lauk	iš	dan	gaus!
	 Juo	za	pas	su	si	rin	ko	daik	tus	ir	su	sto	jęs	
prie	du	rų	stai	ga	sa	ko:
	 –	Ma	ri	ja,	pa	siimk	kū	di	kį	ir	ei	nam…

išVilniaus
jėzuitųgim

nazijos

     moksleivių
surinktųa

nekdotų

 Mo ky to jo ro jus
	 Nu	mi	rė	mo	ky	to	jas	ir	per	klai	dą	pa	puo-
lė	į	pra	ga	rą.	Ten	po	mė	ne	sio	jie	ap	si	žiū	rė-
jo,	kad	ap	si	ri	ko,	ir	sa	ko:
	 –	Jūs	į	ro	jų	tu	rė	jot	eit.	
	 Jis	nu	stem	ba:
	 –	O	čia	–	ne	ro	jus?!	Man	po	aš	tun	tos	B…

 La vo nai
	 Vai	kas	klau	sia	ma	mos:
	 –	Ma	ma,	o	iš	tik	ro	žmo	nės	po	mir	ties	
dul	kė	mis	virs	ta?
	 Ma	ma	at	sa	ko:
	 –	Taip,	iš	tik	ro.
	 –	Oi,	ma	ma,	tai	po	ma	no	lo	va	–	trys	
la	vo	nai!

 Ti kė ji mas
	 Čia,	sa	ko,	tik	ras	nu	ti	ki	mas.	Va	žia	vo	
ku	ni	gas	ma	ši	na,	bai	gė	si	ben	zi	nas,	ir	jis	
ne	be	ži	no	jo,	 ką	 da	ry	ti.	 Pa	ma	tė	 ben	zi	no	
ko	lo	nė	lę.	Pa	si	ė	mė	puo	de	lį,	nu	ė	jo,	įsi	py	lė,	
grį	žo,	jau	ruo	šia	si	pil	ti	į	ba	ką...	Su	sto	ja	
ki	ta	ma	ši	na,	iš	li	pa	vy	ru	kas	ir	sa	ko:
	 –	Tė	ve,	aš	ste	biuo	si	jū	sų	ti	kė	ji	mu…

 At gai la
	 At	ei	na	pran	ciš	ko	nas	pas	jė	zui	tą	iš	pa-
žin	ties.	Iš	klau	sęs	jė	zui	tas	ir	sa	ko:
	 –	Na	ką,	bro	li.	Su	kal	bėk	Vi	sų	Šven	tų	jų	
li	ta	ni	ją	ir	tris	kar	tus	vi	sas	tris	ro	ži	nio	da-
lis…	
	 Pran	ciško	nas:
	 –	Ge	rai,	tė	ve…
	 Ki	tą	die	ną	jau	jė	zui	tas	iš	si	ruo	šia	iš	pa-
žin	ties	pas	pran	ciš	ko	ną.	Šis	iš	klau	sė…
	 –	Tai	ką	da	bar…	Ži	nai,	at	gai	lai	su	kal-
bėk	Vi	sų	Šven	tų	jų	li	ta	ni	ją,	o	po	kiek	vie	nos	
ei	lu	tės	–	vi	sas	tris	ro	ži	nio	da	lis…

Nusiðypsokime 
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 Skriau da?..
	 Nu	mi	rė	Mo	ti	na	Te	re	sė.	Nu	ė	jo	į	dan	gų	ir	te	nai	pa	ma	tė	prin-
ce	sę	Dia	ną.	Žiū	ri,	Dia	nos	nim	bas	di	des	nis	nei	jos,	 ir	klau	sia	
Pet	ro:
	 –	Ko	dėl	taip	yra?
	 Pet	ras	sa	ko:
	 –	Čia	ne	nim	bas.	Čia	vai	ras.

  Ge ras da ly kas
	 Va	žia	vo	 trau	ki	niu	ku	ni	gas	 ir	 ra	bi	nas.	
Ku	ni	gas	 iš	si	trau	kė	 la	ši	nius,	 pra	dė	jo	val-
gy	ti.	Siū	lo:
	 –	Ra	bu	ni,	gal	ir	tu	no	rė	tum?
	 Tas	at	sa	ko:
	 –	Man	ne	ga	li	ma…
	 –	Bet	čia	–	ge	ras	da	ly	kas…	Rie	bu	mas,	
vis	ką…	
	 Žy	das	gal	vo	ja:	„Ką	čia	pa	da	rius…“	
	 Pa	val	gęs	ku	ni	gas	krau	na	si	krep	šį	ir	dar	
kar	tą	klau	sia:
	 –	Na	ką,	tik	rai	ne	no	ri?..
	 –	Tik	rai!
	 –	Bet	ge	ras	da	ly	kas,	la	ši	niai	stip	ry	bės	
duo	da…
	 O	žy	das	iš	si	trau	kė	nuo	trau	ką	ir	ro	do:
	 –	Žiū	rėk...	Va,	ma	no	 ko	kia	 šei	ma...	
Pen	ki	vai	ku	čiai…	Žmo	na	gra	ži...	Na,	o	tu	
kaip?..	Ne	ga	li?..	
	 Anas	at	sa	ko:
	 –	Naa…	Ne	ga	liu…	Man	ir	ne	rei	kia.
	 –	Bet	ge	ras	da	ly	kas…

	 Ei	na	dy	ku	ma	jė	zui	tas	ir	pran	ciš	ko	nas.	Stai-
ga	ran	da	mai	šą	auk	so.	Pran	ciš	ko	nas	ir	sa	ko:	
	 –	Tuš	ty	bių	tuš	ty	bė,	–	ir	pa	spi	ria	ko	ja.
	 O	jė	zui	tas	ra	miai	už	si	me	ta	auk	so	mai	šą	ant	
pe	čių:
	 –	Di	des	nei	Die	vo	gar	bei…

  

O	taip	kartu	su	jėzuitų	naujokais	pajuokavo	
t.	V.	Šimkūnas
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 Dva si nė kar vė
	 Su	sir	go	 vie	nuo	ly	no	 aba	tė.	 Se	se	rys	
ją	 la	bai	my	lė	jo	 ir	ne	no	rė	jo,	kad	nu	mir	tų	
ne	pa	li	ku	si	dva	si	nio	tes	ta	mento.	Pa	kvie	tė	
gy	dy	to	ją,	o	šis	sa	ko:
	 –	Yra	vie	nin	te	lis	vais	tas	–	rei	kia	ger	ti	
kon	ja	ką.	
	 Vie	nuo	lės	nu	liū	do:
	 –	Gy	dy	to	jau,	 bet	 ji	nai	 nie	ka	da	 sa	vo	
gy	ve	ni	me	ne	gė	rė…	
	 –	Į	pie	ną	įpil	kit.
	 Na,	jai	ir	įpil	da	vo	į	pie	ną	kas	dien	po	
du	šim	tus	gra	mų.	Po	kiek	lai	ko	mo	ti	nė	lei	
vis	tiek	at	ėjo	lai	kas	mir	ti.	Su	si	rin	ko	vi	sos	
vie	nuo	lės,	ji	ir	sa	ko:
	 –	Ma	no	mie	lo	sios	se	sės,	pa	lie	ku	jums	
sa	vo	dva	si	nį	 tes	ta	mentą:	 nie	ka	da	 ne	par-
duo	kit	tos	kar	vės…

	 Ka	ta	li	kų	ku	ni	gas,	ra	bi	nas	ir	sta	čia-
ti	kių	ba	tiuška	kal	ba	si,	ko	kia	stip	ri	yra	
mal	dos	ga	lia.	Ka	ta	li	kų	ku	ni	gas	pa	sa-
ko	ja:
	 –	Va,	 vie	ną	 kar	tą	 plau	kiu	 lai	vu,	
pra	si	dė	jo	aud	ra,	ėmiau	mels	tis,	aud	ra	
nu	ri	mo.	
	 Ba	tiuška	ir	gi	po	ri	na:
	 –	Vie	ną	kar	tą,	–	sa	ko,	–	per	Mi	šias	
už	si	de	gė	baž	ny	čia.	Pa	si	mel	dėm,	vis-
kas	su	de	gė,	bet	sto	gas	vis	tiek	iš	lai	kė	
ir	žmo	nės	li	ko	svei	ki.	
	 O	ra	bi	nas	sa	ko:
	 –	Ei	nu	ša	bo	die	ną,	žiū	riu	–	gu	li	pi-
ni	gi	nė.	Pa	si	mel	džiau.	Ap	link	pi	ni	gi	nę	
–	ket	vir	ta	die	nis,	o	vi	sur	ki	tur	–	ša	bas…

 O kas ta...
	 Nau	ja	sis	ru	sas	už	si	ma	nė	pirk	ti	ma	ši	ną,	bet	jam	trūks	ta	pi	ni	gų.	„Na,	–	
gal	vo	ja,	–	vie	nuo	liai	–	šven	ti	žmo	nės,	pa	si	mels,	tik	rai	nu	si	pirk	siu“.
	 At	ei	na	jis	pas	pran	ciš	ko	ną	ir	pra	šo:
	 –	Tė	ve,	su	kal	bėk	no	ve	ną,	kad	aš	nu	si	pirk	čiau	BMW.		
	 Tas	at	sa	ko:
	 –	Na,	no	ve	na,	vai	ke	li,	–	ge	ras	da	ly	kas,	bet	kas	yra	tas	BMW?
	 –	Mašina.
	 –	Ne.	To	kio	da	ly	ko	ne	ga	liu	mels	ti.	
	 Vy	ru	kas	nu	si	mi	nęs	ei	na	pas	do	mi	ni	ko	ną.	Ir	vėl	pra	šo:
	 –	Tė	ve,	pa	si	melsk	no	ve	ną,	kad	aš	nu	si	pirk	čiau	BMW.
	 –	Žinai,	no	ve	na	–	tik	rai	ge	ras	da	ly	kas,	o	kas	ta	BMW?
	 –	Mašina.
	 –	Ne,	ne	ga	liu…
	 Nu	ei	na	na	uja	sis	ru	sas	pas	jė	zui	tą	ir	vėl	pra	šo:
	 –	Tė	ve,	su	kal	bėk	no	ve	ną,	kad	BMW	nu	si	pirk	čiau…
	 –	Taip,	BMW	–	ge	ras	daik	tas.	O	kas	ta	no	ve	na?

Nusiðypsokime 
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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 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.

Tyla Tampa garbinimu:
kai apglėbi kryžių 
neklausdamas
„Kodėl?“
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tel.(5)2121787
Faks.(5)2121876
Įmonėskodas9189393
aBVilniausbankasVilniausfilialas
Bankokodas260101777
a.s.701315(litais),
57089133(užsieniovaliuta)
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