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T. An TA nAs sAu lAi Tis, sJ
 

Provincijolo þodis

	 Es	mi	nis	da	ly	kas	 in	for	ma	ci	jos	am	žiu	je		
–	ry	šiai.	Su	bet	ku	riuo	ki	tu	iš	še	šių	mi	li
jar	dų	pa	sau	lio	gy	ven	to	jų	ga	li	me	su	sisiek	ti	
tik	per	ke	tu	ris	tar	pi	nin	kus.	Žo	dį	„tin	klas“	
gir	di	me	įstai	go	se,	ver	sle,	so	cia	li	nė	je	veik
lo	je,	moks	le.	Nau	jai	si	tu	a	ci	jai	api	bū	din	ti	
šian	dien	 tik	tų	 ir	 po	sa	kis	 –	 svar	bu	ne	 ką	
mo	ki,	bet	ką	pa	žįs	ti.	
	 Kai	 prieš	 po	rą	me	tų	 net	 15	Lie	tu	vos	
Res	pub	li	kos	Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	jos	pa	rei
gū	nų	po	rą	mė	ne	sių	tik	ri	no	Vil	niaus	jė	zui
tų	mo	kyk	lą,	ar	ji	ga	li	va	din	tis	gim	na	zi	ja,	
šyp	so	jau	si	 į	 ūsą…	 Juk	 is	to	ri	kai	 tei	gia,	
kad	 Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	ja	 ki	lo	 bū	tent	 iš	
XVI–XVI	II	a.	jė	zui	tiš	kų	mo	kyk	lų	tin	klo	(jų	
Lie	tu	vos	Di	džio	jo	je	Ku	ni	gaikš	tys	tė	je	bu	vo	
21).	Tiek	gim	na	zi	jų,	tiek	ir	li	cė	jų	užuo	maz
gos	–	jė	zui	tų	įsteig	tų	mo	kyk	lų	sis	te	mo	je.
	 Ši	 sis	te	ma	 ga	ji	 ir	 šian	dien.	Lie	tu	vos	
mo	kyk	lų	mo	ki	niai	ir	pe	da	go	gai	ben	drau	ja	
su	jė	zui	tų	mo	kyk	lo	mis	Len	ki	jo	je,	Veng	ri
jo	je,	Vo	kie	ti	jo	je,	Bel	gi	jo	je,	Pran	cū	zi	jo	je,	
JAV,	 Šve	di	jo	je.	Mū	sų	 jau	nie	ji	 jė	zui	tai	
stu	di	ja	vo	ar	stu	di	juo	ja	ir	prak	ti	ką	at	lie	ka	
Ai	ri	jo	je,	Aust	ra	li	jo	je,	Aust	ri	jo	je,	Ita	li	jo	je,	
JAV,	Ka	na	do	je,	Vo	kie	ti	jo	je	ir	ki	tur.	Drau
gau	ja	me	su	Ksa	ve	ro,	Creigh	to	no	ir	Lo	jo	los	
uni	ver	si	te	tais	Cin	ci	na	ty	je,	Oma	ho	je,	Či	ka
go	je,	su	Lu men Vi tae	ins	ti	tu	tu	Bel	gi	jo	je.
	 Kar	tais	mū	sų	 bi	čiu	liai	 klau	sia:	 „Ar	
jus	 re	mia	 ki	tų	 ša	lių	 jė	zui	tai?“	Vi	suo	met	
at	sa	ko	me	gar	siu	„TAIP“!	Tai	–	Či	ka	gos,	
Me	ri	len	do,	Nau	jo	sios	An	gli	jos,	Vis	kon
si	no	 pro	vin	ci	jos	Ame	ri	ko	je,	Vo	kie	ti	jos,	
Aust	ri	jos,	Olan	di	jos,	Švei	ca	ri	jos	jė	zui	tai.	

Jau	pa	čio	je	At	gi	mi	mo	pra	džio	je	mus	pa	sie
kė	au	kos	iš	Ja	po	ni	jos	ir	Lo	jo	los	(Is	pa	ni	ja)	
pro	vin	ci	jų	jė	zui	tų.	Še	še	rius	me	tus	kar	tu	su	
mu	mis	dir	bo	an	glas	jė	zui	tas	t.	Char	lesas	
Ed	wardsas	 iš	Da	ni	jos	 ir	 tre	jus	–	Le	o	nas	
Lei	se	iš	JAV	Nau	jo	jo	Or	le	a	no	pro	vin	ci	jos.	
Va	sa	ros	kur	sams	ar	re	ko	lek	ci	joms	va	do	vau
ja	jė	zui	tai	iš	Ita	li	jos,	JAV	ir	Pran	cū	zi	jos.
	 Mū	sų	tin	klas	pa	si	tar	nau	ja	įvai	riai.	Kai	
Kau	no	ar	Vil	niaus	gim	na	zis	tai	su	mo	ky
to	jais	ke	liau	ja	 į	 ki	tas	 ša	lis,	 vi	sa	da	 ran	da	
prie	globs	tį	pas	jė	zui	tus,	jų	mo	kyk	lo	se	ar	
re	ko	lek	ci	jų	na	muo	se.	Kai	ko	nors	pri	rei
kia,	per	šį	tin	klą	gau	na	me	ži	nių,	ieš	ko	me	
lei	di	nių,	mo	ky	mo	me	džia	gos,	kvie	čia	me	
pa	skai	ti	nin	kus,	re	ko	lek	ci	jų	ve	dė	jus.
	 Mo	ki	niai	 su	pran	ta,	 kad	 jie	 taip	 pat	
pri	klau	so	 tam	po	ros	 tūks	tan	čių	 švie	ti	mo	
įstai	gų	 tin	klui,	 be	si	va	do	vau	jan	čiam	 ig
na	ciš	ka	pe	da	go	gi	ka	ir	dva	sia.	Gim	na	zi	jų	
abi	tu	rien	tai	mez	ga	 ry	šius	 su	 pa	sau	li	ne	
or	ga	ni	za	ci	ja,	 vie	ni	jan	čia	 įvai	raus	 ly	gio	
jė	zui	tų	mo	kyk	lų	ab	sol	ven	tus.
	 Dai	li	nin	kas	An	ta	nas	Kmie	liaus	kas	Vil
niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	laip	ti	nė	je	nu	ta	pė	
fres	ką	„Dvy	li	ka	me	tis	Jė	zus	šven	tyk	lo	je“.	
Tik	vie	toj	Je	ru	za	lės	vaiz	dų	–	Vil	niaus	baž
ny	čios,	vie	toj	Raš	to	mo	ky	to	jų	ir	aiš	kin	to
jų	–	su	Vil	niaus	jė	zui	tų	aka	de	mi	ja	(vė	liau	
uni	ver	si	te	tu)	su	si	ję	dės	ty	to	jai,	moks	li	nin
kai,	rė	mė	jai,	ab	sol	ven	tai,	šių	lai	kų	jė	zui	tai.	
Skar	gą,	 Po	čo	bu	tą,	 Sir	vy	dą,	Kun	ce	vi	čių,	
Rad	vi	lą,	Sar	bie	vi	jų,	Mic	ke	vi	čių,	Va	lan	čių,	
Ga	ruc	ką,	Lau	riū	ną	ir	dau	gy	bę	ki	tų	at	pa	žin
tų	kone	kiek	vie	nas.	Mo	ki	niai	aki	vaiz	džiai	
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ma	to,	kad	jie	tę	sia	dar	1569	m.	pra	dė	tas	
tra	di	ci	jas.	(Aš	ir	gi	no	rė	jau	pa	veiks	lan	pa
tek	ti,	 bet	 ne	spė	jau	 pro	 fres	kos	 vi	du	ry	je	
nu	ta	py	tus	Auš	ros	Var	tus	lai	ku	įei	ti.)
	 Daug	 džiaugs	mo	 su	tei	kia	 ir	 mū	sų	
sve	čiai.	Ba	lan	dy	je	mus	ap	lan	kė	se	ny	vas	
ja	po	nas	jė	zui	tas,	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rius.	
Pats	ener	gin	gai	iš	vaikš	čio	jo	vi	są	Vil	nių,	o	
po	ke	lių	sa	vai	čių	at	skri	do	vėl,	šį	sy	kį	–	su	
ja	po	nų	mal	di	nin	kų	gru	pe.	Pir	mą	kart	mū	sų	
baž	ny	čio	je	au	ko	tos	šv.	Mi	šios	ja	po	niš	kai.	
Bū	ta	Mi	šių	 ir	 olan	dų	 kal	ba,	 kai	 šie	 su	
eks	kur	si	ja	ar	pa	vie	niui	mus	ap	lan	kė.	Sve
čia	vo	si	jė	zui	tai	iš	Ru	si	jos,	ku	ni	gai	iš	Fi	li
pi	nų,	In	di	jos	ir	ki	tur.	Kas	met	au	to	bu	sais,	
dvi	ra	čiais	 ar	 pės	čio	mis	 su	mal	di	nin	kais	
į	Vil	nių	ir	Kry	žių	kal	ną	ke	liau	ja	jė	zui	tai	
len	kai.	
	 Daž	nai	kar	to	ja	me	t.	Le	o	no	Lei	se	po
sa	kį:	„Jei	še	šie	se	sė	di	prie	sta	lo,	bent	vie
nas	ne	su	pran	ta,	kas	kal	ba	ma“.	Kai	na	mai	
pil	ni,	per	die	ną	šne	kos	–	ke	tu	riom	ar	net	
pen	kiom	kal	bom.	Vie	nas	mū	siš	kių	kar	to	ja	
sa	vo	se	sers	po	sa	kį:	„Mo	ku	vi	sas	kal	bas,	
tik	žo	džių	trūks	ta“.
	 Ži	no	ma,	jė	zui	tiš	kasig	na	ciš	kas	tin	klas	
jun	gia	si	į	vi	sos	Baž	ny	čios	tin	klą,	o	per	jį	–	
su	ki	to	mis	vie	nuo	li	jo	mis	bei	dva	si	nin	kais.	
Ka	dan	gi	pa	lai	ko	me	ry	šius	su	vi	so	pa	sau	lio	
lie	tu	viais,	 pri	klau	so	me	 ir	 lie	tu	viš	ka	jam	
tin	klui.	 Esa	me	 la	bai	 dė	kin	gi,	 kai	mū	sų	
mo	ki	nius	bei	stu	den	tus	už	sie	ny	je	pa	glo
bo	ja	lie	tu	vių	šei	mos.	Vyks	tan	tiems	sve	tur	
moks	lo	ar	dar	bo	rei	ka	lais	vi	sa	da	ga	li	me	
įduo	ti	ne	to	li	gy	ve	nan	čių	bi	čiu	lių	ad	re	sus.	
Jė	zui	tų	na	mai	Či	ka	go	je,	mi	si	ja	Le	mon	te,	
pa	ra	pi	ja	Klyv	len	de	–	įpras	tos	ir	sve	tin	gos	
ry	šių	sa	le	lės.	Dau	gy	bė	mū	sų	bi	čiu	lių	įvai
riai	re	mia	mū	sų	gim	na	zi	jas	ir	dar	bus.
2003	m.	Lie	tu	vą	lan	kys	dau	gy	bė	lie	tu	vių	
kil	mės	žmo	nių	 iš	 įvai	riau	sių	kraš	tų.	 Jau	
pra	de	da	me	vir	ti	 ar	ba	tą	 ir	 kep	ti	 py	ra	gai
čius.	Ma	lo	niai	kvie	čia	me	už	suk	ti	į	mū	sų	
na	mus,	ap	lan	ky	ti	baž	ny	čias	ir	gim	na	zi	jas	
bei	pa	si	do	mė	ti	 is	to	ri	nė	mis	vie	to	mis,	su
si	ju	sio	mis	su	anks	ty	ves	niu	jė	zui	tų	tin	klu.

Vieš pats, 
mūsųDievas,
te pa de da mums 
pažintijošventąjąvalią
de ra mu me tu. 
Jukjistrokšta,
kadmesvisada
būtumepasirengę
paklustišiaivaliai,
kaitikjismumsjąapreiškia
irmūsųsielosgilumoje
leidžiasuprasti.
Jeinorime
savopašaukimą
šiamegyvenime
tinkamaiįvykdyti,
turimebūtipiligrimai,
pasiruošębetkuriąakimirką
iškeliautiten,
kurgalėtumeDievui,
mūsųViešpačiui,
labiaupasitarnauti.

Iššv.PranciškausKsaverolaiško
t.Fr.Mansilhas1545m.balandžio7d.
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 1506	m.	ba	lan	džio	7	d.,	Di	dį	jį	Ket	vir	ta
die	nį,	li	kus	še	šioms	sa	vai	tėms	iki	Kris	tu	po	
Ko	lum	bo	mir	ties,	pa	sau	lį	iš	vy	do	šeš	ta	sis	
ir	 pas	ku	ti	nis	Ksa	ve	rų	 pi	lies	 šei	mi	nin	kų	
sū	nus	 –	 Pran	ciš	kus.	Bu	vo	 nau	ji	 lai	kai:	
at	ras	ta	Ame	ri	ka,	 at	ver	tas	 ke	lias	 į	 In	di	ją,	
pa	dė	ti	 pa	ma	tai	 Is	pa	ni	jos	 ir	 Por	tu	ga	li	jos	
ko	lo	ni	ji	niam	vieš	pa	ta	vi	mui.
	 Pran	ciš	kus	 bu	vo	 links	mas	 ir	 gu	vus	
vai	kas.	Mo	kė	si	jo	di	nė	ti	ir	fech	tuo	tis,	stu
di	ja	vo	ka	te	kiz	mą,	ka	lė	lo	ty	nų	ir	is	pa	nų,	nes	
gim	to	ji	bu	vo	bas	kų	kal	ba.	Še	šio	li	kos	me	tų	
ga	vo	ton	zū	rą	ir	bu	vo	pri	im	tas	į	Pam	plo	nos	
vys	ku	pi	jos	kle	ro	gre	tas.

Ge riau sia me Eu ro pos uni ver si te te
	 Bū	da	mas	de	vy	nio	li	kos,	at	si	svei	ki	no	su	
gim	ti	ne.	Jo	gar	bėt	roš	kiš	kiems	pla	nams	la
biau	siai	ti	ko	Pa	ry	žiaus	uni	ver	si	te	tas.	Pir	mą	
kar	tą	jis	mė	ga	vo	si	uni	ver	si	te	ti	nio	mies	to	
lais	ve,	pa	si	nė	rė	į	leng	va	bū	diš	ką	stu	den	to	

Šventasis	
Pranciškus	Ksaveras

Minint 450-ąsias mirties metines

gy	ve	ni	mą.	Be	 to,	 stu	di	ja	vo	 „lais	vuo	sius	
me	nus“.
	 1529ųjų	 ru	de	nį	 į	 jo	 kam	ba	rį	 įžen	gė	
ki	tas	kil	min	gas	bas	kas,	15	me	tų	už	jį	vy
res	nis	stu	den	tas	Ig	na	cas	Lo	jo	la.	Tar	nau	da
mas	ka	ri	nin	ku,	jis	bu	vo	sun	kiai	su	žeis	tas	
ir	pas	kui	iš	gy	ve	no	gi	lų	vi	di	nį	at	si	ver	ti	mą.	
Nuo	to	me	to	jis	troš	ko	da	ly	tis	sa	vo	dva
si	niu	pa	ty	ri	mu	ir	„pa	dė	ti	sie	loms“.	Sa	vo	
jau	na	jam	stu	di	jų	drau	gui	mes	te	lė	jo:	„Ko
kia	gi	žmo	gui	nau	da,	jei	gu	jis	lai	mė	tų	vi	są	
pa	sau	lį,	o	pa	kenk	tų	sa	vo	gy	vy	bei?!“	(Mt	
16,	26).	Pran	ciš	kus,	ku	ris	tuo	met	jau	bu	vo	
bai	gęs	pa	grin	di	nes	stu	di	jas	ir,	stu	di	juo	da
mas	te	olo	gi	ją,	pats	dės	tė	fi	lo	so	fi	ją,	po	tre	jų	
dve	jonių	metų	pa	si	da	vė:	at	si	sa	kė	Pam	plo
nos	ka	ted	ros	ka	nau	nin	ko	vie	tos	ir	1533	m.	
pa	va	sa	rį	pri	si	dė	jo	prie	Ig	na	co	su	bur	tos	jau	nų	
vy	rų	gru	pės,	 iš	ku	rios	po	sep	ty	ne	rių	me	tų	
at	si	ra	do	jė	zui	tų	or	di	nas.

Ksaverų	pilis	Ispanijoje

Jubiliejus
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Jė zaus Drau gi jos ben dra kū rė jas
	 1535	m.	 rug	pjū	čio	 15	 d.	 Pran	ciš	kus	
kar	tu	su	vi	sa	gru	pe	pa	si	ža	dė	jo	gy	ven	ti	ne
tur	tin	gai,	skais	čiai	ir	kaip	pi	lig	ri	mas	vyk	ti	
į	 Šven	tą	ją	Že	mę.	 1536–1537	m.	 žie	mą	
bi	čiu	liai	pės	čio	mis	nu	ke	lia	vo	į	Ve	ne	ci	ją.	
Ka	dan	gi	tais	me	tais	į	Pa	les	ti	ną	ne	plau	kė	
joks	lai	vas,	jie	vėl	pės	čio	mis	grį	žo	į	Ro	mą,	
vė	liau	–	į	Ve	ne	ci	ją.	Čia	1537	m.	bir	že	lio	
24	d.	ga	vo	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus.	Pas	kui	
bi	čiu	liai	iš	si	skirs	tė	po	įvai	rias	šiau	rės	Ita
li	jos	vie	tas	sie	lo	va	dos	dar	bui.	Pran	ciš	kui	
te	ko	ei	ti	į	Bo	lo	ni	ją.	
	 1538	m.,	 vėl	 su	si	rin	kę	Ro	mo	je,	 po	
il	gų	 pa	si	ta	ri	mų	nu	spren	dė	 įkur	ti	 or	di	ną,	
pa	va	din	tą	 „Jė	zaus	Drau	gi	ja“,	pa	ves	da	mi	
jį	po	pie	žiui,	kad	šis	ga	lė	tų	juos	siųs	ti	ten,	
kur	rei	ka	lin	giau	sia.	Po	pie	žius	pri	ėmė	pa
siū	ly	mą	ir	dar	prieš	pa	tvir	tin	da	mas	or	di	ną	
jo	na	rius	iš	skirs	tė	po	įvai	rius	Ita	li	jos	mies
tus.	Ig	na	cas	ir	Pran	ciš	kus	pa	si	li	ko	Ro	mo	je,	
laiš	kais	su	si	ra	ši	nė	jo	su	ki	tais	bi	čiu	liais	ir	
to	liau	rū	pi	no	si	or	di	no	stei	gi	mu.	Pran	ciš	kus	
ta	po	Jė	zaus	Drau	gi	jos	sek	re	to	riu	mi.

Pa mai na į mi si jas
	 Tuo	me	tu	Por	tu	ga	li	jos	ka	ra	lius	Jo	nas	
III	 pa	pra	šė	 po	pie	žiaus	 ke	le	tą	 nau	jo	sios	
ben	druo	me	nės	ku	ni	gų	pa	siųs	ti	mi	sio	nie

riais	į	jo	In	di	jos	ko	lo	ni	jas.	Ka	dan	gi	vie	nas	
iš	nu	ma	ty	tų	drau	gų	su	sir	go,	Ig	na	cas	vie	toj	
jo	pas	ku	ti	nę	aki	mir	ką	pa	sky	rė	Pran	ciš	kų.	
Šis	su	si	kro	vė	daik	tus	ir	jau	ki	tą	die	ną,	šį	
kar	tą	ant	ar	klio,	su	Por	tu	ga	li	jos	am	ba	sa
do	riaus	pa	ly	da	iš	ke	lia	vo	į	Li	sa	bo	ną,	ku	rią	
pa	sie	kė	po	tri	jų	su	pu	se	mė	ne	sio,	1540	m.	
bir	že	lio	pa	bai	go	je.
	 Ap	si	lan	kęs	pas	ka	ra	lių,	Pran	ciš	kus	at	si
da	vė	įpras	tai	varg	šų	ir	li	go	nių	tar	nys	tei	bei	
sie	lo	va	dai	dva	re,	mies	te	ir	ink	vi	zi	ci	jos	ka	lė
ji	me.	Gy	ve	no	jis	kuk	lia	me	na	me	ir	kas	dien	
kaip	iš	mal	dą	su	si	rink	da	vo	sau	mais	to.
	 Vei	kė	 taip	 sėk	min	gai,	 kad	 ka	ra	lius	
pa	no	ro	 jį	 pa	si	lai	ky	ti	Li	sa	bo	no	je.	Ta	čiau	
po	pie	žius	siun	tė	į	In	di	ją.	Prieš	pat	iš	plau
kiant,	Pran	ciš	kus	bu	vo	pa	skir	tas	po	pie	žiaus	
nun	ci	ju	mi	vi	sai	Azi	jai.	1541	m.	ba	lan	džio	
7	d.,	per	sa	vo	35ąjį	gim	ta	die	nį,	jis	įli	po	į	
San tia go	–	In	di	jos	flo	ti	lės	ad	mi	ro	lo	lai	vą	
–	ir	po	aud	rin	gos	13	mė	ne	sių	ke	lio	nės,	per	
ku	rią	ne	ma	žai	ke	lei	vių	su	sir	go	ir	net	mi	rė,	
pa	sie	kė	Goa,	por	tu	ga	lų	In	di	jos	sos	ti	nę.
	 Pri	sis	ta	tęs	vys	ku	pui,	 ap	si	gy	ve	no	prie
glau	do	je	ir	ėmė	si	sa	vo	dar	bo:	slau	gė	li	go	nius,	
apaš	ta	la	vo	 tarp	por	tu	ga	lų,	mo	kė	 ti	kė	ji	mo	
In	di	jos	gy	ven	to	jus,	ypač	vai	kus	ir	ver	gus.

Evan ge li ja per lų žve jams
	 Po	 pir	mo	sios	 sėk	mės	 Goa	mies	te,	
Pran	ciš	kus	 nu	vy	ko	 į	 pie	ti	nę	 In	di	jos	 pa
kran	tę	pas	per	lų	žve	jus	pa	ra	vus.	Juos	val	dė	
por	tu	ga	lai,	 to	dėl	 iš	Goa	 at	vy	kę	 ku	ni	gai	
gy	ven	to	jus	jau	bu	vo	evan	ge	li	za	vę,	ta	čiau	
šie	apie	krikš	čio	ny	bę	ne	la	bai	ką	su	pra	to.	
Pran	ciš	kus	pės	čio	mis	žy	gia	vo	iš	kai	mo	į	
kai	mą,	aiš	ki	no	žve	jams	Die	vo	įsa	ky	mus,	
ti	kė	ji	mo	iš	pa	ži	ni	mą	ir	svar	biau	sias	mal	das,	

Dažnaimanorankosbūnapavargusiosnuo
krikštijimoirnebegaliuištartinėžodžio,nestaip
dažnaižmonėmskartojumaldasirmokaujuos
krikščioniųpareigųjųgimtąjakalba.

PranciškausKsaverolaiškassavobičiuliams
Ro mo je iš Ko ši no 1544 m. sau sio 15 d.
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ku	rias	pir	miau	siai	tu	rė	jo	iš	vers	ti	į	ta	mi	lų	
kal	bą.	Kai	 tik	 žmo	nės	 vis	ką	 iš	mok	da	vo	
at	min	ti	nai	ir	ga	lė	da	vo	su	kal	bė	ti	ti	kė	ji	mo	
iš	pa	ži	ni	mą,	pa	krikš	ty	da	vo.	Ta	da	pa	lik	da	vo	
juos	sa	vo	pa	dė	jė	jui	–	ku	riam	nors	iš	vie	tos	
gy	ven	to	jų	–	ir	ke	liau	da	vo	to	liau.	Taip	jis	
dar	ba	vo	si	 ir	 ki	to	se	Azi	jos	 sri	ty	se.	Už	 jo	
triū	są	 ly	dė	ju	sią	 sėk	mę	 dė	ko	ti	 de	rė	jo	 ne	
tiek	var	gin	giems	aiš	ki	ni	mams,	kiek	Die
vo	ir	žmo	nių	mei	lei,	trykš	tan	čiai	iš	vi	sų	jo	
žo	džių	ir	dar	bų.	Ši	mei	lė	pa	lies	da	vo	vi	sų	
žmo	nių	šir	dis,	kur	tik	jis	nu	vyk	da	vo.
	 Po	me	tų	Pran	ciš	kus	vėl	su	grį	žo	į	Goa	ir	
1543	m.	vys	ku	po	aki	vaiz	do	je	da	vė	pas	ku
ti	niuo	sius	iš	kil	min	gus	vie	nuo	li	nius	įža	dus.

Mi si jų ke lio nės po pie tų Azi ją
	 1544	m.	Pran	ciš	kus	tę	sė	mi	si	jas	Pie	tų	
In	di	jo	je,	šį	kar	tą	–	Ma	la	ba	ro	kran	te	(da
bar	ti	nė	Ke	ra	la).	Nu	vy	ko	 į	Cei	lo	ną,	 kur	
jam	vi	siš	kai	ne	pa	si	se	kė,	vėl	ap	lan	kė	anuos	
en	gia	mus	per	lų	žve	jus	ir	1545	m.	ba	lan	dį	

Kiekdaugatsivertimųbūtų, jei netrūktųpa
galbininkų, kurie prisiimtų šventą užduotį
darbuotisšiuosekraštuose!Labaidažnaimane
apimanoras įsiveržti įEuroposuniversitetus
ir šaukti skardžiubalsukaipbepročiui!Visų
pirmanorėčiau, kadParyžiujemane išgirstų
visi tie,kurių žiniospranokstanorągerai jas
panaudoti.SusirinkusvisaiSorbonai,norėčiau
sušukti:„Kiekdaugsielųišklystaišišganymo
keliodėljūsųkaltės,kiekdaugsielųžūstadėl
jūsųabejingumo!“Jeijiesutokiupatuolumu,
sukokiustudijuoja,pamąstytųapieataskaitą,
kuriosDievas,mūsųViešpats,kadanorsišjų
pareikalaus,jeisupanašiuatidumuištirtųVieš
patiesjiemsduotustalentus,–daugelisišjųbūtų
sukrėsti!Suprastų,kaspadedasielosišganymui,
atliktųDvasinespratybas,kuriossielosviduje
jiemsleistųpažintišventąjąDievovaliąvisoje
josgilybėje.Tada labiauklausytų šios valios
negusavopalinkimųirsakytų:„Viešpatie,štai
aš!Konorėtum,kaddaryčiau?Siųskmane,kur
tiknori,irjeitaipreikia,netikipatIndijos!“

IšlaiškoRomosjėzuitams
1544 m. va sa rio 15 d.

Paryžius

Roma
Lisabona

Ksaveras

Ormuzas

Kumario kyšulys

Melinda

Mozambikas

Gerosios Vilties ragas

ke	tu	riems	mė	ne	siams	ap	si	sto	jo	ry	ti	nė	je	In
di	jos	pa	kran	tė	je,	São	Thomé,	prie	apašta	lo	
To	mo	ka	po	 ieško	da	mas	 švie	sos	 to	les	nei	
sa	vo	mi	si	jų	veik	lai.
	 Vi	di	nis	 bal	sas	 kvie	tė	 to	liau	 į	Ry	tus.	
1545	m.	ru	de	nį	Pran	ciš	kus	nu	plau	kė	į	Ma
la	ką,	ka	dai	se	Ma	lai	zi	jos	ka	ra	lys	tės	mies	tą,	
o	tuo	me	tu	–	por	tu	ga	lų	tvir	to	vę	ir	uos	tą
kryž	ke	lę	tarp	Ry	tų	ir	Va	ka	rų	Azi	jos.	Kaip	
ir	Goa,	 jis	 rū	pi	no	si	mo	ra	liš	kai	 ne	tvir	ta	
por	tu	ga	lų	ben	druo	me	ne	ir	vei	kė	tarp	vie
ti	nių	ma	la	kie	čių.	Ten,	Ma	la	ko	je,	ku	rio	je	
jis	lan	kė	si	iš	vi	so	pen	kis	kar	tus,	su	si	pa	ži	no	
su	pa	bė	gė	liu	iš	Ja	po	ni	jos,	sa	mu	ra	ju	mi	An
ji	ro.	Šis	pa	pa	sa	ko	jo	apie	sa	vo	sa	vi	tą	ša	lį	
ir	ma	nė,	kad	Pran	ciš	kus	ten	ga	lė	tų	ti	kė	tis	
sėk	mės.

Pir ma sis ti kė ji mo skel bė jas 
Ja po ni jo je
	 Kar	tu	su	ki	tais	dviem	jė	zui	tais	ir	An
ji	ro,	ku	ris	bu	vo	ver	tė	jas,	1549	m.	ba	lan	dį	
Pran	ciš	kus	sė	do	į	lai	vą	ir	rug	pjū	čio	15	die	ną	

Jubiliejus
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at	plau	kė	į	Ka	go	si	mą,	An	ji	ro	gim	ti	nę.		
	 Pran	ciš	kus	grei	tai	su	pra	to,	kad	šis	kraš
tas	la	bai	ski	ria	si	nuo	iki	tol	jo	ap	lan	ky	tų.	
Jis	de	ta	liai	ap	ra	šo	aukš	tą	Ja	po	ni	jos	kul	tū	rą	
ir	ti	ki	si	gau	sių	at	si	ver	ti	mo	vai	sių.
	 Pa	de	dant	An	ji	ro,	Pran	ciš	kus	 į	 ja	po	nų	
kal	bą	iš	ver	tė	krikš	čio	niš	ko	moks	lo	san	trau
ką	 ir	 ją	dės	tė	nu	ste	bu	siems	klau	sy	to	jams:	
pa	pras	tiems	žmo	nėms	gat	vė	je,	Sat	su	mos	
ku	ni	gaikš	čiui	ir	jo	dva	rui,	net	bu	dis	tų	vie
nuo	liams	jų	vie	nuo	ly	nuo	se.	Ru	de	nį	iš	ke	lia	vo	
pas	 im	pe	ra	to	rių,	no	rė	da	mas	gau	ti	 lei	di	mą	
skelb	ti	Evan	ge	li	ją	vi	sa	me	kraš	te.
	 Kai	po	ge	rų	dve	jų	me	tų	Pran	ciš	kus	pa
li	ko	Ja	po	ni	ją,	krikš	čio	nių	ben	druo	me	nės	
jau	bu	vo	pen	kiuo	se	mies	tuo	se	 ir	 vie	ni	jo	
apie	1000	ti	kin	čių	jų.

Kan ki nan tis Ki ni jos il ge sys
	 Ja	po	nai	 Pran	ciš	kaus	 klau	sė,	 ko	dėl	
krikš	čio	ny	bė	ne	ži	no	ma	Ki	ni	jo	je,	juk	vi
sos	kul	tū	ros	ir	re	li	gi	jos	ky	la	iš	di	džio	sios	
ki	nų	tau	tos.	Tai	pa	ska	ti	no	Pran	ciš	kų	ten	

LabaiskiriasipasitikėjimasDievužmo
gaus, kuris turi viską, ko jam reikia,
ir pasitikėjimasDievu to, kurisnieko
neturėdamas, laisvai atiduoda dar ir
reikalingus daiktus, kad taptų pana
šesnis įKristų. Lygiai taip pat labai
skiriasitas,kurisgyvendamasužtikrin
tągyvenimą,tikiDievą,juopasitikibei
viliasi,nuoto,kurisdėlDievomeilėsir
išnorojampasitarnautilaisvaipaten
kanetįmirtiespavojus.Tuospavojus,
kuriųgalėtųišvengti,nesgalivisiškai
laisvaiapsispręstijuospriimtiarbajų
išvengti.Jievisadairvisursavoviltįir
pasitikėjimągrindžiaDievu.

Iš laiško t. Ig na cui Lo jo lai 
1549m.birželio22d.

su	reng	ti	mi	si	jų	ke	lio	nę.	Mat	 jei	Ki	ni	ja	
pri	im	tų	krikš	čio	ny	bę,	bū	tų	leng	viau	at
vers	ti	vi	są	Azi	ją.	Ta	čiau	į	Ki	ni	ją	eu	ro
pie	čiai	pa	tek	ti	ne	ga	lė	jo.	Ten	ka	lė	ji	muo	se	
sė	din	tys	 por	tu	ga	lų	 pir	kliai	 pra	šė	 siųs	ti	
di	plo	ma	ti	nius	 at	sto	vus,	 ku	rie	 pa	dė	tų	
jiems	at	gau	ti	lais	vę.
	 Pran	ciš	kus	sva	jo	jo	apie	ofi	cia	lią	Por
tu	ga	li	jos	ka	ra	liaus	de	le	ga	ci	ją	pas	Ki	ni	jos	
im	pe	ra	to	rių,	 ku	rią	 ly	dė	da	mas,	 jis	 bū	tų	
ga	lė	jęs	 skelb	ti	 Evan	ge	li	ją.	Kaip	 ga	li	ma	
grei	čiau,	per	Ma	la	ką	jis	grį	žo	į	Goa.	Iš	šv.	
Ig	na	co	laiš	ko	su	ži	no	jo,	kad	šis	įkū	rė	vi	sos	
Azi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją	su	cen	tru	Goa	ir	
jį	pa	sky	rė	pir	muo	ju	pro	vin	ci	jo	lu.
	 Nau	ja	sis	gu	ber	na	to	rius	su	ti	ko	pa	siųs
ti	de	le	ga	ci	ją	 ir	ge	rą	Pran	ciš	kaus	drau	gą,	
pir	klių	 se	niū	ną	Die	go	 Per	ei	rą,	 pa	sky	rė	
ka	ra	liš	kuo	ju	 pa	siun	ti	niu.	 Šis	 vie	ną	 sa	vo	
lai	vų	–	SantaCruz	–	sa	vo	lė	šo	mis	pa	ren	gė	
di	plo	ma	ti	nei	ke	lio	nei.
	 Su	šiuo	lai	vu	ge	gu	žės	31	d.	Pran	ciš	kus	
no	rė	jo	iš	plauk	ti	iš	Ma	la	kos,	ta	čiau	uos	to	
ko	men	dan	tas	Al	va	ro	de	At	hai	de,	di	džio	jo	
ke	liau	to	jo	Vas	co	da	Ga	mos	sū	nus,	bū	da

Šv.	Pranciškaus	Ksavero	kelionių	maršrutas

Goa

Kumario kyšulys
Malaka

Bor
ne

o Moro sala

Amboina

Sancianas

Kagosima

Mijako

Pekinas

Jubiliejus
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Trum pa is to ri nė ap žval ga
	 Lie	tu	vo	je	 plin	tant	 pro	tes	tan	tiz	mui,	
vysk.	V.	Pro	ta	se	vi	čiaus	rū	pes	čiu	1569	m.	
į	Vil	nių	at	vy	ko	pir	mie	ji	jė	zui	tai.	Ta	čiau	tik	
1642	m.	ge	gu	žės	15	d.	pen	ki	jė	zui	tai	ap	si
sto	jo	Kau	ne	bro	lių	Ko	ja	la	vi	čių	vie	nuo	ly
nui	do	va	no	tuo	se	mū	ro	na	muo	se	Ro	tu	šės	
aikš	tė	je.
	 Pir	mai	siais	me	tais,	 ne	tu	rė	da	mi	 sa	vo	
baž	ny	čios,	Kau	no	jė	zui	tai	au	ko	da	vo	Mi
šias	pas	be	ne	dik	ti	nes,	o	vė	liau	nu	si	pir	ko	
va	di	na	muo	sius	Per	kū	no	na	mus	–	puoš	nų	
ne	di	du	ką	go	ti	ki	nį	rau	do	nų	ply	tų	na	mą	–	ir	
pa	ver	tė	juos	sa	vo	kop	ly	čia,	de	di	kuo	ta	šv.	
Sta	nis	lo	vui	Kost	kai.	 1666	m.	 že	mai	čių	
vysk.	J.	Tiš	ke	vi	čiaus,	Lie	tu	vos	kanc	le	rio	
Rad	vi	los,	Kau	no	mar	šal	kos	A.	Sko	ruls
kio	fi	nan	siš	kai	 re	mia	mi,	Kau	ne	 jė	zui	tai	
pra	dė	jo	 sta	ty	ti	 pui	kią	mū	ri	nę	 baž	ny	čią.	
1671	m.	jiems	jau	pri	klau	sė	ne	tik	Ko	ja	la
vi	čių	do	va	no	ti	skly	pai,	bet	ir	vi	sas	mies	to	
kvar	ta	las.	Ta	čiau	siau	tęs	ma	ras	ir	gais	rai	
ap	sun	ki	no	sta	ty	bos	dar	bus:	su	de	gė	pa	sto
liai	ir	ko	le	gi	jos	tro	be	siai,	ma	ru	su	sir	go	ir	
iš	mi	rė	be	veik	vi	si	Kau	ne	įsi	kū	rę	jė	zui	tai,	
be	li	ko	vie	nas	ku	ni	gas,	ko	le	gi	jos	rek	to	rius	
Pr.	Mil	vy	das.

mas	gar	bėt	roš	ka	ir	pa	vy	dė	da	mas	pirk	liui	
di	plo	ma	ti	nės	mi	si	jos	pas	Ki	ni	jos	im	pe	ra
to	rių,	su	truk	dė	lai	vui	iš	plauk	ti.	

Pas ku ti nė ke lio nė
	 Lie	pos	17	d.	SantaCruz	iš	plau	kė	kaip	
pa	pras	tas	pir	klių	 lai	vas,	be	di	plo	ma	ti	nės	
de	le	ga	ci	jos	ir	be	do	va	nų	Ki	ni	jos	im	pe	ra
to	riui.	Ke	lio	nės	 tiks	las	 bu	vo	San	cia	nas,	
ma	ža	 sa	le	lė	Kan	to	no	 įlan	ko	je,	 tar	na	vu	si	
por	tu	ga	lų	 ir	 ki	nų	 pir	klių	 su	si	ti	ki	mams.	
Pran	ciš	kaus	 pla	nas	 suž	lu	go.	Ta	čiau	 jis	
vy	ko	 su	 vil	ti	mi	 iš	 sa	los	 slap	ta	 pa	tek	ti	 į	
že	my	ną.
	 Rug	pjū	čio	 pa	bai	go	je	 Santa Cruz 
pa	sie	kė	San	si	ja	ną,	 kur	 ir	 ki	ti	 lai	vai	 bu
vo	 iš	me	tę	 in	ka	rus.	 Su	 sa	vo	 tar	nu	 ki	nu	
An	to	nio	 Pran	ciš	kus	 per	si	kė	lė	 į	 ma	žą	
šiau	di	nę	 pa	šiū	rę,	 iš	 ku	rios	 bu	vo	ma	ty	ti	
Ki	ni	jos	 kran	tai.	Vie	nas	 ki	nų	 pir	klys	 už	
ge	rą	už	mo	kes	tį	pa	ža	dė	jo	jį	 lap	kri	čio	19	
d.,	pri	si	den	giant	nak	ties	tam	sa,	per	kel	ti	į	
že	my	ną.	Ta	čiau	Pran	ciš	kus	lau	kė	vel	tui.	
Ki	nas	ne	at	vy	ko.
	 At	ėjo	 žie	ma.	 Dau	gu	ma	 por	tu	ga	lų	
lai	vų	 jau	 bu	vo	 iš	plau	kę.	 Pran	ciš	kus	
sa	vo	pa	šiū	rė	je	ša	lo	ir	al	ko,	o	lap	kri	čio	
21	d.	su	sir	go.	Iš	kan	kin	tas	jo	kū	nas	dau
giau	ne	be	pa	jė	gė	prie	šin	tis.	Su	juo	bu	vo	
tik	An	to	nio.	1552	m.	gruo	džio	3io	sios	
nak	tį	 di	dy	sis	Azi	jos	mi	si	jų	 pra	di	nin	kas	
Pran	ciš	kus	Ksa	ve	ras	mi	rė	vie	ni	šas	sa	vo	
šiau	di	nė	je	pa	šiū	rė	je	prie	šais	Ki	ni	jos,	ša
lies,	apie	ku	rią	sva	jo	jo,	kran	tus.	Jis	buvo	
46	me	tų,	iš	ku	rių	11	dar	ba	vo	si	Azi	jo	je.
	 Jo	pa	lai	kai	bu	vo	per	vež	ti	į	Goa,	kur	iki	
da	bar	bran	gia	me	kars	te	sau	go	mi	Ge	ro	jo	
Jė	zaus	baž	ny	čio	je.	Pranciškus	Ksaveras	
buvo	kanonizuotas	1622	m.	kovo	12	d.	
kartu	su	Ignacu	Lojola.	Nei	gyvenimas,	
nei	mirtis	neįstengė	jų	išskirti.	

LudwigWiedenmann,SJ
   IšAnunsereFreude,2002Nr.2

Išvokiečiųk.vertėt.LionginasVirbalas,SJ

ReginaŽukauskienė,
architektė
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	 1720	m.	Kau	no	jė	zui	tų	baž	ny	čia	bu	vo	
baig	ta,	o	1722	m.	pa	šven	tin	ta.	Am	ži	nin	kų	
liu	di	ji	mu,	 „pa	šven	ti	ni	mo	 apei	gos	 bu	vo	
la	bai	iš	kil	min	gos:	tas	pats	ku	ni	gas	Mil
vy	das,	ka	nuo	lėms	šau	dant,	per	ne	šė	Švč.	
Sak	ra	men	tą	iš	kop	ly	čios	į	nau	ją	baž	ny	čią“.	
Dar	tre	je	tą	me	tų	bu	vo	sta	to	mi	baž	ny	čios	
bokš	tai,	 o	 vi	dus	 de	ko	ruo	ja	mas	 iki	 1732	
m.	gais	ro,	kai	su	griu	vo	sto	go	skliau	tai	ir	
bokš	tas.	Tik	1746–1751	m.	bokš	tas	at	sta	ty
tas,	o	ki	tais	me	tais	pres	bi	te	ri	jo	je	su	mū	ry	ti	
di	džio	jo	al	to	riaus	pa	ma	tai.	Ant	vie	nos	 jo	
ko	lo	nos	tin	kuo	to	pa	vir	šiaus	tep	tu	ku	juo	dais	
da	žais	už	ra	šy	ta	„1754“.	Iš	to	ga	li	ma	nu	sta	ty
ti,	kada	pa	sta	tytas	altorius,	o	kar	tu	–	ir	vi	daus	
de	ko	ra	vi	mo	da	tą.
	 Tik	1759	m.	že	mai	čių	vysk.	A.	Tiš	ke
vi	čius	 iš	kil	min	gai	 kon	sek	ra	vo	 baž	ny	čią,	
de	di	kuo	tą	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	gar	bei.	
Gre	ta	baž	ny	čios	vy	ko	ir	vie	nuo	ly	no	–	nau	jų	
dvi	aukš	čių	jė	zui	tų	na	mų	–	sta	ty	ba,	tru	ku	si	
nuo	1761	iki	1768	m.	Tuo	pat	me	tu	ki	to	je	
baž	ny	čios	pu	sė	je	iš	au	go	ko	le	gi	jos	rū	mai.	
Juo	se	vei	kė	mo	kyk	la,	gar	sė	ju	si	ge	ra	tvar	ka	
ir	iš	si	la	vi	nu	siais	mo	ky	to	jais	jė	zui	tais.	1773	
m.,	 pa	nai	ki	nus	 jė	zui	tų	 or	di	ną,	mo	kyk	la	

ReginaŽukauskienė,
architektė

	 	 	 	 	 	 	 	Kauno	šv.	Pranciškaus	Ksavero	

ati	te	ko	vals	ty	bei,	o	1787	m.	kar	tu	su	baž
ny	čia	bu	vo	per	duo	ta	pran	ciš	ko	nams.	1812	
m.	pra	si	dė	jus	ka	rui,	į	Ru	si	ją	žy	giuo	jan	tys	
ir	at	gal	bė	gan	tys	pran	cū	zai	nu	siau	bė	baž
ny	čią,	vie	nuo	ly	no	ir	ko	le	gi	jos	pa	sta	tus.
	 1823	m.	 ca	ro	Alek	san	dro	 I	 įsa	ky	mu	
jė	zui	tų	baž	ny	čia	bu	vo	už	da	ry	ta,	1825	m.	
pa	vers	ta	sta	čia	ti	kių	cerk	ve.	Apie	1850	m.	
baž	ny	čio	je	bu	vo	at	lik	tas	re	mon	tas,	įreng
tas	iko	nos	ta	sas.
	 Per	 I	 pa	sau	li	nį	 ka	rą	 kar	tu	 su	 ru	sų	
ka	riuo	me	ne	 bėg	da	mi	 nuo	 vo	kie	čių,	 sta
čia	ti	kių	dva	si	nin	kai	baž	ny	čią	pa	li	ko.	Įsi
plies	kęs	gais	ras	su	nio	ko	jo	jė	zui	tų	ar	chy	vą,	
bib	lio	te	ką,	 nu	ken	tė	jo	 vie	nas	 baž	ny	čios	
bokš	tas.	Ka	ro	 lau	ko	 li	go	ni	nę	baž	ny	čio	je	
įkū	rę	vo	kie	čiai	ją	pa	li	ko	nu	siaub	tą	ir	pri
terš	tą.
	 Lie	tu	vai	at	ga	vus	ne	pri	klau	so	my	bę,	t.	
B.	An	druš	kos	pa	stan	go	mis	po	pus	an	tro	
šim	to	me	tų	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tai	 at	gai	vi
na	mi.	 1923	m.	 ge	gu	žės	 11	 d.	 Kau	no	
šv.	 Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	 baž	ny	čia	 vėl	
ati	da	ro	ma.	Tre	čią	 ir	 ket	vir	tą	 de	šimt	me	tį	
čia	vy	ko	di	de	lės	sta	ty	bos:	dviem	aukš	tais	
pa	ū	gė	ję	vie	nuo	ly	no	ir	ko	le	gi	jos	rū	mai	su
ly	gi	no	gre	ti	mų	pa	sta	tų	ir	baž	ny	čios	aukš	čio	
kon	tras	tą;	jo	je	įreng	ti	pui	kūs	var	go	nai.
	 Po	II	pa	sau	li	nio	ka	ro,	1948	m.,	jė	zui
tai	dar	kar	tą	pri	ver	čia	mi	pa	lik	ti	baž	ny	čią,	
vie	nuo	ly	no	na	mus	ir	ko	le	gi	ją.	1957	m.,	po	
re	mon	to,	už	da	ry	tos	baž	ny	čios	ir	vie	nuo	ly
no	pa	sta	tas	pri	tai	ky	tas	pro	fe	si	nei	tech	ni	kos	

Šv.	Pranciškaus	Ksavero	
bažnyčia	ir	jėzuitų	namai	
iki	1930	m.
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mo	kyk	lai.	Baž	ny	čios	na	vo	se	bu	vo	įreng	ta	
spor	to	sa	lė	su	du	šais	ir	sa	ni	ta	ri	niais	maz
gais,	pres	bi	te	ri	jo	je	ša	lia	di	džio	jo	al	to	riaus	
ati	tver	tos	pa	tal	pos	metalo	su	vi	ri	ni	mo	dirb
tu	vėms,	di	džiu	lė	pa	sto	gės	erd	vė	pri	tai	ky	ta	
šau	dyk	lai,	o	rū	siuo	se,	ku	rių	krip	to	se	ka
dai	se	il	sė	jo	si	mi	ru	sių	jė	zui	tų	kū	nai,	bu	vo	
įreng	ta	 sau	na	 su	 ba	sei	nu,	 ku	rio	 van	denį	
išleisdavo	 į	 smėlingą	 grun	tą	 tie	siog	 po	
baž	ny	čia.
	 1985	m.	Kau	no	mies	to	kul	tū	ros	sky
riaus	už	sa	ky	mu	bu	vo	ruo	šia	mi	baž	ny	čios	
pri	tai	ky	mo	kon	cer	tų	sa	lei	es	ki	zi	niai	pa	siū
ly	mai,	ta	čiau	šis	so	vie	ti	nis	pro	jek	tas	taip	
ir	ne	spė	tas	įgy	ven	din	ti.
	 1990	m.	 baž	ny	čia	 grą	žin	ta	 ti	kin	tie
siems,	ir	jė	zui	tai	vėl	ėmėsi	at	sta	ty	ti	sa	vo	
ir	Die	vo	na	mus.	

Baž ny čios res tau ra vi mas 
	 1990	m.	ba	lan	džio	pa	bai	go	je,	kar	tu	su	
pro	jek	to	 vyr.	 ar	chi	tek	tu	K.	Žal	nie	riu	mi	
bei	baž	ny	čios	rek	to	riu	mi	t.	Al	giu	Ba	niu
liu,	SJ,	man,	kaip	ar	chi	tek	tei,	pir	mą	kar	tą	
te	ko	 jo	je	ap	si	lan	ky	ti.	 Įė	jus	pro	cen	tri	nes	
du	ris,	 nu	pur	tė	 šal	tu	kas:	 dar	 te	bes	to	vė	jo	
du	šų	 ir	 sa	ni	ta	ri	nių	maz	gų	 ka	bi	nos,	 iš
klo	tos	gla	zū	ruo	to	mis,	nuo	rū	džių	ap	na	šų	

ne	nu	spė	ja	mos	spal	vos	ply	te	lė	mis,	pla	čių	
baž	ny	čios	 du	rų	 an	gos	 su	siau	rin	tos,	 jo	se	
įsta	ty	tos	 ti	pi	nės	 tuo	me	ti	nių	 dau	gia	bu	čių	
du	rys,	sie	nos	nu	da	žy	tos	mė	ly	nais	alie	ji	niais	
da	žais,	da	lis	lan	gų	iš	dau	žy	ta.	Na	vų	sie	nos	ir	
skliau	tuo	tos	lu	bos	dėl	il	gą	lai	ką	pra	kiu	ru	sio	
sto	go	daug	kur	bu	vo	šla	pios.	Dar	krau	pes
nis	vaiz	das	nu	si	lei	dus	 į	 rū	sį	po	di	džiuo	ju	
al	to	riu	mi.	Vie	nuo	liams	lai	do	ti	skir	tų	krip
tų	ni	šo	se	„pui	ka	vo	si“	pi	gūs	vit	ra	žai,	bu	vo	
įreng	tas	ap	švie	ti	mas.	Ša	lia	vo	lio	jo	si	sau	nos	
reik	me	nys,	sto	vė	jo	po	bū	vių	sa	lės	kė	dės	ir	
sta	lai,	mė	tė	si	rank	šluosčiai,	in	dai…
	 1990	m.	 pra	džio	je,	Kau	no	 pa	min	klų	
kon	ser	va	vi	mopro	jek	ta	vi	mo	 ins	ti	tu	to	
spe	cia	lis	tams	pa	ren	gus	baž	ny	čios	res	tau
ra	vi	mo	pro	jek	tą,	pir	miau	sia	pra	dė	tos	keis	ti	
ir	 re	mon	tuo	ti	 baž	ny	čios	 cen	tri	nės	 na	vos	
sto	gą	lai	kan	čios	kon	struk	ci	jos.	Ru	de	niop	
im	ta	 svars	ty	ti,	 kaip	 pa	keis	ti	 sto	gus	 virš	
šo	ni	nių	 na	vų.	Tam	 rei	kė	jo	 pri	im	ti	 ypač	
su	dė	tin	gus	 spren	di	mus,	 nes	 jė	zui	tai	 čia	
no	rė	jo	 įsi	reng	ti	 gy	ve	na	mą	sias	 pa	tal	pas.	
Iš	vie	nuo	ly	no	pa	sta	to	tuo	met	dar	ne	bu	vo	
iš	si	kė	lu	si	pro	fe	si	nė	tech	ni	kos	mo	kyk	la,	ir	
nežinojome,	ka	da	pa	ga	liau	Kau	no	jė	zui	tai	
at	gaus	sa	vo	tik	ruo	sius	na	mus.	Tad	nie	ko	
ne	lau	kiant,	 tal	ki	nant	 klie	ri	kams	bei	 prie	

Taip	atrodė	vargonų	
pakyla	prieš	karą	ir	

1990	m.	
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at	si	ku	rian	čios	 baž	ny	čios	 t.	A.	Ba	niu	lio	
su	bur	tai	 ben	druo	me	nei,	 o	 daž	niau	siai	 –	
jė	zui	tų	nau	jo	kams,	im	ta	va	ly	ti	baž	ny	čią.	
Pa	sto	gės	 bu	vo	 ypač	 ap	leis	tos	 –	 pa	na	šu,	
kad	ten	glau	dė	si	aso	cia	lūs	as	me	nys.	Ta	čiau	
ge	ra	no	riš	kumas,	pa	ki	li	1990ųjų	nuo	tai	ka	
kė	lė	 op	ti	miz	mą	 ir	 dar	bai	 spė	riai	 ju	dė	jo	
pir	myn.
	 Nuo	1990	m.	pa	va	sa	rio	 iki	1992	m.	
rug	sė	jo	 mė	ne	sio	 pa	grin	di	nius	 sta	ty
bos	 bei	 fa	sa	dų	 da	žy	mo	 dar	bus	 at	li	ko	
VĮ	 „Res	ta“,	 va	do	vau	ja	ma	 tuo	me	ti	nio	
di	rek	to	riaus	K.	Vaikš	no	ros.	Da	žy	ti	baž
ny	čios	vi	dų	bei	skliau	tus	bu	vo	pa	kvies	ti	
AB	„Go	ti	ka“	meist	rai.	Baž	ny	čios	sto	go	
ir	 bokš	tų	 ku	po	lų	 dan	gą	 taip	 pat	 kei	tė	
„Res	tos“	dar	bi	nin	kai.	Tam	ap	link	bokš	tus	
bu	vo	pa	sta	ty	ti	47	m	aukš	čio	me	di	niai	pa
sto	liai.	Už	li	pu	si	į	pa	tį	jų	vir	šų,	iš	ma	ta	vau	
au	ten	tiš	ką	baž	ny	čios	ry	ti	nio	bokš	to	kry
žių.	Nuo	že	mės	jis	at	ro	do	vi	sai	ma	žy	tis,	o	
iš	tie	sų	kry	žiaus	aukš	tis	–	net	trys	met	rai.	
Va	ka	ri	nio	bokš	to	kry	žius	iš	kel	tas,	baž	ny
čią	pri	tai	kius	sta	čia	ti	kių	cerk	vei.
	 Dar	1990ųjų	vė	lų	ru	de	nį	bu	vo	gau	tas	
vyr.	me	no	ty	ri	nin	ko	St.	La	to	no	raš	tas	dėl	
baž	ny	čios	fa	sa	dų	po	lich	ro	mi	jos	res	tau	ra
vi	mo,	ta	čiau	pro	jek	tas	už	baig	tas	tik	ki	tų	

me	tų	 vi	dur	va	sa	ry	je.	 Pa	teik	ta	 ir	 ta	py	to	
fa	sa	do	 de	ko	ro	 res	tau	ra	vi	mo	 pro	gra	ma.	
Fa	sa	do	fres	ka	rū	pi	no	si	res	tau	ra	to	rius	K.	
An	dziu	lis.	Bu	vo	ati	deng	tas	ir	res	tau	ruo
tas	pa	grin	di	nio	baž	ny	čios	fa	sa	do	cen	tri
nio	lan	go	por	ta	lo	fres	kos	frag	men	tas	su	
ryš	kia	or	na	men	ti	ne	ta	py	ba,	o	virš	lan	go	
–	už	ra	šas	lo	ty	nų	kal	ba	ir	da	ta:

D O M
Sanc to Xa ve rio
mag no orien ta li

in in di is apo sto lo
1722

Išver	tus	 –	Didžiajam indijų apaštalui
PranciškuiKsaverui,1722.
	 At	li	kus	žval	go	muo	sius	ty	ri	mus	ga	li	ma	
ma	ny	ti,	kad	vi	sas	pa	grin	di	nis	baž	ny	čios	
fa	sa	das	bu	vo	toks	pat	ryš	kus	ir	spal	vin
gas,	kaip	ir	mi	nė	tas	frag	men	tas.	Nors	iki	
ga	lo	fa	sa	do	iš	ty	ri	nė	ti	ne	pa	vy	ko,	jį	da	žy	ti	
bu	vo	leis	ta,	nu	ro	dant,	kad	da	žo	ma	tik	tai	
lai	ki	nai.	Tuo	me	tu	trū	ko	ko	ky	biš	kų	me
džia	gų	 ir	 spe	cia	lis	tų,	 iš	ma	nan	čių	 tin	ko	
pa	vir	šiaus	pa	ruo	ši	mo	tech	no	lo	gi	ją.	Dėl	to	
šian	dien,	pra	bė	gus	de	šim	čiai	me	tų,	ma	to
me	nu	si	lu	pu	sią,	vėl	pa	pil	kė	ju	sią	baž	ny	čią	
ir	bokš	tus.	
	 1991	m.	pra	džio	je,	pra	dė	jus	ati	deng	ti	
fres	kas	baž	ny	čios	vi	du	je,	ėmė	mės	bū	si
mų	jų	du	rų	dar	bo	brė	ži	nių.	O	jų	baž	ny	čio
je	–	per	30.	Vi	sos	du	rys	skir	tin	gų	iš	ma
ta	vi	mų,	ke	lių	 ti	pų.	Jas	ban	džiau	 	vie	ny	ti	
ben	drais	pro	fi	liais,	vie	na	sti	lis	ti	ka.	Ta	čiau	
tuo	met	 nau	do	ta	 spyg	liuo	čių	me	die	na,	
pras	tas	meist	rų	dar	bas	šian	dien	ne	lei	džia	
pa	si	gir	ti	ge	ru	jo	re	zul	ta	tu.	Ži	no	ma,	no	ri	si	
pa	si	džiaug	ti,	pvz.,	kau	nie	čių	res	tau	ra	to	rių	
pui	kiai	 at	nau	jin	to	mis,	 dro	ži	niais	 puoš
to	mis	 ba	ro	ki	nio	 sti	liaus	 klau	syk	lo	mis,	
gra	žiu	me	di	niu	tam	bū	ru.	Jo	pro	por	ci	jas,	
ben	drą	vaiz	dą	at	kū	riau	iš	tar	pu	ka	rio	nuo
trau	kų,	 ku	rias	 po	mū	sų	 krei	pi	mo	si	 per	
spau	dą	 pa	do	va	no	jo	 ke	le	tas	 kau	nie	čių.	
Nuo	trau	ko	se	ma	tė	si	ir	sie	ni	niai	švies	tu

Ar	tai	primena	bažnyčią?
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tas:	 su	pap	ras	tin	tas	 pie	ši	nys,	 ne	pa	vy	ko	
gau	ti	5	mm	plo	čio	bron	zos	juos	tų	siū	lių	
in	tar	pams;	įren	giant	po	grin	džio	šil	dy	mo	
ka	na	lus,	dėl	tech	ni	nių	rei	ka	la	vi	mų	pa	ki	lo	
vi	sų	tri	jų	na	vų	ir	pres	bi	te	ri	jos	grin	dų	ly
gis.	Ga	li	ma	įsi	vaiz	duo	ti,	kaip	sun	ku	ran
ki	nė	mis	stak	lė	mis	baž	ny	čio	je	ko	ky	biš	kai	
su	pjaus	ty	ti	plokš	tes,	dėl	to	ne	leng	va	vė	liau	
jas	ko	ky	biš	kai	pa	klo	ti.	Šian	dien	ne	pri	si
me	nu	tai	da	riu	sių	vy	rų	pa	var	džių,	ta	čiau	
at	min	ty	je	iš	li	ko	jų	nuo	šir	džios	pa	stan	gos	
kaip	ga	li	ma	ge	riau	at	lik	ti	pa	ves	tą	dar	bą.
	 Dai	li	nin	kėres	tau	ra	to	rė	G.	Sa	muo	ly	tė	
at	li	ko	po	lich	ro	mi	nius	ty	ri	mus	baž	ny	čios	
vi	du	je.	Api	ben	dri	nu	si	jų	duo	me	nis,	pa	tei
kė	de	ta	lų	baž	ny	čios	vi	daus	bei	iš	li	ku	sio	
ba	ro	ki	nio	 di	džio	jo	 al	to	riaus	 spal	vi	nio	
spren	di	mo	 pro	jek	tą,	 ku	ria	me	 pa	siū	lė	
at	kur	ti	 kar	tu	šo	 auk	sa	vi	mą	 ir	 bu	vu	sias	
mo	nog	ra	mas,	spal	vin	gą	glo	ri	ją	pa	puoš	ti	
auk	suo	tų	 spin	du	lių	 pluoš	tais,	 auk	suo	ti	
dirb	ti	nio	mar	mu	ro	ko	lo	nų	ba	zes	ir	puoš
nius	ka	pi	te	lius.	Pres	bi	te	ri	jos	sie	no	se	bu
vo	 ras	ti	 sie	ni	nės	 ta	py	bos	 li	ku	čiai,	ku	rie	
res	tau	ruo	ti	 pa	gal	 dai	li	nin	kės	 pro	jek	tą.	
Tai	 bent	men	ka	 da	li	mi	 pa	dė	jo	 at	kur	ti	
puoš	nu	mu	 gar	sė	ju	sios	 šios	XVII	 a.	 pr.	
ba	ro	ki	nės	baž	ny	čios	in	ter	je	rą.

vai	bei	sa	kyk	la.	Kai	va	lant	rū	sius	bu	vo	
at	ras	tos	 sie	ni	nio	 švies	tu	vo	 nuo	lau	žos,	
ki	lo	min	tis	 iš	at	ski	rų	 frag	men	tų	at	kur	ti	
jo	mo	de	lį,	 o	 kar	tu	 ir	 to	 pa	ties	 sti	liaus	
sa	kyk	lą.	Čia	daug	dar	bo	įdė	jo	res	tau	ra
to	rėlip	dy	to	ja	E.	Gel	ži	ny	tė.	Ta	čiau	jei	gu	
šian	dien	 tu	rė	čiau	 ap	si	spręs	ti,	 ar	 ver	ta	
ba	ro	ki	nė	je	baž	ny	čio	je	at	kur	ti	tar	pu	ka	rio	
sti	lis	ti	kos	ele	men	tus,	 sa	ky	čiau,	kad	ne.	
Tuo	 la	biau	 kad	dėl	 lie	ji	mo	 tech	no	lo	gi
jos	 rei	ka	la	vi	mų	bu	vo	pa	keis	ti	 sa	kyk	los	
pro	jek	te	nu	ma	ty	ti	mat	me	nys,	su	ar	dy	tos	
pro	por	ci	jos.
	 Iš	ar	džius	me	di	nes	na	vų	ir	pres	bi	te	ri
jos	grin	dis,	at	ras	ti	nau	ji	rū	siai	bei	iki	to	
lai	ko	ne	ži	no	ti	įė	ji	mai	į	juos	iš	baž	ny	čios	
vi	daus.	Ry	ti	nės	šo	ni	nės	na	vos	vi	du	ry	je	
at	si	vė	rė	 nau	ji	 laip	tai	 į	 ci	lin	dri	nį	 rū	sį.	
Ana	lo	giš	kai	 po	 va	ka	ri	ne	 na	va	 bu	vo	
ati	deng	ti	laip	tai	į	ki	tus	du	po	baž	ny	čia	
be	si	jun	gian	čius	rū	sius.	Su	ras	tas	įė	ji	mas	
į	rū	sį	cen	tri	nės	na	vos	ga	le	ir	po	pres	bi	te
ri	ja.	Daug	dis	ku	tuo	ta,	kaip	šiuos	rū	sius	
pa	nau	do	ti,	ta	čiau	nu	spren	dus	baž	ny	čios	
grin	dis	pa	deng	ti	gra	ni	to	plokš	tė	mis,	nu
tar	ta	juos	už	pil	ti	smė	liu.
	 Ten	ka	 ap	gai	les	tau	ti,	 kad	 pir	mi	nis	
grin	dų	 pro	jek	tas	 bu	vo	 ge	ro	kai	 pa	keis

Didysis	altorius	
anksčiau	ir	dabar
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	 Me	no	ty	ri	nin	kės	M.	Ma	tu	ša	kai	tės	
nuo	mo	ne,	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž
ny	čios	 pro	jek	to	 au	to	rius	 ga	lė	jo	 bū	ti	T.	
Žeb	raus	kas,	ver	tin	tas	kaip	pui	kus	to	me
to	 ar	chi	tek	tas.	M.	Ma	tu	ša	kai	tė	 at	li	ko	 ir	
di	džio	jo	al	to	riaus	me	no	ty	ri	nius	ty	ri	mus.	
Štai	 ke	lios	 ci	ta	tos	 iš	 iš	sa	maus,	 pla	čiau	
ne	pub	li	kuo	to	jos	dar	bo:
 Mus pasiekė žinios apie Šv. Pran
ciškaus Ksavero bažnyčios altoriaus
kūrėjus.VienasjųbuvoJonasKerneris,
plačiaialtoriamstaikytodirbtiniomar
muromeistras.Nevėliau1754m.Kerne
risatsidūrėKaune,kur1756m.išstiuko
pa ga mi no šv. Pran ciš kaus Ksa ve ro, 1757 
m.–šv. IgnacobeiJaponijoskankinių
altorius, 1760m. – vargonų tribūną.
Nuo 1757m. bažnyčioje su Kerneriu
bendradarbiavoAntanasDacratas,spe
cializavęsisskulptūroje.1757–1763m.
jispuošėKaunojėzuitųbažnyčią.
 Bažnyčiojebuvošv.PranciškausKsa
verogyvenimąvaizduojančiųpaveikslų,
iškabintųabiejosešventovėspusėse,virš
piliorių,poviršutiniaislangais.
 Turimepagrindomanyti,kaddidžiojo
altoriaus pirmajame tarpsnyje būta aš
tuoniųdideliųskulptūrų.
 Altoriaus kompozicijai priklausantis
langaspaveiksluuždengtastikXXa.pr.
LietuvojeXVIII a. viduryje paplitęs al
toriausviršujeiškirstaslangasnegalėjo
būtiuždengtas.
 Altoriuje būta tik vieno paveikslo,
vaizduojančioNukryžiuotąjį. Be abejo,
jis užpildė žemutinį tarpsnį. Negalėjo
pristigtialtoriausviršujesėdinčiųangelų.
An ge lai ne abe jo ti nai bu vo…
	 Spren	džiant,	kaip	ap	švies	ti	baž	ny	čią,	
ban	dy	ta	ras	ti	au	ten	tiš	ką	ba	ro	ki	nio	švies
tu	vo	pa	vyz	dį	ir	pa	ga	min	ti	jo	ko	pi	ją,	ta	čiau	
pa	ieš	kos	tiek	Lie	tu	vos	baž	ny	čio	se,	tiek	ir	
mu	zie	jų	fon	duo	se	bu	vo	ne	sėk	min	gos.	Pa
si	nau	do	jau	Kau	no	Pa	ne	mu	nės	baž	ny	čios	
bron	zi	nio	XIX	a.	sie	ty	no	kon	struk	ty	vi	nio	
spren	di	mo	idė	ja.	Po	il	gų	dis	ku	si	jų	su	me

no	ty	ri	nin	kais,	Kul	tū	ros	pa	vel	do	de	par	ta
men	to	spe	cia	lis	tais,	pri	žiū	rė	ju	siais	vi	sus	
šio	ar	chi	tek	tū	ros	pa	min	klo	res	tau	ra	vi	mo	
dar	bus,	 bei	 ga	my	bi	nin	kais	 pa	ren	giau	
cen	tri	nės	 na	vos	 sie	ty	no	 bei	ma	žes	nių,	
ana	lo	giš	kos	 kon	struk	ci	jos	 švies	tu	vų	
zak	ris	ti	joms	pro	jek	tą.	Nors	švies	tu	vai	ir	
kuk	les	ni,	ne	gu	juos	bu	vo	pla	nuo	ta	iš	lie	ti,	
džiau	giuo	si,	 kad	 šis	 pro	jek	tas	 vis	 dėl	to	
bu	vo	įgy	ven	din	tas.
	 …Pa	me	nu,	 kad	 vė	lų	 penk	ta	die	nio	
va	ka	rą	prieš	baž	ny	čios	at	šven	ti	ni	mą	dar	
bu	vo	da	žo	mos	cen	tri	nės	du	rys,	bai	gia	mi	
spal	vin	ti	pi	lio	rių	co	ko	liai.	Kaip	bi	tu	tės	
triū	sė	 tal	ki	nin	kai:	 plo	vė	 grin	dis,	 va	lė	
lan	gus.	 Pas	ku	ti	nį	 1992	m.	 rug	pjū	čio	
sek	ma	die	ni	nį	vy	ku	sios	iš	kil	mės	su	trau
kė	dau	gy	bę	kau	nie	čių	ir	mies	to	sve	čių.	
Džiau	giau	si	kar	tu	su	vi	sais.	Džiau	giuo	si	
ir	 šian	dien,	 nors	ma	tau	pa	da	ry	tų	klai
dų,	keis	ti	nų	spren	di	mų.	Kad	per	dve	jus	
me	tus	nau	jam	gy	ve	ni	mui	bū	tų	pri	kel	ta	
taip	 nu	nio	ko	ta	 baž	ny	čia,	 vi	siems	 rei
kė	jo	dirb	ti	iš	šir	dies,	ne	gai	lint	lai	ko	ir	
jė	gų.	Ir	dar	bi	nin	kus,	ir	tal	ki	nin	kus	kvie
tė,	 ra	gi	no	 ne	nuils	tan	tis	 ku	ni	gas	Al	gis	
Ba	niu	lis,	 SJ.	 Jis	 ir	 dar	bus	 pla	na	vo,	 ir	
me	džia	go	mis	rū	pi	no	si,	ir	su	tal	ki	nin	kais	
ras	da	vo	 lai	ko	 pa	dir	bė	ti,	 ben	drų	 pie	tų	
sta	lą	pa	lai	min	ti.	
	 Jau	vė	liau,	at	šven	ti	nus	baž	ny	čią,	di
džio	jo	 al	to	riaus	 pa	veiks	lą	 ta	py	ti	 bu	vo	
pa	kvies	tas	dai	li	nin	kas	B.	Rut	kaus	kas.	Di
džiu	lė	dro	bė,	vaiz	duo	jan	ti	Nu	kry	žiuo	tą	jį,	
už	pil	dė	bu	vu	sią	tuš	čią	ni	šą	di	džio	jo	al	to
riaus	cen	tre.	Šis	dar	bas	ir	bu	vo	pas	ku	ti	nis,	
prie	 ku	rio	 te	ko	 pri	si	dė	ti	 vėl	 gy	ve	ni	mui	
pri	kel	to	je	Kau	no	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	
baž	ny	čio	je.
	 Šian	dien	 ne	įma	no	ma	 iš	var	dy	ti	 vi	sų	
ir	 vis	ko,	 kas	 bu	vo	 nu	veik	ta.	Tik	 no	ri	si	
pa	si	džiaug	ti,	 kad	prieš	 de	šim	tį	me	tų	 ti
kin	tie	siems	grą	žin	to	je	ne	pa	pras	to	gro	žio	
baž	ny	čio	je	 vėl	 šven	čia	ma	Eu	cha	ris	ti	ja,	
kad	 čia	 skel	bia	mas	Die	vo	Žo	dis	 ran	da	
ke	lią	į	jo	ieš	kan	čias,	ypač	–	jau	nas	šir	dis.
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 –Kaip„atradote“Lietuvą
irkaipvertinatemūsųšalies
dvasinįgyvenimą, išarčiau
jįstebėdamas?
	 –	Su	kai	ku	riais	 šau	niais	
lie	tu	viais	 su	si	pa	ži	nau	Tab
gho	je,	 Ga	li	lė	joje.	 Tarp	 jų	
bu	vo	 du	 vys	ku	pai,	 ke	le	tas	
die	ce	zi	nių	 ku	ni	gų,	 ne	ma	žai	
tė	vų	jė	zui	tų	ir	se	se	rų	vie	nuo
lių	bū	re	lis.	Bū	tent	 jos	ma	ne	
pa	kvie	tė	į	Lie	tu	vą	va	do	vau	ti	
dva	si	nės	 te	olo	gi	jos	kur	sams	
bei	 re	ko	lek	ci	joms.	Man	bu
vo	 ge	rai	 ži	no	mos	 jū	sų	 kan
čios,	 pa	tir	tos	 per	 oku	pa	ci	ją	
ir	 ko	mu	nis	ti	nę	 prie	spau	dą.	
Po	de	šim	ties	at	gau	tos	lais	vės	
me	tų,	ačiū	Die	vui,	jau	ma	to	si	
pir	mie	ji	lais	vo	gy	ve	ni	mo	vai
siai.	Aki	vaiz	du,	kad	jiems	at	si	ras	ti	pa	dė	jo	
ir	 tra	di	ci	jos,	 ku	rias	 iš	sau	go	jo	 ti	kin	čios	
šei	mos,	 pa	lai	ky	da	mos	kad	 ir	 slap	tus	 ry
šius	su	ge	rais	ku	ni	gais.	An	tra	ver	tus,	dar	
jun	ta	ma,	kad	iš	jūsų	bu	vo	at	im	ta	ga	li	my	bė	
nau	do	tis	te	olo	gi	niais	ir	sie	lo	va	dos	lo	biais,	
ne	sun	kiai	pri	ei	na	mais	ki	tų	kraš	tų	ti	kin	tie
siems.	Ta	čiau	no	riu	pa	brėž	ti,	kad	iš	se	nų
jų	 šak	nų	–	 nuo	šir	džių	Lie	tu	vos	 ka	ta	li	kų	
kan	čių	 –	 be	si	ver	žian	ti	 gy	vy	bė,	 ky	lan	tys	
ūg	liai,	ku	rie	pa	ga	liau	ga	li	at	si	ver	ti	švie	sai,	
ma	ne	stul	bi	na.	Tai	dar	kar	tą	pa	tvir	ti	na,	kad	
kan	ki	nių	 krau	jas	 yra	 nau	jų	 krikš	čio	nių	
sėk	la.	Tai	sa	kau	su	nuo	sta	ba	ir	dė	kin	gu	mu	

Vi sus gai vi nan čios ver smės
Tė vas Pa o lo Mo li nA ri, SJ, – dva si nės te olo gi jos pro fe so rius, Jė-
zaus Drau gi jos ge ne ra li nis pos tu latorius. Šią va sa rą jau penk tą kar tą 
jis ke le tą sa vai čių pra lei do lie tu vo je. Sve čią kal bi no ses. As ta Vens-
kaus kai tė, ACJ.

Die	vui	už	ti	kė	ji	mą,	ku	rį	jūs	
iš	sau	go	jo	te	sa	vo	tė	vy	nė	je.
	 Ži	no	ma,	Lietuvoje	 tu	riu	 ne	ma	žai	 ry
šių	 ir	 su	 sa	vo	 bro	liais	 jė	zui	tais.	 La	bai	
džiau	giuo	si	ir	ža	viuo	si	tuo,	ką	jie	nu	vei	kė	
ug	dy	mo	sri	ty	je.	Tu	riu	gal	vo	je	Vil	niaus	ir	
Kau	no	gim	na	zi	jas,	kur	jė	zui	tai,	ben	dra	dar
biau	da	mi	 su	 pui	kiais	 pa	sau	lie	čiais,	 da	ro	
vis	ką,	kad	ne	tik	iš	mo	ky	tų,	t.	y.	per	duo	tų	
ži	nias,	bet	vi	sų	pir	ma	krikš	čio	niš	kai	auk
lė	tų	jau	ni	mą.	Jie	rū	pi	na	si,	kad	šian	die	nos	
Lie	tu	vos	vi	suo	me	nė	je	krikš	čio	niš	kos	ver
ty	bės,	su	da	ran	čios	svar	bią	jū	sų	au	ten	tiš	kos	
kul	tū	ros	pa	vel	do	da	lį,	ne	bū	tų	nu	stum	tos,	
o	vi	sa	pu	siškai	ug	dy	tų	au	gan	čias	as	me	ny

Prie	Genezareto	ežero.	T.	P.	Molinari	–	pirmas	iš	kairės,	
centre	–	arkivysk.	S.	Tamkevičius,	SJ.	

Antra	iš	dešinės	–	ses.	A.	Venskauskaitė.	1997	m.
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bes,	kad	jų	gy	ve	ni	me	tai	tap	tų	drus	ka	ar	ba	
rau	gu,	apie	ku	riuos	kal	ba	Jė	zus.	
 –Gerai pažįstate įvairių šalių vie
nuolių gyvenimą.Kas, jūsųnuomone,
būdingaLietuvosseserimsvienuolėms?
	 –	Vie	na	ver	tus,	jau	čiu	vis	di	dė	jan	tį	au
ten	tiš	ko	dva	sin	gu	mo	troš	ku	lį,	krikš	čio	niš
ko	gy	ve	ni	mo,	pa	rem	to	Evan	ge	li	ja,	sie	kį,	
no	rą	 vis	 gi	liau	 as	me	niš	kai	 pa	žin	ti	mū	sų	
bro	lį	Kris	tų,	o	per	jį	–	ir	Tė	vą,	ku	rio	vai
kai	vi	si	esa	me.	An	tra	ver	tus,	ma	tau	di	de	les	
pa	stan	gas	tra	di	ci	nį	pa	mal	du	mą,	bū	din	gą	ir	
Lie	tu	vos,	ir	ki	tų	kraš	tų	krikš	čio	nims,	per
sunk	ti	gi	les	niu	Šven	to	jo	Raš	to	pa	ži	ni	mu.	
Jū	sų	kraš	te	vis	dau	giau	pa	švęs	tų	jų	as	me	nų,	
rem	da	mie	si	Evan	ge	li	ja,	vie	nuo	li	nį	gy	ve	ni
mą	su	vo	kia	kaip	sa	vęs	do	va	no	ji	mą	Jė	zui	
Kris	tui,	troš	ki	mą	bū	ti	mo	ki	niu,	tam	pan	čiu	
vis	la	biau	pa	na	šiu	į	jį	pa	tį.	Jau	dau	ge	lį	me	tų	
vi	suo	se	pen	kiuo	se	kon	ti	nen	tuo	se	žmo	nėms,	
ieš	kan	tiems	au	ten	tiš	ko	krikš	čio	niš	ko	gy
ve	ni	mo,	pa	brė	žiu,	kad	bū	ti	na	gi	lin	tis,	kaip	
evan	ge	lis	tai	 ap	ra	šo	 Jė	zaus	 el	ge	sį,	 jo	kal
bė	ji	mo	bū	dą,	nes	tai	la	biau	siai	at	sklei	džia,	
kas	 sly	pi	 jo	 šir	dy	je.	Kon	tem	pliuo	da	mi	
Evan	ge	li	ją	mes	per	si	i	ma	me	 Jė	zaus	 jaus
mais	ir	nuo	tai	ka,	mo	ko	mės	mąs	ty	ti,	veik	ti	
ir	au	ko	tis	dėl	ki	tų	kaip	jis.
	 Lie	tu	vo	je	la	bai	ver	ti	nu	ypa	tin	gą	pa	gar
bą	Šven	čiau	sia	jam	Sak	ra	men	tui.	 Išti	sas	
va	lan	das	 se	se	rys	 pra	lei	džia	 jį	 gar	bin	da
mos,	ir	man	tai	tei	kia	di	de	lį	džiaugs	mą	bei	
pa	si	ti	kė	ji	mą,	kad	Vieš	pats	tik	rai	ga	li	jo	se	
veik	ti.	Bet	no	riu	pa	brėž	ti,	kad	Die	vas	tu	ri	
sa	vo	„psi	cho	lo	gi	ją“.	Jau	Se	na	ja	me	Tes	ta
mente	pra	na	šas	Izai	jas	ra	šė,	o	vė	liau	ir	pats	
Vieš	pats	pa	tvir	ti	no:	„Ma	no	ke	liai	–	ne	jū	sų	
ke	liai,	jū	sų	mąs	ty	se	na	–	ne	ma	no	mąs	ty
se	na“.	Tad	tu	ri	me	bū	ti	la	bai	dė	me	sin	gi	ir	
at	vi	ri	 tam	pa	slap	tin	gam	 jo	 vei	ki	mui,	 tai	
die	viš	ka	jai	psi	cho	lo	gi	jai	bei	mąs	ty	se	nai,	
ku	rios	ne	ga	li	me	api	bū	din	ti	žmo	giš	ko	mis	
ka	te	go	ri	jo	mis.	Vi	si	 dva	si	nio	 gy	ve	ni	mo	
mo	ky	to	jai,	 tarp	 jų	 ir	 šv.	 Ig	na	cas,	 ra	gi	na	
kreip	ti	ypatingą	dė	me	sį	į	tai,	ką	jie	va	di	na	
Šven	to	sios	Dva	sios	pa	ra	gi	ni	mais	be	si	mel

džian	čio	žmo	gaus	šir	dy	je.	To	ne	įma	no	ma	
nu	sa	ky	ti,	re	mian	tis	mū	sų	su	vo	ki	mu.	Prie
šin	gai,	kaip	sa	ko	apaš	ta	las	Pau	lius,	tai,	ką	
įkve	pia	Šven	to	ji	Dva	sia,	 ne	re	tai	 žmo	nių	
akims	 yra	 be	pro	ty	bė.	Tad	 la	bai	 trokš	tu	
ir	nuo	šir	džiai	lin	kiu,	kad	gi	lus	ti	kė	ji	mas,	
ku	rį	pa	ty	riau	ben	drau	da	mas	ne	tik	su	pa
švęs	tai	siais	 as	me	ni	mis,	 bū	tų	 tik	ras	 jū	sų	
krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ved	lys	ir	pa	dė	tų	
at	pa	žin	ti	vi	sus	pa	šau	ki	mus,	ne	vien	tik	į	
pa	švęs	tą	jį	gy	ve	ni	mą.	
	 Die	vas	tu	ri	kur	kas	dau	giau	fan	ta	zi	jos,	
ne	gu	 ga	li	me	 įsi	vaiz	duo	ti.	Ma	to	me,	 kaip	
bė	gant	 am	žiams	Vieš	pats	 ža	di	no	 nau	jo	
gy	ve	ni	mo	bū	do	užuo	maz	gas	per	žmo	nes,	
at	vi	rus	 jo	ma	lo	nei,	 pra	de	dant	 jo	 pa	ties	
Mo	ti	na.	Ma	ri	ja	 tik	rai	 ne	si	ti	kė	jo	 to,	 ko	
Vieš	pats	 jos	pa	pra	šė.	 Juo	za	pas	 ir	gi	 tu	rė
jo	sa	vo	pla	nų,	bet	pa	klu	so	tam,	ką	Die	vo	
Dva	sia	jam	pra	ne	šė,	ir	ta	po	Ma	ri	jos	su	ža
dė	ti	niu,	kad	bū	tų	my	lin	čia	at	ra	ma,	ku	rios	
jai,	kaip	Mo	ti	nai,	rei	kė	jo.	Švel	niai,	tė	viš	kai	
glo	bo	da	mas	Jė	zų,	Juo	za	pas	per	tei	kė	jam	
dan	giš	ko	jo	Tė	vo	mei	lę.
 –Minėjote,kadsukaikuriaislietu
viais susipažinoteGalilėjoje.Kokiomis
aplinkybėmis?
	 –	Tai	su	si	ję	su	vie	nu	svar	biu	ma	no,	kaip	
ku	ni	go	ir	jė	zui	to,	veik	los	eta	pu,	pa	da	riu
siu	di	de	lę	įta	ką	ma	no	gy	ve	ni	mui.	Tu	rė	jau	
ga	li	my	bę	 pa	tar	nau	ti	 dau	gy	bei	 žmo	nių,	
iš	 vi	so	 pa	sau	lio	 at	vyks	tan	čių	 į	 Šven	tą	ją	
Že	mę.	Vie	na	ita	lų	pa	sau	lie	čių	aso	cia	ci	ja,	
pa	da	riu	si	la	bai	daug	ge	ro	vi	suo	se	Vi	du	rio	
Ry	tuo	se,	ma	nęs	pa	pra	šė	ben	dra	dar	biau	ti,	
pa	ver	čiant	ap	leis	tą	že	mės	lo	pi	nė	lį	ant	Ge
ne	za	re	to	eže	ro	kran	to	Dva	sin	gu	mo	cen	tru.	
Tai	aš	da	riau	iš	vi	sos	šir	dies,	ne	re	tai	dirb
da	mas	mū	ri	nin	ku,	so	di	nin	ku,	reng	da	mas	
šią	kon	tem	pliuo	ti	ska	ti	nan	čią	vie	tą,	at	vi	rą	
ją	su	pan	čio	eže	ro	gro	žiui,	ku	rį	ma	tė	pats	
Jė	zus,	 nu	si	lei	dęs	 iš	Na	za	re	to	 aukš	tu	mų.	
Čia	jis	pir	mą	kar	tą	su	ti	ko	tuos,	ku	rie	vė
liau	ta	po	jo	mo	ki	niais	ir	apaš	ta	lais.	Čia	jis	
ben	dra	vo	su	dau	gy	be	pa	pras	tų	žmo	ne	lių,	
Ge	ne	za	re	to	ly	gu	mos	žem	dir	bių	ir	pie	me
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nų,	at	skleis	da	mas	jiems	tik	ro	vę,	ku	rią	jis,	
Die	vo	Sū	nus,	at	ėjo	ap	reikš	ti.	No	rė	da	mas	
pa	dė	ti	 su	pras	ti,	kas	yra	Die	vo	ka	ra	lys	tė,	
Die	vo	 šei	ma,	 ku	rios	 na	riais	 tap	ti	 esa	me	
pa	šauk	ti	mes	vi	si,	Jė	zus	nau	do	jo	si	ap	lin
kui	bu	vu	siais	įvaiz	džiais:	lau	kų	le	li	jo	mis,	
vy	nuo	gy	nais,	 be	si	ga	nan	čio	mis	 avi	mis,	
rū	pes	tin	gai	dir	ba	ma	že	me.
	 Su	vok	da	mi,	 ko	kia	 svar	bi	 yra	 ši	 ap
lin	ka,	 spe	cia	liai	 kvies	da	vo	me	 ne	di	de	les	
gru	pes	žmo	nių,	trokš	tan	čių	gi	liau	pa	žin	ti	
mū	sų	Vieš	pa	tį	Jė	zų	Kris	tų	ir	la	biau	jį	pa
mil	ti.	 Pa	skai	tų	 ne	skai	ty	da	vo	me	 ir	 ypač	
veng	da	vo	me	mo	ra	li	zuo	jan	čių	pa	mo	ky	mų.	
Leis	da	vo	me	pa	čiam	Die	vui	pa	lies	ti	kiek
vie	no	šir	dį,	as	me	niš	kai	jį	su	si	tik	ti.	Ir	šim	tai	
žmo	nių	tai	pa	ty	rė.	Tarp	jų	bu	vo	ne	ma	žai	
aukš	tas	pa	rei	gas	už	iman	čių	jė	zui	tų,	Jė	zaus	
Drau	gi	jos	ge	ne	ra	li	nės	ku	ri	jos	na	rių,	ku	rie	
čia	pra	leis	da	vo	po	de	šimt	pen	kio	li	ka	die
nų.	Ne	vie	nas	jų	man	yra	sa	kęs:	„Tai,	ką	
čia	iš	gy	ve	no	me,	bu	vo	daug	reikš	min	giau	
ir	 gi	liau	 už	 vi	sas	 re	ko	lek	ci	jas,	 ku	rio	se	
esa	me	da	ly	va	vę.	 Jūs	pa	dė	jo	te	mums	su
si	tik	ti	Vieš	pa	tį.	Tai	 ne	pa	pras	tai	 svar	bu“.	
Šis	apaš	ta	la	vi	mas	la	bai	bran	gus	mū	sų	or
di	no	ge	ne	ro	lui	ir	jo	pa	ta	rė	jams,	nes	bu	vo	
pri	ei	na	mas	dau	gy	bei	pa	sau	lie	čių.	Jis	pa
si	tar	na	vo	ir	vie	ti	nės	Baž	ny	čios	reik	mėms	
(į	Tab	ghą	at	vy	ko	vi	si	Ga	li	lė	jos	ku	ni	gai,	ir	
vie	ti	nis	vys	ku	pas	tuo	be	ga	lo	džiau	gė	si).	
Mes	bu	vo	me	at	vi	ri	vi	siems.
	 Vy	liau	si,	 kad	 ši	 veik	la	 ga	lės	 tęs	tis	 ir	
plės	tis,	įgis	nau	jas	for	mas,	bet…	taip	ne
įvy	ko.	Dėl	to	man	ypač	skau	da	šir	dį.	Šią	
kan	čią	au	ko	ju	Vieš	pa	čiui,	nes,	kaip	sa	kė	
Jė	zus,	jei	gu	kvie	čių	grū	das	ne	kris	į	že	mę	ir	
ne	ap	mirs,	jis	ne	duos	vai	sių...	La	bai	gai	la,	
kad	 Iz	ra	e	ly	je	 su	si	klos	tė	 to	kia	 skaus	min
ga	si	tu	a	ci	ja.	Šven	ta	sis	Tė	vas	mus	ra	gi	na	
mels	ti	Vieš	pa	tį,	kad	ten	at	si	ras	tų	dau	giau	
pa	gar	bos	žmo	gui,	dau	giau	tei	sin	gu	mo,	kad	
su	ma	žė	tų	prie	spau	da	pa	les	ti	nie	čių	at	žvil
giu,	kad	Vieš	pats	ma	lo	nin	gai	pa	žvelg	tų	į	
jų	kan	čias.
 – Kalbėjome irapieLietuvą, irapie

Galilėją.Dabartruputį–apieJūsųda
bartinę veiklą.Esate JėzausDraugijos
generalinispostulatorius.Kątaireiškia?
	 –	Žo	dis	„pos	tu	latorius“	yra	ki	lęs	iš	lo
ty	nų	kal	bos	žo	džio	po stu la re,	reiškian	čio	
tą,	ku	ris	pra	šo,	sie	kia, kad	kai	ku	rių	šven
tais	lai	ko	mų	žmo	nių	gy	ve	ni	mą	Baž	ny	čia	
iš	tir	tų,	įver	tin	tų	ir	pa	reikš	tų,	ar	iš	tik	rų	jų	
jie	ga	li	bū	ti	šven	tu	mo	pa	vyz	dys	vi	siems	
krikš	čio	nims.	Tad	 šis	dar	bas	pir	miau	siai	
rei	ka	lau	ja	ge	ro	is	to	ri	ko	pa	si	ren	gi	mo,	nes	
rei	kia	su	ras	ti	ir	iš	nag	ri	nė	ti	vi	sus	do	ku	men
tus,	 vi	sus	 įma	no	mus	 liu	di	ji	mus	 žmo	nių,	
gy	ve	nu	sių	ša	lia	as	mens,	lai	ko	mo	šven	tu.	
Be	 to,	 pos	tu	latoriui	 rei	ka	lin	gos	 ir	 gi	lios	
dva	si	nės	te	olo	gi	jos	ži	nios,	kad	ga	lė	tų	įver
tin	ti,	ar	to	as	mens	gy	ve	ni	mas,	mąs	ty	se	na,	
elg	se	na,	ben	dra	vi	mas	su	ki	tais	 iš	 tik	rų	jų	
liu	di	ja	jo	ypa	tin	gą	pa	šau	ki	mą.
	 Jei	gu	 or	ga	ni	za	ci	ja,	 pvz.,	 vie	nuo	li	nis	
or	di	nas,	 yra	 di	de	lė,	 įvai	rio	se	 pa	sau	lio	
ša	ly	se	ga	li	at	si	ras	ti	net	ke	le	tas	jos	na	rių,	
pa	si	žy	mė	ju	sių	tik	rai	do	ry	bin	gu	gy	ve	ni	mu	
pa	gal	 Evan	ge	li	ją	 ir	 ti	kin	čių	jų	 lai	ko	mų	
Die	vo	 žmo	nė	mis.	 Jei	gu	 tai	 nė	ra	 greit	
pra	ei	nan	tis	da	ly	kas,	ku	rį	mes,	 ita	lai,	va
din	tu	me	„šiau	dų	gais	ru“,	bet	žė	ri	ne	gęs
tan	čia	ug	ni	mi,	ta	da	Baž	ny	čios,	drau	ge	ir	
to	or	di	no,	pa	rei	ga	–	pra	dė	ti	ty	ri	mą,	rink	ti	

T.	P.	Molinari	Nazarete,	oloje
	prie	Apreiškimo	bažnyčios.	T.	L.	Virbalo	nuotr.
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vis	ką,	kas	pa	dė	tų	ge	riau	pa	žin	ti	tą	as	me	nį.	
Tad	ge	ne	ra	li	nis	pos	tu	latorius	yra	tas,	ku	ris	
rū	pi	na	si	vi	so	mis	to	or	di	no	ga	li	mų	šven	tų	jų	
by	lo	mis.
	 Ži	nia	 apie	kie	no	nors	 šven	tu	mą	nė	ra	
są	mo	nin	gai	 pa	skleis	tas	 gan	das.	Die	vas	
pats	pa	si	rū	pi	na,	kad	ei	li	niai	žmo	nės	ta	me	
as	me	ny	je	 in	tui	ty	viai	 at	pa	žin	tų	 ką	 nors	
iš	skir	ti	nio,	per	žen	gian	čio	įpras	to	krikš	čio
niš	ko	gy	ve	ni	mo	ri	bas.	Ka	dan	gi	šį	po	jū	tį	
pa	ža	di	na	pats	Die	vas,	Baž	ny	čios	pa	rei	ga	
–	 klus	niai	 ste	bė	ti	 iš	Die	vo	 at	ei	nan	čius	
žen	klus	ir	vei	kiant	Šven	ta	jai	Dva	siai,	ku	ri	
yra	dė	me	sin	ga	lai	ko	bei	vie	tos	po	rei	kiams,	
at	pa	žin	ti	 to	 as	mens	 gy	ve	ni	me	 sly	pin	čią	
ypa	tin	gą	ži	nią	bei	ją	pri	im	ti.	
	 No	rė	čiau	 pa	teik	ti	 vie	ną	 pa	vyz	dį.	
Ypač	 di	de	lio	 ti	kin	čių	jų	 pa	mal	du	mo	 bei	
pa	gar	bos	su	lau	kęs	tė	vas	Ma	y	e	ris	ko	vo	jo	
prieš	Hit	le	rį	ir	bu	vo	įka	lin	tas	kon	cen	tra
ci	jos	 sto	vyk	lo	je.	Vieš	pats	 lei	do	 kil	ti	 jo	
„šven	tu	mo	gar	sui“,	kad	Baž	ny	čia	ga	lė	tų	
jį	 iš	kel	ti	kaip	krikš	čio	nį	 ir	kaip	 jė	zui	tą,	
mo	kė	ju	sį	 ei	ti	 prieš	 sro	vę,	 šiuo	 at	ve	ju	 –	
na	cis	ti	nę	ide	o	lo	gi	ją,	–	ir	dėl	to	ati	da	vu	sį	
sa	vo	gy	vy	bę.	Tą	pa	tį	bū	tų	ga	li	ma	pa	sa	ky	ti	
ir	 apie	 ki	tus,	 pvz.,	 tė	vą	Or	ta	do	Či	lė	je.	
Ma	ty	da	mas	skurs	tan	čius,	sa	vo	šei	mų	ap
leis	tus,	po	til	tais	pri	sig	lau	du	sius	vai	kus,	
jis	 pa	ju	to	 pa	šau	ki	mą	 jais	 pa	si	rū	pin	ti	 ir	
įkū	rė	kon	gre	ga	ci	ją,	 su	tel	ku	sią	 šim	tus	 ir	
net	tūks	tan	čius	pa	sau	lie	čių	sta	ty	ti	būs	tus	
šiems	 vai	kams.	Tai	 bu	vo	 ne	 naš	lai	čių	
prie	glau	dos,	o	na	mai,	kur	šei	mos,	tu	rin
čios	sa	vo	vai	kų,	pri	im	da	vo	ir	vie	ną	ar	du	
ap	leis	tuo	sius.	Pa	na	šiai	bu	vo	pa	si	rū	pin	ta	
ir	 se	ny	vo	 am	žiaus	 žmo	nė	mis.	Pa	sta	ty	ta	
dau	giau	nei	de	šimt	tūks	tan	čių	to	kių	būs	tų.	
Čia	sly	pi	ži	nia.	Ne	vi	si	jė	zui	tai	tą	da	ro,	ne	
vi	si	tam	pa	šauk	ti.	Bet	ši	to	tė	vo	pa	vyz	dys	
nuo	sta	bus!	Taip	pat	rei	kė	tų	pri	si	min	ti	ir	
tė	vą	Rub	bio,	ku	rį	at	ei	nan	čių	me	tų	pa	va	sa
rį	Mad	ri	de	po	pie	žius	pa	skelbs	šven	tuo	ju.	
Pir	miau	siai	šis	žmo	gus	ne	pa	pras	tai	tvir	tai	
ti	kė	jo	Jė	zaus	bu	vi	mu	Eu	cha	ris	ti	jo	je.	Be	
to,	jis	iš	ug	dė	daug	pa	sau	lie	čių,	ėju	sių	ten,	

kur	jis,	kaip	ku	ni	gas,	ne	ga	lė	jo	nu	ei	ti	–	pas	
žmo	nes,	 at	vyks	tan	čius	 į	mies	tą	 ieš	ko	ti	
dar	bo	ir	daž	nai	pa	ten	kan	čius	blo	gų	žmo
nių	 įta	kon.	Apie	 to	kį	 gy	ve	ni	mą	 ga	li	me	
sa	ky	ti,	 kad	 tai	 yra	Evan	ge	li	jos	 dva	sios	
ir	ne	pa	pras	tos	ar	ti	mo	mei	lės	ku	pi	nas	at
si	lie	pi	mas	į	Die	vo	kvie	ti	mą,	at	si	vė	ri	mas	
jo	ma	lo	nei.
	 Su	pran	ta	ma,	 kad	 to	kia	me	 di	de	lia	me	
or	di	ne	 kaip	 jė	zui	tų,	 tu	rin	čia	me	 per	 30	
tūkst.	na	rių,	bū	ta	ne	ma	žai	pa	na	šių	žmo	nių	
bei	ti	kė	ji	mo	kan	ki	nių.	Džiau	giuo	si,	kad	
Drau	gi	jos	man	 su	teik	tas	 pa	si	ren	gi	mas	
lei	do	 sėk	min	gai	 už	baig	ti	 daug	 bro	lių	
jė	zui	tų	by	lų.	O	juk	ne	ma	žiau	yra	pa	sau
lie	čių,	 ku	rių	 by	lo	mis	 nie	kas	 ne	už	si	i	ma,	
nors	tai	tik	rai	ryš	kios,	„šven	tu	mo	gar	so“	
gau	bia	mos	 as	me	ny	bės.	 Pa	ma	niau,	 kad	
ga	lė	čiau	jo	mis	pa	si	rū	pin	ti.	Apie	tai	kal
bė	jau	si	 net	 su	 tri	mis	 po	pie	žiais	 –	 Jo	nu	
XXI	II,	Pau	liu	mi	VI	ir	Jo	nu	Pau	liu	mi	II.	Taip	
mums	bu	vo	pa	ti	kė	ta	ir	daug	pa	sau	lie	čių	
by	lų,	tarp	jų	–	Fa	ti	mos	vai	kų	bei	pir	mo	jo	
Viet	na	mo	kan	ki	nio,	dvi	de	šimt	tre	jų	me
tų	jau	nuo	lio,	by	la.	Kas	bū	tų	pa	si	rū	pi	nęs	
ko	mu	nis	tų	dar	te	be	val	do	mu	Viet	na	mu?	O	
ken	čian	čių	tau	tų	Baž	ny	čiai	ypač	svar	bu	
tu	rė	ti	pa	vyz	dį	sa	vo	ti	kin	tie	siems.	Įspū	din
ga	vie	nos	Ma	da	gas	ka	ro	mo	ters	by	la.	Kai	
iš	ten	bu	vo	iš	va	ry	ti	mi	sio	nie	riai,	ji	ta	po	
tar	si	Baž	ny	čios	ko	lo	na,	va	di	na	ma	„mū	sų	
Mo	ti	na“,	 nes	 pa	dė	jo	 iš	lai	ky	ti	 tos	 ša	lies	
ti	kė	ji	mą.	Ji	bu	vo	vie	na	pir	mų	jų	mo	te	rų,	
šei	mos	mo	ti	nų,	pa	skelb	tų	šven	to	sio	mis,	
ir	 tai	 la	bai	 svar	bu	vi	sam	Af	ri	kos	kon	ti
nen	tui.	
	 Šių	by	lų	tiks	las	nė	ra	ku	rį	nors	as	me	nį	
pa	skelb	ti	šven	tuo	ju.	Svar	biau	sia	–	jų	dva
si	nio	gy	ve	ni	mo	stu	di	ja	vi	mas,	kad	jis	tap	tų	
kel	ro	džiu	ki	tiems.	Ga	li	ma	sa	ky	ti,	kad	tai	
–	dva	si	nės	te	olo	gi	jos	stu	di	jos,	iš	ke	lian	čios	
gi	liai	 te	kan	čias	ver	smes,	ga	lin	čias	at	gai
vin	ti	ir	mus.
 –Dėkojameužpokalbįiružtai,kad
būdamas labai užimtas aukojate savo
laikąbeijėgasBažnyčiaiLietuvoje. 
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Viešpa tie, išmo kyk ma ne
tar nau ti Tau, kaip esi ver tas:
duotineskaičiuojant,
kovoti,nepaisantžaizdų,
dirbti, neieškant atilsio,
aukotis, nelaukiant jokio atlygio –
tikženklo,
kadvykdauTavovalią.

           Šv.IgnacasLojola

Jėzuitų pedagogika
 ir mo ky to jo pašau ki mas

AlinaGutauskienė,
Kaunojėzuitųgimnazijosmokytoja

	 Šią	va	sa	rą,	lie	pos	1	–	rug	pjū	čio	2	d.,	
da	ly	va	vau	Var	šu	vo	je	su	reng	ta	me	se	mi	na
re,	skir	ta	me	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	mo	ky	to	jams.	
Ja	me	pa	si	sė	mė	me	tik	rai	uni	ka	lios	pa	tir	ties,	
vi	sus	da	ly	vius	pra	tur	ti	nu	sios	ir	dva	siš	kai,	
ir	kaip	pe	da	go	gus	–	ga	vo	me	be	ga	lo	daug	
dės	ty	mo	me	to	di	kos	pa	ta	ri	mų,	pa	siū	ly	mų,	
kaip	auk	lė	ti	moks	lei	vius	ir	ben	dra	dar	biau	ti	
su	ko	le	go	mis.	Be	to,	tai	bu	vo	pui	ki	ga	li
my	bė	ge	riau	su	vok	ti,	kuo	pa	grįs	tas	jė	zui	tų	
ug	dy	mas.
	 Lie	pos	1–10	d.	vy	ko	pir	mo	ji	se	mi	na	ro	
da	lis	–	„Ko	lok	viu	mas	apie	mo	ky	to	jo	pa
šau	ki	mą“.	Tarp	tau	ti	nei	mo	ky	to	jų	 gru	pei	
va	do	va	vo	 dės	ty	to	jai	 iš	 JAV:	 Jen	ny	Hu
ang	Go,	Ber	nar	das	L.	Bou	il	let	te,	Do	na	
ir	 Joh	nas	Fo	ley.	Šis	 ko	lok	viu	mas	 la	biau	
pa	nė	šė	jo	 į	 re	ko	lek	ci	jas,	 ku	riose	 ir	 pa	tys	
ren	gė	mės	va	do	vau	ti	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	
mo	ky	to	jų	 re	ko	lek	ci	joms,	 pa	de	dan	čioms	
la	biau	 įsi	gi	lin	ti	 į	 pe	da	go	go	 pa	šau	ki	mą.	
2002–2003	moks	lo	me	tais	ti	ki	mės	dve	jas	
to	kias	 re	ko	lek	ci	jas	 su	reng	ti	 sa	vo	 ko	le
goms.	 Jo	se	 ne	ke	ti	na	me	 spręs	ti	 vi	sų	mo

kyk	los	ir	pe	da	go	gi	nės	veik	los	pro	ble	mų,	
nes	vi	sų	pir	ma	tai	bū	das	pa	dė	ti	mo	ky	to	jui	
geriau	pa	žin	ti	 sa	ve	bei	ko	le	gas,	 tap	ti	 at
vi	res	niam,	aiškiau	su	vok	ti	sa	vo	vaid	me	nį	
ka	ta	li	kiš	ko	je	mo	kyk	lo	je	bei	pa	jus	ti	vi	sus	
vie	ni	jan	čią	Kris	taus	dva	sią.	
	 Ant	ro	ji	Var	šu	vos	se	mi	na	ro	da	lis	mus	
įtraukė	 į	 IJELP,	 t.	 y.	Tarp	tau	ti	nę	 jė	zui	tų	
švie	ti	mo	 va	do	vų	 pro	gra	mą,	 numatytą	
net	 dve	jiems	me	tams.	 Jai	 va	do	vau	ja	 tė
vas	 jė	zui	tas	Woj	te	chas	Žmui	dzins	kis	 iš	

Iš	kairės:	t.	S.	Sinkovec	iš	Slovėnijos,	t.	W.	Žmuidzinskis	iš	
Lenkijos,	t.	V.	J.	Duminuco	iš	JAV
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Len	ki	jos.	Šios	pro	gra	mos	tiks	las	–	pa	dė	ti	
jė	zui	tų	mo	kyk	lų	 pe	da	go	gams	 įsi	gi	lin	ti	 į	
jė	zui	tų	ug	dy	mo	prin	ci	pus,	ge	riau	pa	žin	ti	
Ig	na	co	Lo	jo	los	as	me	ny	bę	ir	jo	gy	ve	ni	mą,	
su	vok	ti	mo	ky	to	jo,	kaip	švie	tė	jo,	vaid	me	nį.	
Se	mi	na	re	bu	vo	pa	teik	ta	dau	gy	bė	kon	kre
čių	pa	siū	ly	mų,	kaip	to	bu	lin	ti	pa	mo	kas	ir	
už	kla	si	nę	veik	lą.	
	 Vi	sur	at	pa	žin	ti	Die	vo	vei	ki	mą	–	toks	
pa	grin	di	nis	 jė	zui	tų	 veik	los,	 o	 drauge	 ir	
švie	ti	mo,	 prin	ci	pas.	Tai	 iš	 tie	sų	 su	tei	kia	
jė	gų	dirb	ti	 ir	 ne	pa	varg	ti,	my	lė	ti	 žmo	nes	
bei	mus	su	pan	tį	pa	sau	lį.	

	 Ig	na	ciš	kas	curaper
so na lis	 (rū	pi	ni	ma	sis	as
me	niu)	 lei	džia	 už	megz	ti	 glau	des	nį	 ry	šį	
tarp	mo	ky	to	jo	ir	mo	ki	nio,	ben	dra	dar	biauti	
su	moks	lei	vių	tė	vais	bei	bu	vu	siais	ug	dy	ti
niais,	pa	dė	ti	pa	jus	ti	mo	ky	mo	si	džiaugs	mą,	
ska	ti	na	 no	rą	 tap	ti	 at	vi	res	niems,	 ug	dyti	
at	sa	ko	my	bės	jaus	mą.
	 Tre	čia	sis	 jė	zui	tų	 švie	ti	mo	 prin	ci	pas	
pa	rem	tas	lais	ve.	Ta	čiau	gy	ve	ni	me	iš	ky	la	
ne	ma	žai	kliū	čių,	truk	dan	čių	mums	lais	vai	
at	si	liep	ti	į	Die	vo	mei	lę.	Tai	–	nuo	dė	mės,	
tur	to	 bei	 gar	bės	 troš	ki	mas,	 sie	kis	 tap	ti	
gar	siais	ir	ga	lin	gais.	No	rint	bū	ti	lais	vam,	
bū	ti	na	pa	žin	ti	sa	ve	ir	mus	su	pan	tį	pa	sau	lį,	
at	si	sa	ky	ti	sai	tų,	ri	bo	jan	čių	mū	sų	va	lią,	ir	

siau	ro,	ne	mok	šiš	ko	po	žiū	rio	į	tik	ro	vę.	Kai	
įka	lin	to,	 že	mi	na	mo	 ir	 gniuž	do	mo	Pran
cū	zi	jos	 ka	ra	liaus	Liud	vi	ko	XVI	 sū	naus	
pa	klau	sė,	kaip	jis	ne	pa	lū	žo,	šis	at	sa	kė:	„Aš	
gi	miau	bū	ti	ka	ra	liu	mi“.	Bū	tent	mes,	mo	ky
to	jai,	tu	ri	me	pa	dė	ti	kiek	vie	nam	moks	lei
viui	at	skleis	ti	jo	kil	nią	mi	si	ją	Die	vui,	žmo
nėms	ir	sau	pa	čiam.	Su	ge	bė	ji	mas	tei	sin	gai	
ver	tin	ti	ir	pa	si	rink	ti	yra	iš	ug	do	mas,	tą	mes	
ir	pri	va	lo	me	da	ry	ti.	Jė	zui	tai	mi	nė	tų	tiks	lų	
siū	lo	siek	ti	re	mian	tis	Kris	taus	pa	vyz	džiu,	
iš	jo	se	mian	tis	įkvė	pi	mo.	Dėl	to	mes	sa	vo	
as	me	ni	niu	pa	vyz	džiu	taip	pat	tu	ri	me	liu
dy	ti,	kad	svar	bu	ne	žo	džiai,	o	dar	bai,	kad	
mei	le,	są	ži	nin	gu	mu,	to	le	ran	ci	ja,	ži	nio	mis	
bei	 pa	si	au	ko	ja	mu	dar	bu	 ga	li	ma	pa	siek	ti	

kur	 kas	 dau	giau	 nei	 įta	ru	mu,	
ne	apy	kan	ta	ir	bar	niais.	
	 Dar	vie	nas	jė	zui	tų	švie
ti	mo	prin	ci	pas	–	skleis	ti	tei	sin
gu	mą.	Aš	džiaugiuosi,	kad	dir	bu	
mo	kyk	lo	je,	 ku	rio	je	ver	ti	na	mas	
skaid	ru	mas,	ger	bia	mas	žmo	gaus	
oru	mas,	 ska	ti	na	ma	 tar	pu	sa	vio	
pa	gar	ba,	 ne	si	taiks	to	ma	 su	 ne
tei	sy	be,	pa	de	da	ma	ne	įga	lie	siems	
bei	 sun	kiau	 be	si	ver	čian	čioms	
šei	moms.
	 Ki	tas	 kri	te	ri	jus,	 ku	riuo	
va	do	vau	ja	si	 jė	zui	tų	mo	kyk	los,	
tai	–	ma gis (lot. –	daugiau,	la
biau),	skatinantis	klausti	savęs,	

ką	dar	ga	liu	pa	da	ry	ti	dėl	Kris	taus.	Jo	es	mė	
–	ne	vien	tik	siek	ti	aka	de	mi	nių	aukš	tu	mų,	
bet	ir	kuo	nuo	šir	džiau	tar	nau	ti	ki	tiems.	Ig
na	cas	Lo	jo	la	ne	mė	go	vi	du	ti	ny	bių	ir	sa	vo	
ben	druo	me	nės	 na	rius	 bei	 pa	gal	bi	nin	kus	
ska	ti	no	ne	nuils	ta	mai	mo	ky	tis,	pa	dė	ti	ap	lin
ki	niams	bei	kuo	ak	ty	viau	ben	dra	dar	biau	ti	
su	ko	le	go	mis.
	 No	rė	čiau	at	kreip	ti	dė	me	sį	bū	tent	į	ben
dra	dar	bia	vi	mo	 svar	bą.	Dirb	da	mi	 drau	ge	
su	 bend	ra	klasiais,	moks	lei	viai	 vie	ni	 iš	
ki	tų	mo	ko	si,	sten	gia	si	mąs	ty	ti	sa	va	ran	kiš
kai,	at	vi	riau	reiš	kia	sa	vo	nuo	mo	nę.	Pvz.,	
mo	ky	to	jas	pa	tei	kia	klau	si	mą	–	pro	ble	mą.	

Bahaa	Mounizas	
Ibrahimas	iš	Egipto

Vilniaus	jėzuitų	gimnazijos	
mokytoja	Rūta	Čižauskaitė
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Jei	gu	jis	pa	kvies	pa	si	sa	ky	ti	tik	ran	kas	pa
kė	lu	sius,	 drą	siau	sius	mo	ki	nius,	 di	džio	ji	
kla	sės	da	lis	liks	pa	sy	vi	ste	bė	to	ja.	Var	gu	ar	
ap	ta	ria	ma	pro	ble	ma	ją	su	do	mins.	Ta	čiau	
jei	moks	lei	viai	 dirbs	 gru	pė	se,	 kur	 kiek
vie	nas	pri	va	lės	iš	sa	ky	ti	sa	vo	nuo	mo	nę	bei	
iš	klau	sy	ti	drau	gų	ir	pa	rink	ti	pa	tį	ge	riau	sią	
bū	dą	pro	ble	mai	iš	spręs	ti,	–	abe	jin	gų	žiū
ro	vų	ne	liks.	Pa	na	šaus	ben	dra	dar	bia	vi	mo	
ti	ki	ma	si	 ir	 iš	 ko	le	gų.	Mo	ky	to	jai	 pri	va	lo	
dirb	ti	gru	pė	se,	vie	ni	su	ki	tais	tar	tis,	ste	bė	ti	
ko	le	gų	pa	mo	kas	ir	da	ly	tis	pa	tir	ti	mi.	Tie	sa,	
in	di	vi	du	a	liai	dirb	da	mas	vie	ni	šius	taip	pat	
ga	li	pa	siek	ti	pui	kių	re	zul	ta	tų,	bet	tai	bus	
as	me	ni	nė,	ne	vi	sų	per	ga	lė.	Be	to,	vie	nam	
daug	sun	kiau	to	bu	lė	ti,	įsi	sa	vin	ti	nau	jo	ves.	
To	dėl	ben	dra	dar	biau	ti	siū	lo	ma	ne	tik	mo
ki	niams,	mo	ky	to	jams,	bet	ir	mo	kyk	loms.
	 Jė	zui	tų	 švie	ti	mo	 prin	ci	pai	 iš	sa	miai	
iš	dės	ty	ti	 kny	go	je	 „The	 Je	suit	Ra	tio	Stu
dio	rum“,	 ku	rią	 pa	rengė	 t.	Vin	cen	tas	 J.	
Du	mi	nu	co,	SJ.	Be	je,	jau	tre	čią	kartą	se	mi
na	rai	Len	ki	jo	je	vyks	ta	prieš	pen	ke	tą	me	tų	
Ita	li	jo	je	juos	pra	dė	ju	sio	reng	ti	t.	Vin	cen	to	
ini	cia	ty	va.	Taip	 su	da	ro	ma	 di	des	nė	 ga	li
my	bė	į	se	mi	na	rus	at	vyk	ti	po	so	vie	ti	niuo	se	
kraš	tuo	se	 at	si	ku	rian	čių	 jė	zui	tų	mo	kyk	lų	
pe	da	go	gams.	Mi	nė	to	je	kny	go	je	t.	Du	mi
nu	co	at	sklei	džia	jė	zui	tų	po	žiū	rį	į	švie	ti	mą,	
pla	čiau	pa	aiš	ki	na	ig	na	ciš	ką	ją	pa	ra	dig	mą,	

tei	gian	čią,	kad	mo	ky	mo	si	pro	ce	są	su	da	ro	
pen	ki	svar	būs	ele	men	tai:	kon	teks	tas,	pa
tir	tis,	re	flek	si	ja,	veiks	mas	ir	ver	ti	ni	mas.	
	 Pa	pras	čiau	tai	bū	tų	su	vok	ti,	re	mian	tis	
de	ba	tų,	ku	rių	tre	ne	rė	esu,	pa	vyz	džiu.	Mo
ky	to	jas	ar	tre	ne	ris,	at	si	žvelg	da	mas	į	moks
lei	vių	jė	gas	ir	am	žių,	pa	ren	ka	de	ba	tų	te	mą.	
Tai	ir	yra	ap	lin	ka	ar	ba	kon	teks	tas,	ku	ria	me	
vei	kia	ma.	Ga	vus	 te	mą,	su	si	pa	žįs	ta	ma	su	
me	džia	ga,	 ku	rią,	 no	rint	 ge	rai	 pa	si	ruoš	ti	
de	ba	tams,	bū	ti	na	per	skai	ty	ti.	Jos	ieš	ko	ma	
bib	lio	te	ko	je,	 in	ter	ne	te,	 kon	sul	tuo	ja	ma	si	
su	 eks	per	tais	 ir	 t.	 t.	Tai	 ga	li	me	 va	din	ti	
pa	tir	ties	kau	pi	mu.	To	liau	–	re	flek	si	ja,	t.	y.	
dis	ku	si	jos,	re	mian	tis	per	skai	ty	ta	me	džia	ga,	
ar	gu	men	tų	ra	šy	mas	ir	kal	bų	ruo	ši	mas.	Pats	
de	ba	tų	pro	ce	sas	–	tai	veiks	mas,	o	tre	ne	rio	
ir	tei	sė	jų	pa	sta	bos	po	de	ba	tų	–	įver	ti	ni	mas.	
Pra	lei	dus	vie	ną	iš	šių	ele	men	tų,	ne	įma	no
ma	nuo	sek	liai	su	si	pa	žin	ti	su	jo	kia	me	džia
ga	ir	jos	ge	rai	įsi	sa	vin	ti.	Mo	ky	to	jai,	nau	do
da	mie	si	šv.	Ig	na	co	ugdymo	me	to	dais,	ga	li	
pa	siek	ti	pui	kių	sa	vo	ug	dy	ti	nių	re	zul	ta	tų.
	 Kur	suo	se	ne	ma	žai	kal	bė	jo	me	apie	stra
te	gi	nio	pla	na	vi	mo	pri	va	lu	mus,	mo	kyk	los	
vi	zi	ją	 ir	mi	si	ją,	 ra	šė	me	 sa	vo	 švie	tė	jiš	ką	
cre do.	Vi	sa	tai	la	bai	pra	tur	ti	no	kiek	vie	ną	
se	mi	na	ro	da	ly	vį,	įkvė	pė	to	li	mes	niam	dar
bui.

Seminaro	
dalyviai	ir	vadovai
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PradžiojeDievasdangųiržemęsukūrė.
Irtiktaimilijonamsepochųpraėjus
pagaliauDievoužduotįžmonėssuprato:
„Užvaldykitežemę!“
Irpotruputįėmėsuvokti,
kadKūrėjasnurodėjiemstapti
joatvaizdu.
Iratėjoplanetai
septyneripaskutiniaijosmetai.

Dienąpirmąjąmetųpirmųjų
jiesudarėpasaulinętaiką.
Buvonutartanebetęsti
pražūtingųnaikinančių
ginklųgamybos.
Visojžemėjliovėsi
ginkluotėsvaržybos
irišnykožudantysginklai.

Dienąpirmąjąmetųantrųjų
antrąkartąjiegamtąsukūrė.
Buvoimtasisparčiaistatyti
valymoįrenginius.
Sustabdytaspasaulioteršimas.
Pašalintichemikalaiišjūrųirupių.
Vandenyvėlkirbėjožuvelės
irjūrųpabaisos–
kiekvienapagalsavorūšį…

Regiunaujądangųirnaująžemę

Dienąpirmąjąmetųšeštųjų
svarbiausiurūpesčiupripažintas
mūsųsielosgyvenimas.
Žmonėsėmėsuprasti,
kadbepalankiosbičiulystės
ištikrųjųnėrakaipgyventi.
Nuotadaįsigaliojodėsnis:
tiktie,kuriegyvenakitiems,
elgiasiteisingai!
Šitaipbuvopašalintasbadas,
socialinėpriespauda,rasiųpriešybė.
Irkiekvienasžinojo,kadtikmeilė
yravisuomenėspagrindas.

Septintųjųmetųpirmąjądieną
užbaigtabuvoDievokūryba.
Irilsėjosižmonės,atlikętai,
kąjiemsDievasbuvopavedęs.
IrgyvenotarpjųpatsDievas,
ojiešlovinojįirgiedojo
Aleliuja.
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		 –	Dau	giau	nei	30	me	tų	ma	no	pa	grin	di	nė	
veikla	–	va	do	vau	ti	šv.	Ig	na	co	dva	si	nėms	
pra	ty	boms,	 ku	rias,	 be	je,	 prieš	 15	me	tų	
iš	ver	čiau	 į	 pran	cū	zų	 kal	bą.	 Ši	 tar	nys	tė	
ma	ne	įtrau	kė	į	cha	riz	mi	nio	at	si	nau	ji	ni	mo	
ju	dė	ji	mą,	su	da	riu	sį	ga	li	my	bę	Ig	na	co	pra
ty	bas,	 jo	dva	si	nę	pa	tir	tį	pa	skleis	ti	 šia	me	
ju	dė	ji	me,	ko	kar	di	no	las	Su	enen	sas	mū	sų	
tė	vo	ge	ne	ro	lo	ne	kar	tą	pra	šė.	
	 Va	do	vau	da	mas	pra	ty	boms,	tu	rė	jau	pro
gos	įsi	ti	kin	ti,	koks	su	luo	šin	tas	yra	dau	ge	lio	
žmo	nių	dva	si	nis	gy	ve	ni	mas.	Tad	pa	laips	niui	
ėmiau	rū	pin	tis	 jų	vi	di	niu	gy	dy	mu	bei	 tam	
dar	bui	ug	dy	ti	 ki	tus	 žmo	nes.	Tai	dau	giau	
pa	rem	ta	pa	ties	šv.	Ig	na	co	pe	da	go	gi	ka	nei	
su	sie	ta	su	cha	riz	mi	niu	ju	dė	ji	mu.
 –Galgalėtumėtetiems,kurieniekada
nėradalyvavędvasinėsepratybose,paaiš
kinti,kaipjosvyksta?
	 –	Dva	si	nes	pra	ty	bas	ne	di	de	lia	me	Is	pa
ni	jos	Man	re	zos	mies	te	ly	je,	ga	li	ma	sa	ky	ti,	
pir	miau	siai	at	li	ko	pats	Ig	na	cas,	dar	bū	da
mas	 jau	nas	 ir	 ne	ži	no	da	mas,	koks	bus	 jo	
gy	ve	ni	mas.	Da	bar	 tai	vie	nas	 iš	dau	ge	lio	
Baž	ny	čio	je	ži	no	mų	re	ko	lek	ci	jų	bū	dų.	Ig
na	co	pra	ty	bų	pa	grin	das	–	Evan	ge	li	ja,	tam	
tik	ras,	ypa	tin	gas	kai	ku	rių	Šv.	Rašto	teks	tų	
me	di	ta	vi	mas	bei	 kas	die	niai	 po	kal	biai	 su	
dva	si	niu	pa	ly	dė	to	ju.	Pra	ty	bos	–	ne	pa	skai
tų	klau	sy	ma	s,	 tai	–	dva	si	nė	pa	tir	tis,	ku	ri	
mus	įtrau	kia,	už	val	do,	įpa	rei	go	ja	ir	ap	ima	
ne	vien	tik	in	te	lek	tą	(kai	ku	riuos	da	ly	kus	
iš	tie	sų	rei	kia	su	vok	ti	pro	tu),	o	pa	čią	bū	ties	

Šis gar baus am žiaus vyriškis jaunatviškai 
šel miš ko mis aki mis – tė vas jė zui tas iš Pran-
cū zi jos Edu ar das Gu E y DA nAS. Šią vasarą 
lie tu vo je jis viešėjo jau tre čią kartą. 

VILTIES	DAIGAI

gel	mę.	Pra	ty	bo	se	vi	sa	da	esa	me	kvie	čia	mi	
ap	si	spręs	ti.	Tai	ga	li	bū	ti	ir	mū	sų	gy	ve	ni
mo,	 ku	ria	me	kar	tais	 pri	trūks	ta	 tvir	tu	mo,	
bū	do	kei	ti	mas	ir	ki	tos	gy	ve	ni	mo	kryp	ties	
pa	si	rin	ki	mas.
	 Jei	gu	 pri	va	lo	me	 ką	 nors	 pa	si	rink	ti,	
ap	si	spręs	ti,	 tai	 da	ro	me	ne	vien	 tik	pro	tu	
ap	svars	tę,	 o	 rem	da	mie	si	 vi	di	niu	 ju	de	siu,	
pa	ska	ta,	 ky	lan	čia	 iš	Šven	to	sios	Dva	sios.	
At	pa	žin	ti	 vi	di	nį	 jos	 po	vei	kį,	 iš	girs	ti,	 ką	
Vieš	pats	 kal	ba	 žmo	gaus	 sie	los	 gel	mė	se,	
ir	yra	svar	biau	sia	pra	ty	bo	se.	
	 Tas,	ku	ris	su	si	ti	ko	Die	vą,	pra	de	da	dva
si	nį	gy	ve	ni	mą,	kurio	pa	grin	das	yra	mei	lė.	
Tuo	met	gy	ve	ni	mas	įgy	ja	vi	siš	kai	ki	to	kią	
di	men	si	ją,	mus	už	lie	ja	ne	si	bai	gian	ti	lai	mė	
ir	ra	my	bė.	Todėl	ke	le	tas	pir	mų	jų	pra	ty	bų	
die	nų	visada	ski	ria	ma	tam,	kad	su	vok	tu
me,	kaip	Die	vas	mus	my	li,	nes	bū	tent	šia	
pa	tir	ti	mi	šv.	Ig	na	cas	pir	miau	siai	ir	no	ri	su	
mu	mis	pa	si	da	ly	ti.	
 –Lietuvoje ilgą laikąmanėme, kad
Ignaco dvasinės pratybos skirtos visų
pirmajėzuitams.Kaipkitigalijomispa
sinaudoti?
	 –	 Jau	dau	giau	ne	gu	500	me	tų	 dva	si
nės	pra	ty	bos	gy	vuo	ja	ir	mus	pa	sie	kė	per	
žmo	nes,	 ku	rie	 pa	tys	 jas	 iš	gy	ve	no,	 vi	sų	
pir	ma	–	šv.	Ig	na	co	sū	nų	dė	ka.	Ta	čiau	jis	tu	ri	
ir	duk	te	rų.	Jos	nė	ra	jė	zui	tės,	ta	čiau	ne	ma	žai	
mo	te	rų	vie	nuo	li	jų	prak	tiš	kai	pe	rė	mė	šv.	Ig
na	co	kon	sti	tu	ci	jas,	o	ypač	–	jo	dva	sin	gu	mą,	
tai	gi,	ir	pra	ty	bas.	Jau	ke	le	tą	de	šimt	me	čių	
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per	 pra	ty	bas	 gau	tų	ma	lo	nių	 su	jau	din	ti	
pa	sau	lie	čiai	 taip	 pat	 tam	pa	 ig	na	ciš	ko	jo	
dva	sin	gu	mo	sklei	dė	jais	ir	net	gi	pa	tys	ima	
joms	va	do	vau	ti.	Man	bu	vo	la	bai	džiu	gu,	
kad	Lietuvoje	 aktyviai	Baž	ny	čios	 gy	ve
ni	me	da	ly	vau	jan	tys	 pa	sau	lie	čiai	 taip	 pat	
do	mi	si	 pra	ty	bo	mis,	 kad	 tai	 tei	kia	 nau	dą	
jų	apaš	ta	la	vi	mui,	kad	šie	veik	lūs	žmo	nės	
su	ge	ba	at	si	ver	ti	Ig	na	co	dva	sin	gu	mui,	ku	ris	
iš	es	mės	yra	kon	tem	plia	ty	vus.	
	 Pra	ty	bos,	apie	ku	rias	kal	ba	me,	trun	ka	
aš	tuo	nias	 die	nas,	 nors	 šiaip	 tu	rė	tų	 tęs	tis	
vi	są	mė	ne	sį.	Ta	čiau	di	džio	sios	–	30	die	nų	
pra	ty	bos	–	daž	niau	siai	at	lie	ka	mos	tik	kar
tą	 gy	ve	ni	me,	 o	 jė	zui	tai	 tai	 da	ro	bent	 du	
kar	tus:	 ką	 tik	 pra	dė	ję	
naujokyną	 ir	 jė	zui	tiš
ko	 ug	dy	mo	 pa	bai	go	je	
–	bai	gę	te	olo	gi	jos	stu
di	jas,	 aukš	tą	jį	moks	lą,	
ga	vę	 ku	ni	gys	tės	 šven
ti	mus	ir	pan.	Ki	tos	vy
rų	 ir	 kur	 kas	 dau	giau	
mo	te	rų	vie	nuo	li	jų,	ug
dy	da	mos	nau	jo	kus,	taip	
pat	nau	do	ja	si	dva	si	nė
mis	pra	ty	bo	mis.	
	 Ži	no	ma,	 pa	sau	lie
čių	 gy	ve	ni	mo	 bū	das	
daž	niau	siai	 ne	lei	džia	
tam	skir	ti	30	die	nų.	Ta
čiau	kar	tais	jau	nuo	liai,	
ieš	kan	tys	sa	vo	gy	ve	ni
mo	ke	lio	ar	ba	no	rin	tys	
at	pa	žin	ti	dva	si	nį	pa	šau	ki	mą,	taip	pat	pa	si
nau	do	ja	šia	tik	rai	stip	ria	dva	si	ne	pa	tir	ti	mi.	
Pran	cū	zi	jo	je	kiek	vie	nais	me	tais	at	si	ran	da	
ne	ma	žai	to	kių	žmo	nių.	
	 Ta	čiau	 jei	gu	 sa	vai	tę	 trun	kan	čioms	
re	ko	lek	ci	joms	ge	rai	va	do	vau	ja	ma,	jų	da
ly	viai	 tu	ri	 rim	tą	mo	ty	va	ci	ją	 ir	 nor	ma	lią	
psi	chi	nę	svei	ka	tą,	tiek	lai	ko	pa	kan	ka,	kad	
at	si	skleis	tų,	iš	aiš	kė	tų	dau	ge	lis	da	ly	kų,	at
si	ver	tų	nau	ja	gy	ve	ni	mo	per	spek	ty	va.	
  –Sakėte,kad jau seniaipastebėjote
vidiniogydymobūtinybę.Kaiptaivyksta

dvasinėsepratybose?
	 –	Kai	ku	riems	žmo	nėms	per	pra	ty	bas	
la	bai	 grei	tai	 iš	ky	la	 sun	ku	mų,	kliu	dan	čių	
at	si	ver	ti	Die	vui	ir	su	lauk	ti	tik	rų	ty	lio	sios	
vi	di	nės	mal	dos	vai	sių	–	ra	my	bės	ir	tvir	tu
mo.	Kar	tais	šie	žmo	nės	bū	na	pa	ty	rę	įvai
rių	psi	chi	nių	su	krė	ti	mų	ir	pa	ni	rus	į	ty	li	ą	ją	
mal	dą	jiems	vėl	iš	ky	la	pra	ei	ties	įvy	kių	bei	
pa	tir	tos	kan	čios	pri	si	mi	ni	mai.	Ne	pai	sy	da
mi	vi	sų	pa	stan	gų,	jie	ne	ga	li	iš	tie	sų	pri	im	ti	
Die	vo	Žo	džio.	Il	gą	lai	ką	to	kiems	žmo	nėms	
aš	siū	ly	da	vau	ap	si	lan	ky	ti	cha	riz	mi	nės	mal
dos	 bū	re	ly	je,	 kur	mel	džia	ma	si	 už	 vi	di	nį	
iš	gy	dy	mą,	 ką	 dau	ge	lis	 ir	 pa	da	rė.	Ta	čiau	
kar	tą	man	ki	lo	min	tis,	kad	gal	būt	Vieš	pats	

per	pra	ty	bas	ga	lė	tų	šiems	
žmo	nėms	at	ver	ti	iš	gi	ji	mo	
ke	lią,	 iš		lais	vin	da	mas	 iš	
pa	tir	tų	žaiz	dų,	ku	rios	gal	
net	20	ar	30	me	tų	ver	tė	
ken	tė	ti,	 ža	lo	jo	 jų	 san	ty
kius	 su	 sa	vi	mi,	 ki	tais	 ir	
Die	vu.
	Rem	da	mie	si	mū	sų	Vieš
pa	ties	 Jė	zaus	 ra	gi	ni	mu	
mels	tis	 už	 mū	sų	 per
se	kio	to	jus	 bei	 at	leis	ti	
prie	šams,	 ra	do	me	bū	dą,	
pa	de	dan	tį	 tiems	 žmo
nėms	 su	dė	ti	 gin	klus	 ir	
at	leis	ti	 skriaudėjams.	
La	bai	 aiš	kiai	 jun	ta	me,	
kad	at	lei	džia	me	ne	vien	
sa	vo	ge	ra	va	lia	ir	psi	chi

nė	mis	ga	lio	mis,	nes	žaiz	dos	per	ne	lyg	gi
lios	ir	skau	džios,	kad	pajėgtume	ištarti:	„aš	
atleidžiu“.	Tai	įmanoma	tik	tai	at	si	lie	pia	nt	
į	mū	sų	Vieš	pa	ties	kvie	ti	mą	ir	atleidžiant	
jo	var	du,	pri	glun	dant	prie	Gai	les	tin	go	sios	
Jė	zaus	Šir	dies,	vi	siems	žmo	nėms	tei	kian
čios	atleidimo	ir	išganymo	ma	lo	nę.
	 Cha	riz	mi	nis	iš	gy	dy	mas	dau	ge	liu	at	ve	jų	
taip	pat	yra	veiks	min	gas,	ta	čiau	rei	kia	pri
pa	žin	ti,	kad	ne	toks	daž	nas,	nes	mes	su	tin
ka	me	daug	žmo	nių,	už	ku	riuos	nuo	lat	mel
džia	ma	si,	o	jie	ir	to	liau	ke	liau	ja	iš	vie	no	
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mal	dos	bū	re	lio	į	ki	tą.	Iš	gy	dy	me,	apie	ku	rį	
kal	bu,	 žmo	gus	 pats	 kvie	čia	mas	 ak	ty	viai	
da	ly	vau	ti,	o	ne	vien	tik	pri	im	ti	ma	lo	nę.	Čia	
rei	kia	tam	tik	ro	ap	si	spren	di	mo	ir	įdir	bio.	
Pir	miau	siai	–	at	lik	ti	anam	ne	zę,	 t.	y.	vėl	
pri	si	min	ti	lai	ką,	vie	tą	ir	mus	nu	skriau	du
sius	as	me	nis.	Vi	sos	pa	tir	tos	nuoskaudos,	
pa	že	mi	ni	mas	pa	lie	čia	žmo	gaus	vi	dų,	žei
džia	 jo	 sie	los	gel	mes,	
ir	 lai	kas	 tų	žaiz	dų	sa
vai	me	ne	iš	trins.	To	dėl	
anam	ne	zę	rei	kia	at	lik	ti	
kruopš	čiai,	kad	vė	liau	
bū	tų	ga	li	ma	at	leis	ti	už	
kiekvieną	 konkrečią	
skriau	dą,	o	ne	ap	skri	tai	
už	 vis	ką.	Yra	 žaiz	dų,	
ku	rių	pri	si	min	ti	iš	viso	
ne	no	ri	me,	 	tačiau	mes	
ra	gi	na	me	 tai	 padaryti	
–	 pa	lies	ti	 pa	čią	 žaiz
dos	gel	mę,	kad	ji	bū	tų	
iš	va	ly	ta.	 Ta	čiau	 kad	
pri	si	mi	ni	mai	 pasidar
ytų	aiš	kes	ni,	kad	juos	
bū	tų	ga	li	ma	api	bū	din	ti	
ir	net	gi	ap	ra	šy	ti,	rei	ka
lin	ga	pa	gal	ba,	bū	ti	nas	
dva	si	nis	pa	ly	dė	ji	mas.
	 Ant	ra,	svar	bu	pa	ža	din	ti	žmo	gaus	ti	kė
ji	mą,	kad	jis	ga	lė	tų	at	leis	ti	Die	vo	var	du.	
Daž	niau	siai	 žmo	nės	 iš	 tie	sų	 no	ri	 (o	 tai	
ir	gi	yra	Die	vo	ma	lo	nė)	pa	da	ry	ti,	ko	pra
šo	Jė	zus,	–	at	leis	ti	 sa	vo	prie	šams.	Todėl	
vie	ną	die	ną,	kai	jau	pa	si	ren	gta,	rei	kia	pa
skir	ti	va	lan	dą	ar	dvi	lai	ko	ir	da	ly	vau	jant	
pa	ly	dė	to	jui	 bei	 dar	 po	rai	 žmo	nių,	 ku	rie	
mels	tų	si	(gal	būt	prieš	Švč.	Sak	ra	men	tą	ar	
prie	šven	tų	jų	pa	veiks	lų),	iš	var	dy	ti	kiek	vie
ną	iš	žaiz	dų,	Kris	taus	var	du	ir	per	jo	mei	lę	
at	lei	džiant	 vie	nam	ar	 ki	tam	kon	kre	čiam	
žmo	gui	tai,	ką	jis	yra	pa	da	ręs.	Jei	gu	reikia,	
tam	 pačiam	 žmogui	 atleidžiama	 keletą	
kartų.	Vi	sa	da	bai	gia	ma	at	lei	du	sio	jo	malda	
už	jį	įskau	di	nu	sius	ar	pažeminusius	žmo
nes.	Patirtos	žaizdos	ir	po	to	ne	pasimiršta,	

ta	čiau	 jos	 iš	gyja	 ir	 žmonės	 liudija,	 kaip	
vėliau	pasikeitė	jų	gyvenimas.	Mane	patį	
tai	nepaprastai	stebina	ir	džiugina!
 –Nejauginepasitaiko„atkritimų“?
		 –	Jei	gu	anam	ne	zė	at	lik	ta	pa	vir	šu	ti	niš	kai,	
tuomet	iš	tikrųjų	nie	kas	ne	įvyks	ta.	Kar	tais	
pa	si	tai	ko,	kad	žmo	gus	at	lei	do,	ma	ny	da	mas,	
jog	pa	da	rė	vis	ką.	Po	mė	ne	sio	su	si	tin	ki,	o	jis	

ir	to	liau	ken	čia.	Ta	čiau	
šias	kan	čias	su	ke	lia	ki
tos	žaiz	dos,	ne	 tos,	už	
ku	rias	jau	at	leis	ta.	
	 		No	rė	čiau	pri
min	ti,	kad	šv.	Ig	na	cas	
sa	ko,	 jog	 dva	si	nė	mis	
pra	ty	bo	mis	 rei	kia	 pa
si	kliau	ti,	 joms	 pa	si
ruoš	ti	 ir	 su	tik	ti	 at	lik	ti	
tai,	 ko	 esi	 pra	šo	mas.	
Ta	čiau	jei	gu	žmo	gaus	
psi	chi	ka	 nė	ra	 svei	ka,	
ra	mi,	 džiu	gi	 ir	 at	vi	ra,	
to	 padaryti	 jis	 ne	ga	li.	
Tada	 pirmiausiai	 rei
ka	lin	ga	 psi	cho	te	ra	pi
nė	 pa	gal	ba.	 Skai	tant	
pa	skai	tas	 ar	 ren	giant	
re	ko	lek	ci	jas	žmo	nėms,	
ku	rių	psi	chi	nis	pa	ma

tas	tra	pus,	ne	bus	daug	vai	sių.	Tie	žmo	nės	
ga	li	 bū	ti	 net	gi	 la	bai	 šven	ti,	 ir	 aš	pa	žįs	tu	
to	kių,	 ku	rių	 slap	ta	sis	 vi	di	nis	 gy	ve	ni	mas	
yra	 ne	pa	pras	tas,	 ta	čiau	 vis	 dėl	to	 jie	 yra	
ap	gai	lė	ti	no	je	pa	dė	ty	je.	
 –Nuolatminitedvasiniuspalydėtojus,
tačiaukalbatenevientikapiekunigus…
	 –	Tai,	 kad	esi	ku	ni	gas,	dar	ne	reiš	kia,	
jog	esi	pa	si	ren	gęs	bū	ti	 tik	ru	dva	si	niu	pa
ly	dė	to	ju.	Dva	sios	tė	vas,	ži	no	ma,	tu	ri	bū	ti	
ku	ni	gas,	o	dva	si	nis	pa	ly	dė	ji	mas	yra	ma
lo	nė,	tar	nys	tė,	ku	rią	ga	li	at	lik	ti	kiek	vie	nas	
ge	rai	pa	si	ren	gęs,	ge	ban	tis	įsi	klau	sy	ti	į	ki	tą	
žmo	gų	krikš	čio	nis,	ne	pri	klau	so	mai	nuo	jo	
gy	ve	ni	mo	būk	lės.	To	ji	do	va	na	Baž	ny	čio	je	
yra	la	bai	pa	pli	tu	si.	Jau	prieš	30	metų	Pran
cū	zi	jo	je,	ma	ty	da	mi,	kad	dva	si	niam	pa	ly
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dė	ji	mui	ne	pa	kan	ka	ne	 tik	 jė	zui	tų,	 ta	čiau	
ap	skri	tai	 ku	ni	gų,	 pra	dė	jo	me	 tam	ug	dy	ti	
pa	sau	lie	čius.	Tą	ir	aš	pats	Ver	sa	ly	je	daug	
me	tų	da	rau.	Vai	siai	yra	nuo	sta	būs!
 –Rekolekcijoms vadovaujate įvai
riose pasaulio šalyse. Kaip atsidūrėte
Lietuvoje?
	 –	Prieš	20–25	me	tus	Pran	cū	zi	jo	je	su
si	pa	ži	nau	su	se	se	ri	mi	Ro	za	na.	Mes	kar	tu	
reng	ėme	re	ko	lek	ci	jas,	su	si	kau	pi	mo	die	nas,	
nes	pri	klau	sė	me	tai	pa	čiai	re	gio	ni	nei	cha
riz	mi	nio	 at	si	nau	ji	ni	mo	ko	man	dai,	 ko	or
di	na	vusiai	vi	sų	gru	pių	veik	lą.	Bū	tent	ses.	
Rozana	vie	ną	die	ną	man	pa	ra	šė	iš	Lie	tu
vos,	pra	neš	da	ma,	kad	da	bar	gy	ve	na	šia	me	
Šiau	rės	 kraš	te,	 ku	rį	 aš	 iš	 pra	džių,	 tu	riu	
pri	si	pa	žin	ti,	pai	nio	jau	su	Es	ti	ja	ir	Lat	vi	ja.	
Vė	liau	ji	ma	ne	ap	lan	kė	Pa	ry	žiu	je	ir	pa	pra
šė	ka	da	nors	at	vyk	ti	 į	Lie	tu	vą	va	do	vau	ti	
jos	ben	druo	me	nės	dva	si	nėms	pra	ty	boms.	
Ka	dan	gi	ma	no	vy	res	ny	bė	tam	ne	pri	eš	ta	ra
vo,	prieš	tre	jus	me	tus	pir	mą	kar	tą	at	vy	kau	
į	Lie	tu	vą.	Tai,	ką	čia	iš	vy	dau	ir	pa	ty	riau,	

bu	vo	vi	siš	kai	ne	lauk	ta.	Ma	ty	da	mas	pri	si
ke	lian	čią	 ir	 kas	met	 vis	 stip	rė	jan	čią	 jū	sų	
Baž	ny	čią,	 aš	 la	bai	 pri	si	ri	šau	 prie	Lie	tu
vos	 ir	už	si	de	giau	no	ru	pa	dė	ti.	Esu	gi	liai	
su	jau	din	tas,	ma	ty	da	mas,	 ko	kius	 vai	sius	
Vieš	pats	da	vė	per	šiųmetinę	mano	tar	nys
tę.	Kal	bu	 tiek	apie	 re	ko	lek	ci	jas	 jė	zui	tams,	
tiek	apie	ypa	tin	gą	ati	du	mą	būrelio	klie	ri	kų,	
ku	riuos	sa	vai	tę	ren	giau	dva	si	niam	pa	ly	dė
ji	mui.	Dvasinėse	 pra	ty	bo	se	Ku	lau	tu	vo	je	
da	ly	va	vo	net	27	žmo	nės,	o	man	pa	dė	jo	4	
nuo	sta	būs	pa	ly	dė	to	jai!	La	bai	džiau	giau	si,	
kad	 čia	 su	si	tik	au	 žmonių,	 at	vy	ku	sių	 iš	
įvai	rių	Lie	tu	vos	vietų:	pasauliečių,	se	se	rų	
vie	nuo	lių,	ke	le	tą	ku	ni	gų	(juos	sun	kiau	sia	
įti	kin	ti,	kad	re	ko	lek	ci	jos	tik	rai	reikalingos)	
bei	 klie	ri	kų.	Mane	 be	 galo	 stebina	 tai,	
kad	ak	ty	vūs	Ni	dos,	Kau	no,	Pa	ne	vė	žio	ar	
Vil	niaus	 krikš	čio	nys	 vie	ni	 ki	tus	 pa	žįs	ta.	
Tai	–	nau	jie	ji	Baž	ny	čios	dai	gai,	lei	džian	tys	
man	ti	kė	ti	jos	at	ei	ti	mi	Lie	tu	vo	je.

KalbėjosiJūratėGrabytė

Išvienorekolekcininkoužrašų
 Visiemsbuvopasiūlytarašytirekolekci
jųdienoraštį.Tačiauvienasrekolekcinin
kasnusprendėsavomintis,apmąstymus,
pasiryžimus pavaizduoti realiai, naudo
damaskontempliatyvųmetodą.Jeigubū
sitekantrūs–sužinosite,kasištiesųtose
rekolekcijosevyko.Norėtumeįspėti,kad
rekolekcininkaibuvosusitaręsektiJėzų,
kadirkurjisbūtųarkeliautų…

* * *
 O,varge!BetliejujeJėzausnėra!Vieni
šaukia: įEgiptą išbėgo, kiti – į dykumą
pasitraukė.Leidžiamėsįdykumą,otennet
irJopėdsakųnerasta.TraukiameJorda
noslėniu.Sutiktasvietinisparodo:tenai
Jįkrikštija–tiesposūkiu.Galvotrūkčiais
lekiame irmes. Iš tiesųJobūta,betda

barpakviestasįKaną.Kalnais,grioviais,
erškėtynaispašėlusiaiskubameišpaskos.
Apsidraskę,nusidaužękelius,baisiausiai
ištroškę pasiekiameKaną. Ir čia Jo jau
nebėra! Laimė, troškulį numalšiname
nuo vestuvių likusiu puikiausiu vynu. Ir
vėl – į vargingą kelionę.Kažkas sako:
tenai – lauką sėja.Tačiau kai kurie jau
norėtųgrįžtinamo.Įkalbinėjame,tiesiog
tempiamejuosužparankių,meldžiamės.
Irvėlpavėlavome!Didžiulislaukaskątik
apsėtas.Saulėješvytigeltonigrūdai.Juos
renkame,valgome,pilameįkišenes,okai
kastiesiogsužemėmissemiaįkuprines:
gir di, na mie iš si ran kio si me.
 Nuostabu!Pajutomeatvangą.Prašvito
akys.Tokiemielipasidarėveidai.Sutarė
me:vistiekkartunepaliausimeieškojęJė
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zaus.Jukpėdsakaijauaptikti.Sužibovilties
spindulėliai–Jėzųpavysime!

* * *
 Išaušo gražus rytas.Visi žinojo, kad į
šią vietą turi ateiti Jėzus.Renkasiminios,
kartuirmes.Sveikinamės.Labasrytas!La
basrytas!Kaipišsimiegojai?Erzelynė–lyg
Jeruzalėsžydųturguje.
 Staiga pamatėme ateinantį Jėzų. Žado
netekome.Pasaulis išnyko.Vien tik Jėzus!
Jisužpildėmūsųprotus,širdis,jausmus.Visa
erdvėJopilna.Kaipčiagera!Pasistatyki
mepalapinesirniekurnebeikime…Betiršį
kartąJėzuspalengvaramiaipraėjo.Atrodo,
aramėjųkalbasušnabždėjo:nebijokite, tai
aš.
 PaskuiatėjoMorkusirpapasakojo,kas
naktįbuvonutikę:Jėzusnutildėviesuloįaud
rintą jūrą. IrPaulius patvirtino: pragaro
galybėstebijotikKristaus!

* * *
 LabaigražiaibuvomesutiktiBetanijoje.
Nuosenojigarsėjažmoniųgerumu.Morta
tučtuojausuruošėvaišes.Darbasjosrankose
tiesiog tirpte tirpsta. Sumanimoteriškė. Ir
Jėzųlabaimyli.Virtuvėjedarbavosipravė
rusiduris,kadgirdėtų,kąJiskalba.Marija
klausėsi, sėdėdamaprie Jėzaus kojų. Jam
patikoMarijosnoraskuodaugiausužinoti
apie amžinybę. Labai ją išgyrė, tačiau ir
Mortosnesupeikė.Abijaspalaimino.Okad
Jėzusirmustaipaplankytų!
 Tai,kąpamatėmepasSimonąRaupsuo
tąjį,pralenkėvisųvaizduotę.Kalbamėsapie
šįbeitą.Staigaįkambarįįlekiajauna,labai
gražiais ilgais plaukais, išbalusimoteris.
PuolaprieJėzaus.Čiapatnudaužiapačių
geriausiųkvepalųąsotėliokaklelįirvisąalie
jųišliejaJėzuiantgalvos.Kojasbučiuoja,
plaukaisšluosto.O,Dieve,kokssąmyšiskilo!
Tai,kasčiaįvyko,visaspasaulisnuolatver
tins,stebėsis.OJėzuspasakė:jitaipadarė
manolaidotuvėms.

* * *
 Vakarpradėjomestatytinamus. Iš
kasėme duobes pamatams.Nukūrėme
pasPauliųpasitarti.RadomejįKorinte.
Išpažiūros–baisusvyras.Akysžaibuo
ja.Kupinas kritikos.PopiežiuiPetrui
prisiuvo pataikūno, dviveidžio titulus.
Kitiemsdaraštresniųžodžiųnepagailėjo.
Kaiatėjomūsųeilė,pasakė:esibailys,
silpnavalis, išpuikėlis.Tu–girtuoklis,
tu–paleistuvis,o tu–vagis,plėšikas.
Tu–nuogalius,rajūnas.Kalbėjotvirtai,
lygbūtųpaskuimusėjęs irpatsmatęs
vi sas ne do ry bes.
 Išsigandome,perbalome,norsįžemę
smek.Buvolaikosusimąstyti,kodėljis
sa ko tik „tu“, o ne „anas“. Bet Pau lius 
staigaliovėsi.Joveidasatsimainė,nu
švito,oišakiųpasipylėašaros:taijūs
ir esa te to ji iš rink to ji tau ta, dan giš ko ji 
karalystė, paslėptieji turtai. Jūs esate
Jeruzalės garbė, tautos pasididžiavi
mas,kraujuatpirktieji,Dievomalonės
nuskaidrinti.Taijūsųširdysenuodėmės
ugnimi išdegintos. Tai jūs – pasaulio
drus ka. 
 Gėdavirtodžiaugsmu.Užmiršome
irapienamąpaklausti.Pajutome,kad
tuojau, čia pat, reikia pasikeisti, pra
dėtiveikti.Gyvenimąkurtianttikėjimo
irmeilėspamato.Tadiškastosduobės
pasirodėvisiškainereikalingos.
 O vakare, kaip buvo žadėta, pas
mus atėjo Jėzus. Švelnus, atsargus.
Pasiteiravo,kaipsekasi.Vieniemspa
tarė:kelkisirvalgyk,nestavęslaukia
ilgaskelias.Kitiems–irkisįgilumą,ir
aštenaibūsiu.Darkitiems:jeijūspa
žintumėteDievodovanąirkasyraTas,
kuristavęsprašo,patysjįprašytumėte
irbūtumėtegavę.Odarkitiems:jeiti
kėsite–pamatysiteDievošlovę.Meiliai
pažvelgęs,palaimino.Visipaskendome
džiaugsme.Jėzusužvaldėmūsųširdis.
Pasiryžomedarytiviską,kasdžiugintų
Jėzų,kasatitiktųJovalią.Taipbaisiai
prasidėjusidienabaigėsineišpasakyta
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lai me!
 P.S.Išėjęišsavokambarėlių,durisra
do me sal dai niu kais pa puoš tas. Tik riau siai 
koksangeliukasbuspraskridęs…

* * *   
 Rekolekcijos daro stebuklus. Iškratė
medidžiuliusmaišusnuodėmių. Ištiesėme
rankastaikaiirvienybei.Išančiukų(Dievo
malonės šildančioje šilumoje) išaugome į
šauniuskupranugarius.Ryžomėsantsavųjų
kuprųneštižmonijosvargusirašaras.
 Kraunamėskapšiusvisokiausiųakme
nų.Permiškus,upeliusirežerustiesime
kelią.IrvisikeliausimekaravanuįRytuose
užtekančiąžvaigždępasBetliejujegimusį
Jėzų.
 Euforijaneišpasakyta.Dangusnegaili
paramos.Dieve,padėksėkmingaipasiekti
tikslą.

* * *
 ŠventojiDvasia lekia aukštyn!* Tai
–mano gyvenimo vizitinės kortelės pa
grindinisrekvizitas.Išpažintįatliekugana
dažnai.Tvirčiausiaipasiryžtu–jaudau
giaunuodėmiųtikrainebebus!Dienądar
taipakartoju,prašauŠventosiosDvasios
dovanų,meldžiuMarijosglobos.Vakare–

vėltapatiistorija(tiesiogdešimtmečiais).
Nuodėmių skaičius – net su nuliais. Tik
truputėlįkeičiasijųpavadinimai.Taida
barsakykite:įkuriąpusęskrendaBalan
dis,artėjantvakarui?Galporekolekcijų
(bent iki pirmadienio) bus kiek geriau?
Garantijosnėra.Sekmadienį–išpažinčių
klau sy mas, šv. Mi šios, Ma ri jos le gio no 
susirinkimai.Arnebuskaspapiktintų,ne
suprastų,nepaguostų?
 Buvo sakyta: ypačmylėti arčiausiai
esančius.Betišpatirtiesžinau:kaididė
jameilėtamarčiausiaiesančiam,mažėja
meilėDievui,Jamnebeliekavietos.
 Ba lan dis net spar nais mušda mas ky la. 
Gal jums ge riau?..
 Kiekvienos rekolekcijos paprotina jų
dalyvius.Šitosmanbuvodžiugios, davė
naujųimpulsųkažkądaryti.Dėkingasjų
vedėjui(merci!),rekolekcijųprezidiumui.
Jeigukąpapiktinau,nepatarnavau,–do
va no ki te. Die vas la bai ge ras. Ti kiu, kad jus 
laimindamasirmanęsnepraleis.Visiems
ačiū!

*Rekolekcijųvadovaspastebėjo,kadmums
išdalytuoselapeliuoseŠventojiDvasiapa

vaizduotaneteisingai–kylaįviršų,oištiesų
turėtųleistisžemyn,įmūsųširdis.

Rekolekcijų	
namai	Kulau
tuvoje
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	 2000	m.	spa	lio	27	d.,	šven	čiant	Vil	niaus	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	430	me	tų	(ir	5	me	tų,	kai	
gim	na	zi	ja	vėl	at	kur	ta)	ju	bi	lie	jų,	gim	na	zi	jos	
di	rek	to	riaus	t.	An	ta	no	Gra	žu	lio,	SJ,	pa	siū
ly	mu	bu	vo	įkur	ta	alum	nų,	t.	y.	gim	na	zi	ją	
bai	gu	sių	jų	or	ga	ni	za	ci	ja	(VJG	AO).	Alum
nų	or	ga	ni	za	ci	jos	 tiks	las	 aiš	kus	–	 telk	ti	 ir	
puo	se	lė	ti	 gim	na	zi	jos	 ben	druo	me	nę,	 ku
rio	je	 sau	 vie	tą	 ras	tų	 ne	 tik	moks	lei	viai,	
jų	 tė	vai,	mo	ky	to	jai,	 bet	 ir	 tie,	 kurie	 čia	
mo	kėsi.	Alum	nų	or	ga	ni	za	ci	jos	 įstei	gi	mo	
do	ku	men	tą	 pa	si	ra	šė	 dau	giau	 nei	 10	 bu
vu	sių	gim	na	zis	tų,	ku	rie	ir	da	bar	ak	ty	viai	
da	ly	vau	ja	gim	na	zi	jos	gyvenime.
	 Alum	nų	or	ga	ni	za	ci	jos	 –	 se	na	 jė	zui	tų	
tra	di	ci	ja,	ska	ti	nan	ti	bai	gu	sius	jė	zui	tų	švie
ti	mo	įstai	gas	bur	tis	ir	puo	se	lė	ti	tas	pa	čias	
ver	ty	bes	bei	sie	kius,	to	liau	ben	dra	dar	biau
ti.	Pa	pras	tai	 alum	nų	or	ga	ni	za	ci	jo	je	bū	na	
jau	nų	jų	(iki	30	metų)	ir	„se	nų	jų“	alum	nų	
sky	riai,	ta	čiau	Lie	tu	vo	je	jė	zui	tų	gim	na	zi
jos	at	kur	tos	dar	ga	na	ne	se	niai,	tad	pa	na	šūs	
pa	da	li	niai	tu	rė	tų	at	si	ras	ti	kiek	vė	liau.	
1956	m.	 Is	pa	ni	jo	je	bu	vo	 įkur	ta	Pa	sau	lio	
jė	zui	tų	 alum	nų	 są	jun	ga,	 da	bar	vie	ni	jan	ti	
dau	ge	lio	pa	sau	lio	ša	lių	alum	nų	or	ga	ni	za

Kaip	gyvuoja	Vilniaus	alumnai
ci	jas	bei	aso	cia	ci	jas.	Pa	grin	di	nis	są	jun	gos	
tiks	las	–	ska	tin	ti	veik	ti	bei	nu	sta	ty	ti	ben
dras	 dar	bo	 gai	res	 vi	soms	 alum	nų	 or	ga
ni	za	ci	joms.	 Jos	 pe	ri	odiš	kai	 per	žiū	ri	mos	
pa	sau	li	niuo	se	 kon	gre	suo	se	 (ar	ti	miau	sias	
kon	gre	sas	įvyks	2003	m.	sau	sį	Kal	ku	to	je,	
In	di	jo	je).
	 Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	 alum	nų	
or	ga	ni	za	ci	ja	 dar	 nė	ra	 Pa	sau	lio	 jė	zui	tų	
alum	nų	 są	jun	gos	 na	rė,	 ta	čiau	 kar	tu	 su	
Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	alum	nais	su	kū
rus	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	alum	nų	aso	cia	ci	ją	bus	
sie	kia	ma	įsto	ti	į	šią	są	jun	gą.
	 Tik	su	si	kū	ru	si,	VJG	AO	jau	ėmė	si	veik
los.	2000	m.,	prieš	Ka	lė	das,	įsi	trau	kė	me	į	
vi	są	Lie	tu	vą	ap	iman	čią	Res	pub	li	kos	pre
zi	den	to	Val	do	Adam	kaus	žmo	nos	Al	mos	
lab	da	ros	 ak	ci	ją	 ir	 pir	mą	 kar	tą	 rin	ko	me	
lab	da	rą	 naš	lai	čiams.	 Pra	ėju	siais	me	tais	
prieš	Ka	lė	das	ben	dra	dar	bia	vo	me	pro	jek	te	
„Vai	kai	–	vai	kams“.
	 2001	m.	sau	sio	mė	ne	sį	su	šauk	tas	pir
ma	sis	 alum	nų	 vi	suo	ti	nis	 su	si	rin	ki	mas	
–	aukš	čiau	sia	or	ga	ni	za	ci	jos	val	dy	mo	ins
ti	tu	ci	ja,	ku	rio	je	tą	kart	bu	vo	pri	im	ti	or	ga	ni
za	ci	jos	įsta	tai	bei	išrink	ta	pir	mo	ji	val	dy	ba.

	 Pa	va	sa	rį	 alum	nai	 ori
gi	na	liai	 da	ly	va	vo	 tra	di
ci	nė	je	 Vil	niaus	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	šv.	Ka	zi	mie	ro	
šven	tė	je	–	ke	pė	bly	nus	ir	
da	li	jo	praeiviams.	Va	sa	ros	
pra	džio	je	ne	ma	žai	alum	nų	
su	si	rin	ko	į	gim	na	zi	jos	sto
vyk	la	vie	tę,	 ku	rio	je,	 kaip	
vė	liau	 bu	vo	 su	tar	ta	 su	
gim	na	zi	jos	 di	rek	to	riu	mi,	
alum	nai	vi	sa	da	sto	vyk	laus	
pir	mą	jį	lie	pos	sa	vait	ga	lį.
	 Per	nai	 ru	de	nį	 pra	dė
jo	me	 ar	ti	miau	 ben	drau	ti	
su	 pa	čiais	 gim	na	zis	tais	Alumnai	šv.	Kazimiero	šventėje
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–	 aukštesnių	 kla	sių	mo	ki	niai	 pa	kvies	ti	
į	 in	for	ma	ci	nį	 ren	gi	nį	 „Kur	 stu	di	juo	ti?“,	
ku	ria	me	pa	sa	ko	jo	me	apie	Vil	niaus	bei	ki
tus	uni	ver	si	te	tus	ir	jų	stu	di	jų	pro	gra	mas.	
Vė	liau	bu	vo	nu	spręs	ta,	kad	toks	ren	gi	nys	
vyks	kas	met,	nes	aukštesnių	kla	sių	moks
lei	viams	tik	rai	įdo	mu,	kas	jų	lau	kia,	bai	gus	
gim	na	zi	ją.
	 Pra	ėju	sių	me	tų	lap	kri	čio	pra	džio	je	tuo
me	ti	nis	 alum	nų	 or	ga	ni	za	ci	jos	 val	dy	bos	
pir	mi	nin	kas	Si	mo	nas	Moc	ke	vi	čius	lan	kė	si	
Mal	to	je	su	reng	ta	me	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	alum	nų	
kon	gre	se,	ku	ria	me	skai	tė	pra	ne	ši	mą	apie	Lie
tu	vos	alum	nų	veik	lą	bei	už	mez	gė	pir	muo	sius	
ry	šius	su	už	sie	nio	ša	lių	alum	nais.
	 2002	m.	nu	tar	ta	gi	lin	ti	pra	dė	tą	veik	lą	bei	
kur	ti	 tra	di	ci	jas.	Vėl	kar	tu	su	gim	na	zis	tais	
da	ly	vau	ta	šv.	Ka	zi	mie	ro	šven	tė	je,	su	si	siek
ta	su	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	alum	nais,	
da	ly	vau	ta	 įvai	rio	se	 dis	ku	si	jo	se,	 reng	tos	
pa	skai	tos	gim	na	zis	tams,	ke	le	tas	Vil	niaus	
ir	Kau	no	alum	nų	at	sto	vų	Ve	ly	kas	šven	tė	
Lon	do	ne,	 pas	 jau	nuo	sius	 bri	tų	 alum	nus.	
Nu	spręs	ta,	 kad	 tre	či	ą	jį	 kiek	vie	no	mė	ne
sio	sek	ma	die	nį	Vil	niaus	alum	nai	rink	sis	į	
Mi	šias	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je.
	 At	ei	ty	je	ir	to	liau	pla	nuo	ja	ma	kuo	glau
džiau	ben	dra	dar	biau	ti	su	Vil	niaus	jė	zui	tų	
gim	na	zi	ja,	kar	tu	su	Kau	no	jė	zui	tų	alum
nais	 plės	ti	 tarp	tau	ti	nius	 ry	šius,	 už	si	im	ti	
so	cia	li	ne	veik	la	(tai	–	vie	nas	iš	svar	biau	sių	
or	ga	ni	za	ci	jos	 tiks	lų),	 rink	ti	 in	for	ma	ci	ją	
apie	 pa	čius	 alum	nus,	 reng	ti	 bei	 pa	tiems	
re	gu	lia	riai	rink	tis	į	re	ko	lek	ci	jas.	Taip	pat	
nu	ma	ty	ta	 	kur	ti	 ir	sa	vo	sve	tai	nę	in	ter	ne	te	
(alumnai.vjg.lt),	ku	ri	pa	dė	tų	skleis	ti	in	for
ma	ci	ją	apie	or	ga	ni	za	ci	ją.
	 Per	 sa	vo	 dar	 ga	na	 trum	pą	 gy	va	vi	mo	
lai	ko	tar	pį	Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	
alum	nai	 jau	 ta	po	 ne	at	ski	ria	ma	gim	na	zi
jos	ben	druo	me	nės	da	li	mi.	Tai	liu	di	ja,	kad	
jė	zui	tų	tra	di	ci	jos	ir	to	liau	sėk	min	gai	plė
to	ja	mos.

MartynasLukoševičius,
Vilniausjėzuitųgimnazijos

alumnųorganizacijosvaldybospirmininkas

Va sa ros sto vyk lo je 
 
	 Šią	 lie	pą	vy	ko	 jau	ant	ro	ji	alum	nų	va
sa	ros	sto	vyk	la.	Į	gim	na	zi	jos	sto	vyk	la	vie	tę	
atvyko	ne	ma	žas	bū	rys	po	se	si	jos	iš	var	gu
sių	alum	nų	bei	ką	tik	mū	sų	gre	tas	pa	pil
dęs	 ir	po	abi	tū	ros	eg	za	mi	nų	ne	ką	ge	riau	
at	ro	dęs	 jau	ni	mė	lis	 –	VIoji	 gimnazistų	
laida.	Šiemet	susirinko	dvigubai	daugiau	
alumnų	nei	praeitais	metais,	o	tai	rodo,	kad	
mūsų	veikla	nėra	veltui	ir	kad	kai	kurios	
tradicijos	jau	įsitvirtina.
	 Be	je,	šį	kar	tą	tu	rė	jo	me	ir	sve	čių	iš	Aust
ra	li	jos	bei	 Jung	ti	nės	Ka	ra	lys	tės,	 Jau	nų	jų	
bri	tų	 alum	nų	or	ga	ni	za	ci	jos.	 Šiai	 or	ga	ni
za	ci	jai	va	do	vau	ja	gar	baus	am	žiaus	tė	vas	
Joh	nas	Gru	mit	tas,	SJ.	Jis	ne	pa	bū	go	aukš	tų	
Vil	niaus	jė	zui	tų	na	mų	laip	tų	bei	skau	tiš	kų	
sto	vyk	los	gy	ve	ni	mo	są	ly	gų	ir	taip	pat	at
vy	ko	į	mū	sų	ren	gi	nį.	Kar	tu	sto	vyk	la	vo	ir	
Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	alum	nų	at	sto	vai.

	 Di	džio	jo	je	 val	gyk	lo	je	 sve	čiai	mums	
su	ren	gė	trum	pą	pa	žin	ti	nę	pro	gra	mą.	Jau
nie	ji	aust	ra	lai	Nic	kas	Kir	by	ir	Jo	el	Men	zies	
pa	ro	dė	fil	mą	 ir	 pa	pa	sa	ko	jo	 apie	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jas	to	li	ma	ja	me	kon	ti	nen	te,	o	t.	J.	
Gru	mit	tas	 pri	sta	tė	Bri	tų	 alum	nų	or	ga	ni
za	ci	ją,	 ku	ri	 siun	čia	 sa	va	no	rius	 į	Af	ri	ką,	
In	di	ją,	or	ga	ni	zuo	ja	pi	lig	ri	mi	nes	ke	lio	nes	
ir	t.	t.	Vė	liau	bu	vo	ap	tar	ti	to	les	nio	bri	tų	ir	
lie	tu	vių	ben	dra	dar	bia	vi	mo	pla	nai.
	 Rim	to	ji	da	lis	bai	gė	si	ne	il	gu,	bet	 įdo
miu	mū	siš	kių	 pri	sis	ta	ty	mu,	 o	 ta	da	 jau	
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kiek	vie	nas	pa	gal	sa	vo	po	rei	kius	rin
ko	si	 pa	sy	vų	jį	 ar	ba	 ak	ty	vų	jį	 po	il	sį:	
plau	kio	jo	van	dens	dvi	ra	čiais,	kai	ti
no	si	sau	lu	tė	je,	iš	mė	gi	no	nau	jau	sius	
sto	vyk	los	 įren	gi	nius,	 žai	dė	 fut	bo	lą.	
Bri	tų	pa	vyz	džiu	alum	nai	su	si	skirs	tė	
į	 vy	res	niuo	sius	 ir	 jau	nes	niuo	sius.	
Var	žy	bo	se	„se	niai“	taip	ga	vo	į	sku	du	rus,	
kad	net	gė	da	mi	nė	ti	re	zul	ta	tą…	
	 Va	ka	re	vi	si	tra	di	ciš	kai	su	si	bū	rė	me	prie	
lau	žo,	kur	skam	bė	jo	gi	ta	ros	ir	ne	ti	lo	šne
kos	ir	gim	tą	ja,	ir	an	glų	kal	ba.	Sek	ma	die	nio	
ry	tą	vi	si	su	si	rin	ko	me	pu	še	lių	pa	vė	sy	je,	kur	
ma	lo	nio	je	ry	to	ty	lo	je	gim	na	zi	jos	di	rek	to
rius	t.	A.	Gra	žu	lis	au	ko	jo	šv.	Mi	šias.
	 Ne	tru	ko	 pra	bėg	ti	 trys	 die	nos	 ir	 dvi	
nak	tys,	ir	vi	si	iš	si	skirs	tė	me	sa	vais	ke	liais:
vie	ni	atos	to	gau	ti,	ki	ti	at	lik	ti	prak	ti	kos,	tre	ti		
kas	kur.	Bet	ki	tais	me	tais	tuo	pa	čiu	lai	ku	
to	je	pa	čio	je	vie	to	je	mes	vėl	bū	ti	nai	su	si

tik	si	me	–	juk	tra	di	ci	jų	lau	žy	ti	ne	ga	li	ma!
	 Bri	tų	ir	aust	ra	lų	jė	zui	tų	alum	nai,	pa	si
bai	gus	sto	vyk	lai,	dar		ke	lia	vo	po	Lie	tu	vą.	
Vi	sa	da	 už	si	ė	męs	 Jau	nų	jų	 bri	tų	 jė	zui	tų	
alum	nų	 va	das	 t.	 J.	Gru	mit	tas	 Lie	tu	vo
je	 pa	bu	vo	 tik	 ke	le	tą	 die	nų,	 bet	 vis	 tiek	
su	spė	jo	 ap	lan	ky	ti	 svar	biau	sias	Vil	niaus	
įžy	my	bes,	Tra	kus,	Kau	ną	bei	ypač	jį	su
ža	vė	ju	sį	Kry	žių	kal	ną.	Jau	nie	ji	aust	ra	lai	
dar	vi	są	sa	vai	tę	sma	giai	pra	lei	do	Lie	tu	vos	
pa	jū	ry	je.	Sa	vo	įspū	džius	iš	Lie	tu	vos	laiš
ke	vė	liau	iš	sa	kė	Nic	kas	Kir	by:	„Vieš	na	gė	
Lie	tu	vo	je	liks	vie	nu	iš	gra	žiau	sių	šių	me	tų	
pri	si	mi	ni	mų!“

MonikaKukytė

Lie	pos	18–28	d.	To	ron	te,	Ka	na	do	je,	vy
ku	sio	se	XVII	pa	sau	lio	jau	ni	mo	die	no	se	
da	ly	va	vo	ir	trys	alum	nai	iš	Vil	niaus	–	

Gin	tau	tė	Ar	laus	kai	tė,	Aus	tė	ja	Moc	ke	vi
čiū	tė	bei	Mar	ty	nas	Lu	ko	še	vi	čius,	ku	riems	

ši	ga	li	my	bė	pa	jus	ti	gy	vą	da	bar	ti	nės	
Baž	ny	čios	dva	sią	pa	li	ko	daug	ne	iš	blės	tan
čių	pri	si	mi	ni	mų.	Ypač	pra	smin	gas	ir	la	bai	
tiks	liai	api	bū	di	nan	tis	šiandienos	jau	ni	mo	

vaid	me	nį	bei	mi	si	ją	bu	vo	šių	Pa	sau	lio	jau
ni	mo	die	nų	šū	kis:	

„Jūs	–	že	mės	drus	ka.	Jūs	–	pa	sau	lio	švie	sa“.

Alumnų	vasaros	stovykloje
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	 Ka	dan	gi	įža	dus	da	vė	du	nau	jo	kai	lat	viai	
ir	du	lie	tu	viai,	Mi	šių	skai	ti	niai	ir	Eu	cha	ris
ti	jos	mal	da	bu	vo	skai	to	ma	dviem	kal	bom,	
lie	tu	viš	kai	ir	 lat	viš	kai	iš	tar	ta	ir	am	ži	nų	jų	
įža	dų	 for	mu	lė:	 „...Ta	vo,	Die	ve,	ge	ru	mas	
ir	ma	lo	nin	gu	mas	yra	be	ri	bis,	to	dėl,	vi	siš
kai	pa	si	ti	kė	da	mas,	per	Ta	vo	Sū	nų,	ku	ris	
už	mus	bu	vo	nu	kry	žiuo	tas	ir	mi	rė,	pra	šau	
Ta	ve:	 pri	imk	ma	no	gy	ve	ni	mą.	Tu	da	vei	
man	ma	lo	nę	tar	nau	ti	Tau	Jė	zaus	Dva	sia,	
duok	man	jė	gų	vis	la	biau	juo	sek	ti“.
	 Šven	tei	tę	sian	tis	prie	nau	jo	ky	no	esan
čia	me	so	de	kai	ku	rių	ar	ti	mų	jų	aky	se	ma	tė	si	
aša	ros.	Ne	tru	kus	po	įža	dų	nau	jo	kai	iš	vy	ko	
stu	di	juo	ti	 į	Miun	che	ną	bei	Dub	li	ną.	Tad	
su	si	ti	ki	mas	su	ar	ti	mai	siais	trum	pas,	o	iš
si	sky	ri	mas	 il	ges	nis.	Ta	čiau	 vi	sus	 gau	bė	
ben	dra	ra	my	bė	ir	gi	lus	vi	di	nis	džiaugs	mas.	
	 Ir	 šiais	 lai	kais	Die	vas	kvie	čia	 jau	nus	
žmo	nes	tar	nau	ti	Baž	ny	čio	je.	Mie	la	ir	sma
gu,	kad	 jie	 iš	drįs	ta	at	si	liep	ti	 į	Vieš	pa	ties	
kvie	ti	mą.

T.AldonasGudaitis,SJ,
naujokynovedėjas 

	 Rug	sė	jo	 7	 d.	 Šv.	 Ig	na	co	 baž	ny	čio	je	
Šiau	liuo	se	ke	tu	ri	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė
zui	tų	 pro	vin	ci	jos	 nau	jo	kai,	 bai	gę	 dve	jų	
me	tų	nau	jo	ky	ną,	da	vė	klus	nu	mo,	ne	tur	to	
ir	skais	tu	mo	įža	dus.	Pir	mie	ji	įža	dai	Jė	zaus	
Drau	gi	jo	je	jau	yra	am	ži	nie	ji,	ta	čiau	pa	gal	
Drau	gi	jos	 kon	sti	tu	ci	jas	 nė	ra	 iš	kil	min	gi,	
to	dėl	pa	pras	tai	šven	čia	mi	da	ly	vau	jant	tik	
ar	ti	mie	siems	ir	drau	gams.
	 Nuo	šv.	Ig	na	co	lai	kų	te	be	si	tę	sia	tra	di
ci	ja	 įža	dus	 duo	ti	Vieš	pa	ties	 aki	vaiz	do	je	
per	šv.	Mi	šias,	ku	rias	kar	tu	su	ki	tais	tė	vais	
jė	zui	tais	 au	ko	jo	pro	vin	ci	jo	las	 t.	An	ta	nas	
Sau	lai	tis.	Sa	vo	pa	moks	le	jis	kal	bė	jo	apie	
jė	zui	tų	tar	nys	tę	Baž	ny	čio	je	bei	iš	sa	kė	troš
ki	mą	įkur	ti	jė	zui	tų	na	mus	Lat	vi	jo	je.	

NAU	JO	Kų	ĮŽA	DAI
Provincijoje...

Iš	kairės:	Edgaras,	Vaidas,	Kārlis	ir	
Gvidas,	ką	tik	tapę	jėzuitais
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Ed ga ras 
Sprū gis, SJ

Esu	gi	męs	1976	m.	
spa	lio	30	d.	Kras	la
vo	je	 (Lat	vi	jos	piet
ry	čiuo	se).	Vai	kys	tė	
pra	bė	go	 ne	di	de	lia
me	Iz	val	tos	mies	te
ly	je.	Ten	ir	bai	giau	
de	vy	nias	kla	ses.	Pas	kui	įsto	jau	į	Beb	re	nės	
že	mes	ūkio	tech	ni	ku	mą,	kur	1995	m.	įgi
jau	ūki	nin	kove	te	ri	na	ro	spe	cia	ly	bę.	Ma	no	
tė	vas	Ja	ze	pas	–	taip	pat	ūki	nin	kas,	o	mo
ti	na	An	na	už	si	i	ma	pri	va	čia	ve	te	ri	na	ri	jos	
prak	ti	ka.	Dar	tu	riu	se	se	rį	San	tą,	ku	ri	yra	
var	go	ni	nin	kė.
	 Kal	bė	da	mas	 apie	 sa	vo	 pa	šau	ki	mą,	
tu	riu	pa	mi	nė	ti,	kad	ma	no	gim	to	jo	kai	mo	
is	to	ri	ja	 su	si	ju	si	 su	 jė	zui	tais,	 nes	 jie	 čia	
dar	ba	vo	si	jau	nuo	XVII	a.	pra	džios.	1817	m.	
įkū	rė	gim	na	zi	ją,	ku	ri	veikia	dar	 ir	 šian
dien,	 tik	 jau	 kaip	 vals	ty	bi	nė	mo	kyk	la.	
Ka	dan	gi	do	mė	jau	si	mies	te	lio	is	to	ri	ja,	taip	
pir	mą	kar	tą	„su	si	dū	riau“	su	jė	zui	tais.
	 Ant	ras	da	ly	kas,	pa	dė	jęs	man	ap	si	spręs	ti	
–	tai	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ja,	ku	rio	je	pra	lei	dau	
tre	jus	me	tus.	Ma	čiau	die	ce	zi	nių	ku	ni	gų	
gyvenimą,	nes	dvi	va	sa	ras	at	li	kau	prak	ti	ką	
parapijose.	Ta	da	ga	lu	ti	nai	su	pra	tau,	kad	
ne	pa	jėg	čiau	gy	ven	ti	 ir	 dirb	ti	 vie	nas,	 be	
ben	druo	me	nės,	be	drau	gų	Vieš	pa	ty	je,	nes	
ma	no	sie	la	rei	ka	lau	ja	kaž	ko	kio	pa	ska	ti	ni
mo,	 svei	kos	kon	ku	ren	ci	jos,	aki	vaiz	daus	
dva	si	nio	ir	apaš	ta	li	nio	gy	ve	ni	mo	pa	vyz
džio.	Pas	 jė	zui	tus	nusprendžiau	sto	ti	ne	
dėl	pui	kaus	iš	si	la	vi	ni	mo	(pra	džio	je	gąs
di	no	min	tis,	kad	ne	pa	jėgsiu	siekti	aukš	to	
in	te	lek	ti	nio	 ly	gio),	bet	dėl	dva	sin	gu	mo,	

ku	riuo	jė	zui	tai	gy	ve	na	kas	die	nia	me	gy	ve
ni	me.	Kai	ma	ny	je	vi	sa	tai	su	bren	do,	Lat
vi	jos	ka	ta	li	kų	laik	raš	ty	je	pa	si	ro	dė	skel	bi	mas	
apie	pri	ėmi	mą	į	jė	zui	tų	nau	jo	ky	ną.	Tad	2000	
m.	pa	va	sa	rį	pa	pra	šiau	ma	ne	pri	im	ti	į	nau
jo	ky	ną	Šiau	liuo	se.

Gvi das 
Vai no rius, SJ 

Gi	miau	be	veik	prieš	
21	 me	tus	 Rie	ta	ve,	
ne	di	de	lia	me	Že	mai
ti	jos	mies	te	ly	je.	Mū
sų	 šei	mo	je	 bu	vo	me	
tik	aš	ir	bro	lis.	Įvai
rūs	gy	ve	ni	mo	vin	giai	
ir	 sun	ku	mai	 lė	mė,	

kad	mū	sų	tė	vai	iš	si	sky	rė,	ir	aš	li	kau	gy	ven	ti	
pas	mo	čiu	tę.	
	 Jau	nuo	ma	žų	die	nų	 tu	rė	jau	po	trau	kį	
Baž	ny	čiai	ir	ku	ni	gys	tei.	Jau	čiu,	kad	už	pir
muo	sius	sa	vo	ti	kė	ji	mo	žings	nius	tu	riu	bū	ti	
dė	kin	gas	mo	čiu	tei	ir	tuo	me	ti	niam	kle	bo	nui	
Bro	nis	lo	vui	La	ta	kui.	Pa	me	nu,	kaip	jis	kvies
da	vo	mus,	pa	tar	nau	to	jus,	pas	 sa	ve	žiū	rė	ti	
re	li	gi	nių	fil	mų.	Pa	sisve	čiavęs	pas	ku	ni	gą,	
pats	im	da	vau	žais	ti	„baž	ny	čią“	ir	„mi	šias“.	
Kar	tą,	kad	vis	kas	tik	riau	at	ro	dy	tų,	nu	ta	riau	
ir	„li	tur	gi	nius	dra	bu	žius“	pa	si	siū	ti.	Tad	iš
trau	kiau	iš	spin	tos	nau	ją	ma	mos	me	džia	gą	
ir	pa	čia	me	jos	vi	du	ry	je	iš	kir	pau	sky	lę	sa	vo	
„ar	no	tui“.	Tur	būt	ne	rei	kia	nė	sa	ky	ti,	ko	kia	
bu	vo	ma	mos	re	ak	ci	ja…	
	 Vė	liau,	pa	aug	lys	tė	je,	bu	vo	ap	ni	ku	sios	ir	
abe	jo	nės.	Ta	čiau	šir	dies	 troš	ki	mas,	gi	męs	
vai	kys	tė	je,	nebe	iš	blė	so.	Grį	žęs	iš	JAV,	dar	
vis	dve	jo	jau,	gal	vo	jau	apie	tei	si	nin	ko	spe
cia	ly	bę.	Tik	nie	kaip	ne	ga	lė	jau	sa	vęs	įsi	vaiz

Su	si	pa	žin	ki	me	–	
nau	ji	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	riai
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pra	di	nė	se	 kla	sė	se	 ža	vė	jausi	 pa	slap	tin	ga	
ku	ni	go	tar	nys	te.	Ka	dan	gi	bu	vau	pa	ke	rė	tas	
sa	vo	se	ne	lių	ti	kė	ji	mo,	nu	spren	džiau,	kad	
už	au	gęs	 bū	ti	nai	 tap	siu	 ku	ni	gu.	Ne	ži	nau	
kaip,	ta	čiau	mo	kyk	lo	je	man	se	kė	si	de	rin	ti	
du	vi	siš	kai	ne	su	de	ri	na	mus	da	ly	kus:	spa
liu	ko	bei	pio	nie	riaus	įvaiz	dį	ir	krikš	čio	nio	
ti	kė	ji	mą.	Šiaip	Vai	gu	vos	mo	kyk	lą	la	biau	
gar	si	nau	sa	vo	spor	ti	niais	pa	sie	ki	mais	nei	
moks	lo	ži	nio	mis.	1995	m.,	po	abi	tū	ros	eg
za	mi	nų,	at	ėjo	se	niai	lauk	to	ji	die	na	–	įsto	jau	
į	Tel	šių	ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją.	Bai	gęs	dve	jų	
me	tų	fi	lo	so	fi	jos	stu	di	jas,	bu	vau	iš	siųs	tas	į	
Ro	mą,	į	San ta Cro ce	uni	ver	si	te	tą,	stu	di	juo
ti	te	olo	gi	jos.	Se	mi	na	ri	jo	je	la	bai	do	mė	jau	si	
do	mi	niko	nų	 ir	 jė	zui	tų	 dva	sin	gu	mu	 bei	
gy	ve	ni	mo	bū	du.	Jie	vie	no	dai	ma	ne	trau	kė.	
Apie	 tai	mąs	ty	da	mas,	 daž	nai	 pa	tir	da	vau	
dva	si	nę	 ne	ra	my	bę.	Ar	ti	nan	tis	 dia	ko	nys
tės	šven	ti	mams,	ma	ny	je	ki	lo	vis	di	des	nis	
vi	di	nis	 ne	ri	mas,	 kaip	 to	liau	 siek	siu	 ku
ni	gys	tės.	Rak	tas,	 pa	dė	jęs	man	 at	pa	žin	ti	
pa	šau	ki	mą	bei	ap	si	spręs	ti,	bu	vo	pa	žin	tis	
su	tė	vu	jė	zui	tu	An	to	nu	Wit	we	riu.	Po	il	gų	
dva	si	nių	po	kal	bių	bei	nuo	šir	džiai	 iš	ty	ręs	
sa	ve,	nu	spren	džiau	sto	ti	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	
Pir	mus	nau	jo	ky	no	me	tus	pra	lei	dau	Aust
ri	jo	je,	Ins	bru	ke,	ant	ruo	sius	–	Šiau	liuo	se.

Kār lis 
Frei ber gas, SJ

Esu	gi	męs	 1974	m.	
gruo	džio	27	d.	Lat	vi
jos	sos	ti	nė	je	Ry	go	je.	
Po	 ke	le	to	mė	ne	sių	
ma	ne	 pa	krikš	ti 	jo	
Ry	gos	 evan	ge	li	kų	
liu	te	ro	nų	 Šv.	 Jo	no	
baž	ny	čio	je.	 Bu	vau	

pir	mas	ir	vie	nin	te	lis	vai	kas	šei	mo	je.
	 Mo	kiau	si	Ioje	Ry	gos	gim	na	zi	jo	je,	kur	
bu	vo	 ski	ria	mas	 didelis	 dė	me	sys	 gam	tos	
moks	lams.	Daug	 lai	ko,	 ypač	 že	mes	nė	se	
kla	sė	se,	 pra	leis	da	vau	 Jau	nų	jų	 tech	ni	kų	
sto	ty	je,	nes	la	bai	mė	gau	kon	struo	ti	ir	mo

duo	ti	tei	si	nin	ku,	jau	čiau,	kad	iš	gy	ve	ni	mo	
no	riu	kaž	ko	dau	giau	nei	pui	kios	kar	je	ros.	
Tad	ga	na	 spon	ta	niš	kai	pa	si	rin	kau	 jė	zui	tų	
or	di	ną.	Nors	ir	anks	čiau	apie	tai	daug	gal
vo	jau,	bet	iš	tie	sų	ap	si	spren	džiau	tą	va	ka	rą,	
kai	tai	pa	sa	kiau	sa	vo	na	miš	kiams.	
	 Ko	dėl	bū	tent	jė	zui	tai?	Pir	miau	sia	su
ža	vė	jo	as	me	ny	bės:	t.	Gin	ta	ras	Vit	kus,	t.	
Vy	tau	tas	Sa	daus	kas,	ke	le	tas	Ame	ri	kos	jė
zui	tų.	Pas	kui	ėmiau	do	mė	tis	jė	zui	tų	veik	la	
ir	pa	ma	čiau,	kad	daug	da	ly	kų	su	tam	pa	su	
ma	no	sva	jo	nė	mis.	Vi	sa	da	no	rė	jau	gy	ven	ti	
ben	druo	me	nė	je,	nes	ben	dra	min	čių	bū	rys	
ga	li	pa	dė	ti	 įvai	rio	se	gy	ve	ni	mo	si	tu	a	ci	jo
se.	Be	to,	jė	zui	tų	dva	sin	gu	mas,	ra	gi	nan	tis	
visur	atpažinti	Die	vo	veikimą	ir	 tar	nau	ti	
di	des	nei	 jo	gar	bei,	man	at	ro	dė	 la	bai	pa
trauk	lus.
	 Li	kus	vos	ke	lioms	die	noms	iki	įža	dų,	
vis	daž	niau	su	si	mąs	ty	da	vau,	ar	ma	ne	te
bet	rau	kia	tos	pa	čios	ver	ty	bės,	ar	iš	li	ko	tie	
pa	tys	mo	ty	vai.	Ga	liu	pa	sa	ky	ti,	kad	ne	daug	
kas	te	pa	si	kei	tė,	tik	rai	ne	iš	blė	so	tai,	kas	ma
ne	su	ža	vė	jo	prieš	dve	jus	me	tus.	Prie	šin	gai,	
ma	nau,	 kad	me	tai,	 pra	leis	ti	 nau	jo	ky	ne,	
ma	no	pa	si	rin	ki	mą	 tik	 su	stip	ri	no	 ir	 pa	gi
li	no.	 Su	 sa	vo	tiš	ku	 il	ge	siu	 ir	 džiaugs	mu	
pri	si	me	nu	 at	lik	tas	 prak	ti	kas,	 di	dži	ą	sias	
re	ko	lek	ci	jas,	 atos	to	gas	 su	ben	druo	me	ne,	
Švč.	 Sak	ra	men	to	 ado	ra	ci	ją	 šeš	ta	die	nio	
va	ka	rais	 ir	daug	ki	tų	da	ly	kų.	Ži	nau,	kad	
at	ei	ty	je	lau	kia	dar	ne	vie	na	to	kia	pa	tir	tis.	
Šian	dien	jau	čiu,	kad	ma	no	įža	dai	–	tai	at
sa	kas	Vieš	pa	čiui	už	vi	sas	ma	lo	nes	ma	no	
gy	ve	ni	me	ir	at	si	lie	pi	mas	į	prieš	ke	lio	li	ka	
me	tų	iš	girs	tą	Jo	kvie	ti	mą.	

Vai das 
lu ko še vi čius, SJ

Gi	miau	 1976	 m.	
gruo	džio	5	d.	Vai	gu
vo	je,	Kel	mės	 r.	Ten	
už	au	gau	 ir	 bai	giau	
vi	du	ri	nę	 mo	kyk	lą.	
Dar	 mo	ky	da	ma	sis	T.
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de	liuo	ti.	Be	 to,	 lan	kiau	dziu	do	 ir	 te	ni	są.	
Nuo	13	me	tų	di	džiau	sią	lais	va	lai	kio	da	lį	
už	ėmė	aist	rin	gas	do	mė	ji	ma	sis	kom	piu	te
riais,	 pats	 iš	mo	kau	pro	gra	muo	ti.	Šį	 se	ną	
po	mė	gį	ir	da	bar	ret	kar	čiais	pri	si	me	nu.	1991	
m.,	iš	lai	kęs	kon	kur	są,	iš	vy	kau	į	Miuns	te	rio	
lat	vių	gim	na	zi	ją	Vo	kie	ti	jo	je,	kur	po	tre	jų	
me	tų	ga	vau	vi	du	ri	nio	iš	si	la	vi	ni	mo	pa	žy
mė	ji	mą,	 lei	du	sį	man	pra	dė	ti	 stu	di	jas	bet	
ku	ria	me	Eu	ro	pos	uni	ver	si	te	te.
	 Nors	 so	viet	me	čiu	 kon	fron	ta	ci	jos	 su	
re	li	gi	ja	ne	pa	ty	riau,	ry	šių	su	Baž	ny	čia	taip	
pat	 ne	tu	rė	jau.	At	ei	ty	je	 ke	ti	nau	 įsi	trauk	ti	
į	 in	for	ma	ci	nių	 tech	no	lo	gi	jų	 vys	ty	mo	si	
pro	ce	są ir	džiaug	tis	var	to	to	jiš	kos	ka	pi	ta
lis	ti	nės	vi	suo	me	nės	gy	ve	ni	mo	gėry	bė	mis.	
Ta	čiau	baig	da	mas	gim	na	zi	ją,	ku	rio	je	buvo	
ti	ky	bos	 pa	mo	kos,	 pa	ju	tau,	 kad	ma	ny	je	
kaž	kas	pa	si	kei	tė	–	pra	bu	do	tie	sos	ir	tik	ros	
gy	ve	ni	mo	lai	mės,	ki	to	kios,	nei	man	ga	lė	jo	
pa	siū	ly	ti	ap	lin	ka,	il	ge	sys.	Bet	iš	inercijos	
tre	jus	me	tus	 (1994–1997)	Miun	che	ne	
stu	di	ja	vau	in	for	ma	ti	ką.	Tuo	me	tu	vi	siš	kai	
nu	si	vy	liau	sa	vo	pra	dė	tu	bei	to	liau	nu	ma	to
mu	gy	ve	ni	mo	ke	liu	ir	bū	du.	Pa	ju	tau	stip	rų	
no	rą	gy	ve	ni	mą	ra	di	ka	liai	keis	ti,	bet	kar	tu	
ir	dar	di	des	nę	ne	ži	nią,	kaip	 tai	pa	da	ry	ti.	
Tačiau	kartą	po	il	gų	ieš	ko	ji	mų	ma	no	ank
stesnis	po	žiūris	į	pa	sau	lį	ga	lu	ti	nai	su	du	žo.	
Iš	tir	po	ir	įšalas,	atvėręs	kelią	į	krikš	čio	ny
bę	bei	nau	ją	gy	ve	ni	mą	–	tik	rą	ke	lią	į	tie	są	
ir	 lai	mę,	ku	rio	pa	bai	gos,	di	de	liam	ma	no	
nu	ste	bi	mui,	ne	bu	vo	ma	ty	ti.	
	 1998	m.	per	ėjau	 į	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čią	
ir	ne	tru	kus	pri	ėmiau	Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra
men	tą.	2000	m.	Ry	gos	uni	ver	si	te	te	įgi	jau	
te	olo	gi	jos	ba	ka	lau	ro	laips	nį.	Pas	kui	dve	jus	
me	tus	 pra	lei	dau	 jė	zui	tų	 nau	jo	ky	ne	 Ins
bru	ke.	Čia,	nuo	lat	gy	ven	da	mas	my	lin	čio	
Vieš	pa	ties	aki	vaiz	do	je,	ge	ro	kai	ūg	te	lė	jau	
dva	siš	kai,	iš	tie	sų	pa	ži	nau	sa	ve.	Į	įža	dus	
ir	 bū	si	mą	jį	 jė	zui	to	 gy	ve	ni	mą	 žvel	giu	 su	
džiaugs	mu	 ir	dė	kin	gu	mu.	Spa	lio	mė	ne	sį	
pra		de	du	 studijuoti	 fi	lo	so	fi	ją	Miun	che	ne	
–	 ten,	kur	kar	tą	pra	si	dė	jo	ma	no	nau	ja	sis	
gy	ve	ni	mas	ir	jau	nie	ka	da	ne	si	baigs.

Kristau,
būkmanokelias,
manotakelisįTėvą,
manokelionėsvadovas,
kainėrajokioaidoaržiburio.
Kristau,
pripildykmano
mintisirnuskaidrinkmane,
kadviskąaiškiausuprasčiau.
Būkmantiesa,
šviesusžibintasiršvyturys.
Kristau,
Tavimiviliuosi,
Tavostiprybepasitikiu,
Tavoparamaremiuosi.
Esiman
gyvybėsdvelksmas,
manopasididžiavimas
irmanodžiaugsmas,
tiesamanolūpose,
vadovas
manožingsniams,
kadgyvenčiau,–
nebeaš,omanyje
gyventumTupats–
Kristus!
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ro de ric kas 
Vas sal lo, SJ, 
iš Mal tos
 					–	Mū	sų	ša	lis	la	bai	ma	ža:	
vos	26	km	plo	čio	 ir	15	km	
il	gio,	 ta	čiau	Jė	zus	sa	kė:	kad	
bū	tum	di	džiau	sias,	 tu	ri	 tap	ti	
ma	žiau	siu...	Bė	gant	am	žiams,	
Mal	ta	pa	ty	rė	ne	ma	ža	at	ei	vių	
skriau	dų.	Čia	–	tik	ra	kul	tū	rų	
san	kry	ža.	Dvi	kal	bos	–	mal

tie	čių	(ki	lu	si	iš	ara	bų,	bet	ra	šo	ma	lo	ty	niš	kais	raš
me	ni	mis)	bei	an	glų	–	šian	dien	tai	kiai	su	gy	ve	na	
vos	ne	kiek	vie	no	je	šei	mo	je.	Ži	no	ma,	ka	dan	gi	
ša	lis	ma	ža,	mo	kyk	lo	se	ir	uni	ver	si	te	tuo	se	dau
ge	lis	da	ly	kų	dės	to	mi	an	gliš	kai,	nes	ne	pa	jė	gia	ma	
iš	leis	ti	va	do	vė	lių	vie	tos	kal	ba.	An	glų	kal	ba	mus	
su	ar	ti	na	su	an	glųsak	sų	kul	tū	ra,	mal	tie	čių	–	su	
ara	bų.
 –KąveikiaMaltosjėzuitai?
	 –	Dir	ba	ko	le	gi	jo	se,	uni	ver	si	te	ti	nė	je	sie	lo	va
do	je,	ne	se	niai	įkur	ta	me	Ti	kė	ji	mo	ir	tei	sin	gu	mo	
cen	tre	bei	Ig	na	ciško	dva	sin	gu	mo	cen	tre.	Pui
kiai	ben	dra	dar	biau	ja	me	su	pa	sau	lie	čiais.	Su
kur	tas	ig	na	ciš	ko	jau	ni	mo	tin	klas,	vie	ni	jan	tis	
dau	ge	lį	jau	ni	mo	or	ga	ni	za	ci	jų.	Jė	zui	tai	ren	gia	
re	ko	lek	ci	jas,	ben	dros	mal	dos	ak	ci	jas,	pi	lig	ri
mi	nes	ke	lio	nes,	pa	de	da	sa	va	no	riams	iš	vyk	ti	
dirb	ti	į	už	sie	nį.	
 –Kodėltapaijėzuitu?
	 –	Tie	siog	jau	čiau,	kad	tu	riu	sto	ti	į	Drau	gi	ją,	
net	tiks	liai	ne	ži	no	da	mas	ko	dėl.	Čia	pa	si	ju	tau	
tar	si	na	muo	se.	Ma	nau,	kad	Jis	ma	ne	pa	si	rin
ko...
 –Koksgalėtųbūtijėzuitųvaidmuobesi

Jau nie ji Eu ro pos jė zui tai 
EJIF (EuropeanJesuitsinFormation) kiek vie ną va sa rą ren gia jau nų jų 
Eu ro pos jė zui tų su si ti ki mą. Šiais me tais to kia me su si ti ki me Veng ri jo je 
da ly va vo jė zui tai iš 20 Eu ro pos vals ty bių, o sve čio tei sė mis – de le ga tas 
iš Mek si kos. Šių me ti nio su si ti ki mo te ma – „Gy ve ni mas ben druo me nė-
se“. Be dis ku si jų ir po kal bių dar vy ko ir 8 die nų re ko lek ci jos. lie tu vos 
ir lat vi jos jė zui tų pro vin ci jai at sto va vo br. Vir gi li jus SAu liuS, SJ, 
pa kal bi nęs tre je tą su si ti ki mo da ly vių. 

vienijančiojeEuropoje?
	 –	Šian	dien	svar	bu	bū	ti	ir	dirb	ti	kar	tu,	nes	
tai	ir	gi	liu	di	ji	mas.	Dau	gu	mos	mū	sų	dar	bas	–	
in	te	lek	ti	nis.	Tad	tu	ri	me	vie	ny	tis,	kad	ir	ki	tiems	
pa	dė	tu	me	at	sa	ky	ti	į	kai	ku	riuos	svar	bius	klau
si	mus,	kaip	pvz.,	mig	ra	ci	ja,	pa	bė	gė	lių	pa	dė	tis.	
Tu	ri	me	kal	bė	ti	apie	iš	ky	lan	čias	pro	ble	mas	ir	
ban	dy	ti	at	skleis	ti,	ko	kia	čia	yra	Die	vo	va	lia,	
vi	sur	ieš	ko	ti	jo	mei	lės.
 –KąmanaiapieEJIFsusitikimą?
	 –	Jis	su	stip	ri	no	jė	zui	to	pa	šau	ki	mą,	ma	ne	
pa	drą	si	no	 ir	net	pa	guo	dė.	Su	ži	no	jau	 ir	apie	
ga	li	mus	sun	ku	mus,	ky	lan	čius	gy	ve	nant	ben
druo	me	nė	je.	 Svar	bu,	 kad	ben	druo	me	nė	se	
įma	no	ma	gy	ven	ti	ir	pri	imti	vis	ką,	ką	mums	
duo	da	Die	vas.	Ka	dan	gi	pra	de	du	gy	ven	ti	ki	to	je	
ben	druo	me	nė	je,	su	tik	siu	ne	pa	žįs	ta	mų	žmo	nių,	
tad	dis	ku	si	jos	apie	ją	man	bu	vo	ypač	nau	din
gos.	

Ber tas Da e le ma-
nas, SJ, iš Bel gi jos
 –	Bel	gi	ja	–	ir	gi	ne	di
de	lė,	10	mi	li	jo	nų	gy	ven
to	jų	tu	rin	ti	ša	lis.	Ji	tan	kiai	
ap	gy	ven	ta,	 tad	 at	ro	do	
kaip	vie	nas	di	de	lis	mies
tas.	Čia	 drau	ge	gy	ve	na	
įvai	rių	kul	tū	rų	 žmo	nės.	
Tai	su	ke	lia	kai	ku	rių	sun
ku	mų	bei	po	li	ti	nio	gy	ve	ni	mo	įtam	pą.
 –Kaiplaikosijėzuitai?
		 –	Bel	gi	jo	je	yra	apie	400	jė	zui	tų	dviejose	
pro	vin	ci	jose	–	fla	man	dų	ir	va	lo	nų.	Mes	dar
buo	ja	mės	pa	ra	pi	jo	se,	įvai	rio	se	ben	druo	me	nė

...ir svetur
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4	ofi	cia	lios	kal	bos:	ka	ta	lo	nų,	bas	kų,	is	pa	nų,	
ga	lų.	1400	Is	pa	ni	jos	jė	zui	tų	dar	buo	ja	si		6	pro
vin	ci	jo	se.	Pa	grin	di	nės	dar	bo	sri	tys:	la	vi	ni	mas	
ir	auk	lė	ji	mas	(jė	zui	tai	yra	įkū	rę	ne	ma	žai	gim
na	zi	jų),	te	olo	gi	ja	ir	so	cia	li	nis	dar	bas.	Vyks	ta	
in	ten	sy	vi	jau	ni	mo	sie	lo	va	da	pa	ra	pi	jo	se.	
 –Papasakokapiesave.
	 –	Man	25	me	tai,	gi	miau	Va	len	si	jo	je.	Tu	riu	
bro	lį	ir	dvi	se	se	ris.	Jė	zui	tu	ta	pau	prieš	tre	jus	
me	tus,	 iki	 tol	uni	ver	si	te	te	 stu	di	ja	vau	miš	kų	
in	ži	ne	ri	ją.	Apie	Drau	gi	ją	 su	ži	no	jau	 jė	zui	tų	
mo	kyk	lo	je,	uni	ver	si	te	te	da	ly	va	vau	Krikš	čio
niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nės	veik	lo	je.	Man	
pa	ti	ko	 jė	zui	tų	mąs	ty	se	na,	vi	lio	jo	Drau	gi	jos	
tei	kia	mos	ga	li	my	bės	bei	 ig	na	ciš	kas	dva	sin
gu	mas.	Bai	gęs	nau	jo	ky	ną	vie	ne	rius	me	tus	
Sa	la	man	ko	je	stu	di	ja	vau	fi	lo	so	fi	ją.
	 Gy	ve	nu	ma	žo	je	 ben	druo	me	nė	je,	 kur	
vi	si	mo	ko	si,	 ta	čiau	kiek	vie	nas	at	lie	ka	ko	kį	
nors	ne	di	de	lį	dar	bą,	pvz.,	dir	ba	su	skau	tais,	
jau	ni	mo	gru	pė	mis,	be	na	miais.	Aš	pats	dir	bu	
Ca ri tas	cen	tre	su	imig	ran	tais	–	juos	mo	kau	
is	pa	nų	kal	bos.	Pamokos	vyks	ta	kar	tą	per	sa
vai	tę.	Dau	giau	sia	at	vy	kė	lių	iš	Ry	tų	Eu	ro	pos.	
Man	pa	tin	ka	žmo	nės	 iš	 jū	sų	kraš	tų,	nes	 jie	
daž	niau	siai	bū	na	la	biau	iš	si	la	vi	nę	ir	grei	čiau	
iš	moks	ta	kal	bą.	
	 Vi	sai	ne	se	niai	 is	pa	nai	pa	tys	bu	vo	mig
ran	tai,	nes	vyk	da	vo	už	dar	biau	ti	į	ki	tas	ša	lis.	
Da	bar	 vis	kas	 pa	si	kei	tė	 –	 su	si	du	ria	me	 su	
at	vyks	tan	čių	jų	pas	mus	 in	teg	ra	ci	jos	pro	ble
mo	mis.	Mums,	is	pa	nams,	šis	pro	ce	sas	duo	da	
nau	dos,	nes	ga	li	me	su	si	pažin	ti	su	ki	tų	kul	tū	rų	
at	sto	vais,	ta	čiau	dau	ge	lis	is	pa	nų	pa	gei	dau	tų,	
kad	atvykėlių	būtų	mažiau.	Si	tu	a	ci	ją	blo	gi	na	
be	si	ku	rian	čios	mig	ran	tų	nu	si	kals	ta	mos	struk
tū	ros.	
 –KaipgalėtumedraugedarbuotisEuro
poje?
	 –	Ma	nau,	kad	krikš	čio	nys	ga	li	 pa	sau	lį	
pra	tur	tin	ti	 ir	pa	da	ry	ti	 jį	ge	res	nį,	 tad	drau	ge	
tu	rė	tu	me	 ko	vo	ti	 su	 se	ku	ria	li	za	ci	ja,	 skir	ti	
dė	me	sį	dva	si	niam	at	si	nau	ji	ni	mui,	ves	da	mi	
ti	kin	čiuo	sius	prie	krikš	čio	ny	bės	 šak	nų.	 Jau	
da	bar	jė	zui	tai	su	si	ren	ka	ir	kal	ba	si	apie	moks	lą,	
la	vi	ni	mą,	da	ly	vau	ja	ben	druo	se	pro	jek	tuo	se,	
ku	rie	svar	būs	ne	 tik	Eu	ro	pai,	bet	 ir	ki	tiems	
kon	ti	nen	tams.

se,	dės	to	me	uni	ver	si	te	tuo	se,	kai	ku	rie	jė	zui	tai	
dir	ba	Pa	ry	žiu	je.	Be	to,	drau	ge	su	Olan	di	jos	
jė	zui	tais	tu	ri	me	dve	jus	re	ko	lek	ci	jų	na	mus.	Aš	
šiuo	me	tu	Pa	ry	žiu	je	stu	di	juo	ju	fi	lo	so	fi	ją.	Prieš	
tai	bai	giau	nau	jo	ky	ną	Di	džio	jo	je	Bri	ta	ni	jo	je,	
tru	pu	tį	mo	kiau	si	Ai	ri	jo	je.	Tu	riu	ar	chi	tek	toin
ži	nie	riaus	spe	cia	ly	bę.	
	 Anks	čiau	Bel	gi	ja	bu	vo	la	bai	ka	ta	li	kiš	ka	
ša	lis.	Da	bar	su	lau	kia	me	vos	1–2	dva	si	nių	pa
šau	ki	mų	per	me	tus.	Aš	su	tė	vais	gy	ve	nau	ne	
Bel	gi	jo	je,	o	Ka	me	rū	ne.	Čia	jie	dir	bo	vie	no	je	
ne	vy	riau	sy	bi	nė	je	or	ga	ni	za	ci	jo	je.	Af	ri	ko	je	su
ti	kau	mi	sio	nie	rių,	ati	da	vu	sių	sa	vo	gy	ve	ni	mą	
Die	vo	 tar	nys	tei.	Mo	ky	da	ma	sis	uni	ver	si	te	te	
Bel	gi	jo	je,	ben	dra	vau	su	tra	pis	tų	ir	be	ne	dik
ti	nų	vie	nuo	liais	 (jų	 vie	nuo	ly	nai	Bel	gi	jo	je	
ge	rai	 ži	no	mi),	 ta	čiau	pa	trau	kė	 jė	zui	tai,	nes	
jų	dva	sin	gu	mas	sutelk	tas	į	žmogaus	as	me	nį.	
Jė	zui	tai	ne	tu	ri	vie	nos	aiškios	veik	los	kryp
ties	–	kiek	vie	no	je	šaly	je	ren	ka	si	sri	tis,	ku	rios	
ten	ak	tu	a	liau	sios,	ta	čiau	yra	pro	ble	mų,	pvz.,	
mig	ra	ci	jos	 ir	 pa	bė	gė	lių,	 ku	rio	mis	 rū	pi	na	si	
vi	sos	Drau	gi	jos	įsteig	ta	JRS	(Jė	zui	tų	pa	gal	ba	
pa	bė	gė	liams).	Man	pa	čiam	 te	ko	pa	tir	ti,	ką	
reiš	kia	gy	ven	ti	sve	ti	mo	je	ša	ly	je	ir	dirb	ti	kar	tu	
su	įvai	rių	tau	ty	bių	žmo	nė	mis.	
 –Kąišsivežiiššiosusitikimo?
	 –	Su	si	ti	ki	mas	pa	tvir	ti	no,	kad	ben	druo	me
nė	se	tu	ri	me	jaus	tis	kaip	na	mie.	Net	skir	tin	gų	
ša	lių	 jau	nie	ji	 jė	zui	tai	–	 ir	 len	kai,	 ir	 is	pa	nai	
–	no	ri	kur	ti	ben	druo	me	nesna	mus,	ku	riuo	se	
ga	lė	tų	vis	kuo	da	ly	tis,	drau	ge	mels	tis,	pa	dė	ti	
vie	ni	ki	tiems.	Tad	svar	bi	ne	vien	iš	ori	nė	mi
si	ja,	ku	riai	esa	me	pa	šauk	ti,	–	gy	ve	ni	mas	ben
druo	me	nė	se	taip	pat	yra	mū	sų	mi	si	jos	da	lis.

Jai me Ta tay, SJ, 
iš is pa ni jos
   –	Is	pa	ni	ja	yra	di	de	lė	ša
lis,	tu	rin	ti	net	40	mi	li	jo	nų	
gy	ven	to	jų.	Dėl	bu	vu	sios	
ko	lo	ni	za	ci	jos	 ar	ti	mai	
ben	drau	ja	me	su	Lo	ty	nų	
Ame	ri	ka.	Drau	ge	 Is	pa
ni	ja	yra	til	tas	tarp	Eu	ro

pos	ir	Af	ri	kos.	Mū	sų	pro	ble	mos	–	nedarbas,	
mig	ra	ci	ja,	vie	ti	nis	na	cio	na	liz	mas.	Ša	ly	je	yra	 B
r.	
V.
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 Fai lų bib lio te ka
	 Di	džiau	sią	da	lį	kol	kas	už	ima	fai	lų	bib	lio
te	ka.	Jo	je	per	50	sky	rių,	ku	riuo	se	pa	tei	kia	ma	
su	si	ste	min	ta	me	džia	ga	 apie	 jau	ni	mo,	 vai	kų,	
su	au	gu	sių	jų	sie	lo	va	dą,	li	tur	gi	ją,	eti	ką	ir	mo	ra	lę,	
psi	cho	lo	gi	ją,	dva	sin	gu	mą,	Šven	tą	jį	Raš	tą.	Jau	
da	bar	ga	li	te	ras	ti	ne	ma	žai	teks	tų,	pra	ti	mų,	už
duo	čių	as	me	ni	nei,	jau	ni	mo,	šei	mų	sie	lo	va	dai,	
ho	mi	li	jų,	me	džia	gos	su	au	gu	sių	jų	ir	vai	kų	ka
te	che	zei.	Il	gai	niui	čia	ra	si	te	įvai	rių	pro	gra	mų	ir	
me	to	di	nių	gai	rių,	žai	di	mų,	mu	zi	kos,	gies	mių...	
Kol	 kas	dau	giau	siai	me	džia	gos	SKRY	NIAI	
pa	tei	kė	t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis,	ta	čiau	jau	su		lau
kia	me	pa	gal	bi	nin	kų,	ku	rie	mie	lai	siū	lo	tai,	ką	
pa	tys	yra	su	kau	pę.	
	 Pa	teik	ti	sa	vo	fai	lą	tik	rai	ne	su	dė	tin	ga,	te
rei	kia	pa	si	rink	ti	nuo	ro	dą	„Įdė	ti	fai	lą“.	Failus	
peržiūri	 ir	 tvarko	 SKRYNIOS	 redaktoriai.	
At	me	ta	mi	tik	tie	pa	siū	ly	mai,	ku	rie	per	žen	gia	
eti	kos,	es	te	ti	kos	ir	mo	ra	lės	ri	bas.	Be	to,	tai
some	kal	bą.

 nuo trau kų ir pie ši nių rub ri ka
	 Vi	sa	 vaiz	do	me	džia	ga	 ir	gi	 su	gru	puo	ta	
pa	gal	te	mas.	Kol	kas	dau	giau	siai	čia	gam	tos	
vaiz	dų,	por	tre	tų,	re	li	gi	nio	po	bū	džio	nuo	trau
kų.	Dar	 kar	tą	 pri	me	na	me:	 ši	 vie	ta	 skir	ta	 ir	
lan	ky	to	jų	kū	ri	niams	bei	kū	ri	nė	liams!

 lei di nių rub ri ka
	 Jo	je	bus	pri	sta	to	mos	nau	jos	kny	gos	–	tiek	
la	biau	siai	ver	tos	jū	sų	dė	me	sio,	tiek	ne	to	kios	
ryš	kios,	 tiek	 tos,	 ku	rių	pa	si	ro	dy	mas	 su	ke	lia	
šur	mu	lį	vi	suo	me	nė	je,	tiek	tos,	ku	rios	ne	pel	ny
tai	už	si	gu	li	len	ty	no	se.	Taip	pat	čia	bus	ap	žvel
gia	mos	ir	spau	dos	nau	jie	nos,	nau	ji	lei	di	niai,	
re	cen	zuo	ja	mi	 įdo	mes	ni	Lie	tu	vos	 ir	už	sie	nio	
žur	na	lai.

nau jas tin kla pis  – 

 Skel bi mai
	 Tai	vie	ta,	kur	lan	ky	to	jai	ne	sun	kiai	ga	lės	
įdė	ti	įvai	riau	sius	skel	bi	mus.	Ti	ki	mės,	kad	jie	
ne	bus	vien	as	me	ni	nio	po	bū	džio.	Bū	tų	pui	ku,	
jei	 čia	 skelb	tų	si	 įvai	rių	 sri	čių	 sa	va	no	riai,	
or	ga	ni	za	ci	jos,	 ku	rios	 pa	de	da	 var	guo	liams,	
at	si	liep	tų	 rė	mė	jai...	 Be	 abe	jo,	 ga	li	 skelb
tis	 kiek	vie	nas,	 ieš	kan	tis	 ar	 siū	lan	tis	 dar	bą,	
no	rin	tis	 drau	gau	ti	 ar	 net	 ga	lin	tis	 kuo	 nors	
pa	si	da	ly	ti	su	sto	ko	jan	čiais.
 
  Straips niai, nau jie nos
	 Straips	nius	ir	gi	nu	ma	to	ma	dė	ti	la	bai	įvai	rius.	
Vi	sų	pir	ma	–	jau	iš	var	dy	to	mis	te	mo	mis.	Taip	pat	
čia	ope	ra	ty	viai	ga	lė	si	te	at	si	liep	ti	į	vi	suo	me	ni	nio,	
po	li	ti	nio,	kul	tū	ri	nio,	re	li	gi	nio	gy	ve	ni	mo	įvy	kius.	
Ka	dan	gi	straips	nius	bus	ga	li	ma	ko	men	tuo	ti,	ti
ki	ma	si,	kad	 tarp	au	to	rių	 ir	 lan	ky	to	jų	už	si	megs	
tam	tik	ras	dia	lo	gas.	Ypač	ak	tu	a	lias	ir	gin	čy	ti	nas	
po	kal	bių	 te	mas	bus	ga	li	ma	per	kel	ti	 į	dis	ku	si	jų	
rub	ri	ką	„Gy	vo	ji	erd	vė“.

 Kaip ga li te pa dė ti SKry niAi? 
	 Rim	tas	 dar	bas	 dar	 tik	 pra	si	de	da.	Tik	rai	
ra	sis	daug	nau	jų	idė	jų,	te	mų,	veik	los	for	mų.	
Vi	sa	 tai	 įgy	ven	din	ti	 bus	 daug	 leng	viau,	 jei	
įdė	si	te	nuo	ro	dą	www.skry	nia.lt	į	sa	vo	tin	kla
pį,	at	sių	si	te	sa	vo	me	džia	gą,	pa	rem	si	te	tin	kla	pį	
fi	nan	siš	kai.
	 Pir	muo	sius	 žings	nius	SKRY	NIAI	ženg	ti	
pa	dė	jo	fon	das	„Mis	sionsp	ro	kur	der	Je	sui	ten“	
iš	Vo	kie	ti	jos.	Ją	ren	gia	t.	L.	Vir	ba	las	(idėja	ir	
konsultacijos),	R.	Ba	ra	dins	kie	nė	(di	zai	nas),	t.	
V.	Šim	kū	nas	 (nuo	trau	kos),	 ses.	M.	Mork	vė
nai	tė,	 SJE	 (me	džia	gos	 pa	ren	gi	mas),	E.	Ku
čins	kai	tė	(re	dak	to	rė),	br.	V.	Sau	lius	(pro	jek	to	
va	do	vas	ir	pro	gra	muo	to	jas).	Dė	ko	ja	me	vi	siems	
pa	lai	kiu	siems	ir	pa	lai	kan	tiems!	 	

Jė zui tai drau ge su sa vo bi čiu liais su gal vo jo ir pa ren gė nau ją in ter ne to tin kla pį, ku ria-
me bus ga li ma keis tis ir da ly tis re li gi jos, eti kos, psi cho lo gi jos bei ki tų sri čių prak ti ne 
in for ma ci ja. Čia taip pat nu ma to ma pa teik ti su šio mis te mo mis su si ju sius straips nius, 
nau jie nas, skelb ti dis ku si jas, kon kur sus ir pan. Tin kla pio ad re sas – www.skry nia.lt.
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	 „Ki	to	 link“	 –	 taip	 va	di	na	si	 ne	di	de	lė	
ir	 žais	min	ga	 kny	ge	lė,	 ku	rią	 va	sa	ros	 pra
džio	je	 iš	lei	do	Ma	ri	jo	nų	 tal	ki	nin	kų	 cen	tro	
lei	dyk	la.	Žais	min	ga	ne	 tik	 iš	 iš	orės	–	 lei
di	ny	je	 dau	giau	sia	 žai	di	mų	 vai	kams	 ir...	
su	au	gu	siesiems.	Kny	ge	lės	idė	jos	au	to	rius	ir	
su	da	ry	to	jas	–	t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis.	Dau	ge	lį	
me	tų	dir	bęs	ir	te	be	dir	ban	tis	jau	ni	mo	(ypač	
skau	tų)	sie	lo	va	do	je,	t.	An	ta	nas	kau	pė,	pats	
kū	rė,	už	ra	šė	gau	sy	bę	žai	di	mų,	pra	ti	mų,	už
duo	čių,	jas	su	rin	ko	ir	štai	–	tu	ri	me	pa	ran	kią,	
ver	tin	gą	kny	ge	lę.	Be	je,	jo	je	su	dė	ta	to	li	gra	žu	
ne	vis	kas,	kas	su	kaup	ta.	
	 Kny	ge	lė	bu	vo	par	duo	ta	per	ke	le	tą	mė
ne	sių	 (ti	ra	žas	–	1000	egz.).	Nie	ko	keis	ta,	
kad	 ja	ypač	do	mi	si	 jau	ni	mo	va	do	vai,	sie
lo	va	di	nin	kai,	 nes	Lie	tu	vo	je	 tik	rai	 stin	ga	
kon	kre	čios	 pa	sto	ra	ci	nės	me	džia	gos	 –	 jau	
bai	gia	me	nuils	ti,	iš	ra	di	nė	da	mi	dvi	ra	čius.
	 O	ką	 ra	si	te	 šia	me	 lei	di	ny	je?	Pir	miau
siai	 –	 „Ne	var	žy	bi	niai	 žai	di	mai“	 (dar	 jie	
da	li	ja	mi	 į	 „Sen	pi	lės“,	 „So	džiaus“,	 „Pa	jū
rio“	 ir	 „Mies	tie	čių“	 žai	di	mus),	 „Žai	di	mai	
apie	žmo	ni	ją“,	„Ti	kė	ji	mo	žen	klų“	žai	di	mai,	
„Žai	di	mai	 ir	 pra	ti	mai,	 pa	de	dan	tys	 pažin	ti	
sa	ve	ir	ki	tus“...
	 Iš	 pir	mo	 žvilgs	nio	 ga	li	 at	ro	dy	ti,	 kad	

kny	ge	lė	skir	ta	tiems,	ku	rie	tie	siog	no	ri	šė
lio	ti,	 ta	čiau	ne	la	bai	ži	no	kaip.	Kas	be	ko,	
šiuo	se	žai	di	muo	se	pa	kan	ka	vie	tos	sal	džiam	
„iš	si	dū	ki	mui“.	Ta	čiau	ga	ran	tuo	ju	–	jei	skai
ty	si	te	vis	ką	ati	džiai	ir	nuo	sek	liai,	„įkri	tę“	į	
kny	ge	lę	taip,	kaip	įsi	trau	kia	te	į	ge	rą	ro	ma	ną,	
ne	truk	si	te	pa	ste	bė	ti,	kad	pa	grin	di	nis	kiek
vie	no	žai	di	mo,	pra	ti	mo	ar	už	duo	ties	tiks	las	
–	ug	dy	mas,	o	to	ug	dy	mo	kryp	tis	–	ar	tė	ti	prie	
ki	to.	Kny	ge	lės	„ide	o	lo	gi	ja	ir	pe	da	go	gi	ka“	
–	įdieg	ti	ge	bė	ji	mą,	įpro	tį	ma	ty	ti,	jaus	ti,	su
pras	ti,	pri	im	ti	ki	tą,	ki	to	kį,	jaus	ti	at	sa	ko	my	bę	
už	sa	ve,	ki	tus,	sa	vo	kraš	tą,	pa	sau	lį.
	 Kad	bū	tų	aiš	kiau,	apie	ką	kal	bu,	pa	teik	siu	
ma	žą	pa	vyz	dė	lį	iš	vie	no	su	si	pa	ži	ni	mo	žai	di	mo:
 „Balsuojamerankomis“
 Susėdameratuirįpateiktusklausimus
atsakinėjamerankomis:
 – jei esi draugiškas, linksmas, dabar
pasisveikinkbentsutrimisžmonėmis;
 –jeiesinedrąsus,užsidenkveidąabi
emrankomisirtaipsėdėk,kolišgirsikitą
klausimą;
 – jei esidrąsus,apkabinkbentvieną
nedrąsųžmogų,esantįkambaryje;
 –jeigalipakelti25kg,parodyksavo
raumenis;
 – jei gali pakelti 75 kg, pakelk šalia
sėdintįžmogų;
 –jeipraėjusiąsavaitękonorsatsipra
šei,plačiainusišypsok;
 –jeijaunusibodotieklausimai,užsi
kimškausis!
	 Kaip	ma	to	te,	čia	neap	si	ei	na	ma	be	„sau
lai	tiz	mų“	–	šil	tų,	ku	te	nan	čių	iš	dai	gų,	ku	rios	
at	ve	ria	ir	la	biau	siai	už	rū	di	ju	sias	du	ris.	Pa
ža	du,	jų	ra	si	te	už	kiek	vie	no	po	sū	kio.	Kaip	
ir	 la	bai	 gi	mi	nin	gos	 dva	sios	 žmo	ge	liu	kų,	
ku	riuos	nu	pie	šė	dai	li	nin	kė	Ra	sa	Ba	ra	dins
kie	nė.	Ra	sos	dar	bas,	be	abe	jo,	ir	gi	pri	si	dė	jo	
prie	ko	mer	ci	nės	lei	di	nio	sėk	mės,	nors	re	kla
mos	šiai	kny	ge	lei	 tik	rai	ne	rei	kia,	grei	čiau	
pa	ti	ki	ni	mo,	 kad	 ne	tru	kus	 bus	 ren	gia	mas	
ant	ra	sis	jos	lei	di	mas.
	 Tad	vai	šin	ki	tės,	 tik	 ne	pa	mirš	ki	te	 at	si
gręž	ti	ki	to	link	–	gal	kas	nors	ir	gi	alks	ta?

„Ki to link“: 
pa pras ti žings niai 
į ne pa pras tus da ly kus

Nauji leidiniai
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T. Pau lius ra bi kau kas, SJ, (1920–
1998) – eu	ro	pi	nio	gar	so	 is	to	ri	kas,	Po	pie
žiš	ko	jo	Gri	ga	liaus	 uni	ver	si	te	to	 Ro	mo	je	
vi	ce	rek	to	rius,	ilgametis	Baž	ny	čios	is	to	ri	jos	
fa	kul	te	to	de	ka	nas,	Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	gar
bės	dak	ta	ras,	ak	ty	vus	LKMA	na	rys.	
	 Pirmajame	 jo	 rink	ti	nių	 stu	di	jų	 to	me	
spaus	di	na	mi	straips	niai,	skir	ti	krikš	čio	ny
bės	ir	krikš	čio	niš	ko	sios	kul	tū	ros	Lie	tu	vo	je	
is	to	ri	jai,	šal	ti	nių	ty	ri	mui,	ha	giog	ra	fi	jai.	Re
tam	Lie	tu	vos	is	to	ri	kui	pa	vy	ko	taip	su	de	rin	ti	
ne	pri	lygs	ta	mą	eru	di	ci	ją,	 ty	ri	mų	ir	šal	ti	nių	
iš	ma	ny	mą	su	aiš	kiu,	gy	vu	dės	ty	mu	ir	gy
ve	na	mo	jo	me	to	ju	ti	mu.
	 Ant	ra	sis	 to	mas	ap	ima	Vil	niaus	 jė	zui	tų	
aka	de	mi	josuni	ver	si	te	to	 is	to	ri	jos	 ty	ri	mus.	
Uni	ver	si	te	to	stei	gi	mo	ir	plė	ti	mo	si,	moks	lo	
pa	žan	gos	 ir	 įta	kos	 ša	lies	 kul	tū	ri	niam	gy
ve	ni	mui,	rek	to	rių	is	to	ri	jos	ir	ki	ti	klau	si	mai	
svars	to	mi,	pui	kiai	iš	ma	nant	to	me	to	Eu	ro
pos	is	to	ri	ją	ir	kul	tū	rą.	Jė	zui	tų	gy	ve	ni	mas	ir	
veik	la	ne	tik	Vil	niu	je	ar	Kau	ne,	bet	ir	men
ka	me	Pa	šiau	šės	kai	me	ap	ta	ria	ma	pla	čia	me	
re	li	gi	nio,	 kul	tū	ri	nio,	 po	li	ti	nio	 gy	ve	ni	mo	

	 2003	m.	kalendorėlyje	rasite	kiekvienos	
dienos	Mišių	skaitinių	nuorodas,	liturgijoje	
minimus	šventuosius	ir	šventes,	taip	pat	–	
kiekvieno	mėnesio	Maldos	 apaštalavimo	
intencijas.	Kalendorėlis	 kartu	 su	 infor
macija	apie	Maldos	apaštalavimą	išsiųstas	
visiems	Lietuvos	 parapijų	 klebonams.	 Jį	
išleido	Lietuvos	ir	Latvijos	jėzuitų	provinci
ja.	Sudarė	ir	parengė	t.	Lionginas	Virbalas,	
SJ.
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sTA nis lo vAs GAi de lis, sJ

	 Gi	mė	1914	m.	lie	pos	28	d.	Lat	vi	jo	je,	ne	to	li	Daug	pi	lio,	
Skais	tės	vals	čiu	je.	Bu	vo	ket	vir	tas	iš	aš	tuo	nių	Ka	zi	mie	ro	
Gai	de	lio	ir	Ve	ro	ni	kos	Mi	la	šiu	tės	vai	kų.	Iš	Šven	čio	nių	
ap	skri	ties	Dau	gė	liš	kio	vals	čiaus	ki	lę	Sta	nis	lo	vo	 tė	vai,	
ap	lin	ky	bių	ver	čia	mi,	iš	ten	iš	vy	ko	ir	įsi	kū	rė	Lat	vi	jo	je,	
o	Ka	zi	mie	ro	bro	lis	Kris	tu	pas	li	ko	gy	ven	ti	Šven	čio	ny	se.
	 Ta	čiau	 ir	 gy	ven	da	ma	Lat	vi	jo	je	Gai	de	lių	 šei	ma	 pa
ju	to	žiau	rią	ko	mu	nis	tų	ga	lią.	1941	m.	vy	res	ny	sis	sū	nus	
Ro	ber	tas	bu	vo	su	im	tas,	ka	lin	tas	Daug	pi	ly	je,	iš	trem	tas	į	
Kras	no	jars	ką	ir	1942	m.	už	„an	ti	vals	ty	bi	nę	veik	lą“	Jeni
sei	sko	la	ge	ry	je	su	šau	dy	tas.	Mo	ti	na	su	dviem	vai	kais	bu	vo	
iš	trem	ta	į	Si	bi	rą.	Ten	iš	var	gu	si	aš	tuo	ne	rius	me	tus,	grį	žo	į	
Lat	vi	ją.	Tė	vas	Ka	zi	mie	ras	so	viet	me	čio	ne	su	lau	kė	–	mi	rė	
1924	m.,	kai	Sta	sys	bu	vo	vos	dešim	ties.	
	 Nors	au	gin	ti	di	de	lę	šei	mą	be	tė	vo	bu	vo	ne	leng	va,	jo	je	
nie	ka	da	ne	už	ge	so	lie	tu	viš	ka	ir	ka	ta	li	kiš	ka	dva	sia.	Ka	dan	gi	
ar	ti	na	mų	ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk	los	ne	bu	vo,	Sta	sys	mo	kė	si	
Kras	la	vos	len	kų	še	šia	me	tė	je	mo	kyk	lo	je,	ku	rią	bai	gė	1920	
m.	Pas	kui	–	dve	ji	me	tai	Ry	gos	lie	tu	vių	gim	na	zi	jo	je.	Čia	
moks	lą	 te	ko	 nu	trauk	ti,	 nes	 vy	res	ny	sis	 bro	lis	Ro	ber	tas	
bu	vo	pa	šauk	tas	į	pri	va	lo	mą	ka	ro	tar	ny	bą	ir	ne	li	ko	kam	
pri	žiū	rė	ti	 ūkį.	Ka	dan	gi	 į	Ry	gą	 su	grįž	ti	 ne	ga	lė	jo,	 lan	kė	
Kras	la	vos	lat	vių	vals	ty	bi	nę	gim	na	zi	ją.	1934	m.	ją	bai	gė	
ir	 tais	pa	čiais	me	tais	 įsto	jo	 į	Ry	gos	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
Po	me	tų	 pa	si	rin	ko	 vie	nuo	liš	ką	 gy	ve	ni	mą	pas	 jė	zui	tus.	
1935	m.	bu	vo	pri	im	tas	į	Šv.	Ka	zi	mie	ro	jė	zui	tų	ko	le	gi	jos	
nau	jo	ky	ną	Vil	niu	je,	 iš	kur	dve	jiems	me	tams	 iš	siųs	tas	 į	
naujokyną	Ga	li	ci	joje	(Len	ki	ja).	Vė	liau	me	tus	stu	di	ja	vo	
fi	lo	so	fi	ją	Kro	ku	vo	je,	bet	už	ėjus	ka	rui	grį	žo	at	gal	į	Lat
vi	ją.	Ry	gos	uni	ver	si	te	te	bai	gė	ant	rą	jį	fi	lo	so	fi	jos	bei	 tris	
te	olo	gi	jos	kur	sus.	
	 1944	m.	rug	pjū	čio	2	d.	tris	de	šimt	me	tį	Sta	nis	lo	vą	vys
ku	pas	Juo	za	pas	Run	ca	nas	įšven	ti	no	ku	ni	gu.	Baig	ti	stu	di	jų	
jė	zui	tų	or	di	nas	jį	iš	siun	tė	į	Ber	chman	so	ko	le	gi	ją	prie	Miun
che	no.	Vė	liau	–	sie	lo	va	dos	dar	bas	lat	vių	pa	bė	gė	lių	sto	vyk
lo	se,	o	nuo	1950	m.	t.	Sta	nis	lo	vui	te	ko	rū	pin	tis	Aust	ra	li	jos	
iš	ei	vių	sie	lo	va	da.	Pir	muo	sius	18	me	tų	pra	lei	do	Sid	nė	ju	je,	
kar	tu	ei	da	mas	Bris	ba	no	ir	Niu	kas	tlio	 lie	tu	vių	ka	pe	lio	no	
pa	rei	gas.
	 1968	m.	or	di	no	vy	res	ny	bė	t.	S.	Gai	de	lį	pa	sky	rė	lat	vių	
ka	pe	lio	nu	Mel	bur	ne,	kur	jis	dar	ba	vo	si	dau	giau	nei	20	me
tų.	Be	pa	lio	vos	ke	liau	da	vo	po	Aust	ra	li	ją,	pa	tar	nau	da	mas	ir	
lat	viams,	ir	lie	tu	viams.	Bu	vo	at	ei	ti	nin	kų	ir	skau	tų	sto	vyk	lų	
ka	pe	lio	nas,	jė	zui	tų	žur	na	lo	„Laiš	kai	lie	tu	viams“	pla	tin	to
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jas	Aust	ra	li	jo	je.	Pa	dė	jo	rink	ti	lė	šas	lie	tu	vių	Jau	ni	mo	cen	tro	
Či	ka	go	je	sta	ty	bai,	nuo	lat	rem	da	vo	In	di	jo	je	dir	ban	tį	t.	D.	
Slap	šį,	SJ.	Vi	są	lai	ką	ben	dra	dar	bia	vo	Aust	ra	li	jos	lie	tu	vių	
spau	do	je	–	„Tė	viš	kės	ai	duo	se“	ir	„Mū	sų	pa	sto	gė	je“.	Ypač	
ak	tu	a	lūs	jo	straips	niai,	skir	ti	Mal	dos	apaš	ta	la	vi	mui.
	 T.	S.	Gai	de	lis	de	šimt	me	čius	re	da	ga	vo	ir	lei	do	Aust	ra	li
jos	lat	vių	žur	na	lą	„Gre	dzens“.	At	ėjus	At	gi	mi	mui,	iš	spaus
di	no	12	tūkst.	eg	zem	plio	rių	lat	viš	kos	mal	dak	ny	gės.	Kar	tu	
su	ki	to	mis	kny	go	mis	jas	siuntė	į	Lat	vi	ją,	ku	rią	ap	lan	kė	
1993	m.,	kai	po	pie	žius	lan	kė	si	Ry	go	je.
	 Daž	nais	 laiš	kais	pa	lai	ky	da	vo	ry	šius	su	už	sie	nio	lie
tu	vių	jė	zui	tų	vy	res	niuo	ju	Či	ka	go	je,	ke	lis	kar	tus	lan	kė	si	
JAV	pas	bro	lį	ir	se	se	rį.	Su	sil	pnė	jus	svei	ka	tai,	nuo	1998	
m.	 gy	ve	no	Na	za	re	to	 slau	gos	na	muo	se,	 kur	 jį	 lan	ky	da
vo	 ir	 lat	viai,	 ir	 lie	tu	viai.	Ne	be	ga	lė	da	mas	 ra	šy	ti,	mie	lai	
skai	ty	da	vo	įvai	rią	spau	dą	ir	laiš	kus.	Žmo	nės	ver	ti	no	jo	
ma	lo	nų,	švel	nų	ir	man	da	gų	bū	dą,	apaš	ta	liš	ką	uo	lu	mą	ir	
rū	pes	tin	gu	mą.	
	 Sa	vo	že	miš	ką	ją	ke	lio	nę	t.	Sta	nis	lo	vas	Gai	de	lis	bai	gė	
2002	m.	lie	pos	25	d.	Mel	bur	ne.

Bo les lo vAs BAB rAus kAs, sJ
 
	 Gi	mė	1926	m.	ba	lan	džio	20	d.	Tau	tiš	kių	kai	me,	Tau
rag	nų	vals	čiu	je,	Ute	nos	 ap	skri	ty	je,	 ne	tur	tin	gų	ūki	nin	kų	
šei	mo	je,	 ku	rio	je	 au	go	 pen	ki	 vai	kai.	Bo	les	lo	vas	 bai	gė	
Sė	los	pra	di	nę	mo	kyk	lą.	Per	vo	kie	čių	oku	pa	ci	ją	 tar	na	vo	
pas	ūki	nin	kus.	Pa	si	bai	gus	ka	rui,	įsi	dar	bi	no	Ute	nos	plen	tų	
val	dy	bo	je	ma	ši	nis	tu	 bei	mo	kė	si	 va	ka	ri	nė	je	mo	kyk	lo	je.	
1946–1953	m.	dir	bo	Vil	niaus	ka	ro	avia	ci	jos	fab	ri	ke,	kar
tu	bai	gė	ir	va	ka	ri	nę	vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą,	pas	kui	–	Vil	niaus	
uni	ver	si	te	to	Fi	zi	kosma	te	ma	ti	kos	fa	kul	te	to	pir	mą	jį	kur	są.	
	 1955	m.	įsto	jo	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	ir	1960	m.	
ba	lan	džio	13	d.	pri	ėmė	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus.	Pats	Bo	les
lo	vas	pa	sa	ko	jo,	kad	jo	se	ne	lė	vi	są	gy	ve	ni	mą	mel	dė	si,	kad	
kas	nors	iš	šei	mos	tap	tų	ku	ni	gu.	Jo	tė	vas	taip	pat	troš	ko,	
kad	nors	vie	nas	vai	kas	dirb	tų	Baž	ny	čiai,	bū	tų	bent	„špi
tol	nin	kas“.	 1955	m.,	 prieš	 sto	da	mas	 į	 se	mi	na	ri	ją,	 sa	vo	
už	ra	šų	 kny	ge	lė	je	Bo	les	lo	vas	 yra	 įra	šęs	 to	kius	 žo	džius:	
„Nie	ka	da	ne	bū	siu	są	ži	nės	iš	da	vi	kas.	Jei	gu	li	ki	mas	lems	
vien	juo	dą	plu	tą	grauž	ti	–	grau	šiu,	ir	jo	kios	gė	ry	bės	ma	nęs	
ne	su	vi	lios,	ne!	No	riu	iš	lai	ky	ti	sau	bran	gią	tei	sę	–	žiū	rė	ti	
kiek	vie	nam	į	akis	be	gė	dos,	be	slap	to	jo	grau	ži	mo	si…“	
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	 Pir	mo	ji	ku	ni	go	Bo	les	lo	vo	Bab	raus	ko	dar	bo	vie	ta	–	Ro
kiš	kis,	kur	iki	1965	m.	dir	bo	vi	ka	ru.	Vė	liau	me	tus	bu	vo	
Če	da	sų	kle	bo	nas,	dar	me	tus	–	Bir	žų	vi	ka	ras.	1968–1974	
m.	–	Smil	gių	ir	Suos	tų,	1974–1980	m.	–	Krin	či	no	kle	bo
nas.
	 1969	m.	sau	sio	20	d.	Bo	les	lo	vas	Bab	raus	kas	įsto	jo	į	
tuo	me	tu	po	grin	dy	je	vei	ku	sią	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Pas	ku	ti
niuo	sius	įža	dus	jo	je	da	vė	1992	m.	ba	lan	džio	22	d.	
	 1980	m.	Ka	zach	sta	no	Pa	vol	gio	 vo	kie	čiams	pra	šant	
ka	ta	li	kų	ku	ni	go,	ten	iš	vy	ko	tė	vas	Bo	les	lo	vas.	Vi	du	ri	nė	je	
Azi	jo	je	jam	pri	klau	sė	21	pa	ra	pi	ja,	ku	rių	plo	tas	bu	vo	dvi
gu	bai	di	des	nis	nei	Lie	tu	vos.	Kar	tais	 tek	da	vo	po	ke	le	tą	
pa	rų	ke	liau	ti	 ir	dirb	ti	be	 jo	kio	po	il	sio.	 Jis	bu	vo	pir	mas	
ka	ta	li	kų	ku	ni	gas	Ce	li	nog	ra	de.	Čia	dirb	da	mas	ėmė	dau
gin	ti	ir	pla	tin	ti	kny	gas.	Pats	pa	ren	gė	ka	te	kiz	mą	ir	iš	ver	tė	
mal	dak	ny	ges	vie	tos	gy	ven	to	jams.	Kny	gas	dau	gin	da	vo	ir	
di	džiu	les	jų	siun	tas	kar	tu	su	pa	gal	bi	nin	kais	ga	ben	da	vo	į	
Si	bi	ro	pla	ty	bes.	Už	šią	veik	lą	1985	m.	t.	Bo	les	lo	vas	per	
24	val.	bu	vo	pri	vers	tas	ap	leis	ti	kraš	tą.	
	 Grį	žęs	į	Lie	tu	vą	var	go,	kol	vėl	ga	vo	ku	ni	go	re	gist	ra
ci	jos	pa	žy	mė	ji	mą.	1985	m.	pa	skir	tas	Va	dok	lių	kle	bo	nu.	
Ten	dir	bo	iki	1991	m.	Vė	liau	po	vie	ne	rius	me	tus	dar	ba
vo	si	Bir	žuo	se	ir	Pa	bir	žė	je.	1993–1999	m.	bu	vo	Pa	kruo	jo	
pa	ra	pi	jos	kle	bo	nas,	1999–2001	m.	–	Ža	ga	rės	kle	bo	nas.	
Čia	dirb	da	mas	rin	ko	duo	me	nis	apie	Bar	bo	rą	Ža	ga	rie	tę.	
Pa	blo	gė	jus	svei	ka	tai,	2001	m.	bir	že	lį	per	kel	tas	į	Pa	sva	lį	
re	zi	den	tu,	kur	gy	ve	no	ir	dar	ba	vo	si	iki	mir	ties. 
	 Tė	vas	Bo	les	lo	vas	Bab	raus	kas	 į	Am	ži	ny	bę	iš	ke	lia	vo	
2002	m.	lie	pos	16	d.

Pri si me nA T. vy TAu TAs mer kys, sJ
  JaupirmaisiaismetaisKaunokunigųseminarijoje
Boleslovasišsiskyrėiškitųseminaristų.Jisbuvokupinas
visokiausiųminčių,kaippadėtikitiems,kągražauspada
ryti,kaipkitus,oypačjaunimą,sutelkti.Dėltonemėgo
niekoneveikiančiųtinginių,apsileidėlių.
 Visągyvenimąenergingairemontavobažnyčias.Dar
prieš įstodamas į seminariją, labai aktyviai dalyvavo
remontuojantVilniausšv.Mikalojausbažnyčią,oypač
–atstatantkuriją.Iššiolaikotarpiolikogražus,Boles
lovągeraiapibūdinantisprisiminimas.Ekskavatorius
ardogriuvėsius.Talkininkamskraunantnuolaužas,iš
ekskavatoriauskaušopabyraauksinėsmonetos.Talki
ninkaipuolajųrinkti.AtokiauramiaistoviBoleslovas.
Kaivienamonetaatriedapriejokojų,ramiaipaspiria,
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kadkitipasiimtų…Pokeliolikosmetų–pirmosiosBoles
lovoMišiosŠv.Mikalojausbažnyčioje.PerMišiasviena
ašaromisapsipylusimoteriškėstaigasušunka:„Taspats!
Taspats!“Vėliaususirinkusiemsverkdamairpapasakojo
tąnutikimąsuauksinemoneta.
 Visągyvenimąkun.Boleslovasbuvo toks: auksas
jorankosenesilaikė.Kągavo–dalijokitiems.Dalijo
ir savo sveikatą, ir žinias. Svarbiausia –Boleslovas
matėkitąžmogų, jįmylėjo.Kartais(kadirKomuniją
dalydamas)pamatęspažįstamą,timpteldavoužausies
arpatapšnodavoperpetį.Topakakdavo,kadšisliktų
didžiaipradžiugintas.
 Persekiojimųmetaisorganizavokatekizmų,pamoks
lų,apologetinės literatūros spausdinimą irplatinimą.
Tūkstančiaiįvairiomiskalbomisišleistųknygųpasiek
davonetirtolimiausiussovietinėsRusijoskampelius.
Kiekirkokiųpavojųdėltotykojo–vienasDievastežino!
 T.BoleslovasbuvoilgametismisionieriusKazach
stanoplatybėse.Graži, gyva buvo jo pastoracija, nes
jis–pamalduskunigas,kantrussakramentųteikėjas.
Labaireiklusužimantiemsaukštesniuspos
tus.Išdrįstantiskartaisirsubjektyviątiesąį
akispasakyti.Šisavybėgalkiekšaldėirjo
santykiussuBažnyčioshierarchija.
 Su t.Boleslovu tekopasimatyti jaupa
čiomispaskutinėmis jogyvenimodienomis
Kaunoonkologijosligoninėje.Norsirligos
naikinamas,buvokupinasenergijosirgra
žiausiųplanų:„VažiuosiuįPasvalį,tenbū
tinaireikiakunigamspadėti,nesbusdaug
žmonių.PoatlaidųPanevėžyjevadovausiu
sesučių rekolekcijoms.Va,matote, aš jau
sveikas!(Atliekakeletąfiziniųpratimų.)Tad
rytojišvažiuoju.Nėračiakotinginiauti!“
 Opokeliųdienųpranešimas:tėvasBo
leslovasmirė.Laidosime rytojPetrašiūnų
kapinėse.Gyvenimoironija!Visągyvenimą
t.Boleslovasbuvolyggyvsidabris–greitas,
judrus.Ir jo laidotuvės–žaibiškos.Beveik
niekasnesuspėjoįjasatvažiuoti…
 Mirė didis žmogus, garbingas kunigas,
pavyzdingasvienuolis.
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	 Spa	lio	12	d.	JAV,	Bos	to	no	prie	mies	ty	je	Kemb	ridže,	šv.	
Pet	ro	baž	ny	čio	je	15	jė	zui	tų	scho	las	ti	kų	bu	vo	įšven	tin	ti	dia
ko	nais.	Šven	ti	mus	su	tei	kė	Bos	to	no	vys	ku	pas	aug	zi	lia	ras	Ri
char	das	Len	no	nas.	Iš	įvai	rių	pa	sau	lio	kraš	tų	at	vy	kę	dia	ko	nai	
stu	di	juo	ja	Wes	to	no	jė	zui	tų	te	olo	gi	jos	uni	ver	si	te	te.	Pa	p	ras	tai	
kiek	vie	nais	me	tais	šven	ti	mams	pa	si	ruo	šę	scho	las	ti	kai	dia	ko
nys	tės	šven	ti	mus	pri	ima	bū	tent	to	je	ša	ly	je,	ku	rio	je	stu	di	juo	ja	
te	olo	gi	ją,	 o	 ku	ni	gys	tės	 šven	ti	mams	vyks	ta	 į	 sa	vo	kraš	tus.	
Šiais	me	tais	tarp	15	įšven	tin	tų	jų	bu	vo	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	scho	las	ti	kas	Ry	tis	Gurkš	nys.	
	 Šv.	Mi	šias	kar	tu	au	ko	jo	ir	per	Bos	to	ną	tuo	met	ke	lia	vęs	
Šiau	lių	 vys	ku	pas	Eu	ge	ni	jus	Bar	tu	lis.	 Iš	kil	mė	se	 da	ly	va	vo	
Ry	čio	se	suo	Ri	ma	Gurkš	ny	tė.	Už	šven	ti	na	muo	sius	mel	dė	si	
gau	siai	su	si	rin	kę	Bos	to	no	lie	tu	viai,	sve	čių	bū	rys	 iš	 įvai	rių	
Ame	ri	kos	vie	to	vių	ir	Lie	tu	vos.	
	 Ry	čio	Gurkš	nio,	SJ,	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mai	įvyks	2003	m.	
bir	že	lio	28	d.	Vilniuje,	Šv.	Ka	zi	mie	ro	bažnyčioje.
          T.AlgimantasGu

	 Rug	pjū	čio	10	d.	No	vo	si	birs	ko	Viešpa	ties	At	si
mai	ny	mo	ka	ted	ro	je	ku	ni	gu	įšven	tin	tas	Kle	men	sas	
Wer	tas,	SJ,	nau	jo	ky	ną	at	li	ko	Kau	ne,	mo	kė	si	Vo
kie	ti	jo	je,	Ro	mo	je,	o	da	bar	 stu	di	jas	 tę	sia	Bos	to	ne.	
Kle	men	sas	–	pir	ma	sis	jė	zui	tas,	įšven	tin	tas	ku	ni	gu	
ne	pri	klau	so	mo	je	Ru	si	jos	sri	ty	je,	ku	rią	Drau	gi	ja	įstei
gė	1992	m.	Šventimus	suteikė	jo	vy	res	ny	sis	bro	lis	
Novosibirsko	vys	ku	pas	Juo	za	pas	Wer	tas,	SJ.	Jis	dar	
so	viet	me	čiu	Lie	tu	vo	je	įsto	jo	į	po	grin	dy	je	vei	ku	sią	
Jė	zaus	Drau	gi	ją,	bai	gė	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
	 Iš	kil	mė	se	da	ly	va	vu	sia	me	di	de	lia	me	 sve	čių	 ir	
ar	ti	mų	jų	bū	ry	je	(Wer	tų	šei	mo	je	už	au	go	11	vai	kų)	
bu	vo	ir	iš	Lie	tu	vos	at	vy	kę	jė	zui	tai	Al	gi	man	tas	Gu
dai	tis	ir	Ry	tis	Gurkš	nys.

	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	Ru	si	jos	sri	ties,	šiuo	me	tu	ap	iman	čios	
ne	 tik	Ru	si	ją,	 bet	 ir	Ka	za	chi	ją,	Kir	gi	zi	ją,	Bal	ta	ru	si	ją	 bei	
Uk	rai	ną,	vy	res	niuo	ju	spa	lio	6	d.	pa	skir	tas	t.	Ot	to	Mes	sme
ris,	ku	ris	anks	čiau	yra	bu	vęs	Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	na	riu.	Pas	ku	ti	niu	me	tu	jis	dir	bo	Ka	za	chi	jo	je.
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Ið visur 

 
	 Šį	ru	de	nį	į	30	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jų	įsto	jo	78	nau	jo	kai	(per	nai	–	
76).	58	nau	jo	kai	šie	met	da	vė	pir	muo	sius	įža	dus.	Ant	ruo	sius	dve	jų	
me	tų	nau	jo	ky	no	me	tus	pra	de	da	62	nau	jo	kai.	Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	nau	jo	ky	ną	Šiau	liuo	se	šie	met	pra	dė	jo	3	nau	jo	kai.
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	 At	ei	nan	čiais	me	tais	Nai	ro	by	je,	Ke	ni	jo	je,	nu	ma	to	ma	su	reng
ti	pa	sau	lio	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nių	są	skry	dį.

	 Net	30	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rių	iš	17	vals	ty	bių	de	le	ga	ci	ja	
da	ly	va	vo	Jung	ti	nių	Tau	tų	su	ba	lan	suo	tos	pasaulio	plėt	ros	kon
fe	ren	ci	jo	je,	 vy	kusioje	 Jo	ha	nes	bur	ge	 rug	pjū	čio	 25	 –	 rug	sė	jo	
4	d.	Drau	gi	jos	so	cia	li	nių	rei	ka	lų	sek	re	to	ria	tas	kas	dien	siun	tė	
elek	tro	ni	nes	kon	fe	ren	ci	jos	po	sė	džių	ap	žval	gas	ke	tu	rio	mis	kal
bo	mis	9	000	ad	re	sų.	Dau	giau	in	for	ma	ci	jos	ga	li	ma	ras	ti	www.
sjweb.in	fo/sjs.

	 Spa	lio	1	d.	JAV,	Ka	na	dos,	Ry	tų	Azi	jos	ir	Eu	ro	pos	jėzuitų	
pro	vin	ci	jo	lai	ben	dra	me	su	si	rin	ki	me	nu	spren	dė	vi	sų	Drau	gi	jos	
šven	tų	jų	šven	tę,	mi	ni	mą	lap	kri	čio	5ąją,	pa	skelb	ti	mal	dos	už	
pa	šau	ki	mus	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	die	na.

	 Spa	lio	1	d.	jė	zui	tų	va	do	vau	ja	ma	me	Po	pie	žiš	ka	ja	me	Gri	ga
liaus	uni	ver	si	te	te	Ro	mo	je	įsteig	tas	Re	li	gi	jų	ir	kul	tū	rų	ins	ti	tu	tas,	
ku	rio	stu	di	jų	ir	ty	ri	mų	tiks	las	–	ju	daiz	mas,	in	duiz	mas,	is	la	mas	
ir	krikš	čio	ny	bė.

	 Spa	lio	16–20	d.	Len	ki	jo	je,	ne	to	li	Varšuvos,	įvy	ko	Eu	ro	pos	
jė	zui	tų	mo	kyk	lų	di	rek	to	rių	IV	su	važia	vi	mas,	ku	ria	me	da	ly	va	vo	
18	vals	ty	bių	at	sto	vai	–	49	jė	zui	tai	ir	99	pa	sau	lie	čiai	–	iš	120	mo
kyk	lų,	tarp	jų	–	ir	abie	jų	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	gim	na	zi	jų	direktoriai	
bei	jų	padėjėjai.	Suvažiavimo	tema	–	„Švietimas	žiniask	lai	do	je:	
pe	da	go	gi	kos,	vi	suo	me	nės	ir	do	ro	vės	klau	si	mai“.

	 2003	m.	sau	sio	21–24	d.	Ka	lkuto	je,	In	di	jo	je,	įvyks	VI	pa
sau	lio	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	abi	tu	rien	tų	su	va	žia	vi	mas.

Ið visur 

	 	 	 	 	Jėzaus	Draugijos	generolas	t.	Peteris	Hansas	Kolvenbachas	šių	
metų	liepos	31	d.	paskelbė,	kad	2003	m.	rugsėjo	17–22	d.	Lojoloje	
įvyks	Draugijos	prokuratorių	kongregacija.	Jos	tikslas	–	nuspręsti,	
ar	šiuo	metu	šauktina	generalinė	kongregacija	ir	su	tėvu	generolu	
pasitarti	apie	visos	Draugijos	būklę	bei	reikalus.	Todėl	2003	m.	sausio	
2–5	d.	Vilniuje	kviečiama	Lietuvos	ir	Latvijos	jėzuitų	provincijos	

kongregacija.	Provincijų	kongregacijos	paprastai	vyksta	kas	ketveri	metai	–	kai	
šaukiama	prokuratorių	kongregacija.	Provincijos	kongregacija	išrenka	atstovus	į	
prokuratorių	kongregaciją,	pareiškia	savo	sprendimą,	ar	šiuo	metu	šauktina	gen
eralinė	kongregacija,	gali	teikti	pasiūlymus	tėvui	generolui	dėl	Draugijos	veiklos.
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 Jei no rė tumė te ko nors links mes nio – siū lo me juo kin gų, sma gių, 
kar tais šiur po kų is to ri jų apie Tri na po lį ir ten gy ve nu sius vie nuo lius 
tri ni to rius, ku rias už ra šė t. An ta nas Sau lai tis. Dau giau ieš ko ki te jė-
zui tų in ter ne to tinklapyje SKryniA.

Stam bio ji obe lis.	Mi	rė	vie	nas	la	bai	šven	tas	ir	vi	sų	my	li
mas	tri	ni	to	rius.	Pa	pras	tai	bro	lius	jie	lai	do	da	vo	kuk	liai,	bet	
šį	no	rė	jo	pa	lai	do	ti	iš	kil	min	giau	ir	su	pra	kal	ba	apie	vie	nuo
liš	ką	šven	tu	mą.	Tvar	ky	da	mi	ve	lio	nio	kam	ba	rį,	vie	nuo	liai	
po	lo	va	ra	do	ke	tu	ris	su	džiū	vu	sius	žir	nius.	Pra	ne	šė	na	mų	
vy	res	nia	jam,	ku	ris	bro	lį	vie	toj	baž	ny	čios	po	že	mių	lie	pė	
pa	lai	do	ti	kie	me,	to	liau	nuo	vie	nuo	ly	no.	Mat,	dar	gy	vas	bū
da	mas,	jis	ne	si	lai	kęs	ne	tur	to	dva	sios:	vi	suo	met	rei	kė	jo	tik	
val	go	ma	ja	me	ir	tik	kar	tu	su	vi	sais	val	gy	ti,	nie	kad	mais	to	į	
sa	vo	kam	ba	rė	lį	ne	si	neš	ti.	To	dėl	ir	da	bar	Tri	na	po	lin	at	vy	kę	
sal	dai	niu	kus	pa	lie	ka	vir	tu	vė	je	ar	ba	bent	re	ko	lek	ci	jų	ve
dė	jui	ati	duo	da.	O	ano	vie	nuo	lio	pa	lai	do	ji	mo	vie	tą	pa	ro	do	
stam	biau	sia	so	do	obe	lis.

Klus nu mo pa vyz dys.	Vie	nas	 se	ny	vas	 bro	lis	mels
da	ma	sis	la	bai	il	gai	klū	po	da	vo	Tri	na	po	lio	baž	ny	čios	
bal	ko	ne.	Vie	nuo	ly	no	 vy	res	nia	jam	pa	gai	lo	 se	ne	lio:	
„Bro	liuk,	ga	li	gi	at	si	sės	ti“.	Po	dvie	jų	tri	jų	die	nų	tri
ni	to	riai	vie	nas	ki	to	klau	sia,	ar	kas	ne	ma	tė	to	se	ny	vo	
bro	liu	ko.	Ta	da	vy	res	ny	sis	pri	si	mi	nė	klus	nu	mo	įža	dą	
ir	nu	sku	bė	jo	į	baž	ny	čios	bal	ko	ną,	kur	bro	lis	bu	vo	pus
tre	čios	die	nos	iš	sė	dė	jęs,	nes	pa	gal	re	gu	lą	„ma	žiau	sias	
vy	res	nio	jo	no	ras	mums	yra	įsa	ky	mas“.

Tri ni to rių gal vo sū kis.	Kar	tais	 bro	liai	 per	si	kel	da	vo	 per	Ne	rį	
ki	ton	pu	sėn,	pa	ė	jė	da	vo	kiek	aukš	tu	pio	link	pa	si	mau	dy	ti	–	ten,	
kur	ir	šian	dien	smė	lė	ta	pa	kran	tė.	Vie	ną	die	ną	šio	je	pu	sė	je,	kur	
Ked	ro	nas	į	Ne	rį	įte	ka,	su	ti	ko	dar	už	juos	se	nes	nį	se	ne	lį,	ku	ris	
su	ko	gal	vą,	kaip	jam	vie	nam	per	upę	per	kel	ti	ož	ką,	ko	pūs	tą	ir	
vil	ką.	Tri	ni	to	riai	bu	vo	pri	pra	tę	gy	ve	ni	mo	klau	si	mus	iš	mąs	ty	ti,	
tai	jie	be	ma	tant	se	ne	liui	pa	dė	jo	gal	vo	sū	kį	iš	spręs	ti:	ko	pūs	tą	už
mo	vė	ož	kai	ant	ra	gų,	kad	ši	jo	ne	su	ės	tų,	o	vil	kas	ož	kos	ne	puo	lė,	
nes	jam	ne	vir	tos	dar	žo	vės	ger	klė	je	strin	ga.

Nusiðypsokime 
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Kal va ri jų mal di nin kai.	Nuo	Je	ru	za	lės	baž	ny	čios	jau	
be	veik	350	me	tų	per	kal	vas	ir	miš	kus	mal	di	nin	kai	ei	na	
Kry	žiaus	 ke	lią.	 Prieš	 250	me	tų	mal	di	nin	kai,	 ei	da	mi	
ta	ke	liu	nuo	kal	no	iki	Ne	ries,	pa	gal	upę	iki	kop	ly	čios	
Žir	mū	nų	 kal	ne	lio	 pa	pė	dė	je,	ma	ty	da	vo,	 kaip	 dygs	ta	
mū	ri	nis	Tri	na	po	lio	vie	nuo	ly	nas	vie	toj	50ties	me	tų	se
nu	mo	me	di	nio	bei	Švč.	Tre	jy	bės	baž	ny	čia.	Pas	ku	ti	nius	
du	 šimt	me	čius	mal	di	nin	kai	 stebėdavo,	 kad,	 vi	siems	
ta	ku	pro	sto	tis	pra	ėjus,	dar	šla	ma	nu	kri	tę	la	pai,	links
ta	smil	gos	ar	net	ky	la	dul	ke	lės	(jei	va	sa	ra	to	kia	sau	sa	
kaip	šie	met).	Ar	ba	dus	liai	su	bil	da	me	di	nis	til	te	lis	ties	
Ked	ro	no	upe	lio	kop	ly	čia.	Tri	ni	to	riai	bu	vo	taip	įpra	tę	su	
žmo	nė	mis	kar	tu	mels	tis,	kad	no	ri	ir	to	liau	sa	vo	tra	di	ci
jas	tęs	ti.	Jei	gu	pa	ty	liu	kais	miš	ke	su	sto	tu	me,	tarp	aukš	tų	
me	džių	vir	šū	nių	išgirstume	švel	nų	gri	ga	liš	ką	gie	do	ji	mą,	
nes	 tais	 lai	kais	Li	tur	gi	nės	 va	lan	dos	 (bre	vi	jo	rius)	 dar	
ne	bu	vo	iš	vers	tos	į	lie	tu	vių	kal	bą.

Dvie se drą siau.	Vi	sai	ne	se	niai,	tam	sų	ru	dens	va	ka	rą,	vie	nas	re	ko
lek	ci	jų	 da	ly	vis	 iš	Žir	mū	nų	 tro	lei	bu	sų	 žie	do	ke	lia	vo	 į	Tri	na	po	lį*.	
Ly	no	jo,	ki	lo	rū	kas.	Žmo	gus	nu	si	lei	do	laip	tu	kais	ir	ėjo	ke	liu,	vos	ne	
vos	prie	ša	ky	je	Tri	na	po	lio	baž	ny	čios	bokš	te	lius	ma	ty	da	mas.	Ne	jau	ku	
ir	bau	gu,	bet	pa	ty	liu	kais	jį	pa	si	vi	jo	ki	tas	ke	liau	nin	kas.	„Ačiū	Die	vui,	
kad	jūs	pa	si	ro	dė	te.	Man	taip	bau	gu	šiuo	ke	liu	vie	nam	ei	ti“,	–	sa	ko	
sku	ban	ty	sis	į	re	ko	lek	ci	jas.	Anas	at	si	lie	pia:	„Ge	rai	jus	su	pran	tu,	nes	
aš	ir	gi	ties	šia	vie	ta	bi	jo	da	vau,	kai	dar	bu	vau	gy	vas“.

o iš ko čia juokiamasi?
Nuotrauka	rasta	provincijos	archyve.	
Kun.	Kęstutis	Trimakas	(dešinėje)	ir	
t.	Jonas	Raibužis,	SJ.

*	Dabar	Trinapolyje	–	Vilniaus	arkivyskupijos	rekolekcijų	namai.

Nusiðypsokime 
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Ked ro no rie du liu kai.	Ne	tik	mes	ži	no	me	apie	gar	si	ą	sias	tri	na
po	li	nes	ban	de	les	su	bal	tu	cuk	ri	niu	kry	žiu	mi	ant	vir	šu	ti	nės	plu	tos,	
nes	ge	rie	ji	tri	ni	to	riai,	o	ypač	bro	lis	ke	pė	jas	mė	go	ban	de	les	vi	siems	
da	ly	ti.	Ar	tė	jant	Ka	lė	doms,	bro	lis	pri	ke	pė	vi	są	ve	ži	mą	ban	de	lių	ir	
ruo	šė	si	va	žiuo	ti	8	km	iki	Vil	niaus	se	na	mies	čio.	Ki	ti	bro	liai	jį	at
kal	bi	nė	jo,	nes	bi	jo	jo,	kad	til	tas	per	Ked	ro	no	upe	lį	ga	li	įlūž	ti,	mat	
ke	pė	jas	pats	bu	vo	kaip	di	džiu	lė	ban	de	lė.	Taip	ir	at	si	ti	ko	–	sma	giai	
iš	va	žia	vo	iš	kie	mo,	o	ly	giai	ties	til	to	vi	du	riu	šis	įgriu	vo	ir	be	ga	lės	
ban	de	lių	iš	si	ri	to	į	upe	lio	va	gą,	nu	rie	dė	jo	į	pa	kal	nę.	Už	tai	šian
dien	kar	tais	Trinapolyje	 ran	da	me	 akmenų,	 panašių	 į	 bandeles.	
Kai	vie	nas	kal	ba	„apie	til	tus,	ki	tas	apie	mil	tus“,	tai	kaip	tik	apie	
šį	is	to	ri	jo	je	ap	ra	šy	tą	įvy	kį.

3½	puo	du	ko	Pr	18,	6
½	ar	ba	ti	nio	šaukšte	lio	Kun	2,13
2	ar	ba	ti	niai	šaukšte	liai	1	Kor	5,	6
1	ar	ba	ti	nis	šaukšte	lis	1	Kar	10,	2
1	puo	du	kas	Pat	30,	33
2	puo	du	kai	Iš	15,	25
6	Iz	10,	14
1	puo	du	kas	Pr	24,	43
1	šaukš	tas	1	Sam	14,	25
2	puo	du	kai	1	Sam	30,	12
2	puodukai	1	Sam	30,	12
1	puo	du	kas	Sk	17,	23

	 Per	si	jo	ti	Pr	18,	6	ir	Kun	2,	13	su	1	Kor	
5,	6	ir	1	Kar	10,	2	ir	pa	dė	ti	at	ski	rai.	Iš	trin
ti	Pat	30,	33	ir	Iš	15,	25,	pri	de	dant	Iz	10,	
14	po	vie	ną	iš	kar	to	ir	ge	rai	iš	plak	ti.	Po	
tru	pu	tį	dė	ti	Pr	18,	6	mi	ši	nį	pa	kai	to	mis	su	
Pr	24,	43,	pra	de	dant	ir	bai	giant	sau	so	mis	
su	dė	ti	nė	mis	da	li	mis.	Įmai	šy	ti	1	Sam	14,	
25	ir	ta	da	su	dė	ti	ka	po	tus	1	Sam	30,	12	ir	
Sk	17,	23.	Su	dė	ti	teš	lą	į	Pat	30,	33uo	tą	
ir	Pr	18,	6	api	bars	ty	tą	py	ra	gui	in	dą.	Įdė	ti	
į	Mt	6,	30,	nu	sta	ty	ti	Pr	5,	25	laips	nius	ir	
kep	ti	Lk	10,	1	mi	nu	čių.	Ta	da	Lk	9,	16	ir	
pa	ga	liau	Pr	2,	3.
 Ska naus!

na, o tiems, ku rie jau apie ar tė jan čias Ka lė das sva jo ja 
ar ko kiai ki tai šven tei ruo šia si, pa gal šį re cep tą siū lo me 
iš si kep ti

ŠVEn TrAŠ Čio Py rA GĄ

Nusiðypsokime 
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