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Provincijolo þodis
T. Antanas Saulaitis, SJ

„Eikite į miestus ir kaimus...“
Mes dar nesame taip nutolę nuo kaimo,
kaip kai kurių kitų šalių miesto vaikai, ku
rie pamatę karvę klausia: „Koks čia arklys
su krepšiu tarp kojų?“ Todėl ir skaudu, kad
net du trečdaliai valstybės išteklių skiriama
sostinei, nors dažnai girdime kartojant, kad
„Vilnius – dar ne visa Lietuva“. Žmonės
negailestingai vertina valdiškas įstaigas
ir tvirtai įsitikinę, kad net jeigu visi šalies
gyventojai kur nors pradingtų, valstybės
tarnautojai ir toliau vienas kitam ramiai
popierėlius siuntinėtų. Kartais panašiai ir
mokytojai pajuokauja: „Mokykloje būtų
visai lengva, jeigu nebūtų vaikų“… Sykį
per muzikos pamoką taip ir nutiko: mo
kytojas užsimerkęs grojo akordeonu, o
mokinukai vienas po kito išsėlino iš kla
sės, palikdami jį apsuptą vien tik skambių
akordų…
Nežinia, ką konkrečiai šv. Ignacas bei
jo pirmieji draugai XVI a. siekė pabrėžti
jėzuitų įžaduose įrašydami: „Pasižadu...
amžiną neturtą, skaistumą ir klusnumą bei
ypač rūpintis vaikų mokymu…“ „Vaikai“
šiuo atveju reiškia ne vien amžių, čia kal
bama apie tuos, kurie dar nėra pakankamai
išprusę ar išsilavinę, kad galėtų jaustis vi
saverčiais žmonėmis. Tokius įžadus duoda
visi jėzuitai – profesoriai, mokslininkai,
administratoriai, rašytojai, dirbantys para
pijose, kapelionai, – ne vien tik auklėtojai
ar pedagogai.
Nors daug jėzuitų dėsto universite
tuose ar gimnazijose, užsiima moksliniu
darbu, tarnauja nevalstybinių organizacijų
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centruose ar Bažnyčios įstaigose, lygiai
taip pat mielai jie moko gatvės vaikus,
apaštalauja kaimuose, veikia tarp kalinių,
ligonių, benamių, pabėgėlių bei tremtinių,
rūpinasi neįgalių žmonių sielovada.
Mūsų provincijos veiklos centrai įsikūrę
Lietuvos didmiesčiuose: Vilniuje, Kaune
ir Šiauliuose, o užsienyje – Čikagoje bei
Klyvlende (seniau dar buvo ir Londone,
Melburne, Montevidėjuje, Monrealyje, San
Paule). Prieš 300–400 metų šiame sąraše
buvo ir tokios Lietuvos bei Latvijos vie
tovės, kurios anais laikais nelabai galėjo
didmiesčiais vadintis: Kražiai, Židikai,
Bartiškė, Viduklė, Lyduvėnai, Merkinė,
Mint auj a, Bausk ė, Jon išk is, Vad akt ai,
Pabiržys, Subačius, Lauksodis, Pašiaušė,
Linkuva, Šeduva bei daug kitų. Sovietme
čiu valdžiai žinomi jėzuitai buvo skiriami
dirbti į kuo mažesnes ir atokesnes Lietuvos
parapijas – Ariogalą, Linkmenis, Skaisgirį,
Kabelius, Raguvą, Sidabravą, Palūšę, Če
kiškę, Švenčionis. Sovietai net ir nenujautė,
kad šis kenkėjiškas darbas jėzuitams netgi
padeda įgyvendinti jų įžadą. Septyniolika
Sibiran ištremtų jėzuitų aplankė tiek lage
rių ir tremties vietų, kiek tik aplinkybės
leido. Mes sakydavome: „Stok į Jėzaus
Draugiją ir pamatysi pasaulį“.
Dabar provincijoje daugumos savo
namų, mokyklų, bažnyčių ar misijų ne
beturime, tačiau nuolatos automobiliais,
autobusais ar traukiniais (užsienyje – ir
lėktuvais) keliaujame talkinti klebonams,
mokytojams, vienuolijoms, į sveikatos
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įstaigas, vasaros stovyklas, rekolekcijas,
žiemos kursus, laidotuves. Darome tai dėl
žmonių ir savęs.
Aš jau šeštus metus Lietuvoje. Viena
iš mano vaikystės svajonių buvo aplankyti
ar bent pamatyti visus 700 Lietuvos pilia
kalnių. Bet išėjo kitaip. Dar didesnį ma
lonumą patyriau lankydamasis parapijose,
mokyklose, susipažindamas su jaunimu ir
šeimomis. Kai kur buvau tik kartą, kitur
– ir po keletą. Sąrašas išėjo tikrai ilgas,
tačiau jis dar nepilnas: Anykščiai, Bety
gala, Bijutiškis, Birštonas, Biržai, Būd
vietis, Būtingė, Debeikiai, Druskininkai,
Garliava, Inkūnai, Inturkė, Jašiūnai, Jo
nava, Joniškis, Juodkrantė, Kaišiadorys,
Kaltinėnai, Kalvarija, Kelmė, Kėdainiai,
Kybartai, Kirdeikiai, Kražiai, Kretinga,
Kurtuvėnai, Lentvaris, Linkmenys, Liu
bavas, Marcinkonys, Merkinė, Molėtai,
Naujamiestis, Naujoji Vilnia, Nemunai
tis, Pabiržė, Pakruojis, Palanga, Palūšė,
Panevėžys, Paš iaušė, Pašilė, Paštuva,
Pivašiūnai, Prienai, Punia, Radviliškis,
Raseiniai, Raudondvaris, Rokai, Rum
šiškės, Sangrūda, Skuodas, Stakliškės,
Šauk ėn ai, Šed uv a, Šil ut ė, Šumsk as,
Šventoji, Tauragė, Telšiai, Tytuvėnai,
Toliejai, Tryškiai, Troškūnai, Ukmergė,
Utena, Vidiškės, Viduklė, Vilkija, Visa

ginas, Zarasai, Žagarė, Žasliai, Želva…
Mūsų – lietuvių ir latvių – jėzuitų būrelis
nedidelis, bet padauginkime ilgoką vietovių
sąrašėlį keliasdešimt kartų ir suprasime, kaip
sumaniai šv. Ignacas savo sekėjus siuntė tal
kinti kitiems Gerąja Naujiena dalytis.
Kadangi tėviškėje rūpindavausi dar
žu, nuo dvylikos iki aštuoniolikos metų
dirbau ūkyje, vėliau globojau didžiulį jė
zuitų daržą, net ir Čikagoje su moliūgais
bei serbentais kalbėdavausi, dėl to ir dabar
bet kur nuvažiavęs randu bendrą kalbą apie
ūkį, gamtą, tikėjimą, šeimą, vaikus, praeitį
ir ateitį. Nukeliavęs į kokį nors užkampį
sutinku anksčiau nematytą žmogų. „Aš jus
pažįstu“, – sako Katalikų radijo „Mažosios
studijos“ klausytojas. Bet kaip barzda per
radiją matosi, niekaip nesuprantu…
Ryšys su kukliais, toli gyvenančiais
ir tokiais skirtingais žmonėmis padeda
išlaikyti pažiūrų, žinių, nuotaikų, pojūčių
pusiausvyrą, taip reikalingą, kad galėtum
kuo tikroviškiau būti Bažnyčioje, valstybė
je, pasaulyje. Užtat ne mažiau tikru jėzuitu
jautiesi dėstydamas valstybiniame univer
sitete, su vaikučiais pievoje žaisdamas ar
kaime mokydamasis labai gyvenimiško
tikėjimo iš žmonių, visko mačiusių ir viską
tyra širdimi išgyvenusių. Jie yra Viešpaties
– ir mūsų – bičiuliai.

Jėzuitų kolegija Kražiuose dabar. Mindaugo Kavaliausko nuotr.
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T. Gediminas Kijauskas, SJ

Dievo Apvaizdos
duotoji misija
Baigiantis II pasauliniam karui, dešim
tys tūkstančių lietuvių pasitraukė ar buvo
išstumti iš Tėvynės. Dauguma jų susibūrė
pabėgėlių stovyklose. Po kelerių metų, ne
galėdami grįžti namo, kai kurie iškeliavo į
Ameriką, Kanadą, Angliją, Pietų Ameriką,
Australiją. Bažnyčiai rūpėjo šių po „platųjį
pasaulį pasklidusių“ žmonių likimas: kas
patarnaus jų dvasiniame gyvenime? Popie
žius Pijus XII ir Jėzaus Draugijos generolas
t. Jeanas Baptiste Janssensas atkreipė dėme
sį į lietuvius jėzuitus, po karo taip pat atsidū
rusius Vakaruose, ir būtent jiems paskyrė šią
misiją. Nuo 1937 m. Jungtinėse Amerikos
Valstijose dirbantis t. Jonas Kidykas 1948
m. buvo paskirtas laisvojo pasaulio lietuvių
jėzuitų vyresniuoju.
JAV naujieji ateiviai gausiausiai būrėsi
Čikagoje. Būtent čia t. Kidykas kartu su iš
Europos atvykstančiais kitais jėzuitais, prieš
karą išsiųstais studijuoti į užsienį, 1948 m.
rugsėjo 25 d. pietinėje Čikagos miesto dalyje
– 8101 Champlain Avenue – įkūrė pirmuo
sius Lietuvos jėzuitų provincijos namus iš
eivijoje. Pirmieji tų namų gyventojai buvo t.
Kidykas, t. Borevičius ir, tada dar klierikas,
Jonas Sukackas. Jie tuojau pat pradėjo tal
kinti lietuvių parapijose (tuo metu Čikagoje
jų buvo 12) ir užmezgė ryšius su lietuvių
organizacijomis. Jėzuitų namuose skautai
rinkosi į sueigas. T. J. Borevičius tapo atei
tininkų dvasios vadu. 1949 m. balandžio 21
d. iš Italijos atvyko t. Juozas Vaišnys. Liepos
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7 d. jis buvo paskirtas skautų dvasios vadu
ir energingai pradėjo plačią veiklą. Liepos
mėnesį trys kandidatai pareiškė norą stoti
į Lietuvos jėzuitų provinciją. Spalio 27 d.
pradėta katalikų radijo valandėlė lietuviškai,
o gruodžio mėnesį t. Vaišnys buvo paskirtas
jėzuitų žurnalo „Laiškai lietuviams“ redak
toriumi. 1950 m. vasario mėnesį pasirodė
pirmasis numeris. Po platųjį pasaulį paskli
dusius tėvynainius žurnalas lankė iki 2000
m. pabaigos.
1950 m. sausio 25 d. t. Borevičius, su
kvietęs keletą išeivijos veikėjų, aptarė būti
nybę Čikagoje įsteigti lituanistinę mokyklą.
Planui visi pritarė. Taip gimė Čikagos aukš
tesnioji lituan istikos mokykla, savo darbą
pradėjusi kovo 11-ąją Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokyklos patalpose.
Tais pačiais metais į Čikagą atvyko ir
daugiau jėzuitų: Vladas Mikalauskas, Jonas
Kubilius, Jonas Bružikas ir Bronius Kriš
tanavičius. Pirmieji jėzuitų namai darėsi
ankšti. 5541 S. Paulina Street buvo surasti
kiti. Iš Anglijos atvyko t. Bruno Markaitis.
Jis vadovavo misijoms ir rekolekcijoms,
talkino rengiant radijo valandėles ir reiškėsi
spaudoje. „Naujoji rezidencija pamažu tapo
centru ir atrama visiems lietuviams jėzui
tams tiek Amerikoje, tiek kituose kraštuose.
Ją pamėgo ir lietuviškoji visuomenė, kuri
vis dažniau susirinkdavo naujose patalpose
aptarti tremties problemų“ („Lietuvos jėzui
tai“, 1957 m.).
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Platėjantys misijų horizontai

Nuo pat pradžios lietuviai jėzuitai sie
kė aptarnauti ir kitur likimo nublokštus
lietuvius. Jau 1949 m. t. Kidykas lankėsi
Pietų Amerikoje, norėdamas susipažinti su
tenykščių emigrantų padėtimi. Itin sunkiai
gyvenančius rado Urugvajuje. „Komunistai,
išnaudodami kiekvieną progą, ypač matyda
mi baisų žmonių skurdą, pradėjo juos traukti
po raudona vėliava, žadėdami visokią pa
galbą [...], [jie] daug žmonių suklaidino“.
Kadangi dvasiniai patarnavimai lietuviams
buvo apgailėtini, jėzuitai nutarė ten steigti
naują parapiją. Šį planą patvirtinus jėzuitų ge
nerolui, 1951 m. t. Bružikas ir t. Mikalauskas
išvyko į Pietų Ameriką. Naujieji misionieriai
apsigyveno Montevidėjuje. Aukojo Mišias,
vadovavo rekolekcijoms, lankė šeimas, pra
dėjo pusvalandinę lietuvišką radijo laidą.
Visa tai greitai atnešė gražių vaisių – žmo
nės būrėsi į organizacijas, susitelkė lietuvių
choras.
1952 m. buvo paskirtas naujas lietuvių
jėzuitų vyresnysis Amerikoje – t. Bronius
Krištanavičius. Jis pasikvietė t. Bružiką
aptarti finansinio vajaus ir bažnyčios bei
jėzuitų namų statybos Montevidėjuje. Į va
jų dosniai atsiliepė JAV lietuviai. Statybai
vadovavo t. Mikalauskas. Iš Ispanijos at
vykęs t. Jonas Giedrys rūpinosi dvasiniais
patarnavimais. Netrukus prie jų prisidėjo
mokslininkas ir ilgametis profesorius t. Juo

Montevidėjaus lietuvių bažnyčia

zas Venckus. 1954 m. Lietuvos Nepriklau
somybė paminėta jau naujose patalpose.
Žmonės savo džiaugsmą „išreiškė taip gar
siai giedodami, kad komunistai manė, jog
t. Mikalauskas lauke pastatė garsiakalbius.
Garsiakalbių nebuvo. Jų ir nereikėjo, nes
didelis Montevidėjaus lietuvių džiaugsmas
galingai veržėsi iš laimingų krūtinių“.
Naujoje parapijoje užvirė veikla. Šalia
bažnyčios buvo įrengta didelė ir patogi
sporto aikštė. Salėje nuolat vyko draugi
jų susirinkimai, minėjimai ir vaidinimai.
Kitose patalpose – katekizmo pamokos,
lituanistinė mokykla, filmai vaikams, tauti
niai šokiai. Miesto centre lietuviai pradėjo
rengti istorinių Lietuvos įvykių minėjimus,
kuriuos lankė ir rinktinė Montevidėjaus
publika. Urugvajaus senatoriai katalikai
senato posėdžiuose prabilo apie Lietuvą ir
prašė vyriausybės kelti Lietuvos išlaisvini
mo klausimą Jungtinėse Tautose. Montevi
dėjaus arkivyskupas, susipažinęs su lietuvių
parapijos organizacijomis, kaip pavyzdį jas
rodė savosioms. Jis gėrėjosi lietuvių religi
nėmis tradicijomis, papročiais, tautiniais
drabužiais, liaudies dainomis ir šokiais.
Urugvajuje lietuvių jėzuitų misija baigėsi
1998 m. spalio 31 d., kartu su t. Jono Gied
rio žemiškąja kelione.
Iš Urugvajaus lietuviai jėzuitai dažnai
pasiekdavo Argentiną ir Braziliją, kur lietu
viai taip pat buvo gausiai susitelkę. Čia per
misijų dienas ir rekolekcijas palaiminta daug
santuokų, išklausyta tūkstančiai išpažinčių,
pakrikštyta keliasdešimt paaugusių vaikų ir
atnaujintas religinis lietuvių gyvenimas. 1955
m. vasario mėnesį, pasibaigus Montevidėjaus
bažnyčios statybai ir lietuviams jėzuitams
planuojant įsikurti Brazilijoje, ten nusiųstas
t. Vladas Mikalauskas. Deja, netikėta jo
mirtis 1956 m. sausio 23 d. sustabdė visus
pradėtus darbus. Tačiau lietuviai jėzuitai
San Paulo lietuvių kolonijos neišsižadėjo
ir ketino sugrįžti, kai tik galės. Parapija čia
buvo įsteigta 1968 m. Kurį laiką ten darba
vosi t. Bružikas, t. Kidykas, t. Daugintis ir t.
Saulaitis. 1977 m. San Paulo lietuvių jėzuitų
misija perleista lietuviams saleziečiams.
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Iš kairės: t. L. Zaremba, t. J. Bružikas ir
A. Saulaitis San Paule 1968 m.

lius, iki tol gyvenęs ir sėkmingai darbavęsis
Prancūzijoje. Kadangi mokėjo prancūziškai
ir angliškai, jis atrodė tinkamiausias žmogus
darbuotis Monrealyje, kur lietuviai gyveno
anglų ir prancūzų kultūrų apsuptyje.
Pirmieji žingsniai nebuvo lengvi. Laiki
nai apsigyveno prancūzų jėzuitų kolegijoje.
Reikėjo rasti žmonių, suburti juos į parapi
ją, rūpintis mokykla ir draugijomis, lankyti
ligonius, būti raštinėje, priimti ateinančius
„klebonijon“. Nors persiplėšk – visur nesu
spėsi. Todėl 1951 m. iš Paryžiaus pasišaukė
t. Kazimierą Pečkį. Po metų atvyko ir antras
pagalbininkas – t. Juozas Aranauskas. Rūpin
tis statyba bei telkti lėšų atvyko ir t. Jonas
Kidykas, o po jo – t. Jonas Raibužis. 1954 m.
sausio 1 d. buvo baigta klebonijos statyba, o
1955 m. rugsėjo 25 d., dalyvaujant gausybei
svečių iš JAV ir Kanados, kardinolas Leger
pašventino naująją Aušros Vartų bažnyčią.

Tuo pat metu lietuvių jėzuitų tarnystės lau
kė ir šiaurinė žemyno dalis – Kanada. Dar
1946 m. t. Stasys Kulbis buvo iškviestas iš
Paryžiaus aptarnauti pabėgėlių šioje šalyje.
Jis pirmas pradėjo nuolatinį ir sistemingą
sielovados darbą. Daug metų jam teko gy
venti kaip čigonui. Kadangi lietuviai
dirbo visoje Kanadoje, jis keliaudavo
tūkstančius mylių laivais, trauki
niais, autobusais ir automobiliais,
lėktuvais, traktoriais ir arkliais, lan
kydamas ne tik miestus ir miestelius,
bet ir kaimus, girių glūdumas bei
kasyklų urvus, nepaisydamas nei žie
mos speigų, nei pusnių, nei vasaros
karščių. Didesnėse stovyklose rengė
rekolekcijas, mažesnėse – aukojo
Mišias ir teikė sakramentus. Savo
gera širdimi, rūpestingumu, giedria
nuotaika ir pasiaukojimu t. Kulbis 1991-ųjų metų San Paulo skautų stovyklų vėliavos
paguodė ne vieną lietuvį, beliūdin
tį svetimame krašte, o tardamas reikalingą
Tačiau nei parapijos kūrimas, nei baž
žodį – tiek stovyklų vadovams, tiek valdžios nyčios statyba nėjo taip sklandžiai, kaip
įstaigose – ne vienam parūpino lengvesnes norėjosi. T. Kubilius atvyko, galima sakyti,
gyvenimo sąlygas. Maža tėra lietuvių Kana į tuščius laukus – parapijos nebuvo nė užuo
doje, kurie nepažintų t. Kulbio ir neprisimintų mazgos. Neradus patogesnės vietos, teko
jo dėkinga širdimi.
apsigyventi labai skurdžiose patalpose ir
Pasibaigus darbo sutartims, vis daugiau kovoti ne tik su lietumi, šalčiu, bet ir su žiur
lietuvių plaukė į didžiuosius Kanados mies kėmis... Vis dėlto stipri viltis, pasitikėjimas
tus. Nemažai jų atvyko į Monrealį. Monrea Dievo Apvaizda, ištvermė ir pasiaukojimas
lio arkivyskupas P. E. Leger kvietė lietuvius atnešė gausių vaisių. Buvo suorganizuota li
jėzuitus čia įkurti antrą lietuvių parapiją. tuan istinė šeštadienio mokykla, aukštesnieji
1950 m. tam buvo paskirtas t. Jonas Kubi lituanistikos kursai, būrėsi parapijos choras,
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įsisteigė Lietuvių katalikių moterų organi
zacijos skyrius, kitos organizacijos. Telkėsi
jaunimas – skautai ir ateitininkai, ansamblis
„Gintaras“, sporto klubas „Tauras“, įsisteigė
Lietuvių bendruomenės skyrius. Atsirado
parapijos knygynas-skaitykla, lietuvių bankas
„Litas“. Prie parapijos įsikūrė Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolynas.
Per penkis dešimtmečius parapijai
be jos kūrėjo – pirmojo klebono t. J.
Kubiliaus – vadovavo t. J. Borevičius,
t. K. Pečkys, t. L. Zaremba, t. J. Ara
nauskas ir t. K. Ambrasas. 2000 m.,
švenčiant auksinį parapijos jubiliejų,
Monrealio arkivyskupas kardinolas
Jeanas Claude Turcotte rašė: „Per
penkiasdešimt metų šiai Monrealio
bažnyčiai jūs nešėte savo krikščio
niško paveldo turtus ir prisidėjote
puošiant religinę mūsų vyskupijos mozaiką.
Džiaugdamasis gražia sukaktimi, meldžiu
Aušros Vartų Dievo Motiną, kad globotų
jūsų bendruomenę ir ją turtintų gausiomis
dovanomis“.
Atšventę jubiliejų, lietuviai jėzuitai savo
misiją Monrealyje baigė. 2001 m. vasario 28
d. parapija buvo perduota Monrealio arkivys
kupijai, o joje darbuotis pakviestas kunigas
iš Lietuvos.
Lietuvių jėzuitų misijos nusidriekė ir
dar toliau: du broliai, Stasys Tamkvaitis ir
Mykolas Andriejauskas, dirbo Afrikoje; t.
Donatas Slapšys dar ir šiandien darbuojasi
Indijoje; du tėvai, Paulius Rabikauskas ir
Antanas Liuim
 a, dešimtmečiais profeso
riavo garsiajame Grigaliaus universitete
Romoje; t. Vincentas Pupinis dirbo tarp
Rytų apeigų katalikų Europoje ir Brazilijoje;
t. Stasys Gaidelis apaštalavo tarp lietuvių ir
latvių Australijoje; t. Pranas Liuima dėstė
fiziką Bostono kolegijoje; t. Stanislaus La
dusans – filosofijos profesorius Brazilijoje.
Dar keli provincijos nariai rengė programas
Lietuvai ir Latvijai Vatikano radijuje, o t.
Anicetas Tamošaitis – Madride. Nemažai
lietuvių kilmės jėzuitų darbavosi kitose JAV
jėzuitų provincijose. Visi jie laisvai kalbėjo

lietuviškai ir, progai pasitaikius, neslėpė
savo kilmės. Visi tarp svetimtaučių garsėjo
neeiliniais gabumais ir užėmė svarbias pa
Jaunimo
centras, jėzuitų
koplyčia
ir namai
Čikagoje

reigas.

Jaunimo centro statyba

Baigiant įsikurti Montevidėjuje ir Mon
realyje, didesnį dėmesį buvo galima skirti
Čikagos lietuviams. Greitai įsitikinome, kad
reikia erdvesnių patalpų jaunimo ir suaugu
siųjų organizacijoms, jų susirinkimams bei
veiklai.
Jaunimo centro statybos idėja nuolat
buvo gyva, apie tai buvo galvojama ir ieš
koma patogios vietos. Ji buvo surasta 1954
m. 56-osios ir Claremont gatvių kampe. Kol
Čikagos kardinolas ir Romoje gyvenantis
jėzuitų generolas pritarė statybai, atėjo 1955
metai. Atsižvelgus į daugybę pavienių žmo
nių bei įvairių organizacijų pageidavimų,
pradėti rengti didžiojo užmojo įgyvendini
mo planai. Šiam religiniam bei kultūriniam
centrui buvo keliami dideli iššūkiai: to
meto lietuviai buvo labai susiskaldę, vy
ravo nesantaika ir kivirčai. Būtinai reikėjo
vietos ir pastato, kur po vienu stogu galėtų
rinktis ir tautinį bei kultūrinį darbą dirbti
visi lietuviai, kad ir kokių pažiūrų jie būtų.
Būsimajame Centre buvo numatyta pakan
kamai kambarių mokyklai, trys salės, keli
kambariai žaidimams, susirinkimams bei
kitiems poreikiams. Buvo planuojama sta
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tyti ne tik Jaunimo centrą, bet ir koplyčią bei
jėzuitų rezidenciją. Vysk. Vincas Brizgys
primygtinai prašė į statybos planus įtraukti
ir patalpas Čikagos aukštesniajai lituanis
tinei mokyklai, antraip ji netrukus galėjo
užsidaryti.
Centro statybą rėmė ir globojo garbės
komitetas, kurį sudarė vysk. V. Brizgys, Lie
tuvos konsulas dr. Petras Daužvardis, visi
Čikagos lietuvių parapijų klebonai ir apie
20 įvairių organizacijų pirmininkų. 1956
m. liepos 29 d. žemė statybai buvo prakasta.
Tuo metu didelių santaupų jėzuitai neturė
jo. Lėšas rinkti padėjo pavieniai asmenys,
lietuvių organizacijos. Labai ištvermingai
ir visa širdimi dirbo t. Vaclovas Gutauskas.
Jo dėka atsirado dosnių rėmėjų.
1957 m. spalio 6 d., nors iki galo ne
baigtas, Jaunimo centras buvo oficialiai
atidarytas. Čikagos aukštesnioji lituanisti
nė mokykla savo darbą naujose patalpose
pradėjo jau rugsėjo mėnesį. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo 36 organizacijų atstovai
ir apie 800 svečių. Jubiliejiniame leidinyje
t. Juozas Vaišnys rašė: „Kai kurie dalyviai
labai nustebo pamatę, kad prie garbės stalo
sėdėjo įvairių tikybų ir įvairių partinių srovių

atstovai. Tačiau tai turėjo pabrėžti, kaip tėvai
jėzuitai supranta lietuvių vienybę. Buvo no
rėta konkrečiai parodyti, kad tai jiems nėra
tuščias žodis“.
Toliau t. Vaišnys cituoja „Laisvosios
Liet uv os“ raš in į atid ar ym o prog a: „Su
džiaugsmu turime pažymėti, kad lietuvių
jėzuitų ordinas, nuo Vilniaus universiteto
įsteigimo laikų kartu su lietuvių tauta per
gyvenęs daug tragiškų dienų, išliko lankstus
ir lietuviškas savo dvasia. Tėvai jėzuitai,
apsišarvavę mokslu ir tikėjimu, daug metų
išlaikė mokslo židinius, kurie ne vienam
lietuviui padėjo apsispręsti likti ne tik giliai
tikinčiu, bet ir sąmoningu lietuviu. Tėvų
jėzuitų pastangomis įsteigus naują lietuviš
ką židinį – Jaunimo centrą, – jiems tenka
išreikšti ne tik pagarbą, bet ir padėką bei
drauge pasidžiaugti pasiektais laimėjimais,
kurie, reikia tikėtis, kaip ir lig šiol, bus visų
mūsų laimėjimai...“
Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savano
rių sąjunga pageidavo, kad Jaunimo centro
sodelyje būtų paminklas žuvusiems už Tė
vynę. Bendromis ramovėnų, birutininkių,
savanorių, šaulių bei kitų lietuvių aukomis
jis buvo pastatytas ir 1960 m., švenčiant

Kanados lietuvių skautai Romuvos stovyklavietėje 2002 m.
Keturis dešimtmečius skautų kapelionai buvo t. S. Kulbis ir t. A. Saulaitis (ketvirtoje eilėje pirmas iš kairės)
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42-ąją kariuomenės įsteigimo sukaktį, iš
kilmingai pašventintas. Dabar kiekvienos
mums brangios šventės proga prie šio pa
minklo vyksta iškilmingos apeigos, dedami
vainikai, keliamos vėliavos ir pagerbiami
mūsų tautos didvyriai, paaukoję gyvybę už
Lietuvos laisvę. Ši vieta mums yra tapusi
antruoju Karo muziejaus sodeliu.
Vos tik Jaunimo centras atidarė duris
visuomenei, jame užvirė lietuviška veikla:
vyko susirinkimai ir posėdžiai; jaunimas
rinkosi į Aukštesniąją lituanistinę mokyklą
ir Pedagoginį lituanistikos institutą, skautų
sueigas ar ateitininkų susirinkimus, šoko
tautinius šokius; Čiurlionio galerijoje dai
lininkai ir S. Budrio foto archyvas rengė
parodas; repetavo Lietuvių operos choras
ir „Dainavos“ ansamblis…
1972 m., Jaun im o cent rą prap lėt us,
patalpas čia rado Pasaulio lietuvių ir Mu
zikologijos archyvai, Dariaus ir Girėno
lituanistinė pradžios mokykla, Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras, įvairūs kiti
archyvai. Buvo įrengta ir kavinė – viena
mėgstamiausių vietų, kurioje penktadie
niais dažnai vyksta įvairūs renginiai, o
sekmadieniais, po 10 val. Mišių, žmonės

renkasi pasikalbėti, pabendrauti, pasivai
šinti. 1975 m., Algimantui Keziui vado
vaujant, kavinė buvo praplėsta, išpuošta ir
įgavo dabartinį vaizdą.
Nuo pat įsik ūr im o Jaun im o cent rui
vadovavo ir jį administravo tėvai jėzui
tai. Direktorių pareigas ėjo t. K. Pečkys
(1956–1957), t. J. Kubilius (1957–1967),
t. J. Raibužis (1967–1968), t. J. Borevičius
(1968–1972), t. G. Kijauskas (1972–1974),
t. A. Kezys (1974–1977), t. A. Saulaitis
(1977–1980). Nuo 1980 m. Jaunimo centro
administravimą jėzuitai perleido pasau
liečiams. Tam tikslui išrinkta 12 asmenų
taryba. Vykdomasis organas – valdyba.
Pirmasis tarybos pirmininkas buvo dr. Jonas
Račkauskas (1980–1988), dabartinis – Vac
lovas Momkus. Valdybai šiuo metu vado
vauja Milda Šatienė. Daugybė pasauliečių
tyliai, iš idėjos, įsitraukė į Jaunimo centro
darbą, kuris ir toliau sklandžiai vyksta.
Praėjusių metų spalio 6 d. suėjo 45 metai
nuo Jaunimo centro atidarymo. Už ketverių
metų, 2007-aisiais, švęsime auksinį Jauni
mo centro jubiliejų!

Klyvlendas ir Lemontas

Jėzuitai sulaukė ir daugybės kitų su
si-telkusių lietuvių kvietimų ir prašymų
darbuotis pas juos, tačiau atsiliepėme tik
į kelis, nes „pjūtis didelė, bet darbininkų
maža“…
Jau nuo 1973 m. Klyvlendo lietuviai
klausė, gal jėzuitai galėtų atvykti į Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos parapiją. Jie
iš tolo gėrėjosi plačia Jaunimo centro veik
la ir teiravosi, ar panašios veiklos nebūtų
galima vystyti ir Klyvlende? Jų klebonas
Juozas Angelaitis už metų išeisiąs pensijon,
o lietuvių kunigų vyskupijoje trūksta.
Iš Romos atvykęs naujasis Klyvlendo
vyskupas Jamesas A. Hickey 1974 m. liepos
viduryje, vos spėjęs perimti vyskupo pa
reigas, kreipėsi į tuometinį lietuvių jėzuitų
provincijolą t. G. Kijauską. Jis prašė atvykti
pasitarti, siūlydamas imtis vadovauti Dievo
Motinos parapijai. Jėzuitų generolas Romo
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lionu tapo t. Leonas Zaremba. Jam išvykus
į Lietuvą eiti dvasios tėvo pareigų Kauno
kunigų seminarijoje bei dėstyti Vytauto
Didžiojo universitete, kapeliono pareigas
perėmė t. Algirdas Paliokas.

Dievo Apvaizdos keliai

Pal. J. Matulaičio
misijos koplyčia
Lemonte

je tam planui pritarė. 1974 m. rugpjūčio 24
d. t. G. Kijauskas ir t. L. Zaremba perėmė
vadovavimą Dievo Motinos parapijai. Vė
liau prisijungė iš San Paulo atvykęs t. J. Ki
dykas. Parapijoje užvirė veikla. Pasauliečiai
visur nuoširdžiai dalyvavo ir patys rūpinosi
Mišių liturgija, lituan istinėmis mokyklomis,
jaunimo ir suaugusiųjų organizacijomis,
atliko įvairiausius darbus organizuojant
renginius, koncertus, rečitalius, meno pa
rodas; vadovavo parapijos chorui (vėliau
pasivadinusiam „Exultate“), tautinių šokių
grupei „Grandinėlė“, ruošdavo sekmadie
ninę kavutę po pagrindinių Mišių, globojo
parapijos knygų kioską, rengė pusvalandžio
religinę radijo programą, tvarkė žiniaraščius
anglų ir lietuvių kalbomis. 1987-aisiais,
Lietuvos krikščionybės jubiliejiniais metais,
mūsų bažnyčia buvo atnaujinta – išpuošta
keturiais Marijos atvaizdais: Aušros Vartų,
Šiluvos, Pažaislio ir Žemaičių Kalvarijos,
–  ją pavadinant Lietuvos Madonų švento
ve. Visą atnaujinimo darbą atliko architek
tas Eduardas Kersnauskas. Tai buvo jo bei
daugybės parapijos savanorių auka Dievo
Motinos parapijai. Po 28 jėzuitų veiklos
metų parapijoje teliko vienas t. Kijauskas,
bet veiklą tęsia jaunieji parapijiečiai...
Į Čikagos priemiestį Lemontą jėzuitai
atvyko Pasaulio lietuvių centrui čia įsigijus
buvusios seminarijos patalpas. Taip įsikūrė
Pal. Jurgio Matulaičio misija, kurios kape
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Lietuvos jėzuitų provincija iš naujo
kūrėsi keturis kartus. Pirmą kartą į Lietuvą
jėzuitai atvyko 1569 m. ir apsigyveno Vilniu
je. Padedami Lietuvos kunigaikščių, vyskupų
ir didikų, jie nuaudė platų švietimo tinklą,
apėmusį Lietuvą, Latviją, Prūsiją, Gudiją,
Ukrainą ir dalį Lenkijos. Be kolegijų tėvai
jėzuitai buvo įsteigę daug mažesnių namų,
iš kurių misionieriai galėjo lengviau pasiekti
plačius liaudies sluoksnius ir prabilti į juos
lietuvių kalba, kurios didikai ir kilmingieji jau
nebevartojo. Sėkmingas apaštalavimo laiko
tarpis tęsėsi iki pirmojo Lietuvos ir Lenkijos
padalijimo.
Antrą kartą jėzuitai Lietuvoje kūrėsi 1923
m. Kaune atidarė gimnaziją. Padaugėjus
kunigų ir brolių, įsikūrė Šiauliuose ir Pa
gryžuvyje. Matydama tokį spartų Draugijos
augimą Lietuvoje, 1930 m. ordino vadovybė
įsteigė atskirą Lietuvos jėzuitų provinciją,
gyvavusią iki tremties metų.
Lietuvą užplūdus komunistams, trečią
kartą lietuviai jėzuitai kūrėsi 1948 m. Čikagoje.
Iš čia jie išarė plačią darbo dirvą JAV, Kana
doje ir Pietų Amerikoje, tačiau visada žvelgė
į pavergtą Tėvynę ir laukė ketvirtojo kūrimosi
laiko, kai Lietuva vėl kelsis laisvam gyveni
mui...
Jis atėjo kartu su 1990 m. kovo 11-ąja,
Nepriklausomybės atstatymu. Jau antrą
dešimtmetį šis kūrimas vyksta Kaune, Vil
niuje, Šiauliuose... Ir dar tiek daug reikėtų
kurti...
Dėkojame Dievui, kad į šį kūrimosi
darbą Dievo Apvaizda įtraukia ir daugybę
pasauliečių, kurių talentas, pasiekimai ir di
dis dosnumas įgalina mus visus drauge kurti
Dangaus karalystę atgimstančioje Lietuvoje
ir plačiajame pasaulyje.

Þmogus kely

Jūratė Grabytė

Kauno jėzuitų namai. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Saulėlydis ketvirtajame aukšte

„Nors dabar mes gyvename be jokių
rūpesčių, vis tiek mirtis kiekvienam yra sun
kus egzaminas, – sako vien žvilgsniu mane
išlydėdamas diakonas Vincas Biekša, nes po
širdies operacijos sugyti niekaip nenorinti koja
laiko jį lovoje, nors iš šelmiško akių spindesio
suprantu Vincą to egzamino nelabai bijant.
„Jis nebaisus, kai esi pasiruošęs. O mums
visiems kad ir rytoj gali tekti šį egzaminą
išlaikyti“, – smagiai antrina brolis Jonas
Urmonavičius, matyt, dėl smulkaus sudė
jimo visų Kauno jėzuitų namų gyventojų
vadinamas tiesiog Joneliu. „Jei nenukerta du
kirvukai, – suprask, sulauki 77-erių, – dar
reikia prasmukti pro dvi kilpeles, – kitaip
sakant, išgyventi iki 88-erių“, – toliau postrin
gauja broliai. – „Nors per daug ilgai žmogui
gyventi ir nereikėtų – kitaip pasidaro vargas
ir pačiam, ir kitiems“, – samprotauja pats va
saryje 88-erių sulaukęs br. Jonas.
Kauno jėzuitų namų vyresnysis t. Stasys
Kazėnas prisimena, kad atgavus nuniokotus
jėzuitams priklausiusius pastatus ir vėl pra
dėjus galvoti apie gyvenimą bendruomenėje,
Draugijos generolo buvę paraginti įrengti
patalpas, kuriose galėtų įsikurti senyvo am
žiaus sulaukę ar pasiligoję jėzuitai, kad po
visų sovietmečiu patirtų vargų ir kančių bent
dabar jie galėtų gyventi „kuo mažiau var
go sau ir kitiems sudarydami“. Pertvarkant
patalpas, prie kiekvieno kambario buvo
įrengtas dušas ir tualetas, o broliai įsitaisę
kaip kam patogiau – ankstesnį gyvenimą
dar primena vienas kitas kartu atsigabentas

baldas, paveikslai, knygos, savaip įrengtas
maldos kampelis.
Jauniausias ketvirtojo aukšto, kuriame
įsikūrę senoliai, gyventojas, gruodyje pro
„du kirvukus“ prasmukęs Vincas, sako,
kad apie tokią ramią senatvę nedrįsęs nė
pasvajoti! Pro šiuos namus praeidamas jis
dažnai mintijęs – o gal kada nors jėzuitai vėl
susirinks čia kartu gyventi?.. Galbūt dėl to į
„ketvirtąjį aukštą“ atsikraustęs bene vienas
pirmųjų. 1999-ųjų pavasarį įsiligojus a. a. t.
Jonui Danylai, nusprendęs iš Garliavos, kur
tuomet kartu darbavosi, su juo persikelti į
Kauną.
Vyriausi namų gyventojai – du Antanai.
T. Antanas Simonaitis, kuris sakosi nuo jau
nystės buvęs silpnos sveikatos, kovą sulaukė
93-ejų, o br. Antanui Masioniui sausį sukako
94-eri. Pro „dvi kilpeles“ pernai „praniro“
vyriausiuoju zakristijonu vadinamas br. Jonas
Minalga. Ši tarnystė jam teko dar 1940-ai
siais ir iki šiol jos neatsisako, – patarnauja
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, nors
pats prisipažįsta keletą kartų ir parpuolęs prie
altoriaus kunigams po kojų. „Iš didelio nusi
žeminimo“, – švelniai šaiposi iš jo broliai,
pačiam Jonui skaniai kvatojant… Na, o br.
Stanislovui Pečkevičiui, kurio graži žilų plau
kų kupeta prieš keletą metų dar šviesdavo Šv.
Kazimiero bažnyčioje Vil-niuje, ši gegužė
– jau aštuoniasdešimt pirmoji.
Ne tik gražus amželis vienija čia gyve
nančius senolius, bet ir bendri Pagryžuvio
naujokyno laikų prisiminimai. Tuo metu
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nauj ok yn e kar
tu buvęs ir metų
naštai dar nepasi
duodantis, dėl to
ir aukštu žemiau
įsik ūr ęs t. Ani
cetas Tamošaitis,
kurį broliai prisi
mena kaip drau
gišką ir paslaugų
naujoką. Nors ir
reng ės i kun ig u
Br. Vincas
tapti – tad jo pa
grindinis užsiėmimas būdavo studijos – kartą
neatsisakęs patalkinti vėdarus ruošusiam
tuometiniam naujokyno virėjui Vincui…
Ar broliai nesiekę kunigystės? Jonelis
sako, kad jį tėvas norėjo padaryti ūkininku
ir leido į žemės ūkio mokslus. O paskui,
sulaukus 21-erių, per vėlu buvo į kunigus,
nes pas jėzuitus mokslas ilgai trunka… Ar
būtų norėjęs? Suprantama, juk tik prastas
kareivis nenori tapti generolu, bet atsidavė
Dievo valiai. O jis žino, kaip geriau – juk
absoliučiai geriausio pašaukimo iš viso nė
ra…
Vincas aiškina, kad norėdamas tapti
kunigu, turėjai būti baigęs gimnaziją ar
bent progimnaziją, o broliui užteko ir ke
turių klasių. Tačiau jie nesijautę nė kiek
nuskriausti, – svarbiausias dalykas buvo
dvasinio gyvenimo troškimas. Jonas Minal
ga prisimena, kad stodamas į vienuolyną tik
pasirašyti temokėjęs. O brolio pašaukimas
irgi esąs labai prasmingas ir reikalingas,
ypač gyvenant bendruomenėje, nes kuni
gai visų darbų nudirbti negali. Jų misija
– apaštalauti, o broliai būdavę tėvų jėzuitų
pagalbininkai. Prie vienuolyno būta ir ūkių,
pvz., Pagryžuvio naujokynui priklausė net
80 hektarų žemės, tad broliams būdavo tik
rai daug darbo.
O kodėl jie, ūkininkų vaikai, rinkosi bū
tent jėzuitų vienuoliją? Vincas sako buvęs
dar labai jaunas, tiktai šešiolikos, ir jam
labai nepatikę, kad kitų vienuolijų broliams
reikėjo nešioti abitus. „Toji uniforma mane

12

atstumdavo. Pats nežinau kodėl“, – prisi
pažįsta jis. Bet troškimas vis tiek kirbėjęs.
Į parapiją trijų dienų misijoms atvykus t.
Bružikui, išgirdęs jo pamokslus ir prilipęs
kaip musė prie medaus… Širdyje lyg kaž
kas sakė: „Va, čia!“ Nors jo tėvas, norėjęs
Vincą padaryti gaspadoriumi, buvo labai
nepatenkintas!
Diakonu brolis tapo tik 1989 m., dirb
damas Garliavoje zakristijonu. Kadangi
parapija labai didelė, laidotuvių būdavo
net ketverios per dieną, o kunigų trūko.
Daugelis jų ragino Vincą priimti diakono
šventimus, tačiau ne taip paprasta pereiti iš
brolių į kunigų luomą. Nepakako vien pro
vincijolo ir vyskupo valios, – leidimo teko
prašyti net Romoje. Užtat Vincas iki šiol
Lietuvoje vienintelis jėzuitas – diakonas.
  T. Simonaitis irgi kunigu nebūtų galėjęs
tapti, nes tėvai buvo mažažemiai, o už mokslą
seminarijoje bei pragyvenimą kasmet reikė
dav o mok ėt i po
600 litų. Tač iau
tėvas turėjo brolį
Amerikoje, kuris
ir leidęs į mokslą.
Į naujokyną įsto
jo 1944-ais iais,
jau ašt uon er ius
metus kunigavęs.
Sak o ilg ėj ęs is
dvasingesnio gy
venimo, neužtekę
T. Antanas
vien klebonu bū
ti. Kalbėjęsis su pranciškonais, kapucinais
bei saleziečiais, bet jėzuitai patikę labiau
siai. Susipažino su t. Pranciškumi Masilio
niu, t. Jonu Bružiku, patraukė jų asmenybės,
jėzuitų gyvenimo būdas.
Po karo, kaip ir dauguma Lietuvoje liku
sių tėvų jėzuitų, t. Simonaitis buvo ištremtas
į Sibirą. Prasidėjus Chruščiovo „atšilimui“, po
penkerių metų paleistas. Jonelis pasakoja, kad
Sibire t. Simonaitis nuoširdžiai bendravęs su
kaliniais ir tremtiniais, tad žinodavęs, kieno
šeima gausiausia ir Lietuvoje vargingiausiai
gyvena. Pats siūlydavęsis į sunkiausius darbus
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ir uždirbtus pinigus siųsdavęs likimo draugų
šeimoms. Kai šie iš Lietuvos gaudavo padė
kas, labai stebėdavosi. Tik vėliau išaiškėjo,
kam iš tiesų jos buvo skirtos. Pats t. Antanas
kuklinasi – taip darydavęs, kai būdavo galimy
bė. Kadangi savo šeimos neturėjo, padėdavo
kitiems…
O pokariu išsklaidyti broliai, anot Vinco,
kaip kas išmanė, taip save ganė. Abu Jonai iš
pradžių gyveno Šiauliuose. Jonelis buvo Jono
zakristijono pa
galbininkas. Lie
jo žvakes, vėliau
daug metų dirbo
elekt rik u. Br.
Antanas daugiau
nei penk iasd e
šimt metų sąži
ningai zakristi
jonavo Eržvilke.
Br. Stasys taip
pat buv o zak
ristijonas, dirbo
Br. Jonas Minalga
ir „vald išk us“
darb us, daug
metų buvo Vilniaus apželdinimo tresto
gėlininkas, mat dar naujokyne kartu su a.
a. br. Alesiumi prižiūrėjo bites, darbavosi
šiltnamyje. Dėl to ir vėliau puošė bažnyčias,
rengdavo vadinamuosius Velykų karstus bei
Kalėdų prakartėles, kurių padarė net 42! Į
Krymą ekskursijon susiruošė, kad pamatytų,
kaip iš tiesų auga palmės… Dabar Stasys są
žiningai laisto ketvirtojo aukšto gėles, puošia
koplyčią, ypač stengiasi, kad gėlių niekada
netrūktų prie Marijos altoriaus…
Tačiau ir išblaškyti broliai stengdavo
si bendrauti, vienas kitą palaikyti. „Mums
daugiausiai padėjo Ignaco dvasia, – sako
Jonelis. – Naujokyne jėzuitams privalomos
vadinamos didžiosios rekolekcijos pagal šv.
Ignaco Dvasines pratybas. Taip padedami
labai tvirti dvasinio gyvenimo pamatai. Ir po
karo jėzuitams kasmet slapta vykdavo aštuo
nių dienų rekolekcijos. Specialiai tuo laiku
stengdavomės išeiti atostogų. Tai gaivindavo
ir palaikydavo mūsų dvasią“.

Brolis juokau
ja, kad jie esą „tik
resni“ jėzuitai už
tuos, kurie įstojo į
pogrindyje veiku
sią Jėzaus Draugi
ją, nes naujokyne
buvę tikrai gerai
parengti ir tai jun
tą bendraudami su
jėz uit ais „slap u
kais“. Šie nep a
Br. Jonas Urmonavičius
tyrė tikros jėzuitų
šeimos dvasios bei kitų svarbių dalykų, nes
tam nebuvo sąlygų. Broliai net ir nežinodavę,
kad vienuolija pogrindyje pasipildo naujais
nariais. Kartais su kai kuriais susitikdavę
rekolekcijose, bet tik numanyti galėdavę,
kad jie taip pat yra jėzuitai. Tačiau studijuo
dami užsienyje, bendraudami tarpusavyje ir
šie palengva įgyja tą pačią dvasią. O dabar,
kartu gyvendami, iš tiesų visi jaučiasi vienos
šeimos nariai!
…Kas rytą 7 valandą visi jėzuitų namų
gyventojai ketvirtajame aukšte įrengtoje
koplyčioje susirenka kartu pasimelsti – skai
to Šventąjį Raštą, medituoja. Vincas pastebi,
kad ypač karštai meldžiasi t. Antanas, savo
intencijomis apimdamas visą pasaulį – prašo
taikos, įžvalgumo įtakingiausiems pasaulio
politikams, sveikatos Šventajam Tėvui. Malda
broliai vienijasi ir su kitais senatvės negalių
kamuojamais lietuviais jėzuitais – prancūzų
jėzuitų namuose Kanadoje gyvenančiu t.
Juozu Aranausku bei Čikagos lietuvių jėzuitų
namuose slaugomu t. Vaclovu Gutausku.
Pusę aštuntos ketvirtojo aukšto klebonu va
dinamas t. Simonaitis jo gyventojams aukoja
šv. Mišias, o jam, kaip ir pridera, patarnauja
diakonas. „Ne visi, tokie „jaunikaičiai“ bū
dami, begalime nueiti į Mišias bažnyčion“,
– juokauja jis, nors iš tiesų tik prie patalo pri
kaustytų brolių vakare Mišiose nepamatysi.
„Mūsų tėvelis per dieną išklauso ir po keletą
Mišių, jeigu tik jų būna“, – patikslina Jonelis
ir priduria, kad dabar tokia ir esanti jų pareiga –
melstis už Bažnyčią ir Draugiją.
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Orams atšilus, saulutė brolius išvilioja
ant plokščio namų stogo. Jie juokauja, kad
ir avilį vertėtų ten užkelti – Stasys vėl galėtų
bitelėmis rūpintis. O šiaip ant stogo įsitaisius
smagu po apylinkes pasižvalgyti, šachmatais
pažaisti. Tik bėda, kai kokia figūra nukrenta
po stogo lentomis. Viena Marytė težino bū
dą, kaip ją iš ten iškrapštyti.
Marytė Vitkūnaitė – Dieviškosios Jė
zaus Širdies seserų pranciškonių kongre
gacijos sesuo Asumpta – sako jau septyneri
metai padedanti seneliams jėzuitams. Kai
ligoninėn atgulė t. Danyla, ten dirbusi kita
sesuo pranciškonė paprašė jį paslaugyti. T.
Jonui grįžus iš ligoninės, ir toliau reikėjo
priežiūros. Kai jis persikėlė į jėzuitų namus,
drauge atvyko ir Marytė. Nuo tada ji tapo
nepakeičiama senelių slaugytoja. Netru
kus čia apsigyveno br. Vladas Alesius, kiek
vėliau – t. Antanas Šeškevičius. Visi trys
buvę labai sunkūs ligoniai. Dabar labiausiai
priežiūros reikia Vinceliui, nes jis po ope
racijos, ir vyriausiajam, Antanėliui, – visus
brolius Marytė meiliai vadina mažybiniais
vardais. Nors br. Antanas, Marytės ar brolių
pasilaikydamas, dar pajėgia liftu nusileisti į
pirmajame aukšte esantį valgomąjį, bet per
dieną jau dažnai norįs prigulti pailsėti…
Marytė nuo jaunumės padėdavusi ku
nigams, daug bendravusi su kun. Juozu
Zdebskiu ir jo bendraminčiais. Kadangi turėjo
mašiną, dažnai tekdavo juos pavėžėti. Kartą

Pirmoje eilėje iš
dešinės: br. Stasys,
t. Antanas,
br. Antanas,
ses. Marytė.
Antroje eilėje iš
dešinės: br. Jonas,
t. Stasys, br. Jonas,
br. Vincas.
J. Grabytės nuotr.
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po dviejų bemiegių naktų grįždama iš vysk.
Sladkevičiaus patyrė avariją, buvo sunkiai
sužeista. Nuo tada ir pačios Marytės sveikata
ne per stipriausia. „Tačiau ji nudirba tiek, kiek
kituose namuose – visa slaugytojų komanda“,
– giria Marytę superioru jos pagarbiai vadina
mas namų vyresnysis t. Stasys Kazėnas.
„O mūsų superioras – tai Marytė“, – švel
niai juokauja Jonas, puikiai suprasdamas, kad
be broliams atsidavusios seselės pagalbos
jų gyvenimas tikrai būtų gerokai keblesnis.
„Reikėtų ieškoti kitos Marytės, bet geresnės
nesurastumėm“, – sako jis, nors Marytei kar
tais brolius ir sudrausmint tenka. Pats Jonas
prisipažįsta aną sekmadienį bažnyčioje pra
leidęs kone dvylika valandų – vis atrasdavęs
kam patarnauti. Tai kaip nepyks Marytė, jei
jos globotiniai pamiršta ir poilsį, ir valgį…
…Kiekvienąkart lankydamasi Kauno
jėzuitų namuose patenku lyg į didelę šei
mą, į namus, kur kartu gyvenančios kelios
šeimynykščių kartos padeda pajusti tą gy
venimo pilnatvę, kurios visi nesąmoningai
ilgimės. Į kasdienius darbus išskubančius
jaunesniuosius tėvus kantria malda ir mei
lingu žvilgsniu čia visada palydi vyresnieji
broliai. O už lango – gimnazijos kiemas ir
nuolatinis pačių jauniausiųjų erzelis, į kurį
iš senųjų vienuolyno mūrų tyliai ir nemačia
sruvena tokia gyvenimo apstybė, kokia būna
tik jo saulėlydyje…

Jubiliejus

Liudas Jovaiša

Mikalojus Lancicijus –
vardas, kurį derėtų žinoti
Šių metų kovą sukako 350 metų nuo
t. Mikalojaus Lancicijaus (1574–1653)
mirties. Šis šventas žmogus, mistikas,
dvasios vadovas ir Jėzaus Draugijos istori
kas – vienas garsiausių Europoje visų laikų
Lietuvos jėzuitų, su kuriuo lygintis galėtų
nebent „krikščioniškasis Horacijus“ – Mo
tiejus Kazimieras Sarbievijus. Dėl įvairių
aplinkybių t. Lancicijaus vardas šiandien
Lietuvoje, deja, beveik pamirštas. Sukakties
proga tebūna leista nupūsti šiek tiek dulkių
nuo šio nepaprasto žmogaus portreto.

Curriculum vitae

Mikalojus Lancicijus (Lenčickis) gimė
1574 m. gruodžio 10 d. Nesvyžiaus apy
linkėse, spaustuvininko kalvinisto šeimoje.
Studijavo Vilniaus kalvinistų mokykloje,
vėliau Vilniaus jėzuitų akademijoje. 1590
m. atsivertė į katalikybę, o 1592 m. įstojo
pas jėzuitus ir pradėjo naujokyną Kroku
voje. Jį baigė Romoje, kur išvyko jau kitais
metais. Romos kolegijoje studijavo filoso
fiją ir teologiją, 1601 m. balandžio 14 d.
įšventintas kunigu. 1601–1606 m. dirbo
Jėzaus Draugijos istoriko t. Mikalojaus
Orlandinio sekretoriumi, rinko medžiagą
apie šv. Ignacą ir pirmuosius vienuolijos
gyvavimo dešimtmečius. Be to, 1605–1606
m. buvo Romos kolegijos dvasios tėvo
pagalbininkas. 1607–1609 m. – Šventojo
Rašto, hebrajų kalbos ir kontroversinės te
ologijos profesorius Vilniaus akademijoje.
1609–1614 m. – kontroversinės teologijos

profesorius, studijų prefektas, konsultorius
bei Marijos sodalicijų dvasios tėvas Lvovo
kolegijoje. 1611 m. gegužės 15 d. davė
paskutiniuosius vienuolinius įžadus. 1615
m. išvyko į Romą dalyvauti Draugijos
VII generalinėje kongregacijoje, 1615–
1617 m. darbavosi Romos archyvuose.
1617–1620 m. buvo Kališo kolegijos rek
torius, 1620–1621 m. – Šventojo Rašto
ir kontroversinės teologijos profesorius,
dvasios tėvas bei nuodėmklausys Pozna
nės kolegijoje, 1621–1630 m. – Krokuvos
kolegijos rektorius. 1625–1630 m. gyveno
Romoje ir sėkmingai bylinėjosi su Kroku
vos universitetu dėl dėstymo monopolio.
1630–1635 m. – Lietuvos jėzuitų provin
cijolas. 1635–1643 m. darbavosi Čekijoje:
vienerius metus buvo Olomouco kolegijos
dvasios tėvas, 1637–1640 m. – terciato
instruktorius, nuo 1641 m. gyveno vieno
didiko dvare. Grįžęs į Lietuvą, 1643–1649
m. Nesvyžiuje ėjo terciato rektoriaus pa
reigas. 1645–1646 m. dalyvavo VIII ge
neralinėje kongregacijoje. 1649–1652 m.
buvo Braunsbergo, 1652–1653 m. – Kauno
kolegijos dvasios tėvas. Mirė Kaune 1653
metų kovo 30 dieną.
Tokia oficiali biografija vargu ar patiktų
pačiam t. Lancicijui, svarbiausiomis savo
gyvenimo akimirkomis laikiusiam plika
akimi neregimus vidinio, dvasinio gyve
nimo slenksčius. Į daugelį jam gyvenime
nutikusių smulkmenų ir, atrodytų, atsitik
tinumų t. Mikalojus žvelgė kaip į Dievo
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malonės ženklus ir ypatingo Viešpaties
plano detales. Pvz., kalvinistų šeimoje gi
musį kūdikį kelionėje pakrikštija katalikų
kunigas. Niekieno nemokytas penkerių
metų vaikas Mišiose Vilniaus šv. Jonų baž
nyčioje per pakylėjimą sudeda rankas, par
puola ant žemės ir pagarbina Eucharistiją.
Uoliu kalvinistu tapęs ir dėl tikėjimo kraują
trokštąs pralieti jaunuolis
nė karto nedalyvauja pro
testantiškoje Viešpaties
vakarienėje, idant pirmą
kartą priimtų Komuniją
Katalikų Bažny-čioje
sav o švent oj o glob ėj o
Mik al oj aus dien ą. Ly
giai po met ų tą pač ią
dieną atsiverčia jo tėvas
ir netikėtai sutinka, kad
vienturtis sūnus taptų jė
zuitu. Neatsitiktinai pati
brangiausia relikvija, ku
rią šis nuolat vežiojasi su
savimi, – tai ant skardos
tapytas Vilniaus miesto
vaizdas, primenantis jau
nystėje patirtas malones
ir skat in ant is nuol at os
dėkoti Viešpačiui.

Šventumo dovana

knygoje jis perskaitė savo vardą – „Šven
tasis Mikalojus Lancicijus iš Jėzaus Drau
gijos“, – įrašytą raidėmis, spaustuvininkų
vad in am om is „Rom os ant ikv a“. Anot
Lancicijaus, tai reiškė, kad jis „iš Dievo
geradarybės, be jokių savo nuopelnų gaus
iš Viešpaties šventą gyvenimą šiame pa
saulyje ir amžiną kitame“.

1594 m., Romoje stu
dijuodamas logiką, Lan
cicijus pirmąkart patiria
Nežinomo autoriaus Mikalojaus Lancicijaus portretas Vilniaus
ypatingą malonę – nepa
jėzuitų namų koplyčioje. T. V. Šimkūno nuotr.
prastą maldos dovaną ir
didžiulį dorybės bei tobulumo troškimą,
Tuomet gauta ypatinga šventumo ma
lydimą nepakantumo net ir menkiausioms lonė iš tiesų atnešė stebuklingų vaisių:
ydoms bei trūkumams. 1600 (ar 1599) m. Draugijoje t. Mikalojus niekuomet nepa
liepos 16-ąją, Marijos Škaplierinės dieną, žeidė tylėjimo taisyklės; studijuodamas
patiria regėjimą, kuris, anot tėvo Mikalo logiką paniro į vien tik atsiskyrėliams
jaus, „atrodo, perkeitė visą mano širdį“. prieinamą kontempliaciją; melsdamasis
Tuomet Lancicijus save išvydo dangaus per penkiasdešimt metų niekada nepaty
šlovėje priešais Švenčiausiąją Trejybę. rė sausros ir sąmoningai nepadarė net ir
Ant Kristaus kelių gulinčioje gyvenimo lengvos nuodėmės.
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Lancicijus sakydavo be vargo galįs
karštai melstis ką tik pabudęs ar pavalgęs,
pailsėjęs ar po bet kokios, kad ir labiausiai
išblaškančios, veiklos. Galėjęs melstis ty
liąja vidine malda ir tuo pat metu ką nors
dirbti. Malda jam teikė didžiausią džiaugs
mą, ramybę ir paguodą, kartais jai skirdavo
net 16–18 valandų per parą. Liudininkų
tvirtinimu, net miegodamas Lancicijus
nuolatos pamaldžiai atsidūsėdavo.
Atrodo, kad Dievo malonė Lancicijui pa
dėjo pasiekti aukščiausią mistinio gyvenimo
laipsnį – perkeičiančią vienybę su Dievu, kai
pati siela lyg ir išnyksta – belieka tik joje
gyvenantis ir veikiantis Dievas. Kita ryški
perkeisto gyvenimo ypatybė – maksimalus
dvasinis apsivalymas. T. Mikalojus sakėsi
esąs laisvas nuo bet kokio tuščiagarbystės
troškimo ar kitokių pagundų, menkiausių
pykčio ar kitų netvarkingų aistrų. Jis nejautęs
jokių, net ir nesąmoningų, paskatų puikybei,
netgi girdėdamas, kad jo rašteliai laikomi
relikvijomis – juos palietusieji išlaisvinami
nuo kūno pagundų. Lancicijus tvirtino, kad
tada, kai Dievo gailestingumas jį priims į
dangų, pirmąkart priėjęs prie Viešpaties sos
to nuolankiai prašys, kad žemėje neliktų jo
atminimo, idant, daug kentėjęs gyvenime,
amžinoje šlovėje pasaulio būtų niekinamas
ir šmeižiamas. Dėl to kartais Lancicijus
slėpdavo savo šventumą net simuliuoda
mas nederamą elgesį. Kartą vienuose na
muose Čekijoje vaišinamas valgė ir gėrė
viską, tarsi norėdamas dar daugiau, kol
vienas dorybingas tėvas neteko kantrybės
ir patarė patausoti sveikatą…

Stebuklingas šventumas

Įstabų Lancicijaus vidinio gyvenimo
tobulumą lydėjo, o ilgainiui beveik ir
užgožė stebukladarystės garsas. Apim
tas Dvasios pagavos, t. Mikalojus regėdavo
Kristų, Švenčiausiąją Trejybę arba Švč. Mer
gelę Mariją. Ypatingų ženklų matydavo ir
Lancicijų stebintys žmonės. Per Mišias

jis dažnai atrodydavo paūgėjęs, o veidas
degdavo maldingumu. Kartą Nesvyžiuje,
kalbėdamas tėvams jėzuitams, Lancicijus
knyga netyčia užkliudė laikrodį, kuris,
užuot nukritęs, kybojo ore tol, kol kal
bėtojas susizgribo jį paimti. Stebuklingai
atsirandantys skolai grąžinti reikalingi pi
nigai, niekaip nesibaigiantis vyno likutis,
minčių skaitymas, pranašystės, išgydymai,
bilokacija (buvimas dviejose vietose tuo
pačiu metu) – tai ženklai, lydėję ir plačiai
išgarsinę t. Lancicijų.
Visa tai greitai tapo žinoma Draugijos
vyresnybei ir negalėjo nesukelti sveiko
įtarumo. Ištyręs Lancicijaus gyvenimą,
generolas Klaudijus Aquaviva jį pripa
žino derantį Draugijai ir paragino toliau
laikytis šventumo kelio. Nuodugniai ištir
tas garsusis gyvenimo knygos regėjimas,
pasižymintis visais dieviškųjų apreiškimų
ženklais, buvo pripažintas „tikru Dievo pa
žadu“. Vyresnybės pasitikėjimą Lanciciju
mi liudijo ir jam patikėtos vadovaujančios
(provincijolo, kolegijos rektoriaus) parei
gos. Generolo pageidavimu t. Mikalojus
surašė gautas dvasines malones, idant jos
būtų saugomos archyve „Draugijos paguo
dai“.
Lancicijaus šventumas neliko nepaste
bėtas ir už Draugijos ribų. Tiek prastuo
menė, tiek ponai, išvydę t. Mikalojų einant
gatve, puldavo ant kelių, prašydami leisti
pabučiuoti ranką, ir šaukdavo: „Šventasis
tėve, melski už mus!“ Norėdamas šito
išvengti, Lancicijus ėmė važinėti uždaru
vežimu. Kauniečiai dar prieš Lancicijaus
mirtį kaip įmanydami stengėsi gauti kokių
nors šventojo jėzuito relikvijų, o jam mirus
tuoj pat subėgo pareikšti pagarbą. Norėda
mas šventąjį palaidoti kuo garbingiau, Vil
niaus vyskupas Jurgis Tiškevičius ketino
perkelti mirusiojo palaikus į Vilnių, tačiau
tam pasipriešino kauniečiai su seniūnu Al
bertu Stanislovu Radvila priešakyje.
1655 m., praėjus vos dvejiems metams
nuo mirties, per Lietuvos karą su Rusija
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į Kauną įžengę kazokai Lancicijaus pa
laikus sudegino ir išbarstė Nemune. Vis
dėlto t. Mikalojaus relikvijos jau buvo spė
jusios paplisti: 1667 m. Vilniaus profesų
namų Šv. Kazimiero bažnyčioje saugotų
relikvijų dėka išgijo trys žmonės.
Lancicijų ir po mirties ypatingai gerbė
Lietuvos (taip pat ir Lenkijos bei Čekijos)
jėzuitai: buvo nutapyta daug jo portretų, o
Lancicijaus užtarimu išgijęs t. Kazimieras
Kojalavičius, SJ, parašė pirmąją jo biogra
fiją. 1690 m. ją papildė ir Prahoje išspaus
dino čekų jėzuitas Aloyzas Boguslovas
Balbinas. Kad ir kiek buvo dėta pastangų,
t. Lancicijaus kultas ilgainiui užgeso.
Galime spėti, kad jam pavyko įvykdyti
savo troškimą – pasiekus Viešpaties sostą
išprašyti sau užmarštį žemėje.

Dvasinio gyvenimo ugdytojas

Regis, vos ne kiekvienas, susidūręs
su Lancicijumi kaip su dvasios tėvu ar
nuod ėmk laus iu, šį žmog ų įsim ind av o
vis am gyv en im ui. Rom oj e jis dažn ai
buvo kviečiamas į įvairius vienuolynus
klausyti išpažinčių. Dalį savo praktinio
vadovavimo dvasiniam gyvenimui pa
tirties t. Lancicijus užrašė. Didžiuma jo
raštų (21 veikalas) buvo sudėti į „Dva
sinių veikalėlių“ dvitomį, kuris 1650 m.
pasirodė Antverpene (antroji laida išleista
1724 m. Ingolštate, o 1872 m. Paryžiuje
atspausdinta nauja rinktinė). Be to, pavie
niai Lancicijaus užrašai taip pat dažnai
buvo perleidžiami atskiromis knygelėmis
arba tiesiog perrašinėjami. Populiariausias
jo darbas – apmąstymai kiekvienai metų
dienai – XVII–XIX a. susilaukė dvylikos
pakartotinių leidimų: Prahoje (3 kartus),
Lježe ir Briuselyje (2 laidos), Avinjone, Lio
ne, Hertogenboše (Nyderlandai), Insbruke
ir Krokuvoje, bei vertimų į čekų, lenkų,
prancūzų kalbas. Kiti veikalėliai iki pat XX
a. pradžios buvo perspausdinami Lietuvoje,
Lenkijoje, Italijoje bei verčiami į vokiečių,
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anglų, prancūzų, lenkų, čekų kalbas.
Didžiuma Lancicijaus užrašų skirti
dvasios tobulumo siekiantiems vienuo
liams ir konkrečiai jėzuitams: naujokams,
jauniems vienuoliams, terciatą atliekan
tiems tėvams, vyresniesiems, kunigams ir
broliams. Praktinis veikalų tikslas – pateik
ti vienuoliams (jėzuitams) įvairių vienuo
lystės etapų dvasinio gyvenimo principus.
Lancicijus čia atsiskleidžia daugiau ne
kaip mistikas ar dvasinio gyvenimo teolo
gas, bet kaip ugdytojas, pirmiausiai reika
laująs begalinio dvasios tyrumo, skatinąs
siekti dorybių, skrupulingai besirūpinąs
išrauti bet kokią nuodėmės apraišką.

Jėzaus Draugijos istorikas

Baigęs teologijos studijas, Lancicijus
buvo paskirtas padėti rašyti Draugijos isto
riją. Tuo metu jis pažinojo apie trisdešimt
Ignaco bendražygių bei du jo kambarinius
ir galėjo užrašyti vertingus jų liudijimus,
kuriais plačiai naudojamasi iki šiol. Pa
čiam Lancicijui tai padėjo geriau pažinti
Draugijos steigėjo dvasią ir leido pagilinti
savo, kaip dvasios vadovo, patirtį. Drau
gijos tradicijos pažinimas gerokai pakėlė
ir jo veikalų, skirtų dvasiniam gyvenimui
ugdyti, vertę. 1622 m. Krokuvoje Ignaco
Lojolos kanonizacijos proga buvo išleistas
Lancicijaus veikalas Gloria S. Ignatii...,
dokumentais pagrindęs Ignaco gyvenimą,
pristatęs jo raštus, liudijęs apie Ignaco do
rybes bei įtaką aplinkiniams. Per nepilną
dešimtmetį veikalas susilaukė pakartotinių
leidimų Vilniuje, Antverpene ir Ruane bei
vertimo į flamandų kalbą.
T. Mikalojus Lancicijus, SJ, paliko
ryškius savo gyvenimo ir veiklos pėdsakus
Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Belgijoje
ir Italijoje. Mistikas ir dvasinio gyvenimo
mokytojas, vertintas karalių ir prastuolių,
gerbtas šventųjų ir nusidėjėlių. Katali
kiškoje Europoje – garsus tarp daugelio
garsių. Mums Lietuvoje – vienintelis.

Jubiliejus

Vilniaus
universiteto
observatorijai – 250
Permainos mokymo procese

rauskas pradėjo iškilmingo Trijų Karalių
– matematikos kurso globėjų – minėjimo
tradiciją: kasmet sausio 6 d. vienas mate
matikos studentas pasakydavo iškilmingą
prakalbą Trijų Karalių garbei. Retkarčiais
vykstančiuose pasirodymuose visuomenei
specialiai pasirengę iš metų ar pusmečio
kurso studentai išdėstydavo pasirinktą tezę
ir atsakydavo į oponento bei auditorijos
klausimus. Į šiuos renginius susirinkdavo
nemažai pasaulietinės visuomenės elito. Vie
name jų dalyvavęs vysk. Juozapas Sapiega
1753 m. Akademijai padovanojo puikų
anglišką teleskopą.
Ypač dažnai Lietuvos didikai lankydavo
fizikos kabinetą – mat čia buvo atliekami
eksperimentai. Vieną jų su elektros mašina

* Tuo metu „matematika“ apėmė visus tiksliuo
sius mokslus – matematiką, fiziką ir astronomiją.

Ignas Egenfelderis (?)
Tomo Žebrausko portretas. 1752

Nuo 1752 m. Viln iaus akad em ij os
mokymo sistema ėmė radikaliai keistis:
ypatingas dėmesys atkreiptas į tiksliųjų ir
gamtos mokslų studijas. Pagrindiniai šių
permainų iniciatoriai – Akademijos rek
torius t. Jonas Juraha, SJ, ir profesorius t.
Tomas Žebrauskas, SJ. T. Juraha, 1751 m.
dalyvaudamas Draugijos generalinėje kon
gregacijoje Romoje, susipažino su jėzuitų
švietimo kryptimis kitose šalyse. 1752 m.
rugpjūčio 24 d. paskirtas Akademijos rek
toriumi, jis ėmėsi ryžtingų permainų: vos
per pusmetį buvo įvestos aukštosios ma
tematikos paskaitos, skirta patalpa fizikosmatematikos kabinetui, įgyta didelė dalis
bandymams reikalingų prietaisų ir į Romą
pasiųstas tvirtinti observatorijos projektas.
1755 m. tapęs provincijolu t. Juraha galėjo
dar veiksmingiau skatinti tiksliųjų mokslų
studijas Vilniaus akademijoje.
Baigęs studijas Prahos jėzuitų uni
versitete pas žymųjį matematiką jėzuitą
t. Juozapą Steplingą, 1752 m. rugsėjo 25
d. t. Tomas Žebrauskas į Vilniaus akade
miją atvyko užimti matematikos profeso
riaus* vietos. Jis įvedė atskirą nuo filoso
fijos studijų dvimetį matematikos kursą,
kurio klausytis panoro keturi jėzuitai ir
nemažai pasauliečių. Šiame kurse buvo
dėstoma ne vien „grynoji matematika“,
bet ir astronomija bei architektūra. T. Žeb
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stebėjo ir būrelis moterų: LDK maršalienė
Oginskienė, Naugarduko vaivadienė Rad
vilienė, LDK pakanclerienė Sapiegienė,
Žemaičių seniūnienė Pacienė, Mstislavlio
kaštelionienė Puzinienė ir kitos damos.
Paprastai didžiūnai nelikdavo skolingi:
Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras
Radvila-„Žuvelė“ taip pat padovanojo
brangų teleskopą. Geradarių dosnumo ir t.
Žebrausko rūpesčio dėka fizikos kabineto
inventorius vis gausėjo: be prietaisų ban
dymams su šviesa ir hidraulinių mašinų,
1753 m. įgyta pneumatinė mašina, vandens
pompa, du teleskopai ir camera obscura.
Dalį jų, t. Žebrauskui vadovaujant, paga
mino Vilniaus amatininkai.

ste-bėjimų terasa. 1782–1788 m. rekto
riaus M. Počobuto nurodymu architektas
Martynas Knakfusas iš pietų pusės pristatė
klasicistinį observatorijos priestatą.

Observatorijos įkūrimas

Žymiausias t. Tomo Žebrausko darbas
– Akademijos observatorijos įsteigimas. Pa
sinaudojęs patirtimi, įgyta Vienos ir Prahos
jėzuitų observatorijose, Mstislavlio kašte
lionienei Elzbietai Oginskytei-Puzinienei
pažadėjus materialią paramą ir rektoriui
t. Jurahai skatinant, t. Žebrauskas parengė
observatorijos pastato projektą ir pasiuntė
jį į Prahą įvertinti t. Steplingui, o paskui –
patvirtinti į Romą. Teigiamas atsakymas
atėjo greitai, ir jau 1753 m. observatorija
– dviaukštis barokinis antstatas su dviem
simetriškais bokštais virš triaukščio jėzui
tų gyvenamojo korpuso – buvo pastatyta.
Kiek vėliau jos eksterjerą papuošė Ignaco
Egenfelderio freskos su astronomijos sim
boliais. Ano meto architektūros žinovams
observatorijos pastatas patiko, o t. Martynas
Počobutas, SJ, teigė, kad išore Vilniaus
observatorija nenusileidžianti garsiajai
Greenwicho observatorijai.
Vid aus įreng im o darb ai užs it ęs ė.
1770–1773 m. apatiniame observatori
jos aukšte architektas Carlas Spampanis
įrengė reprezentacinę Baltąją salę, kurioje
įsikūrė ir matematikos biblioteka. Virš jos
buvo įrengtas prietaisų paviljonas ir atvira
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Ignas Egenfelderis (?)  
Elžbietos Oginskytės-Puzinienės portretas

Fundatorė
Observatorijos fundatorė E. Puzinie
nė, „ypatinga provincijos, o ypač profesų
namų ir mūsų kolegijos geradarė“, 1753
m. balandžio 23 d. Lukiškių dvare buvo
iškilmingai pagerbta Akademijos jėzui
tų. Priešpiet retorikos profesorius pasakė
prakalbą, o rektorius asmeniškai įteikė
fundatorei Draugijos generolo privilegiją.  
Per pietus linksmino kapela. Galiausiai t.
Žebrauskas įteikė Puzinienei matematikos
studentų sukurtą eilėraštį jos garbei, kuris
vėliau buvo skaitomas refektoriume. 1767
m., prieš mirtį, Puzinienė dar kartą apdo
vanojo observatoriją, paskyrusi solidžią
pinigų sumą reikalingiems instrumen
tams ir knygoms pirkti bei astronomams
išlaikyti. 1767 m. lapkričio 21 d. mirusiai
observatorijos fundatorei 1768 m. sausį
jėzuitai surengė iškilmingas laidotuves.
Pirmiausia palaikai buvo pašarvoti Šv.

Iliustracijos iš albumo „Vilniaus universitetas dailėje“. Vaga, 1986

Jubiliejus

Jubiliejus
Kazimiero bažnyčioje, kurios atstatymą
po 1749 m. gaisro Puzinienė buvo dosniai
parėmusi. Gausiai dalyvaujant didikams,
dvasininkams ir miesto gyvento-jams jė
zuitai ant savo pečių pernešė karstą į Šv.
Jonų bažnyčią, kur po tris dienas trukusių
laidotuvių iškilmių fundatorė atgulė į jė
zuitų kriptą.

Observatorijos biblioteka

1756 m. jėzuitų provincijos metiniame
kataloge t. Žebrauskas paminėtas ir kaip
matematikos bibliotekos prefektas. Tai bu
vo prie observatorijos naujai besikurianti
specializuota tiksliųjų mokslų biblioteka,
kuriai pradžią davė turbūt paties t. Žeb
rausko iš užsienio parsivežtos knygos.
1756 m. jis išvyko į Karaliaučių papildyti
matematikos-fizikos inventoriaus, galbūt
ir pirkti knygų. Vėliau biblioteką gausino
ir t. M. Počobutas. Galimas daiktas, bib
liotekos pagrindą sudarė dviejų prancūzų
jėzuitų – tėvų Jeano Fleuret ir Jeano Ros
signolio – rinkinys. Likviduojant Jėzaus
Draugiją, 1773 m. matematikos bibliote
koje buvo 595 tomai, daugiausia prancūzų
autorių matematikos, astronomijos, inžine
rijos, architektūros ir naujosios filosofijos
veikalai.

J. Fleuret dėstė eksperimentinę fiziką, o J.
Rossignolis – matematiką. Po dvejų metų,
neprisitaikę prie atšiauraus klimato, abu
jėzuitai grįžo atgal į Prancūziją.
1764 m. rudenį matematikos dėstymą
perėmė du nauji Vakarų Europoje dera
mai išsilavinę profesoriai – t. Martynas
Počobutas, SJ, ir t. Kazimieras Naruševi
čius, SJ. (Jie abu 1754–1756 m. studijavo
Prahoje pas tą patį Žebrausko profesorių
Steplingą, o 1761 m. išvyko tobulintis į
Prancūziją.) 1756–1758 m. t. Počobutas
tobulinosi Vilniaus akademijoje, klausy
damas t. Žebrausko paskaitų. Jis ir tapo
jo tradicijų tęsėju bei gabiausiu mokiniu,
išgarsinusiu Vilniaus akademijos observa
toriją visoje Europoje.

Tomo Žebrausko darbų tąsa

Nors ir turėdamas daugybę pareigų, t.
Žebrauskas stengėsi rasti laiko ir moksli
niam darbui. Stebėjo dangų, įsteigė mete
orologijos stotį, mėgino nustatyti geogra
finę Vilniaus padėtį; stebėjimų rezultatais
dalijosi su savo mokytoju t. Steplingu.
Nuvargintas intensyvios darbuotės, vos
penkias dienas pasirgęs, 1758 metų kovo
18 dieną netikėtai mirė.
Mirus t. Žebrauskui, laikinai jį pava
duoti matematikos profesoriaus pareigose
buvo pakviestas t. Jokūbas Nakcijonavičius,
SJ. 1761 m. pabaigoje darbą Akademijoje
pradėjo du iš Prancūzijos pakviesti tėvai:

Juozapas Oleškevičius.  
Martyno Počobuto portretas. 1810

Martynas Počobutas

1761 m. išvykęs į Prancūziją, t. Počobu
tas stažavosi Marselio observatorijoje; ten
uždarius jėzuitų namus, 1762 m. pabaigoje
persikėlė į Avinjono kolegiją, o 1763 m. spalį
– į Neapolį, kur stebėjo Saulės užtemimus.
Grįždamas į Vilnių per Romą, Florenciją,
Veneciją ir Vieną, t. Počobutas aplankė žy
miausias Pietų Europos observatorijas.
1764 m. t. Počobutas Vilniuje drauge
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Jubiliejus
su t. Naruševičiumi pradėjo dėstyti
matematiką ir astronomiją, taip pat
perėmė vadovavimą observatorijai ir
jos bibliotekai. Nuolatos gausindamas
observatoriją naujausiais prietaisais
(1765 m. iš Par yž iaus atg ab ent as
puik us sekst ant as) ir tyr in ėd am as
Saulės bei Mėnulio užtemimus, t.
Počobutas veikiai išgarsino Vilniaus
observatoriją krašto visuomenėje ir
mokslo pasaulyje. LDK sekretoriui
Chreptavičiui t. Počobutas detaliai
numatė būsimą Mėnulio užtemimą,
o karalius Stanislovas Augustas dė
mesingai ištyrinėjo ir visiems išgyrė
t. Počobuto parengtus šio užtemimo
brėžinius su paaiškinimais. Panašiai
t. Počobutas aprašė 1766 m. sausio
7 d. vykusį Saulės užtemimą, vieną
puošnų darbo egzempliorių dedikuo
damas smalsiajam karaliui. Be Saulės
ir Mėnulio užtemimų t. Počobutas
tyrinėjo ir kitus astronominius reiš
kinius – žvaigždžių gesimą, Jupiterio
palydovų užtemimus. Stebėdamas
dangaus kūnus nustatinėjo vietovių
geografinę padėtį. Nenuostabu, kad
1767 m. sausio 25 d. karalius Sta
nislovas Augustas Vilniaus akademijos
observatorijai ir t. Martynui Počobutui
suteikė Karališkosios observatorijos bei
Karališkojo astronomo titulus. Drauge
valdovas pavedė Akademijai ir t. Počo
butui nustatyti konkrečių vietovių geog
rafinę padėtį. Jėzuitų padedamas, karalius
ketino atlikti didelį darbą – remdamasis
astronominiais tyrimais sudaryti tikslius ir
to meto reikalavimus atitinkančius šalies
žemėlapius.
1768–1769 m. t. Počobutas leidosi dar
į vieną kelionę po Vakarų Europą aplan
kyti Anglijos observatorijų, užmegzti ryšių
su garsiais anglų astronomais ir užsakyti
stebėjimams reikalingų preciziškų instru
mentų. Pakeliui užsukdamas į Kopenhagą,
Hamburgą, Bremeną, Amsterdamą, Leide
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Senoji Vilniaus universiteto observatorija.
T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

ną, Hagą ir Roterdamą, Počobutas atvyko į
Londoną, kur praleido 6 mėnesius. Green
wicho observatorija jam tapo idealu…
1769 m. nuvyko į Paryžių, kur susipa
žino su garsiu astronomu ir Mokslų aka
demijos nariu Lalandu. Šis jam aprodė ob
servatorijas, Akademijos posėdyje pristatė
jos nariams. Pakeliui į Vilnių Počobutas
aplankė ir Berlyno astronomijos centrą.
Grįžęs į Lietuvą, 1769 m. vasarą Počo
butas su asistentu susiruošė stebėti tik kai
kuriose Žemės vietose matomą Veneros
perėjimą per Saulę. Jie nuvyko į Taliną ir
įsitaisė Šv. Olavo bažnyčios bokšte. Ve
neros stebėjimus sugadino prastas oras,
tačiau vėliau pavyko sėkmingai stebėti
Saulės užtemimą ir jos dėmes, taip pat
nustatyti Talino geografin ę padėtį. Metų
pabaigoje Vilnių pasiekė Londone užsakyti

T. Ladislovo Baliūno, SJ, nuotr.

prietaisai: kvadrantas su dviguba liunete, 150
kartų didinantis teleskopas, dviejų objekty
vų heliometras, astronominis laikrodis, du
termometrai ir kita. Veikiai atėjo džiugi žinia
– 1770 m. Počobutas tapo Londono karališ
kosios mokslų akademijos nariu.
Panaikinus Jėzaus Draugiją, t. Počobu
tas liko dirbti Akademijoje ir toliau vado
vavo observatorijai, o 1780–1799 m., kaip
rektorius, – ir visai buvusiai Akademijai.
1776 m. jis tapo Prancūzijos karališkosios
akademijos nariu korespondentu, 1801
m. – Varšuvos mokslo bičiulių draugijos
tikruoju nariu. 1807 m. astronomijos ob
servatoriją perdavė Jonui Sniadeckiui ir
1808 m. grįžo pas Baltarusijos teritorijoje
dar veikusius jėzuitus. 1810 m. mirė Daug
pilio jėzuitų namuose.
1832 m. Rusijos valdžiai uždarius
universitetą, observatorija tapo Pulkovo
(netoli Sankt Peterburgo) observatorijos
filialu. Pritaikant senąjį pastatą naujai
įrangai, vienas po kito buvo perstatyti
(nuardyti) senieji barokiniai bokšteliai.
Po 1876 m. žiemą kilusio gaisro 1883 m.
observatoriją nutarta uždaryti; jos įranga
išdalyta įvairioms įstaigoms. Dabar vien
as senasis bokštelis atstatytas, Baltojoje
salėje veikia skaitykla ir eksponuojama
apie tuzinas senųjų teleskopų.
…O prie senosios observatorijos esantis
Vilniaus universiteto kiemelis vadinamas
Observatorijos, arba Počobuto vardu. 1976
m. Tarptautinė astronomijos unija Martyno
Počobuto vardu pavadino vieną Mėnulio
kraterių.

tai pripažinimas,
kad esama daugybės
jį pranokstančių dalykų.
Jis silpnas, jei neišgali to pažinti.
Jei jau prigimtiniai dalykai
jį pranoksta, tai ką kalbėti
apie antgamtinius?

Blaise Pascal

Parengė  Liudas Jovaiša

Naudota literatūra: Ludwik Piechnik, SJ,
Odrodzenie akademii wileńskiej, 1730–
1773, Rzym 1990.
Jerzy Paszenda, SJ, Budowle jezuickie w
Polsce XVI-XVIII w., t. 1, Kraków 1999.
Paskutinis proto žingsnis –

23

Gimnazijose

Alma Prakaitytė,
Vilniaus jėzuitų gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jėzuitų švietimo įstaigų tinklas gimna
zijų moksleiviams atveria nemažai naujų
galimybių patirti, kad esame neatskiriama
Europos ir pasaulio dalis, kad mus vienija
krikščioniškos ir bendražmogiškos ver
tybės, moksleiviai mokosi gyventi tarp
įvairių kultūrų žmonių, pažįsta ir praplečia
savo galimybių ribas. Kaip tai vyksta?
1998 m. Vilnių pirmą kartą aplankė
Vokietijos šv. Blažiejaus kolegijos moks
leiv ių grup ė. Stov ykl aud am i su mūs ų
vyresniųjų klasių gimnazistais, jie susidrau
gavo, užsimezgė nuolatiniai ryšiai. 2000 m.
gimnazijos jubiliejaus šventėje dalyvavo
vienas Vilniaus jėzuitų gimnazijos ir Šv.
Blažiejaus kolegijos draugystės entuzias
tų, istorijos ir tikybos mokytojas Patrikas
Lebrechtas. Tada ir gimė bendro projekto
tarp Vilniaus, Šv. Blažiejaus ir Miškolco
(Vengrija) jėzuitų mokyklų idėja. Po keletą
mėnesių trukusio pasirengimo 2001 m. va
sarą Vilniuje įvyko pirmasis tarptautinio
projekto „Dauguma ir mažumos“ susitiki
mas. Projektą parėmė Vokietijos Roberto
Boscho fondas. Dvi savaites daugiau kaip
30 moksleivių iš trijų šalių diskutavo apie
tautinių mažumų padėtį, susitiko su įvairių
Lietuvos tautinių bendrijų atstovais. Ypač
įsiminė susitikimai su buvusiais Vilniaus
žydų geto belaisviais, su žymia kultūros
veikėja Irena Veisaite, Rusų kultūros cen
tro, vokiečių, vengrų kultūros draugijų
atstovais. Moksleiviai klausėsi pasakojimų
apie tragišką šių žmonių likimą istorijos
vingiuose, bandė suvokti, kokie bepras
miški yra stereotipai ir kad bendraujant
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Pažindami kitus
turtėjame patys

su kitos kultūros bei tikėjimo žmonėmis
būtina liudyti krikščionišką artimo meilę.
Trijų mokyklų gimnazistus suartino ir
bendruomeniškas gyvenimas stovykloje,
kur pasirūpinti maistu, plauti indus ir at
likti kitus bendros buities darbus reikėjo
patiems. Nepaprastus kulinarinius suge
bėjimus atskleidė vokiečių grupės vadovas
Patrikas Lebrechtas, kartu su savanoriais
pagalbininkais lepinęs mus įvairių regionų
patiekalais.
Kiekvieną pavakarę gamtos prieglobs
tyje švęsdavome Mišias, kurias aukodavo
t. Tamašas Forrai, SJ, iš Vengrijos. Lie
tuvių, vengrų, vokiečių, anglų kalbomis
skambėjusios maldos ir giesmės stiprino
mūsų bendrystę.
Keletą dienų svečius su meile globo
jo mūsų moksleivių šeimos. Vokiečių ir
vengrų moksleiviai galėjo geriau pažinti
mūsų būdą, pajusti lietuvišką svetingumą,
pamatyti Vilniaus grožį, sukurtą įvairių
kultūrų žmonių.
Nepakartojamą įspūdį visiems paliko
dviejų dienų išvyka į Kuršių Neriją. Grįž
dami aplankėme Kryžių kalną. Daugybė
kryžių, vėjyje siūbuojančių rožinių savo
ypatinga dvasia tiesiog mus užbūrė. Brolių
pranciškonų vienuolyne t. Tamašas aukojo
šv. Mišias. Su švelniu liūdesiu akyse linkė
jome vieni kitiems ramybės, nes vėl laukė
pusmečio išsiskyrimas.
2002 m. vasarį projekto dalyviai džiaugs
mingai susitiko Šv. Blažiejaus kolegijoje.
Šis susitikimas buvo skirtas mažumų pro
blemoms dabartinėje visuomenėje, įvairių
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kultūrų žmonių sugyvenimui vieningoje
Europoje. Miesto burmistras moksleivius
supažindino su šiame regione gyvenančių
vokiečių kilmės persikėlėlių iš Kazachsta
no bei Rusijos integravimosi problemomis.
Projekto dalyviai aplankė Strasbūrą ir ten
įsikūrusį Europos Parlamentą, sužinojo,
kaip ir kokiose srityse bendradarbiauja
įvairios Europos tautos bei kokios per
spektyvos laukia naujų Europos Sąjungos
narių.
Štutgarte lankėmės Baden-Viurtem
burgo žemės landtage (parlamente), kur ir  
patys galėjome pažaisti parlamento posėdį.
Paskui mūsų laukė Migrantų namuose.
Šios nevyriausybinės krikščioniškos įstai
gos darbuotojai teikia juridinę, psichologi
nę ir kitokią pagalbą žmonėms, Vokietijoje
ieškantiems prieglobsčio nuo persekiojimų
savo tėvynėje. Tautinių bendrijų namuose
mus lab ai nuoš ird žiai sut ik o
vadinamųjų Dunojaus švabų –
po Antrojo pasaulinio karo iš
Vengrijos persikėlusių vokiečių
– draugijos vadovai. Pokalbis su
jais kitą dieną sukėlė diskusiją,
kas yra tėvynė ir kur ji yra.
Ne tik diskusijų, darbo tarp
tautinėse ir tautinėse grupelėse,
bet ir sporto varžybų bei jaukių
pavakarojimų kupina savaitė ne

Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviai Vokietijoje
2002 m. vasarą

truko greit prabėgti. Savaitgalį moksleiviai
praleido šeimose, kur netrūko šeimininkų
dėmesio ir globos, geriau pažino vokiečių
buities kultūrą ir pasižvalgė po gražias
Švarcvaldo apylinkes. Atsisveikindami jau
žinojome, kad vasarą susitiksime Vengri
joje. Lietuvaičių grupė turėjo išvykti 4 val.
ryto, tad buvo labai malonu, kad vokiečių
ir vengrų moksleiviai nepatingėjo taip
anksti atsikelti ir mus širdingai išlydėti.
Pasiruošimas susitikimui Vengrijoje
pareikalavo daugiau laiko ir pastangų, nes
moksleiviai iki išvykimo pasirinkta tema
turėjo parengti referatus vokiečių kalba,
kurie vėliau buvo pristatyti tarptautinėse
grupėse. Be to, Miškolce buvo surengta
bendra paroda. Visa tai sulaukė nemažo
spaudos, radijo ir televizijos dėmesio.
Susitikome su Vengrijos tautinių ma
			
žu
mų bendrijų atstovais: čekais, slovakais,

Projekto „Dauguma ir mažumos“
dalyviai 2001 m. liepą gimnazijos
stovyklavietėje

vokiečiais, graikais, čigonais.
Nepakartojamą įspūdį visiems
pad ar ė pop iet ė čig on ų kaim e
net ol i Mišk olc o. Mus ties iog
pakerėjo jų nuoširdumas, nuosta
bios dainos ir šokiai. Susitikimo
programoje buvo numatyta ir iš
vyka į požemines Agteleko olas,
Vengrijos sostinę Budapeštą bei
romantiškąją Vyšegrado pilį, ba
rokinį Egerio miestą. Kaip įprasta,
savaitgalį moksleiviai praleido šei
mose.
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Projektas baigėsi, tačiau ryšiai tarp trijų
gimnazijų plečiasi toliau, kyla naujų su
manymų. Jau rengiamas socialinio darbo
projektas tarp 10 skirtingų šalių mokyklų.
Pirmasis susitikimas įvyks artėjančią vasarą
Miškolce. Gimnazistai tarsis, kaip į sociali
nę tarnystę įtraukti savo aplinkos jaunimą,
kad Europoje būtų mažiau vargo ir sociali
nės neteisybės.
Malonu, kad Vilniaus, Šv. Blažiejaus ir
Miškolco gimnazistai kartu su kitų Europos
jėzuitų gimnazijų moksleiviais dalyvauja ir
mokykliniuose Europos Sąjungos Socrates
paramos fondo remiamuose Comenius pro
gramos projektuose, tokiuose kaip „Hanza“
arba genetikos projektas „Ateik ir dirbk kar
tu“.
Be to, kasmet vienas mūsų gimnazistas turi
galimybę mokytis sena ignaciškos auklybos
tradicija garsėjančioje Šv. Blažiejaus kolegi
joje. Šiuo metu ten įsteigtoje Europos klasėje
mokosi antros klasės gimnazistas Vladas
Litvinas. Kolegijos senbuviu galima laikyti
dvyliktoką Paulių Ignatavičių, kuriam buvo
pasiūlyta tęsti mokslą ir toliau. Mokslo metų
pabaigoje moksleiviai paprastai sėkmingai
išlaiko Goethės instituto egzaminą ir parsi
veža sertifikatą, liudijantį vokiečių kalbos
žinių lygį, įgalinantį studijuoti Vokietijoje.
Kasmet pasibaigus mokslo metams Vilniaus gimnazistų grupelė dviems savaitėms
vyksta į Šv. Blažiejaus kolegiją pagilinti
vokiečių kalbos žinių. Kadangi tuo metu
mokslo metai čia dar tęsiasi, mūsų moks
leiviai turi retą progą dalyvauti pamokose,
pabendrauti su ten besimokančiais įvairių
šalių moksleiviais. Lietuviams vokiečių
kalbą dėsto visų mylimas tėvas jėzuitas Pe
teris Leutenstorferis. Po pamokų rengiamos
išvykos į Friburgą, Colmarą ir Šv. Blažiejaus
apylinkes.
Tarptautiniai projektai papildo mokslei
vių ir mokytojų žinias, plečia kultūrinį aki
ratį, įneša naujovių į gimnazijos gyvenimą,
padeda geriau įvertinti save, leidžia suvokti,
kad visi kartu kuriame vieningą Europą.
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Kauno jėzuitų gimnazija rengia skirtingas rekolekcijas
kiekvienai amžiaus grupei: penktokams – „Ar mes
bendruomenė? Taip!“, šeštokams – „Ar verta dėkoti
už gyvenimą?“, septintokams – „Brendimas – išbandy
mų laikas“, aštuntokams – „Esame kūniški ir lytiški“,
devintokams – „Stipriau už neapykantą“, dešimtokams
– „Laužomas kaip duona“, vienuoliktokams – „Kairos“,
dvyliktokams – „TEKas“

Gimnazijose

Pasirink KAIROS!
KAIROS – tai ne tik vienas kitą vejan
tys siurprizai, tai – rimta parama dvasinėje
kelionėje, padedanti suvokti, ką reiškia
būti krikščioniu, o tai suvokus – džiugiai
švęsti.
KAIROS dienos ir vakarai – kupini po
kalbių ir užsiėmimų, padedančių atsiverti,
pasitikėti žmonėmis, su kuriais esi kartu.
KAIROS ragina į viską – religiją, draugus,
šeimą ir save patį – pažvelgti kitoje šviesoje
ir tai priimti širdimi, siela ir protu. Tai –
apsisprendimo ir iššūkio laikas, lemtingas
momentas, galimybė pamąstyti apie save,
savo santykius su kitais ir Dievu.
Paprasčiau pasakius, KAIROS yra in
tensyvių rekolekcijų programa vyresniųjų
klasių moksleiviams. Kiekvienai rekolekcijų
dienai numatyta kita tema: kas aš esu? kas
man yra Kristus? kokia yra Kristaus Evan
gelija? koks mano atsakas į Gerąją Naujie
ną? Kiekvieną temą pagilina mokinių bei
rekolekcijų vadovų diskusijos ir seminarai.
Kasdien švenčiama Eucharistija, skiriamas
laikas Susitaikinimo sakramentui.
Svarbiausias dalykas – KAIROS ne
sibaigia po nepilnų keturių rekolekcijų
dienų. Mūsų patyrimas auga nuolat, leis
damas kitaip suvokti tai, ko anksčiau ne
pastebėdavome ar klaidingai supratome.
KAIROS rekolekcijos išaugo iš „Krikš
-čionių prabudimo“ programos, kurią 1965 m.
Bruklino vyskupijoje (JAV) sukūrė grupė
kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Ši progra
ma sparčiai populiarėjo ir išplito – 1968 m.
ji jau apėmė 12 valstijų. Vėliau, veikiama
Vatikano II Susirinkimo dvasios bei nutari
mų, ji šiek tiek kito. Tik 1979 m. programa
pavadinta KAIROS.
KAIROS principai pagrįsti krikščio
niška įsikūnijimo teologija, teigiančia, kad

Dievas nuolat apsireiškia visuose žmonėse
ir kasdieniame gyvenime, todėl KAIROS
padeda naujai ir meilingai išgyventi šią
Dievo draugystę. Į šeimą, draugus, santy
kius su artimaisiais pirmiausiai žvelgiama
kaip į svarbias Dievo veikimo apraiškas.
Kiekvienam rekolekcijų dalyviui padeda
ma suvokti, kad jis yra mylimas ir suge
bantis mylėti.
Pagrindinė KAIROS idėja – išlaikyti
rekolekcijų dvasią kasdieniame gyvenime,
rekolekcijų patirtį įgyvendinti savo aplin
koje. Kaip sakė šv. Ignacas: „Meilė labiau
parodoma darbais, o ne žodžiais“.

Kelios įspūdžių nuotrupos

Kai užsirašiau į šias rekolekcijas, bu
vau visiškas „dundukas“. Girdėjau apie
jas pasakojant nuostabių dalykų, bet vis
tiek praktiškai nieko nežinojau. KAIROS
priartėjus, jutau abejones ir nelabai no
rėjau ten vykti. Pagalvodavau: „O jeigu
jos nesiskirs nuo kitų rekolekcijų, o jei aš
nesijausiu esąs tarp draugų?“
Pagaliau atėjo mūsų grupės išvykimo
dien a. Aut ob us e pas teb ėj au, kad dau
gumos mokinių nepažįstu, o mokytojų
veidai – vos matyti. Sėdėjau ir mąsčiau,
kaip pilnas nepažįstamų žmonių autobu
sas galėtų paveikti mano gyvenimą…
Tas baimingas jausmas pirmąją reko
lekcijų dieną neapleido manęs, kol pradė
jome kalbėtis. Rekolekcijų vadovas pasakė:
„KAIROS bus tik toks, kokį jūs jį padary
site!“ Jis buvo teisus, nes KAIROS iš tiesų
patiri tik tuomet, kai atsiveri sau, kitiems,
o labiausiai – Dievui.
Netrukus visi nepažįstami autobuso
bendrakeleiviai pasidarė artimesni. Kai
kuriuos geriau pažinau, su kitais susi
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draugavau, o treti man tapo įkvėpimo
šaltiniu. Negaliu smulkiai papasakoti, ką
mes veikėme KAIROS, – nuostaba yra vie
nas iš veiksnių, darančių šias rekolekcijas
neįtikėtinomis, bet galiu drąsiai teigti, kad
nė vienas neišvyko nusivylęs, – kiekvienas
patiria savo asmeninį KAIROS.
Prieš KAIROS man sunkiai sekėsi pri
imti ir suprasti kitų bei savo silpnybes ar
trūkumus, bet vienas žmogus viską pakeitė,
mane išmokęs pirmiausiai priimti asmeni
nius netobulumus. Būtent jis mano kairos
padarė KAIROS.
KAIROS dienos buvo panašios: su
sirinkimai vadovų parengtoms medita
cijoms, maldos, žaidimai, pašnekesiai ir
diskusijos grupelėse, nusiraminimo mi
nutės ir kita. Atrodo, viskas sukosi ratu,
kartojosi, bet patirtis ir įspūdžiai, kurių
tikrai neįmanoma perteikti ir išvardyti, kėlė
vis kitokius jausmus, keitė mintis, palietė
sąžinę, gilino tikėjimą.
Paskutinį vakarą praleidome susėdę
ratu, dalydamiesi vidiniais išgyvenimais.
Keista, kad tos kelios valandos klausant
kitų taip greitai prabėgo. Grupė žmonių,
tada buvusių kambaryje, per kelias dienas
tarsi išaugo į didžiulį, Dievo laistomą medį.
To medžio šakos, atrodo, stiebėsi į dangų –
tai buvo jų vienintelis tikslas… Tada buvai
lygus su kitais, galėjai bet kurį apsikabinti
ir pavadinti draugu.
Tai, kad dauguma savaitgalį, praleistą
Kulautuvoje, vadina stebuklu, verčia susi
mąstyti, kiek nedaug mūsų turi galimybę
bent trumpam palikti kasdienes problemas,
sustoti ir pasinerti į palaimingą ramybę...

KAIROS graikiškai reiškia „DIEVO
LAIKAS“. Čia glūdi ir visa kita. Tad jei
pasitaikys proga, būtinai rinkis KAIROS.
Rugsėjo 19–22 d. Kulautuvoje kairos
patyrė net 50 Vilniaus ir Kauno jėzuitų
bei Palemono gimnazijos vienuoliktokų ir
mokytojų. Kita KAIROS – gegužės 8–11
dienomis!
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Taip vyko TEKas. T. V. Sadausko nuotr.
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Trumpai apie TEKą   
TEK as (TEC) – (Tee ns Enc ount er
Christ – Paaugliai susitinka Kristų) – tai
rek ol ekc ij os-inic iac ij a, sus it ik im as su
Kristumi kaip su draugu.
Rekolekcijų programa skirta vyresnių
jų klasių moksleiviams bei 17–24 metų
jaunuoliams. Šiame amžiuje iškyla labai
svarbių  psichologinių, moralinės ir dva
sinės orientacijos uždavinių. Jaunuoliai
stovi gyvenimo vertybių kryžkelėje, ir tai
daro juos atvirus Evangelijai.
Tam, kad būtų galima išsilaisvinti iš
įprastos aplinkos ir išgyventi „naują pra
džią“, rekolekcijų dalyviai turėtų būti iš
įvairių mokyklų ir parapijų.
TEKo dvasinės vizijos centre – Velykų
slėpinys. Ši esminė mūsų tikėjimo tiesa
įsisąmoninama per konkrečią žmogišką
patirtį. Piligriminės kelionės į gyvenimo
su triasmeniu Dievu pilnatvę dalyviai
atpažįsta Jėzaus slėpinį, gaubiamą mūsų
kasdienio gyvenimo kovų, džiaugsmų ir
pergalių. TEKo maldos centre visada yra
Kristus. Šia malda šlovinama, dėkojama,
prašoma ir visiškai atsiduodama Dievui
bei bendruomenei. Jos kūrimas – vienas
svarbiausių TEKo savaitgalio uždavinių.
TEKas tars i atk art oj a kasm et in į li
turginį gavėnios-Velykų-Sekminių ciklą
ir kassavaitinį Kristaus Velykų slėpinio
šventimą. Kristų sutinkame per Šventąjį
Raštą, liturgiją, mokymą ir krikščioniško
gyvenimo liudijimą gyvoje bendruome
nėje. Rekolekcijų dalyviai yra kviečiami
atverti širdis šiam susitikimui ir Viešpaties
meilei bei savo potyriais pasidalyti su ar
timu. Taip siekiama TEKo tikslo – skelbti
nuostabius Dievo darbus.
…Praleidau išties labai turtingą savait
galį. Mane supo nepaprasti žmonės, kuriems

galėjau atsiskleisti, pati sužinoti ir suprasti
daug naujo, pajusti Dievo prisilietimą ir
artimo meilę bei daugelį kitų dalykų, kurių
net nemoku įvardyti... Tiesą sakant, žodžiais
net negaliu išreikšti to, kas darėsi per tas tris
dienas... Gal tiksliausiai tai nusakė sesuo
Liucija: manyje „dėjosi dideli dalykai“. Iš
tiesų vyko kažkas nepaprasta!!!
Atvirai kalbant, tokių stiprių pojūčių
dar neteko patirti nė vienose rekolekcijose,
ne veltui ši programa buvo rengiama taip
ilgai... Dabar esu lyg „išmesta“ į visai kitą
erdvę. Nors ir žinau, kad gyvenu tuose pa
čiuose namuose, einu į tą pačią mokyklą,
tačiau jaučiuosi kažkaip keistai. Dėl nieko
nesinervinu, į žmones, aplinką, apskritai į
visą pasaulį žvelgiu plačiai šypsodamasi.
Norisi prieiti prie kiekvieno ir stipriai apka
binus pasakyti: „Aš Tave Myliu“. Trokštu,
kad visi sužinotų, kaip jaučiuosi, tiesiog no
risi pasileisti bėgte ir kiekvienam sutiktam
šaukti, kokia laiminga esu ir kad trokštu
dalyti save kitiems, daryti gera ir matyti
kitų veiduose šypsenas, o akyse – laimės
kibirkštėles...
Juk laimė, kaip ir menas, turi milijonus
pavidalų. Man tiesiog gera džiaugtis smul
kmenomis: lietaus lašais lange, dviguba
vaivorykšte, ilgai ieškota knyga, sniegena
obelyje, netikėtu laišku, pakvietimu, nepa
žįstamojo šypsena... O juk, pasak P. W. Kep
plerio, iš džiaugsmo kyla dideli ir prakilnūs
darbai. Džiaugsmas padeda nugalėti kliūtis
ir sunkumus, jis žmogų taurina bei atgręžia
į gėrį, grožį ir tiesą, sulaiko žemus polinkius,
žadina kilnius nusistatymus. Tai proga tyliai
prisėlinti prie tavęs didelei laimei!
Kaip gera buvo savaitgalį praleisti kartu
su visais! AČIŪ!!! Tikiu, kad matėmės ne
paskutinį kartą!..
Donata Keizerytė,
Kauno jėzuitų gimnazijos dvyliktokė
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Gyvenimas ir tikëjimas

Vaidilė Šumskienė

Gyvenimo ir
tikėjimo institutas –
erdvė kiekvienam,
kuris ieško Tiesos...
Ar reikalingas suaugusiųjų
švietimas?

Gyvename žinių visuomenėje, esame
pertekę informacijos, srūvančios iš vadi
namųjų „peidžerių“, telefonų, spaudos,
televizijos, interneto, todėl klausimas, ar
reikalingas suaugusiųjų švietimas, tūlam
gali atrodyti tikrai keistas, nors karjeros
siekiąs profesionalas nedvejodamas at
sakys, kad suaugusiuosius šviesti būtina,
kad susipažintų su greitai tobulėjančiomis
naujomis technologijomis. Tačiau apie vi
sapusiškai asmenybę ugdantį neformalųjį
suaugusiųjų švietimą beveik nekalbama
– Lietuvoje suaugusiųjų švietimas iki šiol
suvokiamas tik kaip vakarinė mokykla ar
neakivaizdinės studijos. Tuo tarpu XXI
a. iškelia keturis svarbiausius švietimo
principus: žinoti, veikti, gyventi kartu,
būti. Išmokti gyventi kartu su kitais bei
būti aktyviu visuomenės nariu tampa taip
pat svarbu, kaip ir pasirengti profesinei
veiklai. Ar šie principai tinka kalbant apie
suaugusiųjų religinį švietimą?
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje didelį
dėmesį skiria vaikų ir jaunimo religiniam
ugdymui. Suprantama – tai tautos, valstybės
ir Bažnyčios ateitis. Antra vertus, ar įmano
ma tinkamai išugdyti jauną žmogų, apleidus
jo tėvus? Tačiau suaugusieji neretai pasto
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racijos planuose pamirštami, nors būtent
jais remiasi visos tikėjimo bendruomenės
gyvenimas, formuojantis vaikų ir jaunimo
religinį sąmoningumą. Juk dar 1974 m.
popiežius Paulius VI pabrėžė, kad Katalikų
Bažnyčioje didžiausias dėmesys turėtų būti
skiriamas būtent suaugusiųjų religiniam
švietimui.
„Dėl įvairių priežasčių suaugusiųjų re
liginis ugdymas Lietuvoje dar tik praside
da, – sako Gyvenimo ir tikėjimo instituto
direktorius t. Vytautas Sadauskas, SJ, – ir
mūsų institutas duoda gerą pavyzdį kitoms
katalikiškoms institucijoms, pvz., kateche
tikos centrams. Manau, kad suaugusieji
daugiau tikėjimo žinių galėtų pasisemti iš
periodinių leidinių, religinės literatūros, te
levizijos laidų, įvairių kursų ir t. t.“ Tad…

...kas yra Gyvenimo ir tikėjimo
institutas?

Ned id uk ėj e Gyv en im o ir tik ėj im o
instituto (GTI) patalpėlėje Kaune telpa
viskas – kompiuteriai, knygos, metodinės
priemonės. Čia ir kampelis, kur galima
išgerti kavos bei maloniai pasikalbėti su
instituto darbuotojais. Negausi instituto
bendruomenė kol kas vienintelė Lietuvoje
rūpinasi neformaliu katalikišku suaugu
siųjų ugdymu. Instituto tikslas – padėti
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gyventi remiantis tikėjimo vertybėmis,
suvokti save kaip aktyvų krikščionį, vei
kiantį „čia ir dabar“. GTI tai įgyvendina
per savo mokymo bei ugdymo programas,
rekolekcijas ir atlikdama būtinus tyrimus.
Šiuo metu institutas siūlo 8 programas.
Kurso „Socialinė ir pastoracinė tarnystė“
dalyviai kviečiami apmąstyti savo gyve
nimo patirtį, ugdyti gebėjimą įsiklausyti į
save bei šalia esantį, objektyviau vertinti
visuomenėje vykstančius procesus. Ši pro
grama supažindina su Šventuoju Raštu,
įvairiais maldos būdais, Bažnyčios sociali
niu mokymu, socialinės analizės pagrindais
ir pan. Plačiau ir išsamiau susipažinti su
Šventuoju Raštu, mokytis atpažinti, kaip
Dievas susitinka žmogų kasdienybėje,
padeda kursas „Šventasis Raštas ir gyveni
mas“. Programa „Krikščioniškas atsakas į
AIDS“ ragina ieškoti dvasinių, socialinių ir
moralinių sprendimų, kaip atsiliepti į AIDS
iškeltus iššūkius. Susipažinti su įvairiomis
krikščioniško dvasingumo srovėmis kviečia
kursas „Krikščioniško dvasingumo raida“.
Apie darbą bei teisingą atlygį už jį, šiuo
laikinės emigracijos problemas, liberalią
ekonomiką ir krikščioniškąją etiką kalba
ma kurse „Įvadas į krikščionišką socialinį
mokymą“. Kursas „Mokslas ir tikėjimas“
nagrinėja mokslo ir tikėjimo santykį. Pro
grama „Darbo su Šventuoju Raštu metodai“
tikybos mokytojams ir katechetams padeda
supažindinti mokinius su pagrindiniu Ap

reiškimo šaltiniu – Šventuoju Raštu. Kurse
„Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija
ir praktiniai įgūdžiai“ siekiama ne tik ge
riau pažinti Šventąjį Raštą, susipažinti su
krikščioniškąja Tradicija, bet ir mokomasi
padėti kitam jo dvasinėje kelionėje, vado
vauti asmeninėms rekolekcijoms.
Šiuo metu GTI rengia naują programą,
skirtą bioetikos problemoms. Jos tikslas –
išsiaiškinti, ar kai kurios dabartinės medi
cinos technologijos yra etiškos ir moralios.
Kursas kvies svarstyti homoseksualumo,
pedofilijos, kontracepcijos, aborto, euta
nazijos, organų transplantacijos, eksperi
mentų su žmogaus embrionais keliamus
iššūkius bei ieškos krikščioniško atsako į
juos.
GTI rengiamos rekolekcijos padeda
stiprinti asmeninį ryšį su Dievu, geriau
suvokti jo veikimą mumyse ir apsispręsti
tikrai krikščioniškai gyventi, supažindina
su įvairiais maldos būdais, moko įvardyti
tikėjimo patirtį bei atpažinti savąjį tar
nystės pašaukimą visuotinėje Bažnyčioje.
Galima rinktis asmenines rekolekcijas, ku
riose svarbiausia – tyla, malda, asmeniniai
pokalbiai su vadovu arba 8 mėnesius trun
kančias Dvasines pratybas kasdieniame
gyvenime pagal šv. Ignacą Lojolą, kurių
dalyviai kartą per savaitę susirenka pasi
dalyti savo potyriais. Jos apibendrina bei
gaires būsimiems apmąstymams pateikia
rekolekcijų vadovas. Šiuo metu institutas
rengia ir trijų dienų rekolekcijas kariams, o
tolimesnė veikla planuojama atsižvelgiant
į dalyvių apklausų rezultatus.

Truputis istorijos

Kursas „Darbo su Šventuoju Raštu metodai“

1993 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijos kvietimu Lietuvoje lankėsi
Škotijos Glazgowo miesto Craigheado
gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojų
grupė. Jie vadovavo Kauno jėzuitų gimna
zijos mokytojų seminarams „Socialinė ir
pastoracinė tarnystė“ bei „Šventasis Raš
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tas ir gyvenimas“. Metodas, kurį naudojo
škotai, Lietuvoje buvo dar labai naujas.
GTI administratorė Vilhelmina Raubai
tė ir kursų koordinatorė ses. Bernadeta
Mališkaitė, SJE, prisimena, kad minėti
seminarai sulaukė didelio susidomėjimo
ir padarė nepaprastą įtaką jų dalyviams
ir Vilniuje, ir Šiauliuose. Neseniai atgavę
politinę bei religijos laisvę žmonės ieško
jo, kur galėtų daugiau sužinoti apie savo
tikėjimą, stengėsi užpildyti sovietmečio
paliktą dvasinę tuštumą, bandė atpažinti
Dievo veikimą savo gyvenime. Dar kele
tą metų po to škotai atvykdavo į Lietuvą,
lietuviai taip pat susipažino su jų darbo
patirtimi į Glazgowe. Nuo 1995 m. pradė
ta dirbti savarankiškai. Ilona Kupčikienė,
Saulius Mikuckas, Daiva Karkockienė
tapo branduoliu, parengusiu pirmąjį – „So
cialinės ir pastoracinės tarnystės“ – kursą.
Vėliau atsirado kursas „Šventasis Raštas ir
gyvenimas“. 1998 m. buvo įsteigta viešoji
įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas.

Veikti pagal šv. Ignaco
dvasingumą!

Instituto veikla remiasi šv. Ignaco dva
singumu ir iš jo kylančiais edukaciniais
principais, pabrėžiančiais išskirtinį žmo
gaus orumą bei skatinančiais visapusišką
asmens galių vystym ą. Besimokantys
yra aktyvūs mokymo/mokymosi proceso
dalyviai, todėl kursai paremti ne paskaito
mis, bet atviru bendravimu, akcentuojant,
kad kiekvienas žmogus turi išm inties
grūdą. Didžiausias dėmesys skiriamas
socialinių pilietinių įgūdžių, padedančių
žmogui prisitaikyti prie visuomenės po
kyčių, ugdymui bei visapusiškai asmens
saviugdai. Savo veikloje institutas taiko
šv. Ignaco Edukacinę paradigmą, kylan
čią iš Dvasinių pratybų, ir didesnį dėmesį
skiria ne teoriniams, o praktiniams užsi
ėmimams. Kursų dalyviams stengiamasi
padėti geriau suvokti visuomenėje bei
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pasaulyje vykstančius procesus, kritiškai
vertinti savo gyvenimo patirtį, atrasti tai,
kas padeda labiau mylėti Dievą ir žmones.
Kursantai raginami atvira širdimi ieškoti
tiesos, giliau pažinti krikščioniškas verty
bes ir laisvai už jas apsispręsti.

Instituto darbuotojai –
tikri entuziastai!

GTI yra tik keli nuolatiniai darbuotojai.
Kiti bendradarbiauja rengiant konkrečias
programas. Stebina jų profesijų įvairovė:
inžinierius, žurnalistė, anglų kalbos dėsty
toja, psichologės. Beveik visi darbuotojai
turi dar ir teologinį išsilavinimą. „Institutas
man, – sako tikybos mokytoja ekspertė,
kursų „Socialinė ir pastoracinė tarnystė“,
„Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija
ir praktiniai įgūdžiai“ bei asmeninių reko
lekcijų vedėja Valda Šadzevičiūtė, – tai
vieta ir žmonių grupė, kur jaučiuosi sava,
reikalinga, kur galiu atskleisti savo „dova
nas“, klysti ir vėl atsitiesti. Į institutą visada
norisi ateiti“.
Kiekvieną čia užklydusį pirmiausiai
pasitiks besišypsanti ir visuomet energi
jos kupina GTI administratorė Vilhelmina
Raubaitė. „Mūsų tikslas, – sako ji, – padėti
žmonėms ugdyti save, prisiimti atsako
mybę už tai, kas vyksta aplink mus. Džiu
gina ilgesni bendradarbiavimo projektai
su atskirais miestais ar parapijomis. Tiek

Instituto darbuotojai. Pirmas iš dešinės – direktorius
t. V. Sadauskas, pirma iš kairės – administratorė V.
Raubaitė
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patiems dalyviams,
tiek mums, kurs ų
vadovams, akivaiz
džiai mat os i įdėt o
darbo rezultatai – tų
par ap ij ų bend ruo
men ės tamp a žy
miai brandesnės ir
akt yv esn ės. Na, o
institute visada tvy
rančią gerą nuotaiką
padeda palaikyti tai,
kad mūsų darbuoto
jai dirba su užsidegi
mu, gerai suvokdami
GTI misiją ir idėją,
– sako Vilhelmina.
– Jei išk yl a fin an
si
nių rūpesčių (o jų
Liturginio šokio seminarui vado
vauja ses. M. A. Scofield būna vos ne kasmet
iš JAV. 2001 m. lauk iant at
sak ym ų iš
paramos fondų) – visada atsiran
da žmonių, kurie sutiktų dirbti ir
be užmokesčio“.
„Šis darbas, rodos, pats pasi
rinko mane: viena GTI darbuotoja
pakvietė vadovauti kursui „Šventasis Raštas ir gyvenimas“, – sako
religinio auklėjimo magistrė ses.
Ona Vitkauskaitė, MVS. – Insti
tutas man suteikia kūrybos laisvę
ir mielą bendravimą. Čia yra visos
sąlygos augti kaip žmogui, krikščionei ir
mokytojai“.
Anot instituto direktoriaus t. V. Sadaus
ko, GTI veikla darosi vis profesionalesnė:
„Smagu, kad per dešimt gyvavimo metų
atsirado nemažai naujų kursų, jų medžia
ga ir pateikimo metodika labiau atitinka
dalyvių poreikius, o vadovai įgijo naujos
patirties. Manau, kad institutas turi gerą,
kokybišką paslaugą teikiančios institucijos
vardą“.
Socialinės etikos instituto direktorius
Julius Norvila, GTI vadovaujantis kursui

„Bažnyčios socialinis mokymas“, pritaria:
„Dėl nuolatinio pasiaukojančio darbo ins
titutas tapo žinomas ir įgijo gerą vardą. Tai
kelia pasitikėjimą ir pačių darbuotojų pa
sididžiavimą“. Paklausta, kas įdomiausia
šiame darbe, VDU pastoracinės teologijos
doktorantė, kurso „Krikščioniškas atsakas
į AIDS“ vedėja Agnė Širinskienė atsakė:
„Seminaruose susitinku skirtingą gyveni
mo patirtį turinčių žmonių, todėl paprastai
ir pati atrandu ar sužinau ką nors naujo –
kokį nors argumentą, klausimo sprendimo
būdą ar pan.“ – „Mes stengiamės suaugu
siems žmonėms sudaryti galimybę sustoti
ir paklausti savęs: kuo gyvenu? kas esu?
kaip suvokiu savo tikėjimą ir jį auginu?
kaip save išreiškiu?“ – taip instituto darbo
metodiką trumpai pristatė psichologė Ilona
Kupčikienė, kurso „Socialinė ir pastoraci
nė tarnystė“ vadovė.

Kursas „Vadyba, organizacija ir jos vystymas“

Ką mano dalyviai?

Į GTI kursus susirenka labai įvairūs
žmonės. Užsiėmimus lanko menininkai,
mokytojai, bažnytinių centrų, medicinos
darbuotojai, studentai, tarnautojai, darbi
ninkai, pensininkai, bedarbiai ir kt. Vyrauja
moterys (88 %), dominuoja turintys aukš
tąjį išsilavinimą. Daugiausia dalyvių – iki
30 metų (40 %), 34 % – 41–60 metų, o 22
% – 31–40 metų amžiaus. Vadinasi, reli
ginio švietimo ilgisi išsilavinę vidutinio
amžiaus žmonės, t. y. užaugę sovietmečiu,
todėl dabar jaučiantys poreikį gilinti ir bran
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niekaip nesugebėjau imtis jį studijuoti...
Išmokau būti savimi, priimti realius
sprendimus, kuriuos anksčiau veikdavo
kiti, gyventi savo, o ne kitų gyvenimą. Su
pratau, kad viso pasaulio nepakeisiu, o ir
nebūtina...
Per pratybas išsilaisvinau iš vidaus,
tapau brandesnis, labiau pasitikintis savi
mi. Atradau kasdienio gyvenimo pamatus,
pailsėjau kūnu ir širdimi.

Vietoj pabaigos

Jei jus sudomino GTI veikla, jei norite
iš naujo įvardyti savo santykį su kitais, o
svarbiausia – su Dievu, jeigu savo kasdie
niame gyvenime trokštate remtis Evange
lijos vertybėmis, ateikite į Gyvenimo ir ti
kėjimo institutą, įsikūrusį Kaune, Vilniaus
g. 7. Užeikite ir tuomet, kai širdis norės
dalytis gyvenimo patirtimi ar kai ilgėsitės
dvasinės atgaivos...

Viešpatie, aš išėjau
ir pamačiau skubančius žmones.
Jie ėjo į vieną pusę,
skubėjo į kitą, lėkė, bėgo.
Lėkė dviračiai, dūmė mašinos, skubėjo sunkvežimiai.
Bėgo gatvė, bėgo miestas, viskas skubėjo.
Visi bėgo, kad neprarastų laiko,
bėgo laikui iš paskos, norėjo jį pavyti, norėjo laimėti laiko.
Viso gero, pone, atleiskite, neturiu laiko.
Užeisiu kitą kartą, negaliu ilgiau laukti, neturiu laiko.
Tuo ir baigiu šį laišką, nes neturiu laiko.
Mielai jums padėčiau, bet neturiu laiko.
Negaliu priimti tokio pasiūlymo, nėra laiko.
Negaliu apie tai pagalvoti, paskaityti, esu labai užimtas, neturiu laiko.
Viešpatie, tu supranti, jis neturi laiko.
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T. V. Šimkūno nuotr.

dinti savo tikėjimą – susigrąžinti tai, kas iš jų
buvo atimta. Kursų dalyvių nuolat daugėja:
pirmaisiais metais jų buvo 55, o 2001–2002
metais – 461. „Palyginti su kitų organizacijų
statistika, skaičiai gal ir nėra labai įspūdin
gi, – sako Ilona Kupčikienė, – bet nereikia
pamiršti, kad mūsų veikla skirta konkrečiai
žmonių grupei bei jų asmeniniams porei
kiams“. O kad ji reikalinga, geriausiai liudija
pačių dalyvių atsiliepimai:
Man šis kursas buvo kaip dulkių nuva
lymas nuo tikėjimo, o gal net kapitalinis jo
remontas. Radau ilgai ieškotus atsakymus
į ramybės neduodančius klausimus...
Sudomino jėzuitų dvasingumas. Tai,
kad Dievo valia įrašyta mano širdyje...
Kad mano troškimai ir svajonės nėra Die
vui svetimos... Kad galiu suprasti Dievo
valią...
Kursai paskatino įvertinti save ir at
vėrė kelius pažinti Šventąjį Raštą, įgalino
atskleisti tūkstančius jo paslapčių, nes pati

Norėčiau pasimelsti, bet neturiu laiko.
Vaikas dar žaidžia, užsiėmęs, neturi laiko. Vėliau...
Mokinys turi ruošti pamokas, jis neturi laiko. Vėliau...
Studentui paskaitos, tiek daug darbo, jis irgi neturi laiko... Vėliau...
Jaunuolis sportuoja, labai užimtas, neturi laiko... Vėliau...
Jaunavedžiai turi savo namus, rūpinasi, kaip juos įsirengti, nėra laiko... 	
										
Vė
liau...
Šeimos tėvas prižiūri savo vaikus, neturi laiko... Vėliau...
Jie serga! Turi daug rūpesčių, nėra laiko... Vėliau...
Jie miršta, jie neturi...
Per vėlu. Jiems iš tiesų nebeliko laiko!
Taip žmonės bėga paskui laiką, Viešpatie!
Jie bėga per visą žemę skubėdami, stumdydamiesi,
		 perkrauti darbu, paniurę, susikūprinę, įsitempę
		 ir niekad nepasiekia tikslo, nes trūksta laiko,
		 jiems labai trūksta laiko.
Viešpatie, gal Tu suklydai, gal ne taip apskaičiavai?
Kažkokia lemtinga klaida:
per trumpos valandos, per trumpos dienos,
per trumpas amžius, per trumpas gyvenimas.
Tu stovi už laiko ribų, tu šypsaisi, Viešpatie, matydamas,
	 kaip mes su juo plūkiamės, ir Tu žinai, ką darai!
Tu neklysti, kai skiri žmonėms laiką.
Kiekvienam žmogui Tu duodi laiko, kad padarytų tai, ko Tu nori.
Bet negalim laiko prarasti, negalim jo eikvoti, jo pražudyti,
nes laikas yra dovana, kurią mums duodi,
tačiau praeinanti dovana; dovana, kurios negalima atidėti.
Dieve, aš turiu laiko, mano laikas priklauso man,
visas laikas, kurį man duodi:
mano gyvenimo metai, mano metų dienos, mano dienų valandos – 	
									
viskas mano.
Mano pareiga jas pripildyti ramiai, neskubant.
Bet pripildyti jas kupinas, sklidinas,
ir paaukoti Tau, kad jų beskonį vandenį paverstum vynu,
puikiu, kaip anuomet Kanoje, žmonių vestuvėse.
Viešpatie, šiandien vakare neprašysiu Tavęs laiko padaryti šį bei tą.
Prašau Tavęs tiktai malonės, kad tuo laiku, kurį man duodi,
sąžiningai padaryčiau viską, ko iš manęs tikiesi.
Iš knygos:
Norbert Staeg er. Visur tave sutinku, mano Dieve
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Kas yra
KGB?
Lietuvoje ši santrumpa kelia nemalo
nias asociacijas, nes daugeliui žmonių dar
primena Sovietų Sąjungos represinį apa
ratą. Tačiau šįkart kalbame apie kitą KGB
– Krikščioniško gyvenimo bendruomenę.
Šią tarptautinę krikščionių asociaciją su
daro tikintys vyrai ir moterys, brandaus
amžiaus žmonės ir jaunimas, visų sociali
nių sluoksnių atstovai, trokštantys iš arčiau
sekti paskui Jėzų Kristų ir kartu su juo kurti
Dievo karalystę. Jie buriasi į mažas gru
peles, šios sudaro didesnes bendruomenes,
kurios jungiasi į tautines KGB bendrijas.
Jų rasime 53 šalyse visuose penkiuose
žemynuose. Dar dvylikoje šalių jos tik
kuriasi.

Truputis istorijos

1563 m., gavęs kunigo šventimus, jau
nas jėzuitas iš Belgijos Jonas Leunis savo
mokinius suburia į kongregaciją, kurios
tikslas – tuometinio mokslo ir krikščioniš
ko tikėjimo integracija. 1564 m. ją patiki
Švč. Mergelės Marijos globai ir pavadina
Dangun Ėmimo kongregacija. Jos nariams
privaloma kasdien dalyvauti šv. Mišiose,
kalbėti rožinį arba Marijos liturgines va
landas, atlikti sąžinės peržvalgą, kiekvieną
savaitę – išpažintį, kartą per mėnesį priimti
šv. Komuniją, dalyvauti reguliariai vyks
tančiuose kongregacijos susirinkimuose,
kartu su kitais jos nariais rūpintis vargšais,
lankyti ligonius. Visai kongregacijai vado
vavo tėvas jėzuitas iš Romos kolegijos, jam
padėjo prefektas, išrinktas iš „vyriausių ir
išmintingiausių narių“.
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Nepraėjus nė trisdešimčiai metų, kon
gregacijos paplito pasaulyje. Prie to pri
sidėjo milžiniška jėzuitų mokyklų sėkmė
ir tvirta popiežių parama: 1584–1765 m.
kongregacijų labui popiežiai išleido 11
bulių ir brevių. 1584 m. popiežius Grigalius
XIII įteisino Marijos kongregaciją, suteik
damas jai Prima Primaria – motininės
ląstelės – teisę suvienyti kitas tos pačios
prigimties grupes. Sąjūdžiui plintant, tai
turėjo užtikrinti jo vienybę ir autentišku
mą. 1587 m. priimtos pirmosios Marijos
kongregacijos taisyklės, galiojusios vi
soms XVII–XVIII a. įsisteigusioms Pri
ma Primaria suvienytoms grupėms. 1773
m. popiežiui Klemensui XIV uždraudus
Jėzaus Draugijos veiklą, kongregacijų pli
timą skatino liaudies pamaldumas Dievo
Motinai. 1814 m., atkūrus Jėzaus Drau
giją, visame pasaulyje jau buvo 80 000
Marijos kongregacijų. Per tą laiką jos virto
pamaldumo Marijai sąjūdžiu, praradusiu
pradinį ignacišką užmojį ir tikslą „suvie
nyti pasaulietišką ugdymą ir krikščionišką
gyvenimą“.
1922 m. Jėzaus Draugijos generolas
sukviečia 40 jėzuitų, dirbančių Marijos
kongregacijose, aptarti, kaip būtų galima
šį sąjūdį atnaujinti. 1948 m. popiežius
Pijus XII išleidžia Apaštalinę konstituci
ją Bis saeculari, kurioje išskiria Marijos
kongregacijų savitumą ir kviečia jas grįžti
prie ignaciškojo dvasingumo ištakų. 1953
m., įgyvendinant Bis saeculari nuostatas,
įkuriama Pasaulinė Marijos kongregaci
jų federacija. 1967 m. IV kongregacijų
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asamblėja pakeičia pavadinimą į dabartinį
– KGB. Popiežius Paulius VI eksperimen
to tvarka trejiems metams patvirtino Ben
druosius principus, kurie 1971 m. buvo
galutinai priimti. 1990 m., atsiliepdama
į pokyčius pasaulyje ir KGB struktūro
se, KGB generalinė asamblėja patvirtino
naujus Bendruosius principus ir normas.
Tais pačiais metais Šventasis Sostas juos
ratifikavo. 1994 m. dar kartą patvirtinama
šv. Ignaco Dvasinių pratybų svarba KGB
dvasingumui ugdyti bei Dievo veikimui
kasdieniame gyvenime atpažinti.

KGB struktūra

Krikšč ion išk o gyv en im o bend ruo
menei vadovauja vykdomasis komitetas,
sudarytas iš skirtingų žemynų atstovų.
Aukščiausia KGB valdžios institucija yra
generalinė asamblėja, kas ketveri metai
susirenkanti į pasaulinį kongresą. (2003 m.
liepos 30 d. toks kongresas įvyks Nairoby
je.) Ji numato svarbiausias veiklos kryp
tis, kurias vėliau įgyvendina vykdomasis
komitetas bei tautinės KGB bendrijos.
Romoje veikia pasaulinis sekretoriatas,
kuriame nuolat dirba vykdomasis sekre
torius ir viceasistentas.
Ryš ius su tautin ėm is bend rij om is
vykdomasis komitetas palaiko leisdamas
mėnesinį biuletenį Projektai anglų, pran
cūzų ir ispanų kalbomis. Jį papildo kartą
per ketvirtį išeinantis Progressio, daugiau
dėmesio skiriantis dvasingumo, ugdymo
klausimams ir padedantis skleisti KGB
veiklos patyrimą.

Grupių veikla

KGB grupė – „vieta, kur įvertiname sa
vo gyvenimą ir misiją“ Dievo ir kitų žmonių
atžvilgiu. Ji būna nedidelė (10–12 žmo
nių, iš kurių vienas yra už ją atsakingas).
Paprastai grupė turi ir dvasios vadovą ar
palydėtoją. Toje pačioje grupėje kartu gali
būti susibūrusios ir šeimos, ir viengungiai.

Grupė susieina kas savaitę ar dvi. Pa
prastai susirinkimai vyksta vieno iš grupės
narių namuose, tačiau gali vykti ir kur nors
kitur. Reguliarūs susitikimai suteikia tam
tikrą ritmą grupės dvasiniam augimui ir
leidžia taikyti Dvasinių pratybų pedagogi
ką. Tai ypatingas laikas susitikti su kitais
ir su Dievu.

Susirinkimo eiga

Pirm iaus iai Viešp at ies akiv aizd oj e
prašoma malonės atverti širdis Dievui ir
vienas kitam, šlovinama, dėkojama. Tai
padeda įveikti kasdienybės sumaištį ir
nusiraminus klausytis Dievo Žodžio.
Paskui, kelias minutes tyliai peržvelgę
dienoraščio užrašus, grupės nariai pasa
koja „savaitės istorijas“: kas nutiko gyve
nime, kas per šį laiką patirta meldžiantis.
Ypatingas dėmesys atkreipiamas į aiškiai
suvoktą Dievo veikimą. Visi kalba paeiliui,
nediskutuojama. Po kiekvieno pasakojimo
trumpam nutylama ir stengiamasi įsiklau
syti į Dievo „balsą“.
Vėliau skaitomas tekstas, atspindintis
susirinkimo temą, kurią parenka grupės
atsakingasis, pasitaręs su dvasios vadovu.
Medžiaga iš anksto išdalijama visiems na
riams. Tai – svarbiausia susirinkimo dalis.
Perskaičius tekstą, jis tyliai apmąstomas,
stengiantis savyje atpažinti paguodą ar
nepaguodą, Dvasios paskatas. Paskui da
lijamasi įžvalgomis, patirtomis skaitant ir
mąstant, aptariami kilę klausimai.
Prieš išsiskirstant meldžiamasi. Ap
mąstoma tai, kas per susitikimą išgyventa
asmeniškai ir bendruomeniškai. Trumpai
galima išreikšti džiaugsmą, pyktį ar abe
jones, pasvarstyti, kaip sekėsi atsiverti,
dalytis.

Grupės augimo etapai

Gyvenimo prasmės ieškantys ir sa
vo dvasinį gyvenimą pagilinti norintys
žmonės, ypač atlikę šv. Ignaco Dvasines

37

Gyvenimas ir tikëjimas
pratybas ir įgiję rekolekcijų patirties, jun
ta poreikį ir toliau kartu su kitais eiti tuo
keliu. Tačiau KGB grupė yra ne tikslas, o
tik priemonė, padedanti jos nariams įgy
vendinti savo krikščionišką pašaukimą.
Kiekvienas į ją priimamas toks, koks yra,
visiems drauge mokantis pažinti vienas
kitą, vienas kitam atleisti ir pamilti meile,
kuria Kristus mus myli. Po truputį grupė
bręsta dvasiškai, tapdama ne tik bendruo
mene, bet ir atsivertimo vieta. Čia ugdo
ma kiekvieno žmogaus vidinė laisvė ir
pasiryžimas rinktis tai, kas padeda geriau
tarnauti Dievui, sąmoningiau dalyvauti
Kristaus misijoje šiandienos pasaulyje ir
Bažnyčioje. Bendruomenės nariai sten
giasi atpažinti, kaip konkrečiai Viešpats
juos kviečia sekti paskui jį šeimoje, darbe,
studijose, laisvalaikiu, tarnaujant Bažny
čiai, socialinėje ir politinėje veikloje, kad
iš tiesų galėtų atlikti savo, kaip pakrikš
tytųjų, misiją – skelbti Gerąją Naujieną,
statyti Dievo karalystę ir kartu su Jėzumi
nešti savo kryžių.
KGB misija yra trejopa – individuali,
grupinė ir bendruomeninė. Individuali misi
ja skatina liudyti tikėjimą šeimos nariams ir
bendradarbiams. Grupinė misija pasireiškia
per daugumos narių apaštalinę veiklą. Čia
grupė gali veikti viena arba bendradarbiauti
su kitomis grupėmis, nebūtinai KGB. Ben
druomeninė misija atsiskleidžia per visos
bendruomenės tarnystę, tačiau tai nereiškia,
kad visi KGB nariai turi imtis tos pačios
veiklos. Šiai misijai apibrėžti KGB taiko
ignaciškus kriterijus – kuo universalesnis ir
ilgiau išliekantis gėris, kuo didesnė būtinybė
ir svarba, kuo gausesni vaisiai – bei ignaciš
kas priemones: maldos peržvalga, sąžinės
tyrimas ir t. t.
Kad Krikščioniško gyvenimo bendruo
menė siektų užsibrėžtų tikslų, reikalingas
nuolatinis ugdymas, kuris vyksta ir grupės
susirinkimuose, ir rekolekcijose ar stovyk
lose. Pagal Bendruosius KGB principus
„Dvasinės pratybos laikomos dvasingumo
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šaltiniu ir jo išraiška“. Todėl KGB nariai
ypač kviečiami dalyvauti jų pagrindu ren
giamose rekolekcijose, kurios gali būti ir
individualios, ir grupinės, trukti 5, 8, 30
dienų arba vykti kasdieniame gyvenime.

KGB Lietuvoje

Paskatą atsirasti KGB davė pirmosios
ignaciškos rekolekcijos, kurioms tuomet
vadovavo t. Lionginas Virbalas ir t. Vy
tautas Sadauskas. Šiuo metu Lietuvoje
susibūrusios 5 Krikščioniško gyvenimo
bendruomenės: 2 Vilniuje, po 1 Kaune,
Šiauliuose ir Panevėžyje. Visų KGB dva
siniai vadovai arba palydėtojai yra tėvai jė
zuitai. Šiuo metu Lietuvos bendruomenes
globoti provincijolo įpareigotas t. Stasys
Kazėnas. Nors jos dar nėra susivieniju
sios į tautinę KGB, tačiau šis procesas jau
vyksta, jį skatina ir remia tiek pasaulinės
KGB vykdomasis komitetas, tiek Jėzaus
Draugija.
Parengė Jūratė Bieliauskaitė

Kauno bendruomenė vasaros stovykloje

Gyvenimas ir tikëjimas

Grupelė –
galimybė keliauti kartu
…Ir šįsyk pirmiausiai buvo Žodis.
Tiksliau, Jėzaus žodžiai, ne kartą minimi
Šventajame Rašte: „Kelkis ir eik“. Tik tiek
– „kelkis ir eik“. Tačiau tąkart šie žodžiai
nuskambėjo neįprastai – įsakmiai ir kartu
be galo šiltai. Jie „kliudė“, nes man jau
buvo atėjęs laikas juos išgirsti.
Iki tol nebuvau nei didelė Šventojo
Rašto žinovė, nei aistringa katalikė. Man
irgi tiktų apibūdinimas – kaip dauguma.
Su Dievu „apsipykau“ dar ankstyvoje
vaikystėje, mat mano įsivaizduotas geras
ir galingas senelis, kuris labai priminė pa
sakų burtininkus, visai neskubėjo vykdyti
mano prašymų. Aš jam gerokai „keršijau“
nepraleisdama progos „patraukti per dan
tį“ mokyklos ateisti-niuose vakaruose ar
savo karčią patirtį bei nu
sivylimą išliedama tiems,
kurie dar puoselėjo iliu
zijas suminkš-tinti to ga
linguolio širdį ir sulaukti
kokių nors jo malonių.
Tuo laiku šalia neatsi
rado žmogaus, galėjusio
pas ėt i bent maž iaus ią
abejonę mano „teisumu“,
tarp gaus yb ės skait yt ų
knygų nepasitaikė nė vie
nos, kuri būtų bent kiek
sušvelninusi mano nuož
mumą. Tai turėjo padaryti
gyvenimas – mano pačios
gautos pamokos ir paty
rimas, savieji erškėčiai,
savieji akmenys ir savas
skausm as. Tik tuom et
gali pajusti, kaip Dievas
prie tavęs pasilenkia tar

damas: „Kelkis ir eik“.
Pradžioje tą ėjimą buvo sunku pava
dinti ėjimu. Tiesiog šokčiojau nuo vieno
„atradimo“ prie kito, blaškiausi nuo vienos
knygos prie kitos, stengdamasi vytis toliau
pažengusius ir darniau einančius. Ieškojau
absoliučių tiesų. Ir viską dariau viena pati.
Vėliau atsirado labai gerų žmonių,
drąsinusių, guodusių ir palaikiusių mano
pirmuosius žingsnius. Aš juos vadinau
Dievo žmonėmis. Per juos pradėjo skleistis
žmogiškasis Dievo veidas.
Vis dažniau lankydavausi įvairiuose
religiniuose renginiuose, artimai bendra
vau su „Eucharistijos bičiuliais“. Mano
savišvieta įgavo tam tikrą kryptį, po truputį
rimo dvasia, atsirado daugiau pasitikėjimo,
kad Dievas mane veda.
Netikėtai susitikau vieną studijų drau
gę. „Buriam grupę, – tepasakė ji. – Jei
domintų, ateik sekmadienį į jėzuitų baž
nyčią“. Aišku, nuėjau. Susirinko keliolika
man beveik nepažįstamų žmonių. Tuomet
sužinojom, kad steigiama Krikščioniško
gyvenimo bendruomenė. Juokavom dėl jos
sutrumpinimo – KGB, – mat ne vienam jis
kėlė kitokias asociacijas…
Gaudyte gaudėm t. Gintaro Vitkaus
žodžius apie grupės uždavinius ir planus,
apie šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas,
kurių pagrindu vyks grupės susitikimai,
apie būsimų užsiėmimų struktūrą ir laukia
mas dvasines refleksijas. Supratome, kad
renkamės dvasingumą, vienijantį kasdie
nį gyvenimą ir maldą, padedantį vykdyti
Kristaus misiją šiandienos pasaulyje. Tam
reikės naujos mūsų gyvenimo kokybės,
naujo santykio su Bažnyčia ir naujų asme
ninių įsipareigojimų.
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Daug kas pirmąjį vakarą atrodė neaiš
kiai, mįslingai, tačiau labai patraukliai ir
intriguojančiai. Jau kitame užsiėmime pra
dėjome rimtai dirbti (per pirmą etapą įvyko
32 užsiėmimai). Tąkart, kaip ir vėlesniuose
susitikimuose, pradžioje susikaupę pasi
meldėme. Išsakėme, kokius lūkesčius ir
poreikius puoselėjame grupei, kalbėjome
apie savo gyvenimo prioritetus, atskleidė
me darbo bendruomenėse patirtį. Tai leido
geriau pažinti vienas kitą ir apsispręsti, ar
iš tiesų norime toliau keliauti kartu.
Dirbdama grupėje iš naujo patyriau,
kas yra malda. Ir anksčiau melsdamasi
stengdavausi išsakyti Dievui tai, kas būda
vo susikaupę galvoje ir širdyje, atverti savo
jausmus, bet grupė išmokė spontaniškumo,
tiesiog priimti visa, kas vyksta meldžiantis,
geriau įsiklausyti, ką Viešpats man sako,
kai tylomis mąstau. Kiekvienam mūsų ši
patirtis buvo vienintelė ir unikali. O šv. Ig
naco Lojolos pamėgta malda su Šventuoju
Raštu pranoko visus mano lūkesčius, ir
aš patyriau daug naujo. Džiugino tai, kad
savo pajautomis ir dvasios virpesiais mo
kėmės dalytis tarpusavyje.
Taip pat labai svarbi tapo kasdienė są
žinės peržvalga. Išmokome nuolat dėkoti
Dievui už jo veikimą ir atpažinti, kaip
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nepaprastai kiekvieną praėjusios dienos
akimirką jis mus mylėjo, kaip leido tą mei
lę pajusti per įvairius įvykius bei žmones.
Įsitikinome, kad dažnai būname nejaut
rūs, akli ir kurti Dievo veikimui. Todėl
mokėmės prašyti Viešpaties atleidimo, jo
pagalbos bei kantrybės mums.
Kiekvienas užsiėmimas buvo kupinas
netikėtumų ir atradimų. Gilinomės į Mer
gelės Marijos ir apaštalo Petro asmenybes,
aiškinomės, kas yra mokinys ir mokytojas,
mokėmės priimti asme
ninius sprendimus ir at
pažinti Viešpaties valią,
studijavome bendruome
nės gyvenimo dėsnius.
Svarbiausia – bandėme
prisiliesti prie savo vi
dinių patirčių, suvokti,
kas vyksta mumyse ir
per mus. Į kiekvieną su
sirinkimą ateidavome ap
mąstę praėjusios savaitės
įvykius ir pasirinkę kon
krečias įžvalgas, kurio
mis galėtume pasidalyti
tarpusavyje. Tai išryškino
vienas kito unikalumą,
silp-nybes ir privalumus,

Gyvenimas ir tikëjimas
tačiau tuo pat metu mus artino ir vienijo,
ugdė meilę ir tarpusavio atsakomybę.
Didelis išbandymas grupei buvo vasa
ros stovykla, kurioje kartu su savo grupės
narių šeimomis praleidome visą savaitę,
seserims iš Pro sanctitate bendruomenės
padedant suprasti, kas yra šventumas. Tai
buvo tarsi praktinis patikrinimas, ar mes
iš tiesų mokame gyventi ir viskuo dalytis
kaip bendruomenė.
Mūsų KGB jau paminėjo dvejų metų
gyvavimo sukaktį. Tai nedaug, palyginus
su kitų šalių KGB grupių veikla. Nedaug,
prisiminus, kad šv. Ignaco Dvasinių pra
tybų metodika išpopuliarėjo jau beveik
prieš penkis šimtus metų. Tačiau svarbu,
kad mes galime eiti gerai žinodami kryp
tį, kad gyvename pilnakraujį pasauliečių
gyvenimą pagal Evangeliją šiandienos
pasaulyje, kuris dažnai nėra toks, kokį
trokšta matyti Kristus. Tad mes turime
nuolat girdėti Viešpaties balsą, kviečiantį
kartu su juo kurti ne tik savo aplinką, bet
ir pasaulio istoriją.
Taigi, pakilau ir einu kartu su savo
bendruomene…
– lr –

Švenčiame Eucharistiją. Centre – t. G. Vitkus

Iš kairės į dešinę: KGB Europos tarybos narė M. Sander
iš Prancūzijos, V. Malinauskienė iš Kauno, pasaulinės
KGB tarybos pirmininkas J. M. Riera iš Ispanijos, A.
Rimeikytė iš Kauno, pasaulinės KGB bažnytinių asistentų
pirmininkas F. Sallas, SJ, iš Romos

Europos KGB susitikimas

2002 m. spalio 10–13 d. Briuselyje
susitiko Europos Krikščioniško gyvenimo
bendruomenių atstovai, tarp kurių buvo
ir dvi atstovės iš Lietuvos. Tai jau trečias
kartas, kai kviečiamos ir Lietuvos KGB.
Visi atvykusieji pirmą vakarą prisistatė
ir išsakė savo nuomonę, kaip vertina KGB.
Kitą dieną dviejose grupėse – narystės ir
vadovavimo – šalių atstovai dalijosi ben
druomenės patirtimi ir kalbėjosi apie tau
tinių bendruomenių veiklą. Vadovų grupė
dar turėjo parengti trumpą vaidinimą apie
dažniausiai bendruomenėje iškylančias
problemas. Narių grupė pateikė galimo
susitikimo, kuriame KGB būtų pristatyta
ja besidomintiems, dienotvarkę. Paskui pa
saulio KGB prezidentas Jose Maria Riera
kalbėjo apie bendruomenės misiją, tauti
nių bendruomenių atstovai pasakojo apie
KGB veiklą savo šalyse. Buvo aptartos
migrantų, jaunimo, šeimos, profesinės bei
socialinės veiklos problemos, svarstyta,
kaip propaguoti ignaciškąjį dvasingumą.
Vakare vyko ekskursija po Briuselį. Susi
tikimas baigėsi sekmadienį pasidalijimu
grupėse ir šv. Mišiomis.
Praėjusių metų lapkričio mėnesį Kaune
vyko ir Lietuvos KGB susitikimas. Jame
buvo aptartos tautinės bendruomenės su
kūrimo, kurio laukia ir Europos, ir pasaulio
bendruomenės, galimybės.
Asta Rimeikytė
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Antanas Saulaitis, SJ, Aušra Karaliūtė, SJE

Krikščionybė ir kultūra
Studento vadovas

Piligrimo pasa
 kojimas 
Šv. Ignaco Lojolos autobiografija

Iš ispanų k. vertė Lionginas Virbalas, SJ

„Piligrimo pasakojimas“ yra šv. Ignaco
Lojolos autobiografija, užrašyta kartu su
juo Romoje gyvenusio portugalo jėzuito
L. da Camaros. Tai originalus ir patrauklus
tekstas, padedantis geriau suprasti ignacišką

Leidinys parengtas per šešis t. A. Sau
laičio ir ses. A. Karaliūtės darbo semestrus
Vilniaus aukštosiose mokyklose, surinkus į
vieną knygą studentams pateikiamą medžia
gą, įvairius tekstus bei namų darbų užduotis.
„Krikščionybė ir kultūra“ visų pirma skirta
neteologinių fakultetų studentams, norin
tiems giliau panagrinėti religinius, etinius
ir dvasinius klausimus. Knygoje išsamiai
aptariama krikščioniškos pas aulėžiūros
vieta šiuolaikinėje kultūroje bei įtaka žmo
gaus veiklai. Ji bus įdomi ir vertinga ne tik
katechetams, sielovados programų vado
vams, bet ir visiems siekiantiems pagilinti
savo tikėjimo žinias bei ieškantiems atsako
į šiandienos gyvenimo iššūkius.
dvasingumą, nes Ignaco tikslas buvo papa
sakoti ne tiek savo, kiek Dievo veikimo jo
gyvenime istoriją. Jo nueitas dvasinis kelias
ilgas ir nelengvas, dėl to įgyta patirtis tapo
naudinga daugeliui.
„Piligrimo pasakojimas“ lietuviškai lei
džiamas jau trečią kartą. 1996 m. nedideliu
tiražu knyga buvo išspausdinta JAV, o prieš
šešerius metus kartu su „Dvasinėmis praty
bomis“ išleista „Aidų“ leidyklos. Anksčiau
šis Ignaco pasakojimas vadinosi tiesiog
„Autobiografija“. Dabartiniame leidinyje
įdėtas įvadas, trumpa šv. Ignaco biografija
iki sužeidimo Pamplonoje, nuo kurio prasi
deda „Pasakojimas“, taip pat istoriko Liudo
Jovaišos parengta lentelė, kurioje sugretintos
Ignaco gyvenimo ir Lietuvos istorijos datos.
Iliustracijoms panaudoti P. P. Rubenso rai
žiniai iš 1609 m. išleistos Ignaco Lojolos
biografijos.
Aleksandras Guobys, Antanas Saulaitis

Lietuvių misijos amazonėje
Jau pasirodė antrasis naujais pasakoji
mais papildytas didelio skaitytojų susido
mėjimo sulaukusios knygos leidimas.
Teiraukitės knygynuose!
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Nauji leidiniai

Marian Cowan, CSJ, John Carroll Futrell, SJ

Bendrakeleiviai  malon
 ėje 

Vadovėlis šv. Ignaco Dvasinių pratybų
vadovams

Nors nuo šv. Ignaco Lojolos Dvasinių
pratybų pasirodymo praėjo daugiau kaip
puspenkto šimto metų, jos neprarado savo
aktualumo. Priešingai, šiandien vis geriau
suprantame jų reikšmę krikščioniškam dva
singumui ir didžiulę naudą kiekvienam jų
dalyviui. Nenuostabu, kad vadovaudamiesi

Roland Francart

Šv. Pranciškus Ksaveras

Keturi apaštalo metų laikai. 1506–1552
Iš prancūzų k. vertė Anicetas Tamošaitis, SJ

Ignaco pratybų metodu daugelyje rekolek
cijų namų visame pasaulyje žmonės mel
džiasi, stengiasi atpažinti Dievo valią, t. y.
mąsto apie tai, kur Viešpats juos kviečia, ir
ryžtasi nedviprasmiškai sekti paskui Kris
tų. Pratybos jau seniai tapo ne vien Jėzaus
Draugijos, kurios įkūrėjas yra šv. Ignacas,
bet ir visos Bažnyčios dvasiniu turtu.
Šiandien puikiai suvokiame, kad pra
tyboms vadovauti ir tikėjimo brolius bei
seseris jose palydėti gali ne vien tik jėzuitai
ar kiti dvasininkai. Dvasinių pratybų popu
liarumas skatina ieškoti tikinčiųjų, galinčių
tinkamai padėti kitiems jomis pasinaudoti.
Juk ir pats Ignacas pratyboms vadovavo
prieš Jėzaus Draugijos įsteigimą ir dar nebū
damas kunigu. Tačiau norintys lydėti kitus
turi būti ne tik patys praėję šį Ignaco nuro
dytą labai nuoseklų ir metodiškai pagrįstą
kelią, bet ir gerai pažinti pratybas – iš kokių
dalių jos susideda, kokių tikslų siekia, ko
kiais metodais jose naudojamasi.
Kruopščiai nagrinėdami pratybų tekstą,
pateikdami praktiškų pavyzdžių bei pata
rimų, šios knygos autoriai suteikia puikią
pagalbą būsimiems pratybų vadovams.

Didysis Azijos misionierius Pranciškus
Ksaveras yra laikomas netgi naujųjų laikų
apaštalu Pauliumi. Jo veikla Rytų kraštuo
se, ypač Indijoje ir Japonijoje, XVI a. davė
naują impulsą Bažnyčios misijoms. Kartu
Pranciškus buvo vienas artimiausių Ignaco
Lojolos pagalbininkų ir bendraminčių bei
Jėzaus Draugijos bendraįkūrėjas. Ši neei
linė asmenybė stebina kiekvieną, kuris su
juo susipažino. Jis mums atskleidžia planą
Dievo, kuris žmogų visada palieka laisvą,
tačiau kai žmogus leidžiasi, veda ten, kur
jis net nenumanė.
Knygelėje, išleistoje minint šv. Pranciš
kaus Ksavero 450-ąsias mirties metines, šio
Lietuvoje gerokai primiršto misijų globėjo,
Azijos apaštalo asmenybė atskleidžiama ke
turiais etapais, tarsi per keturis metų laikus.  
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In memoriam

Jurgis Janeliūnas, SJ
Kovo 7 d. Saint Jerome, Kanadoje, sulaukęs 91-erių
metų mirė br. Jurgis Janeliūnas.
Jis gimė 1912 m. vasario 7 d. Rygoje lietuvių Stasio
Janeliūno ir Magdalenos Kaskevičiūtės šeimoje. Lietu
vai paskelbus nepriklausomybę, 1921 m. tėvai persikėlė
gyventi į Lietuvą ir įsikūrė Šiauliuose. Čia Jurgis baigė
pradžios mokyklą ir gimnaziją. Paskui dirbo statybose bei
policijoje.
Per II pasaulinį karą, kai 1944 m. vasarą sovietų armi
ja vėl peržengė Lietuvos sieną, kartu su besitraukiančia
vokiečių kariuomene, kaip ir daugelis kitų lietuvių, Jurgis
atsidūrė Rytprūsiuose, o vėliau pasiekė garsų savo baroko
paminklais Drezdeną. Jis buvo liudininkas, kaip 1945 m.
vasario mėnesį miestą visiškai subombardavo anglų ir
amerikiečių lėktuvai. Per stebuklą Jurgis liko gyvas, nes
per bombardavimą žuvo apie 250 000 žmonių.
Paskui atkeliavo į Štutgartą ir ten gyveno iki 1947 m.
Atsiradus galimybei vykti dirbti į Kanadą, jis tapo vienu
pirmųjų savanorių. Kanadoje vėl dirbo statybose.
1964 m. Jurgis Janeliūnas nusprendė stoti į Jėzaus
Draugiją. Pasirinko Lietuvos jėzuitų provinciją, į ku
rią kaip brolis įsitraukė liepos 30 d. ir buvo išsiųstas į
Merilendo provincijos naujokyną Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Jį baigęs, atvyko į Čikagos lietuvių jėzuitų
rezidenciją. Čia dirbo knygyne, buvo zakristijonas, val
gomojo prižiūrėtojas, kai reikėdavo – virėjas. Jis nuolat
prižiūrėjo ir tvarkė jėzuitų namus. Rūpestingai, ramiai,
ištvermingai ir didžiai atsidavęs Čikagos rezidencijoje
brolis Jurgis darbavosi daugiau nei tris dešimtmečius.
Atšventęs 88-ąjį gimtadienį, pagaliau pajuto metų naš
tą. Kadangi dar gyvendamas Kanadoje buvo gavęs šios
šalies pilietybę ir vėliau nuolat ten lankydavosi, Kanados
prancūzų jėzuitų provincijolas mielai sutiko priimti br.
Jurgį į savo provincijos jėzuitų globos namus Saint Jerome,
Kvebeko provincijoje. Ten persikėlęs 2000 m. liepos 12 d.,
jis patyrė tikrai šiltą ir rūpestingą Kanados prancūzų jėzuitų
globą. Be to, džiaugėsi galėdamas dažnai pabendrauti su
tuose pačiuose namuose gyvenančiu t. Juozu Aranausku,
kuris ir pasakė pamokslą br. Jurgio Janeliūno laidotuvių
Mišiose, aukotose kovo 12 d. Saint Jeromo jėzuitų koply
čioje, kur buvo pašarvotas velionis.
Vėliau palaikai pervežti į Čikagą ir kovo 18 d. palai
doti Šv. Kazimiero kapinėse greta kitų lietuvių jėzuitų.
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2002 m. gruodžio 5 d., minint šv. Ignaco Lojolos bendražy
gio, didžiojo misionieriaus šv. Pranciškaus Ksavero 450-ąsias
mirties metines, jo vardu pavadintame Cincinačio universi
tete (JAV) už didvyriškumą ginant Bažnyčią sovietų oku
pacijos metais, taip pat už nuopelnus, steigiant ir leidžiant
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, Kauno arkivysk.
Sigitas Tamkevičius, SJ, buvo apdovanotas Šv. Pranciškaus
Ksavero medaliu.
Iškilmingame renginyje dalyvavo universiteto taryba ir
daugiau nei 200 kviestinių svečių. Arkivysk. S. Tam
kevičių pristatė žinomas užsienio lietuvių veikėjas,
buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas,
Šv. Pranciškaus Ksavero universiteto psichologijos
profesorius emeritas Vytautas Bieliauskas. Apdova
nojimą įteikė universiteto prezidentas.
Arkivyskupas padėkojo, kad jo asmenyje univer
sitetas pagerbė visus tautiečius, kurie, net ir kęsdami
priespaudą, išsaugojo tikėjimą tautos ir Bažnyčios
prisikėlimu ir pabrėžė, kad žmogų labiau pavergia ne
prievartą nešanti totalitarinė sistema, bet nuodėmė,
iš kurios išlaisvinti gali tiktai tikėjimas Kristumi.
Nuotr.: arkivysk. S. Tamkevičius ir jį lydėjęs
Arkivysk. S. Tamkevičius taip pat aplankė lietu t. A. Saulaitis su Čikagos šv. Ignaco gimna
vių jėzuitų misijas Klyvlende ir Čikagoje, bendravo zijos lietuvių kilmės moksleiviais
su vietos lietuviais.
Š. m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolą t. Antaną
Saulaitį apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Karininko kryžiumi.
Š. m. sausio 2–5 d. Vilniuje įvyko Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų  provincijos kongregacija. Pa
prastai jos vyksta kas ketveri metai – kai šaukia
ma Jėzaus Draugijos prokuratorių kongregacija,
kurią numatyta sušaukti rugsėjo 17–22 d. Lojo
loje. Provincijos kongregacija išrenka atstovus
į prokuratorių kongregaciją, pareiškia savo sprendimą, ar šiuo
metu šauktina generalinė kongregacija, gali teikti pasiūlymus
tėvui generolui dėl Draugijos veiklos.
Provincijos kongregacijoje dalyvavę 10 iš 12 išrinktų de
legatų į prokuratorių kongregaciją išrinko t. Aldoną Gudaitį.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių jis dalyvauti negalėtų, į Lojolą
vyktų t. Algis Baniulis. Kongregacijos dalyviai balsų dauguma
nusprendė, kad Draugijos generalinę kongregaciją šaukti kol
kas nebūtina.
Kongregacijoje aptarti ir pagrindiniai provincijos reikalai.
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Kovo 2–8 d. Lietuvoje jau šeštą kartą viešėjo žymus liturgijos
specialistas Šv. Pranciškaus Ksavero (JAV) universiteto vicepre
zidentas sielovadai t. Leo Kleinas, SJ. Svečias skaitė paskaitą tuo
metu vykusioje akademinės sielovados konferencijoje, kalbėjo
krikščioniško dvasingumo kurso klausytojams Dailės akademijo
je bei Vilniaus universitete. Kovo 3 d. t. Kleinas vadovavo jėzuitų
liturginiam seminarui, vykusiam jėzuitų namuose Vilniuje.
Kovo 13–18 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciją
aplankė Draugijos generolo asistentas Vidurio Europai t.
Wendelinas Koesteris, SJ. Jis dalyvavo Kaune vykusiame
konsultorių ir namų vyresniųjų pasitarime, aptarė būsimojo
provincijolo klausimą. T. W. Koesteris lankėsi Šiauliuose,
Klaipėdoje, susitiko su vysk. Jonu Boruta, SJ.
Balandžio 6 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Di
džiojoje salėje vyko Atsinaujinimo diena, kurios tema „Šv.
Ignacas: Dievo ieškojimas kasdienybėje“. Ji prasidėjo t. Aldono
Gudaičio ir t. Gintaro Vitkaus vedama konferencija „Ignaciškas
dvasingumas: veikla ir kontempliacija“. T. Antanas Saulaitis
kalbėjo tema „Kristus kviečia, žmogus atsiliepia (krikščionio
misija)“. Parodytas filmas „Pirmieji jėzuitai“. Specialiai Atsi
naujinimo dienai buvo išleistas su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijos veikla bei jėzuitų gyvenimu supažindinantis lanks
tinukas.
Po pietų vyko darbas grupėse. Grupelei apie ignacišką
maldą-meditaciją ir kontempliaciją vadovavo t. A. Gudaitis,
su Dvasinėmis pratybomis-rekolekcijomis supažindino t. Vy
tautas Sadauskas. Apie dvasių atpažinimą ir sąžinės tyrimą
kalbėjo t. Anicetas Tamošaitis, o t. Stasys Kazėnas, t. G. Vitkus
ir Krikščioniško gyvenimo bendruomenės nariai surengė pokal
bį tema: „Krikščioniško gyvenimo bendruomenės: pasauliečių
dvasingumas“.
Renginys kaip paprastai baigėsi šv. Mišiomis, kurioms
vadovavo arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ. Į Eucharistijos
liturgiją palydėjo kun. Arvydo Jakušovo, NSJ, įvadas.
Aarhus jėzuitų parapija Danijoje drauge su viena pro
testantų bažnyčia laimėjo laikraščio „Kristelig Dagblad“
premiją už puikią sielovadą. Nuostabu, kad iš 70 parapijų
buvo išrinkta būtent katalikų, kurių Danijoje yra vos keletas.
Jėzuitų parapijoje – net 89 tautybių žmonės, į sekmadienio
Mišias susirenka apie 700 parapijiečių. Čia dirba lietuviams
gerai pažįstamas t. Charlesas Edwardsas, šešerius metus
talkinęs Kauno jėzuitų gimnazijoje.
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40 atstovų iš 13 valstybių, susirinkusių 2002 m. lapkričio
30 d. Lojoloje, įsteigė ignaciškojo jaunimo  tinklą InYgo, kurio
tikslas – tęsti tarptautinį bendradarbiavimą, kurti ir remti naujas
jaunimo veiklos sritis. Susitikime aptarta, kaip ignaciškasis jau
nimas dalyvaus Pasaulio jaunimo dienose Kelne 2005 m., kaip
prisidės prie šv. Pranciškaus Ksavero 500-ųjų gimimo metinių
renginių 2006 m. Daugiau galima sužinoti www.inygo.org.
Gegužės 5 d. Madride kanonizuojamas t. Jose Maria Rubbio, SJ.
Jis gimė 1864 m. Pietų Ispanijoje ir, būdamas dar labai jaunas,
įstojo į kunigų seminariją. 1887 m. buvo įšventintas kunigu. Iš
pradžių paskirtas į parapiją, paskui – į Madrido kunigų seminari
ją. 1906 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Nuo 1911 m. iki pat mirties
nenuilstamai darbavosi Madride: sakė pamokslus, buvo dvasios
tėvas ir nuodėmklausys, vargšų ir apleistųjų globėjas, išugdęs ir
į šį darbą įtraukęs nemažą būrį pasauliečių. Mirė 1929 m.
1985 m. popiežius Jonas Paulius II t. Rubbio paskelbė pa
laimintuoju.

Visi Katalikų Bažnyčios vienuolijų nariai duoda
įžadus, t. y. įsipareigoja gyventi vadovaudamiesi trimis
evangeliniais patarimais: neturto, skaistumo ir klusnumo.
Kadangi kiekviena vienuolija konkrečiai tuo gyvena taip,
kaip nurodyta jos reguloje ar konstitucijoje, skiriasi ir įžadų
davimo tvarka. Daugelyje vienuolijų pirmiausiai duoda
mi laikini įžadai, t. y. baigusieji naujokyną įsipareigoja
T. G. Vitkus, SJ
T. A. Gudaitis, SJ
vienuoliškai gyventi tik tam tikrą laiką, paprastai dvejus ar
trejus metus. Per tą laiką vienuolija ar ordinas taip pat turi
galimybę įsitikinti, ar kandidatas (-ė) jiems tinka. Laikini įžadai kartojami keletą kartų, tik
po to, visam gyvenimui apsisprendus tapti vienuolijos nariu, duodami amžinieji įžadai.
Jėzaus Draugijoje laikinųjų įžadų nėra. Baigęs dvejų metų naujokyną ir gerai apsvarstęs,
žmogus duoda paprastuosius apaštališko neturto, skaistumo dėl Dievo karalystės ir vienuoli
nio klusnumo įžadus. Taip pat pasižada, kad baigęs studijas ir visą ugdymo programą (kuri
dažnai užtrunka keliolika metų), galutinai taps ordino nariu. Šie įžadai yra amžini, t. y.
duodami visam gyvenimui. Tačiau jei vėliau pasirodytų, kad žmogus neįstengia gyventi
kaip jėzuitas, Draugija tokį narį gali nuo duotų įžadų atleisti.
Tik įgiję praktinio darbo patirties, baigę visas studijas ir vadinamąjį terciatą, kuriame iš
naujo apmąstomas gyvenimas Jėzaus Draugijoje, dar kartą dalyvavę mėnesį trunkančiose
Dvasinėse pratybose, jėzuitai iškilmingai duoda paskutiniuosius įžadus, kuriais galutinai
tampa Jėzaus Draugijos nariais.
Š. m. balandžio mėnesį – paskutinieji dviejų Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provin
cijos narių įžadai: balandžio 21 d. Kaune, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, – t.
Gintaro Vitkaus, balandžio 22 d. Vilniuje,  Šv. Kazimiero bažnyčioje, – t. Algimanto
Gudaičio.
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Nusiðypsokime

– Aš tau sakau, Pranciškau, kad
Draugijos ateitis – kompiuteris.
Jis yra darbštus, tyras, paklūsta
kiekvienai komandai, nebamba,
neapkalbinėja ir neprašo pinigų...

– Kiek pas jus naujokų?
– Dvigubai mažiau nei mums
reikia, bet vis tiek dvigubai
daugiau nei lieka!

– Jei vienas kompiute
ris gali atlikti dešimties
jėz uit ų darb ą, tai kam
mums rūpintis pašauki
mais į Draugiją?

– Tėve, mes buvome įpratę
matyti jumyse Jėzų. Dabar
regime Dievą Tėvą.

Iš Indijos jėzuitų žurnalo „Jivan“
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Mūsų adresas:

Lietuvos jėzuitų provincija
Didžioji g. 34, LT-2001 Vilnius
Tel. (5) 212 17 87, faks. (5) 212 18 76
El. paštas: sj@jesuit.lt
Svetainė: www.jesuit.lt
Įmonės kodas 9189393
AB Vilniaus bankas
Vilniaus filialas
Banko kodas 260101777
A. s. 701315 (litais)
57089133 (užsienio valiuta)

Šiaurės Amerikoje kreiptis:

JESUIT FATHERS – BALTIC PRO
JECT
2345 W 56 ST
Chicago, Illinois 60636-1098 USA
Tel. (1) (773) 737 98 91
Faks. (1) (773) 737 04 86
El. paštas: Litjesuit@aol.com
Svetainė: www.balticjesuits.org
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