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T. An TA nAs sAu lAi Tis, sJ
 

Provincijolo þodis

	 Mes	dar	ne	sa	me	taip	nu	to	lę	nuo	kai	mo,	
kaip	kai	ku	rių	ki	tų	ša	lių	mies	to	vai	kai,	ku
rie	pa	ma	tę	kar	vę	klau	sia:	„Koks	čia	ar	klys	
su	krep	šiu	tarp	ko	jų?“	To	dėl	ir	skau	du,	kad	
net	du	treč	da	liai	vals	ty	bės	iš	tek	lių	ski	ria	ma	
sos	ti	nei,	nors	daž	nai	gir	di	me	kar	to	jant,	kad	
„Vil	nius	–	dar	ne	vi	sa	Lie	tu	va“.	Žmo	nės	
ne	gai	les	tin	gai	 ver	ti	na	 val	diš	kas	 įstai	gas	
ir	tvir	tai	įsi	ti	ki	nę,	kad	net	jei	gu	vi	si	ša	lies	
gy	ven	to	jai	kur	nors	pra	ding	tų,	vals	ty	bės	
tar	nau	to	jai	 ir	 to	liau	 vie	nas	 ki	tam	 ra	miai	
po	pie	rė	lius	siun	ti	nė	tų.	Kar	tais	pa	na	šiai	ir	
mo	ky	to	jai	 pa	juo	kau	ja:	 „Mo	kyk	lo	je	 bū	tų	
vi	sai	leng	va,	jei	gu	ne	bū	tų	vai	kų“…	Sykį	
per	mu	zi	kos	pa	mo	ką	 taip	 ir	nu	ti	ko:	mo
ky	to	jas	 už	si	mer	kęs	 gro	jo	 akor	de	o	nu,	 o	
mo	ki	nu	kai	vie	nas	po	ki	to	iš	sė	li	no	iš	kla
sės,	pa	lik	da	mi	jį	ap	sup	tą	vien	tik	skam	bių	
akor	dų…
	 Ne	ži	nia,	ką	kon	kre	čiai	šv.	Ig	na	cas	bei	
jo	pir	mie	ji	drau	gai	XVI	a.	sie	kė	pa	brėž	ti	
jė	zui	tų	 įža	duo	se	 įra	šy	da	mi:	 „Pa	si	ža	du...	
am	ži	ną	ne	tur	tą,	skais	tu	mą	ir	klus	nu	mą	bei	
ypač	rū	pin	tis	vai	kų	mo	ky	mu…“	„Vai	kai“	
šiuo	at	ve	ju	reiš	kia	ne	vien	am	žių,	čia	kal
ba	ma	apie	tuos,	ku	rie	dar	nė	ra	pa	kan	ka	mai	
iš	pru	sę	ar	iš	si	la	vi	nę,	kad	ga	lė	tų	jaus	tis	vi
sa	ver	čiais	žmo	nė	mis.	To	kius	įža	dus	duo	da	
vi	si	 jė	zui	tai	 –	 pro	fe	so	riai,	moks	li	nin	kai,	
ad	mi	nist	ra	to	riai,	ra	šy	to	jai,	dir	ban	tys	pa	ra
pi	jo	se,	ka	pe	lio	nai,	–	ne	vien	tik	auk	lė	to	jai	
ar	pe	da	go	gai.
	 Nors	 daug	 jė	zui	tų	 dės	to	 uni	ver	si	te
tuo	se	ar	gim	na	zi	jo	se,	už	si	i	ma	moks	li	niu	
dar	bu,	tar	nau	ja	ne	vals	ty	bi	nių	or	ga	ni	za	ci	jų	

cen	truo	se	 ar	Baž	ny	čios	 įstai	go	se,	 ly	giai	
taip	 pat	mie	lai	 jie	mo	ko	 gat	vės	 vai	kus,	
apaš	ta	lau	ja	kai	muo	se,	vei	kia	tarp	ka	li	nių,	
li	go	nių,	be	na	mių,	pa	bė	gė	lių	bei	trem	ti	nių,	
rū	pi	na	si	ne	įga	lių	žmo	nių	sie	lo	va	da.
	 Mū	sų	pro	vin	ci	jos	veik	los	cen	trai	įsi	kū	rę	
Lie	tu	vos	did	mies	čiuo	se:	Vil	niu	je,	Kau	ne	
ir	Šiau	liuo	se,	o	už	sie	ny	je	–	Či	ka	go	je	bei	
Klyv	len	de	 (se	niau	dar	bu	vo	 ir	Lon	do	ne,	
Mel	bur	ne,	Mon	te	vi	dė	juje,	Mon	re	a	ly	je,	San	
Pau	le).	Prieš	300–400	me	tų	šia	me	są	ra	še	
bu	vo	ir	to	kios	Lie	tu	vos	bei	Lat	vi	jos	vie
to	vės,	ku	rios	anais	lai	kais	ne	la	bai	ga	lė	jo	
did	mies	čiais	 va	din	tis:	Kra	žiai,	 Ži	di	kai,	
Bar	tiš	kė,	Vi	duk	lė,	Ly	du	vė	nai,	Mer	ki	nė,	
Min	tau	ja,	 Baus	kė,	 Jo	niš	kis,	Va	dak	tai,	
Pa	bir	žys,	Su	ba	čius,	Lauk	so	dis,	Pa	šiau	šė,	
Lin	ku	va,	Še	du	va	bei	daug	ki	tų.	So	viet	me
čiu	val	džiai	ži	no	mi	jė	zui	tai	bu	vo	ski	ria	mi	
dirb	ti	į	kuo	ma	žes	nes	ir	ato	kes	nes	Lie	tu	vos	
pa	ra	pi	jas	–	Ario	ga	lą,	Lin	kme	nis,	Skais	gi	rį,	
Ka	be	lius,	Ra	gu	vą,	Si	dab	ra	vą,	Pa	lū	šę,	Če
kiš	kę,	Šven	čio	nis.	So	vie	tai	net	ir	ne	nu	jau	tė,	
kad	šis	ken	kė	jiš	kas	dar	bas	jė	zui	tams	net	gi	
pa	de	da	įgy	ven	din	ti	jų	įža	dą.	Sep	ty	nio	li	ka	
Si	bi	ran	iš	trem	tų	jė	zui	tų	ap	lan	kė	tiek	la	ge
rių	 ir	 trem	ties	vie	tų,	kiek	 tik	 ap	lin	ky	bės	
lei	do.	Mes	 sa	ky	da	vo	me:	 „Stok	 į	 Jė	zaus	
Drau	gi	ją	ir	pa	ma	ty	si	pa	sau	lį“.
	 Da	bar	 pro	vin	ci	jo	je	 dau	gu	mos	 sa	vo	
na	mų,	mo	kyk	lų,	 baž	ny	čių	 ar	mi	si	jų	 ne
be	tu	ri	me,	 ta	čiau	 nuo	la	tos	 au	to	mo	bi	liais,	
au	to	bu	sais	 ar	 trau	ki	niais	 (už	sie	ny	je	 –	 ir	
lėk	tu	vais)	ke	liau	ja	me	tal	kin	ti	kle	bo	nams,	
mo	ky	to	jams,	 vie	nuo	li	joms,	 į	 svei	ka	tos	

„Eikiteįmiestusirkaimus...“
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įstai	gas,	va	sa	ros	sto	vyk	las,	re	ko	lek	ci	jas,	
žie	mos	kur	sus,	lai	do	tu	ves.	Da	ro	me	tai	dėl	
žmo	nių	ir	sa	vęs.
	 Aš	jau	šeš	tus	me	tus	Lie	tu	vo	je.	Vie	na	
iš	ma	no	vai	kys	tės	sva	jo	nių	bu	vo	ap	lan	ky	ti	
ar	bent	pa	ma	ty	ti	vi	sus	700	Lie	tu	vos	pi	lia
kal	nių.	Bet	iš	ėjo	ki	taip.	Dar	di	des	nį	ma
lo	nu	mą	pa	ty	riau	lan	ky	da	ma	sis	pa	ra	pi	jo	se,	
mo	kyk	lo	se,	su	si	pa	žin	da	mas	su	jau	ni	mu	ir	
šei	mo	mis.	Kai	kur	bu	vau	tik	kar	tą,	ki	tur	
–	 ir	po	ke	le	tą.	Są	ra	šas	 iš	ėjo	 tik	rai	 il	gas,	
ta	čiau	jis	dar	ne	pil	nas:	Anykš	čiai,	Be	ty
ga	la,	Bi	ju	tiš	kis,	Birš	to	nas,	Bir	žai,	Būd
vie	tis,	Bū	tin	gė,	De	bei	kiai,	Drus	ki	nin	kai,	
Gar	lia	va,	In	kū	nai,	In	tur	kė,	Ja	šiū	nai,	Jo
na	va,	Jo	niš	kis,	Juod	kran	tė,	Kai	šia	do	rys,	
Kal	ti	nė	nai,	Kal	va	ri	ja,	Kel	mė,	Kė	dai	niai,	
Ky	bar	tai,	Kir	dei	kiai,	Kra	žiai,	Kre	tin	ga,	
Kur	tu	vė	nai,	Lent	va	ris,	Lin	kme	nys,	Liu
ba	vas,	Mar	cin	ko	nys,	Mer	ki	nė,	Mo	lė	tai,	
Nau	ja	mies	tis,	Nau	jo	ji	Vil	nia,	Ne	mu	nai
tis,	Pa	bir	žė,	Pa	kruo	jis,	Pa	lan	ga,	Pa	lū	šė,	
Pa	ne	vė	žys,	 Pa	šiau	šė,	 Pa	ši	lė,	 Pa	štu	va,	
Pi	va	šiū	nai,	 Prie	nai,	 Pu	nia,	Rad	vi	liš	kis,	
Ra	sei	niai,	Rau	dond	va	ris,	Ro	kai,	Rum
šiš	kės,	 San	grū	da,	 Skuo	das,	 Stak	liš	kės,	
Šau	kė	nai,	 Še	du	va,	 Ši	lu	tė,	 Šums	kas,	
Šven	to	ji,	 Tau	ra	gė,	 Tel	šiai,	 Ty	tu	vė	nai,	
To	lie	jai,	Tryš	kiai,	Troš	kū	nai,	Uk	mer	gė,	
Ute	na,	Vi	diš	kės,	Vi	duk	lė,	Vil	ki	ja,	Vi	sa

gi	nas,	Za	ra	sai,	Ža	ga	rė,	Žas	liai,	Žel	va…	
	 Mū	sų	–	lie	tu	vių	ir	lat	vių	–	jė	zui	tų	bū	re	lis	
ne	di	de	lis,	bet	pa	dau	gin	ki	me	il	go	ką	vie	to	vių	
są	ra	šė	lį	ke	lias	de	šimt	kar	tų	ir	su	pra	si	me,	kaip	
su	ma	niai	šv.	Ig	na	cas	sa	vo	se	kė	jus	siun	tė	tal
kin	ti	ki	tiems	Ge	rą	ja	Nau	jie	na	da	ly	tis.
	 Ka	dan	gi	 tė	viš	kė	je	 rū	pin	da	vau	si	 dar
žu,	 nuo	 dvy	li	kos	 iki	 aš	tuo	nio	li	kos	me	tų	
dir	bau	ūky	je,	vė	liau	glo	bo	jau	di	džiu	lį	jė
zui	tų	dar	žą,	net	ir	Či	ka	go	je	su	mo	liū	gais	
bei	ser	ben	tais	kal	bė	da	vau	si,	dėl	to	ir	da	bar	
bet	kur	nu	va	žia	vęs	ran	du	ben	drą	kal	bą	apie	
ūkį,	gam	tą,	ti	kė	ji	mą,	šei	mą,	vai	kus,	pra	ei	tį	
ir	at	ei	tį.	Nu	ke	lia	vęs	 į	ko	kį	nors	už	kam	pį	
su	tin	ku	anks	čiau	ne	ma	ty	tą	žmo	gų.	„Aš	jus	
pa	žįs	tu“,	–	sa	ko	Ka	ta	li	kų	ra	di	jo	„Ma	žo	sios	
stu	di	jos“	klau	sy	to	jas.	Bet	kaip	barz	da	per	
ra	di	ją	ma	to	si,	nie	kaip	ne	su	pran	tu…	
	 Ry	šys	 su	 kuk	liais,	 to	li	 gy	ve	nan	čiais	
ir	 to	kiais	 skir	tin	gais	 žmo	nė	mis	 pa	de	da	
iš	lai	ky	ti	pa	žiū	rų,	ži	nių,	nuo	tai	kų,	po	jū	čių	
pu	siau	svy	rą,	taip	rei	ka	lin	gą,	kad	ga	lė	tum	
kuo	tik	ro	viš	kiau	bū	ti	Baž	ny	čio	je,	vals	ty	bė
je,	pa	sau	ly	je.	Už	tat	ne	ma	žiau	tik	ru	jė	zui	tu	
jau	tie	si	dės	ty	da	mas	vals	ty	bi	nia	me	uni	ver
si	te	te,	su	vai	ku	čiais	pie	vo	je	žais	da	mas	ar	
kai	me	mo	ky	da	ma	sis	 la	bai	 gy	ve	ni	miš	ko	
ti	kė	ji	mo	iš	žmo	nių,	vis	ko	ma	čiu	sių	ir	vis	ką	
ty	ra	šir	di	mi	iš	gy	ve	nu	sių.	Jie	yra	Vieš	pa	ties	
–	ir	mū	sų	–	bi	čiu	liai.

Jėzuitų	kolegija	Kražiuose	dabar.	Mindaugo	Kavaliausko	nuotr.
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Mûsø istorija

 Bai	gian	tis	II	pa	sau	li	niam	ka	rui,	de	šim
tys	 tūks	tan	čių	 lie	tu	vių	pa	si	trau	kė	ar	bu	vo	
iš	stum	ti	iš	Tė	vy	nės.	Dau	gu	ma	jų	su	si	bū	rė	
pa	bė	gė	lių	sto	vyk	lo	se.	Po	ke	le	rių	me	tų,	ne
ga	lė	da	mi	grįž	ti	na	mo,	kai	ku	rie	iš	ke	lia	vo	į	
Ame	ri	ką,	Ka	na	dą,	An	gli	ją,	Pie	tų	Ame	ri	ką,	
Aust	ra	li	ją.	Baž	ny	čiai	rū	pė	jo	šių	po	„pla	tų	jį	
pa	sau	lį	 pa	skli	du	sių“	 žmo	nių	 li	ki	mas:	 kas	
pa	tar	naus	jų	dva	si	nia	me	gy	ve	ni	me?	Po	pie
žius	Pi	jus	XII	ir	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	
t.	Je	anas	Bap	tis	te	Jans	sensas	at	krei	pė	dė	me
sį	į	lie	tu	vius	jė	zui	tus,	po	ka	ro	taip	pat	at	si	dū
ru	sius	Va	ka	ruo	se,	ir	bū	tent	jiems	pa	sky	rė	šią	
mi	si	ją.	Nuo	1937	m.	Jung	ti	nė	se	Ame	ri	kos	
Vals	ti	jo	se	dirban	tis	 t.	 Jo	nas	Ki	dy	kas	1948	
m.	bu	vo	pa	skir	tas	lais	vo	jo	pa	sau	lio	lie	tu	vių	
jė	zui	tų	vy	res	niuo	ju.	
	 JAV	nau	jie	ji	at	ei	viai	gau	siau	siai	bū	rė	si	
Či	ka	go	je.	Bū	tent	čia	t.	Ki	dy	kas	kar	tu	su	iš	
Eu	ro	pos	at	vyks	tan	čiais	ki	tais	jė	zui	tais,	prieš	
karą	išsiųstais	studijuoti	į	užsienį,	1948	m.	
rug	sė	jo	25	d.	pie	ti	nė	je	Či	ka	gos	mies	to	da	ly	je	
–	8101	Cham plain Ave nue	–	įkū	rė	pir	muo
sius	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	na	mus	iš
ei	vi	jo	je.	Pir	mie	ji	tų	na	mų	gy	ven	to	jai	bu	vo	t.	
Ki	dy	kas,	t.	Bo	re	vi	čius	ir,	ta	da	dar	klie	ri	kas,	
Jo	nas	Su	kac	kas.	Jie	tuo	jau	pat	pra	dė	jo	tal
kin	ti	lie	tu	vių	pa	ra	pi	jo	se	(tuo	me	tu	Či	ka	go	je	
jų	bu	vo	12)	 ir	už	mez	gė	ry	šius	su	 lie	tu	vių	
or	ga	ni	za	ci	jo	mis.	 Jė	zui	tų	 na	muo	se	 skau	tai	
rin	ko	si	į	su	ei	gas.	T.	J.	Bo	re	vi	čius	ta	po	at	ei
ti	nin	kų	dva	sios	va	du.	1949	m.	ba	lan	džio	21	
d.	iš	Ita	li	jos	at	vy	ko	t.	Juo	zas	Vaiš	nys.	Lie	pos	

7	d.	jis	bu	vo	pa	skir	tas	skau	tų	dva	sios	va	du	
ir	ener	gin	gai	pra	dė	jo	pla	čią	veik	lą.	Lie	pos	
mė	ne	sį	 trys	kan	di	da	tai	pa	reiš	kė	no	rą	sto	ti	
į	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją.	Spa	lio	27	d.	
pra	dė	ta	ka	ta	li	kų	ra	di	jo	va	lan	dė	lė	lie	tu	viš	kai,	
o	gruo	džio	mė	ne	sį	t.	Vaiš	nys	bu	vo	pa	skir	tas	
jė	zui	tų	žur	na	lo	„Laiš	kai	lie	tu	viams“	re	dak
to	riu	mi.	1950	m.	va	sa	rio	mė	ne	sį	pa	si	ro	dė	
pir	ma	sis	nu	me	ris.	Po	pla	tų	jį	pa	sau	lį	pa	skli
du	sius	tė	vy	nai	nius	žur	na	las	lan	kė	iki	2000	
m.	pa	bai	gos.
	 1950	m.	sau	sio	25	d.	t.	Bo	re	vi	čius,	su
kvie	tęs	ke	le	tą	iš	ei	vi	jos	vei	kė	jų,	ap	ta	rė	bū	ti
ny	bę	Či	ka	go	je	įsteig	ti	li	tu	a	nis	ti	nę	mo	kyk	lą.	
Pla	nui	vi	si	pri	ta	rė.	Taip	gi	mė	Či	ka	gos	aukš
tes	nio	ji	 li	tu	a	nis	ti	kos	mo	kyk	la,	 sa	vo	dar	bą	
pra	dė	ju	si	ko	vo	11ąją	Ne	kal	to	Pra	si	dė	ji	mo	
pa	ra	pi	jos	mo	kyk	los	pa	tal	po	se.
	 Tais	pa	čiais	me	tais	 į	Či	ka	gą	at	vy	ko	 ir	
dau	giau	jė	zui	tų:	Vla	das	Mi	ka	laus	kas,	Jo	nas	
Ku	bi	lius,	Jo	nas	Bru	ži	kas	ir	Bro	nius	Kriš
ta	na	vi	čius.	 Pir	mie	ji	 jė	zui	tų	 na	mai	 da	rė	si	
ankš	ti.	5541	S. Pau li na Stre et	bu	vo	su	ras	ti	
ki	ti.	Iš	An	gli	jos	at	vy	ko	t.	Bru	no	Mar	kai	tis.	
Jis	 va	do	va	vo	mi	si	joms	 ir	 re	ko	lek	ci	joms,	
tal	ki	no	ren	giant	ra	di	jo	va	lan	dė	les	ir	reiš	kė	si	
spau	do	je.	„Nau	jo	ji	re	zi	den	ci	ja	pa	ma	žu	ta	po	
cen	tru	ir	at	ra	ma	vi	siems	lie	tu	viams	jė	zui
tams	tiek	Ame	ri	ko	je,	tiek	ki	tuo	se	kraš	tuo	se.	
Ją	pa	mė	go	ir	 lie	tu	viš	ko	ji	vi	suo	me	nė,	ku	ri	
vis	daž	niau	su	si	rink	da	vo	nau	jo	se	pa	tal	po	se	
ap	tar	ti	trem	ties	pro	ble	mų“	(„Lie	tu	vos	jė	zui
tai“,	1957	m.).

T. Ge di mi nas Ki jaus kas, SJ

DievoApvaizdos
duotojimisija
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Platėjantysmisijųhorizontai
 Nuo	pat	pra	džios	lie	tu	viai	jė	zui	tai	sie
kė	 ap	tar	nau	ti	 ir	 ki	tur	 li	ki	mo	 nu	blokš	tus	
lie	tu	vius.	 Jau	1949	m.	 t.	Ki	dy	kas	 lan	kėsi	
Pie	tų	Ame	ri	koje,	no	rė	da	mas	su	si	pa	žin	ti	su	
te	nykš	čių	emig	ran	tų	pa	dė	ti	mi.	Itin	sun	kiai	
gy	ve	nan	čius	ra	do	Urug	va	ju	je.	„Ko	mu	nis	tai,	
iš	nau	do	da	mi	kiek	vie	ną	pro	gą,	ypač	ma	ty	da
mi	bai	sų	žmo	nių	skur	dą,	pra	dė	jo	juos	trauk	ti	
po	rau	do	na	vė	lia	va,	ža	dė	da	mi	vi	so	kią	pa
gal	bą	[...],	 [jie]	daug	žmo	nių	su	klai	di	no“.	
Ka	dan	gi	dva	si	niai	pa	tar	na	vi	mai	lie	tu	viams	
bu	vo	ap	gai	lė	ti	ni,	jė	zui	tai	nu	ta	rė	ten	steig	ti	
nau	ją	pa	ra	pi	ją.	Šį	pla	ną	pa	tvir	ti	nus	jė	zui	tų	ge
ne	ro	lui,	1951	m.	t.	Bru	ži	kas	ir	t.	Mi	ka	laus	kas	
iš	vy	ko	į	Pie	tų	Ame	ri	ką.	Nau	jie	ji	mi	sio	nie	riai	
ap	si	gy	ve	no	Mon	te	vi	dė	juje.	Au	ko	jo	Mi	šias,	
va	do	va	vo	re	ko	lek	ci	joms,	lan	kė	šei	mas,	pra
dė	jo	 pus	va	lan	di	nę	 lie	tu	viš	ką	 ra	di	jo	 lai	dą.	
Vi	sa	tai	grei	tai	at	ne	šė	gra	žių	vai	sių	–	žmo
nės	bū	rė	si	į	or	ga	ni	za	ci	jas,	su	si	tel	kė	lie	tu	vių	
cho	ras.	
	 1952	m.	bu	vo	pa	skir	tas	nau	jas	lie	tu	vių	
jė	zui	tų	vy	res	ny	sis	Ame	ri	ko	je	–	t.	Bro	nius	
Kriš	ta	na	vi	čius.	 Jis	 pa	si	kvie	tė	 t.	 Bru	ži	ką	
ap	tar	ti	 fi	nan	si	nio	 va	jaus	 ir	 baž	ny	čios	 bei	
jė	zui	tų	na	mų	sta	ty	bos	Mon	te	vi	dė	juje.	Į	va
jų	dos	niai	at	si	lie	pė	JAV	lie	tu	viai.	Sta	ty	bai	
va	do	va	vo	t.	Mi	ka	laus	kas.	Iš	Is	pa	ni	jos	at
vy	kęs	t.	Jo	nas	Gied	rys	rū	pi	no	si	dva	si	niais	
pa	tar	na	vi	mais.	Ne	tru	kus	 prie	 jų	 pri	si	dė	jo	
moks	li	nin	kas	ir	il	ga	me	tis	pro	fe	so	rius	t.	Juo

zas	Venc	kus.	1954	m.	Lie	tu	vos	Ne	pri	klau
so	my	bė	 pa	mi	nė	ta	 jau	 nau	jo	se	 pa	tal	po	se.	
Žmo	nės	sa	vo	džiaugs	mą	„iš	reiš	kė	taip	gar
siai	gie	do	da	mi,	kad	ko	mu	nis	tai	ma	nė,	jog	
t.	Mi	ka	laus	kas	lau	ke	pa	sta	tė	gar	sia	kal	bius.	
Gar	sia	kal	bių	ne	bu	vo.	 Jų	 ir	 ne	rei	kė	jo,	 nes	
di	de	lis	Mon	te	vi	dė	jaus	lie	tu	vių	džiaugs	mas	
ga	lin	gai	ver	žė	si	iš	lai	min	gų	krū	ti	nių“.
	 Nau	jo	je	pa	ra	pi	jo	je	už	vi	rė	veik	la.	Ša	lia	
baž	ny	čios	 buvo	 įreng	ta	 di	de	lė	 ir	 pa	to	gi	
spor	to	 aikš	tė.	 Sa	lė	je	 nuo	lat	 vy	ko	 drau	gi
jų	 su	si	rin	ki	mai,	mi	nė	ji	mai	 ir	 vai	di	ni	mai.	
Ki	to	se	 pa	tal	po	se	 –	 ka	te	kiz	mo	 pa	mo	kos,	
li	tu	a	nis	ti	nė	mo	kyk	la,	fil	mai	vai	kams,	tau	ti
niai	šo	kiai.	Mies	to	cen	tre	lie	tu	viai	pra	dė	jo	
reng	ti	is	to	ri	nių	Lie	tu	vos	įvy	kių	mi	nė	ji	mus,	
ku	riuos	 lan	kė	 ir	 rink	ti	nė	Mon	te	vi	dė	jaus	
pub	li	ka.	Urug	va	jaus	 se	na	to	riai	 ka	ta	li	kai	
se	na	to	po	sė	džiuo	se	pra	bi	lo	apie	Lie	tu	vą	ir	
pra	šė	vy	riau	sy	bės	kel	ti	Lie	tu	vos	iš	lais	vi	ni
mo	klau	si	mą	Jung	ti	nė	se	Tau	to	se.	Mon	te	vi
dė	jaus	ar	ki	vys	ku	pas,	su	si	pa	ži	nęs	su	lie	tu	vių	
pa	ra	pi	jos	or	ga	ni	za	ci	jo	mis,	kaip	pa	vyz	dį	jas	
ro	dė	sa	vo	sioms.	Jis	gė	rė	jo	si	lie	tu	vių	re	li	gi
nė	mis	 tra	di	ci	jo	mis,	 pa	pro	čiais,	 tau	ti	niais	
dra	bu	žiais,	 liau	dies	 dai	no	mis	 ir	 šo	kiais.	
Urug	va	ju	je	 lie	tu	vių	 jė	zui	tų	mi	si	ja	bai	gė	si	
1998	m.	spa	lio	31	d.,	kar	tu	su	t.	Jo	no	Gied
rio	že	miš	ką	ja	ke	lio	ne.	
	 Iš	Urug	va	jaus	 lie	tu	viai	 jė	zui	tai	 daž	nai	
pa	siek	da	vo	Ar	gen	ti	ną	ir	Bra	zi	li	ją,	kur	lie	tu
viai	taip	pat	bu	vo	gau	siai	su	si	tel	kę.	Čia	per	
mi	si	jų	die	nas	ir	re	ko	lek	ci	jas	pa	lai	min	ta	daug	
san	tuo	kų,	iš	klau	sy	ta	tūks	tan	čiai	iš	pa	žin	čių,	
pa	krikš	ty	ta	ke	lias	de	šimt	pa	au	gu	sių	vai	kų	ir	
at	nau	jin	tas	re	li	gi	nis	lie	tu	vių	gy	ve	ni	mas.	1955	
m.	va	sa	rio	mė	ne	sį,	pa	si	bai	gus	Mon	te	vi	dė	jaus	
baž	ny	čios	sta	ty	bai	ir	lie	tu	viams	jė	zui	tams	
pla	nuo	jant	įsi	kur	ti	Bra	zi	li	jo	je,	ten	nu	siųs	tas	
t.	Vla	das	Mi	ka	laus	kas.	De	ja,	 ne	ti	kė	ta	 jo	
mir	tis	1956	m.	sau	sio	23	d.	su	stab	dė	vi	sus	
pra	dė	tus	 dar	bus.	Ta	čiau	 lie	tu	viai	 jė	zui	tai	
San	Pau	lo	 lie	tu	vių	 ko	lo	ni	jos	 ne	iš	si	ža	dė	jo	
ir	ke	ti	no	su	grįž	ti,	kai	tik	ga	lės.	Pa	ra	pi	ja	čia	
bu	vo	įsteig	ta	1968	m.	Ku	rį	lai	ką	ten	dar	ba
vo	si	t.	Bru	ži	kas,	t.	Ki	dy	kas,	t.	Dau	gin	tis	ir	t.	
Sau	lai	tis.	1977	m.	San	Pau	lo	lie	tu	vių	jė	zui	tų	
mi	si	ja	per	leis	ta	lie	tu	viams	sa	le	zie	čiams.

Montevidėjaus	lietuvių	bažnyčia
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Tuo	pat	me	tu	lie	tu	vių	jė	zui	tų	tar	nys	tės	lau
kė	ir	šiau	ri	nė	že	my	no	da	lis	–	Ka	na	da.	Dar	
1946	m.	t.	Sta	sys	Kul	bis	bu	vo	iš	kvies	tas	iš	
Pa	ry	žiaus	ap	tar	nau	ti	pa	bė	gė	lių	šio	je	ša	ly	je.	
Jis	pir	mas	pra	dė	jo	nuo	la	ti	nį	 ir	 sis	te	min	gą	
sie	lo	va	dos	dar	bą.	Daug	me	tų	jam	te	ko	gy
ven	ti	kaip	či	go	nui.	Ka	dan	gi	lie	tu	viai	
dir	bo	vi	so	je	Ka	na	do	je,	jis	ke	liau	da	vo	
tūks	tan	čius	my	lių	 lai	vais,	 trau	ki
niais,	 au	to	bu	sais	 ir	 au	to	mo	bi	liais,	
lėk	tu	vais,	trak	to	riais	ir	ar	kliais,	lan
ky	da	mas	ne	tik	mies	tus	ir	mies	te	lius,	
bet	 ir	 kai	mus,	 gi	rių	 glū	du	mas	 bei	
ka	syk	lų	ur	vus,	ne	pai	sy	da	mas	nei	žie
mos	spei	gų,	nei	pus	nių,	nei	va	sa	ros	
karš	čių.	Di	des	nė	se	sto	vyk	lo	se	ren	gė	
re	ko	lek	ci	jas,	ma	žes	nė	se	 –	 au	ko	jo	
Mi	šias	 ir	 tei	kė	 sak	ra	men	tus.	 Sa	vo	
ge	ra	šir	di	mi,	rū	pes	tin	gu	mu,	gied	ria	
nuo	tai	ka	 ir	 pa	si	au	ko	ji	mu	 t.	Kul	bis	
pa	guo	dė	ne	vie	ną	lie	tu	vį,	be	liū	din
tį	sve	ti	ma	me	kraš	te,	o	 tar	da	mas	rei	ka	lin	gą	
žo	dį	–	tiek	sto	vyk	lų	va	do	vams,	tiek	val	džios	
įstai	go	se	–	ne	vie	nam	pa	rū	pi	no	 leng	ves	nes	
gy	ve	ni	mo	są	ly	gas.	Ma	ža	tė	ra	lie	tu	vių	Ka	na
do	je,	ku	rie	ne	pa	žin	tų	t.	Kul	bio	ir	ne	pri	si	min	tų	
jo	dė	kin	ga	šir	di	mi.
 Pa	si	bai	gus	dar	bo	su	tar	tims,	vis	dau	giau 
lie	tu	vių	plau	kė	į	di	džiuo	sius	Ka	na	dos	mies
tus.	Ne	ma	žai	jų	at	vy	ko	į	Mon	re	a	lį.	Mon	re	a
lio	ar	ki	vys	ku	pas	P.	E.	Le	ger	kvie	tė	lie	tu	vius	
jė	zui	tus	 čia	 įkur	ti	 an	trą	 lie	tu	vių	 pa	ra	pi	ją.	
1950	m.	tam	bu	vo	pa	skir	tas	t.	Jo	nas	Ku	bi

lius,	iki	tol	gy	ve	nęs	ir	sėk	min	gai	dar	ba	vę	sis	
Pran	cū	zi	jo	je.	Ka	dan	gi	mo	kė	jo	pran	cū	ziš	kai	
ir	an	gliš	kai,	jis	at	ro	dė	tin	ka	miau	sias	žmo	gus	
dar	buo	tis	Mon	re	a	ly	je,	kur	lie	tu	viai	gy	ve	no	
an	glų	ir	pran	cū	zų	kul	tū	rų	ap	sup	ty	je.
	 Pir	mie	ji	žings	niai	ne	bu	vo	leng	vi.	Lai	ki
nai	ap	si	gy	ve	no	pran	cū	zų	jė	zui	tų	ko	le	gi	jo	je.	
Rei	kė	jo	ras	ti	žmo	nių,	su	bur	ti	juos	į	pa	ra	pi
ją,	rū	pin	tis	mo	kyk	la	ir	drau	gi	jo	mis,	lan	ky	ti	
li	go	nius,	bū	ti	 raš	ti	nė	je,	pri	im	ti	 at	ei	nan	čius	
„kle	bo	ni	jon“.	Nors	per	si	plėšk	–	vi	sur	ne	su
spė	si.	To	dėl	1951	m.	iš	Pa	ry	žiaus	pa	si	šau	kė	
t.	Ka	zi	mie	rą	Peč	kį.	Po	me	tų	at	vy	ko	ir	ant	ras	
pa	gal	bi	nin	kas	–	t.	Juo	zas	Ara	naus	kas.	Rū	pin
tis	sta	ty	ba	bei	telk	ti	lė	šų	at	vy	ko	ir	t.	Jo	nas	
Ki	dy	kas,	o	po	jo	–	t.	Jo	nas	Rai	bu	žis.	1954	m.	
sau	sio	1	d.	bu	vo	baig	ta	kle	bo	ni	jos	sta	ty	ba,	o	
1955	m.	rug	sė	jo	25	d.,	da	ly	vau	jant	gau	sy	bei	
sve	čių	iš	JAV	ir	Ka	na	dos,	kar	di	no	las	Le	ger	
pa	šven	ti	no	nau	ją	ją	Auš	ros	Var	tų	baž	ny	čią.	

	 Ta	čiau	nei	pa	ra	pi	jos	kū	ri	mas,	nei	baž
ny	čios	 sta	ty	ba	 nė	jo	 taip	 sklan	džiai,	 kaip	
no	rė	jo	si.	T.	Ku	bi	lius	at	vy	ko,	ga	li	ma	sa	ky	ti,	
į	tuš	čius	lau	kus	–	pa	ra	pi	jos	ne	bu	vo	nė	užuo
maz	gos.	Ne	ra	dus	 pa	to	ges	nės	 vie	tos,	 teko	
ap	si	gy	ven	ti	 la	bai	 skur	džio	se	 pa	tal	po	se	 ir	
ko	vo	ti	ne	tik	su	lie	tu	mi,	šal	čiu,	bet	ir	su	žiur
kė	mis...	Vis	dėl	to	stip	ri	vil	tis,	pa	si	ti	kė	ji	mas	
Die	vo	Ap	vaiz	da,	iš	tver	mė	ir	pa	si	au	ko	ji	mas	
at	ne	šė	gau	sių	vai	sių.	Bu	vo	suor	ga	ni	zuo	ta	li
tu	a	nis	ti	nė	šeš	ta	die	nio	mo	kyk	la,	aukš	tes	nie	ji	
li	tu	a	nis	ti	kos	kur	sai,	bū	rė	si	pa	ra	pi	jos	cho	ras,	

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

1991ųjų	metų	San	Paulo	skautų	stovyklų	vėliavos
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įsi	stei	gė	Lie	tu	vių	ka	ta	li	kių	mo	te	rų	or	ga	ni
za	ci	jos	sky	rius,	ki	tos	or	ga	ni	za	ci	jos.	Tel	kė	si	
jau	ni	mas	–	skau	tai	ir	at	ei	ti	nin	kai,	an	sam	blis	
„Gin	ta	ras“,	spor	to	klu	bas	„Tau	ras“,	įsi	stei	gė	
Lie	tu	vių	 ben	druo	me	nės	 sky	rius.	At	si	ra	do	
pa	ra	pi	jos	kny	gy	nasskai	tyk	la,	lie	tu	vių	ban	kas	
„Li	tas“.	Prie	pa	ra	pi	jos	įsi	kū	rė	Ne	kal	to	Pra	si
dė	ji	mo	se	se	rų	vie	nuo	ly	nas.
	 Per	pen	kis	de	šimt	me	čius	pa	ra	pi	jai	
be	jos	kū	rė	jo	–	pir	mo	jo	kle	bo	no	t.	J.	
Ku	bi	liaus	–	va	do	va	vo	t.	J.	Bo	re	vi	čius,	
t.	K.	Peč	kys,	t.	L.	Za	rem	ba,	t.	J.	Ara
naus	kas	ir	t.	K.	Amb	ra	sas.	2000	m.,	
šven	čiant	auk	si	nį	pa	ra	pi	jos	ju	bi	lie	jų,	
Mon	re	a	lio	ar	ki	vys	ku	pas	kar	di	no	las	
Je	anas	Clau	de	Tur	cot	te	 ra	šė:	 „Per	
pen	kias	de	šimt	me	tų	šiai	Mon	re	a	lio	
baž	ny	čiai	jūs	ne	šė	te	sa	vo	krikš	čio
niš	ko	pa	vel	do	 tur	tus	 ir	 pri	si	dė	jo	te	
puo	šiant	re	li	gi	nę	mū	sų	vys	ku	pi	jos	mo	zai	ką.	
Džiaug	da	ma	sis	gra	žia	su	kak	ti	mi,	mel	džiu	
Auš	ros	Var	tų	Die	vo	Mo	ti	ną,	 kad	glo	bo	tų	
jū	sų	ben	druo	me	nę	ir	ją	tur	tin	tų	gau	sio	mis	
do	va	no	mis“.
	 At	šven	tę	ju	bi	lie	jų,	lie	tu	viai	jė	zui	tai	sa	vo	
mi	si	ją	Mon	re	a	ly	je	bai	gė.	2001	m.	va	sa	rio	28	
d.	pa	ra	pi	ja	bu	vo	per	duo	ta	Mon	re	a	lio	ar	ki	vys
ku	pi	jai,	o	jo	je	dar	buo	tis	pa	kvies	tas	ku	ni	gas	
iš	Lie	tu	vos.
	 	Lie	tu	vių	 jė	zui	tų	mi	si	jos	nu	si	drie	kė	 ir	
dar	to	liau:	du	bro	liai,	Sta	sys	Tamk	vai	tis	ir	
My	ko	las	An	drie	jaus	kas,	dir	bo	Af	ri	ko	je;	t.	
Do	na	tas	Slap	šys	dar	ir	šian	dien	darbuojasi	
In	di	jo	je;	du	 tė	vai,	Pau	lius	Ra	bi	kaus	kas	 ir	
An	ta	nas	Liu	i	ma,	 de	šimt	me	čiais	 pro	fe	so
ria	vo	 gar	sia	ja	me	Gri	ga	liaus	 uni	ver	si	te	te	
Ro	mo	je;	 t.	Vin	cen	tas	 Pu	pi	nis	 dir	bo	 tarp	
Ry	tų	apei	gų	ka	ta	li	kų	Eu	ro	po	je	ir	Bra	zi	li	jo	je;	
t.	Sta	sys	Gai	de	lis	apaš	ta	la	vo	tarp	lie	tu	vių	ir	
lat	vių	Aust	ra	li	jo	je;	t.	Pra	nas	Liu	i	ma	dės	tė	
fi	zi	ką	Bos	to	no	ko	le	gi	jo	je;	t.	Sta	nis	laus	La
du	sans	–	fi	lo	so	fi	jos	pro	fe	so	rius	Bra	zi	li	jo	je.	
Dar	ke	li	pro	vin	ci	jos	na	riai	ren	gė	pro	gra	mas	
Lie	tu	vai	 ir	Lat	vi	jai	Va	ti	ka	no	ra	di	juje,	o	 t.	
Ani	ce	tas	Ta	mo	šai	tis	 –	Mad	ri	de.	Ne	ma	žai	
lie	tu	vių	kil	mės	jė	zui	tų	dar	ba	vo	si	ki	to	se	JAV	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	se.	Vi	si	jie	lais	vai	kal	bė	jo	

lie	tu	viš	kai	 ir,	 pro	gai	 pa	si	tai	kius,	 ne	slė	pė	
sa	vo	kil	mės.	Vi	si	tarp	sve	tim	tau	čių	gar	sė	jo	
ne	ei	li	niais	ga	bu	mais	ir	už	ėmė	svar	bias	pa

rei	gas.	

Jaunimocentrostatyba
	 Bai	giant	įsi	kur	ti	Mon	te	vi	dė	juje	ir	Mon
re	a	ly	je,	di	des	nį	dė	me	sį	bu	vo	ga	li	ma	skir	ti	
Či	ka	gos	lie	tu	viams.	Grei	tai	įsi	ti	ki	no	me,	kad	
rei	kia	erd	ves	nių	pa	tal	pų	jau	ni	mo	ir	su	au	gu
siųjų	or	ga	ni	za	ci	joms,	jų	su	si	rin	ki	mams	bei	
veik	lai.
	 Jau	ni	mo	 cen	tro	 sta	ty	bos	 idė	ja	 nuo	lat	
bu	vo	gyva,	apie	tai	bu	vo	gal	vo	ja	ma	ir	ieš
ko	ma	pa	to	gios	vie	tos.	Ji	bu	vo	su	ras	ta	1954	
m.	56osios	ir	Cla re mon t gat	vių	kam	pe.	Kol	
Či	ka	gos	kar	di	no	las	 ir	Ro	mo	je	gy	ve	nan	tis	
jė	zui	tų	ge	ne	ro	las	pri	ta	rė	sta	ty	bai,	at	ėjo	1955	
me	tai.	At	si	žvel	gus	į	dau	gy	bę	pa	vie	nių	žmo
nių	 bei	 įvai	rių	 or	ga	ni	za	ci	jų	 pa	gei	da	vi	mų,	
pra	dė	ti	reng	ti	di	džio	jo	už	mo	jo	įgy	ven	di	ni
mo	pla	nai.	Šiam	re	li	gi	niam	bei	kul	tū	ri	niam	
cen	trui	 bu	vo	 ke	lia	mi	 di	de	li	 iš	šū	kiai:	 to	
me	to	 lie	tu	viai	 bu	vo	 la	bai	 su	si	skal	dę,	 vy
ra	vo	ne	san	tai	ka	ir	ki	vir	čai.	Bū	ti	nai	rei	kė	jo	
vie	tos	ir	pa	sta	to,	kur	po	vie	nu	sto	gu	ga	lė	tų	
rink	tis	 ir	 tau	ti	nį	 bei	 kul	tū	ri	nį	 dar	bą	dirb	ti	
vi	si	lie	tu	viai,	kad	ir	ko	kių	pa	žiū	rų	jie	bū	tų.	
Bū	si	ma	ja	me	Cen	tre	bu	vo	nu	ma	ty	ta	pa	kan
ka	mai	kam	ba	rių	mo	kyk	lai,	trys	sa	lės,	ke	li	
kam	ba	riai	 žai	di	mams,	 su	si	rin	ki	mams	bei	
ki	tiems	po	rei	kiams.	Bu	vo	pla	nuo	ja	ma	sta

Jaunimo	
centras,	jėzuitų	
koplyčia	
ir namai
Čikagoje
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ty	ti	ne	tik	Jau	ni	mo	cen	trą,	bet	ir	kop	ly	čią	bei	
jė	zui	tų	 re	zi	den	ci	ją.	Vysk.	Vin	cas	Briz	gys	
pri	myg	ti	nai	pra	šė	į	sta	ty	bos	pla	nus	įtrauk	ti	
ir	pa	tal	pas	Či	ka	gos	aukš	tes	nia	jai	 li	tu	a	nis
ti	nei	mo	kyk	lai,	 ant	raip	 ji	 ne	tru	kus	 ga	lė	jo	
už	si	da	ry	ti.	
	 Cen	tro	sta	ty	bą	 rė	mė	 ir	glo	bo	jo	gar	bės	
ko	mi	te	tas,	ku	rį	su	da	rė	vysk.	V.	Briz	gys,	Lie
tu	vos	kon	su	las	dr.	Pet	ras	Dauž	var	dis,	vi	si	
Či	ka	gos	lie	tu	vių	pa	ra	pi	jų	kle	bo	nai	ir	apie	
20	 įvai	rių	 or	ga	ni	za	ci	jų	 pir	mi	nin	kų.	 1956	
m.	lie	pos	29	d.	že	mė	sta	ty	bai	bu	vo	pra	kas	ta.	
Tuo	me	tu	di	de	lių	san	tau	pų	jė	zui	tai	ne	tu	rė
jo.	Lė	šas	rink	ti	pa	dė	jo	pa	vie	niai	as	me	nys,	
lie	tu	vių	or	ga	ni	za	ci	jos.	La	bai	 iš	tver	min	gai	
ir	vi	sa	šir	di	mi	dir	bo	t.	Vac	lo	vas	Gu	taus	kas.	
Jo	dė	ka	at	si	ra	do	dos	nių	rė	mė	jų.
	 1957	m.	 spa	lio	6	d.,	 nors	 iki	 ga	lo	ne
baig	tas,	 Jau	ni	mo	 cen	tras	 bu	vo	 ofi	cia	liai	
ati	da	ry	tas.	Či	ka	gos	 aukš	tes	nio	ji	 li	tu	a	nis	ti
nė	mo	kyk	la	 sa	vo	dar	bą	nau	jo	se	pa	tal	po	se	
pra	dė	jo	 jau	 rug	sė	jo	mė	ne	sį.	Ati	da	ry	mo	 iš
kil	mė	se	da	ly	va	vo	36	or	ga	ni	za	ci	jų	 at	sto	vai	
ir	apie	800	sve	čių.	Ju	bi	lie	ji	nia	me	lei	di	ny	je	
t.	Juo	zas	Vaiš	nys	ra	šė:	„Kai	ku	rie	da	ly	viai	
la	bai	nu	ste	bo	pa	ma	tę,	kad	prie	gar	bės	sta	lo	
sė	dė	jo	įvai	rių	ti	ky	bų	ir	įvai	rių	par	ti	nių	sro	vių	

at	sto	vai.	Ta	čiau	tai	tu	rė	jo	pa	brėž	ti,	kaip	tė	vai	
jė	zui	tai	su	pran	ta	lie	tu	vių	vie	ny	bę.	Bu	vo	no
rė	ta	kon	kre	čiai	pa	ro	dy	ti,	kad	tai	jiems	nė	ra	
tuš	čias	žo	dis“.	
	 To	liau	 t.	Vaiš	nys	 ci	tuo	ja	 „Lais	vo	sios	
Lie	tu	vos“	 ra	ši	nį	 ati	da	ry	mo	 pro	ga:	 „Su	
džiaugs	mu	 tu	ri	me	pa	žy	mė	ti,	 kad	 lie	tu	vių	
jė	zui	tų	 or	di	nas,	 nuo	Vil	niaus	 uni	ver	si	te	to	
įstei	gi	mo	lai	kų	kar	tu	su	lie	tu	vių	tau	ta	per
gy	ve	nęs	daug	tra	giš	kų	die	nų,	iš	li	ko	lanks	tus	
ir	 lie	tu	viš	kas	 sa	vo	 dva	sia.	Tė	vai	 jė	zui	tai,	
ap	si	šar	va	vę	moks	lu	ir	ti	kė	ji	mu,	daug	me	tų	
iš	lai	kė	moks	lo	 ži	di	nius,	 ku	rie	 ne	 vie	nam	
lie	tu	viui	pa	dė	jo	ap	si	spręs	ti	lik	ti	ne	tik	gi	liai	
ti	kin	čiu,	 bet	 ir	 są	mo	nin	gu	 lie	tu	viu.	Tė	vų	
jė	zui	tų	pa	stan	go	mis	įstei	gus	nau	ją	lie	tu	viš
ką	ži	di	nį	–	Jau	ni	mo	cen	trą,	–	jiems	ten	ka	
iš	reikš	ti	ne	 tik	pa	gar	bą,	bet	 ir	pa	dė	ką	bei	
drau	ge	pa	si	džiaug	ti	pa	siek	tais	lai	mė	ji	mais,	
ku	rie,	rei	kia	ti	kė	tis,	kaip	ir	lig	šiol,	bus	vi	sų	
mū	sų	lai	mė	ji	mai...“
	 Lie	tu	vos	 ka	riuo	me	nės	 kū	rė	jųsa	va	no
rių	są	jun	ga	pa	gei	da	vo,	kad	Jau	ni	mo	cen	tro	
so	de	ly	je	bū	tų	pa	min	klas	žu	vu	siems	už	Tė
vy	nę.	Ben	dro	mis	 ra	mo	vė	nų,	 bi	ru	ti	nin	kių,	
sa	va	no	rių,	šau	lių	bei	ki	tų	lie	tu	vių	au	ko	mis	
jis	 bu	vo	 pa	sta	ty	tas	 ir	 1960	m.,	 šven	čiant	
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42ąją	 ka	riuo	me	nės	 įstei	gi	mo	 su	kak	tį,	 iš
kil	min	gai	 pa	šven	tin	tas.	Da	bar	 kiek	vie	nos	
mums	bran	gios	šven	tės	pro	ga	prie	šio	pa
min	klo	vyks	ta	iš	kil	min	gos	apei	gos,	de	da	mi	
vai	ni	kai,	 ke	lia	mos	vė	lia	vos	 ir	 pa	ger	bia	mi	
mū	sų	tau	tos	did	vy	riai,	pa	au	ko	ję	gy	vy	bę	už	
Lie	tu	vos	lais	vę.	Ši	vie	ta	mums	yra	ta	pu	si	
ant	ruo	ju	Ka	ro	mu	zie	jaus	so	de	liu.
	 Vos	 tik	 Jau	ni	mo	 cen	tras	 ati	da	rė	 du	ris	
vi	suo	me	nei,	ja	me	už	vi	rė	lie	tu	viš	ka	veik	la:	
vy	ko	 su	si	rin	ki	mai	 ir	 po	sė	džiai;	 jau	ni	mas	
rin	ko	si	į	Aukš	tes	ni	ą	ją	li	tu	a	nis	ti	nę	mo	kyk	lą	
ir	Pe	da	go	gi	nį	li	tu	a	nis	ti	kos	ins	ti	tu	tą,	skau	tų	
su	ei	gas	 ar	 at	ei	ti	nin	kų	 su	si	rin	ki	mus,	 šo	ko	
tau	ti	nius	šo	kius;	Čiur	lio	nio	ga	le	ri	jo	je	dai
li	nin	kai	 ir	 S.	Bud	rio	 fo	to	 ar	chy	vas	 ren	gė	
pa	ro	das;	 re	pe	ta	vo	Lie	tu	vių	ope	ros	 cho	ras	
ir	„Dai	na	vos“	an	sam	blis…	
	 1972	m.,	 Jau	ni	mo	 cen	trą	 pra	plė	tus,	
pa	tal	pas	čia	ra	do	Pa	sau	lio	lie	tu	vių	ir	Mu
zi	ko	lo	gi	jos	 ar	chy	vai,	Da	riaus	 ir	Gi	rė	no	
li	tu	a	nis	ti	nė	 pra	džios	mo	kyk	la,	 Li	tu	a	nis
ti	kos	ty	ri	mų	ir	stu	di	jų	cen	tras,	įvai	rūs	ki	ti	
ar	chy	vai.	Bu	vo	 įreng	ta	 ir	ka	vi	nė	–	vie	na	
mėgs	ta	miau	sių	 vie	tų,	 ku	rio	je	 penk	ta	die
niais	 daž	nai	 vyks	ta	 įvai	rūs	 ren	gi	niai,	 o	
sek	ma	die	niais,	po	10	val.	Mi	šių,	žmo	nės	

ren	ka	si	pa	si	kal	bė	ti,	pa	ben	drau	ti,	pa	si	vai
šin	ti.	 1975	m.,	Al	gi	man	tui	Ke	ziui	 va	do
vau	jant,	ka	vi	nė	bu	vo	pra	plės	ta,	iš	puoš	ta	ir	
įga	vo	da	bar	ti	nį	vaiz	dą.	
	 Nuo	 pat	 įsi	kū	ri	mo	 Jau	ni	mo	 cen	trui	
va	do	va	vo	 ir	 jį	 ad	mi	nist	ra	vo	 tė	vai	 jė	zui
tai.	Di	rek	to	rių	 pa	rei	gas	 ėjo	 t.	K.	 Peč	kys	
(1956–1957),	 t.	 J.	Ku	bi	lius	 (1957–1967),	
t.	J.	Rai	bu	žis	(1967–1968),	t.	J.	Bo	re	vi	čius	
(1968–1972),	t.	G.	Ki	jaus	kas	(1972–1974),	
t.	A.	Ke	zys	 (1974–1977),	 t.	A.	 Sau	lai	tis	
(1977–1980).	Nuo	1980	m.	Jau	ni	mo	cen	tro	
ad	mi	nist	ra	vi	mą	 jė	zui	tai	 per	lei	do	 pa	sau
lie	čiams.	Tam	 tiks	lui	 iš	rink	ta	 12	 as	me	nų	
ta	ry	ba.	Vyk	do	ma	sis	 or	ga	nas	 –	 val	dy	ba.	
Pir	ma	sis	ta	ry	bos	pir	mi	nin	kas	bu	vo	dr.	Jo	nas	
Rač	kaus	kas	(1980–1988),	da	bar	ti	nis	–	Vac
lo	vas	Mom	kus.	Val	dy	bai	šiuo	me	tu	va	do
vau	ja	Mil	da	Ša	tie	nė.	Dau	gy	bė	pa	sau	lie	čių	
ty	liai,	iš	idė	jos,	įsi	traukė	į	Jau	ni	mo	cen	tro	
dar	bą,	 ku	ris	 ir	 to	liau	 sklan	džiai	 vyks	ta.	
Praėjusių	metų	spa	lio	6	d.	su	ėjo	45	me	tai	
nuo	Jau	ni	mo	cen	tro	ati	da	ry	mo.	Už	ketve	rių	
me	tų,	2007ai	siais,	švę	si	me	auk	si	nį	Jau	ni
mo	cen	tro	ju	bi	lie	jų!	

KlyvlendasirLemontas
	 Jė	zui	tai	 su	lau	kė	 ir	 dau	gy	bės	 ki	tų	 su
sitelkusių	 lie	tu	vių	 kvie	ti	mų	 ir	 pra	šy	mų	
dar	buo	tis	 pas	 juos,	 ta	čiau	 at	si	lie	pė	me	 tik	
į	 ke	lis,	 nes	 „pjū	tis	 di	de	lė,	 bet	 dar	bi	nin	kų	
ma	ža“…
	 Jau	 nuo	 1973	m.	Klyv	len	do	 lie	tu	viai	
klau	sė,	gal	 jė	zui	tai	ga	lė	tų	at	vyk	ti	 į	Die	vo	
Mo	ti	nos	Nuo	la	ti	nės	Pa	gal	bos	pa	ra	pi	ją.	Jie	
iš	to	lo	gė	rė	jo	si	pla	čia	Jau	ni	mo	cen	tro	veik
la	 ir	 tei	ra	vo	si,	 ar	pa	na	šios	veik	los	ne	bū	tų	
ga	li	ma	vys	ty	ti	 ir	Klyv	len	de?	 Jų	kle	bo	nas	
Juo	zas	An	ge	lai	tis	už	me	tų	iš	ei	si	ąs	pen	si	jon,	
o	lie	tu	vių	ku	ni	gų	vys	ku	pi	jo	je	trūks	ta.	
	 Iš	Ro	mos	 at	vy	kęs	 nau	ja	sis	Klyv	len	do	
vys	ku	pas	Ja	mesas	A.	Hic	key	1974	m.	lie	pos	
vi	du	ry	je,	 vos	 spė	jęs	 per	im	ti	 vys	ku	po	 pa
rei	gas,	krei	pė	si	į	tuo	me	ti	nį	lie	tu	vių	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jo	lą	t.	G.	Ki	jaus	ką.	Jis	pra	šė	at	vyk	ti	
pa	si	tar	ti,	siū	ly	da	mas	im	tis	va	do	vau	ti	Die	vo	
Mo	ti	nos	pa	ra	pi	jai.	Jė	zui	tų	ge	ne	ro	las	Ro	mo
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je	tam	pla	nui	pri	ta	rė.	1974	m.	rug	pjū	čio	24	
d.	t.	G.	Ki	jaus	kas	ir	t.	L.	Za	rem	ba	pe	rė	mė	
va	do	va	vi	mą	Die	vo	Mo	ti	nos	pa	ra	pi	jai.	Vė
liau	pri	si	jun	gė	iš	San	Pau	lo	at	vy	kęs	t.	J.	Ki
dy	kas.	Pa	ra	pi	jo	je	už	vi	rė	veik	la.	Pa	sau	lie	čiai	
vi	sur	nuo	šir	džiai	da	ly	va	vo	ir	pa	tys	rū	pi	no	si	
Mi	šių	li	tur	gi	ja,	li	tu	a	nis	ti	nė	mis	mo	kyk	lo	mis,	
jau	ni	mo	 ir	 su	au	gu	sių	jų	 or	ga	ni	za	ci	jo	mis,	
at	li	ko	 įvai	riau	sius	 dar	bus	 or	ga	ni	zuo	jant	
ren	gi	nius,	 kon	cer	tus,	 re	či	ta	lius,	me	no	pa
ro	das;	 va	do	va	vo	 pa	ra	pi	jos	 cho	rui	 (vė	liau	
pa	si	va	di	nu	siam	„Exul	ta	te“),	tau	ti	nių	šo	kių	
gru	pei	 „Gran	di	nė	lė“,	 ruoš	da	vo	 sek	ma	die
ni	nę	ka	vu	tę	po	pa	grin	di	nių	Mi	šių,	glo	bo	jo	
pa	ra	pi	jos	kny	gų	kios	ką,	ren	gė	pus	va	lan	džio	
re	li	gi	nę	ra	di	jo	pro	gra	mą,	tvar	kė	ži	nia	raš	čius	
an	glų	 ir	 lie	tu	vių	 kal	bo	mis.	 1987ai	siais,	
Lie	tu	vos	krikš	čio	ny	bės	ju	bi	lie	ji	niais	me	tais,	
mū	sų	baž	ny	čia	bu	vo	at	nau	jin	ta	–	iš	puoš	ta	
ke	tu	riais	Ma	ri	jos	at	vaiz	dais:	Auš	ros	Var	tų,	
Ši	lu	vos,	Pa	žais	lio	ir	Že	mai	čių	Kal	va	ri	jos,	
–		ją	pa	va	di	nant	Lie	tu	vos	Ma	do	nų	šven	to
ve.	Vi	są	at	nau	ji	ni	mo	dar	bą	at	li	ko	ar	chi	tek
tas	Edu	ar	das	Ker	snaus	kas.	Tai	bu	vo	jo	bei	
dau	gy	bės	pa	ra	pi	jos	sa	va	no	rių	au	ka	Die	vo	
Mo	ti	nos	 pa	ra	pi	jai.	 Po	 28	 jėzuitų	 veik	los	
me	tų	pa	ra	pi	jo	je	te	li	ko	vie	nas	t.	Ki	jaus	kas,	
bet	veik	lą	tę	sia	jau	nie	ji	pa	ra	pi	jie	čiai...
	 Į	Či	ka	gos	prie	mies	tį	Le	mon	tą	 jė	zui	tai	
at	vyko	Pa	sau	lio	lie	tu	vių	cen	trui	čia	įsi	gi	jus	
bu	vu	sios	se	mi	na	ri	jos	pa	tal	pas.	Taip	įsi	kū	rė	
Pal.	Jur	gio	Ma	tu	lai	čio	mi	si	ja,	ku	rios	ka	pe

lio	nu	ta	po	t.	Le	o	nas	Za	rem	ba.	Jam	iš	vy	kus	
į	Lie	tu	vą	ei	ti	dva	sios	tė	vo	pa	rei	gų	Kau	no	
ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jo	je	 bei	 dės	ty	ti	Vy	tau	to	
Di	džio	jo	 uni	ver	si	te	te,	 ka	pe	lio	no	 pa	rei	gas	
pe	rė	mė	t.	Al	gir	das	Pa	lio	kas.	

DievoApvaizdoskeliai
	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	 iš	 nau	jo	
kū	rė	si	ke	tu	ris	kar	tus.	Pir	mą	kar	tą	 į	Lie	tu	vą	
jė	zui	tai	at	vy	ko	1569	m.	ir	ap	si	gy	ve	no	Vil	niu
je.	Pa	de	da	mi	Lie	tu	vos	ku	ni	gaikš	čių,	vys	ku	pų	
ir	di	di	kų,	 jie	nu	au	dė	pla	tų	 švie	ti	mo	 tin	klą,	
apė	mu	sį	Lie	tu	vą,	Lat	vi	ją,	Prū	si	ją,	Gu	di	ją,	
Uk	rai	ną	 ir	da	lį	Len	ki	jos.	Be	ko	le	gi	jų	 tė	vai	
jė	zui	tai	bu	vo	 įstei	gę	daug	ma	žes	nių	na	mų,	
iš	ku	rių	mi	sio	nie	riai	ga	lė	jo	leng	viau	pa	siek	ti	
pla	čius	 liau	dies	sluoks	nius	 ir	pra	bil	ti	 į	 juos	
lie	tu	vių	kal	ba,	ku	rios	di	di	kai	ir	kil	min	gie	ji	jau	
ne	be	var	to	jo.	Sėk	min	gas	apaš	ta	la	vi	mo	lai	ko
tar	pis	tę	sė	si	iki	pir	mo	jo	Lie	tu	vos	ir	Len	ki	jos	
pa	da	li	ji	mo.
	 An	trą	kar	tą	jė	zui	tai	Lie	tu	vo	je	kū	rė	si	1923	
m.	Kau	ne	 ati	da	rė	 gim	na	zi	ją.	 Pa	daugėjus	
ku	ni	gų	 ir	bro	lių,	 įsi	kū	rė	Šiau	liuo	se	 ir	Pa
gry	žu	vy	je.	Ma	ty	da	ma	to	kį	spar	tų	Drau	gi	jos	
au	gi	mą	Lie	tu	vo	je,	1930	m.	or	di	no	va	do	vy	bė	
įstei	gė	at	ski	rą	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją,	
gy	va	vu	sią	iki	trem	ties	me	tų.
	 Lie	tu	vą	už	plū	dus	ko	mu	nis	tams,	 tre	čią	
kar	tą	lie	tu	viai	jė	zui	tai	kū	rė	si	1948	m.	Či	ka	go	je.	
Iš	čia	jie	iš	arė	pla	čią	dar	bo	dir	vą	JAV,	Ka	na
do	je	ir	Pie	tų	Ame	ri	ko	je,	ta	čiau	vi	sa	da	žvel	gė	
į	pa	verg	tą	Tė	vy	nę	ir	lau	kė	ket	vir	to	jo	kū	ri	mo	si	
lai	ko,	kai	Lie	tu	va	vėl	kel	sis	lais	vam	gy	ve	ni
mui...
	 Jis	at	ėjo	kar	tu	su	1990	m.	ko	vo	11ą	ja,	
Ne	pri	klau	so	my	bės	 at	sta	ty	mu.	 Jau	 ant	rą	
de	šimt	me	tį	šis	kū	ri	mas	vyks	ta	Kau	ne,	Vil
niu	je,	Šiau	liuo	se...	Ir	dar	tiek	daug	rei	kė	tų	
kur	ti...
	 Dė	ko	ja	me	Die	vui,	 kad	 į	 šį	 kū	ri	mo	si	
dar	bą	Die	vo	Ap	vaiz	da	įtrau	kia	ir	dau	gy	bę	
pa	sau	lie	čių,	ku	rių	ta	len	tas,	pa	sie	ki	mai	ir	di
dis	dos	nu	mas	įga	li	na	mus	vi	sus	drau	ge	kur	ti	
Dan	gaus	ka	ra	lys	tę	at	gims	tan	čio	je	Lie	tu	vo	je	
ir	pla	čia	ja	me	pa	sau	ly	je.

Pal.	J.	Matulaičio	
misijos	koplyčia	
Lemonte
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	 „Nors	 da	bar	mes	 gy	ve	na	me	 be	 jo	kių	
rū	pes	čių,	vis	tiek	mir	tis	kiek	vie	nam	yra	sun
kus	eg	za	mi	nas,	–	sa	ko	vien	žvilgs	niu	ma	ne	
iš	ly	dė	da	mas	dia	ko	nas	Vin	cas	Biek	ša,	nes	po	
šir	dies	ope	ra	ci	jos	su	gy	ti	nie	kaip	ne	no	rin	ti	ko	ja	
lai	ko	jį	lo	vo	je,	nors	iš	šel	miš	ko	akių	spin	de	sio	
su	pran	tu	Vin	cą	to	eg	za	mi	no	nelabai		bi	jant.	
„Jis	ne	bai	sus,	kai	esi	pa	si	ruo	šęs.	O	mums	
vi	siems	kad	ir	ry	toj	ga	li	tek	ti	šį	eg	za	mi	ną	
iš	lai	ky	ti“,	 –	 sma	giai	 ant	ri	na	 bro	lis	 Jo	nas	
Ur	mo	na	vi	čius,	ma	tyt,	dėl	smul	kaus	su	dė
ji	mo	vi	sų	Kau	no	 jė	zui	tų	 na	mų	gy	ven	to	jų	
va	di	na	mas	tie	siog	Jo	ne	liu.	„Jei	ne	nu	ker	ta	du	
kir	vu	kai,	–	su	prask,	su	lau	ki	77erių,	–	dar	
rei	kia	 pra	smuk	ti	 pro	 dvi	 kil	pe	les,	–	ki	taip	
sa	kant,	iš	gy	ven	ti	iki	88erių“,	–	to	liau	po	strin
gau	ja	bro	liai.	–	„Nors	per	daug	il	gai	žmo	gui	
gy	ven	ti	ir	ne	rei	kė	tų	–	ki	taip	pa	si	da	ro	var	gas	
ir	pa	čiam,	ir	ki	tiems“,	–	sam	pro	tau	ja	pats	va
sa	ry	je	88erių	su	lau	kęs	br.	Jo	nas.
	 Kau	no	jė	zui	tų	na	mų	vy	res	ny	sis	t.	Sta	sys	
Ka	zė	nas	pri	si	me	na,	kad	at	ga	vus	nu	nio	ko	tus	
jė	zui	tams	pri	klau	siu	sius	pa	sta	tus	 ir	vėl	pra
dė	jus	gal	vo	ti	apie	gy	ve	ni	mą	ben	druo	me	nė	je,	
Drau	gi	jos	ge	ne	ro	lo	bu	vę	pa	ra	gin	ti	 įreng	ti	
pa	tal	pas,	ku	rio	se	ga	lė	tų	įsi	kur	ti	se	ny	vo	am
žiaus	su	lau	kę	ar	pa	si	li	go	ję	 jė	zui	tai,	kad	po	
vi	sų	so	viet	me	čiu	pa	tir	tų	var	gų	ir	kan	čių	bent	
da	bar	 jie	ga	lė	tų	gy	ven	ti	 „kuo	ma	žiau	var
go	sau	ir	ki	tiems	su	da	ry	da	mi“.	Per	tvar	kant	
pa	tal	pas,	 prie	 kiek	vie	no	 kam	ba	rio	 buvo	
įreng	tas	du	šas	ir	tu	a	le	tas,	o	bro	liai	įsi	tai	sę	
kaip	 kam	pa	to	giau	–	 anks	tes	nį	 gy	ve	ni	mą	
dar	pri	me	na	vie	nas	ki	tas	kar	tu	at	si	ga	ben	tas	

JūratėGrabytė

Saulėlydisketvirtajameaukšte

bal	das,	pa	veiks	lai,	kny	gos,	sa	vaip	įreng	tas	
mal	dos	kam	pe	lis.	
	 Jau	niau	sias	ket	vir	to	jo	aukš	to,	ku	ria	me	
įsi	kū	rę	 se	no	liai,	gy	ven	to	jas,	gruo	dy	je	pro	
„du	 kir	vu	kus“	 pra	smu	kęs	Vin	cas,	 sa	ko,	
kad	 apie	 to	kią	 ra	mią	 se	nat	vę	 ne	drį	sęs	 nė	
pa	sva	jo	ti!	Pro	šiuos	na	mus	pra	ei	da	mas	jis	
daž	nai	min	ti	jęs	–	o	gal	ka	da	nors	jė	zui	tai	vėl	
su	si	rinks	čia	kar	tu	gy	ven	ti?..	Gal	būt	dėl	to	į	
„ket	vir	tą	jį	aukš	tą“	at	si	kraus	tęs	be	ne	vie	nas	
pir	mų	jų.	1999ųjų	pa	va	sa	rį	įsi	li	go	jus	a.	a.	t.	
Jo	nui	Da	ny	lai,	nu	spren	dęs	iš	Gar	lia	vos,	kur	
tuo	met	kar	tu	dar	ba	vo	si,	su	juo	per	si	kel	ti	į	
Kau	ną.	
	 Vy	riau	si	na	mų	gy	ven	to	jai	–	du	An	ta	nai.	
T.	An	ta	nas	Si	mo	nai	tis,	ku	ris	sa	ko	si	nuo	jau
nys	tės	bu	vęs	sil	pnos	svei	ka	tos,	ko	vą	su	lau	kė	
93ejų,	o	br.	An	ta	nui	Ma	sio	niui	sau	sį	su	ka	ko	
94eri.	Pro	„dvi	kil	pe	les“	per	nai	 „pra	ni	ro“	
vy	riau	siuo	ju	zak	ris	ti	jo	nu	va	di	na	mas	br.	Jo	nas	
Mi	nal	ga.	Ši	 tar	nys	tė	 jam	 te	ko	dar	1940ai
siais	 ir	 iki	 šiol	 jos	ne	at	si	sa	ko,	–	pa	tar	nau	ja	
Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čio	je,	 nors	
pats	pri	si	pa	žįs	ta	ke	le	tą	kar	tų	ir	par	puo	lęs	prie	
al	to	riaus	ku	ni	gams	po	ko	jų.	„Iš	di	de	lio	nu	si
že	mi	ni	mo“,	–	švel	niai	šai	po	si	iš	jo	bro	liai,	
pa	čiam	Jo	nui	ska	niai	kva	to	jant…	Na,	o	br.	
Sta	nis	lo	vui	Peč	ke	vi	čiui,	ku	rio	gra	ži	ži	lų	plau
kų	ku	pe	ta	prieš	ke	le	tą	me	tų	dar	švies	da	vo	Šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	Vilniuje,	ši	ge	gu	žė	
–	jau	aš	tuo	nias	de	šimt	pir	mo	ji.
	 Ne	tik	gra	žus	am	že	lis	vie	ni	ja	čia	gy	ve
nan	čius	 se	no	lius,	bet	 ir	ben	dri	Pa	gry	žu	vio	
nau	jo	ky	no	 lai	kų	 pri	si	mi	ni	mai.	 Tuo	me	tu	
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nau	jo	ky	ne	 kar
tu	bu	vęs	 ir	me	tų	
naš	tai	dar	ne	pa	si
duo	dan	tis,	dėl	 to	
ir	 aukš	tu	že	miau	
įsi	kū	ręs	 t.	 Ani
ce	tas	Ta	mo	šai	tis,	
ku	rį	bro	liai	pri	si
me	na	kaip	drau
giš	ką	ir	pa	slau	gų	
nau	jo	ką.	Nors	 ir	
ren	gė	si	 ku	ni	gu	
tap	ti	–	tad	jo	pa

grin	di	nis	už	si	ė	mi	mas	bū	da	vo	stu	di	jos	–	kar	tą	
ne	at	si	sa	kęs	 pa	tal	kin	ti	 vė	da	rus	 ruo	šu	siam	
tuo	me	ti	niam	nau	jo	ky	no	vi	rė	jui	Vin	cui…	
	 Ar	bro	liai	ne	sie	kę	ku	ni	gys	tės?	Jo	ne	lis	
sa	ko,	kad	jį	tė	vas	no	rė	jo	pa	da	ry	ti	ūki	nin	ku	
ir	 lei	do	 į	 že	mės	ūkio	moks	lus.	O	pas	kui,	
su	lau	kus	21erių,	per	vė	lu	bu	vo	į	ku	ni	gus,	
nes	pas	jė	zui	tus	moks	las	il	gai	trun	ka…	Ar	
bū	tų	no	rė	jęs?	Su	pran	ta	ma,	 juk	 tik	pras	tas	
ka	rei	vis	ne	no	ri	tap	ti	ge	ne	ro	lu,	bet	at	si	da	vė	
Die	vo	va	liai.	O	jis	ži	no,	kaip	ge	riau	–	juk	
ab	so	liu	čiai	ge	riau	sio	pa	šau	ki	mo	iš	vi	so	nė
ra…
	 Vin	cas	 aiš	ki	na,	 kad	 no	rė	da	mas	 tap	ti	
ku	ni	gu,	 tu	rė	jai	 bū	ti	 bai	gęs	 gim	na	zi	ją	 ar	
bent	pro	gim	na	zi	ją,	o	bro	liui	už	te	ko	ir	ke
tu	rių	 kla	sių.	Ta	čiau	 jie	 ne	si	jau	tę	 nė	 kiek	
nu	skriaus	ti,	 –	 svar	biau	sias	 da	ly	kas	 bu	vo	
dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	troš	ki	mas.	Jo	nas	Mi	nal
ga	pri	si	me	na,	kad	sto	da	mas	į	vie	nuo	ly	ną	tik	
pa	si	ra	šy	ti	te	mo	kė	jęs.	O	bro	lio	pa	šau	ki	mas	
ir	gi	 esąs	 la	bai	 pra	smin	gas	 ir	 rei	ka	lin	gas,	
ypač	 gy	ve	nant	 ben	druo	me	nė	je,	 nes	 ku	ni
gai	 vi	sų	 dar	bų	 nu	dirb	ti	 ne	ga	li.	 Jų	mi	si	ja	
–	apaš	ta	lau	ti,	o	bro	liai	bū	da	vę	tė	vų	jė	zui	tų	
pa	gal	bi	nin	kai.	Prie	vie	nuo	ly	no	bū	ta	ir	ūkių,	
pvz.,	Pa	gry	žu	vio	nau	jo	ky	nui	pri	klau	sė	net	
80	hek	ta	rų	že	mės,	tad	bro	liams	bū	da	vo	tik
rai	daug	dar	bo.
	 O	ko	dėl	jie,	ūki	nin	kų	vai	kai,	rin	ko	si	bū
tent	jė	zui	tų	vie	nuo	li	ją?	Vin	cas	sa	ko	bu	vęs	
dar	 la	bai	 jau	nas,	 tik	tai	 še	šio	li	kos,	 ir	 jam	
la	bai	ne	pa	ti	kę,	kad	ki	tų	vie	nuo	li	jų	bro	liams	
rei	kė	jo	ne	šio	ti	abi	tus.	„To	ji	uni	for	ma	ma	ne	

at	stum	da	vo.	Pats	ne	ži	nau	ko	dėl“,	–	pri	si
pa	žįs	ta	jis.	Bet	troš	ki	mas	vis	tiek	kir	bė	jęs.	
Į	 pa	ra	pi	ją	 tri	jų	 die	nų	mi	si	joms	 at	vy	kus	 t.	
Bru	ži	kui,	iš	gir	dęs	jo	pa	moks	lus	ir	pri	li	pęs	
kaip	mu	sė	prie	me	daus…	Šir	dy	je	lyg	kaž
kas	sa	kė:	„Va,	čia!“	Nors	jo	tė	vas,	no	rė	jęs	
Vin	cą	 pa	da	ry	ti	 gas	pa	do	riu	mi,	 bu	vo	 la	bai	
ne	pa	ten	kin	tas!
	 Dia	ko	nu	bro	lis	ta	po	tik	1989	m.,	dirb
da	mas	Gar	lia	vo	je	 zak	ris	ti	jo	nu.	Ka	dan	gi	
pa	ra	pi	ja	 la	bai	 di	de	lė,	 lai	do	tu	vių	 bū	da	vo	
net	 ket	ve	rios	 per	 die	ną,	 o	 ku	ni	gų	 trū	ko.	
Dau	ge	lis	 jų	 ra	gi	no	Vin	cą	pri	im	ti	 dia	ko	no	
šven	ti	mus,	ta	čiau	ne	taip	pa	pras	ta	per	ei	ti	iš	
bro	lių	į	ku	ni	gų	luo	mą.	Ne	pa	ka	ko	vien	pro
vin	ci	jo	lo	ir	vys	ku	po	va	lios,	–	lei	di	mo	te	ko	
pra	šy	ti	 net	Ro	mo	je.	Už	tat	Vin	cas	 iki	 šiol	
Lie	tu	vo	je	vie	nin	te	lis	jė	zui	tas	–	dia	ko	nas.	
	 		T.	Si	mo	nai	tis	ir	gi	ku	ni	gu	ne	bū	tų	ga	lė	jęs	
tap	ti,	nes	tė	vai	bu	vo	ma	ža	že	miai,	o	už	moks	lą	
se	mi	na	ri	jo	je	bei	pra	gy	ve	ni	mą	kas	met	 rei	kė

da	vo	mo	kė	ti	 po	
600	 li	tų.	 Ta	čiau	
tė	vas	tu	rė	jo	bro	lį	
Ame	ri	ko	je,	ku	ris	
ir	lei	dęs	į	moks	lą.	
Į	nau	jo	ky	ną	įsto
jo	 1944ai	siais,	
jau	 aš	tuo	ne	rius	
me	tus	ku	ni	ga	vęs.	
Sa	ko	 i l 	gė	ję	sis	
dva	sin	ges	nio	gy
ve	ni	mo,	ne	už	te	kę	
vien	kle	bo	nu	bū

ti.	Kal	bė	ję	sis	su	pran	ciš	ko	nais,	ka	pu	ci	nais	
bei	sa	le	zie	čiais,	bet	jė	zui	tai	pa	ti	kę	la	biau
siai.	Su	si	pa	ži	no	su	t.	Pran	ciš	ku	mi	Ma	si	lio
niu,	t.	Jo	nu	Bru	ži	ku,	pa	trau	kė	jų	as	me	ny	bės,	
jė	zui	tų	gy	ve	ni	mo	bū	das.	
	 Po	ka	ro,	kaip	ir	dau	gu	ma	Lie	tu	vo	je	li	ku
sių	tė	vų	jė	zui	tų,	t.	Si	mo	nai	tis	bu	vo	iš	trem	tas	
į	Si	bi	rą.	Pra	si	dė	jus	Chruš	čio	vo	„at	ši	li	mui“,	po	
pen	ke	rių	me	tų	pa	leis	tas.	Jo	ne	lis	pa	sa	ko	ja,	kad	
Si	bi	re	t.	Si	mo	nai	tis	nuo	šir	džiai	ben	dra	vęs	su	
ka	li	niais	ir	trem	ti	niais,	tad	ži	no	da	vęs,	kie	no	
šei	ma	gau	siau	sia	ir	Lie	tu	vo	je	var	gin	giau	siai	
gy	ve	na.	Pats	siū	ly	da	vę	sis	į	sun	kiau	sius	dar	bus	

Br.	Vincas

T.	Antanas
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ir	už	dirb	tus	pi	ni	gus	siųs	da	vęs	li	ki	mo	drau	gų	
šei	moms.	Kai	šie	iš	Lie	tu	vos	gau	da	vo	pa	dė
kas,	 la	bai	ste	bė	da	vo	si.	Tik	vė	liau	 iš	aiš	kė	jo,	
kam	iš	tie	sų	jos	bu	vo	skir	tos.	Pats	t.	An	ta	nas	
kuk	li	na	si	–	taip	da	ry	da	vęs,	kai	bū	da	vo	ga	li	my
bė.	Ka	dan	gi	savo	šei	mos	ne	tu	rė	jo,	pa	dė	da	vo	
ki	tiems…
	 O	po	ka	riu	iš	sklai	dy	ti	bro	liai,	anot	Vin	co,	
kaip	kas	iš	ma	nė,	taip	sa	ve	ga	nė.	Abu	Jo	nai	iš	
pra	džių	gy	ve	no	Šiau	liuo	se.	Jo	ne	lis	bu	vo	Jo	no	

zak	ris	ti	jo	no	pa
gal	bi	nin	kas.	Lie
jo	žva	kes,	vė	liau	
daug	me	tų	dir	bo	
elek	tri	ku.	 Br.	
An	ta	nas	dau	giau	
nei	 pen	kias	de
šimt	me	tų	 są	ži
nin	gai	 zak	ris	ti
jo	na	vo	Erž	vil	ke.	
Br.	 Sta	sys	 taip	
pat	 bu	vo	 zak
ris	ti	jo	nas,	 dir	bo	
ir	 „val	diš	kus“	
dar	bus, 	 daug	

me	tų	 bu	vo	Vil	niaus	 ap	žel	di	ni	mo	 tres	to	
gė	li	nin	kas,	mat	dar	nau	jo	ky	ne	kar	tu	su	a.	
a.	 br.	Ale	siu	mi	pri	žiū	rė	jo	bi	tes,	 dar	ba	vo	si	
šilt	na	my	je.	Dėl	to	ir	vė	liau	puo	šė	baž	ny	čias,	
reng	da	vo	va	di	na	muo	sius	Ve	ly	kų	kars	tus	bei	
Ka	lė	dų	pra	kar	tė	les,	 ku	rių	pa	da	rė	net	 42!	 Į	
Kry	mą	eks	kur	si	jon	su	si	ruo	šė,	kad	pa	ma	ty	tų,	
kaip	iš	tie	sų	au	ga	pal	mės…	Da	bar	Sta	sys	są
ži	nin	gai	lais	to	ket	vir	to	jo	aukš	to	gė	les,	puo	šia	
kop	ly	čią,	ypač	sten	gia	si,	kad	gė	lių	nie	ka	da	
ne	trūk	tų	prie	Ma	ri	jos	al	to	riaus…
	 Ta	čiau	 ir	 iš	blaš	ky	ti	 bro	liai	 steng	da	vo
si	ben	drau	ti,	 vie	nas	ki	tą	pa	lai	ky	ti.	 „Mums	
dau	giau	siai	 pa	dė	jo	 Ig	na	co	dva	sia,	 –	 sa	ko	
Jo	ne	lis.	–	Nau	jo	ky	ne	jė	zui	tams	pri	va	lo	mos	
va	di	na	mos	di	džio	sios	re	ko	lek	ci	jos	pa	gal	šv.	
Ig	na	co	Dva	si	nes	pra	ty	bas.	Taip	pa	de	da	mi	
la	bai	tvir	ti	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	pa	ma	tai.	Ir	po	
ka	ro	jė	zui	tams	kas	met	slap	ta	vyk	da	vo	aš	tuo
nių	die	nų	re	ko	lek	ci	jos.	Spe	cia	liai	tuo	lai	ku	
steng	da	vo	mės	iš	ei	ti	atos	to	gų.	Tai	gai	vin	da	vo	
ir	pa	lai	ky	da	vo	mū	sų	dva	sią“.

	 Bro	lis	juo	kau
ja,	kad	jie	esą	„tik
res	ni“	 jė	zui	tai	 už	
tuos,	ku	rie	įsto	jo	į	
po	grin	dy	je	vei	ku
sią	Jė	zaus	Drau	gi
ją,	 nes	nau	jo	ky	ne	
bu	vę	 tik	rai	 ge	rai	
pa	reng	ti	ir	tai	jun
tą	ben	drau	da	mi	su	
jė	zui	tais	 „sla	pu
kais“.	 Šie	 ne	pa
ty	rė	 tik	ros	 jė	zui	tų	
šei	mos	dva	sios	bei	ki	tų	svar	bių	da	ly	kų,	nes	
tam	ne	bu	vo	są	ly	gų.	Bro	liai	net	ir	ne	ži	no	da	vę,	
kad	vie	nuo	li	ja	po	grin	dy	je	pa	si	pil	do	nau	jais	
na	riais.	Kar	tais	 su	kai	 ku	riais	 su	si	tik	da	vę	
re	ko	lek	ci	jo	se,	 bet	 tik	 nu	ma	ny	ti	 ga	lė	da	vę,	
kad	jie	taip	pat	yra	jė	zui	tai.	Ta	čiau	stu	di	juo
da	mi	už	sie	ny	je,	ben	drau	da	mi	tar	pu	sa	vy	je	ir	
šie	pa	leng	va	įgy	ja	tą	pa	čią	dva	sią.	O	da	bar,	
kar	tu	gy	ven	da	mi,	iš	tie	sų	vi	si	jau	čia	si	vie	nos	
šei	mos	na	riai!	
	 …Kas	ry	tą	7	va	lan	dą	vi	si	 jė	zui	tų	na	mų	
gy	ven	to	jai	 ket	vir	ta	ja	me	 aukš	te	 įreng	to	je	
kop	ly	čio	je	su	si	ren	ka	kar	tu	pa	si	mels	ti	–	skai
to	Šven	tą	jį	Raš	tą,	me	di	tuo	ja.	Vin	cas	pa	ste	bi,	
kad	ypač	karš	tai	mel	džia	si	 t.	An	ta	nas,	sa	vo	
in	ten	ci	jo	mis	ap	im	da	mas	vi	są	pa	sau	lį	–	pra	šo	
tai	kos,	 įžval	gu	mo	 įta	kin	giau	siems	pa	sau	lio	
po	li	ti	kams,	svei	ka	tos	Šven	ta	jam	Tė	vui.	Mal	da	
bro	liai	vie	ni	ja	si	ir	su	ki	tais	se	nat	vės	ne	ga	lių	
ka	muo	ja	mais	lie	tu	viais	jė	zui	tais	–	pran	cū	zų	
jė	zui	tų	 na	muo	se	Ka	na	do	je	 gy	ve	nan	čiu	 t.	
Juo	zu	Ara	naus	ku	bei	Či	ka	gos	lie	tu	vių	jė	zui	tų	
na	muo	se	slau	go	mu	t.	Vac	lo	vu	Gu	taus	ku.	
Pu	sę	aš	tun	tos	ket	vir	to	jo	aukš	to	kle	bo	nu	va
di	na	mas	t.	Si	mo	nai	tis	jo	gy	ven	to	jams	au	ko	ja	
šv.	Mi	šias,	o	jam,	kaip	ir	pri	de	ra,	pa	tar	nau	ja	
dia	ko	nas.	„Ne	vi	si,	 to	kie	„jau	ni	kai	čiai“	bū
da	mi,	be	ga	li	me	nu	ei	ti	 į	Mi	šias	baž	ny	čion“,	
–	juo	kau	ja	jis,	nors	iš	tie	sų	tik	prie	pa	ta	lo	pri
kaus	ty	tų	bro	lių	va	ka	re	Mi	šio	se	ne	pa	ma	ty	si.	
„Mū	sų	tė	ve	lis	per	die	ną	iš	klau	so	ir	po	ke	le	tą	
Mi	šių,	jei	gu	tik	jų	bū	na“,	–	pa	tiks	li	na	Jo	ne	lis	
ir	pri	du	ria,	kad	da	bar	to	kia	ir	esan	ti	jų	pa	rei	ga	–	
mels	tis	už	Baž	ny	čią	ir	Drau	gi	ją.

Br.	Jonas	Minalga	

Br.	Jonas	Urmonavičius
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	 Orams	at	ši	lus,	 sau	lu	tė	bro	lius	 iš	vi	lio	ja	
ant	plokš	čio	na	mų	sto	go.	Jie	juo	kau	ja,	kad	
ir	avi	lį	ver	tė	tų	ten	už	kel	ti	–	Sta	sys	vėl	ga	lė	tų	
bi	te	lė	mis	rū	pin	tis.	O	šiaip	ant	sto	go	įsi	tai	sius	
sma	gu	po	apy	lin	kes	pa	si	žval	gy	ti,	šach	ma	tais	
pa	žais	ti.	Tik	bė	da,	kai	ko	kia	fi	gū	ra	nu	kren	ta	
po	sto	go	len	to	mis.	Vie	na	Ma	ry	tė	te	ži	no	bū
dą,	kaip	ją	iš	ten	iš	krapš	ty	ti.
	 Ma	ry	tė	Vit	kū	nai	tė	 –	Die	viš	ko	sios	 Jė
zaus	Šir	dies	 se	se	rų	 pran	ciš	ko	nių	 kon	gre
ga	ci	jos	se	suo	Asump	ta	–	sa	ko	jau	sep	ty	ne	ri	
me	tai	pa	de	dan	ti	se	ne	liams	jė	zui	tams.	Kai	
li	go	ni	nėn	at	gu	lė	t.	Da	ny	la,	ten	dir	bu	si	ki	ta	
se	suo	pran	ciš	ko	nė	pa	pra	šė	jį	pa	slau	gy	ti.	T.	
Jo	nui	grį	žus	iš	li	go	ni	nės,	ir	 to	liau	rei	kė	jo	
prie	žiū	ros.	Kai	jis	per	si	kė	lė	į	jė	zui	tų	na	mus,	
drau	ge	at	vy	ko	ir	Ma	ry	tė.	Nuo	ta	da	ji	ta	po	
ne	pa	kei	čia	ma	 se	ne	lių	 slau	gy	to	ja.	Ne	tru
kus	čia	ap	si	gy	ve	no	br.	Vla	das	Ale	sius,	kiek	
vė	liau	–	 t.	An	ta	nas	Šeš	ke	vi	čius.	Vi	si	 trys	
bu	vę	la	bai	sun	kūs	li	go	niai.	Da	bar	la	biau	siai	
prie	žiū	ros	rei	kia	Vin	ce	liui,	nes	jis	po	ope
ra	ci	jos,	ir	vy	riau	sia	jam,	An	ta	nė	liui,	–	vi	sus	
bro	lius	Ma	ry	tė	mei	liai	va	di	na	ma	žy	bi	niais	
var	dais.	Nors	br.	An	ta	nas,	Ma	ry	tės	ar	bro	lių	
pa	si	lai	ky	da	mas,	dar	pa	jė	gia	lif	tu	nu	si	leis	ti	į	
pir	ma	ja	me	aukš	te	esan	tį	val	go	mą	jį,	bet	per	
die	ną	jau	daž	nai	no	rįs	pri	gul	ti	pail	sė	ti…
	 Ma	ry	tė	nuo	 jau	nu	mės	pa	dė	da	vu	si	 ku
ni	gams,	 daug	 ben	dra	vu	si	 su	 kun.	 Juo	zu	
Zdebs	kiu	ir	jo	ben	dra	min	čiais.	Ka	dan	gi	tu	rė	jo	
ma	ši	ną,	daž	nai	tek	da	vo	juos	pa	vė	žė	ti.	Kar	tą	

po	dvie	jų	be	mie	gių	nak	tų	grįž	da	ma	iš	vysk.	
Slad	ke	vi	čiaus	pa	ty	rė	 ava	ri	ją,	 bu	vo	 sun	kiai	
su	žeis	ta.	Nuo	ta	da	ir	pa	čios	Ma	ry	tės	svei	ka	ta	
ne	per	stip	riau	sia.	„Ta	čiau	ji	nu	dir	ba	tiek,	kiek	
ki	tuo	se	na	muo	se	–	vi	sa	slau	gy	to	jų	ko	man	da“,	
–	gi	ria	Ma	ry	tę	su	per	io	ru	jos	pa	gar	biai	va	di	na
mas	na	mų	vy	res	ny	sis	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas.	
	 „O	mū	sų	su	per	io	ras	–	tai	Ma	ry	tė“,	–	švel
niai	juo	kau	ja	Jo	nas,	pui	kiai	su	pras	da	mas,	kad	
be	bro	liams	 at	si	da	vu	sios	 se	se	lės	 pa	gal	bos	
jų	gy	ve	ni	mas	tik	rai	bū	tų	ge	ro	kai	keb	les	nis.	
„Rei	kė	tų	ieš	ko	ti	ki	tos	Ma	ry	tės,	bet	ge	res	nės	
ne	su	ras	tu	mėm“,	–	sa	ko	jis,	nors	Ma	ry	tei	kar
tais	bro	lius	ir	su	draus	mint	ten	ka.	Pats	Jo	nas	
pri	si	pa	žįs	ta	aną	sek	ma	die	nį	baž	ny	čio	je	pra
lei	dęs	ko	ne	dvy	li	ka	va	lan	dų	–	vis	at	ras	da	vęs	
kam	pa	tar	nau	ti.	Tai	kaip	ne	pyks	Ma	ry	tė,	jei	
jos	glo	bo	ti	niai	pa	mirš	ta	ir	po	il	sį,	ir	val	gį…
	 …Kiek	vie	ną	kart	 lan	ky	da	ma	si	Kau	no	
jė	zui	tų	 na	muo	se	 pa	ten	ku	 lyg	 į	 di	de	lę	 šei
mą,	į	na	mus,	kur	kar	tu	gy	ve	nan	čios	ke	lios	
šei	my	nykš	čių	kar	tos	pa	de	da	pa	jus	ti	tą	gy
ve	ni	mo	pil	nat	vę,	ku	rios	vi	si	ne	są	mo	nin	gai	
il	gi	mės.	 Į	 kas	die	nius	 dar	bus	 iš	sku	ban	čius	
jau	nes	niuo	sius	tė	vus	kan	tria	mal	da	ir	mei
lin	gu	žvilgs	niu	čia	vi	sa	da	pa	ly	di	vy	res	nie	ji	
bro	liai.	O	už	lan	go	–	gim	na	zi	jos	kie	mas	ir	
nuo	la	ti	nis	pa	čių	jau	niau	sių	jų	er	ze	lis,	į	ku	rį	
iš	se	nų	jų	vie	nuo	ly	no	mū	rų	ty	liai	ir	ne	ma	čia	
sru	ve	na	to	kia	gy	ve	ni	mo	ap	sty	bė,	ko	kia	bū	na	
tik	jo	sau	lė	ly	dy	je…

Pir	mo	je	ei	lė	je	iš	
de	ši	nės:	br.	Sta	sys,	
t.	An	ta	nas,	
br.	An	ta	nas,	
ses.	Ma	ry	tė.	
Ant	ro	je	ei	lė	je	iš	
de	ši	nės:	br.	Jo	nas,	
t.	Sta	sys,	br.	Jo	nas,	
br.	Vin	cas.	
J.	Gra	by	tės	nuotr.
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	 Šių	me	tų	ko	vą	su	ka	ko	350	me	tų	nuo	
t.	Mi	ka	lo	jaus	Lan	ci	ci	jaus	 (1574–1653)	
mir	ties.	 Šis	 šven	tas	 žmo	gus,	mis	ti	kas,	
dva	sios	va	do	vas	 ir	Jė	zaus	Drau	gi	jos	 is	to	ri
kas	–	vie	nas	gar	siau	sių	Eu	ro	po	je	vi	sų	lai	kų	
Lie	tu	vos	jė	zui	tų,	su	ku	riuo	ly	gin	tis	ga	lė	tų	
ne	bent	„krikš	čio	niš	ka	sis	Ho	ra	ci	jus“	–	Mo
tie	jus	Ka	zi	mie	ras	Sar	bie	vi	jus.	Dėl	 įvai	rių	
ap	lin	ky	bių	 t.	Lan	ci	ci	jaus	var	das	 šian	dien	
Lie	tu	vo	je,	de	ja,	be	veik	pa	mirš	tas.	Su	kak	ties	
pro	ga	te	bū	na	leis	ta	nu	pūs	ti	šiek	tiek	dul	kių	
nuo	šio	ne	pa	pras	to	žmo	gaus	por	tre	to.

Curriculumvitae
	 Mi	ka	lo	jus	Lan	ci	ci	jus	(Len	čic	kis)	gi	mė	
1574	m.	gruo	džio	10	d.	Ne	svy	žiaus	apy
lin	kė	se,	spaus	tu	vi	nin	ko	kal	vi	nis	to	šei	mo	je.	
Stu	di	ja	vo	Vil	niaus	kal	vi	nis	tų	mo	kyk	lo	je,	
vė	liau	Vil	niaus	 jė	zui	tų	aka	de	mi	jo	je.	1590	
m.	at	si	ver	tė	į	ka	ta	li	ky	bę,	o	1592	m.	įsto	jo	
pas	 jė	zui	tus	 ir	pra	dė	jo	nau	jo	ky	ną	Kro	ku
vo	je.	Jį	bai	gė	Ro	mo	je,	kur	iš	vy	ko	jau	ki	tais	
me	tais.	Ro	mos	ko	le	gi	jo	je stu	di	ja	vo	fi	lo	so
fi	ją	ir	te	olo	gi	ją,	1601	m.	ba	lan	džio	14	d.	
įšven	tin	tas	 ku	ni	gu.	 1601–1606	m.	 dir	bo	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	 is	to	ri	ko	 t.	Mi	ka	lo	jaus	
Or	lan	di	nio	sek	re	to	riu	mi,	rin	ko	me	džia	gą	
apie	 šv.	 Ig	na	cą	 ir	pir	muo	sius	vie	nuo	li	jos	
gy	va	vi	mo	de	šimt	me	čius.	Be	to,	1605–1606	
m.	 bu	vo	Ro	mos	 ko	le	gi	jos dva	sios	 tė	vo	
pa	gal	bi	nin	kas.	1607–1609	m.	–	Šven	to	jo	
Raš	to,	heb	ra	jų	kal	bos	ir	kon	tro	ver	si	nės	te
olo	gi	jos	pro	fe	so	rius	Vil	niaus	aka	de	mi	jo	je.	
1609–1614	m.	–	kon	tro	ver	si	nės	te	olo	gi	jos	

LiudasJovaiša

MikalojusLancicijus–
vardas,kurįderėtųžinoti

pro	fe	so	rius,	stu	di	jų	pre	fek	tas,	kon	sul	to	rius	
bei	Ma	ri	jos	so	da	li	ci	jų	dva	sios	tė	vas	Lvo	vo	
ko	le	gi	jo	je.	 1611	m.	 ge	gu	žės	 15	 d.	 da	vė	
pas	ku	ti	niuo	sius	vie	nuo	li	nius	įža	dus.	1615	
m.	 iš	vy	ko	 į	 Ro	mą	 da	ly	vau	ti	Drau	gi	jos	
VII	 ge	ne	ra	li	nė	je	 kon	gre	ga	ci	jo	je,	 1615–
1617	m.	 dar	ba	vo	si	Ro	mos	 ar	chy	vuo	se.	
1617–1620	m.	bu	vo	Ka	li	šo	ko	le	gi	jos	rek
to	rius,	 1620–1621	m.	 –	Šven	to	jo	Raš	to	
ir	 kon	tro	ver	si	nės	 te	olo	gi	jos	 pro	fe	so	rius,	
dva	sios	tė	vas	bei	nuo	dėm	klau	sys	Poz	na
nės	ko	le	gi	jo	je,	1621–1630	m.	–	Kro	ku	vos	
ko	le	gi	jos	rek	to	rius.	1625–1630	m.	gy	ve	no	
Ro	mo	je	ir	sėk	min	gai	by	li	nė	jo	si	su	Kro	ku
vos	uni	ver	si	te	tu	dėl	dės	ty	mo	mo	no	po	lio.	
1630–1635	m.	–	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin
ci	jo	las.	1635–1643	m.	dar	ba	vo	si	Če	ki	jo	je:	
vie	ne	rius	me	tus	bu	vo	Olo	mou	co	ko	le	gi	jos	
dva	sios	 tė	vas,	 1637–1640	m.	 –	 ter	cia	to	
in	struk	to	rius,	nuo	1641	m.	gy	ve	no	vie	no	
di	di	ko	dva	re.	Grį	žęs	į	Lie	tu	vą,	1643–1649	
m.	Ne	svy	žiu	je	ėjo	ter	cia	to	rek	to	riaus	pa
rei	gas.	1645–1646	m.	da	ly	va	vo	VI	II	ge
ne	ra	li	nė	je	kon	gre	ga	ci	jo	je.	1649–1652	m.	
bu	vo	Brauns	ber	go,	1652–1653	m.	–	Kau	no	
ko	le	gi	jos	dva	sios	tė	vas.	Mi	rė	Kau	ne	1653	
me	tų	ko	vo	30	die	ną.
	 To	kia	ofi	cia	li	biog	ra	fi	ja	var	gu	ar	pa	tik	tų	
pa	čiam	t.	Lan	ci	ci	jui,	svar	biau	sio	mis	sa	vo	
gy	ve	ni	mo	 aki	mir	ko	mis	 lai	kiu	siam	pli	ka	
aki	mi	ne	re	gi	mus	vi	di	nio,	dva	si	nio	gy	ve
ni	mo	slenks	čius.	Į	dau	ge	lį	jam	gy	ve	ni	me	
nu	ti	ku	sių	smul	kme	nų	ir,	at	ro	dy	tų,	at	si	tik
ti	nu	mų	t.	Mi	ka	lo	jus	žvel	gė	kaip	į	Die	vo 
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ma	lo	nės	 žen	klus	 ir	 ypa	tin	go	Vieš	pa	ties	
pla	no	de	ta	les.	Pvz.,	kal	vi	nis	tų	šei	mo	je	gi
mu	sį	kū	di	kį	ke	lio	nė	je	pa	krikš	ti	ja	ka	ta	li	kų	
ku	ni	gas.	Nie	kie	no	 ne	mo	ky	tas	 pen	ke	rių	
me	tų	vai	kas	Mi	šio	se	Vil	niaus	šv.	Jo	nų	baž
ny	čio	je	per	pa	ky	lė	ji	mą	su	de	da	ran	kas,	par
puo	la	ant	že	mės	ir	pa	gar	bi	na	Eu	cha	ris	ti	ją.	
Uo	liu	kal	vi	nis	tu	ta	pęs	ir	dėl	ti	kė	ji	mo	krau	ją	
trokš	tąs	pra	lie	ti	 jau	nuo	lis	
nė	kar	to	ne	da	ly	vau	ja	pro
tes	tan	tiš	ko	je	Vieš	pa	ties	
va	ka	rie	nė	je,	 idant	pir	mą	
kar	tą	 priimtų	Komuniją	
Katalikų	 Bažnyčioje	
sa	vo	 šven	to	jo	 glo	bė	jo	
Mi	ka	lo	jaus	 die	ną.	 Ly
giai	 po	 me	tų	 tą	 pa	čią	
die	ną	at	si	ver	čia	jo	tė	vas	
ir	 ne	ti	kė	tai	 su	tin	ka,	 kad	
vien	tur	tis	sūnus	tap	tų	jė
zui	tu.	Ne	at	si	tik	ti	nai	pa	ti	
bran	giau	sia	re	lik	vi	ja,	ku
rią	šis	nuo	lat	ve	žio	ja	si	su	
sa	vi	mi,	–	tai	ant	skar	dos	
ta	py	tas	Vil	niaus	mies	to	
vaiz	das,	pri	me	nan	tis	jau
nys	tė	je	pa	tir	tas	ma	lo	nes	
ir	 ska	ti	nan	tis	 nuo	la	tos	
dė	ko	ti	Vieš	pa	čiui.	

Šventumodovana
 1594	m.,	Ro	mo	je	stu
di	juo	da	mas	lo	gi	ką,	Lan
ci	ci	jus	 pir	mą	kart	 pa	ti	ria	
ypa	tin	gą	ma	lo	nę	–	ne	pa
pras	tą	mal	dos	do	va	ną	 ir	
di	džiu	lį	 do	ry	bės	bei	 to	bu	lu	mo	 troš	ki	mą,	
ly	di	mą	ne	pa	kan	tu	mo	net	ir	men	kiau	sioms	
ydoms	bei	trū	ku	mams.	1600	(ar	1599)	m.	
lie	pos	16ąją,	Ma	ri	jos	Škap	lie	ri	nės	die	ną,	
pa	ti	ria	re	gė	ji	mą,	ku	ris,	anot	tė	vo	Mi	ka	lo
jaus,	 „at	ro	do,	 per	kei	tė	 vi	są	ma	no	 šir	dį“.	
Tuo	met	Lan	ci	ci	jus	 sa	ve	 iš	vy	do	dan	gaus	
šlo	vė	je	 prie	šais	 Šven	čiau	si	ą	ją	Tre	jy	bę.	
Ant	Kris	taus	 ke	lių	 gu	lin	čio	je	 gy	ve	ni	mo	

kny	go	je	jis	per	skai	tė	sa	vo	var	dą	–	„Šven
ta	sis	Mi	ka	lo	jus	Lan	ci	ci	jus	iš	Jė	zaus	Drau
gi	jos“,	–	įra	šy	tą	rai	dė	mis,	spaus	tu	vi	nin	kų	
va	di	na	mo	mis	 „Ro	mos	 an	tik	va“.	Anot	
Lan	ci	ci	jaus,	 tai	 reiš	kė,	kad	jis	„iš	Die	vo	
ge	ra	da	ry	bės,	be	jo	kių	sa	vo	nuo	pel	nų	gaus	
iš	Vieš	pa	ties	šven	tą	gy	ve	ni	mą	šia	me	pa
sau	ly	je	ir	am	ži	ną	ki	ta	me“.	

 Tuo	met	gau	ta	ypa	tin	ga	šven	tu	mo	ma
lo	nė	 iš	 tie	sų	 at	ne	šė	 ste	buk	lin	gų	 vai	sių:	
Drau	gi	jo	je	t.	Mi	ka	lo	jus	nie	kuo	met	ne	pa
žei	dė	 ty	lė	ji	mo	 tai	syk	lės;	 stu	di	juo	da	mas	
lo	gi	ką	 pa	ni	ro	 į	 vien	 tik	 at	si	sky	rė	liams	
pri	ei	na	mą	 kon	tem	plia	ci	ją;	mels	da	ma	sis	
per	pen	kias	de	šimt	me	tų	nie	ka	da	ne	pa	ty
rė	saus	ros	 ir	 są	mo	nin	gai	ne	pa	da	rė	net	 ir	
leng	vos	nuo	dė	mės.	

Nežinomo	autoriaus	Mikalojaus	Lancicijaus	portretas	Vilniaus	
jėzuitų	namų	koplyčioje.	T.	V.	Šimkūno	nuotr.
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	 Lan	ci	ci	jus	 sa	ky	da	vo	 be	 var	go	 ga	lįs	
karš	tai	mels	tis	ką	tik	pa	bu	dęs	ar	pavalgęs,	
pail	sė	jęs	ar	po	bet	ko	kios,	kad	ir	la	biau	siai	
iš	blaš	kan	čios,	veik	los.	Ga	lė	jęs	mels	tis	ty
lią	ja	vi	di	ne	mal	da	ir	tuo	pat	me	tu	ką	nors	
dirb	ti.	Mal	da	jam	tei	kė	di	džiau	sią	džiaugs
mą,	ra	my	bę	ir	pa	guo	dą,	kar	tais	jai	skir	da	vo	
net	 16–18	va	lan	dų	per	 pa	rą.	Liu	di	nin	kų	
tvir	ti	ni	mu,	 net	mie	go	da	mas	 Lan	ci	ci	jus	
nuo	la	tos	pa	mal	džiai	at	si	dū	sė	da	vo.	
 At	ro	do,	kad	Die	vo	ma	lo	nė	Lan	ci	ci	jui	pa
dė	jo	pa	siek	ti	aukš	čiau	sią	mis	ti	nio	gy	ve	ni	mo	
laips	nį	–	per	kei	čian	čią	vie	ny	bę	su	Die	vu,	kai	
pa	ti	sie	la	 lyg	 ir	 iš	nyks	ta	–	be	lie	ka	 tik	 jo	je	
gy	ve	nan	tis	ir	vei	kian	tis	Die	vas.	Ki	ta	ryš	ki	
per	keis	to	gy	ve	ni	mo	ypa	ty	bė	–	mak	si	ma	lus	
dva	si	nis	ap	si	va	ly	mas.	T.	Mi	ka	lo	jus	sa	kė	si	
esąs	 lais	vas	nuo	bet	ko	kio	 tuš	čia	gar	bys	tės	
troš	ki	mo	ar	ki	to	kių	pa	gun	dų,	men	kiau	sių	
pyk	čio	ar	ki	tų	ne	tvar	kin	gų	aist	rų.	Jis	ne	jau	tęs	
jo	kių,	net	ir	ne	są	mo	nin	gų,	pa	ska	tų	pui	ky	bei,	
net	gi	gir	dė	da	mas,	kad	 jo	 raš	te	liai	 lai	ko	mi	
re	lik	vi	jo	mis	–	juos	pa	lie	tu	sie	ji	iš	lais	vi	na	mi	
nuo	kū	no	pa	gun	dų.	Lan	ci	ci	jus	tvir	ti	no,	kad	
ta	da,	kai	Die	vo	gai	les	tin	gu	mas	 jį	pri	ims	 į	
dan	gų,	pir	mą	kart	pri	ėjęs	prie	Vieš	pa	ties	sos
to	nuo	lan	kiai	pra	šys,	kad	že	mė	je	ne	lik	tų	jo	
at	mi	ni	mo,	idant,	daug	ken	tė	jęs	gy	ve	ni	me,	
am	ži	no	je	šlo	vė	je	pa	sau	lio	bū	tų	nie	ki	na	mas	
ir	 šmei	žia	mas.	Dėl	 to	 kar	tais	Lan	ci	ci	jus	
slėp	da	vo	sa	vo	šven	tu	mą	net	si	mu	liuo	da
mas	ne	de	ra	mą	el	ge	sį.	Kar	tą	vie	nuo	se	na
muo	se	Če	ki	jo	je	vai	ši	na	mas	val	gė	ir	gė	rė	
vis	ką,	 tar	si	 no	rė	da	mas	 dar	 dau	giau,	 kol	
vie	nas	do	ry	bin	gas	tė	vas	ne	te	ko	kan	try	bės	
ir	pa	ta	rė	pa	tau	so	ti	svei	ka	tą…

Stebuklingasšventumas
	 Įsta	bų	Lan	ci	ci	jaus	 vi	di	nio	 gy	ve	ni	mo	
to	bu	lu	mą	 ly	dė	jo,	 o	 il	gai	niui	 be	veik	 ir	
už	go	žė	 ste	buk	la	da	rys	tės	 gar	sas.	Ap	im
tas	Dva	sios	pa	ga	vos,	t.	Mi	ka	lo	jus	re	gė	da	vo	
Kris	tų,	Šven	čiau	si	ą	ją	Tre	jy	bę	ar	ba	Švč.	Mer
ge	lę	Ma	ri	ją.	Ypa	tin	gų	žen	klų	ma	ty	da	vo	ir	
Lan	ci	ci	jų	 ste	bin	tys	 žmo	nės.	 Per	Mi	šias	

jis	daž	nai	at	ro	dy	da	vo	pa	ū	gė	jęs,	o	vei	das	
deg	da	vo	mal	din	gu	mu.	Kar	tą	Ne	svy	žiu	je,	
kal	bė	da	mas	tė	vams	jė	zui	tams,	Lan	ci	ci	jus	
kny	ga	 ne	ty	čia	 už	kliu	dė	 laik	ro	dį,	 ku	ris,	
užuot	 nu	kri	tęs,	 ky	bo	jo	 ore	 tol,	 kol	 kal
bė	to	jas	su	siz	gri	bo	jį	pa	im	ti.	Ste	buk	lin	gai	
at	si	ran	dan	tys	sko	lai	grą	žin	ti	rei	ka	lin	gi	pi
ni	gai,	nie	kaip	ne	si	bai	gian	tis	vy	no	li	ku	tis,	
min	čių	skai	ty	mas,	pra	na	šys	tės,	iš	gy	dy	mai,	
bi	lo	ka	ci	ja	 (bu	vi	mas	dvie	jo	se	vie	to	se	 tuo	
pa	čiu	me	tu)	–	tai	žen	klai,	ly	dė	ję	ir	pla	čiai	
iš	gar	si	nę	t.	Lan	ci	ci	jų.	
	 Vi	sa	tai	grei	tai	ta	po	ži	no	ma	Drau	gi	jos	
vy	res	ny	bei	 ir	 ne	ga	lė	jo	 ne	su	kel	ti	 svei	ko	
įta	ru	mo.	 Iš	ty	ręs	 Lan	ci	ci	jaus	 gy	ve	ni	mą,	
ge	ne	ro	las	Klau	di	jus	Aqu	a	vi	va	 jį	 pri	pa
ži	no	de	ran	tį	Drau	gi	jai	 ir	 pa	ra	gi	no	 to	liau	
lai	ky	tis	šven	tu	mo	ke	lio.	Nuo	dug	niai	iš	tir
tas	gar	su	sis	gy	ve	ni	mo	kny	gos	re	gė	ji	mas,	
pa	si	žy	min	tis	vi	sais	die	viš	kų	jų	ap	reiš	ki	mų	
ženklais,	bu	vo	pri	pa	žin	tas	„tik	ru	Die	vo	pa
ža	du“.	Vy	res	ny	bės	pa	si	ti	kė	ji	mą	Lan	ci	ci	ju
mi	liu	di	jo	ir	jam	pa	ti	kė	tos	va	do	vau	jan	čios	
(pro	vin	ci	jo	lo,	ko	le	gi	jos	rek	to	riaus)	pa	rei
gos.	Ge	ne	ro	lo	pa	gei	da	vi	mu	 t.	Mi	ka	lo	jus	
su	ra	šė	gau	tas	dva	si	nes	ma	lo	nes,	idant	jos	
bū	tų	sau	go	mos	ar	chy	ve	„Drau	gi	jos	pa	guo
dai“.	
	 Lan	ci	ci	jaus	šven	tu	mas	ne	li	ko	ne	pa	ste
bė	tas	 ir	 už	Drau	gi	jos	 ri	bų.	Tiek	pras	tuo
menė,	tiek	po	nai,	iš	vy	dę	t.	Mi	ka	lo	jų	ei	nant	
gat	ve,	pul	da	vo	ant	ke	lių,	pra	šy	da	mi	leis	ti	
pa	bu	čiuo	ti	ran	ką,	ir	šauk	da	vo:	„Šven	ta	sis	
tė	ve,	mels	ki	 už	mus!“	Norėdamas	 šito	
išveng	ti,	Lan	ci	ci	jus	ėmė	va	ži	nė	ti	už	da	ru	
ve	ži	mu.	Kau	nie	čiai	dar	prieš	Lan	ci	ci	jaus	
mir	tį	kaip	įma	ny	da	mi	sten	gė	si	gau	ti	ko	kių	
nors	šven	to	jo	jė	zui	to	re	lik	vi	jų,	o	jam	mi	rus	
tuoj	pat	su	bė	go	pa	reikš	ti	pa	gar	bą.	No	rė	da
mas	šven	tą	jį	pa	lai	do	ti	kuo	gar	bin	giau,	Vil
niaus	vys	ku	pas	Jur	gis	Tiš	ke	vi	čius	ke	ti	no	
per	kel	ti	mi	ru	sio	jo	pa	lai	kus	į	Vil	nių,	ta	čiau	
tam	pa	si	prie	ši	no	kau	nie	čiai	su	se	niū	nu	Al
ber	tu	Sta	nis	lo	vu	Rad	vi	la	prie	ša	ky	je.
	 1655	m.,	pra	ėjus	vos	dve	jiems	me	tams	
nuo	mir	ties,	per	Lie	tu	vos	ka	rą	su	Ru	si	ja	
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į	Kau	ną	 įžen	gę	 ka	zo	kai	Lan	ci	ci	jaus	 pa
lai	kus	su	de	gi	no	ir	iš	bars	tė	Ne	mu	ne.	Vis	
dėl	to	t.	Mi	ka	lo	jaus	re	lik	vi	jos	jau	bu	vo	spė
ju	sios	pa	plis	ti:	1667	m.	Vil	niaus	pro	fe	sų	
na	mų	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	sau	go	tų	
re	lik	vi	jų	dė	ka	iš	gi	jo	trys	žmonės.
	 Lan	ci	ci	jų	ir	po	mir	ties	ypa	tin	gai	ger	bė	
Lie	tu	vos	(taip	pat	ir	Len	ki	jos	bei	Če	ki	jos)	
jė	zui	tai:	bu	vo	nu	ta	py	ta	daug	jo	por	tre	tų,	o	
Lan	ci	ci	jaus	už	ta	ri	mu	iš	gi	jęs	t.	Ka	zi	mie	ras	
Ko	ja	la	vi	čius,	SJ,	pa	ra	šė	pir	mą	ją	jo	biog	ra
fi	ją.	1690	m.	ją	pa	pil	dė	ir	Pra	ho	je	iš	spaus
di	no	 če	kų	 jė	zui	tas	Alo	y	zas	Bo	gus	lo	vas	
Bal	bi	nas.	Kad	ir	kiek	bu	vo	dė	ta	pa	stan	gų,	
t.	 Lan	ci	ci	jaus	 kul	tas	 il	gai	niui	 už	ge	so.	
Ga	li	me	 spė	ti,	 kad	 jam	pa	vy	ko	 įvyk	dy	ti	
sa	vo	troš	ki	mą	–	pa	sie	kus	Vieš	pa	ties	sos	tą	
iš	pra	šy	ti	sau	už	marš	tį	že	mė	je.

Dvasiniogyvenimougdytojas
	 Re	gis,	 vos	 ne	 kiek	vie	nas,	 su	si	dū	ręs	
su	Lan	ci	ci	ju	mi	 kaip	 su	 dva	sios	 tė	vu	 ar	
nuo	dėm	klau	siu,	 šį	 žmo	gų	 įsi	min	da	vo	
vi	sam	 gy	ve	ni	mui.	 Ro	mo	je	 jis	 daž	nai	
bu	vo	 kvie	čia	mas	 į	 įvai	rius	 vie	nuo	ly	nus	
klausyti	 išpažinčių.	Da	lį	 sa	vo	 prak	ti	nio	
va	do	va	vi	mo	 dva	si	niam	 gy	ve	ni	mui	 pa
tir	ties	 t.	Lan	ci	ci	jus	 už	ra	šė.	Di	džiu	ma	 jo	
raš	tų	 (21	 vei	ka	las)	 bu	vo	 su	dė	ti	 į	 „Dva
si	nių	vei	ka	lė	lių“	dvi	to	mį,	ku	ris	1650	m.	
pa	si	ro	dė	Ant	ver	pe	ne	(ant	ro	ji	lai	da	iš	leis	ta	
1724	m.	In	golš	ta	te,	o	1872	m.	Pa	ry	žiu	je	
at	spaus	din	ta	nau	ja	rink	ti	nė).	Be	to,	pa	vie
niai	Lan	ci	ci	jaus	 už	ra	šai	 taip	 pat	 daž	nai	
bu	vo	per	lei	džia	mi	at	ski	ro	mis	kny	ge	lė	mis	
ar	ba	tie	siog	per	ra	ši	nė	ja	mi.	Po	pu	lia	riau	sias	
jo	dar	bas	–	ap	mąs	ty	mai	kiek	vie	nai	me	tų	
die	nai	–	XVI	I–	XIX	a.	su	si	lau	kė	dvy	li	kos	
pa	kar	to	ti	nių	 lei	di	mų:	Pra	ho	je	 (3	kar	tus),	
Lje	že	ir	Briu	se	ly	je	(2	lai	dos),	Avin	jo	ne,	Lio
ne,	Her	to	gen	bo	še	(Ny	der	lan	dai),	Ins	bru	ke	
ir	Kro	ku	vo	je,	 bei	 ver	ti	mų	 į	 če	kų,	 len	kų,	
pran	cū	zų	kal	bas.	Ki	ti	vei	ka	lė	liai	iki	pat	XX	
a.	pra	džios	bu	vo	per	spaus	di	na	mi	Lie	tu	vo	je,	
Len	ki	jo	je,	Ita	li	jo	je	bei	ver	čia	mi	į	vo	kie	čių,	

an	glų,	pran	cū	zų,	len	kų,	če	kų	kal	bas.
	 Di	džiu	ma	 Lan	ci	ci	jaus	 už	ra	šų	 skir	ti	
dva	sios	 to	bu	lu	mo	 sie	kian	tiems	 vie	nuo
liams	ir	kon	kre	čiai	jė	zui	tams:	nau	jo	kams,	
jau	niems	vie	nuo	liams,	 ter	cia	tą	 at	lie	kan
tiems	tė	vams,	vy	res	nie	siems,	ku	ni	gams	ir	
bro	liams.	Prak	ti	nis	vei	ka	lų	tiks	las	–	pa	teik
ti	vie	nuo	liams	(jė	zui	tams)	įvai	rių	vie	nuo
lys	tės	eta	pų	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	prin	ci	pus.	
Lan	ci	ci	jus	 čia	 at	si	sklei	džia	 dau	giau	 ne	
kaip	mis	ti	kas	ar	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	te	olo
gas,	bet	kaip	ug	dy	to	jas,	pir	miau	siai	rei	ka
lau	jąs	be	ga	li	nio	dva	sios	ty	ru	mo,	ska	ti	nąs	
siek	ti	 do	ry	bių,	 skru	pu	lin	gai	 be	si	rū	pi	nąs	
iš	rau	ti	bet	ko	kią	nuo	dė	mės	ap	raiš	ką.	

JėzausDraugijosistorikas
	 Bai	gęs	te	olo	gi	jos	stu	di	jas,	Lan	ci	ci	jus	
bu	vo	pa	skir	tas	pa	dė	ti	ra	šy	ti	Drau	gi	jos	is	to
ri	ją.	Tuo	me	tu	jis	pa	ži	no	jo	apie	tris	de	šimt	
Ig	na	co	ben	dra	žy	gių	bei	du	jo	kam	ba	ri	nius	
ir	ga	lė	jo	už	ra	šy	ti	ver	tin	gus	jų	liu	di	ji	mus,	
ku	riais	 pla	čiai	 nau	do	ja	ma	si	 iki	 šiol.	 Pa
čiam	Lan	ci	ci	jui	tai	pa	dė	jo	ge	riau	pa	žin	ti	
Drau	gi	jos	stei	gė	jo	dva	sią	ir	lei	do	pa	gi	lin	ti	
sa	vo,	kaip	dva	sios	va	do	vo,	pa	tir	tį.	Drau
gi	jos	tra	di	ci	jos	pa	ži	ni	mas	ge	ro	kai	pa	kė	lė	
ir	jo	vei	ka	lų,	skir	tų	dva	si	niam	gy	ve	ni	mui	
ug	dy	ti,	ver	tę.	1622	m.	Kro	ku	vo	je	Ig	na	co	
Lo	jo	los	ka	no	ni	za	ci	jos	pro	ga	bu	vo	iš	leis	tas	
Lan	ci	ci	jaus	 vei	ka	las	Glo ria S. Ig na tii...,	
do	ku	men	tais	pa	grin	dęs	Ig	na	co	gy	ve	ni	mą,	
pri	sta	tęs	jo	raš	tus,	liu	di	jęs	apie	Ig	na	co	do
ry	bes	bei	įta	ką	ap	lin	ki	niams.	Per	ne	pil	ną	
de	šimt	me	tį	vei	ka	las	su	si	lau	kė	pa	kar	to	ti	nių	
lei	di	mų	Vil	niu	je,	Ant	ver	pe	ne	ir	Ru	a	ne	bei	
ver	ti	mo	į	fla	man	dų	kal	bą.	
	 T.	Mi	ka	lo	jus	 Lan	ci	ci	jus,	 SJ,	 pa	li	ko	
ryš	kius	sa	vo	gy	ve	ni	mo	ir	veik	los	pėd	sa	kus	
Lie	tu	vo	je,	Len	ki	jo	je,	Če	ki	jo	je,	Bel	gi	jo	je	
ir	Ita	li	jo	je.	Mis	ti	kas	ir	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	
mo	ky	to	jas,	ver	tin	tas	ka	ra	lių	ir	pras	tuolių,	
gerb	tas	 šven	tų	jų	 ir	 nu	si	dė	jė	lių.	Ka	ta	li
kiš	ko	je	Eu	ro	po	je	 –	 gar	sus	 tarp	dau	ge	lio	
gar	sių.	Mums	Lie	tu	vo	je	–	vie	nin	te	lis.
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Permainosmokymoprocese
	 Nuo	 1752	m.	Vil	niaus	 aka	de	mi	jos	
mo	ky	mo	 sis	te	ma	 ėmė	 ra	di	ka	liai	 keis	tis:	
ypa	tin	gas	dė	me	sys	atkreiptas	į	tiks	lių	jų	ir	
gam	tos	moks	lų	stu	di	jas.	Pa	grin	di	niai	šių	
per	mai	nų	ini	cia	to	riai	–	Aka	de	mi	jos	rek
to	rius	t.	Jo	nas	Ju	ra	ha,	SJ,	ir	pro	fe	so	rius	t.	
To	mas	Žeb	raus	kas,	SJ.	T.	Ju	ra	ha,	1751	m.	
da	ly	vau	da	mas	Drau	gi	jos	ge	ne	ra	li	nė	je	kon
gre	ga	ci	jo	je	Ro	mo	je,	su	si	pa	ži	no	su	jė	zui	tų	
švie	ti	mo	kryp	ti	mis	ki	to	se	ša	ly	se.	1752	m.	
rug	pjū	čio	24	d.	pa	skir	tas	Aka	de	mi	jos	rek
to	riu	mi,	jis	ėmė	si	ryž	tin	gų	per	mai	nų:	vos	
per	pus	me	tį	bu	vo	įves	tos	aukš	to	sios	ma
te	ma	ti	kos	pa	skai	tos,		skir	ta	pa	tal	pa	fi	zi	kos
ma	te	ma	ti	kos	ka	bi	ne	tui,	įgy	ta	di	de	lė	da	lis	
ban	dy	mams	rei	ka	lin	gų	prie	tai	sų	ir	į	Ro	mą	
pa	siųs	tas	tvir	tin	ti	ob	ser	va	to	ri	jos	pro	jek	tas.	
1755	m.	ta	pęs	pro	vin	ci	jo	lu	t.	Ju	ra	ha	ga	lė	jo	
dar	veiks	min	giau	ska	tin	ti	tiks	lių	jų	moks	lų	
stu	di	jas	Vil	niaus	aka	de	mi	jo	je.
	 Bai	gęs	 stu	di	jas	 Pra	hos	 jė	zui	tų	 uni
ver	si	te	te	 pas	 žy	mų	jį	ma	te	ma	ti	ką	 jė	zui	tą	
t.	Juo	za	pą	Step	lin	gą,	1752	m.	rug	sė	jo	25	
d.	t.	To	mas	Žeb	raus	kas	į	Vil	niaus	aka	de
mi	ją	at	vy	ko	už	im	ti	ma	te	ma	ti	kos	pro	fe	so
riaus*	vie	tos.	Jis	įve	dė	at	ski	rą	nuo	fi	lo	so
fi	jos	 stu	di	jų	dvi	me	tį	ma	te	ma	ti	kos	kur	są,	
ku	rio	 klau	sy	tis	 pa	no	ro	 ke	tu	ri	 jė	zui	tai	 ir	
ne	ma	žai	 pa	sau	lie	čių.	 Šia	me	 kur	se	 bu	vo	
dės	to	ma	 ne	 vien	 „gry	no	ji	ma	te	ma	ti	ka“,	
bet	ir	ast	ro	no	mi	ja	bei	ar	chi	tek	tū	ra.	T.	Žeb

 

raus	kas	pra	dė	jo	 iš	kil	min	go	Tri	jų	Ka	ra	lių	
–	ma	te	ma	ti	kos	kur	so	glo	bė	jų	–	mi	nė	ji	mo	
tra	di	ci	ją:	kas	met	sau	sio	6	d.	vie	nas	ma	te
ma	ti	kos	stu	den	tas	pa	sa	ky	da	vo	iš	kil	min	gą	
pra	kal	bą	Tri	jų	Ka	ra	lių	gar	bei.	Ret	kar	čiais	
vyks	tan	čiuo	se	pa	si	ro	dy	muo	se	vi	suo	me	nei	
spe	cia	liai	pa	si	ren	gę	iš	me	tų	ar	pus	me	čio	
kur	so	stu	den	tai	iš	dės	ty	da	vo	pa	si	rink	tą	te	zę	
ir	 at	sa	ky	da	vo	 į	 opo	nen	to	 bei	 au	di	to	ri	jos	
klau	si	mus.	Į	šiuos	ren	gi	nius	su	si	rink	da	vo	
ne	ma	žai	pa	sau	lie	ti	nės	vi	suo	me	nės	eli	to.	Vie
na	me	jų	da	ly	va	vęs	vysk.	Juo	za	pas	Sa	pie	ga	
1753	m.	Aka	de	mi	jai	 pa	do	va	no	jo	 pui	kų	
an	gliš	ką	te	les	ko	pą.
	 Ypač	daž	nai	Lie	tu	vos	di	di	kai	lan	ky	da	vo	
fi	zi	kos	ka	bi	ne	tą	–	mat	čia	bu	vo	atlieka	mi	
eks	pe	ri	men	tai.	Vie	ną	jų	su	elek	tros	ma	ši	na	

Vilniaus
universiteto
observatorijai–250

 *	Tuo	me	tu	„ma	te	ma	ti	ka“	apė	mė	vi	sus	tiks	liuo
sius	moks	lus	–	ma	te	ma	ti	ką,	fi	zi	ką	ir	ast	ro	no	mi	ją.

Ignas	Egenfelderis	(?)	
Tomo	Žebrausko	portretas.	1752
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ste	bė	jo	ir	bū	re	lis	mo	te	rų:	LDK	mar	ša	lie	nė	
Ogins	kie	nė,	Nau	gar	du	ko	vai	va	die	nė	Rad
vi	lie	nė,	LDK	pa	kanc	le	rie	nė	Sa	pie	gie	nė,	
Že	mai	čių	se	niū	nie	nė	Pa	cie	nė,	Mstis	lav	lio	
kaš	te	lio	nie	nė	Pu	zi	nie	nė	 ir	 ki	tos	 da	mos.	
Pa	pras	tai	 di	džiū	nai	 ne	lik	da	vo	 sko	lin	gi:	
Vil	niaus	 vai	va	da	My	ko	las	Ka	zi	mie	ras	
Rad	vi	la„Žu	ve	lė“	 taip	 pat	 pa	do	va	no	jo	
bran	gų	te	les	ko	pą.	Ge	ra	da	rių	dos	nu	mo	ir	t.	
Žeb	raus	ko	rū	pes	čio	dė	ka	fi	zi	kos	ka	bi	ne	to	
in	ven	to	rius	vis	gau	sė	jo:	be	prie	tai	sų	ban
dy	mams	su	švie	sa	ir	hid	rau	li	nių	ma	ši	nų,	
1753	m.	įgy	ta	pneu	ma	ti	nė	ma	ši	na,	van	dens	
pom	pa,	du	te	les	ko	pai	ir	ca me ra obs cu ra.	
Da	lį	jų,	t.	Žeb	raus	kui	va	do	vau	jant,	pa	ga
mi	no	Vil	niaus	ama	ti	nin	kai.

Observatorijosįkūrimas
 Žy	miau	sias	t.	To	mo	Žeb	raus	ko	dar	bas	
–	Aka	de	mi	jos	ob	ser	va	to	ri	jos	įstei	gi	mas.	Pa
si	nau	do	jęs	pa	tir	ti	mi,	įgy	ta	Vie	nos	ir	Pra	hos	
jė	zui	tų	ob	ser	va	to	ri	jo	se,	Mstis	lav	lio	kaš	te
lio	nie	nei	Elz	bie	tai	Ogins	ky	teiPu	zi	nie	nei	
pa	ža	dė	jus	ma	te	ria	lią	 pa	ra	mą	 ir	 rek	to	riui	
t.	Ju	ra	hai	ska	ti	nant,	t.	Žeb	raus	kas	pa	ren	gė	
ob	ser	va	to	ri	jos	pa	sta	to	pro	jek	tą	ir	pa	siun	tė	
jį	į	Pra	hą	įver	tin	ti	t.	Step	lin	gui,	o	pas	kui	–	
pa	tvir	tin	ti	 į	Ro	mą.	Tei	gia	mas	 at	sa	ky	mas	
at	ėjo	grei	tai,	 ir	 jau	1753	m.	ob	ser	va	to	ri	ja	
–	dvi	aukš	tis	ba	ro	ki	nis	ant	sta	tas	su	dviem	
si	met	riš	kais	bokš	tais	virš	tri	aukš	čio	jė	zui
tų	gy	ve	na	mo	jo	kor	pu	so	–	bu	vo	pa	sta	ty	ta.	
Kiek	vė	liau	jos	eks	ter	je	rą	pa	puo	šė	Ig	na	co	
Eg	en	fel	de	rio	fres	kos	su	ast	ro	no	mi	jos	sim
bo	liais.	Ano	me	to	ar	chi	tek	tū	ros	ži	no	vams	
ob	ser	va	to	ri	jos	pa	sta	tas	pa	ti	ko,	o	t.	Mar	ty	nas	
Po	čo	bu	tas,	 SJ,	 tei	gė,	 kad	 iš	ore	Vil	niaus	
ob	ser	va	to	ri	ja	 ne	nu	si	lei	džian	ti	 gar	sia	jai	
Gre	en	wi	cho	ob	ser	va	to	ri	jai.	
 Vi	daus	 įren	gi	mo	 dar	bai	 už	si	tę	sė.	
1770–1773	m.	 apa	ti	nia	me	 ob	ser	va	to	ri
jos	 aukš	te	 ar	chi	tek	tas	Car	las	Spam	pa	nis	
įren	gė	reprezentacinę	Bal	tą	ją	sa	lę,	ku	rioje	
įsi	kū	rė	ir	ma	te	ma	ti	kos	bib	lio	te	ka.	Virš	jos	
buvo	įrengtas	prietaisų	paviljonas	ir	atvira	

stebėjimų	 terasa.	 1782–1788	m.	 rek	to
riaus	M.	Po	čo	bu	to	nu	ro	dy	mu	ar	chi	tek	tas	
Mar	ty	nas	Knak	fu	sas	iš	pie	tų	pu	sės	pri	sta	tė	
kla	si	cis	ti	nį	ob	ser	va	to	ri	jos	prie	sta	tą.

Fundatorė
 Ob	ser	va	to	ri	jos	 fun	da	to	rė	E.	Pu	zi	nie
nė,	„ypa	tin	ga	pro	vin	ci	jos,	o	ypač	pro	fe	sų	
na	mų	ir	mū	sų	ko	le	gi	jos	ge	ra	da	rė“,	1753	
m.	ba	lan	džio	23	d.	Lu	kiš	kių	dva	re	bu	vo	
iš	kil	min	gai	 pa	gerb	ta	Aka	de	mi	jos	 jė	zui
tų.	Prieš	piet	re	to	ri	kos	pro	fe	so	rius	pa	sa	kė	
pra	kal	bą,	 o	 rek	to	rius	 as	me	niš	kai	 įtei	kė	
fun	da	to	rei	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	lo	pri	vi	le	gi	ją.		
Per	pie	tus	links	mi	no	ka	pe	la.	Ga	liau	siai	t.	
Žeb	raus	kas	įtei	kė	Pu	zi	nie	nei	ma	te	ma	ti	kos	
stu	den	tų	su	kur	tą	ei	lė	raš	tį	jos	gar	bei,	ku	ris	
vė	liau	bu	vo	skai	to	mas	re	fek	to	riume.	1767	
m.,	prieš	mir	tį,	Pu	zi	nie	nė	dar	kar	tą	ap	do
va	no	jo	 ob	ser	va	to	ri	ją,	 pa	sky	ru	si	 so	li	džią	
pi	ni	gų	 su	mą	 rei	ka	lin	giems	 in	stru	men
tams	ir	kny	goms	pirk	ti	bei	ast	ro	no	mams	
iš	lai	ky	ti.	1767	m.	lap	kri	čio	21	d.	mi	ru	siai	
ob	ser	va	to	ri	jos	 fun	da	to	rei	 1768	m.	 sau	sį	
jė	zui	tai	 su	ren	gė	 iš	kil	min	gas	 lai	do	tu	ves.	
Pir	miau	sia	 pa	lai	kai	 bu	vo	 pa	šar	vo	ti	 Šv.	

Ignas	Egenfelderis	(?)		
Elžbietos	OginskytėsPuzinienės	portretas	
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Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čio	je,	 ku	rios	 at	sta	ty	mą	
po	1749	m.	gais	ro	Pu	zi	nie	nė	bu	vo	dos	niai	
pa	rė	mu	si.	Gau	siai	da	ly	vau	jant	di	di	kams,	
dva	si	nin	kams	ir	mies	to	gyventojams	jė
zui	tai	ant	sa	vo	pe	čių	per	ne	šė	kars	tą	į	Šv.	
Jo	nų	baž	ny	čią,	kur	po	tris	die	nas	tru	ku	sių	
lai	do	tu	vių	iš	kil	mių	fun	da	to	rė	at	gu	lė	į	jė
zui	tų	krip	tą.

Observatorijosbiblioteka
	 1756	m.	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	me	ti	nia	me	
ka	ta	lo	ge	t.	Žeb	raus	kas	pa	mi	nė	tas	ir	kaip	
ma	te	ma	ti	kos	bib	lio	te	kos	pre	fek	tas.	Tai	bu
vo	prie	ob	ser	va	to	ri	jos	nau	jai	be	si	ku	rian	ti	
spe	cia	li	zuo	ta	tiks	lių	jų	moks	lų	bib	lio	te	ka,	
ku	riai	pra	džią	da	vė	 tur	būt	pa	ties	 t.	Žeb
raus	ko	 iš	 už	sie	nio	 par	si	vež	tos	 kny	gos.	
1756	m.	jis	iš	vy	ko	į	Ka	ra	liau	čių	pa	pil	dy	ti	
ma	te	ma	ti	kosfi	zi	kos	 in	ven	to	riaus,	gal	būt	
ir	pirk	ti	kny	gų.	Vė	liau	bib	lio	te	ką	gau	si	no	
ir	t.	M.	Po	čo	bu	tas.	Ga	li	mas	daik	tas,	bib
lio	te	kos	pa	grin	dą	su	da	rė	dvie	jų	pran	cū	zų	
jė	zui	tų	–	tė	vų	Je	a	no	Fleu	ret	ir	Je	a	no	Ros
sig	no	lio	–	 rin	ki	nys.	Lik	vi	duo	jant	 Jė	zaus	
Drau	gi	ją,	1773	m.	ma	te	ma	ti	kos	bib	lio	te
ko	je	bu	vo	595	to	mai,	dau	giau	sia	pran	cū	zų	
au	to	rių	ma	te	ma	ti	kos,	ast	ro	no	mi	jos,	in	ži	ne
ri	jos,	ar	chi	tek	tū	ros	ir	nau	jo	sios	fi	lo	so	fi	jos	
vei	ka	lai.

TomoŽebrauskodarbųtąsa
 Nors	ir	tu	rė	da	mas	dau	gy	bę	pa	rei	gų,	t.	
Žeb	raus	kas	sten	gė	si	ras	ti	lai	ko	ir	moks	li
niam	dar	bui.	Ste	bė	jo	dan	gų,	įstei	gė	me	te
o	ro	lo	gi	jos	sto	tį,	mė	gi	no	nu	sta	ty	ti	ge	og	ra
fi	nę	Vil	niaus	pa	dė	tį;	ste	bė	ji	mų	re	zul	ta	tais	
da	li	jo	si	 su	 sa	vo	mo	ky	to	ju	 t.	 Step	lin	gu.	
Nu	var	gin	tas	 in	ten	sy	vios	 dar	buo	tės,	 vos	
pen	kias	die	nas	pa	sir	gęs,	1758	me	tų	ko	vo	
18	die	ną	ne	ti	kė	tai	mi	rė.	
	 Mi	rus	 t.	Žeb	raus	kui,	 lai	ki	nai	 jį	 pa	va
duo	ti	ma	te	ma	ti	kos	pro	fe	so	riaus	pa	rei	go	se	
bu	vo	pa	kvies	tas	t.	Jo	kū	bas	Nak	ci	jo	na	vi	čius,	
SJ.	1761	m.	pa	bai	goje	dar	bą	Aka	de	mi	jo	je	
pra	dė	jo	du	iš	Pran	cū	zi	jos	pa	kvies	ti	tė	vai:	

J.	Fleu	ret	dės	tė	eks	pe	ri	men	ti	nę	fi	zi	ką,	o	J.	
Ros	sig	no	lis	–	ma	te	ma	ti	ką.	Po	dve	jų	me	tų,	
ne	pri	si	tai	kę	 prie	 at	šiau	raus	 kli	ma	to,	 abu	
jė	zui	tai	grį	žo	at	gal	į	Pran	cū	zi	ją.
	 1764	m.	ru	de	nį	ma	te	ma	ti	kos	dės	ty	mą	
pe	rė	mė	du	 nau	ji	Va	ka	rų	Eu	ro	po	je	 de	ra
mai	 iš	si	la	vi	nę	 pro	fe	so	riai	 –	 t.	Mar	ty	nas	
Po	čo	bu	tas,	SJ,	ir	t.	Ka	zi	mie	ras	Na	ru	še	vi
čius,	SJ.	(Jie	abu	1754–1756	m.	stu	di	ja	vo	
Pra	ho	je	pas	tą	pa	tį	Žeb	raus	ko	pro	fe	so	rių	
Step	lin	gą,	 o	1761	m.	 iš	vy	ko	 to	bu	lin	tis	 į	
Pran	cū	zi	ją.)	 1756–1758	m.	 t.	 Po	čo	bu	tas	
to	bu	li	no	si	Vil	niaus	 aka	de	mi	jo	je,	 klau	sy
da	mas	 t.	Žeb	raus	ko	pa	skai	tų.	 Jis	 ir	 ta	po	
jo	tra	di	ci	jų	tę	sė	ju	bei	ga	biau	siu	mo	ki	niu,	
iš	gar	si	nu	siu	Vil	niaus	aka	de	mi	jos	ob	ser	va
to	ri	ją	vi	so	je	Eu	ro	po	je.	

MartynasPočobutas
	 1761	m.	iš	vy	kęs	į	Pran	cū	zi	ją,	t.	Po	čo	bu
tas	sta	ža	vo	si	Mar	se	lio	ob	ser	va	to	ri	jo	je;	 ten	
už	da	rius	jė	zui	tų	na	mus,	1762	m.	pa	bai	go	je	
per	si	kė	lė	į	Avin	jo	no	ko	le	gi	ją,	o	1763	m.	spa	lį	
–	į	Ne	apo	lį,	kur	ste	bė	jo	Sau	lės	už	te	mi	mus.	
Grįž	da	mas	 į	Vil	nių	per	Ro	mą,	Flo	ren	ci	ją,	
Ve	ne	ci	ją	ir	Vie	ną,	t.	Po	čo	bu	tas	ap	lan	kė	žy
miau	sias	Pie	tų	Eu	ro	pos	ob	ser	va	to	ri	jas.
	 1764	m.	t.	Po	čo	bu	tas	Vil	niu	je	drau	ge	

Juozapas	Oleškevičius.		
Martyno	Počobuto	portretas.	1810	
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su	 t.	Na	ru	še	vi	čiu	mi	 pra	dė	jo	 dės	ty	ti	
ma	te	ma	ti	ką	 ir	 ast	ro	no	mi	ją,	 taip	 pat	
pe	rė	mė	va	do	va	vi	mą	ob	ser	va	to	ri	jai	ir	
jos	bib	lio	te	kai.	Nuo	la	tos	gau	sin	da	mas	
ob	ser	va	to	ri	ją	 nau	jau	siais	 prie	tai	sais	
(1765	m.	 iš	 Pa	ry	žiaus	 at	ga	ben	tas	
pui	kus	 seks	tan	tas)	 ir	 ty	ri	nė	da	mas	
Sau	lės	 bei	Mė	nu	lio	 už	te	mi	mus,	 t.	
Po	čo	bu	tas	vei	kiai	iš	gar	si	no	Vil	niaus	
ob	ser	va	to	ri	ją	 kraš	to	 vi	suo	me	nė	je	 ir	
moks	lo	 pa	sau	ly	je.	LDK	 sek	re	to	riui	
Chrep	ta	vi	čiui	 t.	 Po	čo	bu	tas	 de	ta	liai	
nu	ma	tė	 bū	si	mą	Mė	nu	lio	 už	te	mi	mą,	
o	 ka	ra	lius	Sta	nis	lo	vas	Au	gus	tas	 dė
me	sin	gai	iš	ty	ri	nė	jo	ir	vi	siems	iš	gy	rė	
t.	Po	čo	bu	to	pa	reng	tus	šio	už	te	mi	mo	
brė	ži	nius	su	pa	aiš	ki	ni	mais.	Pa	na	šiai	
t.	 Po	čo	bu	tas	 ap	ra	šė	 1766	m.	 sau	sio	
7	d.	vy	ku	sį	Sau	lės	už	te	mi	mą,	vie	ną	
puoš	nų	dar	bo	eg	zem	plio	rių	de	di	kuo
da	mas	smal	sia	jam	ka	ra	liui.	Be	Sau	lės	
ir	Mė	nu	lio	 už	te	mi	mų	 t.	 Po	čo	bu	tas	
ty	ri	nė	jo	 ir	 ki	tus	 ast	ro	no	mi	nius	 reiš
ki	nius	–	žvaigž	džių	ge	si	mą,	Ju	pi	te	rio	
pa	ly	do	vų	 už	te	mi	mus.	 Ste	bė	da	mas	
dan	gaus	 kū	nus	 nu	sta	ti	nė	jo	 vie	to	vių	
ge	og	ra	fi	nę	 pa	dė	tį.	Ne	nuos	ta	bu,	 kad	
1767	m.	 sau	sio	 25	 d.	 ka	ra	lius	 Sta
nis	lo	vas	Au	gus	tas	Vil	niaus	 aka	de	mi	jos	
ob	ser	va	to	ri	jai	 ir	 t.	Mar	ty	nui	 Po	čo	bu	tui	
su	tei	kė	Ka	ra	liš	ko	sios	 ob	ser	va	to	ri	jos	 bei	
Ka	ra	liš	ko	jo	 ast	ro	no	mo	 ti	tu	lus.	Drau	ge	
val	do	vas	pa	ve	dė	Aka	de	mi	jai	ir	t.	Po	čo
bu	tui	nu	sta	ty	ti	kon	kre	čių	vie	to	vių	ge	og
ra	fi	nę	pa	dė	tį.	Jė	zui	tų	pa	de	da	mas,	ka	ra	lius	
ke	ti	no	 at	lik	ti	 di	de	lį	 dar	bą	–	 rem	da	ma	sis	
ast	ro	no	mi	niais	ty	ri	mais	su	da	ry	ti	tiks	lius	ir	
to	me	to	rei	ka	la	vi	mus	ati	tin	kan	čius	ša	lies	
že	mė	la	pius.
	 1768–1769	m.	t.	Po	čo	bu	tas	lei	do	si	dar	
į	vie	ną	ke	lio	nę	po	Va	ka	rų	Eu	ro	pą	ap	lan
ky	ti	An	gli	jos	ob	ser	va	to	ri	jų,	už	megz	ti	ry	šių	
su	gar	siais	 an	glų	 ast	ro	no	mais	 ir	 už	sa	ky	ti	
ste	bė	ji	mams	 rei	ka	lin	gų	pre	ci	ziš	kų	 in	stru
men	tų.	Pa	ke	liui	už	suk	da	mas	į	Ko	pen	ha	gą,	
Ham	bur	gą,	Bre	me	ną,	Ams	ter	da	mą,	Lei	de

ną,	Ha	gą	ir	Ro	ter	da	mą,	Po	čo	bu	tas	at	vy	ko	į	
Lon	do	ną,	kur	pra	lei	do	6	mė	ne	sius.	Gre	en
wi	cho	ob	ser	va	to	ri	ja	jam	ta	po	ide	a	lu…	
	 1769	m.	nu	vy	ko	į	Pa	ry	žių,	kur	su	si	pa
ži	no	su	gar	siu	ast	ro	no	mu	ir	Moks	lų	aka
de	mi	jos	na	riu	La	lan	du.	Šis	jam	ap	ro	dė	ob
ser	va	to	ri	jas,	Aka	de	mi	jos	po	sė	dy	je	pri	sta	tė	
jos	na	riams.	Pa	ke	liui	 į	Vil	nių	Po	čo	bu	tas	
ap	lan	kė	ir	Ber	ly	no	ast	ro	no	mi	jos	cen	trą.
	 Grį	žęs	į	Lie	tu	vą,	1769	m.	va	sa	rą	Po	čo
bu	tas	su	asis	ten	tu	su	si	ruo	šė	ste	bė	ti	tik	kai	
ku	rio	se	Že	mės	 vie	to	se	ma	to	mą	Ve	ne	ros	
per	ėji	mą	per	Sau	lę.	Jie	nu	vy	ko	į	Ta	li	ną	ir	
įsi	tai	sė	Šv.	Ola	vo	baž	ny	čios	bokš	te.	Ve
ne	ros	 ste	bė	ji	mus	 su	ga	di	no	 pras	tas	 oras,	
ta	čiau	 vė	liau	 pa	vy	ko	 sėk	min	gai	 ste	bė	ti	
Sau	lės	 už	te	mi	mą	 ir	 jos	 dė	mes,	 taip	 pat	
nu	sta	ty	ti	Ta	li	no	ge	og	ra	fi	nę	pa	dė	tį.	Me	tų	
pa	bai	go	je	Vil	nių	pa	sie	kė	Lon	do	ne	už	sa	ky	ti	

Senoji	Vilniaus	universiteto	observatorija.	
T.	Vidmanto	Šimkūno,	SJ,	nuotr.
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taipripažinimas,
kadesamadaugybės
jįpranokstančiųdalykų.
Jissilpnas,jeineišgalitopažinti.
Jeijauprigimtiniaidalykai
jįpranoksta,taikąkalbėti
apieantgamtinius?

BlaisePascal

prie	tai	sai:	kvad	ran	tas	su	dvi	gu	ba	liu	ne	te,	150	
kar	tų	di	di	nan	tis	te	les	ko	pas,	dvie	jų	ob	jek	ty
vų	he	lio	met	ras,	ast	ro	no	mi	nis	 laik	ro	dis,	du	
ter	mo	met	rai	ir	ki	ta.	Vei	kiai	at	ėjo	džiu	gi	ži	nia	
–	1770	m.	Po	čo	bu	tas	ta	po	Lon	do	no	ka	ra	liš
ko	sios	moks	lų	aka	de	mi	jos	na	riu.
	 Pa	nai	ki	nus	Jė	zaus	Drau	gi	ją,	t.	Po	čo	bu
tas	li	ko	dirb	ti	Aka	de	mi	jo	je	ir	to	liau	va	do
va	vo	ob	ser	va	to	ri	jai,	o	1780–1799	m.,	kaip	
rek	to	rius,	–	ir	vi	sai	bu	vu	siai	Aka	de	mi	jai.	
1776	m.	jis	ta	po	Pran	cū	zi	jos	ka	ra	liš	ko	sios	
aka	de	mi	jos	 na	riu	 ko	res	pon	den	tu,	 1801	
m.	–	Var	šu	vos	moks	lo	bi	čiu	lių	drau	gi	jos	
tik	ruo	ju	na	riu.	1807	m.	ast	ro	no	mi	jos	ob
ser	va	to	ri	ją	 per	da	vė	 Jo	nui	Snia	dec	kiui	 ir	
1808	m.	grį	žo	pas	Bal	ta	ru	si	jos	te	ri	to	ri	jo	je	
dar	vei	ku	sius	jė	zui	tus.	1810	m.	mi	rė	Daug
pi	lio	jė	zui	tų	na	muo	se.	
	 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	se	no	sios	ob	ser	va	to	ri	jos	esan	tis	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	kie	me	lis	va	di	na	mas	
Ob	ser	va	to	ri	jos,	ar	ba	Po	čo	bu	to	var	du.	1976	
m.	Tarp	tau	ti	nė	ast	ro	no	mi	jos	uni	ja	Mar	ty	no	
Po	čo	bu	to	var	du	pa	va	di	no	vie	ną	Mė	nu	lio	
kra	te	rių.

ParengėLiudasJovaiša

Nau	do	ta	li	te	ra	tū	ra:	Lud	wik	Piech	nik,	SJ,	
Odrodzenie akademiiwileńskiej, 1730–
1773,	Rzym	1990.
Jer	zy	Pas	zen	da,	SJ,	Budowlejezuickiew
Pols ce XVI-XVI II w.,	t.	1,	Kraków	1999.
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Gimnazijose

	 Jė	zui	tų	švie	ti	mo	įstai	gų	tin	klas	gim	na
zi	jų	moks	lei	viams	at	ve	ria	ne	ma	žai	nau	jų	
ga	li	my	bių	pa	tir	ti,	kad	esa	me	ne	at	ski	ria	ma	
Eu	ro	pos	ir	pa	sau	lio	da	lis,	kad	mus	vie	ni	ja	
krikš	čio	niš	kos	 ir	 ben	draž	mo	giš	kos	 ver
ty	bės,	moks	lei	viai	mo	ko	si	 gy	ven	ti	 tarp	
įvai	rių	kul	tū	rų	žmo	nių,	pa	žįs	ta	ir	pra	ple	čia	
sa	vo	ga	li	my	bių	ri	bas.	Kaip	tai	vyks	ta?
	 1998	m.	Vil	nių	 pir	mą	 kar	tą	 ap	lan	kė	
Vo	kie	ti	jos	šv.	Bla	žie	jaus	ko	le	gi	jos	moks
lei	vių	 gru	pė.	 Sto	vyk	lau	da	mi	 su	mū	sų	
vy	res	nių	jų	kla	sių	gim	na	zis	tais,	jie	su	si	drau
ga	vo,	už	si	mez	gė	nuolatiniai	ry	šiai.	2000	m.	
gim	na	zi	jos	ju	bi	lie	jaus	šven	tė	je	da	ly	va	vo	
vie	nas	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	ir	Šv.	
Bla	žie	jaus	ko	le	gi	jos	drau	gys	tės	en	tu	zias
tų,	is	to	ri	jos	ir	ti	ky	bos	mo	ky	to	jas	Pa	tri	kas	
Leb	rech	tas.	Ta	da	ir	gi	mė	ben	dro	pro	jek	to	
tarp	Vil	niaus,	Šv.	Bla	žie	jaus	ir	Miš	kol	co	
(Veng	ri	ja)	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	idė	ja.	Po	ke	le	tą	
mė	ne	sių	tru	ku	sio	pa	si	ren	gi	mo	2001	m.	 va
sa	rą	Vil	niu	je	 įvy	ko	pir	ma	sis	 tarp	tau	ti	nio	
pro	jek	to	„Dau	gu	ma	ir	ma	žu	mos“	su	si	ti	ki
mas.	Pro	jek	tą	pa	rė	mė	Vo	kie	ti	jos	Ro	ber	to	
Bos	cho	fon	das.	Dvi	sa	vai	tes	dau	giau	kaip	
30	moks	lei	vių	iš	tri	jų	ša	lių	dis	ku	ta	vo	apie	
tau	ti	nių	ma	žu	mų	pa	dė	tį,	su	si	ti	ko	su	įvai	rių	
Lie	tu	vos	tau	ti	nių	ben	dri	jų	at	sto	vais.	Ypač	
įsi	mi	nė	su	si	ti	ki	mai	su	bu	vu	siais	Vil	niaus	
žy	dų	ge	to	be	lais	viais,	 su	žy	mia	kul	tū	ros	
vei	kė	ja	Ire	na	Vei	sai	te,	Ru	sų	kul	tū	ros	cen
tro,	 vo	kie	čių,	 veng	rų	 kul	tū	ros	 drau	gi	jų	
at	sto	vais.	Moks	lei	viai	klau	sė	si	pa	sa	ko	ji	mų	
apie	 tragišką	šių	žmo	nių	 li	ki	mą	is	to	ri	jos	
vin	giuo	se,	 ban	dė	 su	vok	ti,	 ko	kie	 be	pras
miš	ki	 yra	 ste	re	o	ti	pai	 ir	 kad	 ben	drau	jant	

su	ki	tos	kul	tū	ros	bei	 ti	kė	ji	mo	žmo	nė	mis	
bū	ti	na	liu	dy	ti	krikš	čio	niš	ką	ar	ti	mo	mei	lę.
	 Tri	jų	mo	kyk	lų	gim	na	zis	tus	su	ar	ti	no	ir	
ben	druo	me	niš	kas	 gy	ve	ni	mas	 sto	vyk	lo	je,	
kur	pa	si	rū	pin	ti	mais	tu,	plau	ti	in	dus	ir	at
lik	ti	ki	tus	ben	dros	bui	ties	dar	bus	rei	kė	jo	
pa	tiems.	Ne	pa	pras	tus	 ku	li	na	ri	nius	 su	ge
bė	ji	mus	at	sklei	dė	vo	kie	čių	gru	pės	va	do	vas	
Pa	tri	kas	Leb	rech	tas,	kar	tu	su	sa	va	no	riais	
pa	gal	bi	nin	kais	le	pi	nęs	mus	įvai	rių	re	gio	nų	
pa	tie	ka	lais.
	 Kiek	vie	ną	pa	va	ka	rę	gam	tos	prie	globs
ty	je	švęs	da	vo	me	Mi	šias,	ku	rias	au	ko	da	vo	
t.	Ta	mašas	For	rai,	 SJ,	 iš	Veng	ri	jos.	Lie
tu	vių,	 veng	rų,	 vo	kie	čių,	 an	glų	 kal	bo	mis	
skam	bė	ju	sios	mal	dos	ir	gies	mės	stip	ri	no	
mū	sų	ben	drys	tę.
	 Ke	le	tą	die	nų	sve	čius	su	mei	le	glo	bo
jo	mū	sų	moks	lei	vių	 šei	mos.	Vo	kie	čių	 ir	
veng	rų	moks	lei	viai	ga	lė	jo	ge	riau	pa	žin	ti	
mū	sų	bū	dą,	pa	jus	ti	lie	tu	viš	ką	sve	tin	gu	mą,	
pa	ma	ty	ti	Vil	niaus	 gro	žį,	 su	kur	tą	 įvai	rių	
kul	tū	rų	žmo	nių.
	 Ne	pa	kar	to	ja	mą	įspū	dį	vi	siems	pa	li	ko	
dvie	jų	die	nų	iš	vy	ka	į	Kur	šių	Ne	ri	ją.	Grįž
da	mi	ap	lan	kė	me	Kry	žių	kal	ną.	Dau	gy	bė	
kry	žių,	 vė	jy	je	 siū	buo	jan	čių	 ro	ži	nių	 sa	vo	
ypa	tin	ga	dva	sia	tie	siog	mus	už	bū	rė.	Bro	lių	
pran	ciš	ko	nų	vie	nuo	ly	ne	t.	Ta	mašas	au	ko	jo	
šv.	Mi	šias.	Su	švel	niu	liū	de	siu	aky	se	lin	kė
jo	me	vie	ni	ki	tiems	ra	my	bės,	nes	vėl	lau	kė	
pus	me	čio	iš	si	sky	ri	mas.
	 2002	m.	va	sa	rį	pro	jek	to	da	ly	viai	džiaugs
min	gai	su	si	ti	ko	Šv.	Bla	žie	jaus	ko	le	gi	jo	je.	
Šis	su	si	ti	ki	mas	bu	vo	skir	tas	ma	žu	mų	pro
ble	moms	da	bar	ti	nė	je	vi	suo	me	nė	je,	įvai	rių	

AlmaPrakaitytė,
Vilniausjėzuitųgimnazijos

direktoriauspavaduotojaugdymui

Pažindamikitus
turtėjamepatys
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kul	tū	rų	 žmo	nių	 su	gy	ve	ni	mui	 vie	nin	go	je	
Eu	ro	po	je.	Mies	to	bur	mist	ras	moks	lei	vius	
su	pa	žin	di	no	su	šia	me	re	gio	ne	gy	ve	nan	čių	
vo	kie	čių	kil	mės	per	si	kė	lė	lių	iš	Ka	zach	sta
no	bei	Ru	si	jos	in	teg	ra	vi	mo	si	pro	ble	mo	mis.	
Pro	jek	to	da	ly	viai	ap	lan	kė	Stras	bū	rą	ir	ten	
įsi	kū	ru	sį	Eu	ro	pos	Par	la	men	tą,	 su	ži	no	jo,	
kaip	 ir	 ko	kio	se	 sri	ty	se	 ben	dra	dar	biau	ja	
įvai	rios	Eu	ro	pos	 tau	tos	 bei	 ko	kios	 per
spek	ty	vos	lau	kia	nau	jų	Eu	ro	pos	Są	jun	gos	
na	rių.
	 Štut	gar	te	 lan	kė	mės	Ba	denViur	tem
bur	go	že	mės	land	ta	ge	(par	la	men	te),	kur	ir		
pa	tys	galėjome	pa	žais	ti	par	la	men	to	po	sė	dį.	
Pas	kui	mū	sų	 lau	kė	Mig	ran	tų	 na	muo	se.	
Šios	ne	vy	riau	sy	bi	nės	krikš	čio	niš	kos	įstai
gos	dar	buo	to	jai	tei	kia	ju	ri	di	nę,	psi	cho	lo	gi
nę	ir	ki	to	kią	pa	gal	bą	žmo	nėms,	Vo	kie	ti	jo	je	
ieš	kan	tiems	prie	globs	čio	nuo	per	se	kio	ji	mų	
sa	vo	tė	vy	nė	je.	Tau	ti	nių	ben	dri	jų	na	muo	se	
mus	 la	bai	 nuo	šir	džiai	 su	ti	ko	
va	di	na	mų	jų	Du	no	jaus	 šva	bų	–	
po	Ant	ro	jo	 pa	sau	li	nio	 ka	ro	 iš	
Veng	ri	jos	per	si	kė	lu	sių	vo	kie	čių	
–	drau	gi	jos	va	do	vai.	Po	kal	bis	su	
jais	ki	tą	die	ną	su	kė	lė	dis	ku	si	ją,	
kas	yra	tė	vy	nė	ir	kur	ji	yra.
	 Ne	tik	dis	ku	si	jų,	dar	bo	tarp
tau	ti	nė	se	ir	tau	ti	nė	se	gru	pe	lė	se,	
bet	ir	spor	to	var	žy	bų	bei	jau	kių	
pa	va	ka	ro	ji	mų	ku	pi	na	sa	vai	tė	ne

tru	ko	greit	pra	bėg	ti.	Sa	vait	ga	lį	moks	lei	viai	
pra	lei	do	šei	mo	se,	kur	ne	trū	ko	šei	mi	nin	kų	
dė	me	sio	ir	glo	bos,	ge	riau	pa	ži	no	vo	kie	čių	
bui	ties	 kul	tū	rą	 ir	 pa	si	žval	gė	 po	 gra	žias	
Švarc	val	do	apy	lin	kes.	At	si	svei	kin	da	mi	jau	
ži	no	jo	me,	kad	va	sa	rą	su	si	tik	si	me	Veng	ri
jo	je.	Lie	tu	vai	čių	gru	pė	tu	rė	jo	iš	vyk	ti	4	val.	
ry	to,	tad	bu	vo	la	bai	ma	lo	nu,	kad	vo	kie	čių	
ir	 veng	rų	moks	lei	viai	 ne	pa	tin	gė	jo	 taip	
anks	ti	at	si	kel	ti	ir	mus	šir	din	gai	iš	ly	dė	ti.
	 Pa	si	ruo	ši	mas	 su	si	ti	ki	mui	Veng	ri	jo	je	
pa	rei	ka	la	vo	dau	giau	lai	ko	ir	pa	stan	gų,	nes	
moks	lei	viai	iki	iš	vy	ki	mo	pa	si	rink	ta	te	ma	
tu	rė	jo	 pa	reng	ti	 re	fe	ra	tus	 vo	kie	čių	 kal	ba,	
ku	rie	vė	liau	bu	vo	pri	sta	ty	ti	 tarp	tau	ti	nė	se	
gru	pė	se.	Be	 to,	Miš	kol	ce	 bu	vo	 su	reng	ta	
ben	dra	 pa	ro	da.	Vi	sa	 tai	 su	lau	kė	ne	ma	žo	
spau	dos,	ra	di	jo	ir	te	le	vi	zi	jos	dė	me	sio.
 Su	si	ti	ko	me	su	Veng	ri	jos	tau	ti	nių	ma
žu	mų	ben	dri	jų	at	sto	vais:	če	kais,	slo	va	kais,	

vo	kie	čiais,	 grai	kais,	 či	go	nais.	
Ne	pa	kar	to	ja	mą	 įspū	dį	 vi	siems	
pa	da	rė	 po	pie	tė	 či	go	nų	 kai	me	
ne	to	li	Miš	kol	co.	Mus	 tie	siog	
pa	ke	rė	jo	jų	nuo	šir	du	mas,	nuo	sta
bios	dai	nos	ir	šo	kiai.	Su	si	ti	ki	mo	
pro	gra	mo	je	bu	vo	nu	ma	ty	ta	ir	iš
vy	ka	į	po	že	mi	nes	Ag	te	le	ko	olas,	
Veng	ri	jos	sos	ti	nę	Bu	da	peš	tą	bei	
ro	man	tiš ką	ją	Vy	šeg	ra	do	pi	lį,	ba
ro	ki	nį	Ege	rio	mies	tą.	Kaip	įpras	ta,	
sa	vait	ga	lį	moks	lei	viai	pra	lei	do	šei
mo	se.

   

Vilniaus	jėzuitų	gimnazijos	moksleiviai	Vokietijoje	
2002	m.	vasarą

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

stovyklavietėje
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	 Pro	jek	tas	bai	gė	si,	ta	čiau	ry	šiai	tarp	tri	jų	
gim	na	zi	jų	 ple	čia	si	 to	liau,	 ky	la	 nau	jų	 su
ma	ny	mų.	 Jau	 ren	gia	mas	 so	cia	li	nio	 dar	bo	
pro	jek	tas	tarp	10	skir	tin	gų	ša	lių	mo	kyk	lų.	
Pir	ma	sis	su	si	ti	ki	mas	įvyks	ar	tė	jan	čią	va	sa	rą	
Miš	kol	ce.	Gim	na	zis	tai	tar	sis,	kaip	į	so	cia	li
nę	tar	nys	tę	įtrauk	ti	sa	vo	ap	lin	kos	jau	ni	mą,	
kad	Eu	ro	po	je	bū	tų	ma	žiau	var	go	ir	so	cia	li
nės	ne	tei	sy	bės.
	 Ma	lo	nu,	kad	Vil	niaus,	Šv.	Bla	žie	jaus	 ir	
Miš	kol	co	gim	na	zis	tai	kar	tu	 su	ki	tų	Eu	ro	pos	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jų	moks	lei	viais	da	ly	vau	ja	 ir	
mo	kyk	li	niuo	se	Eu	ro	pos	Są	jun	gos	Soc ra tes 
pa	ra	mos	fon	do	re	mia	muo	se	Co me nius	pro
gra	mos	pro	jek	tuo	se,	to	kiuo	se	kaip	„Han	za“	
ar	ba	ge	ne	ti	kos	pro	jek	tas	„At	eik	ir	dirbk	kar
tu“.
	 Be	to,	kas	met	vie	nas	mū	sų	gim	na	zis	tas	tu	ri	
ga	li	my	bę	mo	ky	tis	se	na	ig	na	ciš	kos	auk	ly	bos	
tra	di	ci	ja	gar	sė	jan	čio	je	Šv.	Bla	žie	jaus	ko	le	gi
jo	je.	Šiuo	me	tu	ten	įsteig	to	je	Eu	ro	pos	kla	sė	je	
mo	ko	si	 ant	ros	 kla	sės	 gim	na	zis	tas	Vla	das	
Lit	vi	nas.	Ko	le	gi	jos	sen	bu	viu	ga	li	ma	lai	ky	ti	
dvy	lik	to	ką	Pau	lių	Ig	na	ta	vi	čių,	ku	riam	bu	vo	
pa	siū	ly	ta	tęs	ti	moks	lą	ir	to	liau.	Moks	lo	me	tų	
pa	bai	go	je	moks	lei	viai	 pa	pras	tai	 sėk	min	gai	
iš	lai	ko	Go	et	hės	ins	ti	tu	to	eg	za	mi	ną	ir	par	si
ve	ža	 ser	ti	fi	ka	tą,	 liu	di	jan	tį	 vo	kie	čių	 kal	bos	
ži	nių	ly	gį,	įga	li	nan	tį	stu	di	juo	ti	Vo	kie	ti	jo	je.
 Kas	met	pa	si	bai	gus	moks	lo	me	tams	Vil
niaus	gim	na	zis	tų	gru	pe	lė	dviems	sa	vai	tėms	
vyks	ta	 į	 Šv.	Bla	žie	jaus	 ko	le	gi	ją	 pa	gi	lin	ti	
vo	kie	čių	 kal	bos	 ži	nių.	Ka	dan	gi	 tuo	me	tu	
moks	lo	me	tai	 čia	 dar	 tę	sia	si,	mū	sų	moks
lei	viai	 tu	ri	 re	tą	pro	gą	da	ly	vau	ti	pa	mo	ko	se,	
pa	ben	drau	ti	 su	 ten	 be	si	mo	kan	čiais	 įvai	rių	
ša	lių	moks	lei	viais.	 Lietuviams	 vo	kie	čių	
kal	bą	dėsto	vi	sų	my	li	mas	tė	vas	jė	zui	tas	Pe
teris	Leu	tens	tor	feris.	Po	pa	mo	kų	ren	gia	mos	
iš	vy	kos	į	Fri	bur	gą,	Col	ma	rą	ir	Šv.	Blažie	jaus	
apy	lin	kes.
	 Tarp	tau	ti	niai	pro	jek	tai	pa	pil	do	moks	lei
vių	ir	mo	ky	to	jų	ži	nias,	ple	čia	kul	tū	ri	nį	aki
ra	tį,	įne	ša	nau	jo	vių	į	gim	na	zi	jos	gy	ve	ni	mą,	
pa	de	da	ge	riau	įver	tin	ti	sa	ve,	lei	džia	su	vok	ti,	
kad	vi	si	kar	tu	ku	ria	me	vie	nin	gą	Eu	ro	pą.

Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	rengia	skirtingas	re	ko	lek	ci	jas	
kiekvienai	amžiaus	grupei:	penk	to	kams	–	„Ar	mes	
ben	druo	me	nė?	Taip!“,	šeš	to	kams	–	„Ar	ver	ta	dė	ko	ti	
už	gy	ve	ni	mą?“,	sep	tin	to	kams	–	„Bren	di	mas	–	iš	ban	dy
mų	lai	kas“,	aš	tun	to	kams	–	„Esa	me	kū	niš	ki	ir	ly	tiš	ki“,	
de	vin	to	kams	–	„Stip	riau	už	ne	apy	kan	tą“,	de	šim	to	kams	
–	„Lau	žo	mas	kaip	duo	na“,	vie	nuo	lik	to	kams	–	„Kai	ros“,	
dvy	lik	to	kams	–	„TE	Kas“

Gimnazijose
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	 KAI	ROS	–	tai	ne	tik	vie	nas	ki	tą	ve	jan
tys	siur	pri	zai,	tai	–	rim	ta	pa	ra	ma	dva	si	nė	je	
ke	lio	nė	je,	 pa	de	dan	ti	 su	vok	ti,	 ką	 reiš	kia	
bū	ti	krikš	čio	niu,	o	tai	su	vo	kus	–	džiu	giai	
švęs	ti.	
	 KAI	ROS	die	nos	ir	va	ka	rai	–	ku	pi	ni	po
kal	bių	ir	už	si	ė	mi	mų,	pa	de	dan	čių	at	si	ver	ti,	
pa	si	ti	kė	ti	 žmo	nė	mis,	 su	ku	riais	 esi	kar	tu.	
KAI	ROS	ra	gi	na	į	vis	ką	–	re	li	gi	ją,	drau	gus,	
šei	mą	ir	sa	ve	pa	tį	–	pa	žvelg	ti	ki	to	je	švie	so	je	
ir	 tai	pri	im	ti	 šir	di	mi,	 sie	la	 ir	pro	tu.	Tai	–	
ap	si	spren	di	mo	ir	iš	šū	kio	lai	kas,	lem	tin	gas	
mo	men	tas,	ga	li	my	bė	pa	mąs	ty	ti	apie	sa	ve,	
sa	vo	san	ty	kius	su	ki	tais	ir	Die	vu.
	 Pa	pras	čiau	pa	sa	kius,	KAI	ROS	yra	in
ten	sy	vių	 re	ko	lek	ci	jų	pro	gra	ma	vy	res	nių	jų	
kla	sių	moks	lei	viams.	Kiek	vie	nai	re	ko	lek	ci	jų	
die	nai	nu	ma	ty	ta	ki	ta	te	ma:	kas	aš	esu?	kas	
man	yra	Kris	tus?	ko	kia	yra	Kris	taus	Evan
ge	li	ja?	koks	ma	no	at	sa	kas	į	Ge	rą	ją	Nau	jie
ną?	Kiek	vie	ną	te	mą	pa	gi	li	na	mo	ki	nių	bei	
re	ko	lek	ci	jų	va	do	vų	dis	ku	si	jos	ir	se	mi	na	rai.	
Kas	dien	šven	čia	ma	Eu	cha	ris	ti	ja,	ski	ria	mas	
lai	kas	Su	si	tai	ki	ni	mo	sak	ra	men	tui.
	 Svar	biau	sias	 da	ly	kas	 –	KAI	ROS	ne
si	bai	gia	 po	 ne	pil	nų	 ke	tu	rių	 re	ko	lek	ci	jų	
die	nų.	Mū	sų	pa	ty	ri	mas	au	ga	nuo	lat,	leis
da	mas	ki	taip	su	vok	ti	tai,	ko	anks	čiau	ne
pa	ste	bė	da	vo	me	ar	klai	din	gai	su	pra	to	me.	
	 KAI	ROS	re	ko	lek	ci	jos	iš	au	go	iš	„Krikš	
čio	nių	pra	bu	di	mo“	pro	gra	mos,	ku	rią	1965	m.	
Bruk	li	no	vys	ku	pi	jo	je	(JAV)	su	kū	rė	gru	pė	
ku	ni	gų,	vie	nuo	lių	ir	pa	sau	lie	čių.	Ši	pro	gra
ma	spar	čiai	po	pu	lia	rė	jo	ir	iš	pli	to	–	1968	m.	
ji	jau	apė	mė	12	vals	ti	jų.	Vė	liau,	vei	kia	ma	
Va	ti	ka	no	II	Su	si	rin	ki	mo	dva	sios	bei	nu	ta	ri
mų,	ji	šiek	tiek	ki	to.	Tik	1979	m.	pro	gra	ma	
pa	va	din	ta	KAI	ROS.
	 KAI	ROS	prin	ci	pai	 pa	grįs	ti	 krikš	čio
niš	ka	įsi	kū	ni	ji	mo	te	olo	gi	ja,	tei	gian	čia,	kad	

Pasirink	KAI	ROS!

Die	vas	nuo	lat	ap	si	reiš	kia	vi	suo	se	žmo	nė	se	
ir	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me,	to	dėl	KAI	ROS	
pa	de	da	 nau	jai	 ir	mei	lin	gai	 iš	gy	ven	ti	 šią	
Die	vo	drau	gys	tę.	Į	šei	mą,	drau	gus,	san	ty
kius	su	ar	ti	mai	siais	pir	miau	siai	žvel	gia	ma	
kaip	į	svar	bias	Die	vo	vei	ki	mo	ap	raiš	kas.	
Kiek	vie	nam	re	ko	lek	ci	jų	da	ly	viui	pa	de	da
ma	su	vok	ti,	kad	jis	yra	my	li	mas	ir	su	ge
ban	tis	my	lė	ti.
	 Pa	grin	di	nė	KAI	ROS	idė	ja	–	 iš	lai	ky	ti	
re	ko	lek	ci	jų	dva	sią	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me,	
re	ko	lek	ci	jų	pa	tir	tį	įgy	ven	din	ti	sa	vo	ap	lin
ko	je.	Kaip	sa	kė	šv.	Ig	na	cas:	„Mei	lė	la	biau	
pa	ro	do	ma	dar	bais,	o	ne	žo	džiais“.	

Keliosįspūdžiųnuotrupos
 Kaiužsirašiauįšiasrekolekcijas,bu
vau visiškas „dundukas“.Girdėjauapie
jaspasakojantnuostabiųdalykų, bet vis
tiekpraktiškainiekonežinojau.KAIROS
priartėjus, jutauabejones irnelabaino
rėjau ten vykti.Pagalvodavau: „O jeigu
josnesiskirsnuokitųrekolekcijų,ojeiaš
nesijausiuesąstarpdraugų?“
 Pagaliauatėjomūsųgrupėsišvykimo
diena. Autobuse pastebėjau, kad dau
gumosmokinių nepažįstu, omokytojų
veidai–vosmatyti.Sėdėjauirmąsčiau,
kaippilnasnepažįstamųžmoniųautobu
sasgalėtųpaveiktimanogyvenimą…
 Tasbaimingasjausmaspirmąjąreko
lekcijųdienąneapleidomanęs,kolpradė
jomekalbėtis.Rekolekcijųvadovaspasakė:
„KAIROSbustiktoks,kokįjūsjįpadary
site!“Jisbuvoteisus,nesKAIROSištiesų
patiritiktuomet,kaiatsiverisau,kitiems,
olabiausiai–Dievui.
 Netrukus visi nepažįstami autobuso
bendrakeleiviai pasidarė artimesni.Kai
kuriuos geriau pažinau, su kitais susi
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draugavau, o tretiman tapo įkvėpimo
šaltiniu.Negaliusmulkiaipapasakoti,ką
mesveikėmeKAIROS,–nuostabayravie
nasišveiksnių,darančiųšiasrekolekcijas
neįtikėtinomis,betgaliudrąsiaiteigti,kad
nėvienasneišvykonusivylęs,–kiekvienas
patiriasavoasmeninįKAIROS.
 PriešKAIROSmansunkiaisekėsipri
imtiirsuprastikitųbeisavosilpnybesar
trūkumus,betvienasžmogusviskąpakeitė,
maneišmokęspirmiausiaipriimtiasmeni
niusnetobulumus.Būtentjismanokai ros 
padarėKAIROS.
 KAIROS dienos buvo panašios: su
sirinkimai vadovų parengtomsmedita
cijoms,maldos, žaidimai, pašnekesiai ir
diskusijos grupelėse, nusiraminimomi
nutės irkita.Atrodo, viskas sukosi ratu,
kartojosi, bet patirtis ir įspūdžiai, kurių
tikraineįmanomaperteiktiirišvardyti,kėlė
viskitokiusjausmus,keitėmintis,palietė
sąžinę,gilinotikėjimą.
 Paskutinį vakarą praleidome susėdę
ratu, dalydamiesi vidiniais išgyvenimais.
Keista, kad tos kelios valandos klausant
kitųtaipgreitaiprabėgo.Grupėžmonių,
tadabuvusiųkambaryje,perkeliasdienas
tarsiišaugoįdidžiulį,Dievolaistomąmedį.
Tomedžiošakos,atrodo,stiebėsiįdangų–
taibuvojųvienintelistikslas…Tadabuvai
lygussukitais,galėjaibetkurįapsikabinti
irpavadintidraugu.
 Tai,kaddaugumasavaitgalį,praleistą
Kulautuvoje,vadinastebuklu,verčiasusi
mąstyti, kieknedaugmūsų turigalimybę
benttrumpampaliktikasdienesproblemas,
sustotiirpasinertiįpalaimingąramybę...

	 KAI	ROS	grai	kiš	kai	 reiš	kia	 „DIE	VO	
LAI	KAS“.	Čia	glū	di	 ir	vi	sa	ki	ta.	Tad	 jei	
pasitaikys	proga,	bū	ti	nai	rin	kis	KAI	ROS.
 
	 Rug	sė	jo	19–22	d.	Ku	lau	tu	vo	je	kai ros 
pa	ty	rė	 net	 50	Vil	niaus	 ir	Kau	no	 jė	zui	tų	
bei	Pa	le	mo	no	gim	na	zi	jos	vie	nuo	lik	to	kų	ir	
mo	ky	to	jų.	Ki	ta	KAI	ROS	–	ge	gu	žės	8–11	
die	no	mis! Taip	vyko	TEKas.	T.	V.	Sadausko	nuotr.
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Trumpai	apie	TEKą
            
 TE Kas (TEC)	 –	 (Te ens En coun ter 
Christ	–	Pa	aug	liai	su	si	tin	ka	Kris	tų)	–	tai	
re	ko	lek	ci	josini	cia	ci	ja,	 su	si	ti	ki	mas	 su	
Kris	tu	mi	kaip	su	drau	gu.
	 Re	ko	lek	ci	jų	pro	gra	ma	skir	ta	vy	res	nių
jų	 kla	sių	moks	lei	viams	 bei	 17–24	me	tų	
jau	nuo	liams.	Šiame	am	žiuje	 iš	ky	la	 la	bai	
svar	bių		psi	cho	lo	gi	nių,	mo	ra	li	nės	ir	dva
si	nės	 orien	ta	ci	jos	 už	da	vi	nių.	 Jau	nuo	liai	
sto	vi	gy	ve	ni	mo	ver	ty	bių	kryž	ke	lė	je,	ir	tai	
da	ro	juos	at	vi	rus	Evan	ge	li	jai.	
	 Tam,	 kad	bū	tų	 ga	li	ma	 iš	si	lais	vin	ti	 iš	
įpras	tos	ap	lin	kos	ir	iš	gy	ven	ti	„nau	ją	pra
džią“,	 re	ko	lek	ci	jų	 da	ly	viai	 tu	rė	tų	 bū	ti	 iš	
įvai	rių	mo	kyk	lų	ir	pa	ra	pi	jų.	
 TE Ko dva	si	nės	vi	zi	jos	cen	tre	–	Ve	ly	kų	
slė	pi	nys.	Ši	 es	mi	nė	mū	sų	 ti	kė	ji	mo	 tie	sa	
įsi	są	mo	ni	na	ma	 per	 kon	kre	čią	 žmo	giš	ką	
pa	tir	tį.	Pi	lig	ri	mi	nės	ke	lio	nės	 į	gy	ve	ni	mo	
su	 trias	me	niu	Die	vu	 pil	nat	vę	 da	ly	viai	
at	pa	žįs	ta	 Jė	zaus	slė	pi	nį,	gau	bia	mą	mūsų	
kas	die	nio	gy	ve	ni	mo	ko	vų,	 džiaugs	mų	 ir	
per	ga	lių.	TE Ko	mal	dos	cen	tre	vi	sa	da	yra	
Kris	tus.	Šia	mal	da	šlo	vi	na	ma,	dė	ko	ja	ma,	
pra	šo	ma	 ir	 vi	siš	kai	 at	si	duo	da	ma	Die	vui	
bei	ben	druo	me	nei.	 Jos	kū	ri	mas	–	vie	nas	
svar	biau	sių	TE Ko	sa	vait	ga	lio	uždavinių.	
 TE Kas	 tar	si	 at	kar	to	ja	 kas	me	ti	nį	 li
tur	gi	nį	 ga	vė	niosVe	ly	kųSek	mi	nių	 cik	lą	
ir	 kas	sa	vai	ti	nį	Kris	taus	Ve	ly	kų	 slė	pi	nio	
šven	ti	mą.	Kris	tų	 su	tin	ka	me	per	Šven	tą	jį	
Raš	tą,	li	tur	gi	ją,	mo	ky	mą	ir	krikš	čio	niš	ko	
gy	ve	ni	mo	 liu	di	ji	mą	 gy	vo	je	 ben	druo	me
nė	je.	Re	ko	lek	ci	jų	da	ly	viai	yra	kvie	čia	mi	
at	ver	ti	šir	dis	šiam	su	si	ti	ki	mui	ir	Vieš	pa	ties	
mei	lei	bei	sa	vo	po	ty	riais	pa	si	da	ly	ti	su	ar
ti	mu.	Taip	sie	ki	ama	TE Ko	tiks	lo	–	skelb	ti	
nuo	sta	bius	Die	vo	dar	bus.

 …Praleidauištieslabaiturtingąsavait
galį.Manesuponepaprastižmonės,kuriems

galėjauatsiskleisti,patisužinotiirsuprasti
daugnaujo, pajustiDievoprisilietimą ir
artimomeilębeidaugelįkitųdalykų,kurių
netnemokuįvardyti...Tiesąsakant,žodžiais
netnegaliuišreikštito,kasdarėsipertastris
dienas...Gal tiksliausiai tainusakė sesuo
Liucija:manyje„dėjosididelidalykai“. Iš
tiesųvykokažkasnepaprasta!!!
 Atvirai kalbant, tokių stipriųpojūčių
darnetekopatirtinėvienoserekolekcijose,
neveltuišiprogramabuvorengiamataip
ilgai...Dabaresulyg„išmesta“įvisaikitą
erdvę.Norsiržinau,kadgyvenutuosepa
čiuosenamuose,einuįtąpačiąmokyklą,
tačiaujaučiuosikažkaipkeistai.Dėlnieko
nesinervinu,įžmones,aplinką,apskritaiį
visąpasaulį žvelgiuplačiai šypsodamasi.
Norisiprieitipriekiekvienoirstipriaiapka
binuspasakyti:„AšTaveMyliu“.Trokštu,
kadvisisužinotų,kaipjaučiuosi,tiesiogno
risipasileistibėgteirkiekvienamsutiktam
šaukti, kokia laimingaesu irkad trokštu
dalyti save kitiems, daryti gera irmatyti
kitų veiduose šypsenas,oakyse– laimės
kibirkštėles...
 Juklaimė,kaipirmenas,turimilijonus
pavidalų.Mantiesioggeradžiaugtissmul
kmenomis: lietaus lašais lange, dviguba
vaivorykšte, ilgai ieškotaknyga, sniege na 
obelyje,netikėtulaišku,pakvietimu,nepa
žįstamojošypsena...Ojuk,pasakP.W.Kep
plerio,išdžiaugsmokyladideliirprakilnūs
darbai.Džiaugsmaspadedanugalėtikliūtis
irsunkumus,jisžmogųtaurinabeiatgręžia
įgėrį,grožįirtiesą,sulaikožemuspolinkius,
žadinakilniusnusistatymus.Taiprogatyliai
prisėlintiprietavęsdideleilaimei!
 Kaipgerabuvosavaitgalįpraleistikartu
suvisais!AČIŪ!!!Tikiu,kadmatėmėsne
paskutinįkartą!.. 

DonataKeizerytė,
Kaunojėzuitųgimnazijosdvyliktokė
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Arreikalingassuaugusiųjų
švietimas?
	 Gy	ve	na	me	ži	nių	vi	suo	me	nė	je,	esa	me	
per	te	kę	in	for	ma	ci	jos,	srū	van	čios	iš	va	di
na	mų	jų	 „pei	dže	rių“,	 te	le	fo	nų,	 spau	dos,	
te	le	vi	zi	jos,	in	ter	ne	to,	to	dėl	klau	si	mas,	ar	
rei	ka	lin	gas	su	au	gu	sių	jų	švie	ti	mas,	 tū	lam	
ga	li	 at	ro	dy	ti	 tik	rai	 keis	tas,	 nors	 kar	je	ros	
sie	ki	ąs	 pro	fe	sio	na	las	 ne	dve	jo	da	mas	 at
sa	kys,	kad	su	au	gu	siuosius	švies	ti	bū	ti	na,	
kad	su	si	pa	žin	tų	su	grei	tai	to	bu	lė	jan	čio	mis	
nau	jo	mis	tech	no	lo	gi	jo	mis.	Ta	čiau	apie	vi
sa	pu	siš	kai	as	me	ny	bę	ug	dan	tį	ne	for	ma	lų	jį	
su	au	gu	sių	jų	 švie	ti	mą	 be	veik	 ne	kal	ba	ma	
–	Lie	tu	vo	je	su	au	gu	sių	jų	švie	ti	mas	iki	šiol	
su	vo	kia	mas	tik	kaip	va	ka	ri	nė	mo	kyk	la	ar	
ne	aki	vaiz	di	nės	 stu	di	jos.	Tuo	 tar	pu	XXI	
a.	 iš	ke	lia	 ke	tu	ris	 svar	biau	sius	 švie	ti	mo	
prin	ci	pus:	 ži	no	ti,	 veik	ti,	 gy	ven	ti	 kar	tu,	
bū	ti.	 Iš	mok	ti	 gy	ven	ti	 kar	tu	 su	 ki	tais	 bei	
bū	ti	ak	ty	viu	vi	suo	me	nės	na	riu	tam	pa	taip	
pat	 svar	bu,	 kaip	 ir	 pa	si	reng	ti	 pro	fe	si	nei	
veik	lai.	Ar	šie	pri	nci	pai	tin	ka	kal	bant	apie	
su	au	gu	sių	jų	re	li	gi	nį	švie	ti	mą?
	 Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čia	 Lie	tu	vo	je	 di	de	lį	
dė	me	sį	ski	ria	vai	kų	ir	jau	ni	mo	re	li	gi	niam	
ug	dy	mui.	Su	pran	ta	ma	–	tai	tau	tos,	vals	ty	bės	
ir	Baž	ny	čios	at	ei	tis.	An	tra	ver	tus,	ar	įma	no
ma	tin	ka	mai	iš	ug	dy	ti	jau	ną	žmo	gų,	ap	lei	dus	
jo	tė	vus?	Ta	čiau	su	au	gu	sie	ji	ne	re	tai	pa	sto

VaidilėŠumskienė

Gyvenimoir
tikėjimoinstitutas–
erdvėkiekvienam,
kurisieškoTiesos...

ra	ci	jos	pla	nuo	se	pa	mirš	ta	mi,	 nors	bū	tent	
jais	re	mia	si	vi	sos	ti	kė	ji	mo	ben	druo	me	nės	
gy	ve	ni	mas,	for	muo	jan	tis	vai	kų	ir	jau	ni	mo	
re	li	gi	nį	 są	mo	nin	gu	mą.	 Juk	 dar	 1974	m.	
po	pie	žius	Pau	lius	VI	pa	brė	žė,	kad	Ka	ta	li	kų	
Baž	ny	čio	je	di	džiau	sias	dė	me	sys	tu	rė	tų	bū	ti	
ski	ria	mas	 bū	tent	 su	au	gu	sių	jų	 re	li	gi	niam	
švie	ti	mui.
	 „Dėl	įvai	rių	prie	žas	čių	su	au	gu	sių	jų	re
li	gi	nis	ug	dy	mas	Lie	tu	vo	je	dar	tik	pra	si	de
da,	–	sa	ko	Gy	ve	ni	mo	ir	ti	kė	ji	mo	ins	ti	tu	to	
di	rek	to	rius	t.	Vy	tau	tas	Sa	daus	kas,	SJ,	–	ir	
mū	sų	ins	ti	tu	tas	duo	da	ge	rą	pa	vyz	dį	ki	toms	
ka	ta	li	kiš	koms	ins	ti	tu	ci	joms,	pvz.,	ka	te	che
ti	kos	 cen	trams.	Ma	nau,	 kad	 su	au	gu	sie	ji	
daugiau	ti	kė	ji	mo	ži	nių	ga	lė	tų	pasisemti	iš	
pe	ri	odi	nių	lei	di	nių,	re	li	gi	nės	li	te	ra	tū	ros,	te
le	vi	zi	jos	lai	dų,	įvai	rių	kur	sų	ir	t.	t.“	Tad…

...kasyraGyvenimoirtikėjimo
institutas?
	 Ne	di	du	kė	je	 Gy	ve	ni	mo	 ir	 ti	kė	ji	mo	
ins	ti	tu	to	 (GTI)	 pa	tal	pė	lė	je	Kau	ne	 tel	pa	
vis	kas	–	kom	piu	te	riai,	kny	gos,	me	to	di	nės	
prie	mo	nės.	Čia	 ir	 kam	pe	lis,	 kur	 ga	li	ma	
iš	ger	ti	ka	vos	bei	ma	lo	niai	pa	si	kal	bė	ti	su	
ins	ti	tu	to	 dar	buo	to	jais.	Ne	gausi	 ins	ti	tu	to	
ben	druo	me	nė	kol	kas	vie	nin	te	lė	Lie	tu	vo	je	
rū	pi	na	si	 ne	for	ma	liu	 ka	ta	li	kiš	ku	 su	au	gu
sių	jų	 ug	dy	mu.	 Ins	ti	tu	to	 tiks	las	 –	 pa	dė	ti	

Gyvenimas ir tikëjimas



31

gy	ven	ti	 re	mian	tis	 ti	kė	ji	mo	 ver	ty	bė	mis,	
su	vok	ti	sa	ve	kaip	ak	ty	vų	krikš	čio	nį,	vei
kian	tį	„čia	ir	da	bar“.	GTI	tai	įgy	ven	di	na	
per	sa	vo	mo	ky	mo	bei	ug	dy	mo	pro	gra	mas,	
re	ko	lek	ci	jas	ir	at	lik	da	ma	bū	ti	nus	ty	ri	mus.	
	 Šiuo	me	tu	ins	ti	tu	tas	siū	lo	8	pro	gra	mas.	
Kur	so	„So	cia	li	nė	 ir	pa	sto	ra	ci	nė	 tar	nys	tė“	
da	ly	viai	 kvie	čia	mi	 ap	mąs	ty	ti	 sa	vo	gy	ve
ni	mo	pa	tir	tį,	ug	dy	ti	ge	bė	ji	mą	įsi	klau	sy	ti	į	
sa	ve	bei	 ša	lia	 esan	tį,	 ob	jek	ty	viau	ver	tin	ti	
vi	suo	me	nė	je	vyks	tan	čius	pro	ce	sus.	Ši	pro
gra	ma	 su	pa	žin	di	na	 su	Šven	tuo	ju	Raš	tu,	
įvai	riais	mal	dos	bū	dais,	Baž	ny	čios	so	cia	li
niu	mo	ky	mu,	so	cia	li	nės	ana	li	zės	pa	grin	dais	
ir	 pan.	Pla	čiau	 ir	 iš	sa	miau	 su	si	pa	žin	ti	 su	
Šven	tuo	ju	Raš	tu,	mo	ky	tis	 at	pa	žin	ti,	 kaip	
Die	vas	 su	si	tin	ka	 žmo	gų	 kas	die	ny	bė	je,	
pa	de	da	kur	sas	„Šven	ta	sis	Raš	tas	ir	gy	ve	ni
mas“.	Pro	gra	ma	„Krikš	čio	niš	kas	at	sa	kas	į	
AIDS“	ra	gi	na	ieš	ko	ti	dva	si	nių,	so	cia	li	nių	ir	
mo	ra	li	nių	spren	di	mų,	kaip	at	si	liep	ti	į	AIDS	
iš	kel	tus	iš	šū	kius.	Su	si	pa	žin	ti	su	įvai	rio	mis	
krikš	čio	niš	ko	dva	sin	gu	mo	sro	vė	mis	kvie	čia	
kur	sas	„Krikš	čio	niš	ko	dva	sin	gu	mo	rai	da“.	
Apie	dar	bą	bei	tei	sin	gą	at	ly	gį	už	jį,	šiuo
lai	ki	nės	 emig	ra	ci	jos	pro	ble	mas,	 li	be	ra	lią	
eko	no	mi	ką	ir	krikš	čio	niš	ką	ją	eti	ką	kal	ba
ma	kur	se	„Įva	das	į	krikš	čio	niš	ką	so	cia	li	nį	
mo	ky	mą“.	Kur	sas	„Moks	las	ir	ti	kė	ji	mas“	
nag	ri	nė	ja	moks	lo	ir	ti	kė	ji	mo	san	ty	kį.	Pro
gra	ma	„Dar	bo	su	Šven	tuo	ju	Raš	tu	me	to	dai“	
ti	ky	bos	mo	ky	to	jams	ir	ka	te	che	tams	pa	de	da	
su	pa	žin	din	ti	mo	ki	nius	su	pa	grin	di	niu	Ap

reiš	ki	mo	šal	ti	niu	–	Šven	tuo	ju	Raš	tu.	Kur	se	
„Dva	si	nio	va	do	va	vi	mo/pa	ly	dė	ji	mo	te	ori	ja	
ir	prak	ti	niai	įgū	džiai“	sie	kia	ma	ne	tik	ge
riau	pa	žin	ti	Šven	tą	jį	Raš	tą,	su	si	pa	žin	ti	su	
krikš	čio	niš	ką	ja	Tra	di	ci	ja,	bet	ir	mo	ko	ma	si	
pa	dė	ti	ki	tam	jo	dva	si	nė	je	ke	lio	nė	je,	va	do
vau	ti	as	me	ni	nėms	re	ko	lek	ci	joms.	
	 Šiuo	me	tu	GTI	ren	gia	nau	ją	pro	gra	mą,	
skir	tą	bio	e	ti	kos	pro	ble	moms.	Jos	tiks	las	–	
iš	si	aiš	kin	ti,	ar	kai	ku	rios	da	bar	ti	nės	me	di
ci	nos	tech	no	lo	gi	jos	yra	etiš	kos	ir	mo	ra	lios.	
Kur	sas	kvies	svars	ty	ti	ho	mo	sek	su	a	lu	mo,	
pe	do	fi	li	jos,	 kon	tra	cep	ci	jos,	 abor	to,	 eu	ta
na	zi	jos,	or	ga	nų	transp	lan	ta	ci	jos,	eks	pe	ri
men	tų	 su	 žmo	gaus	 emb	rio	nais	 ke	lia	mus	
iš	šū	kius	bei	ieš	kos	krikš	čio	niš	ko	at	sa	ko	į	
juos.	
	 GTI	 ren	gia	mos	 re	ko	lek	ci	jos	 pa	de	da	
stip	rin	ti	 as	me	ni	nį	 ry	šį	 su	Die	vu,	 ge	riau	
su vok	ti	jo	vei	ki	mą	mu	my	se	ir	ap	si	spręs	ti	
tik	rai	krikš	čio	niš	kai	gy	ven	ti,	su	pa	žin	di	na	
su	įvai	riais	mal	dos	bū	dais,	mo	ko	įvar	dy	ti	
ti	kė	ji	mo	 pa	tir	tį	 bei	 at	pa	žin	ti	 sa	vą	jį	 tar
nys	tės	pa	šau	ki	mą	vi	suo	ti	nė	je	Baž	ny	čio	je.	
Ga	li	ma	rink	tis	as	me	ni	nes	re	ko	lek	ci	jas,	ku
rio	se	svar	biau	sia	–	ty	la,	mal	da,	as	me	ni	niai	
po	kal	biai	su	va	do	vu	ar	ba	8	mė	ne	sius	trun
kan	čias	Dva	si	nes	 pra	ty	bas	 kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me	pa	gal	šv.	Ig	na	cą	Lo	jo	lą,	ku	rių	
da	ly	viai	kar	tą	per	sa	vai	tę	su	si	ren	ka	pa	si
da	ly	ti	sa	vo	po	ty	riais.	Jos	api	ben	dri	na	bei	
gai	res	bū	si	miems	ap	mąs	ty	mams	pa	tei	kia	
re	ko	lek	ci	jų	va	do	vas.	Šiuo	me	tu	ins	ti	tu	tas	
ren	gia	ir	tri	jų	die	nų	re	ko	lek	ci	jas	ka	riams,	o	
to	li	mes	nė	veik	la	pla	nuo	ja	ma	at	si	žvel	giant	
į	da	ly	vių	ap	klau	sų	re	zul	ta	tus.	

Truputisistorijos
	 1993	m.	Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	 kvie	ti	mu	Lie	tu	vo	je	 lan	kė	si	
Ško	ti	jos	Glaz	go	wo	mies	to	Craig	he	a	do	
gy	ve	ni	mo	ir	ti	kė	ji	mo	ins	ti	tu	to	dar	buo	to	jų	
gru	pė.	Jie	va	do	va	vo	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na
zi	jos	mo	ky	to	jų	se	mi	na	rams	„So	cia	li	nė	ir	
pa	sto	ra	ci	nė	tar	nys	tė“	bei	„Šven	ta	sis	RašKursas	„Darbo	su	Šventuoju	Raštu	metodai“
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tas	ir	gy	ve	ni	mas“.	Me	to	das,	ku	rį	nau	do	jo	
ško	tai,	Lie	tu	vo	je	 bu	vo	dar	 la	bai	 nau	jas.	
GTI	 ad	mi	nist	ra	to	rė	Vil	hel	mi	na	Rau	bai
tė	 ir	 kur	sų	 ko	or	di	na	to	rė	 ses.	Ber	na	de	ta	
Ma	liš	kai	tė,	 SJE,	 pri	si	me	na,	 kad	mi	nė	ti	
se	mi	na	rai	su	lau	kė	di	de	lio	su	si	do	mė	ji	mo	
ir	 pa	da	rė	 ne	pa	pras	tą	 įta	ką	 jų	 da	ly	viams	
ir	Vil	niu	je,	ir	Šiau	liuo	se.	Ne	se	niai	at	ga	vę	
po	li	ti	nę	bei	re	li	gi	jos	lais	vę	žmo	nės	ieš	ko
jo,	kur	ga	lė	tų	dau	giau	su	ži	no	ti	apie	sa	vo	
ti	kė	ji	mą,	 sten	gė	si	 už	pil	dy	ti	 so	viet	me	čio	
pa	lik	tą	dva	si	nę	tuš	tu	mą,	ban	dė	at	pa	žin	ti	
Die	vo	vei	ki	mą	sa	vo	gy	ve	ni	me.	Dar	ke	le
tą	me	tų	po	to	ško	tai	at	vyk	da	vo	į	Lie	tu	vą,	
lie	tu	viai	 taip	pat	 su	si	pa	ži	no	 su	 jų	dar	bo	
pa	tir	ti	mi	į	Glaz	go	we.	Nuo	1995	m.	pra	dė
ta	dirb	ti	sa	va	ran	kiš	kai.	Ilo	na	Kup	či	kie	nė,	
Sau	lius	Mi	kuc	kas,	Dai	va	Kar	koc	kie	nė	
ta	po	bran	duo	liu,	pa	ren	gu	siu	pir	mą	jį	–	„So
cia	li	nės	ir	pa	sto	ra	ci	nės	tar	nys	tės“	–	kur	są.	
Vė	liau	at	si	ra	do	kur	sas	„Šven	ta	sis	Raš	tas	ir	
gy	ve	ni	mas“.	1998	m.	bu	vo	įsteig	ta	vie	šo	ji	
įstai	ga	Gy	ve	ni	mo	ir	ti	kė	ji	mo	ins	ti	tu	tas.	

Veiktipagalšv.Ignaco
dvasingumą!
 Ins	ti	tu	to	veik	la	re	mia	si	šv.	Ig	na	co	dva
sin	gu	mu	 ir	 iš	 jo	ky	lan	čiais	 edu	ka	ci	niais	
prin	ci	pais,	pa	brė	žian	čiais	iš	skir	ti	nį	žmo
gaus	oru	mą	bei	ska	ti	nan	čiais	vi	sa	pu	siš	ką	
as	mens	 ga	lių	 vys	ty	mą.	 Be	si	mo	kan	tys	
yra	ak	ty	vūs	mo	ky	mo/mo	ky	mo	si	pro	ce	so	
da	ly	viai,	to	dėl	kur	sai	pa	rem	ti	ne	pa	skai	to
mis,	bet	at	vi	ru	ben	dra	vi	mu,	ak	cen	tuo	jant,	
kad	 kiek	vie	nas	 žmo	gus	 tu	ri	 iš	min	ties	
grū	dą.	Di	džiau	sias	 dė	me	sys	 ski	ria	mas	
so	cia	li	nių	pi	lie	ti	nių	 įgū	džių,	pa	de	dan	čių	
žmo	gui	pri	si	tai	ky	ti	prie	vi	suo	me	nės	po
ky	čių,	ug	dy	mui	bei	vi	sa	pu	siš	kai	as	mens	
sa	viug	dai.	Sa	vo	veik	lo	je	 ins	ti	tu	tas	 tai	ko	
šv.	Ig	na	co	Edukacinęparadigmą,	ky	lan
čią	iš	Dva	si	nių	pra	ty	bų,	ir	di	des	nį	dė	me	sį	
ski	ria	ne	te	ori	niams,	o	prak	ti	niams	už	si
ė	mi	mams.	Kur	sų	da	ly	viams	sten	gia	ma	si	
pa	dė	ti	 ge	riau	 su	vok	ti	 vi	suo	me	nė	je	 bei	

pa	sau	ly	je	 vyks	tan	čius	pro	ce	sus,	 kri	tiš	kai	
ver	tin	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mo	pa	tir	tį,	at	ras	ti	tai,	
kas	pa	de	da	la	biau	my	lė	ti	Die	vą	ir	žmo	nes.	
Kur	san	tai	 ra	gi	na	mi	at	vi	ra	 šir	di	mi	 ieš	ko	ti	
tie	sos,	gi	liau	pa	žin	ti	krikš	čio	niš	kas	ver	ty
bes	ir	lais	vai	už	jas	ap	si	spręs	ti.	

Institutodarbuotojai–
tikrientuziastai!
	 GTI	yra	tik	ke	li	nuo	la	ti	niai	dar	buo	to	jai.	
Ki	ti	ben	dra	dar	biau	ja	ren	giant	kon	kre	čias	
pro	gra	mas.	Ste	bi	na	jų	pro	fe	si	jų	įvai	ro	vė:	
in	ži	nie	rius,	žur	na	lis	tė,	an	glų	kal	bos	dės	ty
to	ja,	psi	cho	lo	gės.	Be	veik	vi	si	dar	buo	to	jai	
tu	ri	dar	ir	te	olo	gi	nį	iš	si	la	vi	ni	mą.	„Ins	ti	tu	tas	
man,	 –	 sa	ko	 ti	ky	bos	mo	ky	to	ja	 eks	per	tė,	
kur	sų	„So	cia	li	nė	ir	pa	sto	ra	ci	nė	tar	nys	tė“,	
„Dva	si	nio	va	do	va	vi	mo/pa	ly	dė	ji	mo	te	ori	ja	
ir	prak	ti	niai	įgū	džiai“	bei	as	me	ni	nių	re	ko
lek	ci	jų	 ve	dė	ja	Val	da	Ša	dze	vi	čiū	tė,	 –	 tai	
vie	ta	ir	žmo	nių	gru	pė,	kur	jau	čiuo	si	sa	va,	
rei	ka	lin	ga,	kur	ga	liu	at	skleis	ti	sa	vo	„do	va
nas“,	klys	ti	ir	vėl	at	si	ties	ti.	Į	ins	ti	tu	tą	vi	sa	da	
no	ri	si	at	ei	ti“.
	 Kiek	vie	ną	 čia	 už	kly	du	sį	 pir	miau	siai	
pa	si	tiks	 be	si	šyp	san	ti	 ir	 vi	suo	met	 ener	gi
jos	ku	pi	na	GTI	ad	mi	nist	ra	to	rė	Vil	hel	mi	na	
Rau	bai	tė.	„Mū	sų	tiks	las,	–	sa	ko	ji,	–	pa	dė	ti	
žmo	nėms	 ug	dy	ti	 sa	ve,	 pri	si	im	ti	 at	sa	ko
my	bę	už	tai,	kas	vyks	ta	ap	link	mus.	Džiu
gi	na	 il	ges	ni	 ben	dra	dar	bia	vi	mo	 pro	jek	tai	
su	at	ski	rais	mies	tais	ar	pa	ra	pi	jo	mis.	Tiek	

Instituto	darbuotojai.	Pirmas	iš	dešinės	–	direktorius	
t.	V.	Sadauskas,	pirma	iš	kairės	–	administratorė	V.	
Raubaitė

Gyvenimas ir tikëjimas



33

„Baž	ny	čios	so	cia	li	nis	mo	ky	mas“,	pri	ta	ria:	
„Dėl	nuo	la	ti	nio	pa	si	au	ko	jan	čio	dar	bo	ins
ti	tu	tas	ta	po	ži	no	mas	ir	įgi	jo	ge	rą	var	dą.	Tai	
ke	lia	pa	si	ti	kė	ji	mą	ir	pa	čių	dar	buo	to	jų	pa
si	di	džia	vi	mą“.	Pa	klaus	ta,	kas	įdo	miau	sia	
šia	me	dar	be,	VDU	pa	sto	ra	ci	nės	te	olo	gi	jos	
dok	to	ran	tė,	kur	so	„Krikš	čio	niš	kas	at	sa	kas	
į	AIDS“	ve	dė	ja	Ag	nė	Ši	rins	kie	nė	at	sa	kė:	
„Se	mi	na	ruo	se	su	si	tin	ku	skir	tin	gą	gy	ve	ni
mo	pa	tir	tį	tu	rin	čių	žmo	nių,	to	dėl	pa	pras	tai	
ir	pa	ti	at	ran	du	ar	su	ži	nau	ką	nors	nau	jo	–	
ko	kį	nors	ar	gu	men	tą,	klau	si	mo	spren	di	mo	
bū	dą	ar	pan.“	–	„Mes	sten	gia	mės	su	au	gu
siems	žmo	nėms	su	da	ry	ti	ga	li	my	bę	su	sto	ti	
ir	pa	klaus	ti	sa	vęs:	kuo	gy	ve	nu?	kas	esu?	
kaip	 su	vo	kiu	 sa	vo	 ti	kė	ji	mą	 ir	 jį	 au	gi	nu?	
kaip	sa	ve	iš	reiš	kiu?“	–	taip	ins	ti	tu	to	dar	bo	
me	to	di	ką	trum	pai	pri	sta	tė	psi	cho	lo	gė	Ilo	na	
Kup	či	kie	nė,	kur	so	„So	cia	li	nė	ir	pa	sto	ra	ci
nė	tar	nys	tė“	va	do	vė.

Kąmanodalyviai?
 Į	GTI	 kur	sus	 su	si	ren	ka	 la	bai	 įvai	rūs	
žmo	nės.	Už	si	ė	mi	mus	 lan	ko	me	ni	nin	kai,	
mo	ky	to	jai,	 baž	ny	ti	nių	 cen	trų,	me	di	ci	nos	
dar	buo	to	jai,	stu	den	tai,	tar	nau	to	jai,	dar	bi
nin	kai,	pen	si	nin	kai,	be	dar	biai	ir	kt.	Vy	rau	ja	
mo	te	rys	(88	%),	do	mi	nuo	ja	tu	rin	tys	aukš
tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą.	Dau	giau	sia	da	ly	vių	–	iki	
30	me	tų	(40	%),	34	%	–	41–60	me	tų,	o	22	
%	–	31–40	me	tų	am	žiaus.	Va	di	na	si,	re	li
gi	nio	 švie	ti	mo	 il	gi	si	 iš	si	la	vi	nę	 vi	du	ti	nio	
am	žiaus	žmo	nės,	t.	y.	už	au	gę	so	viet	me	čiu,	
to	dėl	da	bar	jau	čian	tys	po	rei	kį	gi	lin	ti	ir	bran

pa	tiems	 da	ly	viams,	
tiek	 mums,	 kur	sų	
va	do	vams,	 aki	vaiz
džiai	 ma	to	si	 įdė	to	
dar	bo	re	zul	ta	tai	–	tų	
pa	ra	pi	jų	 ben	druo
me	nės	 tam	pa	 žy
miai	 bran	des	nės	 ir	
ak	ty	ves	nės.	 Na,	 o	
ins	ti	tu	te	vi	sa	da	 tvy
ran	čią	ge	rą	nuo	tai	ką	
pa	de	da	pa	lai	ky	ti	tai,	
kad	mū	sų	dar	buo	to
jai	dir	ba	su	už	si	de	gi
mu,	ge	rai	su	vok	da	mi	
GTI	mi	si	ją	 ir	 idė	ją,	
–	 sa	ko	Vil	hel	mi	na.	
–	 Jei	 iš	ky	la	 fi	nan
si	nių	 rū	pes	čių	 (o	 jų	
bū	na	vos	ne	kas	met	
lau	kiant	 at
sa	ky	mų	 iš	

pa	ra	mos	fon	dų)	–	vi	sa	da	at	si	ran
da	žmo	nių,	ku	rie	su	tik	tų	dirb	ti	ir	
be	už	mo	kes	čio“.
 „Šis	dar	bas,	 ro	dos,	pats	pa	si
rin	ko	ma	ne:	vie	na	GTI	dar	buo	to	ja	
pa	kvie	tė	va	do	vau	ti	kur	sui	„Šven	
ta	sis	Raš	tas	ir	gy	ve	ni	mas“,	–	sa	ko	
re	li	gi	nio	auk	lė	ji	mo	ma	gist	rė	ses.	
Ona	Vit	kaus	kai	tė,	MVS.	–	 Ins	ti
tu	tas	man	su	tei	kia	kū	ry	bos	lais	vę	
ir	mie	lą	ben	dra	vi	mą.	Čia	yra	vi	sos	
są	ly	gos	aug	ti	kaip	žmo	gui,	krikš	čio	nei	ir	
mo	ky	to	jai“.
	 Anot	ins	ti	tu	to	di	rek	to	riaus	t.	V.	Sa	daus
ko,	GTI	veik	la	da	ro	si	vis	pro	fe	sio	na	les	nė:	
„Sma	gu,	kad	per	de	šimt	gy	va	vi	mo	me	tų	
at	si	ra	do	ne	ma	žai	nau	jų	kur	sų,	jų	me	džia
ga	 ir	pa	tei	ki	mo	me	to	di	ka	 la	biau	ati	tin	ka	
da	ly	vių	po	rei	kius,	o	va	do	vai	įgi	jo	nau	jos	
pa	tir	ties.	Ma	nau,	kad	ins	ti	tu	tas	turi	ge	rą,	
ko	ky	biš	ką	pa	slau	gą	tei	kian	čios	ins	ti	tu	ci	jos	
var	dą“.	
	 So	cia	li	nės	eti	kos	 ins	ti	tu	to	di	rek	to	rius 
Ju	lius	Nor	vi	la,	GTI	va	do	vau	jan	tis	kur	sui	

Kursas	„Vadyba,	organizacija	ir	jos	vystymas“	

Liturginio	šokio	seminarui	vado
vauja	ses.	M.	A.	Scofield	

iš	JAV.	2001	m.
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din	ti	sa	vo	ti	kė	ji	mą	–	su	sig	rą	žin	ti	tai,	kas	iš	jų	
bu	vo	at	im	ta.	Kur	sų	da	ly	vių	nuo	lat	dau	gė	ja:	
pir	mai	siais	me	tais	jų	bu	vo	55,	o	2001–2002	
me	tais	–	461.	„Pa	ly	gin	ti	su	ki	tų	or	ga	ni	za	ci	jų	
sta	tis	ti	ka,	skai	čiai	gal	ir	nė	ra	la	bai	įspū	din
gi,	–	sa	ko	Ilo	na	Kup	či	kie	nė,	–	bet	ne	rei	kia	
pa	mirš	ti,	kad	mū	sų	veik	la	skir	ta	kon	kre	čiai	
žmo	nių	gru	pei	bei	 jų	as	me	ni	niams	po	rei
kiams“.	O	kad	ji	rei	ka	lin	ga,	ge	riau	siai	liu	di	ja	
pa	čių	da	ly	vių	at	si	lie	pi	mai:	
 Manšiskursasbuvokaipdulkiųnuva
lymasnuotikėjimo,ogalnetkapitalinisjo
remontas.Radauilgaiieškotusatsakymus
įramybėsneduodančiusklausimus...
 Sudomino jėzuitų dvasingumas. Tai,
kadDievo valia įrašytamano širdyje...
KadmanotroškimaiirsvajonėsnėraDie
vui sve ti mos... Kad ga liu su pras ti Die vo 
valią...
 Kursai paskatino įvertinti save ir at
vėrėkeliuspažintiŠventąjįRaštą,įgalino
atskleistitūkstančiusjopaslapčių,nespati

 Viešpatie,ašišėjau
irpamačiauskubančiusžmones.
Jieėjoįvienąpusę,
skubėjoįkitą,lėkė,bėgo.
Lėkėdviračiai,dūmėmašinos,skubėjosunkvežimiai.
Bėgogatvė,bėgomiestas,viskasskubėjo.
Visibėgo,kadneprarastųlaiko,
bėgolaikuiišpaskos,norėjojįpavyti,norėjolaimėtilaiko.

 Visogero,pone,atleiskite,neturiulaiko.
 Užeisiukitąkartą,negaliuilgiaulaukti,neturiulaiko.
 Tuoirbaigiušįlaišką,nesneturiulaiko.
 Mielaijumspadėčiau,betneturiulaiko.
 Negaliupriimtitokiopasiūlymo,nėralaiko.
 Negaliuapietaipagalvoti,paskaityti,esulabaiužimtas,neturiulaiko.

 Viešpatie,tusupranti,jisneturilaiko.

niekaipnesugebėjauimtisjįstudijuoti...
 Išmokau būti savimi, priimti realius
sprendimus, kuriuos anksčiau veikdavo
kiti,gyventisavo,onekitųgyvenimą.Su
pratau,kadvisopasaulionepakeisiu,oir
nebūtina...
 Per pratybas išsilaisvinau iš vidaus,
tapaubrandesnis,labiaupasitikintissavi
mi.Atradaukasdieniogyvenimopamatus,
pailsėjaukūnuirširdimi.

Vietojpabaigos
	 Jei	jus	su	do	mi	no	GTI	veik	la,	jei	no	ri	te	
iš	nau	jo	įvar	dy	ti	sa	vo	san	ty	kį	su	ki	tais,	o	
svar	biau	sia	–	su	Die	vu,	jei	gu	sa	vo	kas	die
nia	me	gy	ve	ni	me	trokš	ta	te	rem	tis	Evan	ge
li	jos	ver	ty	bė	mis,	at	ei	ki	te	į	Gy	ve	ni	mo	ir	ti
kė	ji	mo	ins	ti	tu	tą,	įsi	kū	ru	sį	Kau	ne,	Vil	niaus	
g.	7.	Už	ei	ki	te	 ir	 tuo	met,	kai	šir	dis	no	rės	
da	ly	tis	gy	ve	ni	mo	pa	tir	ti	mi	ar	kai	il	gė	si	tės	
dva	si	nės	at	gai	vos...
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Norėčiaupasimelsti,betneturiulaiko.
Vaikasdaržaidžia,užsiėmęs,neturilaiko.Vėliau...
Mokinysturiruoštipamokas,jisneturilaiko.Vėliau...
Studentuipaskaitos,tiekdaugdarbo,jisirgineturilaiko...Vėliau...
Jaunuolissportuoja,labaiužimtas,neturilaiko...Vėliau...
Jaunavedžiaiturisavonamus,rūpinasi,kaipjuosįsirengti,nėralaiko...
          Vė
liau...
Šeimostėvasprižiūrisavovaikus,neturilaiko...Vėliau...
Jieserga!Turidaugrūpesčių,nėralaiko...Vėliau...
Jiemiršta,jieneturi...
Pervėlu.Jiemsištiesųnebelikolaiko!

 Taipžmonėsbėgapaskuilaiką,Viešpatie!
 Jiebėgapervisąžemęskubėdami,stumdydamiesi,
  perkrautidarbu,paniurę,susikūprinę,įsitempę
  irniekadnepasiekiatikslo,nestrūkstalaiko,
  jiemslabaitrūkstalaiko.
Viešpatie,galTusuklydai,galnetaipapskaičiavai?
Kažkokialemtingaklaida:
 pertrumposvalandos,pertrumposdienos,
 pertrumpasamžius,pertrumpasgyvenimas.

Tustoviužlaikoribų,tušypsaisi,Viešpatie,matydamas,
 kaipmessujuoplūkiamės,irTužinai,kądarai!
Tuneklysti,kaiskirižmonėmslaiką.
KiekvienamžmoguiTuduodilaiko,kadpadarytųtai,koTunori.
Betnegalimlaikoprarasti,negalimjoeikvoti,jopražudyti,
 neslaikasyradovana,kuriąmumsduodi,
tačiaupraeinantidovana;dovana,kuriosnegalimaatidėti.

Dieve,ašturiulaiko,manolaikaspriklausoman,
 visaslaikas,kurįmanduodi:
 manogyvenimometai,manometųdienos,manodienųvalandos–
         viskasmano.
Manopareigajaspripildytiramiai,neskubant.
Betpripildytijaskupinas,sklidinas,
 irpaaukotiTau,kadjųbeskonįvandenįpaverstumvynu,
 puikiu,kaipanuometKanoje,žmoniųvestuvėse.

Viešpatie,šiandienvakareneprašysiuTavęslaikopadarytišįbeitą.
PrašauTavęstiktaimalonės,kadtuolaiku,kurįmanduodi,
 sąžiningaipadaryčiauviską,koišmanęstikiesi.

Išknygos:
NorbertStaeger.Visurtavesutinku,manoDieve
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 Lie	tu	vo	je	ši	san	trum	pa	ke	lia	ne	ma	lo
nias	aso	cia	ci	jas,	nes	dau	ge	liui	žmo	nių	dar	
pri	me	na	So	vie	tų	Są	jun	gos	rep	re	si	nį	apa
ra	tą.	Ta	čiau	šį	kart	kal	ba	me	apie	ki	tą	KGB	
–	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nę. 
Šią	tarp	tau	ti	nę	krikš	čio	nių	aso	cia	ci	ją	su
da	ro	 ti	kin	tys	 vy	rai	 ir	mo	te	rys,	 bran	daus	
am	žiaus	žmo	nės	ir	jau	ni	mas,	vi	sų	so	cia	li
nių	sluoks	nių	at	sto	vai,	trokš	tan	tys	iš	ar	čiau	
sek	ti	pas	kui	Jė	zų	Kris	tų	ir	kar	tu	su	juo	kur	ti	
Die	vo	ka	ra	lys	tę.	Jie	bu	ria	si	į	ma	žas	gru
pe	les,	šios	su	da	ro	di	des	nes	ben	druo	me	nes,	
ku	rios	jun	gia	si	į	tauti	nes	KGB	ben	dri	jas.	
Jų	 ra	si	me	 53	 ša	ly	se	 vi	suo	se	 pen	kiuo	se	
že	my	nuo	se.	Dar	 dvy	li	ko	je	 ša	lių	 jos	 tik	
ku	ria	si.

Truputisistorijos
	 1563	m.,	ga	vęs	ku	ni	go	šven	ti	mus,	jau
nas	jė	zui	tas	iš	Bel	gi	jos	Jo	nas	Leu	nis	sa	vo	
mo	ki	nius	 su	bu	ria	 į	 kon	gre	ga	ci	ją,	 ku	rios	
tiks	las	–	tuo	me	ti	nio	moks	lo	ir	krikš	čio	niš
ko	ti	kė	ji	mo	in	teg	ra	ci	ja.	1564	m.	ją	pa	ti	ki	
Švč.	Mer	ge	lės	Ma	ri	jos	glo	bai	ir	pa	va	di	na	
Dan	gun	Ėmi	mo	kon	gre	ga	ci	ja.	Jos	na	riams	
pri	va	lo	ma	kas	dien	da	ly	vau	ti	 šv.	Mi	šio	se,	
kal	bė	ti	 ro	ži	nį	 ar	ba	Ma	ri	jos	 li	tur	gi	nes	va
lan	das,	at	lik	ti	są	ži	nės	per	žval	gą,	kiek	vie	ną	
sa	vai	tę	–	iš	pa	žin	tį,	kar	tą	per	mė	ne	sį	pri	im	ti	
šv.	Ko	mu	ni	ją,	da	ly	vau	ti	 re	gu	lia	riai	vyks
tan	čiuo	se	 kon	gre	ga	ci	jos	 su	si	rin	ki	muo	se,	
kar	tu	su	ki	tais	jos	na	riais	rū	pin	tis	varg	šais,	
lan	ky	ti	li	go	nius.	Vi	sai	kon	gre	ga	ci	jai	va	do
va	vo	tė	vas	jė	zui	tas	iš	Ro	mos	ko	le	gi	jos,	jam	
pa	dė	jo	pre	fek	tas,	iš	rink	tas	iš	„vy	riau	sių	ir	
iš	min	tin	giau	sių	na	rių“.

Kasyra
KGB?

	 Ne	pra	ėjus	nė	tris	de	šim	čiai	me	tų,	kon
gre	ga	ci	jos	pa	pli	to	pa	sau	ly	je.	Prie	to	pri
si	dė	jo	mil	ži	niš	ka	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	sėk	mė	
ir	tvir	ta	po	pie	žių	pa	ra	ma:	1584–1765	m.	
kon	gre	ga	ci	jų	 la	bui	 po	pie	žiai	 iš	lei	do	 11	
bu	lių	ir	bre	vių.	1584	m.	po	pie	žius	Gri	ga	lius	
XI	II	 įtei	si	no	Ma	ri	jos	kon	gre	ga	ci	ją,	 su	teik
da	mas	 jai	Pri ma Pri ma ria	 –	mo	ti	ni	nės	
ląs	te	lės	–	tei	sę	su	vie	ny	ti	ki	tas	tos	pa	čios	
pri	gim	ties	gru	pes.	Są	jū	džiui	plin	tant,	 tai	
tu	rė	jo	už	tik	rin	ti	jo	vie	ny	bę	ir	au	ten	tiš	ku
mą.	1587	m.	pri	im	tos	pir	mo	sios	Ma	ri	jos	
kon	gre	ga	ci	jos	 tai	syk	lės,	 ga	lio	ju	sios	 vi
soms	XVI	I–X	VI	II	a.	įsi	stei	gu	sioms Pri-
ma Pri ma ria	su	vie	ny	toms	gru	pėms.	1773	
m.	po	pie	žiui	Kle	men	sui	XIV	už	drau	dus	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	veik	lą,	kon	gre	ga	ci	jų	pli
ti	mą	ska	ti	no	liau	dies	pa	mal	du	mas	Die	vo	
Mo	ti	nai.	1814	m.,	 at	kū	rus	 Jė	zaus	Drau
gi	ją,	 vi	sa	me	pa	sau	ly	je	 jau	 bu	vo	80	000	
Ma	ri	jos	kon	gre	ga	ci	jų.	Per	tą	lai	ką	jos	vir	to	
pa	mal	du	mo	Ma	ri	jai	są	jū	džiu,	pra	ra	du	siu	
pra	di	nį	ig	na	ciš	ką	už	mo	jį	ir	tiks	lą	„su	vie
ny	ti	pa	sau	lie	tiš	ką	ug	dy	mą	ir	krikš	čio	niš	ką	
gy	ve	ni	mą“.
 1922	m.	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 ge	ne	ro	las	
su	kvie	čia	 40	 jė	zui	tų,	 dir	ban	čių	Ma	ri	jos	
kon	gre	ga	ci	jo	se,	ap	tar	ti,	kaip	bū	tų	ga	li	ma	
šį	 są	jū	dį	 at	nau	jin	ti.	 1948	m.	 po	pie	žius	
Pi	jus	XII	iš	lei	džia	Apaš	ta	li	nę	kon	sti	tu	ci
ją	Bissaeculari,	ku	rio	je	iš	ski	ria	Ma	ri	jos	
kon	gre	ga	ci	jų	sa	vi	tu	mą	ir	kvie	čia	jas	grįž	ti	
prie	ig	na	ciš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	iš	ta	kų.	1953	
m.,	įgy	ven	di	nant	Bis sa e cu la ri	nuo	sta	tas,	
įku	ria	ma	Pa	sau	li	nė	Ma	ri	jos	 kon	gre	ga	ci
jų	 fe	de	ra	ci	ja.	 1967	m.	 IV	kon	gre	ga	ci	jų	
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asam	blė	ja	pa	kei	čia	pa	va	di	ni	mą	į	da	bar	ti	nį	
–	KGB.	Po	pie	žius	Pau	lius	VI	eks	pe	ri	men
to	tvar	ka	tre	jiems	me	tams	pa	tvir	ti	no	Ben-
druo sius prin ci pus,	 ku	rie	 1971	m.	 bu	vo	
ga	lu	ti	nai	 pri	im	ti.	 1990	m.,	 at	si	liep	da	ma	
į	 po	ky	čius	 pa	sau	ly	je	 ir	KGB	 struk	tū	ro
se,	KGB	ge	ne	ra	li	nė	 asam	blė	ja	pa	tvir	ti	no	
nau	jus	Ben druo sius prin ci pus ir nor mas.	
Tais	pa	čiais	me	tais	Šven	ta	sis	Sos	tas	juos	
ra	ti	fi	ka	vo.	1994	m.	dar	kar	tą	pa	tvir	ti	na	ma	
šv.	Ig	na	co	Dva	si	nių	pra	ty	bų svar	ba	KGB	
dva	sin	gu	mui	 ug	dy	ti	 bei	Die	vo	vei	ki	mui	
kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me	at	pa	žin	ti.

KGBstruktūra
	 Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo
me	nei	va	do	vau	ja	vyk	do	ma	sis	ko	mi	te	tas,	
su	da	ry	tas	 iš	 skir	tin	gų	 že	my	nų	 at	sto	vų.	
Aukš	čiau	sia	KGB	val	džios	ins	ti	tu	ci	ja	yra	
ge	ne	ra	li	nė	 asam	blė	ja,	 kas	 ket	ve	ri	me	tai	
su	si	ren	kan	ti	į	pa	sau	li	nį	kon	gre	są.	(2003	m.	
lie	pos	30	d.	toks	kon	gre	sas	įvyks	Nai	ro	by
je.)	Ji	nu	ma	to	svar	biau	sias	veik	los	kryp
tis,	ku	rias	vė	liau	įgy	ven	di	na	vyk	do	ma	sis	
ko	mi	te	tas	 bei	 tautinės	KGB	 ben	dri	jos.	
Ro	mo	je	 vei	kia	 pa	sau	li	nis	 sek	re	to	ria	tas,	
ku	ria	me	nuo	lat	dir	ba	vyk	do	ma	sis	 sek	re
to	rius	ir	vi	ce	asis	ten	tas.
	 Ry	šius	 su	 tauti	nė	mis	 ben	dri	jo	mis	
vyk	do	ma	sis	ko	mi	te	tas	pa	lai	ko	leis	da	mas	
mė	ne	si	nį	biu	le	te	nį	Projektai	an	glų,	pran
cū	zų	ir	is	pa	nų	kal	bo	mis.	Jį	pa	pil	do	kar	tą	
per	ket	vir	tį	iš	ei	nan	tis	Pro gres sio,	dau	giau	
dė	me	sio	 ski	rian	tis	dva	sin	gu	mo,	ug	dy	mo	
klau	si	mams	 ir	 pa	de	dan	tis	 skleis	ti	KGB	
veik	los	pa	ty	ri	mą.

Grupiųveikla
	 KGB	gru	pė	–	„vie	ta,	kur	įver	ti	na	me	sa
vo	gy	ve	ni	mą	ir	mi	si	ją“	Die	vo	ir	ki	tų	žmo	nių	
at	žvil	giu.	 Ji	 bū	na	ne	di	de	lė	 (10–12	 žmo
nių,	iš	ku	rių	vie	nas	yra	už	ją	at	sa	kin	gas).	
Pa	pras	tai	gru	pė	 tu	ri	 ir	 dva	sios	va	do	vą	ar	
pa	ly	dėtoją.	To	je	pa	čio	je	gru	pė	je	kar	tu	ga	li	
bū	ti	su	si	bū	ru	sios	ir	šei	mos,	ir	vien	gun	giai.	

	 Gru	pė	su	si	ei	na	kas	sa	vai	tę	ar	dvi.	Pa
pras	tai	su	si	rin	ki	mai	vyks	ta	vie	no	iš	gru	pės	
na	rių	na	muo	se,	ta	čiau	ga	li	vyk	ti	ir	kur	nors	
ki	tur.	Re	gu	lia	rūs	su	si	ti	ki	mai	su	tei	kia	tam	
tik	rą	 rit	mą	gru	pės	 dva	si	niam	au	gi	mui	 ir	
lei	džia	tai	ky	ti	Dva	si	nių	pra	ty	bų	pe	da	go	gi
ką.	Tai	ypa	tin	gas	lai	kas	su	si	tik	ti	su	ki	tais	
ir	su	Die	vu.

Susirinkimoeiga
	 Pir	miau	siai	Vieš	pa	ties	 aki	vaiz	do	je	
pra	šo	ma	ma	lo	nės	at	ver	ti	šir	dis	Die	vui	 ir	
vie	nas	 ki	tam,	 šlo	vi	na	ma,	 dė	ko	ja	ma.	Tai	
pa	de	da	 įveik	ti	 kas	die	ny	bės	 su	maiš	tį	 ir	
nu	si	ra	mi	nus	klau	sy	tis	Die	vo	Žo	džio.	
	 Pas	kui,	ke	lias	mi	nu	tes	ty	liai	per	žvel	gę	
die	no	raš	čio	 už	ra	šus,	 gru	pės	 na	riai	 pa	sa
ko	ja	„sa	vai	tės	is	to	ri	jas“:	kas	nu	ti	ko	gy	ve
ni	me,	kas	per	šį	lai	ką	pa	tir	ta	mel	džian	tis.	
Ypa	tin	gas	dė	me	sys	at	krei	pia	mas	į	aiš	kiai	
su	vok	tą	Die	vo	vei	ki	mą.	Vi	si	kal	ba	pa	ei	liui,	
nedis	ku	tuojama.	Po	kiek	vie	no	pa	sa	ko	ji	mo	
trum	pam	nu	ty	la	ma	ir	sten	gia	ma	si	įsi	klau
sy	ti	į	Die	vo	„bal	są“.	
 Vė	liau	skai	to	mas	teks	tas,	at	spin	din	tis	
su	si	rin	ki	mo	 te	mą,	 ku	rią	 pa	ren	ka	 gru	pės	
at	sa	kin	ga	sis,	pa	si	ta	ręs	su	dva	sios	va	do	vu.	
Me	džia	ga	iš	anks	to	iš	da	li	ja	ma	vi	siems	na
riams.	Tai	–	svar	biau	sia	su	si	rin	ki	mo	da	lis.	
Per	skai	čius	teks	tą,	jis	ty	liai	ap	mąs	to	mas,	
sten	gian	tis	 sa	vy	je	 at	pa	žin	ti	 pa	guo	dą	 ar	
ne	pa	guo	dą,	Dva	sios	pa	ska	tas.	Pas	kui	da
li	ja	ma	si	įžval	go	mis,	pa	tir	to	mis	skai	tant	ir	
mąs	tant,	ap	ta	ria	mi	ki	lę	klau	si	mai.
	 Prieš	 iš	si	skirs	tant	mel	džia	ma	si.	Ap
mąs	to	ma	tai,	kas	per	su	si	ti	ki	mą	iš	gy	ven	ta	
as	me	niš	kai	ir	ben	druo	me	niš	kai.	Trum	pai	
ga	li	ma	iš	reikš	ti	džiaugs	mą,	pyk	tį	ar	abe
jo	nes,	 pa	svars	ty	ti,	 kaip	 se	kė	si	 at	si	ver	ti,	
da	ly	tis.

Grupėsaugimoetapai
	 Gy	ve	ni	mo	 pras	mės	 ieš	kan	tys	 ir	 sa
vo	 dva	si	nį	 gy	ve	ni	mą	 pa	gi	lin	ti	 no	rin	tys	
žmo	nės,	ypač	at	li	kę	šv.	Ig	na	co	Dva	si	nes	
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pra	ty	bas	ir	įgi	ję	re	ko	lek	ci	jų	pa	tir	ties,	jun
ta	po	rei	kį	ir	to	liau	kar	tu	su	ki	tais	ei	ti	tuo	
ke	liu.	Ta	čiau	KGB	gru	pė	yra	ne	tiks	las,	o	
tik	prie	mo	nė,	pa	de	dan	ti	jos	na	riams	įgy
ven	din	ti	 sa	vo	 krikš	čio	niš	ką	 pa	šau	ki	mą.	
Kiek	vie	nas	į	ją	pri	ima	mas	toks,	koks	yra,	
vi	siems	 drau	ge	mo	kan	tis	 pa	žin	ti	 vie	nas	
ki	tą,	vie	nas	ki	tam	at	leis	ti	ir	pa	mil	ti	mei	le,	
ku	ria	Kris	tus	mus	my	li.	Po	tru	pu	tį	gru	pė	
bręs	ta	dva	siš	kai,	tap	da	ma	ne	tik	ben	druo
me	ne,	bet	ir	at	si	ver	ti	mo	vie	ta.	Čia	ug	do
ma	 kiek	vie	no	 žmo	gaus	 vi	di	nė	 lais	vė	 ir	
pa	si	ry	ži	mas	rink	tis	tai,	kas	pa	de	da	ge	riau	
tar	nau	ti	Die	vui,	 są	mo	nin	giau	 da	ly	vau	ti	
Kris	taus	mi	si	jo	je	šian	die	nos	pa	sau	ly	je	ir	
Baž	ny	čio	je.	Ben	druo	me	nės	 na	riai	 sten
gia	si	 at	pa	žin	ti,	 kaip	 kon	kre	čiai	Vieš	pats	
juos	kvie	čia	sek	ti	pas	kui	jį	šei	mo	je,	dar	be,	
stu	di	jo	se,	lais	va	lai	kiu,	tar	nau	jant	Baž	ny
čiai,	so	cia	li	nė	je	ir	po	li	ti	nė	je	veik	lo	je,	kad	
iš	 tie	sų	ga	lė	tų	at	lik	ti	 sa	vo,	kaip	pa	krikš
ty	tų	jų,	mi	si	ją	–	 skelb	ti	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną,	
sta	ty	ti	Die	vo	ka	ra	lys	tę	ir	kar	tu	su	Jė	zu	mi	
neš	ti	sa	vo	kry	žių.
	 KGB	mi	si	ja	yra	 tre	jo	pa	–	 in	di	vi	du	a	li,	
gru	pi	nė	ir	ben	druo	me	ni	nė.	In	di	vi	du	a	li	mi	si
ja	ska	ti	na	liu	dy	ti	ti	kė	ji	mą	šei	mos	na	riams	ir	
ben	dra	dar	biams.	Gru	pi	nė	mi	si	ja	pa	si	reiš	kia	
per	dau	gu	mos	na	rių	apaš	ta	li	nę	veik	lą.	Čia	
gru	pė	ga	li	veik	ti	vie	na	ar	ba	ben	dra	dar	biau	ti	
su	ki	to	mis	gru	pė	mis,	ne	bū	ti	nai	KGB.	Ben
druo	me	ni	nė	mi	si	ja	at	si	sklei	džia	per	vi	sos	
ben	druo	me	nės	tar	nys	tę,	ta	čiau	tai	ne	reiš	kia,	
kad	vi	si	KGB	na	riai	 tu	ri	 im	tis	 tos	pa	čios	
veik	los.	Šiai	mi	si	jai	 api	brėž	ti	KGB	 tai	ko	
ig	na	ciš	kus	kri	te	ri	jus	–	kuo	uni	ver	sa	les	nis	ir	
il	giau	iš	lie	kan	tis	gė	ris,	kuo	di	des	nė	bū	ti	ny	bė	
ir	svar	ba,	kuo	gausesni	vai	siai	–	bei	ig	na	ciš
kas	prie	mo	nes:	mal	dos	per	žval	ga,	są	ži	nės	
ty	ri	mas	ir	t.	t.
	 Kad	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo
me	nė	 siek	tų	už	si	brėž	tų	 tiks	lų,	 rei	ka	lin	gas	
nuo	la	ti	nis	ug	dy	mas,	ku	ris	vyks	ta	ir	gru	pės	
su	si	rin	ki	muo	se,	ir	re	ko	lek	ci	jo	se	ar	sto	vyk
lo	se.	Pa	gal	Ben druo sius KGB prin ci pus 
„Dva	si	nės	pra	ty	bos	lai	ko	mos	dva	sin	gu	mo	

šal	ti	niu	ir	jo	iš	raiš	ka“.	To	dėl	KGB	na	riai	
ypač	kvie	čia	mi	da	ly	vau	ti	jų	pa	grin	du	ren
gia	mo	se	re	ko	lek	ci	jo	se,	ku	rios	ga	li	bū	ti	ir	
in	di	vi	du	a	lios,	 ir	gru	pi	nės,	 truk	ti	5,	8,	30	
die	nų	arba	vyk	ti	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me.	

KGBLietuvoje
	 Pa	ska	tą	at	si	ras	ti	KGB	da	vė	pir	mo	sios	
i	gna	ciš	kos	 re	ko	lek	ci	jos,	ku	rioms	 tuo	met	
va	do	va	vo	 t.	Lion	gi	nas	Vir	ba	las	 ir	 t.	Vy
tau	tas	 Sa	daus	kas.	 Šiuo	me	tu	 Lie	tu	vo	je	
su	si	bū	ru	sios	 5	Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nės:	 2	Vil	niu	je,	 po	 1	Kau	ne,	
Šiau	liuo	se	ir	Pa	ne	vė	žy	je.	Vi	sų	KGB	dva
si	niai	va	do	vai	ar	ba	pa	ly	dė	to	jai	yra	tė	vai	jė
zui	tai.	Šiuo	me	tu	Lie	tu	vos	ben	druo	me	nes	
glo	bo	ti	pro	vin	ci	jo	lo	įpa	rei	go	tas	t.	Sta	sys	
Ka	zė	nas.	Nors	 jos	 dar	 nė	ra	 su	si	vie	ni	ju
sios	į	tauti	nę	KGB,	ta	čiau	šis	pro	ce	sas	jau	
vyks	ta,	jį	ska	ti	na	ir	re	mia	tiek	pa	sau	li	nės	
KGB	vyk	do	ma	sis	ko	mi	te	tas,	 tiek	Jė	zaus	
Drau	gi	ja.	

ParengėJūratėBieliauskaitė

Kauno	bendruomenė	vasaros	stovykloje

Gyvenimas ir tikëjimas



39

	 …Ir	 šį	syk	 pir	miau	siai	 bu	vo	 Žo	dis.	
Tiks	liau,	Jė	zaus	žo	džiai,	ne	kar	tą	mi	ni	mi	
Šven	ta	ja	me	Raš	te:	„Kel	kis	ir	eik“.	Tik	tiek	
–	„kel	kis	ir	eik“.	Ta	čiau	tą	kart	šie	žo	džiai	
nu	skam	bė	jo	ne	įpras	tai	–	įsak	miai	ir	kar	tu	
be	ga	lo	šil	tai.	Jie	„kliu	dė“,	nes	man	jau	
bu	vo	at	ėjęs	lai	kas	juos	iš	girs	ti.
	 Iki	 tol	 ne	bu	vau	 nei	 di	de	lė	 Šven	to	jo	
Raš	to	ži	no	vė,	nei	aist	rin	ga	ka	ta	li	kė.	Man	
ir	gi	tik	tų	api	bū	di	ni	mas	–	kaip	dau	gu	ma.	
Su	Die	vu	 „ap	si	py	kau“	 dar	 anks	ty	vo	je	
vai	kys	tė	je,	mat	ma	no	įsi	vaiz	duo	tas	ge	ras	
ir	ga	lin	gas	se	ne	lis,	ku	ris	la	bai	pri	mi	nė	pa
sa	kų	bur	ti	nin	kus,	vi	sai	ne	sku	bė	jo	vyk	dy	ti	
ma	no	pra	šy	mų.	Aš	jam	ge	ro	kai	„ker	ši	jau“	
ne	pra	leis	da	ma	pro	gos	„pa	trauk	ti	per	dan
tį“	mo	kyk	los	ate	is	tiniuose	va	ka	ruo	se	ar	

sa	vo	kar	čią	pa	tir	tį	bei	nu
si	vy	li	mą	iš	lie	da	ma	tiems,	
ku	rie	dar	puo	se	lė	jo	iliu
zi	jas	su	minkš	tin	ti	to	ga
lin	guo	lio	šir	dį	ir	su	lauk	ti	
ko	kių	nors	jo	ma	lo	nių.	
	 Tuo	 lai	ku	 ša	lia	 ne	at	si
ra	do	žmo	gaus,	ga	lė	ju	sio	
pa	sė	ti	 bent	 ma	žiau	sią	
abe	jo	nę	ma	no	„tei	su	mu“,	
tarp	 gau	sy	bės	 skai	ty	tų	
kny	gų	ne	pa	si	tai	kė	nė	vie
nos,	ku	ri	bū	tų	bent	kiek	
su	švel	ni	nu	si	ma	no	nu	ož
mu	mą.	Tai	tu	rė	jo	pa	da	ry	ti	
gy	ve	ni	mas	–	ma	no	pa	čios	
gau	tos	pa	mo	kos	ir	pa	ty
ri	mas,	 sa	vie	ji	 erš	kė	čiai,	
sa	vie	ji	ak	me	nys	ir	sa	vas	
skaus	mas.	 Tik	 tuo	met	
ga	li	pa	jus	ti,	kaip	Die	vas	
prie	ta	vęs	pa	si	len	kia	tar

Gru	pe	lė	–	
ga	li	my	bė	ke	liau	ti	kar	tu

da	mas:	„Kel	kis	ir	eik“.
	 Pra	džio	je	 tą	 ėji	mą	bu	vo	 sun	ku	pa	va
din	ti	 ėji	mu.	Tie	siog	 šok	čio	jau	nuo	vie	no	
„at	ra	di	mo“	prie	ki	to,	blaš	kiau	si	nuo	vie	nos	
kny	gos	prie	ki	tos,	steng	da	ma	si	vy	tis	to	liau	
pa	žen	gu	sius	ir	dar	niau	ei	nan	čius.	Ieš	ko	jau	
ab	so	liu	čių	tie	sų.	Ir	vis	ką	da	riau	vie	na	pa	ti.
	 Vė	liau	 at	si	ra	do	 la	bai	 ge	rų	 žmo	nių,	
drą	si	nu	sių,	guo	du	sių	 ir	pa	lai	kiu	sių	ma	no	
pir	muo	sius	 žings	nius.	Aš	 juos	 va	di	nau	
Die	vo	žmo	nė	mis.	Per	juos	pra	dė	jo	skleis	tis	
žmo	giš	ka	sis	Die	vo	vei	das.	
	 Vis	 daž	niau	 lan	ky	da	vau	si	 įvai	riuo	se	
re	li	gi	niuo	se	 ren	gi	niuo	se,	 ar	ti	mai	 ben	dra
vau	 su	 „Eu	cha	ris	ti	jos	 bi	čiu	liais“.	Ma	no	
sa	viš	vie	ta	įga	vo	tam	tik	rą	kryp	tį,	po	tru	pu	tį	
ri	mo	dva	sia,	at	si	ra	do	dau	giau	pa	si	ti	kė	ji	mo,	
kad	Die	vas	ma	ne	ve	da.
	 Ne	ti	kė	tai	su	si	ti	kau	vie	ną	stu	di	jų	drau
gę.	 „Bu	riam	 gru	pę,	 –	 te	pa	sa	kė	 ji.	 –	 Jei	
do	min	tų,	 at	eik	 sek	ma	die	nį	 į	 jė	zui	tų	baž
ny	čią“.	Aiš	ku,	nu	ė	jau.	Su	si	rin	ko	ke	lio	li	ka	
man	be	veik	ne	pa	žįs	ta	mų	žmo	nių.	Tuo	met	
su	ži	no	jom,	 kad	 stei	gia	ma	Krikš	čio	niš	ko	
gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nė.	Juo	ka	vom	dėl	jos	
su	trum	pi	ni	mo	–	KGB,	–	mat	ne	vie	nam	jis	
kė	lė	ki	to	kias	aso	cia	ci	jas…	
	 Gau	dy	te	 gau	dėm	 t.	Gin	ta	ro	Vit	kaus	
žo	džius	apie	gru	pės	už	da	vi	nius	ir	pla	nus,	
apie	šv.	Ig	na	co	Lo	jo	los	Dva	si	nes	pra	ty	bas,	
ku	rių	 pa	grin	du	 vyks	 gru	pės	 su	si	ti	ki	mai,	
apie	bū	si	mų	už	si	ė	mi	mų	struk	tū	rą	ir	lau	kia
mas	dva	si	nes	re	flek	si	jas.	Su	pra	to	me,	kad	
ren	ka	mės	dva	sin	gu	mą,	vie	ni	jan	tį	kas	die
nį	gy	ve	ni	mą	ir	mal	dą,	pa	de	dan	tį	vyk	dy	ti	
Kris	taus	mi	si	ją	šian	die	nos	pa	sau	ly	je.	Tam	
rei	kės	 nau	jos	mū	sų	 gy	ve	ni	mo	 ko	ky	bės,	
nau	jo	san	ty	kio	su	Baž	ny	čia	ir	nau	jų	as	me
ni	nių	įsi	pa	rei	go	ji	mų.
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	 Daug	kas	pir	mą	jį	va	ka	rą	at	ro	dė	ne	aiš
kiai,	mįs	lin	gai,	ta	čiau	la	bai	pa	trauk	liai	ir	
in	tri	guo	jan	čiai.	Jau	ki	ta	me	už	si	ė	mi	me	pra
dė	jo	me	rim	tai	dirb	ti	(per	pir	mą	eta	pą	įvy	ko	
32	už	si	ė	mi	mai).	Tą	kart,	kaip	ir	vė	les	niuo	se	
su	si	ti	ki	muo	se,	 pra	džio	je	 su	si	kau	pę	pa	si
mel	dė	me.	 Iš	sa	kė	me,	 ko	kius	 lū	kes	čius	 ir	
po	rei	kius	puo	se	lė	ja	me	gru	pei,	kal	bė	jo	me	
apie	sa	vo	gy	ve	ni	mo	pri	ori	te	tus,	at	sklei	dė
me	dar	bo	ben	druo	me	nė	se	pa	tir	tį.	Tai	lei	do	
ge	riau	pa	žin	ti	vie	nas	ki	tą	ir	ap	si	spręs	ti,	ar	
iš	tie	sų	no	ri	me	to	liau	ke	liau	ti	kar	tu.
	 Dirb	da	ma	 gru	pė	je	 iš	 nau	jo	 pa	ty	riau,	
kas	 yra	mal	da.	 Ir	 anks	čiau	mels	da	ma	si	
steng	da	vau	si	iš	sa	ky	ti	Die	vui	tai,	kas	bū	da
vo	su	si	kau	pę	gal	vo	je	ir	šir	dy	je,	at	ver	ti	sa	vo	
jaus	mus,	bet	gru	pė	iš	mo	kė	spon	ta	niš	ku	mo,	
tie	siog	pri	im	ti	vi	sa,	kas	vyks	ta	mel	džian	tis,	
ge	riau	įsi	klau	sy	ti,	ką	Vieš	pats	man	sa	ko,	
kai	ty	lo	mis	mąs	tau.	Kiek	vie	nam	mū	sų	ši	
pa	tir	tis	bu	vo	vie	nin	te	lė	ir	uni	ka	li.	O	šv.	Ig
na	co	Lo	jo	los	pa	mėg	ta	mal	da	su	Šven	tuo	ju	
Raš	tu	 pra	no	ko	 vi	sus	ma	no	 lū	kes	čius,	 ir	
aš	pa	ty	riau	daug	nau	jo.	Džiu	gi	no	tai,	kad	
sa	vo	pa	jau	to	mis	ir	dva	sios	vir	pe	siais	mo
kė	mės	da	ly	tis	tar	pu	sa	vy	je.	
	 Taip	pat	la	bai	svar	bi	ta	po	kas	die	nė	są
ži	nės	per	žval	ga.	Iš	mo	ko	me	nuo	lat	dė	ko	ti	
Die	vui	 už	 jo	 vei	ki	mą	 ir	 at	pa	žin	ti,	 kaip	

ne	pa	pras	tai	 kiek	vie	ną	 pra	ėju	sios	 die	nos	
aki	mir	ką	jis	mus	my	lė	jo,	kaip	lei	do	tą	mei
lę	pa	jus	ti	per	įvai	rius	įvy	kius	bei	žmo	nes.	
Įsi	ti	ki	no	me,	 kad	 daž	nai	 bū	na	me	ne	jaut
rūs,	 ak	li	 ir	 kur	ti	Die	vo	 vei	ki	mui.	To	dėl	
mo	kė	mės	pra	šy	ti	Vieš	pa	ties	at	lei	di	mo,	jo	
pa	gal	bos	bei	kan	try	bės	mums.	
	 Kiek	vie	nas	už	si	ė	mi	mas	bu	vo	ku	pi	nas	
ne	ti	kė	tu	mų	ir	at	ra	di	mų.	Gi	li	no	mės	į	Mer
ge	lės	Ma	ri	jos	ir	apaš	ta	lo	Pet	ro	as	me	ny	bes,	
aiš	ki	no	mės,	kas	yra	mo	ki	nys	ir	mo	ky	to	jas,	
mo	kė	mės	pri	im	ti	as	me
ni	nius	spren	di	mus	ir	at
pa	žin	ti	Vieš	pa	ties	va	lią,	
stu	di	ja	vo	me	ben	druo	me
nės	 gy	ve	ni	mo	 dės	nius.	
Svar	biau	sia	–	 ban	dė	me	
pri	si	lies	ti	 prie	 sa	vo	 vi
di	nių	 pa	tir	čių,	 su	vok	ti,	
kas	 vyks	ta	mu	my	se	 ir	
per	mus.	Į	kiek	vie	ną	su
si	rin	ki	mą	at	ei	da	vo	me	ap
mąs	tę	pra	ėju	sios	sa	vai	tės	
įvy	kius	ir	pa	si	rin	kę	kon
kre	čias	 įžval	gas,	 ku	rio
mis	ga	lė	tu	me	pa	si	da	ly	ti	
tar	pu	sa	vy	je.	Tai	iš	ryš	ki	no	
vie	nas	 ki	to	 uni	ka	lu	mą,	
sil	pny	bes	ir	pri	va	lu	mus,	

Gyvenimas ir tikëjimas



41

EuroposKGBsusitikimas
	 2002	m.	 spa	lio	 10–13	 d.	Briu	se	ly	je	
su	si	ti	ko	Eu	ro	pos	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nių	 at	sto	vai,	 tarp	 ku	rių	 bu	vo	
ir	dvi	at	sto	vės	iš	Lie	tu	vos.	Tai	jau	tre	čias	
kar	tas,	kai	kvie	čia	mos	ir	Lie	tu	vos	KGB.	
	 Vi	si	at	vy	ku	sie	ji	pir	mą	va	ka	rą	pri	sis	ta	tė	
ir	iš	sa	kė	sa	vo	nuo	mo	nę,	kaip	ver	ti	na	KGB.	
Ki	tą	die	ną	dvie	jo	se	gru	pė	se	–	na	rys	tės	ir	
va	do	va	vi	mo	–	ša	lių	at	sto	vai	da	li	jo	si	ben
druo	me	nės	pa	tir	ti	mi	ir	kal	bė	jo	si	apie	tau
ti	nių	ben	druo	me	nių	veik	lą.	Va	do	vų	gru	pė	
dar	tu	rė	jo	pa	reng	ti	trum	pą	vai	di	ni	mą	apie	
daž	niau	siai	 ben	druo	me	nė	je	 iš	ky	lan	čias	
pro	ble	mas.	Na	rių	 gru	pė	 pa	tei	kė	 ga	li	mo	
su	si	ti	ki	mo,	ku	ria	me	KGB	bū	tų	pri	sta	ty	ta	
ja	be	si	do	min	tiems,	die	no	tvarkę.	Pas	kui	pa
sau	lio	KGB	pre	zi	den	tas	Jo	se	Ma	ria	Rie	ra	
kal	bė	jo	apie	ben	druo	me	nės	mi	si	ją,	tau	ti
nių	ben	druo	me	nių	at	sto	vai	pa	sa	ko	jo	apie	
KGB	veik	lą	 sa	vo	 ša	ly	se.	Bu	vo	 ap	tar	tos	
mig	ran	tų,	jau	ni	mo,	šei	mos,	pro	fe	si	nės	bei	
so	cia	li	nės	 veik	los	 pro	ble	mos,	 svars	ty	ta,	
kaip	pro	pa	guo	ti	 ig	na	ciš	ką	jį	dva	sin	gu	mą.	
Va	ka	re	vy	ko	eks	kur	si	ja	po	Briu	se	lį.	Su	si
ti	ki	mas	 bai	gė	si	 sek	ma	die	nį	 pa	si	da	li	ji	mu	
gru	pė	se	ir	šv.	Mi	šio	mis.
	 Pra	ėju	sių	me	tų	lap	kri	čio	mė	ne	sį	Kau	ne	
vy	ko	ir	Lie	tu	vos	KGB	su	si	ti	ki	mas.	Ja	me	
bu	vo	ap	tar	tos	tau	ti	nės	ben	druo	me	nės	su
kū	ri	mo,	ku	rio	lau	kia	ir	Eu	ro	pos,	ir	pa	sau	lio	
ben	druo	me	nės,	ga	li	my	bės.	

AstaRimeikytė

ta	čiau	 tuo	pat	me	tu	mus	ar	ti	no	 ir	vie	ni	jo,	
ug	dė	mei	lę	ir	tar	pu	sa	vio	at	sa	ko	my	bę.	
	 Di	de	lis	iš	ban	dy	mas	gru	pei	bu	vo	va	sa
ros	sto	vyk	la,	ku	rio	je	kar	tu	su	sa	vo	gru	pės	
na	rių	 šei	mo	mis	pra	lei	do	me	vi	są	 sa	vai	tę,	
se	se	rims	iš	Pro sanc ti ta te	ben	druo	me	nės	
pa	de	dant	su	pras	ti,	kas	yra	šven	tu	mas.	Tai	
bu	vo	tar	si	prak	ti	nis	pa	tik	ri	ni	mas,	ar	mes	
iš	tie	sų	mo	ka	me	gy	ven	ti	ir	vis	kuo	da	ly	tis	
kaip	ben	druo	me	nė.
	 Mū	sų	KGB	jau	pa	mi	nė	jo	dve	jų	me	tų	
gy	va	vi	mo	su	kak	tį.	Tai	ne	daug,	pa	ly	gin	us	
su	ki	tų	ša	lių	KGB	gru	pių	veik	la.	Ne	daug,	
pri	si	mi	nus,	kad	šv.	Ig	na	co	Dva	si	nių	pra
ty	bų	me	to	di	ka	 iš	po	pu	lia	rė	jo	 jau	 be	veik	
prieš	pen	kis	šim	tus	me	tų.	Ta	čiau	svar	bu,	
kad	mes	ga	li	me	ei	ti	ge	rai	ži	no	da	mi	kryp
tį,	kad	gy	ve	na	me	pil	nak	rau	jį	pa	sau	lie	čių	
gy	ve	ni	mą	 pa	gal	 Evan	ge	li	ją	 šian	die	nos	
pa	sau	ly	je,	 ku	ris	 daž	nai	 nė	ra	 toks,	 ko	kį	
trokš	ta	ma	ty	ti	Kris	tus.	Tad	mes	 tu	ri	me	
nuo	lat	gir	dė	ti	Vieš	pa	ties	bal	są,	kvie	čian	tį	
kar	tu	su	juo	kur	ti	ne	tik	sa	vo	ap	lin	ką,	bet	
ir	pa	sau	lio	is	to	ri	ją.	
	 Tai	gi,	 pa	ki	lau	 ir	 ei	nu	 kar	tu	 su	 sa	vo	
ben	druo	me	ne…

–lr–

Švenčiame	Eucharistiją.	Centre	–	t.	G.	Vitkus

Iš	kai	rės	į	de	ši	nę:	KGB	Eu	ro	pos	ta	ry	bos	na	rė	M.	San	der	
iš	Pran	cū	zi	jos,	V.	Ma	li	naus	kie	nė	iš	Kau	no,	pa	sau	li	nės	
KGB	ta	ry	bos	pir	mi	nin	kas	J.	M.	Rie	ra	 iš	 Is	pa	ni	jos,	A.	
Ri	mei	ky	tė	iš	Kau	no,	pa	sau	li	nės	KGB	baž	ny	ti	nių	asis	ten	tų	
pir	mi	nin	kas	F.	Sal	las,	SJ,	iš	Ro	mos
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Nauji leidiniai 

Anta	nas	Sau	lai	tis,	SJ,	Auš	ra	Ka	ra	liū	tė,	SJE 
KrIKŠčIOnyBėIrKuLTūrA  
Studentovadovas
 

PILIGrIMOPASAKOJIMAS
Šv.IgnacoLojolosautobiografija 
Iš	is	pa	nų	k.	ver	tė	Lion	gi	nas	Vir	ba	las,	SJ

 „Pi	lig	ri	mo	pa	sa	ko	ji	mas“	yra	šv.	Ig	na	co	
Lo	jo	los	 au	to	biog	ra	fi	ja,	 už	ra	šy	ta	 kar	tu	 su	
juo	Ro	mo	je	 gy	ve	nu	sio	 por	tu	ga	lo	 jė	zui	to	
L.	da	Ca	ma	ros.	Tai	ori	gi	na	lus	ir	pa	trauk	lus	
teks	tas,	pa	de	dan	tis	ge	riau	su	pras	ti	ig	na	ciš	ką	

	 Lei	di	nys	pa	reng	tas	per	še	šis	t.	A.	Sau
lai	čio	ir	ses.	A.	Ka	ra	liū	tės	dar	bo	se	mest	rus	
Vil	niaus	aukš	to	sio	se	mo	kyk	lo	se,	su	rin	kus	į	
vie	ną	kny	gą	stu	den	tams	pa	tei	kia	mą	me	džia
gą,	įvai	rius	teks	tus	bei	na	mų	dar	bų	už	duo	tis.	
„Krikš	čio	ny	bė	ir	kul	tū	ra“	vi	sų	pir	ma	skir	ta	
ne	te	o	lo	gi	nių	 fa	kul	te	tų	 stu	den	tams,	 no	rin
tiems	gi	liau	pa	nag	ri	nė	ti	 re	li	gi	nius,	eti	nius	
ir	 dva	si	nius	 klau	si	mus.	Kny	go	je	 iš	sa	miai	
ap	ta	ria	ma	 krikš	čio	niš	kos	 pa	sau	lė	žiū	ros	
vie	ta	šiuo	lai	ki	nė	je	kul	tū	ro	je	bei	įta	ka	žmo
gaus	veik	lai.	Ji	bus	įdo	mi	ir	ver	tin	ga	ne	tik	
ka	te	che	tams,	 sie	lo	va	dos	 pro	gra	mų	va	do
vams,	bet	ir	vi	siems	sie	kian	tiems	pa	gi	lin	ti	
sa	vo	ti	kė	ji	mo	ži	nias	bei	ieš	kan	tiems	at	sa	ko	
į	šian	die	nos	gy	ve	ni	mo	iš	šū	kius.	

dva	sin	gu	mą,	nes	Ig	na	co	tiks	las	bu	vo	pa	pa
sa	ko	ti	ne	tiek	sa	vo,	kiek	Die	vo	vei	ki	mo	jo	
gy	ve	ni	me	is	to	ri	ją.	Jo	nu	ei	tas	dva	si	nis	ke	lias	
il	gas	ir	ne	leng	vas,	dėl	to	įgy	ta	pa	tir	tis	ta	po	
nau	din	ga	dau	ge	liui.
	 „Pi	lig	ri	mo	pa	sa	ko	ji	mas“	lie	tu	viš	kai	lei
džia	mas	jau	tre	čią	kar	tą.	1996	m.	ne	di	de	liu	
ti	ra	žu	kny	ga	bu	vo	iš	spaus	din	ta	JAV,	o	prieš	
še	še	rius	me	tus	kar	tu	su	„Dva	si	nė	mis	pra	ty
bo	mis“	iš	leis	ta	„Ai	dų“	lei	dyk	los.	Anks	čiau	
šis	 Ig	na	co	 pa	sa	ko	ji	mas	 va	di	no	si	 tie	siog	
„Au	to	biog	ra	fi	ja“.	Da	bar	ti	nia	me	 lei	di	ny	je	
įdė	tas	 įva	das,	 trum	pa	šv.	Ig	na	co	biog	ra	fi	ja	
iki	su	žei	di	mo	Pam	plo	no	je,	nuo	ku	rio	pra	si
de	da	„Pa	sa	ko	ji	mas“,	taip	pat	is	to	ri	ko	Liu	do	
Jo	vai	šos	pa	reng	ta	len	te	lė,	ku	rio	je	su	gre	tin	tos	
Ig	na	co	gy	ve	ni	mo	ir	Lie	tu	vos	is	to	ri	jos	da	tos.	
Iliust	ra	ci	joms	pa	nau	do	ti	P.	P.	Ru	ben	so	rai
ži	niai	 iš	 1609	m.	 iš	leis	tos	 Ig	na	co	Lo	jo	los	
biog	ra	fi	jos.

	 Jau	pa	si	ro	dė	ant	ra	sis	nau	jais	pa	sa	ko	ji
mais	pa	pil	dy	tas	di	de	lio	skai	ty	to	jų	su	si	do
mė	ji	mo	su	lau	ku	sios	kny	gos	lei	di	mas.	
	 Tei	rau	ki	tės	kny	gy	nuo	se!

Aleksandras	Guobys,	Anta	nas	Sau	lai	tis
LIETuVIųMISIJOSAMAzOnėJE 
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Nauji leidiniai 

Ma	rian	Co	wan,	CSJ,	John	Car	roll	Fut	rell,	SJ 
BEnDrAKELEIVIAIMALOnėJE
Vadovėlisšv.IgnacoDvasiniųpratybų
vadovams

	 Nors	nuo	šv.	Ig	na	co	Lo	jo	los	Dva	si	nių	
pra	ty	bų	 pa	si	ro	dy	mo	 pra	ėjo	 dau	giau	 kaip	
pus	penk	to	šim	to	me	tų,	jos	ne	pra	ra	do	sa	vo	
ak	tu	a	lu	mo.	Prie	šin	gai,	šian	dien	vis	ge	riau	
su	pran	ta	me	jų	reikš	mę	krikš	čio	niš	kam	dva
sin	gu	mui	ir	di	džiu	lę	nau	dą	kiek	vie	nam	jų	
da	ly	viui.	Ne	nuos	ta	bu,	kad	va	do	vau	da	mie	si	

Ig	na	co	pra	ty	bų	me	to	du	dau	ge	ly	je	re	ko	lek
ci	jų	na	mų	vi	sa	me	pa	sau	ly	je	žmo	nės	mel
džia	si,	sten	gia	si	at	pa	žin	ti	Die	vo	va	lią,	t.	y.	
mąs	to	apie	tai,	kur	Vieš	pats	juos	kvie	čia,	ir	
ryž	ta	si	ne	dvip	ras	miš	kai	sek	ti	pas	kui	Kris
tų.	Pra	ty	bos	jau	se	niai	ta	po	ne	vien	Jė	zaus	
Drau	gi	jos,	ku	rios	įkū	rė	jas	yra	šv.	Ig	na	cas,	
bet	ir	vi	sos	Baž	ny	čios	dva	si	niu	tur	tu.	
	 Šian	dien	 pui	kiai	 su	vo	kia	me,	 kad	 pra
ty	boms	va	do	vau	ti	 ir	 ti	kė	ji	mo	 bro	lius	 bei	
se	se	ris	jo	se	pa	ly	dė	ti	ga	li	ne	vien	tik	jė	zui	tai	
ar	ki	ti	dva	sininkai.	Dva	si	nių	pra	ty	bų	po	pu
lia	ru	mas	ska	ti	na	ieš	ko	ti	ti	kin	čių	jų,	ga	lin	čių	
tin	ka	mai	pa	dė	ti	ki	tiems	jo	mis	pa	si	nau	do	ti.	
Juk	 ir	 pats	 Ig	na	cas	 pra	ty	boms	 va	do	va	vo	
prieš	Jė	zaus	Drau	gi	jos	įstei	gi	mą	ir	dar	ne	bū
da	mas	ku	ni	gu.	Tačiau	no	rin	tys	ly	dė	ti	ki	tus	
turi	būti	ne	tik	patys	praėję	šį	Ignaco	nuro
dytą	labai	nuoseklų	ir	metodiškai	pagrįstą	
kelią,	bet	ir	gerai	pa	žin	ti	pra	ty	bas	–	iš	ko	kių	
da	lių	jos	su	si	de	da,	ko	kių	tiks	lų	sie	kia,	ko
kiais	me	to	dais	jose	nau	do	ja	ma	si.	
	 Kruopš	čiai	nag	ri	nė	da	mi	pra	ty	bų	teks	tą,	
pa	teik	da	mi	prak	tiš	kų	pa	vyz	džių	 bei	 pa	ta
ri	mų,	šios	kny	gos	au	to	riai	su	tei	kia	pui	kią	
pa	gal	bą	bū	si	miems	pra	ty	bų	va	do	vams.	

Ro	land	Fran	cart	
ŠV.PrAncIŠKuSKSAVErAS
Keturiapaštalometųlaikai.1506–1552
Iš	pran	cū	zų	k.	ver	tė	Ani	ce	tas	Ta	mo	šai	tis,	SJ

	 Di	dy	sis	Azi	jos	mi	sio	nie	rius	Pran	ciš	kus	
Ksa	ve	ras	yra	lai	ko	mas	net	gi	nau	jų	jų	lai	kų	
apaš	ta	lu	Pau	liu	mi.	Jo	veik	la	Ry	tų	kraš	tuo
se,	ypač	In	di	jo	je	ir	Ja	po	ni	jo	je,	XVI	a.	da	vė	
nau	ją	im	pul	są	Baž	ny	čios	mi	si	joms.	Kar	tu	
Pran	ciš	kus	bu	vo	vie	nas	ar	ti	miau	sių	Ig	na	co	
Lo	jo	los	pa	gal	bi	nin	kų	 ir	ben	dra	min	čių	bei	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	ben	dra	į	kū	rė	jas.	Ši	ne	ei
li	nė	as	me	ny	bė	ste	bi	na	kiek	vie	ną,	ku	ris	su	
juo	su	si	pa	ži	no.	Jis	mums	at	sklei	džia	pla	ną	
Die	vo,	ku	ris	žmo	gų	vi	sa	da	pa	lie	ka	lais	vą,	
ta	čiau	kai	žmo	gus	lei	džia	si,	ve	da	ten,	kur	
jis	net	ne	nu	ma	nė.	
	 Kny	ge	lė	je,	iš	leis	to	je	mi	nint	šv.	Pran	ciš
kaus	Ksa	ve	ro	450ąsias	mir	ties	me	ti	nes,	šio	
Lie	tu	vo	je	ge	ro	kai	pri	mirš	to	mi	si	jų	glo	bė	jo,	
Azi	jos	apaš	ta	lo	as	me	ny	bė	at	sklei	džia	ma	ke
tu	riais	eta	pais,	tar	si	per	ke	tu	ris	me	tų	lai	kus.		
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	 Ko	vo	7	d.	Saint	Je	ro	me,	Ka	na	do	je,	su	lau	kęs	91erių	
me	tų	mi	rė	br.	Jur	gis	Ja	ne	liū	nas.	
	 Jis	gi	mė	1912	m.	va	sa	rio	7	d.	Ry	go	je	lie	tu	vių	Sta	sio	
Ja	ne	liū	no	 ir	Mag	da	le	nos	Kas	ke	vi	čiū	tės	šei	mo	je.	Lie	tu
vai	pa	skel	bus	ne	pri	klau	so	my	bę,	1921	m.	tė	vai	per	si	kė	lė	
gy	ven	ti	į	Lie	tu	vą	ir	įsi	kū	rė	Šiau	liuo	se.	Čia	Jur	gis	bai	gė	
pra	džios	mo	kyk	lą	ir	gim	na	zi	ją.	Pas	kui	dir	bo	sta	ty	bo	se	bei	
po	li	ci	jo	je.
	 Per	II	pa	sau	li	nį	ka	rą,	kai	1944	m.	va	sa	rą	so	vie	tų	ar	mi
ja	vėl	per	žen	gė	Lie	tu	vos	 sie	ną,	kar	tu	 su	be	si	trau	kian	čia	
vo	kie	čių	ka	riuo	me	ne,	kaip	ir	dau	ge	lis	ki	tų	lie	tu	vių,	Jur	gis	
at	si	dū	rė	Ryt	prū	siuo	se,	o	vė	liau	pa	sie	kė	gar	sų	sa	vo	ba	ro	ko	
pa	min	klais	Drez	de	ną.	Jis	bu	vo	 liu	di	nin	kas,	kaip	1945	m.	
va	sa	rio	mė	ne	sį	mies	tą	 vi	siš	kai	 su	bom	bar	da	vo	 an	glų	 ir	
ame	ri	kie	čių	lėk	tu	vai.	Per	ste	buk	lą	Jur	gis	li	ko	gy	vas,	nes	
per	bom	bar	da	vi	mą	žu	vo	apie	250	000	žmo	nių.
	 Pas	kui	at	ke	lia	vo	į	Štut	gar	tą	ir	ten	gy	ve	no	iki	1947	m.	
At	si	ra	dus	ga	li	my	bei	vyk	ti	dirb	ti	į	Ka	na	dą,	jis	ta	po	vie	nu	
pir	mų	jų	sa	va	no	rių.	Ka	na	do	je	vėl	dir	bo	sta	ty	bo	se.
	 1964	m.	 Jur	gis	 Ja	ne	liū	nas	 nu	spren	dė	 sto	ti	 į	 Jė	zaus	
Drau	gi	ją.	 Pa	si	rin	ko	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ją,	 į	 ku
rią	kaip	bro	lis	 įsi	trau	kė	 lie	pos	30	d.	 ir	bu	vo	 iš	siųs	tas	 į	
Me	ri	len	do	pro	vin	ci	jos	 nau	jo	ky	ną	 Jung	ti	nė	se	Ame	ri	kos	
Vals	ti	jo	se.	 Jį	 bai	gęs,	 at	vy	ko	 į	Či	ka	gos	 lie	tu	vių	 jė	zui	tų	
re	zi	den	ci	ją.	Čia	dir	bo	kny	gy	ne,	bu	vo	zak	ris	ti	jo	nas,	val
go	mo	jo	pri	žiū	rė	to	jas,	kai	rei	kė	da	vo	–	vi	rė	jas.	Jis	nuo	lat	
pri	žiū	rė	jo	 ir	 tvar	kė	 jė	zui	tų	na	mus.	Rū	pes	tin	gai,	 ra	miai,	
iš	tver	min	gai	 ir	 di	džiai	 at	si	da	vęs	Či	ka	gos	 re	zi	den	ci	jo	je	
bro	lis	Jur	gis	dar	ba	vo	si	dau	giau	nei	tris	de	šimt	me	čius.
	 At	šven	tęs	88ąjį	gim	ta	die	nį,	pa	ga	liau	pa	ju	to	me	tų	naš
tą.	Ka	dan	gi	dar	gy	ven	da	mas	Ka	na	do	je	bu	vo	ga	vęs	šios	
ša	lies	pi	lie	ty	bę	ir	vė	liau	nuo	lat	ten	lan	ky	da	vo	si,	Ka	na	dos	
pran	cū	zų	 jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	mie	lai	 su	ti	ko	pri	im	ti	br.	
Jur	gį	į	sa	vo	pro	vin	ci	jos	jė	zui	tų	glo	bos	na	mus	Saint	Je	ro	me,	
Kve	be	ko	pro	vin	ci	jo	je.	Ten	per	si	kė	lęs	2000	m.	lie	pos	12	d.,	
jis	pa	ty	rė	tik	rai	šil	tą	ir	rū	pes	tin	gą	Ka	na	dos	pran	cū	zų	jė	zui	tų	
glo	bą.	Be	to,	džiau	gė	si	ga	lė	da	mas	daž	nai	pa	ben	drau	ti	su	
tuo	se	pa	čiuo	se	na	muo	se	gy	ve	nan	čiu	t.	Juo	zu	Ara	naus	ku,	
ku	ris	ir	pa	sa	kė	pa	moks	lą	br.	Jur	gio	Ja	ne	liū	no	lai	do	tu	vių	
Mi	šio	se,	au	ko	to	se	ko	vo	12	d.	Saint	Je	ro	mo	jė	zui	tų	kop	ly
čio	je,	kur	bu	vo	pa	šar	vo	tas	ve	lio	nis.		 	
	 Vė	liau	pa	lai	kai	per	vež	ti	į	Či	ka	gą	ir	ko	vo	18	d.	pa	lai
do	ti	Šv.	Ka	zi	mie	ro	ka	pi	nė	se	gre	ta	ki	tų	lie	tu	vių	jė	zui	tų.

In memoriam 

Jurgis Janeliūnas, sJ
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 2002	m.	gruo	džio	5	d.,	mi	nint	šv.	Ig	na	co	Lo	jo	los	ben	dra	žy
gio,	di	džio	jo	mi	sio	nie	riaus	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	450ąsias	
mir	ties	me	ti	nes,	jo	var	du	pa	va	din	ta	me	Cin	ci	na	čio	uni	ver	si
te	te	(JAV)	už	did	vy	riš	ku	mą	gi	nant	Baž	ny	čią	so	vie	tų	oku
pa	ci	jos	me	tais,	taip	pat	už	nuo	pel	nus,	stei	giant	ir	lei	džiant	
„Lie	tu	vos	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čios	kro	ni	ką“,	Kau	no	ar	ki	vysk.	
Si	gi	tas	Tam	ke	vi	čius,	SJ,	bu	vo	ap	do	va	no	tas	Šv.	Pran	ciš	kaus	
Ksa	ve	ro	me	da	liu.
	 Iš	kil	min	ga	me	ren	gi	ny	je	da	ly	va	vo	uni	ver	si	te	to	ta	ry	ba	ir	
dau	giau	nei	200	kvies	ti	nių	sve	čių.	Ar	ki	vysk.	S.	Tam
ke	vi	čių	pri	sta	tė	ži	no	mas	už	sie	nio	lie	tu	vių	vei	kė	jas,	
bu	vęs	Pa	sau	lio	lie	tu	vių	ben	druo	me	nės	pir	mi	nin	kas,	
Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	uni	ver	si	te	to	psi	cho	lo	gi	jos	
pro	fe	so	rius	eme	ri	tas	Vy	tau	tas	Bie	liaus	kas.	Ap	do	va
no	ji	mą	įtei	kė	uni	ver	si	te	to	pre	zi	den	tas.
	 Ar	ki	vys	ku	pas	pa	dė	ko	jo,	kad	jo	as	me	ny	je	uni	ver
si	te	tas	pa	ger	bė	vi	sus	tau	tie	čius,	ku	rie,	net	ir	kęs	da	mi	
prie	spau	dą,	iš	sau	go	jo	ti	kė	ji	mą	tau	tos	ir	Baž	ny	čios	
pri	si	kė	li	mu	ir	pa	brė	žė,	kad	žmo	gų	la	biau	pa	ver	gia	ne	
prie	var	tą	ne	šan	ti	to	ta	li	ta	ri	nė	sis	te	ma,	bet	nuo	dė	mė,	
iš	ku	rios	iš	lais	vin	ti	ga	li	tik	tai	ti	kė	ji	mas	Kris	tu	mi.
	 Ar	ki	vysk.	S.	Tam	ke	vi	čius	taip	pat	ap	lan	kė	lie	tu
vių	jė	zui	tų	mi	si	jas	Klyv	len	de	ir	Či	ka	go	je,	ben	dra	vo	
su	vie	tos	lie	tu	viais.

	 Š.	m.	va	sa	rio	16	d.	Lie	tu	vos	Res	pub	li	kos	Pre	zi	den	tas	Val	das	
Adam	kus	Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lą	 t.	An	ta	ną	
Sau	lai	tį	ap	do	va	no	jo	Lie	tu	vos	di	džio	jo	ku	ni	gaikš	čio	Ge	di	mi	no	
or	di	no	Ka	ri	nin	ko	kry	žiu	mi.

	 Š.	m.	sau	sio	2–5	d.	Vil	niu	je	įvy	ko	Lie	tu	vos	
ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų		pro	vin	ci	jos	kon	gre	ga	ci	ja.	Pa
pras	tai	jos	vyks	ta	kas	ket	ve	ri	me	tai	–	kai	šau	kia
ma	Jė	zaus	Drau	gi	jos	pro	ku	ra	to	rių	kon	gre	ga	ci	ja,	
ku	rią	nu	ma	ty	ta	su	šauk	ti	rug	sė	jo	17–22	d.	Lo	jo
lo	je.	Pro	vin	ci	jos	kon	gre	ga	ci	ja	iš	ren	ka	at	sto	vus	

į	pro	ku	ra	to	rių	kon	gre	ga	ci	ją,	pa	reiš	kia	sa	vo	spren	di	mą,	ar	šiuo	
me	tu	šauk	ti	na	ge	ne	ra	li	nė	kon	gre	ga	ci	ja,	ga	li	teik	ti	pa	siū	ly	mus	
tė	vui	ge	ne	ro	lui	dėl	Drau	gi	jos	veik	los.
	 Pro	vin	ci	jos	kon	gre	ga	ci	jo	je	da	ly	va	vę	10	iš	12	iš	rink	tų	de
le	ga	tų	į	pro	ku	ra	to	rių	kon	gre	ga	ci	ją	iš	rin	ko	t.	Al	do	ną	Gu	dai	tį.	
Jei	gu	dėl	ko	kių	nors	prie	žas	čių	jis	da	ly	vau	ti	ne	ga	lė	tų,	į	Lo	jo	lą	
vyk	tų	t.	Al	gis	Ba	niu	lis.	Kon	gre	ga	ci	jos	da	ly	viai	bal	sų	dau	gu	ma	
nu	spren	dė,	kad	Drau	gi	jos	ge	ne	ra	li	nę	kon	gre	ga	ci	ją	šaukti	kol	
kas	ne	bū	ti	na.
	 Kon	gre	ga	ci	joje	ap	ta	rti	ir	pa	grin	di	niai	pro	vin	ci	jos	rei	ka	lai.

Jurgis Janeliūnas, sJ

Nuotr.:	ar	ki	vysk.	S.	Tam	ke	vi	čius	ir	jį	ly	dė	jęs	
t.	A.	Sau	lai	tis	su	Či	ka	gos	šv.	Ig	na	co	gim	na
zi	jos	lie	tu	vių	kil	mės	moks	lei	viais
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	 Ko	vo	2–8	d.	Lie	tu	vo	je	jau	šeš	tą	kar	tą	vie	šė	jo	žy	mus	li	tur	gi	jos	
spe	cia	lis	tas	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	(JAV)	uni	ver	si	te	to	vi	ce	pre
zi	den	tas	sie	lo	va	dai	t.	Leo	Klei	nas,	SJ.	Sve	čias	skai	tė	pa	skai	tą	tuo	
me	tu	vy	ku	sio	je	aka	de	mi	nės	sie	lo	va	dos	kon	fe	ren	ci	jo	je,	kal	bė	jo	
krikš	čio	niš	ko	dva	sin	gu	mo	kur	so	klau	sy	to	jams	Dai	lės	aka	de	mi	jo
je	bei	Vil	niaus	uni	ver	si	te	te.	Ko	vo	3	d.	t.	Klei	nas	va	do	va	vo	jė	zui	tų	
li	tur	gi	niam	se	mi	na	rui,	vy	ku	siam	jė	zui	tų	na	muo	se	Vil	niu	je.	

 Ko	vo	13–18	d.	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją	
ap	lan	kė	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	lo	asis	ten	tas	Vi	du	rio	Eu	ro	pai	 t.	
Wen	de	li	nas	Ko	es	te	ris,	SJ.	Jis	da	ly	va	vo	Kau	ne	vy	ku	sia	me	
kon	sul	to	rių	ir	na	mų	vy	res	nių	jų	pa	si	ta	ri	me,	ap	ta	rė	bū	si	mo	jo	
pro	vin	ci	jo	lo	klau	si	mą.	T.	W.	Ko	es	te	ris	lan	kė	si	Šiau	liuo	se,	
Klai	pė	do	je,	su	si	ti	ko	su	vysk.	Jo	nu	Bo	ru	ta,	SJ.

	 Ba	lan	džio	6	d.	Kau	ne,	Vy	tau	to	Di	džio	jo	uni	ver	si	te	to	Di
džio	joje	 sa	lė	je	 vy	ko	At	si	nau	ji	ni	mo	die	na,	 ku	rios	 te	ma	 „Šv.	
Ig	na	cas:	Die	vo	ieš	ko	ji	mas	kas	die	ny	bė	je“.	Ji	pra	si	dė	jo	t.	Al	do	no	
Gu	dai	čio	ir	t.	Gin	ta	ro	Vit	kaus	ve	da	ma	kon	fe	ren	ci	ja	„Ig	na	ciš	kas	
dva	sin	gu	mas:	veik	la	ir	kon	tem	plia	ci	ja“.	T.	An	ta	nas	Sau	lai	tis	
kal	bė	jo	te	ma	„Kris	tus	kvie	čia,	žmo	gus	at	si	lie	pia	(krikš	čio	nio	
mi	si	ja)“.	Pa	ro	dy	tas	fil	mas	„Pir	mie	ji	jė	zui	tai“.	Spe	cia	liai	At	si
nau	ji	ni	mo	die	nai	bu	vo	iš	leis	tas	su	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	veik	la	bei	jė	zui	tų	gy	ve	ni	mu	su	pa	žin	di	nan	tis	lanks
ti	nu	kas.	
	 Po	 pie	tų	 vy	ko	 dar	bas	 gru	pė	se.	Gru	pe	lei	 apie	 ig	na	ciš	ką	
mal	dąme	di	ta	ci	ją	 ir	kon	tem	plia	ci	ją	va	do	va	vo	 t.	A.	Gu	dai	tis,	
su	Dva	si	nė	mis	pra	ty	bo	misre	ko	lek	ci	jo	mis	su	pa	žin	di	no	t.	Vy
tau	tas	Sa	daus	kas.	Apie	dva	sių	at	pa	ži	ni	mą	ir	są	ži	nės	ty	ri	mą	
kal	bė	jo	t.	Ani	ce	tas	Ta	mo	šai	tis,	o	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas,	t.	G.	Vit	kus	
ir	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nės	na	riai	su	ren	gė	po	kal
bį	te	ma:	„Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nės:	pa	sau	lie	čių	
dva	sin	gu	mas“.
	 Ren	gi	nys	 kaip	 pa	pras	tai	 bai	gė	si	 šv.	Mi	šio	mis,	 ku	rioms	
va	do	va	vo	ar	ki	vysk.	Si	gi	tas	Tam	ke	vi	čius,	SJ.	 Į	Eu	cha	ris	ti	jos	
li	tur	gi	ją	pa	ly	dė	jo	kun.	Ar	vy	do	Ja	ku	šo	vo,	NSJ,	įva	das.

	 Aarhus	jė	zui	tų	pa	ra	pi	ja	Da	ni	jo	je	drau	ge	su	vie	na	pro
tes	tan	tų	baž	ny	čia	 lai	mė	jo	 laik	raš	čio	„Kris	te	lig	Dag	blad“	
pre	mi	ją	už	pui	kią	sie	lo	va	dą.	Nuo	sta	bu,	kad	iš	70	pa	ra	pi	jų	
bu	vo	iš	rink	ta	bū	tent	ka	ta	li	kų,	ku	rių	Da	ni	jo	je	yra	vos	ke	le	tas.	
Jė	zui	tų	pa	ra	pi	jo	je	–	net	89	tau	ty	bių	žmo	nės,	į	sek	ma	die	nio	
Mi	šias	su	si	ren	ka	apie	700	pa	ra	pi	jie	čių.	Čia	dir	ba	lie	tu	viams	
ge	rai	pa	žįs	ta	mas	 t.	Char	lesas	Ed	wardsas,	 šešerius	metus	
tal	ki	nęs	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je.
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	 Ge	gu	žės	5	d.	Mad	ri	de	ka	no	ni	zuo	ja	mas	t.	Jo	se	Ma	ria	Rub	bio,	SJ.	
Jis	gi	mė	1864	m.	Pie	tų	Is	pa	ni	jo	je	ir,	bū	da	mas	dar	la	bai	jau	nas,	
įsto	jo	į	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	1887	m.	bu	vo	įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	Iš	
pra	džių	pa	skir	tas	į	pa	ra	pi	ją,	pas	kui	–	į	Mad	ri	do	ku	ni	gų	se	mi	na	ri
ją.	1906	m.	įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Nuo	1911	m.	iki	pat	mir	ties	
ne	nuils	ta	mai	dar	ba	vo	si	Mad	ri	de:	sa	kė	pa	moks	lus,	bu	vo	dva	sios	
tė	vas	ir	nuo	dėm	klau	sys,	varg	šų	ir	ap	leis	tų	jų	glo	bė	jas,	iš	ug	dęs	ir	
į	šį	dar	bą	įt	rau	kęs	ne	ma	žą	bū	rį	pa	sau	lie	čių.	Mi	rė	1929	m.	
	 1985	m.	po	pie	žius	Jo	nas	Pau	lius	II	t.	Rub	bio	pa	skel	bė	pa
lai	min	tuo	ju.

	 40	at	sto	vų	iš	13	vals	ty	bių,	su	si	rin	ku	sių	2002	m.	 lap	kri	čio	
30	d.	Lo	jo	lo	je,	įstei	gė	ig	na	ciš	ko	jo	jau	ni	mo		tin	klą	InY	go,	ku	rio	
tiks	las	–	tęs	ti	tarp	tau	ti	nį	ben	dra	dar	bia	vi	mą,	kur	ti	ir	rem	ti	nau	jas	
jau	ni	mo	veik	los	sri	tis.	Su	si	ti	ki	me	ap	tar	ta,	kaip	ig	na	ciš	ka	sis	jau
ni	mas	da	ly	vaus	Pa	sau	lio	jau	ni	mo	die	no	se	Kel	ne	2005	m.,	kaip	
pri	si	dės	prie	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	500ųjų	gi	mi	mo	me	ti	nių	
ren	gi	nių	2006	m.	Dau	giau	ga	li	ma	su	ži	no	ti	www.iny	go.org.

	 Vi	si	 Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čios	 vie	nuo	li	jų	 na	riai	 duo	da	
įža	dus,	 t.	 y.	 įsi	pa	rei	go	ja	gy	ven	ti	 va	do	vau	da	mie	si	 tri	mis	
evan	ge	li	niais	pa	ta	ri	mais:	ne	tur	to,	skais	tu	mo	ir	klus	nu	mo.	
Ka	dan	gi	kiek	vie	na	vie	nuo	li	ja	kon	kre	čiai	tuo	gy	ve	na	taip,	
kaip	nu	ro	dy	ta	jos	re	gu	lo	je	ar	kon	sti	tu	ci	jo	je,	ski	ria	si	ir	įža	dų	
da	vi	mo	tvar	ka.	Dau	ge	ly	je	vie	nuo	li	jų	pir	miau	siai	duo	da
mi	 lai	ki	ni	 įža	dai,	 t.	 y.	 bai	gu	sie	ji	 nau	jo	ky	ną	 įsi	pa	rei	go	ja	
vie	nuo	liš	kai	gy	ven	ti	tik	tam	tik	rą	lai	ką,	pa	pras	tai	dve	jus	ar	
tre	jus	me	tus.	Per	tą	lai	ką	vie	nuo	li	ja	ar	or	di	nas	taip	pat	tu	ri	

ga	li	my	bę	įsi	ti	kin	ti,	ar	kan	di	da	tas	(ė)	jiems	tin	ka.	Lai	ki	ni	įža	dai	kar	to	ja	mi	ke	le	tą	kar	tų,	tik	
po	to,	vi	sam	gy	ve	ni	mui	ap	si	spren	dus	tap	ti	vie	nuo	li	jos	na	riu,	duo	da	mi	am	ži	nie	ji	įža	dai.
	 Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	lai	ki	nų	jų	įža	dų	nė	ra.	Bai	gęs	dve	jų	me	tų	nau	jo	ky	ną	ir	ge	rai	ap	svars	tęs,	
žmo	gus	duo	da	pa	pras	tuo	sius	apaš	ta	liš	ko	ne	tur	to,	skais	tu	mo	dėl	Die	vo	ka	ra	lys	tės	ir	vie	nuo	li
nio	klus	nu	mo	įža	dus.	Taip	pat	pasi	ža	da,	kad	bai	gęs	stu	di	jas	ir	vi	są	ug	dy	mo	pro	gra	mą	(ku	ri	
daž	nai	už	trun	ka	ke	lio	li	ka	me	tų),	galutinai	taps	or	di	no	na	riu.	Šie	įža	dai	yra	am	ži	ni,	t.	y.	
duo	da	mi	vi	sam	gy	ve	ni	mui.	Ta	čiau	jei	vė	liau	pa	si	ro	dy	tų,	kad	žmogus	neįstengia	gyventi	
kaip	jė	zui	tas,	Drau	gi	ja	to	kį	na	rį	ga	li	nuo	duo	tų	įža	dų	at	leis	ti.	
	 Tik	įgi	ję	prak	ti	nio	dar	bo	pa	tir	ties,	bai	gę	vi	sas	stu	di	jas	ir	va	di	na	mą	jį	ter	cia	tą,	ku	ria	me	iš	
nau	jo	ap	mąs	to	mas	gy	ve	ni	mas	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je,	dar	kar	tą	da	ly	va	vę	mė	ne	sį	trun	kan	čio	se	
Dva	si	nė	se	pra	ty	bo	se,	jė	zui	tai	iš	kil	min	gai	duo	da	pas	ku	ti	niuo	sius	įža	dus,	ku	riais	galutinai	
tampa	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	riais.
 Š.m.balandžiomėnesį–paskutiniejidviejųLietuvosirLatvijosjėzuitųprovin
cijosnariųįžadai:balandžio21d.Kaune,Šv.PranciškausKsaverobažnyčioje,–t.
GintaroVitkaus,balandžio22d.Vilniuje,Šv.Kazimierobažnyčioje,–t.Algimanto
Gudaičio.

T.	G.	Vitkus,	SJ T.	A.	Gudaitis,	SJ
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–	 Jei	 vie	nas	 kom	piu	te
ris	 ga	li	 at	lik	ti	 de	šim	ties	
jė	zui	tų	 dar	bą,	 tai	 kam	
mums	 rū	pin	tis	 pa	šau	ki
mais	į	Drau	gi	ją?

–	Tė	ve,	mes	bu	vo	me	įpra	tę	
ma	ty	ti	ju	my	se	Jė	zų.	Da	bar	
regime	Die	vą	Tė	vą.

–	Kiek	pas	jus	nau	jo	kų?	
–	Dvi	gu	bai	ma	žiau	nei	mums	
rei	kia,	 bet	 vis	 tiek	 dvi	gu	bai	
dau	giau	nei	lie	ka!

–	Aš	 tau	 sa	kau,	Pran	ciš	kau,	 kad	
Drau	gi	jos	 at	ei	tis	 –	 kom	piu	te	ris.	
Jis	 yra	 darbš	tus,	 ty	ras,	 pa	klūs	ta	
kiek	vie	nai	 ko	man	dai,	 ne	bam	ba,	
ne	ap	kal	bi	nė	ja	ir	ne	pra	šo	pi	ni	gų...

Iš	Indijos	jėzuitų	žurnalo	„Jivan“
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Tel.	(5)	212	17	87,	faks.	(5)	212	18	76
El.	paštas:	sj@jesuit.lt
Svetainė:	www.jesuit.lt

Įmo	nės	ko	das	9189393
AB	Vil	niaus	ban	kas	
Vil	niaus	fi	lia	las
Ban	ko	ko	das	260101777
A.	s.	701315	(li	tais)
57089133	(užsie	nio	va	liu	ta)

dė ko Ja Me visieMs 
reMiantieMs:
• vil niaus Jė zui tų giM na zi Jos 
sto vyk la vie tės įren gi Mą,
• kau no Jė zui tų giM na zi Jos 
Moks lei vių re ko lek ci Jas,
• Šiau lių Šv. ig na co baž ny čios 
sto go re Mon tą,
• vil niaus Šv. ka zi Mie ro baž ny čios 
sto go bei fa sa do re Mon tą,
• ku lau tu vos re ko lek ci Jų na Mus,
• in ter ne to pro Jek tą  „skry nia“
ir ki tus Mū sų dar bus.

Šiau rės aMe ri ko Je kreip tis:
JESuITFATHErS–BALTIcPrO
JEcT
2345	W	56	ST
Chi	ca	go,	Il	li	nois	606361098	USA
Tel.	(1)	(773)	737	98	91
Faks.	(1)	(773)	737	04	86
El.	paštas:	Lit	je	suit@aol.com
Svetainė:	www.balticjesuits.org
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