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Provincijolo þodis

	 Svei	ki	nu	žur	na	lo	„Laiš	kai	bi	čiu	liams“	
skai	ty	to	jus!	Džiau	giuo	si	 vi	sais,	 ku	riems	
šis	lei	di	nys	svar	bus	ir	pra	smin	gas.	Te	gul	jį	
skai	tant	dau	giau	gied	ros	at	ei	na	į	kiek	vie	no	
mū	sų	kas	die	nį	gy	ve	ni	mą.	
	 Ka	dan	gi	 iš	 t.	An	ta	no	 Sau	lai	čio	 pe
rė	miau	 pro	vin	ci	jo	lo	 pa	rei	gas,	 no	riu	 jam	
pa	dė	ko	ti	už	iš	ti	ki	mą	tar	nys	tę	pro	vin	ci	jai	ir	
vi	sai	Jė	zaus	Drau	gi	jai	Lie	tu	vo	je.	Vie	na	iš	
svar	biau	sių	do	va	nų,	ku	rią	Die	vas	su	tei	kė	
t.	An	ta	nui,	–	pa	gar	ba	kiek	vie	nam	žmo	gui	
ir	pa	si	ti	kė	ji	mas	 juo.	 Ir	mū	sų	pro	vin	ci	jos	
na	riams	tai	pa	dė	jo	aug	ti	bei	as	me	niš	kai	at
si	skleis	ti.	Te	gul	ir	to	liau	jį	Die	vas	stip	ri	na	
bei	tei	kia	džiaugs	mą	įvai	riuo	se	sie	lo	va	dos	
ba	ruo	se	tar	nau	jant	žmo	nėms.
	 Daug	kas	klau	si	nė	ja,	kaip	bus	da	bar,	
at	si	ra	dus	nau	jam	pro	vin	ci	jo	lui?	Kas	kei
sis?	Ma	no	 at	sa	ky	mas	 pa	pras	tas	 –	 apie	
sa	vo	at	ei	tį	spren	džia	vi	sa	pro	vin	ci	ja.	2003	
m.	 sau	sio	mėn.	 vy	ko	mū	sų	 pro	vin	ci	jos	
kon	gre	ga	ci	ja,	 ku	rio	je	 tarp	ki	tų	klau	si	mų	
ap	ta	rė	me	 ir	 tai,	 ko	kie	 yra	mū	sų	 pro	vin
ci	jos	apaš	ta	la	vi	mo	pri	ori	te	tai.	Ga	li	my	bių	
apaš	ta	lau	ti	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čio	je	šian	dien	
aps	tu.	Tad	 rem	da	mie	si	 šv.	 Ig	na	co	 pa	ra
gi	ni	mu	ei	ti	ten,	kur	dau	giau	bū	tų	nau	dos	

sie	loms,	kur	 la	biau	pa	si	tar	nau	tu	me	Baž
ny	čiai	ir	žmo	nėms,	svars	tė	me,	kur	iš	tie	sų	
esa	me	 la	biau	siai	 rei	ka	lin	gi.	Ap	si	spręs	ta	
pir	me	ny	bę	teik	ti	švie	ti	mui,	aka	de	mi	niam	
dar	bui,	 pa	šau	ki	mų	ug	dy	mui,	 dva	si	nėms	
pra	ty	boms	bei	 dar	bui	 ži	niask	lai	do	je	 tai
kant	šiuo	lai	ki	nes	tech	no	lo	gi	jas.	
	 Kaip	ži	nia,	mū	sų	pro	vin	ci	ja	ap	ima	Lie
tu	vą	ir	Lat	vi	ją.	Šiuo	me	tu	trys	stu	den	tai	iš	
Lat	vi	jos	stu	di	juo	ja	fi	lo	so	fi	ją	bei	te	olo	gi	ją	
ruoš	da	mie	si	 ku	ni	gys	tės	 šven	ti	mams	 Jė
zaus	Drau	gi	jo	je.	Dar	vie	nas	lat	vis	ku	ni	gas	
Ja	nis	Prie	de	dir	ba	Ro	mo	je,	Bib li cu mo	uni
ver	si	te	te,	bei	po	rą	mė	ne	sių	kas	met	dės	to	
Ry	gos	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jo	je.	Ap	tar	da	mi	
mū	sų	 pro	vin	ci	jos	 dar	bo	 pri	ori	te	tus,	 gal
vo	ja	me,	kad	Lat	vi	jo	je	tu	rė	tu	me	apaš	ta	lau	ti	
ak	ty	viau,	nes	jau	da	bar	lat	viai	pa	sau	lie	čiai	
at	va	žiuo	ja	į	Lie	tu	vą	da	ly	vau	ti	ig	na	ciš	ko	se	
re	ko	lek	ci	jo	se.	Tad	toks	ar	pa	na	šus	apaš	ta
la	vi	mas	Lat	vi	jo	je	in	ten	sy	vės.
	 Pui	kiai	su	pran	ta	me,	kad	tai,	ką	nu	ma
tė	me,	įgy	ven	din	ti	ga	lė	si	me	tik	tai	dirb	da	mi	
drau	ge	su	pa	sau	lie	čiais.	Dėl	to	džiau	gia
mės	vi	sais	mū	sų	ben	dra	dar	biais	ir	esa	me	
jiems	nuo	šir	džiai	dė	kin	gi	už	vi	so	kią	pa	ra
mą	bei	pa	gal	bą.	

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

Pirmasis	naujojo	provincijolo	pamokslas	
Šv.	Kazimiero	bažnyčioje	š.	m.	rugsėjo	27	d.
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Provincijolo þodis

	 Lie	tu	vo	je	 ži	niask	lai	dai	 nuo	lat	 kri	ti
kuo	jant	Baž	ny	čią	 ar	 jos	 spren	di	mus,	 ir	
to	liau	 ku	ria	mas	 klai	din	gas	 Baž	ny	čios	
įvaiz	dis.	 Ta	čiau	 kai	 kas	 nors	 kri	tiš	kai	
apie	 ją	 kal	ba	ma,	 at	ro	do,	 kad	Baž	ny	čią	
su	da	ro	tik	tai	vys	ku	pai	ir	ku	ni	gai,	na,	gal	
dar	vie	nuo	liai.	O	juk	Baž	ny	čia,	ypač	po	
Va	ti	ka	no	 II	 su	si	rin	ki	mo,	 yra	 va	di	na	ma	
Die	vo	tau	ta.	Ši	są	vo	ka	la	bai	pla	ti.	Baž
ny	čia	–	tai	Die	vo	ka	ra	lys	tės	kū	ri	mas	jau	
čia,	 že	mė	je,	my	lint	bei	 au	ko	jan	tis	 taip,	
kaip	tai	da	rė	Kris	tus.	
	 Baž	ny	čia	–	tai	drau	ge	ir	pa	sau	lie	čiai,	
pa	de	dan	tys	 skelb	ti	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną.	 Į	
įvai	rius	dar	bus	 įtrauk	da	ma	pa	sau	lie	čius,	
Jė	zaus	Drau	gi	ja	sieks,	kad	Baž	ny	čia,	už	
ku	rią	yra	at	sa	kin	gi	vi	si	ti	kin	tie	ji,	bū	tų	su
vo	kia	ma	ir	pri	ima	ma	kuo	tei	sin	giau.	
	 Tad	mie	lie	ji	Kris	tų	 iš	pa	žįs	tan	tys	bro
liais	ir	se	se	rys!	Kvie	čia	me	ak	ty	viai	ir	drą
siai	 da	ly	tis	 at	sa	ko	my	be	 su	dva	si	nin	kais,	
kad	Baž	ny	čios	mi	si	ja	 bū	tų	 įgy	ven	din	ta	
–	kad	 ir	nau	jo	jo	je	Eu	ro	po	je	 žmo	nės	eitų	
Kris	taus	nu	ro	dy	tu	ke	liu,	pa	de	dan	čiu	nepa
si	klys	ti	 ren	kan	tis	 ver	ty	bes	 ir	 tei	kian	čiu	
tik	rą	ją	at	gai	vą	ir	ra	my	bę.
	 34osios	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ra	li	nės	
kon	gre	ga	ci	jos,	 vy	ku	sios	 1995	m.,	 bai
gia	ma	ja	me	do	ku	men	te	yra	to	kie	t.	Ped	ro	
Aru	pes,	SJ,	žo	džiai:	
	 „Vieš	pa	tie,	mąs	ty	da	mas	apie	mū	sų	bū
dą	veik	ti,	su	pra	tau,	kad	mū	siš	kio	vei	ki	mo	
bū	do	ide	a	las	yra	ta	va	sis	vei	ki	mo	bū	das.
	 Kris	tau,	su	teik	man	sa	vuo	sius	jaus	mus,	
kad	jais	gy	ven	čiau,	–	jaus	mus	sa	vo	sios	šir
dies,	ku	ria	my	lė	jai	Tė	vą	ir	vi	sus	žmo	nes.
	 Mo	kyk	ma	ne	ken	tė	ti	 su	ken	čian	čiai
siais,	 ne	tur	tin	gai	siais,	 ak	lai	siais,	 luošai
siais	ir	raup	suo	tai	siais.
	 Mo	kyk	mus	 ei	ti	 ta	vuo	ju	 ke	liu,	 kad	
šian	dien	 jis	pa	si	da	ry	tų	mū	sų	ke	lias,	kad	
juo	 ei	da	mi	 pri	ar	tė	tu	me	 prie	 šv.	 Ig	na	co	
aukš	to	jo	 ide	a	lo	 –	 ga	lė	tu	me	 bū	ti	 Jė	zaus	
drau	gai	ir	ben	dra	dar	biai	at	pir	ki	mo	dar	be“.

T.
	V
id
m
an
to
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im
kū
no
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J,	
nu
ot
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T. An TA nAs sAu lAi Tis, sJ

Tri	skart	gi	męs
	 Anot	 lie	tu	viš	kos	mįs	lės,	 tik	tai	 gai	dys	
gims	ta	du	kar	tus.	Ta	čiau	šių	ei	lu	čių	au	to	riui	
ten	ka	gim	ti	jau	tre	či	ą	jį	kar	tą,	nors	gie	do	ti	nei	
už	si	mer	kęs,	nei	at	si	mer	kęs	ne	mo	ka…
	 1982	m.	 pa	bai	go	je,	 kai	 t.	Le	o	no	Za
rem	bos	še	še	rių	me	tų	ka	den	ci	ja	bu	vo	be
si	bai	gian	ti,	užsie	ny	je	esan	tiems	Lie	tu	vos	
pro	vin	ci	jos	 jė	zui	tams	 rei	kė	jo	 ei	nan	čio	
pro	vin	ci	jo	lo	 pa	rei	gas.	 („Ei	nan	čio	 pa	rei
gas“,	nes	so	viet	me	čiu	ne	bu	vo	įma	no	ma	su	
Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jo	lu	t.	Jo	nu	Da	ny	la	nor
ma	liai	su	si	siek	ti.)	Be	to,	už	sie	nio	lie	tu	vių	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	ta	po	ir	Či	ka	gos	na	mų	
vy	res	niuo	ju	(de	vy	ni	ku	ni	gai,	du	bro	liai).	
Ant	ro	ji	 pa	rei	gy	bė	 iš	li	ko	 ir	 ta	da,	kai	nuo	
1990	m.	jau	bu	vo	ga	li	ma	lais	vai	ben	dra
dar	biau	ti	su	1989	m.	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jo	lu	
ta	pu	siu	t.	Jo	nu	Bo	ru	ta.
	 Įpu	sė	jus	1997ie	siems,	t.	Jo	nas	Bo	ru	ta	
bu	vo	pa	skir	tas	vys	ku	pu.	Tad	te	ko	ne	tik	vėl	
per	im	ti	pro	vin	ci	jo	lo	pa	rei	gas,	bet	ir	pra	dė	ti	
nau	ją	gy	ve	ni	mą	Vil	niu	je	po	56	me	tų,	pra
leis	tų	už	sie	niuo	se.
	 Šių	me	tų	 rug	sė	jo	 27	 d.	 Lie	tu	vos	 ir	
Lat	vi	jos	pro	vin	ci	jos	va	džias	 t.	ge	ne	ro	las	
pa	ti	kė	jo	t.	Al	do	nui	Gu	dai	čiui.	
	 Po	 22	 va	do	va	vi	mo	me	tų	 tam	pu	 ei	li
niu	ben	druo	me	nės	na	riu.	Ten	ka	mo	ky	tis	
nak	ti	mis	 ne	be	si	rū	pin	ti,	 die	ną	 ne	laks	ty	ti,	
am	ži	nai	 ne	po	sė	džiau	ti,	 ne	šo	ki	nė	ti	 tarp	
tri	jų	te	le	fo	nų,	ne	nak	ti	nė	ti	raš	ti	nė	je	ir	ne
be	svei	kin	ti	auš	ros.	Jau	bu	vo	pro	gos	pa	si
džiaug	ti	ru	dens	gė	lė	mis	bei	spal	vo	mis,	vėl,	
kiek	de	ra,	 skai	ty	ti.	At	sa	ky	mų	dar	 lau	kia	
krū	vos	as	me	ni	nių	laiš	kų,	de	šim	tys	met	rų	
tvar	ky	ti	nos	me	džia	gos	įvai	riai	veik	lai	bei	
lei	di	niams,	ne	iš	ban	dy	ti	val	gių	re	cep	tai	ir	
ne	baig	ti	rank	dar	biai.
	 Bet	 vi	sų	 pir	ma	no	ri	si	 dė	ko	ti	 vi	siems	
jė	zui	tams	ir	mū	sų	bi	čiu	liams,	ku	rie	kar	tu	

dir	bo,	 sie	lo	jo	si,	 rė	mė,	 pa	ta	rė,	 pa	lai	kė	 ir	
pa	drą	si	no,	kad	ga	lė	tu	me	siek	ti	už	si	brėž
tų	už	da	vi	nių	ir	kad	ben	dra	tar	nys	tė,	ypač	
jau	ni	mui,	bū	tų	nuo	šir	di	ir	ko	ky	biš	ka.
	 La	bai	ge	rai	at	si	me	nu	pa	čio	je	sa	vo	jė
zui	tiš	ko	gy	ve	ni	mo	pra	džio	je	šir	din	įsi	dė	tą	
ryž	tą	–	vi	sais	bū	dais	pa	dė	ti	vy	res	nia	jam,	
kad	 kuo	 sklan	džiau	 ga	lė	tų	 jė	zui	tų	 ben
druo	me	ni	niam	gy	ve	ni	mui	 bei	 apaš	ta	liš
kiems	dar	bams	va	do	vau	ti.	Pa	si	ro	do,	vi	sai	
prak	tiš	kas	sau	pa	ta	ri	mas,	kai	Lie	tu	vos	ir	
Lat	vi	jos	jė	zui	tų	ne	daug	ir	pa	si	mai	ny	da	mi	
ima	mės	to	kios	at	sa	ko	my	bės.
	 No	rė	tų	si	pa	ra	šy	ti,	ko	dar	–	be	nuo	la	ti	nio	
dė	kin	gu	mo	 ir	 rū	pes	tin	gos	pa	ra	mos	va	do
vau	jan	tiems	–	per	 tuos	du	de	šimt	me	čius	
iš	mo	kau.	Bet	at	si	mi	ni	mus	pra	dė	siu	ra	šy	ti,	
kai	įpu	sė	siu	sa	vo	nau	ją	jį	gy	ve	ni	mą.	Tik	ne
si	no	ri	pa	kliū	ti	į	a.	a.	bro	lio	Pet	ro	Klei	no	to	
(nie	kada	ne	baig	tų)	pri	si	mi	ni	mų	„pin	kles“	
–	 jis	už	tru	ko	ket	ve	rius	me	tus,	kol	 ap	ra	šė	
po	ros	me	tų	gy	ve	ni	mą	nau	jo	ky	ne…
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Mûsø istorija

	 Ker	ti	nį	 ak	me	nį	
at	si	ku	rian	čiai	Lie	tu
vos	 jė	zui	tų	 pro	vin
ci	jai,	 ga	li	ma	 sa	ky	ti,	
pa	dė	jo	Kau	no	ku	ni
gų	se	mi	na	ri	jos	auk
lė	ti	nis	 Be	ne	dik	tas	
An	druš	ka,	 1903	m.	
ko	vo	3	d.	slap	ta	per
ėjęs	Ru	si	jos	–	Aust
ri	jos	 sie	ną	 ir	 įsto	jęs	
į	 Ga	li	ci	jos	 jė	zui	tų	
nau	jo	ky	ną.	Gy	ven
da	mas	Aust	ri	jo	je	jis	su	si	pa	ži	no	su	vė	liau	
Drau	gi	jos	 ge	ne	ro	lu	 ta	pu	siu	 t.	Vla	di	mi	ru	
Le	do	chov	skiu,	ku	riam	ir	bu	vo	lem	ta	įsteig	ti	
Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją.
	 Bai	gęs	 stu	di	jas	Aust	ri	jo	je	 ir	An	gli	jo	je,	
1919	m.	rug	pjū	tį	t.	An	druš	ka	grį	žo	į	Kau	ną	
ir	ta	po	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	pro	fe	so	riu	mi.	Po	
me	tų	 jis	ge	ne	ro	lui	 t.	Le	do	chov	skiui	pa	ra	šė	
iš	sa	mų	laiš	ką	apie	re	li	gi	nę	pa	dė	tį	Lie	tu	vo	je,	
pra	šy	da	mas	lei	di	mo	steig	ti	Kau	ne	mo	kyk	lą.	
Nors	ge	ne	ro	las	bu	vo	la	bai	pa	lan	kus	Lie	tu	vai,	
šio	klau	si	mo	svars	ty	mą	dėl	ne	ra	mios	to	me	to	
po	li	ti	nės	pa	dė	ties	ku	riam	lai	kui	ati	dė	jo.
	 Ant	rą	jį	 aks	ti	ną	 su	si	do	mė	ti	 Lie	tu	va	 t.	
ge	ne	ro	lui,	ma	tyt,	bus	da	vęs	klie	ri	kas	Juo	zas	
Venc	kus.	1918	m.	jis	įsto	jo	į	Kau	no	ku	ni	gų	

Nukirstasmedisleidžiaatžalas

 1569m. pirmiesiems jėzuitams atvykus įLietuvą, jų gretos labai greitai
išaugo.BuvoįsteigtaLietuvosjėzuitųprovincija,tapusivienadidžiausiųpa
saulyje.Kai 1773m. JėzausDraugija popiežiaus dekretu buvo panaikinta,
RusijoscarienėJekaterinasavošalyjeneleidotodekretoskelbti.Taipišliko
irdalisLietuvosprovincijosjėzuitų.1814m.Draugijavėlbuvoatgaivinta,ta
čiauRusijojejėzuitųveikląnetrukusuždrauduspasibaigėirlietuviųjėzuitų
gyvavimas.Tik1923m.,po150metųpertraukos,Lietuvojevėlimadarbuotis
jėzuitai.
 MinėdamijėzuitųveiklosatkūrimoLietuvoje80metį,pateikiamekeletą
t.BroniausKrištanavičiaus,SJ,rūpesčiusurinktosiržurnale„Laiškailietu
viams“spausdintostarpukariolietuviųjėzuitųistorijosfragmentų.

T.	B.	Andruška

se	mi	na	ri	ją,	ku	rio	je	ne	tru	kus	su	si	pa	ži	no	su	
t.	An	druš	ka.	Kai	J.	Venc	kus	jam	pri	si	pa	ži
no	no	rįs	 tap	ti	 jė	zui	tu,	 t.	Be	ne	dik	tas	pa	ta	rė	
kreip	tis	 į	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	ją.	Vė	liau	 jos	
pro	vin	ci	jo	lu	 ta	pęs	 t.	Ber	nar	das	Bley	 ra	šė,	
kad	1920ųjų	ru	de	nį	Vo	kie	ti	ją	pa	sie	ku	sio	J.	
Venc	kaus	pra	šy	mu	pra	džio	je	jie	bu	vę	la	bai	
nu	ste	bin	ti,	ta	čiau	kan	di	da	tas	iš	Ry	tų	pra	džiu
gi	nęs	vi	są	nau	jo	ky	ną.	To	ji	nuo	tai	ka	ne	tru	kus	
per	si	me	tė	ir	į	or	di	no	cen	trą,	nes	1922	m.	t.	
Bley	nu	vy	ko	į	Ro	mą	ir	t.	ge	ne	ro	lui	pa	pa	sa
ko	jo	ne	tik	apie	tai,	kad	į	Drau	gi	ją	įsto	jo	J.	
Venc	kus,	bet	 ir	 apie	ki	tą	 lie	tu	vį	–	klie	ri	ką	
Jo	ną	Paukštį,	–	no	rin	tį	sto	ti	į	nau	jo	ky	ną.	
	 Ge	ne	ro	las	Le	do	chov	skis	 bu	vo	pla	taus	
aki	ra	čio	ir	drą	sių	už	mo	jų	žmo	gus.	T.	An	druš
kos	pra	šy	mas	bei	du	lie	tu	viai	kan	di	da	tai	jam	
bu	vo	žen	klas,	kad	jė	zui	tai	ga	li	grįž	ti	į	se	ną	
dar	bo	lau	ką,	ku	ria	me	anks	čiau	taip	sėk	min
gai	apaš	ta	la	vo.	
	 Jau	rug	sė	jo	mė	ne	sį	jo	siųstas	t.	Bley	ap
si	lan	kė	Kau	ne,	kur	su	si	ti	ko	su	svar	biau	siais	
vys	ku	pi	jos	au	to	ri	te	tais	ir	ge	ne	ro	lui	pra	ne	šė,	
kad	jė	zui	tų	sugrįžtant	čia	ne	kan	triai	lau	kia
ma.	Sa	vo	 ruož	tu	ge	ne	ro	las	nu	ro	dė	Va	ka	rų	
Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jai	rū	pin	tis	Lie	tu	va	ir	pra
džio	je	skir	ti	bent	vie	ną	rū	pes	tin	gai	pa	rink	tą	
tė	vą,	nes	t.	An	druš	ka	šiam	dar	bui	dar	ne	tu	rė	jo	
rei	kia	mos	pa	tir	ties.	Ap	svars	tę	 šį	 pra	šy	mą,	
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T.	J.	Kipas	–	centre	

vo	kie	čių	jė	zui	tai	į	Lie	tu	vą	nu	ta	rė	siųs	ti	ter
cia	tą	bai	gian	tį	t.	Jo	ną	Gerardą	Ki	pą.	Jis	bu	vo	
įdo	mi	ir	pa	trauk	li	as	me	ny	bė.	Ka	dan	gi	sa	vo	
aki	ra	tį	ga	lė	jo	pra	plės	ti	ne	tik	Vo	kie	ti	jo	je	bei	
Aust	ri	jo	je,	bet	ir	Olan	di	jo	je,	Ita	li	jo	je,	Pran
cū	zi	jo	je,	Len	ki	jo	je,	Ru	si	jo	je,	net	gi	In	di	jo	je,	
grei	tai	su	sio	rien	ta	vo	ir	Lie	tu	vo	je,	kur	keletą	
kartų	 kaip	 kariuomenės	 kapelionas	 buvo	
atvykęs	per	 I	pasaulinį	karą.	 Iš	pri	gim	ties	
bū	da	mas	op	ti	mis	tas,	 jaus	da	mas	vy	res	nių	jų	
pa	si	ti	kė	ji	mą	bei	 su	vok	da	mas,	koks	di	de	lis	
už	da	vi	nys	 jam	 te	ko,	1923	m.	 liepos	 20	 d.	
pasiekęs	Kauną	at	si	da	vė	jam	be	iš	ly	gų,	ne
gai	lė	da	mas	nei	sa	vo,	nei	ben	dra	dar	bių	jė	gų.	
O	jų	rei	kė	jo	la	bai	daug…
	 Vie	na	se	niau	sių	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų	–	Kau
no	jė	zui	tų	ko	le	gi	ja,	ku	rią	po	il	gos	per	trau	kos	
jė	zui	tai	ruo	šė	si	at	gau	ti	ir	at	kur	ti,	–	bu	vo	įsteig
ta	dar	1649	m.,	jė	zui	tais	ta	pu	sių	tri	jų	bro	lių	
Ko	ja	la	vi	čių	pa	stan	go	mis.	Pa	nai	ki	nus	jė	zui	tų	
or	di	ną,	ko	le	gi	jos	pa	sta	tai	kar	tu	su	baž	ny	čia	
ga	liau	siai	ati	te	ko	sta	čia	ti	kių	vys	ku	pui.	Il	gai
niui	ko	le	gi	ja	nu	sto	jo	veik	ti,	o	baž	ny	čia	ta	po	
cerk	ve.	Bai	gian	tis	I	pa	sau	li	niam	ka	rui,	pa
sta	tai,	o	ypač	baž	ny	čia,	bu	vo	taip	nu	nio	ko	ti,	
kad	Kau	ne	ap	si	lan	kęs	t.	Bley	siū	lė	jė	zui	tams	
jos	iš	vi	so	ne	be	per	im	ti,	nes	re	mon	to	iš	lai	dos	
ge	ro	kai	 vir	šy	tų	 ka	ro	 nu	a	lin	tos	Vo	kie	ti	jos	
pro	vin	ci	jos	fi	nan	si	nes	ga	li	my	bes.	Su	ži	no	jęs	
apie	to	kius	ke	ti	ni	mus,	klie	ri	kas	J.	Venc	kus	
pra	dė	jo	 įti	ki	nė	ti	 vo	kie	čių	 pro	vin	ci	jos	 vy
res	ny	bę,	 kad	 tė	vai	 jė	zui	tai	 bū	ti	nai	 pri	va	lo	
per	im	ti	 ir	 baž	ny	čią,	 nes	pra	mo	kę	 lie	tu	vių	
kal	bos	jie	čia	ga	lė	sią	sa	ky	ti	pa	moks	lus	bei	
ki	taip	plės	ti	 sa	vo	 apaš	ta	la	vi	mą.	Po	
il	gų	svars	ty	mų	bu	vo	nu	spręs	ta,	kad	
pe	ri	mant	ko	le	gi	ją	 bū	ti	na	per	im	ti	 ir	
baž	ny	čią.
	 Po	 I	 pa	sau	li	nio	 ka	ro	 bu	vu	sios	
Jė	zui	tų	 ko	le	gi	jos	 ad	mi	nist	ra	vi	mu	
rū	pi	no	si	 prel.	A.	 Damb	raus	kas.	
Ry	ti	nia	me	 ko	le	gi	jos	 spar	ne	 bu	vo	
įsi	kū	ręs	Švč.	Tre	jy	bės	pa	ra	pi	jos	kle
bo	nas	prel.	P.	Ja	nu	še	vi	čius.	Pa	de	dant	
Ame	ri	kos	 lie	tu	viams,	 jis	 už	den	gė	
nau	ją	 sto	gą,	nu	pir	ko	ma	ši	nų	ama	tų	
mo	kyk	lai	ir	įstei	gė	Kū	di	kė	lio	Jė	zaus	

drau	gi	jos	naš	lai	ty	ną.	Va	ka	ri	nia	me	ko	le	gi	jos	
spar	ne	gy	ve	no	Švč.	Jė	zaus	Šir	dies	kon	gre
ga	ci	jos	vie	nuo	lės,	va	di	na	mos	tiesiog	šir	die
tė	mis.	Čia	bu	vo	įsi	kū	ręs	se	se	lių	vie	nuo	ly	no	
cen	tras,	 nau	jo	ky	nas,	mer	gai	čių	mo	ky	to	jų	
se	mi	na	ri	ja	bei	kuk	lus	ben	dra	bu	tis.	Se	se	lės	
tvar	kė	si	 ir	Per	kū	no	na	muo	se.	Taip	 at	ro	dė	
se	no	ji	Kau	no	ko	le	gi	ja,	ku	rio	je	tė	vai	jė	zui	tai	
tu	rė	jo	iš	nau	jo	im	tis	sa	vo	mi	si	jos.
	 Ne	įma	no	ma	iš	var	din	ti	vi	sų	t.	Ki	po	rū	pes
čių	ir	jo	nu	veik	tų	dar	bų	pir	mai	siais	me	tais	
at	vy	kus	į	Kau	ną.	Juo	la	biau	kad	t.	An	druš	ka	
ne	ką	te	ga	lė	jo	pa	gel	bė	ti,	nes	vys	ku	pas	pa	gei
da	vo,	kad	jis	ir	to	liau	lik	tų	ku	ni	gų	se	mi	na
ri	jo	je.	Ta	čiau	pats	t.	Ki	pas	tu	rė	jo	pa	grin	do	
ma	ny	ti,	kad	pir	mie	ji	jo	me	tai	Lie	tu	vo	je	bu	vo	
pa	kan	ka	mai	 sėk	min	gi:	 jis	 spar	čiai	mo	kė	si	
lie	tu	viš	kai	ir	jau	pa	jė	gė	sa	ky	ti	pa	moks	lus	(po	
me	tų	lie	tu	viš	kai	kal	bė	jo	ga	na	tai	syk	lin	gai),	
baž	ny	čio	je	vy	ko	re	mon	tas,	bu	vo	pla	nuo	ja	mi	
ko	le	gi	jos	re	mon	to	dar	bai,	vi	suo	me	nė	iš	reiš
kė	di	de	lį	pa	si	ti	kė	ji	mą,	val	džia	ir	pa	vie	niai	
as	me	nys	su	tei	kė	pa	gal	bos,	o	nau	jas	kan	di
da	tas	Juo	zas	Be	lec	kas	bu	vo	tar	si	žen	klas,	
kad	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	at	kū	ri	mas	
nė	ra	tuš	čia	sva	jo	nė.	Be	to,	tų	pa	čių	me	tų	
spa	lį	Olan	di	jo	je	 nau	jo	ky	ną	 pra	dė	jo	 kun.	
Jo	nas	Bru	ži	kas.	Tad	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jos	
bran	duo	lys,	su	si	de	dan	tis	 iš	 t.	An	druš	kos,	
J.	Venc	kaus,	J.	Paukš	čio	ir	kun.	J.	Bru	ži	ko,	
bu	vo	su	bur	tas.
	 Per	ne	pa	pras	tai	 trum	pą	 lai	ką	 su	re	mon
tuo	ta	ir	1924	m.	ge	gu	žės	11	d.	pa	šven	tin	ta	
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Jė	zui	tų	baž	ny	čia	vi	sa	me	Kau	ne	ne	tru	kus	ėmė	
gar	sė	ti	ne	tik	sa	vo	gro	žiu,	bet	ir	tė	vų	jė	zui	tų	
at	nau	jin	to	mis	 ge	gu	ži	nė	mis	 bei	 bir	že	li	nė
mis	pa	mal	do	mis,	Mi	šio	mis	 at	ei	ti	nin	kams,	
stu	den	tams	ir	moks	lei	viams	bei	pui	kiai	gie
dan	čiu	baž	ny	čios	cho	ru,	ku	riam	va	do	va	vo	
mu	zi	ka	lu	sis	t.	An	druš	ka.	Bir	že	ly	je	tė	vai	jė
zui	tai	ga	vo	Švie	ti	mo	mi	nist	ro	lei	di	mą	ru	de	nį	
ati	da	ry	ti	kla	si	ki	nę	gim	na	zi	ją.	Be	tam	rei	ka	lui	
bū	ti	nos	fi	nan	si	nės	pa	ra	mos,	ku	rią	 t.	Ki	pas	
tel	kė	iš	įvai	rių	šal	ti	nių,	su	lau	kta	ir	Drau	gi	jos	
pa	gal	bos:	 iš	Vo	kie	ti	jos	dės	ty	ti	 gim	na	zi	jo	je	
tu	rė	jo	at	vyk	ti	t.	An	ta	nas	Fen	ge	ris,	iš	JAV	–	
klie	ri	kas	An	ta	nas	Meš	lis,	tuo	me	tu	pri	klau	sęs	
Nau	jo	sios	An	gli	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jai.	Nors	
bu	vo	 gi	męs	 JAV,	 su	ži	no	jęs,	 kad	 jė	zui	tai	
ku	ria	si	Kau	ne,	 pa	si	siū	lė	 čia	mo	ky	to	jau	ti.	
Dirb	ti	gim	na	zi	jo	je	iš	nau	jo	ky	no	at	vy	ko	ir	
J.	Paukš	tys.	Ka	dan	gi	 t.	Ki	pas	bu	vo	Vo	kie
ti	jos	pi	lie	tis,	 gim	na	zi	jos	di	rek	to	riu	mi	 tap	ti	
ne	ga	lė	jo,	ta	čiau	Švie	ti	mo	mi	nist	ras	lei	do	jam	
rū	pin	tis	gim	na	zi	jos	rei	ka	lais	ir	be	šio	ti	tu	lo.	
Tad	sa	vo	dar	bą	1924	m.	gim	na	zi	ja	pra	dė	jo	
ofi	cia	liai	ne	tu	rė	da	ma	di	rek	to	riaus.	Ne	pai	sant	
to,	 po	ke	le	to	me	tų	gim	na	zis	tams	pra	dė	jus	
dė	vė	ti	 tam	siai	mė	ly	nos	 spal	vos	ke	pu	rai	tes	
su	me	ta	li	niu	žen	kle	liu	prie	ša	ky,	ku	ria	me	bu
vo	įra	šy	tos	trys	rai	dės	KJG	–	Kau	no	jė	zui	tų	
gim	na	zi	ja	–	dau	gu	ma	tas	rai	des	aiš	kin	da	vo	
taip:	Ki	po	Jo	no	gim	na	zi	ja,	–	nes	šis	var	das	
nuo	gim	na	zi	jos	bu	vo	ne	at	sie	ja	mas.	
	 Vė	liau	gim	na	zi	ja	išgar	sė	jo	ir	ne	vien	pe
da	go	gais	jė	zui	tais.	Jo	je	dės	tė	ra	šy	to	jai	J.	Tu
masVaiž	gan	tas,	A.	Vai	čiu	lai	tis,	kal	bi	nin	kai	K.	
Ul	vy	das,	J.	Tal	man	tas,	ver	tė	jas	V.	Šiugž	di	nis.	
Gim	na	zi	jo	je	mo	kė	si	ir	ją	bai	gė	daug	įžy	mių	
žmo	nių:	 is	to	ri	kas,	Po	pie	žiš	ko	jo	Gri	ga	liaus	
uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rius	P.	Ra	bi	kaus	kas,	SJ,	
kar	di	no	las	V.	Slad	ke	vi	čius,	MIC,	vysk.	Vl.	
Mi	che	le	vi	čius,	tė	vas	ka	pu	ci	nas	M.	St.	Dob
ro	vols	kis,	re	ži	sie	rius	J.	Mil	ti	nis,	dra	ma	tur	gas	
A.	 J.	Land	sber	gis,	 dai	li	nin	kas	Ž.	Mik	šys,	
gy	dy	to	jas,	li	te	ra	tas	ir	dai	li	nin	kas	J.	Kau	pas,	
ra	šy	to	jas	V.	Si	ri	jos	Gi	ra,	Eu	ro	pos	krep	ši	nio	
čem	pio	nas	Z.	Pu	zi	naus	kas.
	 Baig	da	mi	ant	ruo	sius	dar	bo	me	tus	Lie	tu
vo	je,	jė	zui	tai	tu	rė	jo	kuo	pa	si	džiaug	ti:	pra	džios	

mo	kyk	lai	ne	trū	ko	nei	mo	ki	nių,	nei	mo	ky	to	jų,	
su	lau	kus	sva	rios	Va	ti	ka	no	pa	gal	bos,	 su	ma
žė	jo	fi	nan	si	nių	 rū	pes	čių	 ir	bu	vo	sėk	min	gai	
už	baig	ti	 sta	ty	bos	dar	bai,	pa	ky	lė	ję	ko	le	gi	ją	
dar	dviem	aukš	tais.	Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	ja	da
vė	lei	di	mą	ati	da	ry	ti	an	trą	ir	tre	čią	gim	na	zi	jos	
kla	ses,	ki	tais	me	tais	–	ket	vir	tą,	o	A.	Sme	to
nos	ini	cia	ty	va	net	ir	penk	tą,	kad	jo	je	ga	lė	tų	
mo	ky	tis	jo	sū	nus.	Anais	lai	kais	toks	ges	tas	
tė	vams	jė	zui	tams	bu	vo	la	bai	nau	din	gas,	nes	
prie	jų	ne	tru	kus	pra	dė	jo	ka	bi	nė	tis	so	cia	lis	tų	
val	džia.	Di	de	lė	gim	na	zi	jos	rė	mė	ja	bu	vo	tė	vų	
ko	mi	te	to	pir	mi	nin	kė	S.	Sme	to	nie	nė,	 daug	
pri	si	dė	ju	si	gau	nant	pa	sko	lą	va	ka	ri	nio	gim
na	zi	jos	spar	no	tre	čio	jo	 ir	ket	vir	to	jo	aukš	tų	
sta	ty	bai.	Kad	jė	zui	tus	ge	riau	pa	žin	tų	pla	čio	ji	
vi	suo	me	nė,	t.	B.	An	druš	ka	iš	lei	do	bro	šiū	rą	
„Jė	zui	tai:	kas	jie	yra	ir	ko	jie	no	ri“.	
	 Tuo	me	tu	 į	 Jė	zaus	Drau	gi	ją	pa	no	ru	sių	
įsto	ti	10	nau	jų	kan	di	da	tų	bu	vo	įtrauk	ti	į	pa
pras	tus	na	mų	dar	bus:	vie	niems	 te	ko	šluo	ti	
mo	kyk	los	 ir	 vie	nuo	ly	no	pa	tal	pas,	 ki	tiems	
dirb	ti	val	gyk	lo	je	ir	vir	tu	vė	je,	dar	ki	ti	va	ly	da
vo	iš	kie	mo	sta	ty	bos	nuolaužas.	Dar	bas	bu	vo	
sun	kus,	dirb	ti	rei	kė	jo	daug,	ta	čiau	tai	tik	ri	no	
kan	di	da	tų	pasiryžimą	ir	grū	di	no	va	lią.	Kar	tu	
triū	sę	pir	mie	ji	trys	bro	liai	vo	kie	čiai,	su	ge	bė	ję	
at	lik	ti	 įvai	riau	sius	dar	bus	nuo	sta	ty	bi	nin	ko	
iki	ke	pė	jo,	su	tau	pė	na	mams	daug	pi	ni	gų	ir	
pa	ro	dė	lie	tu	viams	kan	di	da	tams,	koks	iš	tie	sų	
yra	bro	lių	gy	ve	ni	mas.	Kol	kan	di	da	tų	bu	vo	
ne	daug,	ne	tru	kus	 jie	bū	da	vo	 iš	siun	čia	mi	 į	
už	sie	nį,	daž	niau	siai	Olan	di	ją	ir	An	gli	ją,	kad	
bai	gę	nau	jo	ky	ną	vėl	 grįž	tų	 į	Lie	tu	vą.	Kai	
dėl	įvai	rių	prie	žas	čių	pa	ly	gin	ti	daug	kan	di
da	tų	pra	dė	jo	 iš	nau	jo	ky	no	 iš	sto	ti,	 t.	Ki	pas	
nu	spren	dė	 juos	 ge	riau	 „iš	si	jo	ti“	Kau	ne	 ir	
pra	tę	sė	kan	di	da	tū	ros	lai	ką.	Tie	sa,	kan	di	da	tus	
į	klie	ri	kus	iš	leis	da	vo	ga	na	grei	tai,	bet	kan
di	da	tams	į	bro	lius	tek	da	vo	ge	ro	kai	pa	lauk	ti,	
nes	dėl	dau	gy	bės	rū	pes	čių	gim	na	zi	jo	je	t.	Ki
pas	ne	ga	lė	jo	jiems	skir	ti	pa	kan	ka	mai	lai	ko.
	 1926	m.	va	sa	rą,	bai	gęs	nau	jo	ky	ną	ir	fi
lo	so	fi	jos	stu	di	jas,	į	Kau	ną	par	vy	ko	t.	Jo	nas	
Bru	ži	kas.	 Jis	 bu	vo	 pa	skir	tas	 gim	na	zi	jos	
di	rek	to	riu	mi,	nors	iš	tie	sų	vi	sus	gim	na	zi	jos	
rei	ka	lus	ir	to	liau	tvar	kė	t.	Ki	pas,	daž	nai	tar
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da	ma	sis	net	su	pa	čiu	pre	zi	den	tu.	Tik	1933	m.	
rug	pjū	tį,	kai	t.	Ki	pas	ga	vo	Lie	tu	vos	pi	lie	ty	bę,	
ofi	cia	liai	 ga	lė	jo	 bū	ti	 pa	skir	tas	 gim	na	zi	jos	
di	rek	to	riu	mi.	Ta	čiau	 dar	 1929	m.	 ru	de	nį	
Švie	ti	mo	mi	nist	ras	su	ti	ko,	kad	t.	Bru	ži	kas,	
lik	da	mas	gim	na	zi	jos	di	rek	to	riu	mi,	bū	tų	iš
lais	vin	tas	nuo	tie	sio	gi	nio	dar	bo	mo	kyk	lo	je	
ir	va	do	vau	tų	mi	si	joms	pro	vin	ci	jo	je,	nes	šis	
dar	bas	 liau	dies	 apaš	ta	lu	va	di	na	mam	 tė	vui	
ypač	ge	rai	se	kė	si.	

						Tuo	me	tu	mi	si	jo	mis	
bu	vo	va	di	na	mas	ke	lias	
die	nas	 ar	 net	 sa	vai	tes	
trun	kan	tis	 pa	moks	la	vi
mas,	 skir	tas	 dva	si	niam	
ti	kin	čių	jų	 at	si	nau	ji	ni
mui.	Pa	mo	ky	mais	ir	pa
ta	ri	mais	mi	si	jų	va	do	vai	
steng	da	vo	si	 ti	kin	tie
siems	pa	dė	ti	su	vok	ti	pa
grin	di	nes	ti	kė	ji	mo	tie	sas,	
sie	da	mi	jas	su	kas	die	niu	
gy	ve	ni	mu.	 Jei	gu	 da	ly

vių	bū	da	vo	daug,	mi	si	jos	vyk	da	vo	at	ski	rai	
vy	rams,	mo	te	rims	ir	vai	kams.	Tė	vai	jė	zui
tai	mi	si	joms	va	do	vau	da	vo	 rem	da	mie	si	 šv.	
Ig	na	co	Lo	jo	los	Dva	si	nė	mis	pra	ty	bo	mis,	de
rin	da	mi	jas	prie	da	ly	vių	iš	si	la	vi	ni	mo,	luo	mo	
ar	pro	fe	si	jos.	Gar	sas	apie	mi	si	jas,	ku	rioms	
va	do	va	vo	t.	Bru	ži	kas,	grei	tai	pa	sie	kė	JAV	gy
ve	nan	čius	lie	tu	vius.	Jie	kvie	tė	tė	vą	ap	lan	ky	ti	
ir	jų	pa	ra	pi	jas.	Vy	res	nie	siems	su	ti	kus,	1931	
m.	rug	pjū	tį	jis	iš	vy	ko	į	JAV,	pa	si	ė	męs	4	to	nas	
re	li	gi	nio	po	bū	džio	kny	gų.	Čia	apaš	ta	la	vo	net	
še	še	rius	me	tus.	Pa	teik	da	mas	vie	ne	rių	me	tų	
dar	bo	 ata	skai	tą	Či	ka	gos	 pro	vin	ci	jo	lui,	 jis	
nu	ro	dė,	kad	tais	me	tais	mi	si	jose	praleido	net	
46	sa	vai	tes!	Nors	ir	ga	vo	t.	Ki	po	nu	ro	dy	mą	
še	šias	sa	vai	tes	apaš	ta	lau	ti,	o	sep	tin	tą	ją	il	sė	tis,	
per	še	še	rius	me	tus	vis	tiek	su	si	da	rė	dau	giau	
kaip	200	sa	vai	čių	mi	si	jų	ir	apie	ket	vir	tis	mi
li	jo	no	iš	klau	sy	tų	iš	pa	žin	čių…	Pri	min	da	mas	
tau	tie	čiams	 apie	 lie	tu	vių	 jė	zui	tų	 veik	lą	
Kau	ne,	t.	Bru	ži	kas	su	rin	ko	ne	ma	žai	au	kų,	taip	
pa	leng	vin	da	mas	pro	vin	ci	jos	fi	nan	si	nę	pa	dė	tį.
	 Gim	na	zi	jos	vai	rą	to	liau	tvir	tai	lai	kant	t.	
Ki	pui,	jau	1926	m.	su	si	bū	rė	se	ną	sias	jė	zui	tų	
ko	le	gi	jų	tra	di	ci	jas	pra	tę	sęs	gim	na	zi	jos	te	at
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ras,	ku	rio	pa	sta	ty	mų	re	ži	suo	ti	ne	si	bo	dė	jo	net	
ir	Vals	ty	bės	te	at	ro	ak	to	riai,	o	vai	di	ni	mai	su	
di	de	liu	pa	si	se	ki	mu	net	po	ke	le	tą	kar	tų	bu
vo	 ro	do	mi	mies	to	vi	suo	me	nei.	Kau	nie	čiai	
plūs	da	vo	ir	į	gim	na	zi	jo	je	ren	gia	mus	tau	ti	nių,	
vals	ty	bi	nių	šven	čių,	žy	mių	Lie	tu	vos	 ir	už
sie	nio	vei	kė	jų	mi	nė	ji	mus,	ku	riuo	se	ne	kar	tą	
kon	cer	tuo	da	vo	 ir	 sėk	min	gai	 gim	na	zi	jo	je	
gy	va	vę	pu	čia	mų	jų	bei	sty	gi	nių	in	stru	men	tų	
or	kest	rai.	Čia	vei	kė	at	ei	ti	nin	kų,	skau	tų	or	ga
ni	za	ci	jos,	Ma	ri	jos	 so	da	li	ci	ja,	ki	ti	 re	li	gi	niai	
bū	re	liai,	bu	vo	lei	džia	mi	kla	sių	laik	raš	tė	liai.	
Di	de	lis	 dė	me	sys	gim	na	zi	jo	je	 bu	vo	 ski	ria
mas	 ir	mo	ky	mo	prie	mo	nėms.	Pa	laips	niui	
įreng	ti	tur	tin	gi	ir	tuo	lai	ku	mo	der	nūs	fi	zi	kos	
bei	che	mi	jos	ka	bi	ne	tai,	o	gam	tos	mu	zie	jus,	
ku	rio	da	lis	eks	po	na	tų	da	bar	yra	T.	Iva	naus	ko	
mu	zie	ju	je,	anot	Kau	no	spau	dos,	bu	vo	ver	tas	
gau	sių	lan	ky	to	jų.
	 Nuo	1931	m.	sau	sio,	t.	Ki	po	rū	pes	čiu	įsi
gi	jus	ge	rą	ki	no	apa	ra	tū	rą,	gim	na	zi	jos	sa	lė	je	
bū	da	vo	ro	do	mi	rink	ti	niai	fil	mai,	ku	rių	žiū	rė	ti	
at	ei	da	vo	Kau	no	dva	si	nin	ki	ja,	 se	mi	na	ris	tai	
bei	mies	to	vi	suo	me	nė.	Pel	nas	už	par	duo	tus	
bi	lie	tus	 bu	vo	 ski	ria	mas	Pa	gry	žu	vio	 nau
jo	ky	no	 iš	lai	ky	mui.	1933	m.	baig	tas	 sta	ty	ti	
jė	zui	tų	va	sar	na	mis	Ku	lau	tu	vo	je,	grei	tai	ta	pęs	
ir	gim	na	zi	jos	mo	ki	nių,	mo	ky	to	jų	bei	klie	ri	kų	
atos	to	gų	vie	ta.	To	li	skli	do	gar	sas	apie	va	sar
na	mio	„lai	vy	ną“	–	2	bu	ri	nes	ir	5	ir	kli	nes	val
tis	bei	3	bai	da	res,	–	ku	riomis	kar	tais	bū	da	vo	
plau	kia	ma	tie	siai	iš	Kau	no.
	 Dirb	da	mi	gim	na	zi	jo	je,	tė	vai	jė	zui	tai	ne
ap	lei	do	ir	pa	sto	ra	ci	jos	–	va	do	va	vo	re	ko	lek	ci
joms,	reng	da	vo	su	si	kau	pi	mo	die	nas	ne	tik	sa
vo	jo	je,	bet	ir	ki	to	se	gim	na	zi	jo	se,	mo	kyk	lo	se	
bei	vie	nuo	ly	nuo	se,	apaš	ta	la	vo	ka	riuo	me	nė	je,	
lan	ky	da	vo	 li	go	ni	nes,	 varg	šų	 prie	glau	das,	
ka	lė	ji	mus.	Be	je,	t.	Ki	pas	il	gai	niui	ta	po	vie
nu	mėgs	ta	miau	sių	 nuo	dėm	klau	sių	Kau	ne	
ir	 kas	met	 iš	klau	sy	da	vo	 apie	 15–18	 tūkst.	
iš	pa	žin	čių.	Pa	pras	tai	kas	dien	klau	syk	lo	je	jis	
pra	leis	da	vo	po	dvi	tris	va	lan	das.	
	 1927	m.	 ru	de	nį	 Lie	tu	vos	 pro	vin	ci	jos	
bran	duo	lį	 su	da	rė	 jau	 4	 lie	tu	viai	 ku	ni	gai,	
12	klie	ri	kų	 ir	15	bro	lių.	T.	An	druš	ka	su	J.	
Paukš	čiu	re	da	ga	vo	1926	m.	iš	Šv.	Ka	zi	mie	ro	
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ap	lan	kė	mi	nist	rą	pir	mi	nin	ką	A.	Vol	de	ma	rą,	
ku	ris	taip	pat	kė	lė	at	ski	ros	jė	zui	tų	pro	vin	ci
jos	įstei	gi	mo	klau	si	mą.	Jam	bu	vo	pa	aiš	ki	na,	
kad	at	ski	ra	pro	vin	ci	ja	be	nau	jo	ky	no	yra	ne
įma	no	ma.	Tuo	kart	bu	vo	su	si	tar	ta,	kad	prof.	
Vol	de	ma	ras	pa	rū	pins	pa	sta	tą	nau	jo	ky	nui,	o	t.	
Bley	kels	at	ski	ros	pro	vin	ci	jos	stei	gi	mo	klau	si
mą	pas	t.	ge	ne	ro	lą.	Apie	tai	jis	kal	bė	jo	si	ir	su	
pre	zi	den	tu	A.	Sme	to	na.	„Gim	na	zi	jos	pa	žan	ga	
yra	t.	Ki	po	nuo	pel	nas.	Bi	jau,	kad	įstei	gus	sa
va	ran	kiš	ką	pro	vin	ci	ją	vo	kie	čiai	mus	ap	leis,	o	
be	jų	mes	ne	ga	li	me	ap	si	ei	ti“,	–	su	abe	jo	jęs	A.	
Sme	to	na.	T.	Bley	už	tik	ri	no	pre	zi	den	tui	to	li
mes	nę	Ry	tų	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jos	pa	gal	bą	
Lie	tu	vai.	 Ir	 iš	 tie	sų	vo	kie	čiai	 jė	zui	tai	 lie	tu
viams	tal	ki	no	net	iki	1936	m.
	 Po	 dau	ge	lio	 pa	siū	ly	mų	 bei	 ap	ta	ri	mų,	
kur	 tiks	lin	giau	 steig	ti	 nau	jo	ky	ną,	1929	m.	
va	sa	rą	pir	mie	ji	nau	ja	ku	riai	iš	vy	ko	į	bu	vu	sį	
gra	fo	My	ko	lo	Rio	me	rio	dva	rą	Pa	gry	žu	vy	je	
ne	to	li	Ty	tu	vė	nų.	„Pa	gry	žu	vio	dva	ras	su	di
de	liu	mū	ri	niu	na	mu	ir	gra	žiu	par	ku,	–	sa	vo	
bro	liams	Vo	kie	ti	jo	je	ra	šė	na	mų	vy	res	niuo	ju	
bei	 nau	jo	ky	no	ve	dė	ju	pa	skir	tas	 t.	 Po	vi	las	
Bo	eg	ne	ris,	–	yra	miš	kin	go	je	vie	to	vė	je	prie	
Gry	žu	vos	upe	lio.	Iki	ge	le	žin	ke	lio	sto	ties	tik	
2	km,	o	iki	gar	sio	sios	Ši	lu	vos	šven	to	vės	–	
13.	Ka	dan	gi	čia	aukš	tu	ma	ir	ap	lin	kui	daug	
miš	kų,	apy	lin	kė	lai	ko	ma	vie	na	svei	kiau	sių	
Lie	tu	vo	je.	Bu	vęs	po	nų	na	mas	yra	52	m	il	gio,	
tri	jų	aukš	tų.	Be	to,	yra	ir	ūkiui	skir	tų	pa	sta	tų.	
Že	mė,	ku	rios	dva	ras	tu	ri	net	75	ha,	der	lin	ga.	
25	hek	ta	rus	užima	miškai	ir	pie	vos.
	 Pra	džio	je	įsi	kū	rė	me	ant	ra	me	aukš	te,	nes	
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drau	gi	jos	per	im	tą	žurnalą	„Žvaigž	dė“,	ku	ris	
il	gai	niui	ne	pa	pras	tai	 iš	po	pu	lia	ri	no	Mal	dos	
apaš	ta	la	vi	mą	ir	su	kė	lė	di	de	lį	są	jū	dį	Lie	tu	vo
je.	Per	ke	le	rius	me	tus,	ypač	re	dak	to	riau	jant	
t.	Bru	ži	kui	 bei	 J.	 Paukš	čiui,	 „Žvaigž	dės“	
ti	ra	žas	iš	au	go	nuo	750	iki	16	tūkst.	eg	zem
plio	rių,	 o	 1938	m.	 žur	na	las	 tu	rė	jo	 net	 28	
tūkst.	pre	nu	me	ra	to	rių.	
	 1930	m.	gruo	džio	mė	ne	sį	iš	pra	džių	kaip	
„Žvaigž	dės“	prie	das	pa	si	ro	dė	nau	jo	 jė	zui	tų	
lei	džia	mo	žur	na	lo	„Mi	si	jos“	pir	ma	sis	nu	me
ris.	Šį	žur	na	lą	pa	mė	go	mo	ky	to	jai,	ka	riš	kiai	ir	
val	di	nin	kai.	Jis	plė	tė	jų	aki	ra	tį,	tur	ti	no	ži	nias	
bei	skaid	ri	no	dva	sią,	nors	ki	tų	lei	di	nių	ti	ra	žų	
ir	ne	pa	si	vi	jo	–	1935	m.	pa	bai	go	je	„Mi	si	jos“	
tu	rė	jo	5	 tūkst.	pre	nu	me	ra	to	rių.	Tais	me	tais	
tė	vai	jė	zui	tai	iš	Blai	vy	bės	drau	gi	jos	pe	rė	mė	
ir	„Žvaigž	du	tę“,	 ta	pu	sią	po	pu	lia	riu	ka	ta	li	kų	
laik	raš	čiu	vai	kams.	Jo	ti	ra	žas	per	tre	jus	me
tus	pa	ki	lo	nuo	8	iki	15	tūkst.	eg	zem	plio	rių.	
Ap	skri	tai	1935	m.	lei	di	nių	der	lius	bu	vo	gau
siau	sias,	nes	jė	zui	tai	iš	lei	do	dar	ir	8	kny	gas	
bei	bro	šiū	ras,	ku	rių	ti	ra	žas	–	apie	31,5	tūkst.	
eg	zem	plio	rių.	
	 Rei	kė	tų	pa	žy	mė	ti,	kad	per	17	me	tų	vien	
t.	An	druš	ka	pa	ra	šė	 ar	ba	 iš	ver	tė	34	kny	gas	
ir	bro	šiū	ras,	an	tra	tiek	–	vi	si	ki	ti	Lie	tu	vo	je	
dir	bę	 jė	zui	tai.	Ta	čiau	ne	ga	na	bu	vo	kny	gas	
iš	leis	ti,	jas	dar	rei	kė	jo	ir	iš	pla	tin	ti.	Uo	liau	siai	
to	ėmė	si	t.	Bru	ži	kas,	nuo	1939	m.	jam	pa	dė	jo	
br.	Pet	ras	Klei	no	tas.
		 1927	m.	gruo	džio	8	d.	Va	ka	rų	Vo	kie	ti	jos	
pro	vin	ci	ja	bu	vo	pa	da	ly	ta	į	dvi	–	Ry	tų	ir	Va	ka	rų.	
Nors	lie	tu	viai	ir	to	liau	li	ko	to	pa	ties	t.	Bley,	da	bar	
ta	pu	sio	Ry	tų	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jo	lu,	ju	ris
dik	ci	jo	je,	ta	pro	ga	ar	ki	vysk.	J.	Skvi	rec	kas	
iš	reiš	kė	vil	tį	ir	no	rą,	kad	ir	Lie	tu	vos	jė	zui	tai	
su	da	ry	tų	at	ski	rą	pro	vin	ci	ją.	
	 Pa	pras	tai	at	ski	ra	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	
stei	gia	ma	ta	da,	kai	ta	me	kraš	te	jau	yra	
bent	100	or	di	no	na	rių.	Tuo	tar	pu	Lie
tu	vo	je	jų	bu	vo	tik	12,	dar	24	stu	di	ja	vo	
už	sie	ny	je.	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	taip	
pat	gy	va	vo	tik	tai	vo	kie	čių	jė	zui	tų	dė	ka	–	
1928	m.	jo	je	dir	bo	10	jė	zui	tų	vo	kie	čių	
ir	tik	3	lie	tu	viai.	Ne	pai	sant	to,	tų	pa	čių	
me	tų	va	sa	rio	10	d.	 t.	Bley	 ir	 t.	Ki	pas	
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ki	tą	na	mo	da	lį	už	ėmė	nuo	mi	nin	kas	ir	9	šei
mos.	Gy	ve	no	me	la	bai	skur	džiai,	ne	tu	rė	jo	me	
nei	kė	džių,	nei	lo	vų.	Di	de	les	lan	gų	sky	les	už
den	gė	me	len	to	mis	ar	ba	po	pie	riais…	Kai	1929	
m.	 rug	sė	jo	15	d.	nau	jo	ky	nas	bu	vo	ofi	cia	liai	
ati	da	ry	tas,	vis	kas	at	ro	dė	dar	la	bai	var	gin	gai.“
	 Prieš	nau	jo	ky	no	ati	da	ry	mą	iš	s’He	e	ren
ber	go	 nau	jo	ky	no	Olan	di	jo	je	 į	 Pa	gry	žu	vį	
bu	vo	 per	kel	ti	 trys	 ant	rų	jų	me	tų	 klie	ri	kai	
nau	jo	kai:	 Jo	nas	Kuk	ta,	Ba	lys	Lau	kai	tis	 ir	
Jo	nas	Smil	ge	vi	čius.	Jie	jau	bu	vo	su	si	pa	ži	nę	
su	nau	jo	ky	no	tvar	ka	ir	tu	rė	jo	pa	dė	ti	prie	jos	
pri	pras	ti	 nau	jai	 įsto	ju	siems.	 Jų	bu	vo	 trys:	
kun.	Pran	ciš	kus	Ma	si	lio	nis,	klie	ri	kas	An	ta
nas	Liu	i	ma	ir	Po	vi	las	Mo	tie	jai	tis,	ku	ris	vė	liau	
iš	 nau	jo	ky	no	 iš	sto	jo.	Bu	vo	 ir	 trys	 bro	liai	
nau	jo	kai:	Vik	to	ras	Bart	kus,	Ka	zi	mie	ras	Ge
ce	vi	čius	ir	Sta	nis	lo	vas	Tamk	vai	tis.	
 1930	m.	 ko	vo	 pra	džio	je,	 no	rė	da	mas	
pa	žiū	rė	ti,	 kaip	 se	ka	si	 nau	jo	ky	no	gy	ven	to
jams,	 jį	ap	lan	kė	t.	Bley.	Kaip	ta	da	gy	va	vo	
Pa	gry	žu	vio	nau	jo	ky	nas,	ga	li	ma	įsi	vaiz	duo	ti	
re	mian	tis	trum	pa	per	me	tus	nu	veik	to	dar	bo	
ata	skai	ta:	1931	m.	ir	to	liau	bu	vo	re	mon	tuo
ja	mos	 gy	ve	na	mo	sios	 pa	tal	pos,	 pa	di	din	ta	
elek	tros	jė	gai	nė	ir	kiau	li	dė,	nu	pirk	tos	ke	lios	
ūkio	ma	ši	nos	ir	įves	ta	elek	tra.	Rug	sė	jo	mė
ne	sį	čia	bu	vo	įsteig	ta	pa	što	agen	tū	ra,	įves	tas	
te	le	fo	nas.	Me	tų	pa	bai	go	je	jė	zui	tų	ūkis	tu	rė	jo	
10	ar	klių,	20	kar	vių,	35	kiau	les,	150	viš	tų	ir	2	
avi	lius	bi	čių.	Na	muo	se	bu	vo	39	gy	ven	to	jai.	
Tais	me	tais	 tė	vai	va	do	va	vo	17	re	ko	lek	ci	jų	
vie	nuo	ly	ne	bei	apy	lin	kė	se,	klie	ri	kai	nau	jo
kai	 dės	tė	 ti	ky	bą	6	pra	džios	mo	kyk	lo	se,	 o	
į	 bu	vu	sio	dva	ro	 rū	muo	se	 įreng	tą	kop	ly	čią	
sek	ma	die	niais	 į	Mi	šias	 su	si	rink	da	vo	 apie	
500	žmo	nių.	
	 Pa	pras	tai	 at	ski	ra	 pro	vin	ci	ja	 tu	ri	 bent	
ke	le	tą	 jė	zui	tų	na	mų,	 o	1930	m.	pra	džio	je	
Lie	tu	vo	je	bu	vo	 tik	dve	ji.	T.	Ki	pas	pra	dė	jo	
rū	pin	tis	jė	zui	tų	re	zi	den	ci	jos	stei	gi	mu	Šiau
liuo	se.	Anuo	met	mies	te	gy	ve	no	apie	30	tūkst.	
gy	ven	to	jų.	Šiau	liai	bu	vo	ne	ma	žas	pra	mo	nės	
cen	tras,	tu	rė	jęs	ge	rą	su	si	sie	ki	mą,	tad	jė	zui
tams	rū	pė	jo	apaš	ta	lau	ti	ir	čia.	Nau	jų	jų	na	mų	
vy	res	niuo	ju	 ta	po	 t.	B.	An	druš	ka.	1936	m.	
ba	lan	dį	 jis	 bu	vo	 pa	skir	tas	 pro	vin	ci	jo	lu	 ir	

pri	va	lė	jo	grįž	ti	į	Kau	ną,	ta	čiau	per	tą	lai	ką	
Šiau	liuo	se	 jam	pa	vy	ko	 įsteig	ti	 re	zi	den	ci	ją,	
bu	vo	pa	sta	ty	ta	Jė	zui	tų	baž	ny	čia,	ku	rią	grei
tai	 pa	mė	go	 šiau	lie	čiai,	 jė	zui	tai	 apaš	ta	la	vo	
mies	te	ir	apy	lin	kė	se,	pa	lai	ky	da	mi	glau	džius	
ry	šius	su	Pa	gryžuvio	nau	jo	ky	nu.
	 1930	m.	ko	vo	19	d.,	su	rin	kęs	rei	ka	lin	gą	
in	for	ma	ci	ją	bei	vis	ką	 iš	sa	miai	ap	svars	tęs,	
t.	 ge	ne	ro	las	pa	si	ra	šė	dek	re	tą,	 ku	riuo	bu	vo	
at	kur	ta	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja,	tu	rė	ju	si	
kar	tu	ap	im	ti	ir	Lat	vi	ją	bei	Es	ti	ją.	Pro	vin	ci	jos	
vy	res	niuo	ju	pa	skir	tas	t.	Ki	pas.	Pa	gal	Jė	zui	tų	
or	di	no	sta	tu	tą,	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	ja	ir	to	liau	
li	ko	t.	Bley	ju	ris	dik	ci	jo	je	vi	ce	pro	vin	ci	jos	tei
sė	mis.	Vi	siš	kai	sa	va	ran	kiš	ka	ji	ta	po	tik	1936	
m.	ko	vo	12	d.	
	 1937	m.	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	 jau	
tu	rė	jo	88	na	rius,	sep	ty	ni	iš	jų	bu	vo	vo	kie	čiai.	
Kau	ne	dir	bo	6	tė	vai,	10	klie	ri	kų	ir	14	bro	lių.	
Pa	gry	žu	vy	je	gy	ve	no	3	tė	vai,	6	klie	ri	kai,	18	
bro	lių	ir	8	kan	di	da	tai	į	bro	lius.	Šiau	lių	re	zi
den	ci	ja	tu	rė	jo	1	tė	vą	ir	3	bro	lius.	3	tė	vai	at	li	ko	
ter	cia	tą	už	sie	ny	je,	dar	2	tė	vai	bei	13	klie	ri	kų	
įvai	rio	se	ša	ly	se	stu	di	ja	vo.	Ke	li	bro	liai	už	sie
ny	je	ren	gė	si	vyk	ti	apaš	ta	lau	ti	į	Af	ri	ką.	
	 Tar	pu	ka	ry	je	Lie	tu	vo	je	jė	zui	tai	va	do	va	vo	
net	458	mi	si	joms,	327	at	vi	roms	ir	219	už	da	rų	
re	ko	lek	ci	jų.	Nors	mi	si	jų	ir	re	ko	lek	ci	jų,	ku	rias	
jė	zui	tai	lai	kė	tie	sio	gi	niu	sa	vo	apaš	ta	la	vi	mu,	
ve	dė	jų	bū	re	lis	 bu	vo	ga	na	ma	žas,	 to	me	to	
Lie	tu	vo	je	jam	ne	bu	vo	ly	gių.	Sie	lo	va	dai	jė
zui	tams	 la	bai	 sėk	min	gai	pa	si	tar	nau	da	vo	 ir	
klau	syk	la.	Pvz.,	mėgs	ta	mas	moks	lei	vių	 ir	
in	te	li	gen	tų	 re	ko	lek	ci	jų	 va	do	vas	 t.	 Juo	zas	
Venc	kus	 kar	tais	 per	me	tus	 iš	klau	sy	da	vo	
iki	25	tūkst.	iš	pa	žin	čių.	Pa	si	tai	ky	da	vo,	kad	
klau	syk	lo	je	jis	iš	sė	dė	da	vo	iki	3	val.	nak	ties,	
o	6	va	lan	dą	jau	vėl	bū	da	vo	baž	ny	čio	je…
	 Ap	žvel	giant	 at	kur	tos	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	veik	lą,	ga	li	ma	sa	ky	ti,	kad	ji	bu	vo	
pa	na	ši	į	veš	lų	me	dį,	ku	riam	trū	ko	ne	ga	ju	mo,	
bet	lai	ko.	Vos	pra	dė	jęs	neš	ti	kul	tū	ri	nį	ir	re
li	gi	nį	vai	sių,	ka	ro	ir	po	ka	rio	aud	rų	jis	bu	vo	
pa	lauž	tas.	Pa	lauž	tas,	bet	ne	iš	rau	tas	–	juk	čia	
su	bren	do	vė	liau	net	ke	tu	riuo	se	kon	ti	nen	tuo	se	
apaš	ta	la	vu	si	ant	ro	ji	lie	tu	vių	jė	zui	tų	kar	ta.

ParengėJūratėGrabytė
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Paðaukimas

	 Sa	vo	ke	lią	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	pra	dė	jau	1992	m.	rug	pjū	tį.	Pir	muspasirengimonau
jokynui	me	tus	pra	lei	dau	Kau	no	jė	zui	tų	ben	druo	me	nė	je.	Pas	kui	–	dve	ji	naujokyno 
me	tai	Ins	bru	ke,	Al	pių	pa	pė	dė	je.	Ap	si	spren	dęs	tap	ti	jė	zui	tu,	grį	žau	į	Lie	tu	vą	ir	Vil	niu	je	
da	viau	am	ži	nuo	sius	klus	nu	mo,	skais	tu	mo	ir	ne	tur	to	įžadus.	Tais	pa	čiais	me	tais	pra
dė	jau	dve	jų	me	tų	filosofijosstudijas	Miun	che	no	jė	zui	tų	fi	lo	so	fi	jos	mo	kyk	lo	je.	Ta	pęs	
fi	lo	so	fi	jos	ba	ka	lau	ru,	vėl	grį	žau	į	Vil	nių.	Bu	vau	pa	skir	tas	tikybosmokytojuirklasės
auklėtoju	Jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je.	Taip	pat	rū	pi	nau	si	Vil	niaus	jė	zui	tų	ben	druo	me	nės	ūkio	
rei	ka	lais.	Nu	trau	kęs	dar	bus	Vil	niu	je,	iš	vy	kau	tęs	ti	stu	di	jų.	Ket	ve	rius	me	tus	studija
vauteologiją	Ves	to	no	jė	zui	tų	te	olo	gi	jos	mo	kyk	lo	je	ne	to	li	Bos	to	no.	Bai	gęs	li	cen	cia	to	
pro	gra	mą,	šią	va	sa	rą	grį	žau	į	Vil	nių.	Bir	že	lio	28	d.	Vil	niaus	šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	
vysk.	Si	gi	tas	Tam	ke	vi	čius,	SJ,	su	tei	kė	man	kunigystėsšventimus.	Da	bar	esu	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	kapelionasirteologijosmokytojas.	No	rė	čiau	ir	su	ki	tais	pa	si	da
ly	ti	per	tuos	me	tus	įgyta	dva	si	ne	ir	aka	de	mi	ne	pa	tir	ti	mi.

T.RytisGurkšnys,SJ

Kaip	aš	
ta	pau	
jė	zui	tu

	 Pa	sa	ko	ja	ma,	kaip	vie	na	ma	ma,	įsi	ti	ki	nu
si,	kad	sū	nus	tu	rė	tų	bū	ti	vie	nuo	lis,	ieš	ko	jo	
jam	gy	ve	ni	mo	ke	lio.	Ka	dan	gi	vie	nuo	li	jų	
bu	vo	 daug,	 nie	kaip	 ne	ga	lė	jo	 nu	spręs	ti,	
ku	ri	bū	tų	jam	tin	ka	miau	sia.	To	dėl	pra	dė	jo	
do	mė	tis	jų	veik	la,	gy	ve	ni	mo	bū	du	bei	ke
lia	mais	rei	ka	la	vi	mais.	Pas	do	mi	nin	ko	nus	ir	
pran	ciš	ko	nus	su	ži	no	jo,	kad	čia	sū	nui	rei	kė	tų	
stu	di	juo	ti	apie	še	še	rius	me	tus.	Ap	si	lan	kiu
si	pas	jė	zui	tus,	ap	si	džiau	gė	iš	gir	du	si,	kad	
stu	di	jos	ga	li	už	truk	ti	net	vie	nuo	li	ka	me	tų.	
Pa	klaus	ta,	 ko	dėl	 taip	 džiau	gia	si,	 at	sa	kė,	
kad	sū	nus	lė	to	bū	do,	tad	vie	nuo	li	kos	stu
di	jų	me	tų	jam	tu	rė	tų	už	tek	ti…

	 Gal	tik	ke	le	tui	jė	zui	tų	iš	tie	sų	tin	ka	šis	
anek	do	tas.	Ta	čiau	ne	kar	tą	te	ko	gir	dė	ti:	o	
ko	dėl	jūs	taip	il	gai	stu	di	juo	jate?	Ka	da	gi	
jūs	 dirb	si	te,	 jei	 taip	 il	gai	mo	ko	tės?	Vie
nuo	li	ka	me	tų	 tik	 iš	 pra	džių	 at	ro	do	 il	gi.	
Man	 tai	 bu	vo	 tar	si	 la	bai	 grei	ta,	 įvai	ri	 ir	
be	si	kei	čian	ti	ke	lio	nė.	Be	to,	dar	ne	ke	ti	nu	
stu	di	jų	vi	sam	lai	kui	užmiršti…
	 Į	Kau	no	jė	zui	tų	na	mus	reng	tis	nau	jo	ky
nui	at	vy	kau	po	dve	jų	stu	di	jų	me	tų	Vil	niaus	
uni	ver	si	te	te.	Mo	kiau	si	Eko	no	mi	kos	fa	kul
te	te.	Kad	 at	si	kra	ty	čiau	pa	skai	tų	 įtam	pos	
ir	 nuo	var	gio	 nuo	 il	go	 sė	dė	ji	mo,	 lan	kiau	
liau	dies	 šo	kių	 re	pe	ti	ci	jas,	 pri	klau	siau	
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uni	ver	si	te	to	kai	mo	ka	pe	lai	„Jau	ni	mė	lis“,	
su	kuria	siejasi,	ko	gero,	pa	tys	gra	žiau	si	
ma	no	stu	di	jų	me	tų	pri	si	mi	ni	mai,	o	šo	kis	
iki	 šių	 die	nų	 li	ko	 vie	nu	mėgs	ta	miau	sių	
už	si	ė	mi	mų.	Ir	stu	di	juo	da	mas	JAV	no	rė	jau	
šok	ti	lie	tu	vių	liau	dies	šo	kius,	bet	ne	ra	dau	
tin	ka	mo	ko	lek	ty	vo.	Kar	tą	kaž	kas	pa	kvie	tė	
į	žy	mios	mo	der	naus	šo	kio	gru	pės	„Al	vin	
Al	ley“ kon	cer	tą.	Nuo	tos	die	nos	be	veik	kas	
sa	vai	tę	Bos	to	ne	eidavau	į	mo	der	naus	šo
kio	koncertus.	Šo	kis	man	pa	ti	ko	gal	ir	dėl	
to,	kad	ju	de	sio	lais	vė	pri	me	na	šv.	Ig	na	co	
dva	sin	gu	mą,	ska	ti	nan	tį	vis	labiau	at	si	ver	ti	
Die	vui,	t.	y.	tap	ti	lais	ves	niam	kū	ri	nių	at
žvil	giu,	kad	ga	lė	tum	pa	tir	ti	pa	ties	Kū	rė	jo	
gro	žį	ir	ge	ru	mą.	
	 Pir	mie	ji	me	tai	Kau	ne	man	tik	rai	ne	bu
vo	leng	vi.	Visų	pirma	ma	no	tė	vai	ne	pri	ta	rė	
to	kiam	pa	ly	gin	ti	sku	biam	ir	ne	ap	gal	vo	tam	
žings	niui.	 Juk	 prieš	me	tus	 ne	tu	rė	jau	 nė	
men	kiau	sio	po	lin	kio	tap	ti	nei	ku	ni	gu,	nei	
vie	nuo	liu!..	Be	to,	uni	ver	si	te	to	stu	den	to	ir	
jė	zui	tų	nau	jo	ko	gy	ve	ni	mo	bū	das	 stip	riai	
sky	rė	si.	
	 Kiek	vie	ną	ry	tą	7	val.	mes,	pen	ki	nau
jo	kai,	 su	nau	jo	ky	no	va	do	vu	 t.	Le	o	nar	du	

Jag	mi	nu	 rink	da	vo	mės	 į	ma	žą	 kop	ly	tė	lę.	
Ten	va	lan	dą	ty	liai	me	di	tuo	da	vo	me.	Tačiau	
die	nos	pra	džia	 su	mal	da	bu	vo	nuo	sta	bi!	
Jau	čiau	si	pa	na	šiai	kaip	at	si	sky	rė	liai	vie
nuo	liai,	 ku	rie	 va	lan	dų	 va	lan	das	 pra	leis
da	vo	mal	dos	 ty	lo	je.	Tad	 daž	niau	siai	 ji	
pra	bėg	da	vo	la	bai	grei	tai.	
	 Dar	du	kar	tus	per	die	ną	(prieš	pie	tus	
ir	 nak	ties	 po	il	sį)	 kar	tu	 rink	da	vo	mės	 į	
kop	ly	čią	 at	lik	ti	 trum	pą	 są	ži	nės	 per	žval
gą,	ku	rią	šv.	Ig	na	cas	nu	ro	do	kiek	vie	nam	
jė	zui	tui.	Tuo	me	tu	 pra	šo	me	Šven	to	sios	
Dva	sios	švie	sos,	dė	ko	ja	me	Die	vui	už	tai,	
ką	ga	vo	me,	pri	si	me	na	me	sa	vo	ap	si	lei	di
mus,	mąs	to	me,	kaip	ga	lė	tu	me	aug	ti	mei	le,	
pra	šo	me	Die	vo	pa	lai	mos	 li	ku	siai	die	nai.	
Ki	tas	lai	kas	bū	da	vo	už	pil	dy	tas	stu	di	jo	mis	
apie	Jė	zaus	Drau	gi	ją	vi	sa	me	pa	sau	ly	je,	jos	
is	to	ri	ją,	 įsta	tus,	 gy	ve	ni	mo	bū	dą,	 veik	los	
for	mas,	mal	dą	ir	pan.	Be	to,	tvar	ky	da	vo	me	
na	mus,	 skai	ty	da	vo	me	dva	si	nę	 li	te	ra	tū	rą,	
stu	di	juo	da	vo	me	vo	kie	čių	kal	bą,	pa	tar	nau
da	vo	me	per	 šv.	Mi	šias	 baž	ny	čio	je.	Čia,	
kaip	tik	ri	vie	nuo	liai,	vi	sa	da	vil	kė	da	vo	me	
jė	zui	tų	abi	tais,	ma	žai	te	si	ski	rian	čiais	nuo	
ku	ni	gų	su	ta	nų.	
	 Vie	ną	kar	tą	per	sa	vai	tę	ap	lan	ky	da	vo	me	
Apuo	lės	ne	įga	lių	vai	kų	mo	kyk	ląin	ter	na	tą.	
Pa	gal	se	ną	jė	zui	tų	tra	di	ci	ją	ket	vir	ta	die	nis	
–	 lais	va	 die	na.	Kiek	vie	nas	 nau	jo	kas	 šią	
die	ną	ga	li	su	si	pla	nuo	ti	pats,	žiūrėdamas,	
kad	liktų	lai	ko	mal	dai	ir	po	il	siui.	
	 Po	me	tų	ma	ne	ir	lat	vį	Ed	ga	rą	Aust	ri	jos	
jė	zui	tai	pa	kvie	tė	tęs	ti	nau	jo	ky	ną	Ins	bru	ko	
jė	zui	tų	na	muo	se.	Pra	džia	bu	vo	sun	ki,	nes	
rei	kė	jo	mo	ky	tis	vo	kie	čių	kal	bos,	ku	ri	man	
la	bai	 sun	kiai	 lin	do	 į	 gal	vą.	Ta	čiau	greta	
stūksančių	kal	nų	gro	žis	ir	ke	lio	nės	į	juos	
pės	čio	mis,	dvi	ra	čiais	ar	sli	dė	mis	kiek	vie	ną	
ket	vir	ta	die	nį	 pa	leng	vi	no	 sun	kią	 pra	džią	
nau	jo	je	vie	to	je.	Kadangi	su	jė	zui	tų	gy	ve
ni	mo	bū	du	jau	bu	vau	su	si	pa	ži	nęs	Kau	ne,	
tu	rė	jau	 tam	 tik	rą	 pra	na	šu	mą	 prieš	 ki	tus	
nau	jo	kus,	lei	du	sį	man	dau	giau	lai	ko	skir	ti	
kal	bos	stu	di	joms.	
	 Ta	čiau	at	ra	dau	 ir	daug	nau	jų	da	ly	kų.	

Paðaukimas

Naujokyno	išvykoje	slidėmis	į	Alpes	1994	m.
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Čia	die	no	tvarkė	leis	da	vo	lais	vai	pa	si	rink	ti	
mal	dos	lai	ką,	vie	tą	ir	bū	dą.	Tam	pa	dė	da	vo	
as	me	ni	niai	po	kal	biai	su	nau	jo	ky	no	va	do	vu	
t.	 Se	ve	ri	nu	Leit	ne	riu.	 Jau	 pir	mų	jų	me	tų	
ru	de	nį	 vi	si	 da	ly	va	vo	me	 vie	nos	 sa	vai	tės	
me	di	ta	ci	jų	 pro	gra	mo	je.	 Su	si	pa	ži	no	me	
su	 įvai	riais	mal	dos	 bū	dais	 –	 klū	pant	 ar	
par	puo	lus	 kniūbs	čia,	 pie	šiant,	 ku	riant	
psal	mes,	 da	li	jan	tis	mal	dos	 pa	tir	ti	mi	 ir	
klau	san	tis	liu	di	ji	mų.	Be	to,	kar	tą	per	dvi	
sa	vai	tes	tek	da	vo	ką	nors	pa	ruoš	ti	va	ka	rie
nei.	Dar	buo	jan	tis	vir	tu	vė	je	la	bai	pra	ver	tė	
ma	mos	laiš	kai	su	nu	ro	dy	mais.	
	 Pa	gal	nau	jo	ky	no	pro	gra	mą	vi	si	pri	va
lo	 at	lik	ti	 va	di	na	muo	sius	 eks	pe	ri	men	tus.	
Pir	ma	sis	eks	pe	ri	men	tas	–	dvie	jų	mė	ne	sių	
dar	bas	li	go	ni	nė	je.	Ši	so	cia	li	nė	tar	nys	tė	–	
dar	 vie	nas	 jė	zui	tų	 nau	jo	ko	 iš	ban	dy	mas,	
nes	 in	ten	sy	vaus	dar	bo	su	 li	go	niais	prak
ti	ka	 pa	de	da	 ap	mąs	ty	ti	 sa	vo	 gy	ve	ni	mo	
ke	lią	ir	pa	šau	ki	mą.	Tie	du	mė	ne	siai	lei	do	
ne	tik	su	si	pa	žin	ti	su	kas	die	ni	niu	li	go	ni	nės	
gy	ve	ni	mu,	li	go	niais	ir	slau	gy	to	jais,	bet	ir	
pa	ma	ty	ti	sa	vo	su	ge	bė	ji	mus	bei	sil	pnu	mą	
tar	nau	jant	ki	tiems.
	 Pas	kui	mū	sų,	še	šių	nau	jo	kų,	lau	kė	ki	tas	
di	de	lis	 iš	ban	dy	mas	–	šv.	 Ig	na	co	Lo	jo	los	
tris	de	šim	ties	die	nų	re	ko	lek	ci	jos.	Kas	dien	
skir	da	vo	me	po	ke	tu	rias	pen	kias	va	lan	das	
me	di	ta	ci	jai.	Mir	ti	na	 ty	la	 na	muo	se	 die	ną	
ir	nak	tį	tar	na	vo	tam,	kad	ga
lė	tu	me	išgirsti	Die	vą,	ty	liai	
kal	ban	tį	 kiek	vie	nam	as	me
niš	kai.	Patys	 pra	bil	da	vo	me	
tik	 per	 kas	die	nes	Mi	šias	 ir	
as	me	ni	nius	po	kal	bius	su	re
ko	lek	ci	jų	 pa	ly	dė	to	ju.	 Šios	
re	ko	lek	ci	jos	 yra	 tam,	 kad	
kiek	vie	nas	 kuo	 labiau	 at
sivertų	Vieš	pa	čiui.	Tai	ypač	
svar	bu,	kai	jė	zui	tų	nau	jo	kas,	
Die	vui	 pa	de	dant,	 sten	gia	si	
at	pa	žin	ti	sa	vo	tik	rą	jį	pa	šau
ki	mą.
	 Ant	rie	ji	nau	jo	ky	no	me	tai	
ir	gi	pa	tei	kė	nau	jų	iš	mė	gi	ni

mų.	Va	di	na	ma	sis	 dar	bo	 eks	pe	ri	men	tas	
vy	ko	įvai	rio	se	vie	to	se	–	ga	myk	lo	se,	sta
ty	bo	se,	 re	dak	ci	jo	se	bei	ki	to	se	 įstai	go	se.	
Pa	na	šiai	 kaip	 ir	 per	 anks	tes	nius	 eks	pe
ri	men	tus	 klau	sė	me	 sa	vęs,	 ar	 nu	spren	dę	
tap	ti	 jė	zui	tais	 iš	 tie	sų	 jau	čia	mės	 sa	vo	
vie	to	je.	Dar	 po	 ke	lių	mė	ne	sių,	 vėl	 pra
leis	tų	nau	jo	ky	ne,	iš	ke	lia	vo	me	į	skir	tin	gus	
Aust	ri	jos	mies	tus	at	lik	ti	pa	sto	ra	ci	nio	eks
pe	ri	men	to.	Du	mė	ne	siai	bu	vo	skir	ti	sie	lo
va	dos	dar	bui	uni	ver	si	te	tuo	se,	ne	įga	lių	jų	
glo	bos	 na	muo	se,	 pa	bė	gė	lių	 sto	vyk	lo	se,	
vai	kų	die	nos	cen	truo	se	ir	ki	to	se	vie	to	se,	
ku	rio	se	 pa	tar	nau	da	vo	me	kar	tu	 su	 ki	tais	
sa	va	no	riais.
	 Dar	po	ra	mė	ne	sių	nau	jo	ky	ne	ir	vėl	iš
si	skirs	tė	me.	Ka	dan	gi	dau	gu	ma	mū	sų	jau	
bu	vo	me	 ap	si	spren	dę	 lik	ti	 Jė	zaus	Drau
gi	jo	je,	 vie	ną	 se	mest	rą	 tu	rė	jo	me	pra	leis	ti	
sa	vo	 bū	si	mų	 stu	di	jų	 vie	to	se,	 at	lik	da	mi	
va	di	na	mą	jį	 stu	di	jų	 eks	pe	ri	men	tą.	 Po	 šio	
eks	pe	ri	men	to	lau	kė	pas	ku	ti	ny	sis	–	mal	din
gos	ke	lio	nės	eks	pe	ri	men	tas.	Man	ne	te	ko	jo	
pa	tir	ti,	nes	tuo	met	tu	rė	jau	grįž	ti	į	Lie	tu	vą.	
Ki	ti	 nau	jo	kai	 apie	 de	šimt	 die	nų	 ke	lia	vo	
pės	čio	mis	į	vie	ną	Ma	ri	jos	šven	to	vę	Aust
ri	jo	je,	 esan	čią	 už	 tri	jų	 šim	tų	 ki	lo	met	rų.	
Ke	liau	nin	kai	ne	tu	rė	jo	pi	ni	gų,	tik	bi	lie	tus	
grįž	ti	na	mo.	To	dėl	bu	vo	pri	vers	ti	pra	šy	ti	
mais	to	ir	nak	vy	nės	pas	pa	ke	ly	je	gy	ve	nu

Paðaukimas

Tarptautinė	jėzuitų	scholastikų	bendruomenė	prie	savo	namelio	
Kembridže	2001	m.
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sius	žmo	nes.	Ne	vi	si	 juos	
pri	im	da	vo,	kai	ku	rie	net	ir	
pa	si	šai	py	da	vo.	Ta	čiau	vi	sa
da	 at	si	ras	da	vo	 sve	tin	gų	 ir	
dos	nių	šei	mi	nin	kų,	tad	pi
lig	ri	mams	nie	ka	da	ne	te	ko	
nak	vo	ti	po	at	vi	ru	dan	gu	mi.	
	 Kai	 kam	 nau	jo	ky	no	
pro	gra	ma	 su	 vi	sais	 eks
pe	ri	men	tais	 ir	 ypa	tin	ga	
die	no	tvarke	 ga	li	 at	ro	dy	ti	
kaip	 keis	ta,	 dirb	ti	nai	 su
kur	ta	 sis	te	ma.	Ta	čiau	 tuo	
ji	 ir	 įdo	mi,	 kad	 nau	jo	kui	
su	da	ro	mos	są	ly	gos	ati	trūk	ti	
nuo	 „nor	ma	laus“	 gy	ve	ni
mo,	 iš	ban	dy	ti	 bei	 la	biau	
pa	žin	ti	 sa	ve	 ne	įpras	to	se	
si	tu	a	ci	jo	se,	 kad	 jis	 ga	lė	tų	
iš	 tie	sų	 ap	si	spręs	ti	 sek	ti	
pas	kui	 Jė	zų	Drau	gi	jo	je.	Nau	jo	ky	ne	pra
bė	go	vie	ni	sun	kiau	sių,	ta	čiau	gal	ir	pa	čių	
įdo	miau	sių	ma	no	gy	ve	ni	mo	me	tų.
	 Po	 šių	 dve	jų	 ieš	ko	ji	mų,	 iš	ban	dy	mų	
ir	 dva	si	nio	 au	gi	mo	me	tų	 jė	zui	tai	 duo	da	
pa	pras	tuo	sius	įža	dus.	Skir	tin	gai	nuo	ki	tų	
vie	nuo	li	jų,	pir	mie	ji	klus	nu	mo,	skais	tu	mo	
bei	ne	tur	to	įža	dai	jė	zui	tams	yra	am	ži	nie	ji.	
Ge	rai	pri	si	me	nu	tą	jau	di	nan	čią	aki	mir	ką	
1995	m.	lie	pos	31	d.	(per	šv.	Ig	na	co	Lo	jo
los	šven	tę)	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	Vil
niu	je,	kai	šv.	Mi	šių	pa	bai	go	je	tuo	me	ti	nis	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	t.	Jo	nas	Bo	ru	ta	lai	kė	
iš	kė	lęs	 kon	sek	ruo	tą	Os	ti	ją,	 o	 aš	 ta	riau	
įža	dų	žo	džius.	Ši	įža	dų	šven	tė	ir	apei	gos	
–	svar	bi	aki	mir	ka	kiek	vie	no	jė	zui	to	gy	ve
ni	me,	nuo	šv.	Ig	na	co	lai	kų	vie	ni	jan	ti	vi	sus	
jė	zui	tus	įvai	riuo	se	kraš	tuo	se,	au	ko	jan	čius	
sa	vo	gy	ve	ni	mą	di	des	nei	Die	vo	gar	bei	Jė
zaus	Drau	gi	jo	je.
	 Po	mėnesio	tu	rė	jau	tęs	ti	jė	zui	tų	ug	dy
mo	pro	gra	mą.	Ka	dan	gi	Lie	tu	vos	jė	zui	tai	
ne	tu	ri	 sa	vo	fi	lo	so	fi	jos	 ir	 te	olo	gi	jos	mo
kyk	lų,	 pro	vin	ci	jo	las	ma	ne	 iš	siun	tė	 stu
di	juo	ti	 fi	lo	so	fi	jos	 pas	 vo	kie	čių	 jė	zui	tus,	
ku	rie	pa	kvie	tė	į	sa	vo	aukš	tą	ją	fi	lo	so	fi	jos	

mo	kyk	lą	Miun	che	ne.	Mes,	
Vo	kie	ti	jos	 ir	 ki	tų	 kraš	tų	
jė	zui	tai	 stu	den	tai	 (scho
las	ti	kai),	 tu	rė	jo	me	pui	kias	
ga	li	my	bes	gi	lin	tis	 į	fi	lo	so
fi	jos	stu	di	jas	nau	do	da	mie	si	
ne	 tik	 sa	vo	mo	kyk	los,	 bet	
ir	 Ba	va	ri	jos	 na	cio	na	li	nės	
bei	Miun	che	no	 uni	ver	si
te	to	 bib	lio	te	ko	mis.	Mo
kyk	la	pri	im	da	vo	stu	di	juo	ti	
ir	 pa	sau	lie	čius.	Dau	gu	ma	
pa	skai	tų	 ir	 se	mi	na	rų	 bu	vo	
tik	rai	 aukš	to	 aka	de	mi	nio	
ly	gio,	o	pro	fe	so	riai	–	la	bai	
reik	lūs,	 ne	nu	olai	džiau	jan
tys	stu	den	tams	iš	už	sie	nio.	
Tad	 nag	ri	nė	ti	 fi	lo	so	fi	nes	
pro	ble	mas	vos	prieš	dve	jus	
me	tus	pra	dė	ta	mo	ky	tis	vo

kie	čių	kal	ba	tik	rai	bu	vo	ne	leng	va.
	 Gy	ve	no	me,	mel	dė	mės,	 val	gė	me,	 ir	
lais	va	lai	kį	 pra	leis	da	vo	me	 di	de	lė	je	 ben
druo	me	nė	je	 (apie	 80	 jė	zui	tų,	 dau	giau	sia	
dės	ty	to	jų	ir	stu	den	tų).	Vo	kie	čiai	pa	pras	tai	
iš	ti	są	die	ną	la	bai	rim	tai	dir	ba.	Ta	čiau	va
ka	ras	skir	tas	po	il	siui,	ben	dra	vi	mui	ir	ba	va
riš	ko	alaus	stik	lui,	prie	ku	rio	ap	tar	da	vo	me	
daug	ir	ne	fi	lo	so	fi	nių	klau	si	mų.
	 Jė	zui	tų	vy	res	nie	ji	rū	pi	na	si,	kad	per	ato
stogas	scholastikai	ati	trūk	tų	nuo	kas	die	nės	
ap	lin	kos	 ir	 pa	si	sem	tų	 jė	gų	bei	 ener	gi	jos	
at	ei	nan	tiems	 stu	di	jų	me	tams.	Dėl	 to	mes	
kas	met	po	dvi	sa	vai	tes	ke	liau	da	vo	me.	Pir
mais	me	tais	 su	si	pa	ži	no	me	 su	Pran	cū	zi	ja.	
Ki	tą	va	sa	rą	lan	kė	mės	Ita	li	jo	je,	Vi	dur	že	mio	
jū	ros	pa	kran	tė	je.	Nors	ke	liau	nin	kai	bu	vo	
la	bai	skir	tin	gos	as	me	ny	bės,	ta	čiau	ben	dra	
mal	da,	ke	lio	nė	au	to	mo	bi	liu,	žai	di	mai	ir	ki
tas	kar	tu	pra	leis	tas	lai	kas	pa	dė	jo	vie	niems	
ki	tus	geriau	pa	žin	ti	ir	su	ar	tė	ti.	
	 Vie	na	 iš	 įsi	min	ti	niau	sių	 pa	tir	čių,	
stu	di	juo	jant	Miun	che	ne,	 bu	vo	 so	cia	li
nis	 dar	bas.	Ne	to	li	mū	sų	 bu	vo	 įsi	kū	ru	si	
ne	ma	ža	pa	bė	gė	lių	sto	vyk	la.	Jo	je	gy	ve	no	
af	ri	kie	čių,	al	ba	nų,	ser	bų,	af	ga	nis	ta	nie	čių	ir	
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ki	tų	tau	ty	bių	žmo	nės,	ku	rie	su	sa	vo	šei	mo
mis	čia	su	ra	do	prie	globs	tį	nuo	per	se	kio	ji	mo	
ar	ka	ro	tė	vy	nė	je.	Mes,	ke	li	scho	las	ti	kai,	kas	
sa	vai	tę,	o	kar	tais	ir	daž	niau,	po	ke	letą	va	lan
dų	pra	leis	da	vo	me	to	je	sto	vyk	lo	je	pa	dė	da	mi	
vai	kams	 ruoš	ti	 na	mų	dar	bus.	Pas	kui	 dar	
pa	si	lik	da	vo	me	pa	žais	ti.	Būdavo	ne	pa	pras
tai	sma	gu	ma	ty	ti	įvai	riau	sių	tau	ty	bių	vai	kus	
ne	rū	pes	tin	gai	ir	drau	giš	kai	žai	džiant	kar	tu.
	 Po	dve	jų	me	tų	Ba	va	ri	jo	je,	 bai	gęs	fi
lo	so	fi	jos	 ba	ka	lau	ro	 pro	gra	mą,	 1997	m.	
grį	žau	 į	Vil	nių,	 kad	 per	 stu	di	jas	 įgy	tas	
ži	nias	 pri	tai	ky	čiau	kon	kre	čio	je	 veik	lo	je.	
Pra	dė	jau	dirb	ti	 Jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	 ti	ky
bos	mo	ky	to	ju.	Sa	vai	ti	nių	va	lan	dų	skai	čius	
spar	čiai	au	go.	O	kai	pa	va	sa	rį	pa	ė	miau	ir	
su	sir	gu	sios	 vo	kie	čių	 kal	bos	mo	ky	to	jos	
pa	mo	kas,	 dar	bo	 krū	vis	 ta	po	 per	 di	de	lis.	
Pa	ma	čiau,	kad	ne	be	su	spė	ju	pa	si	ruoš	ti	pa
mo	koms,	ne	be	už	ten	ka	lai	ko	auk	lė	ja	ma	jai	
kla	sei.	Pa	si	mo	kęs	iš	klai	dų,	ant	rais	me	tais	
mo	kyk	lo	je	jau	čiau	si	ge	riau,	nors	dar	bų	ir	
ta	da	ne	trū	ko.	 Ieš	ko	jo	me	part	ne	rių,	ku	rie	
su	da	ry	tų	są	ly	gas	mū	sų	mo	ki	niams	at	lik	ti	
so	cia	li	nes	prak	ti	kas.	Pra	dė	jo	me	ir	iki	tol	
nau	ją	da	ly	ką	–	vie	nos	die	nos	re	ko	lek	ci	jas	

aukštes	nių		 kla	sių	moks	lei	viams.	Ant	rų
jų	me	tų	pa	va	sa	rį	ma	no	auk	lė	ti	niai	bai	gė	
dvy	lik	tą	kla	sę	ir	be	veik	vi	si	įsto	jo	į	aukš
tą	sias	mo	kyk	las,	 o	 aš	 iš	vy	kau	 stu	di	juo	ti	
te	olo	gi	jos,	nes	pa	gal	jė	zui	tų	ug	dy	mo	rei
ka	la	vi	mus,	vi	si	sie	kian	tys	ku	ni	gys	tės	yra	
siun	čia	mi	į	te	olo	gi	jos	mo	kyk	las,	jei		vy	res
nie	ji	nu	spren	džia,	kad	kan	di	da	tas	jau	yra	
pa	kan	ka	mai	pa	si	ren	gęs	šioms	stu	di	joms.	
Vy	kau	į	JAV,	nes	Ame	ri	kos	jė	zui	tai	sky	rė	
man	 sti	pen	di	ją,	 kad	ga	lė	čiau	 su	si	mo	kė	ti	
už	moks	lą	ir	pra	gy	ve	ni	mą.	
	 Kemb	ri	dže	(ša	lia	Bos	to	no)	yra	įsi	kū
ru	si	 ne	di	de	lė	Ves	to	no	 jė	zui	tų	 te	olo	gi	jos	
mo	kyk	la,	ku	rio	je	stu	di	juo	ja	įvai	rių	pa	sau
lio	kraš	tų	stu	den	tai.	Ka	dan	gi	an	glų	kal	bą	
mo	kė	jau	pa	kan	ka	mai	ge	rai,	nuo	pat	pra
džių	rim	tai	ki	bau	į	moks	lus.	O	tam	są	ly	gos	
bu	vo	pui	kios.	Mū	sų	ne	di	de	lė	je	mo	kyk	lo	je	
pa	skai	tas	 skai	tė,	 se	mi	na	rams	 va	do	va	vo	
daug	ge	rų	dės	ty	to	jų	 (kai	 ku	rie	–	 ži	no	mi	
pro	fe	so	riai	vi	so	se	Vals	ti	jo	se).	Be	to,	pu	sę	
vi	sų	pa	skai	tų	bu	vo	ga	li	ma	lan	ky	ti	ir	ki	tų	
de	vy	nių	Bos	to	no	 uni	ver	si	te	tų	 te	olo	gi	jos	
fa	kul	te	tuo	se,	ga	lė	jo	me	nau	do	tis	ir	be	veik	
kiek	vie	nos	 te	olo	gi	jos	mo	kyk	los	 ar	 uni

ver	si	te	to	 bib	lio	te	ka.	
Tai	 lei	do	 kiek	vie	nam	
stu	den	tui	 pa	si	rink	ti	
rei	kia	mą	stu	di	jų	kryp	tį	
ir	į	ją	gi	lin	tis.	
	 		Kiek	vie	ną	mė
ne	sį	 vyk	da	vo	va	di	na
mų	jų	 tarp	tau	ti	nių	 stu
den	tų	va	ka	rai	–	ku	rio	
nors	 že	my	no	 at	sto	vai	
pa	reng	da	vo	šv.	Mi	šias	
ir	 vai	šes	 po	 jų	 pa	gal	
sa	vo	 tra	di	ci	jas	 ir	 pa
pro	čius.	Vi	siems	 la	bai	
pa	tik	da	vo	 af	ri	kie	tiš	ki	
va	ka	rai	 su	 jų	 šo	kiais,	
mu	zi	ka	 ir	 gies	mė	mis	
per	Eu	cha	ris	ti	ją	 ir	 po	
va	ka	rie	nės.	
	 Bos	to	ne	 su	si
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ti	kau	su	tautiečiais	ir	daž	nai	nu	ei	da	vau	į	
lie	tu	viš	kas	šv.	Mi	šias.	Po	 jų	vi	si	 rink	da
vosi	 į	 pa	ra	pi	jos	 sa	lę	 pie	tų.	Per	 di	des	nes	
šven	tes	lie	tu	vių	klu	bo	sa	lė	je	vyk	da	vo	gau
ses	ni	 su	si	bū	ri	mai	 su	 vai	šė	mis,	 dai	no	mis	
ir	 šo	kiais.	Kaip	 jau	mi	nė	jau,	per	mėnesį	
pažiūrėdavau	po	keletą	mo	der	naus	šo	kio	
kon	cer	tų.	Lan	kiau	ir	ke	le	tą	cho	reo	grafijos	
kur	sų.	Po	rą	kar	tų	te	ko	pri	si	jung	ti	prie	Bos
to	no	li	tur	gi	nio	šo	kio	gru	pės	per	šv.	Mi	šias	
ir	 pa	mal	das.	Ras	da	vau	 lai	ko	 ir	 ki	tiems	
mėgs	ta	miems	 da	ly	kams.	To	liau	 tę	siau	
ta	ik	van	do	tre	ni	ruo	tes,	ku	rias	pra	dė	jau	dar	
Vo	kie	ti	jo	je.	Su	Har	var	do	uni	ver	si	te	to	ko
man	da	te	ko	da	ly	vau	ti	ir	ke	lio	se	var	žy	bo	se	
tarp	 uni	ver	si	te	tų	 ta	ik	van	do	 klu	bų,	 kar	tą	
lai	mė	jo	me	net	pir	mą	ją	ko	man	di	nę	vie	tą.	
Daž	no	kai	lan	ky	da	vau	si	ir	ki	no	te	at	re,	nes	
Bos	to	ne	yra	tik	rai	pui	kių	ki	no	sa	lių.	Ma	no	
su	si	do	mė	ji	mas	ki	nu,	kaip	vie	na	šiuo	lai	ki
nės	 kul	tū	ros	 iš	raiš	kos	 for	mų,	 tik	riau	siai	
ir	 nu	lė	mė,	kad	 te	olo	gi	jos	 li	cen	cia	to	dar
bui	pa	si	rin	kau	te	mą	„Ti	kė	ji	mas	ir	ki	nas:	
post	mo	dernaus	po	pu	lia	raus	ki	no	te	olo	gi	nė	
di	men	si	ja“.
	 Gy	ve	nau	 be	veik	 šim	to	 jė	zui	tų	 ben
druo	me	nė	je,	 įsi	kū	ru	sio	je	 skir	tin	guo	se	
na	me	liuo	se	 po	 8–10	 jė	zui	tų	 stu	den	tų	 ir	
dės	ty	to	jų.	Mū	sų	na	me	lis	bu	vo	pa	va	din	tas	
Kar	lo	Rah	ne	rio	(jė	zui	to,	žy	maus	vo	kie	čių	
te	olo	go)	 var	du.	Gy	ve	no	me	 aš	tuo	nie	se.	
Kiek	vie	nais	me	tais	ke	le	tas	 iš	mū	sų,	bai
gę	stu	di	jas,	grįž	da	vo	į	tė	vy	nę,	o	į	jų	vie	tą	
at	vyk	da	vo	 ki	ti.	Ar	ti	miau	 su	si	pažinau	 su	
ko	rė	jie	čiu,	 viet	na	mie	čiu,	 is	pa	nu,	mal	tie
čiu,	 su	 jė	zui	tais	 iš	 Fi	dži	 sa	lų,	Ga	nos	 ir	
Zam	bi	jos.	Ki	ti	bu	vo	 iš	 įvai	rių	Ame	ri	kos	
vals	ti	jų.	Kiek	vie	nam	na	me	liui	bu	vo	skir	tas	
ga	na	kuk	lus	biu	dže	tas	–	pa	tys	ap	mo	kė	da
vo	me	elek	tros,	ši	lu	mos	ir	ki	tas	są	skai	tas,	
pirk	da	vo	me	mais	tą,	pa	si	keis	da	mi	vir	da	vo
me	va	ka	rie	nę,	va	ly	da	vo	me	kam	ba	rius,	pri
žiū	rė	da	vo	me	ap	lin	ką,	šluo	da	vo	me	kie	me	
la	pus,	kas	da	vo	me	snie	gą	nuo	 ša	li	gat	vio,	
tvar	ky	da	vo	me	ki	tus	ūki	nius	rei	ka	lus.	Kas	
mė	ne	sį	da	ly	da	vo	mės	sa	vo	dva	si	nio	gy	ve

ni	mo	pa	tir	ti	mi.	Kas	dien	švęs	da	vo	me	Eu
cha	ris	ti	ją,	 nes	 ben	druo	me	nė	je	 tu	rė	jo	me	
du	tris	ku	ni	gus.	Vie	ną	kar	tą	per	sa	vai	tę	
da	ly	vau	da	vo	me	ir	pa	dė	da	vo	me	pa	reng	ti	
vi	sos	mo	kyk	los	šv.	Mi	šias.	Iš	anks	to	bū
da	vo	pa	skir	ti	žmo	nės	svei	kin	ti	at	ei	nan	čių,	
skai	ti	nių	 skai	ty	to	jai,	 psal	mės	 gie	do	to	jai,	
Ko	mu	ni	jos	da	lin	to	jai,	pa	tar	nau	to	jai,	zak
ris	ti	jo	nai	 ir	 ki	ti	 pa	dė	jė	jai.	 Po	Mi	šių	 vi	si	
rink	da	vo	si	į	mo	kyk	los	sa	lę	už	kąs	ti.
	 Vie	nas	iš	įspū	din	giau	sių	ir	sun	kiau	sių	
pri	si	mi	ni	mų	–	be	veik	 tri	jų	mė	ne	sių	 li	go
ni	nės	 ka	pe	lio	no	 prak	ti	ka.	Vie	ną	 va	sa	rą,	
prak	ti	kų	va	do	vės	pa	drą	sin	tas,	ryžau	si	šiai	
in	ten	sy	viai	kli	ni	ki	nei	pa	sto	ra	ci	nei	pro	gra
mai,	ku	rias	or	ga	ni	zuo	ja	be	veik	vi	sos	li	go	ni
nės.	Mū	sų	gru	pe	lė	je	bu	vo	me	še	šie	se:	vy	rai	
ir	mo	te	rys,	stu	den	tai	ir	pen	si	nin	kai,	ka	ta	li
kai	ir	pro	tes	tan	tai,	pas	to	riai	ir	se	mi	na	ris	tai.	
Mums	va	do	vavo	vie	nas	pa	ty	ręs	ligo	ni	nės	
ka	pe	lio	nas.	Kas	ry	tą	visi	rink	da	vo	mės	pa
si	mels	ti.	Pas	kui	ei	da	vo	me	į	sa	vo	sky	rius,	
lan	ky	da	vo	me	li	go	nius,	kal	bė	da	vo	mės	su	
jais	ir	su	li	go	ni	nės	dar	buo	to	jais.	Li	go	nių	
bū	da	vo	ge	ro	kai	dau	giau,	ne	gu	spė	da	vo	me	
ap	lan	ky	ti.	 Po	 še	šių	 to	kio	 dar	bo	 va	lan	dų	
vėl	 susirinkdavome	 pa	si	da	ly	ti	 pa	tir	ti	mi,	
pa	si	mo	ky	ti	vie	ni	iš	ki	tų	bei	pa	dė	ti	vie	nas	
ki	tam	 aug	ti	 dva	siš	kai	 ir	 pro	fe	siš	kai.	 Ši	
pro	gra	ma	ka	pe	lio	nui	prak	ti	kan	tui	pa	de	da	
geriau	pa	žin	ti	 sa	ve,	 sa	vo	 su	ge	bė	ji	mus	 ir	
trū	ku	mus	bei	pa	si	ruoš	ti	bū	si	ma	jam	dar	bui.
	 Bai	gęs	 te	olo	gi	jos	 stu	di	jas	 ir	 at	li	kęs	
prak	ti	kas	Jung	ti	nė	se	Vals	ti	jo	se,	šį	pa	va	sa	rį	
grį	žau	į	gim	ti	nę.	Prieš	me	tus	Kemb	ri	dže	
bu	vau	pa	šven	tin	tas	dia	ko	nu.	O	šį	bir	že	lį	
ta	pau	 ku	ni	gu.	Da	bar	 esu	Kau	no	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	ka	pe	lio	nas.	Be	to,	Gyvenimo	
ir	tikėjimo	ins	ti	tu	to	pa	kvies	tas,	kar	tu	su	t.	
Gin	ta	ru	Vit	ku	mi,	t.	Sta	siu	Ka	zė	nu	ir	ki	tais	
re	ko	lek	ci	jų	va	do	vais	pa	de	du	dva	si	nes	pra
ty	bas	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me	at	lie	kan	tiems	
žmo	nėms.	Džiau	giuo	si,	kad	ga	liu	da	ly	tis	
tuo,	ką	ga	vau	per	vi	sus	tuos	eks	pe	ri	men	tų,	
stu	di	jų,	prak	ti	kų	ir	mal	dos	me	tus.
	 Pa	pras	tai	vi	si	ką	tik	ku	ni	gais	įšven	tin	ti	

Paðaukimas



17

jė	zui	tai	bent	po	rą	me	tų	siun	čia	mi	dirb	ti	į	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jas,	uni	ver	si	te	tus,	re	ko	lek
ci	jų	 na	mus,	 pa	ra	pi	jas	 ir	 ki	tas	Drau	gi	jos	
ins	ti	tu	ci	jas,	nes	po	ke	tu	rių	te	olo	gi	jos	stu
di	jų	me	tų	la	bai	svar	bu	sa	vo	te	ori	nes	ži	nias	
ir	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	pa	tir	tį	per	duo	ti	ti	kin
tie	siems	 ar	Die	vo	 te	bei	eš	kan	tiems	 žmo
nėms.	Dau	ge	liui	 jau	nų	ku	ni	gų	 šie	me	tai	
yra	vie	nas	di	džiau	sių	iš	ban	dy	mų,	nes	per	
šį	lai	ką	pri	va	lai	at	ras	ti	sa	vo,	kaip	ku	ni	go,	
vie	tą	 šian	die	nia	me	pa	sau	ly	je.	 Iš	 sa	vo	 ir	
ki	tų	jau	nų	ku	ni	gų	pa	tir	ties	ži	nau,	kad	gy
ven	ti	pa	gal	sa	vo	pa	šau	ki	mą	pliu	ra	lis	ti	nė	je	
da	bar	ties	vi	suo	me	nė	je	la	bai	ne	leng	va…	
	 Po	šių	ku	ni	giš	kos	prak	ti	kos	me	tų	vie
ni	ku	ni	gai	jė	zui	tai	tę	sia	sa	vo	dar	bą	to	liau,	
ki	ti	 ski	ria	mi	 ten,	 kur	 la	biau	 rei	ka	lin	gi,	
kur	jų	ta	len	tai	bei	su	ge	bė	ji	mai	ge	riau	pa
nau	do	ja	mi	 ir	ga	li	 la	biau	at	si	skleis	ti.	Kai	
ku	rie	grįž	ta	į	uni	ver	si	te	tus	tęs	ti	te	olo	gi	jos	
stu	di	jų	dok	to	ra	ntūroje.	Kar	tais	ren	ka	si	ir	
ki	to	kias	stu	di	jas	pa	gal	sa	vo	po	lin	kius	bei	
pro	vin	ci	jos	reik	mes.	Pa	žįs	tu	jė	zui	tų,	stu
di	juo	jan	čių	ar	ba	dės	tan	čių	uni	ver	si	te	tuo	se	
eko	no	mi	ką,	me	di	ci	ną,	psi	cho	lo	gi	ją,	mu	zi
ką,	ar	chi	tek	tū	rą	ir	kit	ką.		 	 	
Be	to,	kiek	vie	no	jė	zui	to	gy	ve	ni	me	labai	
svarbi	yra	as	me	ni	nė	me	di	ta	ci	ja	ty	lo	je	ir	
ben	druo	me	ni	nė	mal	da,	nes	vi	sas	mūsų	
gy	ve	ni	mas	ir	veik	la	yra	pa	rem	tas	šv.	Ig
na	co	Lo	jo	los	dva	sin	gu	mu.	Mal	da	
mums	tei	kia	stip	ry	bės	ir	iš	min	ties	
vis	ką	da	rant	di	des	nei	Die	vo	gar
bei.
	 Pra	ėjus	 ke	le	riems	me	tams	po	
šven	ti	mų,	 jė	zui	tai	pa	pras	tai	siun
čia	mi	į	ter	cia	tą	–	tre	či	ą	jį	iš	ban	dy
mą	 ar	ba	 eks	pe	ri	men	tą,	 trun	kan	tį	
apie	 de	vy	nis	mė	ne	sius.	Ter	cia	to	
pro	gra	ma	 dar	 va	di	na	ma	 „šir	dies	
mo	kyk	la“.	Jo	je	dar	kar	tą	ap	mąs
to	mas,	pa	gi	li	na	mas	ir	su	stip	ri	na
mas	ku	ni	go	ir	jė	zui	to	pa	šau	ki	mas,	
tar	pu	sa	vy	je	da	li	jan	tis	pa	tir	ti	mi	bei	
mo	kan	tis	 iš	ki	tų	 tuo	pa	čiu	ke	liu	
ei	nan	čių	Drau	gi	jos	 bro	lių.	Gy

ven	da	mi	 ter	cia	to	na	mų	ben	druo	me	nė	je,	
pa	na	šiai	 kaip	 ir	 nau	jo	ky	ne,	 jė	zui	tai	 vėl	
stu	di	juo	ja	Drau	gi	jos	 kon	sti	tu	ci	jas,	 gi	li
na	si	į	jė	zui	tų	gy	ve	ni	mo	bū	dą	bei	ap	ta	ria	
apaš	ta	la	vi	mo	pri	ori	te	tus,	dar	kar	tą	at	lie	ka	
tris	de	šim	ties	 die	nų	 ty	los	 re	ko	lek	ci	jas,	
vėl	 da	ly	vau	ja	 va	di	na	muo	siuo	se	 pa	sto
ra	ci	niuo	se	 eks	pe	ri	men	tuo	se	 dirb	da	mi	
li	go	ni	nė	se,	 slau	gos	 na	muo	se,	 be	na	mių	
ar	 gat	vės	 vai	kų	 cen	truo	se,	 pa	bė	gė	lių	
sto	vyk	lo	se	ir	ki	to	se	ne	tur	tin	gų	jų,	vie	ni
šų	jų	ar	vi	suo	me	nės	at	stum	tų	jų	pa	ra	mos	
įstai	go	se.	
	 Taip	pat	 ren	gia	ma	si	 ir	 iš	kil	min	giems	
įža	dams,	ku	riuos	bai	gęs	ter	cia	tą	ne	tru	kus	
an	trą	 ir	 pas	ku	ti	nį	 kar	tą	 gy	ve	ni	me	 duo
da	kiek	vie	nas	 jė	zui	tas.	 Ir	pir	mie	ji	 įža	dai	
nau	jo	ky	ne,	 ir	 ant	rie	ji	 jė	zui	tų	 įža	dai	 yra	
am	ži	nie	ji.	Tik	pas	ku	ti	nie	ji	duo	da	mi	iš	kil
min	gai	–	per	šv.	Mi	šias	baž	ny	čio	je	prieš	
vi	są	ar	ti	mų	jų,	jė	zui	tų	drau	gų,	rė	mė	jų,	ge
ra	da	rių	 ir	 ti	kin	čių	jų	 ben	druo	me	nę.	Šiais	
įža	dais	ir	bai	gia	si	pri	va	lo	mas	jė	zui	to	ug
dy	mas.	Ta	čiau	nei	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mai,	
nei	įža	dai	nė	ra	ga	lu	ti	nis	tiks	las.	Tai	–	tik	
prie	mo	nės	 sie	kiant	 to	 tiks	lo,	 ku	riam	yra	
su	kur	tas	 kiek	vie	nas	 žmo	gus	 –	 „šlo	vin	ti,	
gar	bin	ti	ir	tar	nau	ti	Die	vui,	mū	sų	Vieš	pa
čiui…“	(iš	šv.	Ignaco	Lojolos	„Dva	si	nių	
pra	ty	bų“).
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	 –	1960	m.	bai	giau	Šv.	Ig	na	co	gim	na	zi	ją	
Či	ka	go	je.	Tuo	me	tu	daug	žmo	nių	tap	da	vo	
vie	nuo	liais,	tai	bu	vo	įpras	ta,	la	biau	įpras	ta	
nei	da	bar.	Iš	250	kar	tu	bai	gu	sių	mo	ki	nių	gal	
7	ta	po	me	jė	zui	tais.	Ma	ne	jė	zui	tai	pa	trau	kė	
tuo,	kad	mu	mis,	moks	lei	viais,	la	bai	rū	pi	no
si	ir	sten	gė	si	mums	pa	dė	ti.	Jie	troško,	kad	
mes	bū	tu	me	ne	tik	ti	kin	tys,	bet	su	vok	tu	me,	
ką	ti	ki	me.	Ma	ne	tai	trau	kė,	jau	di	no.	Aš	ir	gi	
no	rė	jau	taip	gy	ven	ti.
	 Pra	džio	je,	 kaip	 ir	 dau	gu	ma	 jė	zui	tų,	
dve	jus	me	tus	 bu	vau	nau	jo	kas,	 dar	 dve	jus	
stu	di	ja	vau	kla	si	ki	nius	moks	lus,	vė	liau	–	fi
lo	so	fi	ją.	 Spe	cia	li	za	vau	si	 ling	vis	ti	ko	je	 ir	
ga	vau	ma	gist	ro	laips	nį.	Vė	liau,	kaip	įpras	ta,	
tre	jus	me	tus	mo	kyk	lo	je	mo	ky	to	ja	vau.	Dar
bas	man	pa	ti	ko,	bet	ne	ma	niau,	kad	esu	la	bai	
ge	ras	mo	ky	to	jas.	Tuo	me	tu	dar	 stu	di	ja	vau	
ir	 te	olo	gi	ją.	Ku	ni	go	tar	nys	tę	pra	dė	jau	kaip	
Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	uni	ver	si	te	to	Cin
ci	na	ty	je	ka	pe	lio	nas,	be	 to,	 ta	pau	ne	di	de	lės	
pa	ra	pi	jos	kle	bo	nu,	 ir	 tai	man	 la	bai	pa	ti	ko.	
Ži	no	jau	kiek	vie	ną	 stu	den	tų	gy	ve	ni	mo	as
pek	tą	ir	drau	ge	bu	vau	įsi	trau	kęs	į	sie	lo	va	dą	
pa	ra	pi	jo	je:	krikš	ty	nos,	ves	tu	vės	(su	tuo	kiau	
apie	100	po	rų	per	8	me	tus),	lai	do	tu	vės	–	vi	sas	
žmo	gaus	gy	ve	ni	mas,	nuo	pra	džios	iki	pa	bai
gos.	Tai	bu	vo	nuo	sta	bus	me	tas!	Aš	pats	dar	
jau	nas,	vis	kas	nau	ja,	jei	gu	su	si	dur	da	vau	su	
ko	kiu	nors	pa	si	prie	ši	ni	mu,	tai	ska	ti	no	dirb	ti	
dar	ak	ty	viau.	Taip	su	ži	no	jau,	ką	ga	liu	ir	su
ge	bu.	

SektipaskuiDvasią

 Tarpdaugelioužsienio svečių, birželį atvykusių
įt.RyčioGurkšniokunigystėsšventimus,sutikome
irsenąlietuviųjėzuitųbičiulįt.EdwardąSchmidtą
išČikagos.IlgametisnacionalinioDraugijosžurnalo
„Company“redaktoriust.Schmidtasrugsėjopabai
gojetapoČikagosjėzuitųprovincijos,vienijančios220
jėzuitų,provincijolu.Šismūsųpokalbis–darviena
galimybėplačiaususipažintisuįvairiapusiškajėzuitų
veikla.

	 Ne	ke	ti	nau	 to	 atsisakyti,	 bet	 tuo	me	tu	
jė	zui	tai	 įstei	gė	na	cio	na	li	nį	žur	na	lą	„Com
pa	ny“	 ir	 tur	būt	 pro	vin	ci	jo	las	 pa	gal	vo	jo,	
kad	ga	lė	čiau	pa	mė	gin	ti	ką	nors	nau	jo.	JAV	
pro	vin	ci	jo	lai	 apie	 žur	na	lą	mąs	tė	 jau	 po	rą	
me	tų,	nes	su	pra	to,	kad	mes	ne	tu	ri	me	 jo	kio	
bū	do	kal	bė	tis	su	sa	vo	drau	gais.	Jie	skai	to	tik	
„New	York	Ti	mes“,	„Ti	me“	ar	„New	swe	ek“,	
jie	ži	no,	kas	vyks	ta	ša	ly	je,	bet	mes	ne	ga	li	me	
pa	pa	sa	ko	ti	sa	vo	drau	gams,	kas	vyks	ta	Jė	zaus	
Drau	gi	jo	je.	
	 Tad	 bu	vau	 įtrauk	tas	 į	 dar	bą	 žur	na	le.	
Straips	nius	ra	šiau	ir	anks	čiau	–	mo	kyk	lo
je	bei	bū	da	mas	kle	bo	nu.	Ta	čiau	čia	bu	vo	
vi	sai	kas	ki	ta	–	pri	si	dė	jo	rū	pes	tis	žur	na	lo	
fi	nan	sais,	be	to,	1982	m.	te	ko	per	si	kel	ti	į	
Či	ka	gą.	Ta	čiau	vi	lio	jo	tai,	kad	čia	daž	nai	
ben	drau	da	mas	 te	le	fo	nu	 su	 įvai	riau	siuo	se	
Ame	ri	kos	kam	pe	liuo	se	gy	ve	nan	čiais	mū
sų	skai	ty	to	jais	ga	lė	jau	pa	žin	ti	dar	daugiau	
žmo	nių.	Die	vas	mū	sų	gy	ve	ni	me	vei	kia	la	bai	
skir	tin	gai,	žmo	nės	tu	ri	dau	gy	bę	įvai	rių	ta
len	tų	ir	do	va	nų,	tad	žur	na	las	su	tei	kia	ge	rą	
pro	gą	kiek	vie	nam	pa	pa	sa	ko	ti	sa	vo	is	to	ri	ją.	
O	tu	tam	pi	tar	si	til	tu	tarp	jų	ir	la	bai	di	de	lės	
skai	ty	to	jų	au	di	to	ri	jos.	Da	bar	mū	sų	žur	na	las	
spaus	di	na	mas	per	100	tūkst.	eg	zem	plio	rių	
ti	ra	žu,	 tad	 jį	 ga	li	ma	 ras	ti	 be	veik	 vi	sa	me	
pa	sau	ly	je.	Vien	JAV	yra	10	jė	zui	tų	pro	vin
ci	jų.	Kai	 ku	rios	 iš	 jų	 žur	na	lą	 iš	siun	ti	nė	ja	
de	šim	tims	tūks	tan	čių	sa	vo	bi	čiu	lių.	Taip	vi	si	
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nuo	sta	būs	žmo	nių	dar	bai	tam	pa	žino	mi…	
 –Jūsųpareigosirveiklospobūdiskei
čiasi.Kokiasviltisirplanuspuoselėjate?
	 –	Kai	su	ži	nai,	jog	ta	vo	kan	di	da	tū	ra	iš	kel
ta	provincijolo	pa	rei	goms	už	im	ti,	pra	de	di	
gal	vo	ti,	 kad	ne	ga	li	 to	 da	ry	ti,	 nes	 yra	 tiek	
nuo	sta	bių	žmo	nių,	ku	rie	ga	li	tai	at	lik	ti	ge
riau.	Spė	ju,	kad	vie	na	iš	prie	žas	čių,	ko	dėl	
pa	sky	rė	bū	tent	ma	ne,	bu	vo	dar	bas	„Com
pa	ny“,	lei	dęs	man	pa	žin	ti	jė	zui	tų	gy	ve	ni	mą	
vi	sa	me	pa	sau	ly	je.	Aš	su	si	tik	da	vau	su	žmo
nė	mis	ne	tik	iš	Lie	tu	vos,	bet	ir	Vo	kie	ti	jos,	
Ki	ni	jos,	 Ja	po	ni	jos,	 Fi	li	pi	nų,	Aust	ra	li	jos,	
In	di	jos...	Tai	ta	po	ma	no	gy	ve	ni	mo	da	li	mi,	
jie	vi	si	man	rū	pi.	Bet	kaip	tai	pa	dės	Či	ka	gos	
pro	vin	ci	jai,	nežinau.	
	 Mes	tu	ri	me	du	uni	ver	si	te	tus,	jiems	rei
kėtų	skir	ti	dar	10	 jė	zui	tų,	bet	nė	ra	 iš	kur.	
Tu	ri	me	5	gim	na	zi	jas,	ku	rio	se	mo	ko	si	9–12	
kla	sių	moks	lei	viai.	Vie	na	iš	jų	–	nau	ja	mo
kyk	la	mek	si	kie	čių	 ben	druo	me	nė	je,	 ir	 tai	
la	bai	džiu	gu.	Kiek	vie	na	iš	šių	gim	na	zi	jų	ar	
uni	ver	si	te	tų	gy	ve	na	sa	vi	tą	gy	ve	ni	mą.	Tu	ri
me	du	re	ko	lek	ci	jų	cen	trus	ir	dvi	pa	ra	pi	jas.	
Daug	 jė	zui	tų	 dir	ba	 ki	to	se	 pa	ra	pi	jo	se	 bei	
įvai	riuo	se	„Com	pa	ny“	pro	jek	tuo	se.	Ta	čiau	
ką	da	ry	si	me,	kai	mū	sų	vis	ma	žiau	ir	ma	žiau,	
į	 ką	 pir	miau	siai	 kreip	si	me	 dė	me	sį?	Kaip	
pri	im	ti	spren	di	mą,	kai	yra	du	pra	šy	mai,	o	

ga	li	ma	skir	ti	tik	vie	ną	žmo	gų?..
	 Kai	 iš	ky	la	 nau	ja	 pro	ble	ma,	 pa	pras	tai	
ieš	ko	me	ir	nau	jų	ga	li	my	bių.	Jė	zui	tai	ėmė	si	

di	de	lės	ini	cia	ty	vos	vi	sa	me	pa	sau	ly	je	telk	da
mi	jė	gas	dar	bui	su	AIDS	li	go	niais	Af	ri	ko	je.	
Taip	pat	prieš	20	me	tų	bu	vo	įsteig	ta	ga	na	
sėk	min	gai	vei	kian	ti	 jė	zui	tų	 tar	ny	ba	pa	bė
gė	liams	(JRS).	Bet	nu	veik	ti	dar	bai	ne	ga	li	
mū	sų	 su	lai	ky	ti	 nuo	min	čių	 apie	 tai,	 kur	
Baž	ny	čia	mus	 kvie	čia	 da	bar.	 Juk	 esa	me	
žmo	nės,	ku	rie	tu	ri	me	sek	ti	pas	kui	Dva	sią.	
Jei	Dva	sia	mums	sa	ko	ju	dė	ti,	ju	da	me,	o	jei	
lie	pia	su	sto	ti,	su	sto	ja	me.	Jei	ra	gi	na	kur	nors	
pa	suk	ti,	su	ka	me.	Tu	ri	me	klau	sy	ti,	kur	ji	mus	
ve	da	ir	bū	ti	jai	iš	ti	ki	mi.	
	 Aš	ne	bi	jau	šio	dar	bo,	bet	dar	ne	tu	riu	vi
sų	rei	kia	mų	at	sa	ky	mų.	O	no	rė	čiau	juos	tu	rė	ti	
(juo	kia	si).	Bet	jė	zui	tai	pro	vin	ci	jo	je	ma	ne	la	bai	
pa	lai	ko.	Be	to,	mes	la	bai	sten	gia	mės	ben	dra
dar	biau	ti	su	pa	sau	lie	čiais.	Tai	la	bai	svar	bu	ir	
la	bai	ge	ra,	tuo	da	bar	rū	pi	na	si	ir	vi	sa	Baž	ny	čia.	
Nuo	lat	gal	vo	ja	me,	kaip	pa	lai	ky	ti	pa	sau	lie	čių	
dva	sią,	kaip	pa	si	tar	nau	ti,	kad	ji	bū	tų	lais	va,	ir	
žmo	nėms	kil	tų	nau	jų	idė	jų	bei	pla	nų.
 –Kiek pašaukimų sulaukiate savo
provincijoje?
	 –	Ne	se	niai	tris	jė	zui	tus	įšven	ti	no	me	ku	ni
gais,	trys	ar	ke	tu	ri	pra	dės	nau	jo	ky	ną,	jį	tę	sia	
dar	trys.	Vy	rai,	ku	rie	pas	mus	at	ei	na,	daž	nai	
yra	vy	res	ni	ne	gu	ta	da,	kai	aš	sto	jau	į	Drau	gi
ją.	Ben	dra	vau	su	dviem	iš	bū	si	mų	nau	jo	kų.	
Vie	nas	tik	ką	bai	gė	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	
uni	ver	si	te	tą,	ki	tas	–	Lo	jo	los	uni	ver	si	te	tą.	Nuo
sta	būs	žmo	nės.	No	rė	čiau,	kad	jų	bū	tų	dvi	gu	bai	
dau	giau,	bet	mes	da	ro	me	ką	ga	li	me	ska	tin
da	mi	 pa	šau	ki	mus,	 ir	 ne	pra	ras	da	mi	 vil	ties	
pri	ima	me	iš	Die	vo	tai,	ką	jis	mums	duo	da.	
 –Kokie yraČikagos provincijos pri
oritetai dabar, kai jūsų darbams jėzuitų
stinga?
	 –	Vie	na	iš	pro	ble	mų,	ku	ri	JAV	eg	zis	ta	vo	
ir	 vėl	 at	gy	ja,	 yra	 ra	siz	mas.	Prieš	pus	an	trų	
me	tų	Cin	ci	na	ty	je	la	bai	pa	ašt	rė	jo	san	ty	kiai	
tarp	af	ro	a	me	ri	kie	čių	ben	druo	me	nės	ir	bal
ta	o	džių.	Šv.	Pran	ciškaus	Ksa	ve	ro	uni	ver	si
te	to	pre	zi	den	tas	t.	Mi	cha	el	Gra	ham	ir	ten	
dir	ban	tis	t.	John	La	Roc	ca	ak	ty	viai	ben	drau	ja	
su	uni	ver	si	te	to	kai	my	nys	tė	je	gy	ve	nan	čio	mis	
ben	druo	me	nė	mis	 ir	 la	bai	 at	sa	kin	gai	 ieš	ko,	
ką	ga	li	ma	pa	da	ry	ti,	kad	si	tu	a	ci	ja	pa	ge	rė	tų.	
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Prieš	po	rą	me	tų	anks	tes	ny	sis	pro	vin	ci	jo	las	t.	
Richard	Bau	ma	nn	Cin	ci	na	čio	af	ro	a	me	ri	kie
čių	ben	druo	me	nė	je	 įstei	gė	 jė	zui	tų	na	mus,	
kad	 ten	gy	ven	da	mi	ge	riau	matytume	esa
mą	pa	dė	tį.	Ir	mes	jau	pa	ste	bi	me	šio	dar	bo	
re	zul	ta	tus.	Tad	mums	la	bai	svar	bu	ir	to	liau	
išlik	ti	šalia.
	 Treč	da	lį	 JAV	ka	ta	li	kų	 grei	tai	 su	da	rys	
at	vy	kė	liai	 iš	 Lo	ty	nų	Ame	ri	kos,	 kur	 kal
ba	ma	 is	pa	niš	kai.	Ypač	daug	mek	si	kie	čių.	
Šiuo	me	tu	 ši	 ben	druo	me	nė	 taip	 pat	 ke	lia	
daug	so	cia	li	nių	ir	po	li	ti	nių	pro	ble	mų.	Tad	
pri	va	lo	me	bū	ti	 jaut	rūs	 ir	 ener	gin	gi,	 tu	rė	ti	
la	kią	 vaiz	duo	tę,	 kad	 nu	veik	tu	me	 tai,	 ką	
pri	va	lo	me…	Žo	džiu,	tu	ri	me	pri	im	ti	iš	šū	kį,	
ku	rį	mums	me	ta	su	si	klos	čiu	sios	ap	lin	ky	bės.	
	 Mū	sų	 pro	vin	ci	ja	Či	ka	go	je	 ra	do	 nau	ją	
bū	dą	apaš	ta	lau	ti,	apie	ku	rį	pra	dė	jo	me	gal
vo	ti	dar	prieš	7–8	me	tus.	Jis	su	kė	lė	di	de	lį	
at	gar	sį	vi	so	je	ša	ly	je.	Pas	ku	ti	nia	me	„Com
pa	ny“	žur	na	lo	nu	me	ry	je	ra	šė	me	apie	nau	jas	
„kriš	to	lo	spin	du	lių“	mo	kyk	las,	 jau	pra	dė
ju	sias	 plis	ti	 po	 ša	lį.	 Prieš	 ke	le	tą	mė	ne	sių	
kom	pa	ni	jos	 „Mic	ro	soft“	 fon	das	 sky	rė	 18	
mln.	do	le	rių	ana	li	zei,	ar	šis	nau	jo	po	bū	džio	
mo	kyk	los	mo	de	lis	ga	li	bū	ti	tai	ko	mas	ki	tur.	
Tai	la	bai	džiu	gi	na.	Va	di	na	si,	nors	mū	sų	pa
jė	gos	ir	ne	di	de	lės,	po	lė	kio	dar	tu	ri	me!
 –Kuo„krištolo spindulių“mokyklos
ypatingos,jeigujomissusidomėjonetkom
panija„Microsoft“?
	 –	Gal	vo	ti	apie	 jas	pir	miau	siai	pri	ver	tė	
ma	te	ria	lūs	da	ly	kai.	Siū	lė	me,	kad	mo	ki	niai	
ke	tu	rias	 die	nas	 per	 sa	vai	tę	mo	ky	tų	si,	 o	
penk	tą	ei	tų	dirb	ti	ir	taip	ga	lė	tų	su	si	mo	kė	ti	už	
moks	lą.	Či	ka	gos	oro	uos	tas,	ban	kai,	įmo	nės	
ir	kon	to	ros	 su	ti	ko	pri	im	ti	po	mo	ki	nį.	Pir
ma	die	nį	at	ei	na	vie	nas	mo	ki	nys,	ant	ra	die	nį	
ki	tas,	tre	čia	die	nį	dar	vie	nas...	Kitą	savaitę	
vėl	 tie	 pa	tys	 kei	čia	si.	Dirb	da	mi	 jie	 įgy	ja	
pa	tir	ties,	su	si	tin	ka	su	dar	buo	to	jais,	pri	va	lo	
pa	keis	ti	ap	lin	ką	ir	pa	ma	to	pla	tes	nį	pa	sau
lį,	 be	 to,	 gau	na	 ga	li	my	bę	 vė	liau	mo	ky	tis	
aukšto	sio	se	mo	kyk	lo	se,	 o	 ne	tur	tin	goms	
mek	si	kie	čių	 šei	moms	 tai	 yra	 la	bai	 daug.	
Dėl	dar	bo	moks	lo	me	tai	yra	il	ges	ni,	ta	čiau	
kom	pa	ni	jos,	darb	da	viai	la	bai	my	li	mo	ki	nius	JAV	jėzuitų	žurnalas	„Company“
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ir	ma	no,	 kad	 šis	 sumanymas	 yra	 puikus.	
Prieš	pen	ke	rius	me	tus	ki	lo	klau	si	mas,	kas	
at	si	tik	tų	eko	no	mi	kos	nuos	mu	kio	at	ve	ju,	kai	
dar	buo	to	jai	at	lei	džia	mi?	Ar	ta	da	vai	kai	taps	
pi	gia	dar	bo	jė	ga?	Bet	taip	ne	įvy	ko.	Kom
pa	ni	jos	juos	my	li,	jų	no	ri.	Ži	no	ma,	mies	tas,	
ku	ria	me	stei	gia	mos	 to	kios	mo	kyk	los,	 tu	ri	
bū	ti	 pa	kan	ka	mai	 di	de	lis,	 kad	mo	ki	niams	
už	tek	tų	dar	bo	vie	tų.
	 Ant	ras	 la	bai	sva	rus	da	ly	kas	–	sten	gia
ma	si,	kad	jau	ni	žmo	nės	ne	pra	ras	tų	sa	vo	sios	
kul	tū	ros,	 sa	vų	jų	 šak	nų	 ir	ne	tap	tų	ei	li	niais	
an	gla	kal	biais.	Dėl	to	vi	si	mo	ky	to	jai	pri	va	lo	
mo	kė	ti	 is	pa	nų	 ir	 an	glų	kal	bas.	Mes	 sten
gia	mės	pa	ro	dy	ti,	kad	jų	kul	tū	ra,	jų	šei	mos	
pa	tir	tis	 yra	 la	bai	 svar	bi	 ir	 kad	 ją	 bū	ti	na	
iš	sau	go	ti.	Šis	ju	dė	ji	mas	jau	plin	ta	ir	į	ki	tas	
JAV	vals	ti	jas,	tuo	užsi	i	ma	ne	vien	jė	zui	tai.
	 Maž	daug	prieš	20	me	tų	kai	ku	rios	 jė
zui	tų	pro	vin	ci	jos	pra	dė	jo	steig	ti	mo	kyk	las	
jau	nes	niems	mo	ki	niams	nuo	penk	tos	kla	sės	
(daž	niau	siai	 jė	zui	tų	mo	kyk	lose	 yra	 tiktai	
9–12	kla	sės).	Jos	va	di	na	si	Na ti vi ty mo	kyk
los,	nes	pir	mo	ji	bu	vo	įsteig	ta	Na ti vi ty	pa	ra
pi	jo	je	Niu	jor	ke.	Tai	–	ki	toks	mo	de	lis,	ku	ris	
ir	gi	 pa	si	tei	si	no.	 Šios	mo	kyk	los	 sten	gia	si	
įsi	skverb	ti	į	ben	druo	me	nes,	kur	vai	kai	ne
tu	ri	ga	li	my	bių	mo	ky	tis	ar	ba	kur	vals	ty	bi	nės	
mo	kyk	los	yra	sil	pnos.
 –Jūsseniaipažįstatelietuviusjėzuitus,
dirbančiusJAV.Kaipšipažintisužsimezgė?
	 –	Mo	kyk	lo	je	ma	no	kla	sė	je	mo	kė	si	lie	tu
viai,	uk	rai	nie	čiai,	len	kai,	ju	gos	la	vai	–	žmo	nės	
iš	vi	sos	Ry	tų	Eu	ro	pos.	Bu	vo	1956–1960	m.	
ir	dau	ge	lis	dar	kal	bė	jo	su	ak	cen	tu.	Tad	aš	ži
no	jau	apie	pa	dė	tį	Ry	tų	Eu	ro	po	je,	pa	ži	no	jau	
lie	tu	vių	sa	vo	kla	sė	je,	o	vyk	da	mas	į	mo	kyk	lą	
au	to	bu	su	ma	ty	da	vau	 šalia	Ma don na Del la 
Stra da	(Pa	ke	lės	Ma	ri	jos)	kop	ly	čios	sta	to	mus	
lie	tu	vių	 jė	zui	tų	na	mus.	Apie	Lie	tu	vos	pro
vin	ci	ją	su	ži	no	jau	su	ti	kęs	jė	zui	tų	scho	las	ti	kus.	
Man	at	ro	do,	 jų	bu	vo	du,	bet	pri	si	me	nu	 tik	
Al	gi	man	tą	Ke	zį,	nes	su	juo	su	si	pažinau	dar	
mo	kyk	lo	je.	Kai	su	grį	žau	į	Či	ka	gą	ir	pra	dė	jau	
dirb	ti	žur	na	le,	su	si	pa	ži	nau	su	t.	A.	Sau	lai	čiu.	
Drau	ge	ei	da	vo	me	į	vy	res	nių	jų	su	si	rin	ki	mus.	
Man,	kaip	ir	vi	siems,	jis	pa	da	rė	la	bai	di	de	lį	

įspū	dį.
	 Per	t.	An	ta	ną	dar	la	biau	su	si	do	mė	jau	Lie
tu	va.	Pir	mą	kar	tą	at	vyk	ti	pas	jus	ban	džiau	dar	
1990	m.,	bet	ne	ga	lė	jau	gau	ti	vi	zos	iš	So	vie
tų	Są	jun	gos.	1991	m.	per	Mask	vą	pa	ga	liau	
at	vy	kau.	Ma	ne	pa	si	ti	ko	t.	A.	Gra	žu	lis,	aš	 jį	
pa	ži	no	jau,	nes	bu	vo	at	vy	kęs	 į	Či	ka	gą	mo
ky	tis	an	glų	kal	bos.	 Jis	ma	ne	nu	ve	žė	 į	bu	tą	
Uni	ver	si	te	to	gat	vė	je,	kur	 lau	kė	t.	J.	Bo	ru	ta.	
Bu	vo	gruo	dis	–	tam	su	ir	šal	ta.	La	bai	įdo	mi	
pa	tir	tis…	Kai	1993	m.	bai	gė	si	ma	no	še	še	rių	
su	pu	se	me	tų	ben	druo	me	nės	vy	res	nio	jo	tar
nys	tė,	no	rė	jau	kur	nors	iš	vyk	ti,	ir	pro	vin	ci	jo	las	
lei	do	dviems	mė	ne	siams	ke	liau	ti	 į	Lie	tu	vą.	
Kau	ne	nau	jo	kus	mo	kiau	vo	kie	čių	kal	bos,	
nes	bu	vau	 ją	 stu	di	ja	vęs,	o	 jiems	 tuo	me	tu	
rei	kė	jo	dės	ty	to	jo.	Per	porą	mė	ne	sių	su	ti	kau	
dau	gu	mą	pro	vin	ci	jos	jė	zui	tų.	T.	A.	Ba	niu	lis	
bu	vo	se	mi	na	ri	jos	rek	to	rius,	ten	jau	dir	bo	t.	L.	
Za	rem	ba,	su	ku	riuo	ga	lė	jo	me	lais	vai	kal	bė	tis	
an	gliš	kai.	Lan	kiau	si	 pas	 jė	zui	tus	Vil	niu	je,	
Šiau	liuo	se.	Su	si	ti	kau	ir	kai	ku	riuos	nau	jo	kus.	
Ma	čiau,	koks	čia	gy	ve	ni	mas	ir	koks	sun	kus	
jis	ga	li	bū	ti.	Kai	at	vy	kau	dar	po	dve	jų	me	tų,	
jau	bu	vo	pen	ki	pir	ma	me	čiai	nau	jo	kai.	Bu	vo	
įdo	mus	lai	kas.	Jau	čiau	si	lai	min	gas,	ga	lė	da
mas	jį	iš	gy	ven	ti.	Či	ka	go	je	tuo	me	tu	bū	rė	si	
ta	ry	ba	lė	šoms	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	pro	vin	ci	jai	
rink	ti	(Baltic Jesuit Board).	Aš	drau	ge	su	Ta	du	
Kul	biu	ir	ki	tais	ta	pau	šios	ta	ry	bos	na	riu.	Nuo	

to	lai	ko	su	jais	ir	dir	bu.	Tai	–	ma	no	de	vin	ta	ar	
de	šim	ta	ke	lio	nė	į	Lie	tu	vą.
 –Artenkapasidomėti,kaipnaudojami
jūsųsurinktipinigai?
	 –	Be	abe	jo.	No	rė	čiau,	kad	kiek	vie	nas,	

Lėšų	telkimo	taryba	su	svečiais	iš	Lietuvos.	
Tadas	Kulbis	stovi	pirmas	iš	kairės	
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dir	ban	tis	šioje	taryboje,	ga	lė	tų	čia	at	vyk	ti	ir	
pa	ma	ty	ti,	ką	mū	sų	su	rink	ti	pi	ni	gai	ga	li	pa	da	ry
ti.	Nuo	sta	bu,	kaip	Vil	niu	je	ir	Kau	ne	tvar	ko	mi	
pa	sta	tai!	Ne	vie	nas	ame	ri	kie	tis	jė	zui	tas	la	bai	
ste	bė	jo	si,	kiek	daug	ga	li	ma	nu	veik	ti	 tu	rint	
to	kius	 ri	bo	tus	 iš	tek	lius.	No	rė	čiau,	kad	dau
giau	žmo	nių	įsi	trauk	tų	į	mū	sų	dar	bą.	Be	to,	
ta	ry	ba	ne	se	niai	pa	ty	rė	di	de	lę	ne	tek	tį	–	mi	rė	
jos	va	do	vas	Pa	trick	He	ad.	Jis	bu	vo	nuo	sta	bus	
žmo	gus,	Či	ka	go	je	tu	rė	jęs	daug	įvai	rių	ry	šių.	
Da	bar	Ta	dui	Kul	biui	ten	ka	rū	pin	tis,	kas	ga	lė	tų	
ve	lio	nį	pa	keis	ti.	
 –Girdėjome jus turint senų lietuviškų
žemėlapiųkolekciją.Kaipatsiradošispo
mėgis?
	 –	Do	miuo	si	ne	tik	Lie	tu	vos	že	mė	la	piais.		
Žmo	nės	net	ne	ži	no,	ko	kia	tai	ver	ty	bė!	Kar	tais,	
kai	se	ka	si,	ką	nors	ran	du	senų	kny	gų	par	duo	tu
vė	je.	Tu	riu	vie	ną	Vil	niaus	že	mė	la	pį,	ku	ria	me	
dar	nė	ra	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios,	 ir	1750	
m.	Vo	kie	ti	jos	 jė	zui	tų	asis	ten	ci	jos	že	mė	la	pį,	
ku	ria	me	Lie	tu	va	yra	jos	da	lis.	Tie	že	mė	la	piai	
at	spin	di	 dau	giau	sia	 jė	zui	tų	 ry	šius.	Ta	čiau	
bū	da	mas	vie	nuo	lis	ne	ga	liu	 į	 tai	pa	si	ner	ti	 ir	
že	mė	la	piams	iš	leis	ti	tūks	tan	čius	do	le	rių…
 –Neseniaivosišsigelbėjoteišgriūvančio
namo.Kąšisišgyvenimasjumsreiškia? 
	 –	Ma	no	ben	druo	me	nė	gy	ve	na	dvie	juo	se	
ne	to	li	vie	nas	ki	to	sto	vin	čiuo	se	na	muo	se.	Vie	ną	
ba	lan	džio	šeš	ta	die	nio	va	ka	rą	sa	vo	kam	ba	ry	je	pa
ju	tau,	kad	na	mas	dre	ba.	Kar	tais	pa	na	šiai	bū	na,	
kai	pra	važiuo	ja	di	de	lė	ma	ši	na.	Bet	po	ke	lių	
mi	nu	čių	iš	gir	dau	si	re	nas	ir	nu	spren	dęs,	kad	
čia	kaž	kas	rim	ta,	iš	ėjau	lau	kan.	Ma	niau,	kad	
ša	lia	vyks	tan	čio	se	 sta	ty	bo	se	 (bu	vo	 iš	kas	tas	
gi	lus	grio	vys)	kas	nors	at	si	ti	ko.	Pri	ėjęs	pa	sta	to	
kam	pą	pa	ma	čiau,	kad	vie	na	mū	sų	na	mo	sie	na	
slen	ka	že	myn.	Ja	me	gy	ve	no	me	ke	tu	rie	se	 ir	
du	sve	čiai,	jau	ni	jė	zui	tai.	Gais	ri	nin	kai	apė	jo	
tuš	čią	na	mą	 ir	 iš	ne	šė	ke	lis	daik	tus.	Vie	nas	
tė	vas	taip	pat	dar	su	spė	jo	pa	si	im	ti	ke	le	tą	smul
kme	nų,	pri	klau	siu	sių	jo	tė	vui,	bei	kom	piu	te	rio	
dis	kus,	ku	riuo	se	bu	vo	 iš	sau	go	ta	 la	bai	daug	
dar	bų.	Ki	tas	nu	stvė	rė	ke	le	tą	dra	bu	žių.	Nie	kas	
ne	įsi	vaiz	da	vo,	kad	į	na	mus	ne	be	grį	ši	me.	Nak	tį	
sužino	jo	me,	kad	pa	sta	tas	tu	ri	bū	ti	nugriau	tas,	
nes	yra	pa	vo	jin	gas.	Dvie	jų	vy	rų	tuo	me	tu	ne

bu	vo,	tad	su	grį	žę	jo	ne	be	ra	do.	Vie	nas	sve	čias	
ki	tą	die	ną	 tu	rė	jo	vyk	ti	 į	Ka	li	for	ni	ją,	 ta	čiau	
kar	tu	su	na	mu	din	go	jo	la	ga	mi	nai,	bi	lie	tai	ir	
kt.	
	 Tą	nak	tį	pra	ra	do	me	vis	ką,	ką	tu	rė	jo	me.	Čia	
bu	vo	mū	sų	ben	druo	me	nės	cen	tras:	vir	tu	vė,	
bib	lio	te	ka,	kom	piu	te	riai,	dar	bo	kam	ba	riai...	
Ka	dan	gi	esa	me	jė	zui	tai,	daug	tur	to	ne	tu	ri	me,	
bet	bu	vo	dra	bu	žiai,	dar	bai,	li	kę	kom	piu	te	riuo
se,	ran	kraš	čiai,	šei	my	ni	nės	nuo	trau	kos...	Nors	
ir	sten	gia	mės	prie	daik	tų	ne	pri	si	riš	ti,	nes	ka	da	
nors	juos	vis	tiek	rei	kės	pa	lik	ti,	bet	kol	vaikš	to	me	
šia	že	me,	daik	tai,	ku	rie	mus	sie	ja	su	ki	tais	žmo
nė	mis,	yra	bran	gūs.	Ta	čiau	mes	patys	esa	me	
kur	kas	dau	giau!	Tad	svar	biau	sia,	kad	li	ko	me	
gy	vi.	Be	to,	iš	li	ko	ry	šiai	su	šei	ma,	su	bro	liais	
jė	zui	tais.	O	tai	yra	bran	giau	sia…
	 Mū	sų	kai	my	nys	tė	je	 gy	ve	na	 la	bai	 ge	ri	
žmo	nės.	Jie	mums	pa	dė	jo	vis	kuo,	kad	ga	lė
tu	me	gy	ven	ti	to	liau.	Jei	ap	lin	ki	niai	tie	sia	pa
gal	bos	ran	ką,	rei	kia	pa	kil	ti	ir	tęs	ti	gy	ve	ni	mą.	
Tai	ka	tast	ro	fa,	bet	ne	pa	bai	ga…	
 –Žurnalą„Laiškaibičiuliams“pavarto
vaikinai,besidomintys jėzuitųgyvenimu ir
veikla.Kągalėtumėtepasakyti tiems,kurie
galvojaapietokįpašaukimą?
	 –	O,	jei	jie	bū	tų	at	ėję	į	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž
ny	čią	tą	bir	že	lio	šeš	ta	die	nį,	kai	čia	vy	ko	Ry	čio	
ku	ni	gys	tės	šven	ti	mai!	Ma	nau,	tai,	ką	čia	pa	ty	rė
me,	ir	at	sklei	dė,	kas	yra	pa	šau	ki	mas	–	vi	sų	pir	ma	
da	li	ji	ma	sis	sa	vo	do	va	no	mis	su	vi	sa	ti	kin	čių	jų	
ben	druo	me	ne,	su	vi	sa	Baž	ny	čia.	
	 Aš	sa	ky	čiau:	pa	si	ti	kė	kit,	tir	kit,	skai	ty	kit,	
mels	ki	tės,	kal	bė	ki	tės	 su	 jė	zui	tais,	 su	 žmo
nė	mis,	ku	rie	džiau	gia	si	sa	vuo	ju	pa	šau	ki	mu.	
Ap	lin	kui	yra	džiu	gių	žmo	nių	–	ir	čia	jų	ma	tau,	
–	ku	rie	ži	no,	kad	pa	si	rin	ko	tei	sin	gai.	Aiš	ku,	
kiek	vie	na	me	ke	ly	je	iš	ky	la	sun	ku	mų,	bet	ga
li	my	bė	tar	nau	ti,	ga	li	my	bė	da	ry	ti	ge	ra,	ži	no	ti,	
kad	dėl	ta	vo	jo	pa	šau	ki	mo	žmo	nės	ta	vi	mi	pa
si	ti	ki,	yra	ne	pa	pras	ta	–	juk	ypa	tin	gu	bū	du	tu	
tam	pi	tų	žmo	nių	gy	ve	ni	mo	da	li	mi!..
 –Dėkojameužpokalbįirjūsųnuoširdžią
meilęLietuvai.

KalbėjosiJūratėGrabytėir
t.RytisGurkšnys,SJ

Parengėses.RamunėMurauskaitė,SJE
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Grumtynėssupriešu
	 Šv.	Ig	na	cą	Lo	jo	lą	pa	grįs	tai	va	di	na	me	
di	džiuo	ju	ko	vo	to	ju.	Jo	pa	ties	at	si	ver	ti	mas,	
ga	li	ma	sa	ky	ti,	pra	si	de	da	mū	šio	lau	ke	gi
nant	Pam	plo	nos	tvir	to	vę,	kur	jis	su	žei	džia
mas.	Pas	kui	tė	viš	kė	je	sveik	da	mas	Ig	na	cas	
nu	ta	ria	ati	duo	ti	jė	gas	ki	to	kiai	ko	vai	–	ne	be	
tar	nau	jant	že	miš	kam	val	do	vui,	o	daug	kil
nes	niam	–	Kris	tui.
	 Min	tis	apie	ko	vą	ei	na	per	vi	sas	jo	pa
ra	šy	tas	Dva si nes pra ty bas,	 žino	mas	 po
pu	lia	riu	Rekolekcijųvar	du.	Pri	si	min	ki	me,	
pa	vyz	džiui,	 du	 ten	 pa	teik	tus	 vaiz	di	nius	
mal	dai:	kon	tem	plia	ci	ją	apie	ka	ra	liaus	pa
šau	ki	mą	 ir	me	di	ta	ci	ją	 apie	 dvi	 vė	lia	vas.	
Pir	ma	ja	me	 že	miš	ko	jo	 ka	ra	liaus	 ra	gi	ni
mas	ko	vo	ti	kar	tu	su	juo,	vė	liau	da	li	jan	tis	
per	ga	le	bei	gar	be,	pa	de	da	kon	tem	pliuo	ti	
am	ži	no	jo	ka	ra	liaus	Kris	taus	gy	ve	ni	mą,	o	
ant	ra	ja	me	ga	li	me	įsi	vaiz	duo	ti	dvi	ka	riuo
me	nės	sto	vyk	las:	vie	ną	–	Kris	taus,	ki	tą	–	
Liu	ci	fe	rio,	–	ir	kaip	jie	abu	tel	kia	žmo	nes	
po	sa	vo	vė	lia	vo	mis.	Pra ty bos	bai	gia	mos	
nuo	ro	da,	kaip	už	im	ti	tei	sin	gą	po	zi	ci	ją	ko
vojančiojeBaž	ny	čio	je.
	 Kau	na	ma	si	ne	su	kuo	ki	tu,	o	su	prie
šais.	Svar	biau	sias	iš	jų	yra	ir	lie	ka	pik	to	ji	
dva	sia.	Ig	na	cas	ne	vie	no	je	Pratybų	vie	to	je	
kal	ba	apie	šio	mū	sų	ne	drau	go	tak	ti	ką,	pats	
iš	sa	vo	pa	tir	ties	ne	ma	žai	apie	ją	iš	ma	ny
da	mas.
	 Dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	mo	ky	to	jai	nu	ro	do	
vie	ną	 ano	Die	vo	prie	šo	 tak	ti	kos	bruo	žą:	
ten,	kur	jis	ne	ga	li	žmo	gaus	tie	sio	giai	su	vi

lio	ti,	kad	da	ry	tų	blo	ga,	sten	gia	si	jam	įpirš	ti	
ma	žes	nį	gė	rį,	kad	nu	kreip	tų	nuo	di	des	nio.	
Ka	dan	gi	tai,	ką	siū	lo	ar	ra	gi	na	da	ry	ti,	yra	
ge	ra,	do	ro	žmo	gaus	ne	at	bai	do,	daž	nai	net
gi	ne	su	ke	lia	 įta	ri	mo,	kad	čia	–	pik	to	sios	
dva	sios	pin	klės.
	 Ne	lai	mei,	 kal	bė	da	mi	 apie	 vie	ną	 itin	
svar	bų,	tie	siog	pa	grin	di	nį	da	ly	ką	–	krikš
čio	nio	 po	žiū	rį	 į	Kris	tų	 –	 ga	li	me	 sa	ky	ti,	
kad	ko	ne	vi	si	esa	me	į	tas	pin	kles	pa	puo	lę.	
Mat	pik	ta	jai	dva	siai	pa	vy	ko	vien	pu	siš	kai	
pa	brėž	ti	Kris	taus	 die	vys	tę	 už	go	žiant	 jo	
žmo	gys	tę.	Tai	 at	ne	šė,	 kaip	 ne	tru	kus	 pa
ma	ty	si	me,	la	bai	blo	gų	pa	da	ri	nių.	Kad	bū	tų	
aiš	kiau,	san	ty	kį	tarp	die	vys	tės	ir	žmo	gys	tės	
Kris	tu	je	iliust	ruo	ki	me	vie	nu	pa	vyz	džiu	–	
įsi	vaiz	duo	ki	me	 ka	ra	va	ną,	 ar	tė	jan	tį	 prie	
oazės.

Oazėdykumoje
	 Kai	 per	 dy	ku	mą	 ke	liau	ja	 ka	ra	va	nas,	
vi	si	ne	kan	trau	ja	kuo	grei	čiau	pri	jo	ti	oazę.	
Ten	yra	mie	lo	pa	vė	sio	po	me	džiais,	gai	vi
nan	čio	šal	ti	nio	van	dens,	trum	pai	sa	kant,–	
džiu	gaus	 po	il	sio	 sau	lės	 ne	gai	les	tin	gai	
ke	pin	tiems,	 įkai	tu	sio	 smė	lio	 pla	ty	bes	
įvei	ku	siems	žmo	nėms	ir	jų	gy	vu	liams.
	 	 Ir	vir	šum	dy	ku	mos,	 ir	vir	šum	oazės	
plies	kia	 ta	 pa	ti	 kait	ri	 sau	lė.	Tad	 ko	dėl	
dy	ku	mo	je	 –	 vien	 jos	 kai	ti	na	mas	 smė	lis,	
o	 oazė	je	 –	 tos	 pa	čios	 sau	lės	 au	gi	na	mos	
pal	mės,	no	ki	na	mi	vai	siai,	dai	gi	na	ma	sod
ri	 žo	lė?	Tą	pa	tį	klau	si	mą	ga	li	me	kel	ti	 ir	

Dievopriešo
tak ti ka ir... 
laimėjimai

T.AnicetasTamošaits,SJ
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žvelg	da	mi	į	Že	mės	ru	tu	lį	vaiz	duo	jan	tį	gaub	lį.	
Ties	pu	siau	ju	sau	lė	plies	kia	vi	sur	vie	no	dai.	
Tad	ko	dėl	Af	ri	ko	je	ki	lo	met	rų	ki	lo	met	rus	tę
sia	si	Sa	cha	ros	dy	ku	ma,	o	Šiau	rės	Bra	zi	li	jo	je,	
Ko	lum	bi	jo	je	ir	Ek	va	do	re	au	ga	pui	kūs,	tan	kūs	
miš	kai,	ve	ši	plan	ta	ci	jos?	Juk	ne	vie	nas	mū	sų	
tik	riau	siai	gar	džiuo	ja	mės	aro	ma	tin	ga	Ko	lum
bi	jos	plan	ta	ci	jų	ka	va	ar	Ek	va	do	ro	ba	na	nais.	
Šie	kraš	tai	yra	tar	tum	vie	na	pla	ti	ža	liuo	jan	ti	
oazė.	Iš	kur	toks	skir	tu	mas?	At	sa	ky	mą	ži	no	
vi	si:	dy	ku	mo	je	–	vien	tik	kait	ri	sau	lė,	o	oazė
je	ar	ba	mi	nė	tuo	se	kraš	tuo	se	be	sau	lės	yra	ir	
van	dens	ar	ba	bent	jau	drėg	mės.	

DievystėiržmogystėKristuje
 Va	di	na	si,	nors	la	bai	ge	ra,	vis	ką	daiginanti	
ir	au	gi	nan	ti	yra	sau	lė,	ji	tik	tai	ke	pi	na	ir	nai	ki	na,	
jei	gu	nė	ra	drėg	mės.	Jei	vie	toj	sau	lės	įsi	vaiz	duo
tu	me	Kris	taus	die	vys	tę,	o	vie	toj	drėg	mės	–	jo	
žmo	gys	tę,	pa	ma	ty	tu	me	ana	lo	gi	ją	Baž	ny	čios	
is	to	ri	jo	je:	kai	dievystės	saulė	tu	rė	jo	švies	ti	vie
na,	at	sie	ta	nuo	žmo	gys	tės	drėg	mės,	ji	ne	tiek	
gai	vi	no	ir	au	gi	no,	kiek	nio	ko	jo.
	 Šios	tra	ge	di	jos	šak	nys	sie	kia	IV	šimt
me	tį.	Tuo	me	tu	ki	lo	ere	zi	ja,	va	di	na	ma	ari
jo	niz	mu,	ne	igu	si,	kad	Kris	tus	yra	Die	vas.	
Su	pran	ta	ma,	Baž	ny	čia	su	ja	ko	vo	jo	pa	brėž
da	ma	Kris	taus	die	vys	tę.	O	vel	nias	ne	bū	tų	
vel	nias,	jei	ir	į	šį	Baž	ny	čios	dar	bą	ne	įkel	tų	
sa	vo	ka	no	pos.	Mes	gi	ži	no	me,	kad	ty	ruo	se	
jis	gre	ti	no	si	prie	pa	ties	Jė	zaus,	no	rė	da	mas	
sa	vaip	nu	kreip	ti	jo	min	tis	ir	pla	nus,	o	kai	
tai	 ne	pa	vy	ko,	 pa	si	ver	tęs	 švie	sos	 an	ge	lu	
sten	gė	si,	kad	vė	liau	kuo	vien	pu	siš	kiau	bū	tų	
pa	brė	žia	ma	Kris	taus	die	vys	tė	–	 tam,	kad	
ati	to	lin	tų	nuo	jo	žmo	nes.
	 Jei	per	ne	lyg	su	si	tel	kia	me	ties	Kris	taus	
die	vys	te,	ne	trun	ka	me	pa	mirš	ti,	kad	jis	at
ėjo	į	že	mę	ne	tam,	kad	bū	tų	gar	bi	na	mas,	
bet	kad	tap	tų	žmo	nių	šei	mos	na	riu	ir	tar	si	
vy	res	ny	sis	mū	sų	bro	lis	ves	tų	mus	pas	Tė
vą	kaip	jo	įsū	ny	tus	vai	kus.	Kris	tus	at	ėjo	
pir	miau	siai	pa	dė	ti	žmo	nėms,	nes	yra	At
pir	kė	jas.	Ar	gi	per	Pas	ku	ti	nę	va	ka	rie	nę	jis	
ne	sa	kė:	„Aš	esu	jū	sų	tar	pe	kaip	tas,	ku	ris	
tar	nau	ja“	(Lk	22,	27)?

	 Ki	lu	si	re	ak	ci	ja	prieš	ari	jo	niz	mą	Kris	tų,	
kaip	žmo	gaus	at	sto	vą	ir	ad	vo	ka	tą,	iki	šiol	
bu	vu	sį	 taip	 ar	ti	 jo,	 ta	ry	tum	pa	stū	mė	jo	 į	
Die	vo,	įga	vu	sio	bau	gi	nan	tį	įvaiz	dį,	pu	sę.	
Toks	vie	na	ša	liš	kas	po	žiū	ris	į	Kris	tų	vi	siš
kai	iš	krei	pė	krikš	čio	niš	ką	li	tur	gi	jos,	sa	vęs	
ir	 pa	sau	lio	 su	vo	ki	mą.	To	liau	 kal	bė	da	mi	
rem	si	mės	te	olo	gų	ir	is	to	ri	kų	iš	va	do	mis.

Kristausimamabijoti
 Įsi	vaiz	duo	ki	me	Pas	ku	ti	nę	 va	ka	rie	nę,	
ki	taip	 sa	kant,	 pir	mą	sias	Mi	šias.	Bū	re	lis	
žmo	nių	su	Iš	ga	ny	to	ju	kaip	drau	gai	sė	di	už	
vie	no	sta	lo.	O	jis	da	li	ja	si	su	jais	vis	kuo,	ką	
tu	ri.	Da	bar	šį	ge	ra	šir	džio,	vi	sus	kvie	čian	čio	
At	pir	kė	jo	 įvaiz	dį	nu	stel	bia	ki	tas:	Mi	šio	se	
ant	al	to	riaus	iš	gąs	tin	gai	nu	žen	gia	Die	vas,	į	
ku	rį	žmo	gui	dėl	sa	vo	nuo	dė	min	gu	mo	bau	gu	
net	pažvelg	ti.	
	 Evan	ge	li	jo	je	 skai	to	me,	 kaip	 žmo	nės,	
At	pir	kė	jo	ge	ru	mo	trau	kia	mi,	ver	žė	si	prie	jo.	
Da	bar	tin	kin	tie	ji,	jo	die	vys	tės	bai	min	da	mie	si,	
nuo	jo	trau	kia	si,	mie	liau	ir	sau	giau	jaus	da	mie
si	kur	nors	„bo	bin	čiu	je“.	Ko	mu	ni	ja,	anks	čiau	
sa	vai	me	su	pran	ta	ma	Mi	šių	au	kos	da	lis,	da	ro	si	
re	tu	įvy	kiu,	pa	lik	tu	ke	le	tui	di	džių	jų	šven	čių.	
Tai	nu	ė	jo	taip	to	li,	kad	Baž	ny	čiai	te	ko	tie	siog	
laz	da	žmo	nes	prie	Kris	taus	va	ry	ti:	gra	sin	ti	
sun	kia	nuo	dė	me,	kad	bent	vie	ną	kar	tą	me	tuo
se	pri	im	tų	jį	šv.	Ko	mu	ni	jo	je.	Mei	lės	re	li	gi	ja	
pa	si	da	rė	bai	mės	re	li	gi	ja.	
	 Dra	mo	je	„Ham	le	tas“	Šeks	py	ras	vie	no	
vei	kė	jo	lū	po	mis	nu	ste	bęs	su	šun	ka:	„Kaž
kas	pa	pu	vę	da	nų	ka	ra	lys	tėj!“	(So met hing 
is rot ten in the sta te of Den mark!)	Ap
žvel	giant	 tai,	 ką	 ap	ta	rė	me,	 no	ri	si	 sa	ky	ti	
pa	na	šiai:	 „Kaž	kas	 pa	pu	vę	 krikš	čio	nio	
są	mo	nėj“.	Pa	pu	vo	–	ir	daug	kur	te	bė	ra…	
Taip	 vien	pu	siš	kas	Kris	taus	 su	vo	ki	mas	
su	jau	kė	 krikš	čio	nio	 po	žiū	rį	 į	 li	tur	gi	ją,	 į	
kil	niau	sią	 jos	 da	lį	 –	 in	ty	mų	krikš	čio	nio	
jun	gi	mą	si	su	Iš	ga	ny	to	ju	Eu	cha	ris	ti	jo	je!

Menkavertiškumojausmas
	 An	tra,	tai	su	nio	ko	jo	krikš	čio	nio	po	žiū	rį	
į	sa	ve	pa	tį!	Ir	apaš	ta	las	Pau	lius,	ir	Baž	ny

Tikëjimo gyvenimas
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čios	Tė	vai,	to	kie	kaip	Au	gus	ti	nas	ar	Le	o	nas	
Di	dy	sis,	kal	ba	apie	krikš	čio	nio	kil	nu	mą,	jo	
iš	aukš	ti	ni	mą,	in	ty	mią	ben	drys	tę	su	Kris	tu
mi,	ly	gin	da	mi	ją	su	ben	drys	te,	esan	čia	tarp	
to	pa	ties	kū	no	na	rių	ir	gal	vos,	tarp	me	džio	
ša	kų	ir	ka	mie	no.	
 Tur	būt	vi	si	 esa	me	gir	dė	ję	po	pie	žiaus	
Le	o	no	Di	džio	jo	 pa	ra	gi	ni	mą:	 „Pa	žink,	
krikš	čio	ni,	sa	vo	kil	ny	bę!“	Grei	čiau	siai	ži
no	me	ir	tai,	ką	Au	gus	ti	nas	pa	sa	kė	vie	na	me	
pa	moks	le	 (ko	kiu	 džiaugs	mu	 to	 di	džio	jo	
vys	ku	po	 šir	dį	 už	lie	ja	min	tis	 apie	mū	sų	
vie	ny	bę	su	Kris	tu	mi!):	„Svei	kin	ki	me	vie
nas	ki	tą	 ir	dė	ko	ki	me	
Die	vui,	kad	esa	me	ne	
vien	krikš	čio	nys,	bet	
Kris	tus...	Ste	bė	ki	mės	
ir	džiau	ki	mės.	Jei	jis	
–	gal	va,	mes	–	na	riai.	
Jis	 ir	mes	 su	da	ro	me	
vie	ną	 pil	nu	ti	nį	 as
me	nį,	 vie	ną	Kris	tų!	
Ir	dau	ge	ly	je	Pau	liaus	
laiš	kų	 skai	to	me,	kad	
krikš	čio	nis	yra	Kris
taus	 kū	no	 da	lis,	 kad	
ja	me	gy	ve	na	Šven	to	ji	
Dva	sia:	 „Ar	gi	 ne	ži
no	te,	 kad	 jūs	 esa	te	
Die	vo	šven	to	vė	ir	ju
my	se	 gy	ve	na	Die	vo	
Dva	sia?..	Die	vo	šven
to	vė	yra	šven	ta,	ir	to	ji	
šven	to	vė	 –	 tai	 jūs!“	
(1	Kor	3,	16–17).
	 O	da	bar	ti	kin	ty	sis,	Kris	taus	die	vys	tės	
bau	gi	na	mas,	 žvel	gia	 ne	be	 į	 sa	vo	 kil	ny
bę,	o	su	be	da	akis	į	sa	vo	nuo	dė	min	gu	mą,	
vis	 knai	sio	da	ma	sis	 po	 sa	vo	 klai	das.	 Jis	
ne	be	įsten	gia	 gal	vo	ti	 apie	 sa	ve	kaip	 apie	
Šven	to	sios	Dva	sios	 bu	vei	nę,	 krikš	čio	nis	
ne	įsi	vaiz	duo	ja	ga	lįs	bū	ti	su	aus	tas	su	Kris
tu	mi	į	vie	ną	šven	tą	vie	ne	tą	ar	ba	kad	ja	me	
ga	lė	tų	ap	si	gy	ven	ti	pa	ti	Švč.	Tre	jy	bė.	Bet	
juk	kaip	 tik	apie	 tai	kal	bė	jo	 Jė	zus:	 „Jei	
kas	ma	ne	my	li,	lai	ky	sis	ma	no	žo	džio,	ir	

ma	no	Tė	vas	jį	my	lės;	mes	pas	jį	at	ei	si	me	
ir	ap	si	gy	ven	si	me“	(Jn	14,	23).	
	 Koks	 siau	ras,	 koks	 skur	dus	 ir	 koks	
iš	krai	pan	tis	tie	są	pa	si	da	rė	krikš	čio	nio	po
žiū	ris	į	sa	ve!

Pa sau lis pa lie ka mas pats sau
 Tre	čia,	tai	vi	siš	kai	nu	siau	bė	krikš	čio	nio	
po	žiū	rį	į	pa	sau	lį!	Ži	no	mas	vo	kie	čių	te	olo
gas	Ka	ro	lis	Ada	mas	sa	vo	vei	ka	le	„Kris	tus	
–	mū	sų	bro	lis“	ra	šo:	„Kur	ti	kin	tie	ji	ma	to	
vien	Kris	taus	die	vys	tę,	kur	žvilgs	nis	dre	ba	

prieš	 sa	vo	 nuo	dė	mė
mis	 žei	džia	mą	Die	vą	
ir	jo	ne	nu	ra	mi	na	švel
ni	min	tis,	kad	Kris	tus	
yra	 dau	ge	lio	 bro	lių	
Pir	ma	gi	mis,	nes	ne	su
vo	kia	ma,	kad	jau	čia,	
že	mė	je,	 gy	ve	na	ma	
ta	me	 Pir	ma	gi	my	je,	
ten	jie	ga	li	tik	mels	tis	
ir	 guos	tis	 vien	 bū
si	muo	ju,	 at	ei	nan	čiu	
gy	ve	ni	mu.	Šiai	že	mei	
be	lie	ka	 at	si	sky	rė	lio	
Ar	se	ni	jaus	pa	ta	ri	mas:	
‘Bėk,	ty	lėk,	verk’“.
	 	 	 	 	Ar	 tik	ro	vė	
nė	ra	skau	džiai	pa	tvir
ti	nu	si	šio	vy	ro	žo	džių?	
Kai	krikš	čio	nys	 trau
kė	si	 nuo	pa	sau	lio,	 jų	
vie	tą	už	ėmė	ki	ti.	Dar	

ne	se	niai	dar	bi	nin	kų	ma	ses	ve	dė	Mark	sas,	
šian	dien	jau	ną	ją	kar	tą	už	val	dė	ni	hi	liz	mas,	
o	 In	di	jos	 gu	ru	 at	vyks	ta	mo	ky	ti	mū	sų,	
krikš	čio	nių,	Džiu	gio	sios	Nau	jie	nos	iš	pa
ži	nė	jų,	kaip	džiaug	tis	ir	mo	kė	ti	gy	ven	ti.

Priešokėslųatpažinimas
	 Jau	pra	džio	je	mi	nė	jo	me,	kad	ko	vo	to
jas	 Ig	na	cas	 pa	tei	kia	 ge	rų	 tai	syk	lių,	 kaip	
at	pa	žin	ti	prie	šo	kės	lus	ir	 į	 juos	re	a	guo	ti.	
Vie	ną	 jų	 ran	da	me	Pratybų	 nr.	 332–334.	
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Ašniekadanetikėsiu:
Dievą,užklumpantįišsilpnumo
 nusidėjusįžmogų;
Dievą,smerkiantįmateriją;
Dievą,kuriampatinkaskausmas;
Dievą,uždegantįraudonąšvie
są
 žmogausdžiaugsmui;
Dievą,kurisžmogausprotąpadaro
 nevaisingą;
Dievą,laiminantįnaujuosius
 žmonijoskainus;
Dievą–magąirkerėtoją;
Dievą,kuriselgiasitaip,kadjobijotų;
Dievą,įkurįnegalimakreiptis„Tu“;
Dievą–senelį,sukuriuogalima 
elgtis,kaipnori;
Dievą,tampantįvienosBažnyčios,
 rasėsarkultūrosmonopoliu;
Dievą,kuriamnereikiažmogaus,
veikiančiopasaulyje;
Dievą–teisėją,visuometlaikantį
rankosenuostatus;
vienišąDievą;
Dievą,kurisnesugebašypsotis
 matydamasžmoniųpokštus;
Dievą,žaidžiantįpasmerkimu;
Dievą,siunčiantįįpragarą;
Dievą,nemokantįlaukti;
Dievą,kurisperegzaminąvisuomet
 reikalauja,kadgaučiau„dešimt“;
Dievą,kurįgalipaaiškintifilosofija;
Dievą,nepajėgųišgelbėtiišvargo;
Dievą,negalintįsuprasti,kadvaikai
 turiišsitepliotiiryraužmaršūs;
Dievą,leidžiantįžmoguimanyti,kadšis
 galiatsisakytibūtižmogumi;
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JuanArias 

Dievas,
kurįnetikiu

Kaip	ži	no	ti,	ar	ge	ros	ir	šven	tos	min	tys	yra	
įkvėp	tos	ge	ro	sios	dva	sios,	ar	Die	vo	prie	šo,	
pa	si	ver	tu	sio	 švie	sos	 an	ge	lu?	 „Jei	gu	pra
džia,	vi	du	rys	ir	pa	bai	ga,	–	sa	ko	Ig	na	cas,	
–	yra	vi	siš	kai	ge	ri	ir	ve	da	tik	tai	į	ge	ra	–	žen
klas	ge	ro	jo	an	ge	lo.	Bet	jei	įkvėp	tų	min	čių	
ei	ga	ga	liau	siai	pa	kryps	ta	į	ko	kį	nors	blo	gą	
ar	blaš	kan	tį	da	ly	ką,	[...]	yra	aiš	kus	žen	klas,	
kad	at	ei	na	iš	blo	go	sios	dva	sios“.	Tad	tu
rė	tų	bū	ti	 vi	siš	kai	 aiš	ku,	kad	 to	kių	blo	gų	
pa	da	ri	nių	 at	ne	šęs	 vien	pu	siš	kas	 po	žiū	ris	
į	Kris	taus	die	vys	tę	bu	vo	įkvėp	tas	pik	to	jo	
prie	šo.
	 Ki	ta	Ig	na	co	pa	teik	ta	tai	syk	lė	kal	ba	apie	
re	a	ga	vi	mą.	Ji	iš	sa	ky	ta	dviem	žo	džiais,	ig	na
ciš	kuo	ju	age re con tra	–	elg	tis	prie	šin	gai.	
Šiuo	at	ve	ju	ji	kaip	tik	lie	pia	pa	brėž	ti	Kris
taus	žmo	gys	tę	pri	si	me	nant	tas	Evan	ge	li	jos	
vie	tas,	kur	ji	ge	riau	siai	at	si	sklei	džia.	Kai	
te	ma	to	me	 vien	 sau	lės	 iš	de	gin	tus	 ir	 nu
siaub	tus	plo	tus	dėl	to,	kad	su	be	dė	me	akis	
tik	 į	Kris	taus	 die	vys	tę,	 šios	Evan	ge	li	jos	
vie	tos	mus	pa	si	tin	ka	ir	yra	tar	tum	gai	vi
nan	čios	bei	gy	dan	čios	oazės	sie	lai.
 Pri	si	min	ki	me	ir	Jo	no	pa	liu	dy	tą	Lo	zo
riaus	pri	kė	li	mą.	Be	ga	lo	glau	dūs	Kris	taus	
ry	šiai	su	Be	ta	ni	jos	šei	ma	ro	do,	kad	jam,	
kaip	ir	mums,	drau	gys	tė	yra	la	bai	bran	gi.	
Ma	to	me	Kris	tų,	su	si	jau	di	nu	sį	dėl	drau	gų	
ne	lai	mės,	 re	gi	me	 jį	 pra	virks	tan	tį,	 apie	
drau	gus	sva	jo	jan	tį,	jiems	tar	nau	jan	tį,	net	
nu	plau	nan	tį	ko	jas…	
	 Toks	jis	te	bė	ra	ir	šian	dien,	sė	dė	da	mas	
Tė	vo	 de	ši	nė	je.	 ,,Kris	tus	 va	kar,	 šian	dien	
ir	per	am	žius	tas	pats“,	–	pri	me	na	mums	
iš	kil	min	gi	Pau	liaus	 žo	džiai	 (Žyd	13,	 8).	
Jie,	kaip	me	na	me,	bu	vo	pa	si	rink	ti	ir	Ju	bi
lie	ji	nių	me	tų	šū	kiu.
	 Tad	pa	ga	liau	pri	va	lo	me	 liau	tis	Kris	tų	
nu	žmo	gin	ti	 ir	 skur	din	ti	pa	tys	 sa	ve.	 Į	 sa	vo	
mąs	ty	mą	 ir	gy	ve	ni	mą	 tu	ri	me	 įsi	leis	ti	kuo	
dau	giau	džiu	gios,	gai	vios	Kris	taus	žmo	gys
tės	drėg	mės,	kad	jo	die	vys	tės	sau	lė	da	ry	tų	
mus	ne	Sa	cha	ros	dy	ku	ma,	o	der	lin	ga	plan
ta	ci	ja.
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Dievą,nenorintįdalyvautimūsų
 šventėse;
Dievą,smerkiantįlytiškumą;
Dievą,grasinantį:
 „Tumansumokėsi“;
Dievą,kuriskartaisgailisisuteikęs
 žmoguilaisvę;
Dievątų,kuriemanomylįvisus,nes
 ištiesųnemylinėvieno;
Dievą,nesugebantįviskoatnaujinti;
Dievą,niekadaneverkusįdėlžmogaus;
Dievą,nebūnantįten,kurpulsuoja
 žmogiškameilė;
Dievą,neturintįslėpiniųirmūsų
 nepranokstantį;
Dievą,kuriuoašnegalėčiauviltis
 nepaisydamasbetkokiosnevilties.

Taip,manoDievasyrakitoksDievas!

ManoDievasnėrakietas,atšiaurus,
 nejautrus,stoiškas,kančiosnepa
 liečiamas.
ManoDievasyratrapus.
Jis–išmanogiminės.Oaš–išjo.Jis
 yražmogus,oaš–beveikDievas.
Jispamilomanopurvą,kadašgalėčiau
 mėgautisjodieviškumu.
MeilėmanoDievąpadarėtrapų.
ManoDievaspažinožmogišką 
 džiaugsmą,draugystę,žemės
 irjosdaiktųskonį.
ManoDievasalko,norėjomiegoir
 ilsėjosi.
ManoDievasbuvojautrus.
ManoDievassupykdavo,buvougningas.
 Irbuvomielaskaipkūdikis.
ManoDievąmaitinomotina,jisjautė
 irpriėmėjosmoteriškąšvelnumą.
ManoDievasdrebėjo
 mirtiesakivaizdoje.Niekada ne
mė
 gokančios,niekadanebuvoligos
 bičiulis.Todėlgydėligonius.
ManoDievaskentėjotremtį,buvo
 persekiojamasirkoneveikiamas.

ManoDievas,partrenktasžemėn,
 pargriautasįpurvą,išduotas,apleis
 tas,nesuprastas,
 irtoliaumylėjo.
TodėlmanoDievasnugalėjomirtįir
 atnešėnaująšiosmeilėsvaisių–
 Prisikėlimą.
Dabarmesvisi–žmonėsirdaiktai–
 esamepriskėlimokelyje.
Daugeliuisunkupriimtimanotrapų
 Dievą.
ManoDievą,kurisverkia;mano
 Dievą,kurisnesigina.
SunkupriimtiDievą,kurisyraDievo
 apleistas.
ManoDievą,kuristurėjomirti,kad
 triumfuotų.
ManoDievą,kurisplėšikąirnusikaltėlį
 paskelbėpirmuojusavoBažnyčios
 šventuoju.
ManojaunąDievą,mirštantį,
 apkaltinuspolitineagitacija.
ManoDievą–pranašąirkunigą,–
 patiriantįgėdingiausią
 visųinkvizicijoslaikųmirtį.
SunkupriimtimanoDievą–
 gyvybėsdraugą.
ManoDievą,įkurįdantisgalando
 visospagundos.
ManoDievą,prakaitavusįkraujuprieš
 priimantTėvovalią.
SunkupriimtitokįDievą.
ŠįmanotrapųDievątiems,
 kuriemano
 galįtriumfuotitiknugalėdami;
 kurieginasitikžudydami;
 kurieįsitikinę,kadišganymas
 reikalaujavienpastangų,onenoro
 priimtidovaną;
 kuriemsnuodėmėyratai,
 kasžmogiška;
 kuriešventąjįlaikostoiku,oKristų
 –angelu.

SunkupriimtimanotrapųDievą
 tiems,kurietoliauįsivaizduoja
 Dievą,nepanašųįžmogų.
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	 Kar	tas	nuo	kar	to	gy	ve	ni	mas	pri	ver	čia	pa	ti	kė	ti	Ko	he	le	to	
kny	gos	au	to	riaus	žo	džių	tei	sin	gu	mu,	kad	nau	ji	da	ly	kai	tė	ra	
tik	ge	rai	už	mirš	ta	se	na.	Pa	na	šiai	at	si	ti	ko	ir	su	re	ko	lek	ci	jo	mis	
kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me.	Lie	tu	vo	je	apie	jas	ma	žai	kas	tė	ra	
gir	dė	jęs,	ne	bent	vie	nas	ki	tas	Vil	niu	je,	Kau	ne	ar	Šiau	liuo	se,	
kur	jė	zui	tų	baž	ny	čio	se	kiek	vie	nais	me	tais	su	si	bu	ria	to	kių	
re	ko	lek	ci	jų	gru	pe	lės.	
	 Iš	tie	sų	jo	kio	ra	to	iš	ra	di	nė	ti	ne	rei	kė	jo.	Jau	pats	šv.	Ig	na
cas	Lo	jo	la	sa	vo	Dvasinėsepratybose	nu	ma	tė,	kad	to	li	gra	žu	
ne	kiek	vie	nas	tu	rės	lai	ko	jo	siū	lo	moms	tris	de	šim	ties	die	nų	
dva	si	nėms	 pra	ty	boms	 –	 re ko lek ci joms.	Ta	čiau	 no	rin	čių	
jas	at	lik	ti	tik	rai	bus.	Ką	da	ry	ti?	De	vy	nio	lik	to	je	įžan	gi	nė	je	
Pratybų	pa	sta	bo	je	Ig	na	cas	ra	šo:	„Tas,	ku	ris	yra	iš	si	la	vi	nęs	
bei	ga	bus,	bet	įsi	trau	kęs	į	vie	šą	gy	ve	ni	mą	ar	už	im	tas	svar
biais	rei	ka	lais,	te	gu	kas	dien	pra	ty	boms	ski	ria	po	pus	an	tros	
va	lan	dos.	Jam	rei	kia	pa	aiš	kin	ti	žmo	gaus	su	kū	ri	mo	tiks	lą,	
po	 to	 per	 pus	va	lan	dį	 ga	li	ma	 iš	dės	ty	ti	 ypa	tin	gą	jį	 są	ži	nės	
ty	ri	mą,	o	po	jo	–	ben	drą	jį	ir	bū	dą,	kaip	at	lik	ti	iš	pa	žin	tį	bei	
pri	im	ti	Ko	mu	ni	ją.	Tris	die	nas	kiek	vie	ną	ry	tą	po	va	lan	dą	te	gu	
at	lie	ka	me	di	ta	ci	ją	apie	pir	mą,	an	trą	ir	tre	čią	nuo	dė	mes,	po	
to	per	ki	tas	tris	die	nas	tą	pa	čią	va	lan	dą	–	me	di	ta	ci	ją	apie	
nuo	dė	mių	se	ką,	po	to	dar	tris	die	nas	tą	pa	čią	va	lan	dą	–	apie	
baus	mes	už	nuo	dė	mes“	ir	t.	t.
	 Trum	pai	ta	riant,	no	rin	tis	ir	pa	jė	gian	tis	at	lik	ti	dva	si	nes	
pra	ty	bas,	ta	čiau	ne	tu	rin	tis	tam	lai	ko,	tai	ga	li	da	ry	ti	ne	nuo	
vi	sų	dar	bų	pa	si	trau	kęs	į	re	ko	lek	ci	jų	na	mų	ty	lą,	o	lik	da	mas	
prie	sa	vo	įpras	tų	už	si	ė	mi	mų	ir	tik	pa	sto	viai	kas	dien	skir	da
mas	lai	ko	ty	liai	mal	dai	pa	gal	Dvasiniųpratybų	me	džia	gą.	
At	lie	kan	tis	 šias	 pra	ty	bas	 ne	 tik	 nuo	lat	 ap	mąs	to	Šven	tą	jį	
Raš	tą,	bet	 ir	ati	džiai	žvel	gia	 į	vi	są	sa	vo	gy	ve	ni	mą,	ge	rai	
ži	no	da	mas,	kad	ja	me	vei	kia	Die	vas.	Jo	vei	ki	mą	pa	ste	bė	ti	
pa	de	da	kas	die	nis	są	ži	nės	ty	ri	mas.	Kar	tą	per	sa	vai	tę	su	si
tin	kama	su	rekolekcijų	va	do	vu	ar	ba	gru	pe	lė	je	da	li	ja	masi	
mal	dos	pa	ty	ri	mu.	To	kios	re	ko	lek	ci	jos	ga	li	 truk	ti	 įvai	riai:	
pa	pras	tes	nės	–	ke	le	tą	ar	ke	lio	li	ka	 sa	vai	čių,	nuo	sek	lios	 ir	
pil	nos	–	apie	aš	tuo	nis	mė	ne	sius.	

Re	ko	lek	ci	jos	
kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me

 Rekolekcijos pagal šv.
Ignacą kiekvieną dieną –
tai būdas, kaip šių dienų
pasaulyje,josūkuryjerasti
akimirkąsustoti.Sustotine
tam,kad taptumpasyvi ir
viskamabejinga, bet kad
suprastum, kas esi ir ką
reiškiatavobuvimas.
 Tai – laikas, kai prisi
lietiprieto,kassvarbiausia
ir esmingiausia.Prisilieti
prieDievo Žodžio.O Jis
paimataveužrankosiriš
lėto,taikydamasisprietavo
ėjimoritmoirbūdo,vedaiš
miglosįAmžinąjąŠviesą.
 Jeigu leisiesi, jeigu
atrasiakimirką tylos savo
skubriame,darbųirįtam
pos kupiname gyvenime,
išgirsi tai,kotrokštairil
gisitavoširdis.

Jolita
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Re	ko	lek	ci	jos	
kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me

	 Dar	XX	a.	pir	mo	je	pu	sė	je	re	ko	lek	ci	jos	
daž	niau	siai	vyk	da	vo	vien	klau	san	tis	va	do	vo	
kon	fe	ren	ci	jų	 ir	 jas	ap	mąs	tant.	Ta	čiau	prie	
šal	ti	nių	 kvie	tęs	 su	grįž	ti	 po	su	si	rin	ki	mi	nis	
lai	ko	tar	pis	 ir	 sku	bos	bei	 įtam	pos	ku	pi	nas	
mo	der	nu	sis	 am	žius	 pri	ver	tė	 pri	si	min	ti	 šį	
pa	pras	tą,	 ta	čiau	 tik	rai	 pui	kų	 re	ko	lek	ci	jų	
bū	dą,	ypač	pa	pli	tusį	per	pas	ku	ti	nį	jį	XX	a.	
de	šimt	me	tį.	 Šiuo	me	tu	 vien	Vo	kie	ti	jo	je	 į	
to	kias	re	ko	lek	ci	jas	kas	met	įsi	trau	kia	apie	10	
tūkst.	žmo	nių.	Ži	no	ma,	vie	ni	jė	zui	tai	jo	kiu	
bū	du	ne	su	spė	tų	pa	dė	ti	vi	siems	no	rin	tiems.	
Tad	 į	 šį	 re	ko	lek	ci	jų	 są	jū	dį	 yra	 įsi	trau	kę	
dau	ge	lis	ki	tų	–	ne	tik	įvai	rių	kon	gre	ga	ci	jų	
vienuoliai,	 vie	nuo	lės,	 bet	 ir	 pa	sau	lie	čiai.	
Pa	ty	rę	re	ko	lek	ci	jų	nau	dą,	jie	bū	rė	si	į	Krikš
čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nes,	gi	li	no	si	
į	Dva si nes pra ty bas,	ren	gė	si	tam,	kad	pa	tys	
ga	lė	tų	 joms	 va	do	vau	ti.	 Jė	zui	tai	 kar	tu	 su	
ben	dra	dar	biais	 su	kū	rė	 pro	gra	mas,	 tar	nau
jan	čias	tūks	tan	čiams	žmo	nių.	Šia	me	džia	ga	
da	li	ja	ma	si	tar	pu	sa	vy	je,	ji	ver	čia	ma	į	ki	tas	
kal	bas.	Kai	kas	bu	vo	pa	reng	ta	ir	to	kio	mis	
ne	įpras	to	mis	kal	bo	mis	kaip	swa hi li ir	ce bu
a na.	Lie	tu	vo	je	nau	do	ja	mės	jė	zui	tų	Jo	se	fo	
Tet	lo	wo,	Hed	wi	go	Le	wi	so,	Mar	ko	Lin	ko	
(jo	 kny	ge	lę	 „Kvie	ti	mas“	 2002	m.	 iš	lei	do	
„Ka	ta	li	kų	 pa	sau	lio“	 lei	dyk	la)	 ir	 ki	tų	 pa
reng	ta	 re	ko	lek	ci	jų	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me	
me	džia	ga,	pri	tai	ky	ta	Lie	tu	vos	są	ly	goms.
	 Kaip	ir	kiek	vie	nos	re	ko	lek	ci	jos,	taip	ir	
vyks	tan	čios	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me	sie	kia	
žmo	gui	pa	dė	ti	iš	nau	jo	at	gręž	ti	sa	vo	gy	ve
ni	mą	į	Die	vą.	Jos	ža	di	na	troš	ki	mą	ir	ska	ti	na	
bū	ti	bud	riems	Die	vo	mei	lei	ir	jo	vei	ki	mui,	
pa	de	da	pa	žin	ti	sa	ve,	sa	vo	nuo	dė	mę	ir	pri
im	ti	Die	vo	at	lei	di	mą.	Pa	jun	ta	me,	kad	mus	
to	kius,	ko	kie	esa	me	–	sil	pni	ir	klum	pan	tys,	
–	 Jė	zus	kvie	čia	 sek	ti	 juo,	 tęs	ti	 jo	 pra	dė	tą	
mi	si	ją.	To	dėl	 la	bai	 svar	bu	ne	 tik	 kuo	ge
riau	pa	žin	ti,	bet	ir	nuo	lat	kon	tem	pliuo	ti	jo	
gy	ve	ni	mo	 slė	pi	nius,	 pri	im	ti	 jo	 ver	ty	bes,	
iš	siug	dy	ti	jo	ver	ti	ni	mo	kri	te	ri	jus	ir	mo	ky	tis	
bū	ti	iš	ti	ki	mam	iki	mir	ties	kaip	Jė	zus.	Ta	čiau	
re	ko	lek	ci	jos	skir	tos	ne	tam,	kad	pa	bėg	tu	me	
į	sa	vo	pa	čių	su	si	kur	tą	„re	li	gi	nį“	pa	sau	lį,	o	
kad	 su	grį	žę	 į	 gy	ve	ni	mą	 su	ge	bė	tu	me	 bū	ti	

Kris	taus	mo	ki	niai	 ir	 se	kė	jai.	To	dėl	 toks	
svar	bus	bai	gia	ma	sis	jų	eta	pas	–	mo	ky	ma	sis	
ras	ti	Die	vą	kas	die	ny	bė	je,	vi	sur	ir	vi	sa	da.
	 Ga	li	ma	 bū	tų	 pa	mi	nė	ti	 daug	 bet	 ku	rių	
re	ko	lek	ci	jų	 pri	va	lu	mų:	 jos	 ug	do	pa	sto	vu
mą	 ir	 iš	ti	ki	my	bę	 dva	si	niam	 gy	ve	ni	mui,	
pa	de	da	vie	nam	ki	tą	 pa	lai	ky	ti	 gru	pe	lė	je	 ir	
drau	ge	su	tei	kia	ga	li	my	bę	pa	justi	tik	rą	ti	kin
čių	jų	ben	druo	me	nę,	t.	y.	Baž	ny	čią,	at	ve	ria	
ga	li	my	bes	nau	jai	mal	dos	pa	tir	čiai,	pa	ro	do	
ir	lei	džia	at	pa	žin	ti	dva	sių	vei	ki	mą	sie	lo	je,	
ap	sau	go	nuo	klai	dų,	kai	rei	kia	pri	im	ti	rim	tus	
gy	ve	ni	mo	spren	di	mus,	įga	li	na	ar	ti	mai	pa
žin	ti	Kris	tų	ir	už	si	deg	ti	troš	ki	mu	juo	sek	ti.	
Re	ko	lek	ci	jos	pa	de	da	pa	tir	ti,	kad	Die	vas	iš	
tie	sų	yra	gy	vas,	 ir	už	megz	ti	su	 juo	nau	ją,	
daug	 ar	ti	mes	nį	 ry	šį.	Tai	 ir	 yra	 es	mi	nis	 jų	
bruo	žas.	Juk	jo	se	ne	klau	so	ma	si	ar	skai	to	ma	
apie	Die	vą,	o	su	juo	kal	ba	ma	si:	apie	ti	kė	ji
mą,	gy	ve	ni	mą	ir	vis	ką,	kas	ja	me	vyks	ta.
	 Pa	pa	sa	ko	ti	ga	li	ma	tik	apie	iš	ori	nį	Pra
tybųvyks	mą,	ta	čiau	kiek	vie	nas	sa	vaip	jas	
iš	gy	ve	na,	nes	į	kiek	vie	ną	Vieš	pats	pra	by	la	
as	me	niš	kai	 ir	 ne	pa	kar	to	ja	mai.	Tai	 lie	ka	
kiek	vie	no	dva	si	niu	tur	tu	to	li	mes	nia	me	gy
ve	ni	me.	

T.LionginasVirbalas,SJ

	 Įsitraukiant	į	rekolekcijas	tenka	prisiimti	
tam	tikrą	įsipareigojimą	ir	jo	laikytis,	ta	čiau	
iš	 tie	sų	 jis	 la	bai	draus	mi	na	vi	di	nį	mal	dos	
gy	ve	ni	mą:	at	si	ran	da	įpro	tis	nuo	lat	grįž	ti	prie	
mal	dos,	prie	Šventojo	Raš	to	skai	ti	nių.	Man	
la	bai	pa	tin	ka	 ig	na	ciš	ka	sis	me	to	das,	–	kad	
Raš	tas	ne	tik	skai	to	mas	ir	ap	mąs	to	mas,	bet	
kar	tu	ta	ry	tum	per	me	ta	mas	til	tas	į	kas	die	nį	
gy	ve	ni	mą.	Be	 to,	 kiek	vie	nai	 re	ko	lek	ci	jų	
die	nai	pa	tei	kia	ma	dar	 ir	 ki	to	kios	me	džia
gos	–	įvai	rių	pa	sa	ko	ji	mų,	is	to	ri	jų,	gro	ži	nės	
li	te	ra	tū	ros	 iš	trau	kų.	Tad	 į	 nu	ro	dy	tą	 te	mą	
gi	li	na	masi	 lyg	 ir	 ke	liais	 lyg	me	ni	mis.	Tai	
ge	ro	kai	 pra	tur	tin	da	vo	 ap	mąs	ty	mus,	 ga	lė
da	vau	pa	si	rink	ti,	kas	man	la	biau	pra	by	la.
	 Di	džiau	sias	 rekolekcijų	 pri	va	lu	mas,	 –	
kad	 tau	 ga	ran	tuotos	 32	mal	dos	 sa	vai	tės,	
kad	nuo	lat	esi	ben	dra	min	čių	bū	re	ly	je,	ku	ris	
ta	ve	la	bai	pra	tur	ti	na.	Man	la	bai	pa	ti	ko,	kad	

Tikëjimo gyvenimas
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susitikimuose	da	li	jan	tis	min	ti	mis	ne	bū	da	vo	
dis	ku	si	jų,	kad	mū	sų	pa	tir	tys	ne	bu	vo	ver	ti
na	mos	kaip	 tei	sin	gos	ar	klai	din	gos	 ir	kad	
ne	rei	kė	jo	siek	ti	ko	kio	nors	to	bu	lu	mo	–	pa
sa	ko	da	vai,	kaip	sa	vai	tė	pra	ėjo	bū	tent	 tau,	
nors	 pra	džio	je	 ir	 kil	da	vo	 di	de	lė	 pa	gun	da	
sa	vo	pa	si	sa	ky	mą	 ly	gin	ti	 su	ki	tų	–	at	ro	do,	
kad	ki	tas	žmo	gus	tai	išgy	ve	no	gi	liau,	kad	
jo	pa	tir	tis	yra	ypa	tin	ga.	
	 Be	 to,	 la	bai	ge	ras	yra	 siū	ly	mas	sa	vo	
ap	mąs	ty	mus	 už	ra	šy	ti,	 nes	 per	žvelg	da
mas	 už	ra	šus	 ga	li	 pa	ma	ty	ti	 nau	jus	 sa	vo	
vi	di	nio	gy	ve	ni	mo	as	pek	tus	ar	ba	 tai,	kas	
ja	me	strin	ga.	Pvz.,	aš	at	ra	dau	ir	vie	ną	ne
iš	narpliotą	žmo	giš	kų	san	ty	kių	maz	gą,	dar	
ne	iš	spręs	tą	pro	ble	mą,	ku	rios	ki	taip	gal	ir	
ne	bū	čiau	pa	ste	bė	ju	si.
	 O	ig	na	ciš	ka	mal	da	jau	nuo	se	no	pa	ti	ko,	
nes	mąs	tant	nuo	lat	ra	gi	na	ma	tai	įsi	vaiz	duo
ti,	įtrauk	ti	vi	sus	sa	vo	po	jū	čius.	To	kiu	bū	du	
Šven	ta	sis	Raš	tas	man	pa	si	da	rė	daug	gy	ves
nis,	įgi	jo	dau	giau	spal	vų	ir	emo	ci	jų.	Da	bar,	
kai	jau	re	ko	lek	ci	jos	pa	si	bai	gė,	ir	aš	kur	nors	
–	per	pa	moks	lą	ar	ki	tur	–	iš	girs	tu	skai	ti	nį	iš	
to,	kas	bu	vo	ap	mąs	ty	ta,	 ties	kuo	 jau	kar	tą	
bu	vau	 su	sto	ju	si,	 to	ji	 iš	trau	ka	man	yra	kur	
kas	iš	kal	bin	ges	nė,	ga	li	ma	sa	ky	ti,	sa	vesnė.	

Rasa

	 …Tuo	me	tu	skai	čiau	Se	ną	jį	Tes	ta	mentą,	
bai	giau	Pa	kar	to	to	Įsta	ty	mo	kny	gą,	pra	dė	jau	
Jo	zu	ės	ir	tie	siog	su	sto	jau	ties	vie	nu	sa	ki	niu:	
tuoj	pat	tu	ri	te	per	ei	ti	per	Jor	da	ną.	Tuoj	pat!..	
Su	pra	tau,	kad	Die	vas	kvie	čia	kaž	kur	ei	ti,	bet	
ne	ži	no	jau	kur.	Vie	nas	bi	čiu	lis	pa	siū	lė	da	ly
vau	ti	re	ko	lek	ci	jo	se.	Ir	man	pa	si	da	rė	aiš	ku,	
ką	aš	tu	riu	to	liau	da	ry	ti:	gy	ven	ti	pa	gal	šv.	
Ig	na	co	re	ko	lek	ci	jas,	kol	pa	aiš	kės,	kas	yra	
tas	per	ėji	mas	per	Jor	da	ną…
	 Iš	pra	džių	vis	kas	at	ro	dė	tru	pu	tį	me	cha
niš	ka,	dirb	ti	na.	Iki	tol	ap	mąs	ty	da	ma	Šven
tą	jį	Raš	tą	ne	bu	vau	įpra	tu	si	taip	stip	riai	pasi
telk	ti	vaiz	duo	tę,	tad	šis	pa	ta	ri	mas	bu	vo	kiek	
sve	ti	mas.	Ta	čiau	po	ku	rio	lai	ko	įsi	ti	ki	nau,	
kad	jis	la	bai	pa	de	da,	ypač	kai	sun	ku	su	si
kaup	ti.	Mel	džian	tis	vi	sa	da	truk	do	ap	lin	kos	
triukš	mas,	o	per	šias	re	ko	lek	ci	jas	su	pra	tau,	

kaip	ga	li	ma	jį	pri	im	ti	drau	ge	iš	lai	kant	vi	di	nę	
ra	my	bę.	Bu	vo	pa	teik	ti	net	tam	tik	ri	pra	ti	mai,	
kaip	mel	džian	tis	 re	a	guo	ti	 į	 ap	lin	ką,	 apie	
ku	riuos	anks	čiau	nie	ko	ne	ži	no	jau.	
	 …Prieš	Ka	lė	das	 pa	ju	tau,	 kad	ma	ny	je	
kaž	kas	vyks	ta,	kei	čia	si.	Iš	pra	džių,	at	ro	do,	
tik	 pa	skai	tai,	 kas	 nu	ro	dy	ta,	 ap	mąs	tai,	 pa
si	da	li	ji	min	ti	mis	su	ki	tais,	ta	čiau	po	ku	rio	
lai	ko	 pa	jun	ti,	 kad	 tai	 tam	pa	 gy	va,	 duo	da	
vai	sių	–	at	si	ran	da	nau	jų	min	čių,	nau	jų	įžval
gų,	su	vo	ki,	kad	to	kiu	po	žiū	riu,	kaip	siū	lo	ma	

re	ko	lek	ci	jo	se,	pa	ti	kai	ku	rių	da	ly	kų	nie	ka	da	
ne	ban	dei	ver	tin	ti.	
	 Per	 re	ko	lek	ci	jas	Die	vas	pa	ro	dė,	kad	 iš	
tie	sų	esu	 la	bai	vie	ni	ša	 ir	kad	ma	no	vi	di	nis	
gy	ve	ni	mas	 la	bai	 skur	dus.	O	žmo	gus	vie	ni
šas	dėl	to,	kad	jo	ryšys	su	Dievu	yra	nusilpęs	
arba	visai	nutrūkęs.	Tad	sa	vo	ap	mąs	ty	mams	
įgi	jau	ta	ry	tum	at	spir	ties	taš	ką,	per	šį	suvokimą	
at	si	ver	da	vo	 ir	ki	tos	pa	slap	tys,	pvz.,	kas	yra	
Na	za	re	tas,	nes	tai	bu	vo	ir	ma	no	na	za	re	tas	–	
skur	das,	vie	nat	vė	ir	lau	ki	mas.	Ne	Bet	lie	jaus,	o	
Na	za	re	to	ne	tur	tas	at	si	ve	ria,	kai	nuo	lat	lau	ki…	
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	 	Kai	mąs	tė	me	apie	Lo	zo	rių,	iš	gy	ve	nau	
tar	si	jo	ka	po	bū	se	ną,	nes	ma	ne	ir	gi	gau	bė	
prie	te	ma,	jau	čiau	si	ta	ry	tum	rū	sy	je,	iš	ku	rio	
du	rims	pra	si	vė	rus	 galėjau	 iš	ei	ti…	Be	 to,	
pra	dė	jau	ge	riau	su	vok	ti,	apie	ko	kį	kam	ba
rė	lį	kal	ba	Jė	zus,	ra	gin	da	mas	į	jį	ei	ti	ir	mels
tis,	–	kad	bū	tent	tai	ir	yra	ma	no	vie	nat	vės,	
ma	no	 tik	ro	jo	 ne	tur	to	 bei	 lau	ki	mo	 vie	ta.	
Gal	būt	tik	da	bar	su	vo	kiau,	kas	yra	vi	di	nė	
mal	da	–	juk	mes	ne	pa	liau	ja	mai	mel	džia	mės	
sa	vo	gel	mė	je,	tik	ne	vi	sa	da	ji	nai	mums	at	si
ve	ria…	At	si	sklei	dė	man	ir	Mor	tosMa	ri	jos	
pa	slap	tis,	–	kas	iš	tie	sų	yra	vi	di	nis	ir	iš	ori	nis	
gy	ve	ni	mas,	 kad	 pas	ta	ra	sis	 tik	 lai	ki	nas,	 o	
tik	ri,	ne	pra	ei	nan	tys	da	ly	kai,	tik	ro	ji	is	to	ri	ja	
ir	tik	ro	ji	ke	lio	nė	į	Die	vą	vyks	ta	ma	no	vi	du	je	
ir	kad	tai	nie	ka	da	ne	bus	iš	ma	nęs	at	im	ta.	
	 Taip	aš	ir	gy	ve	nau	per	re	ko	lek	ci	jas,	po	
tru	pu	tį	vis	la	biau	grimz	da	ma	į	sa	vo	gel	mę	iki	
to	su	si	ti	ki	mo	su	Die	vu,	po	ku	rio	žmo	gus	jau	
nie	ka	da	ne	be	si	jau	čia	vie	ni	šas.	O	nuo	sta	biau
sia	bu	vo	pas	ku	ti	nė	–	su	si	kau	pi	mo	–	die	na.	
Re	ko	lek	ci	jų	va	do	vas	kun.	Lion	gi	nas	mums	
pa	tei	kė	ap	mąs	ty	mų	nuo	ro	das,	ir	ta	me	la	pe
ly	je	aš	pa	ma	čiau	iš	trau	ką	iš	Pa	kar	to	to	Įsta	ty
mo	kny	gos	apie	per	ėji	mą	per	Jor	da	ną,	ku	ria	
už	bai	giau	Šventojo	Raš	to	 skai	ty	mą	prieš	
re	ko	lek	ci	jas.	Ta	da	ga	lu	ti	nai	įsi	ti	ki	nau,	kad	
ne	aš	pa	ti	nu	spren	džiau	pra	ty	bo	se	da	ly	vau	ti	
–	ma	ne	ve	dė	Die	vas,	o	re	ko	lek	ci	jos	bu	vo	jo	
įran	kis	ir	pa	gal	ba	man.	Ir	ap	skir	tai	manau,	
kad	tai	ne	Ig	na	co	re	ko	lek	ci	jos,	o	grei	čiau	
Die	vo	re	ko	lek	ci	jos	per	šv.	Ig	na	cą.

Rima

	 Re	ko	lek	ci	jos	 ga	na	 grei	tai	 tam	pa	 kas
die	nio	gy	ve	ni	mo	da	li	mi,	 lyg	 ir	 ne	be	lie	ka	
to	pir	mi	nio	nau	ju	mo,	 ta	čiau	nuo	lat	 rei	kia	
ne	pa	mirš	ti	ig	na	ciš	ko	klau	si	mo:	o	ko	dėl	tą	
da	rau?	Rink	da	ma	sis	 šias	 re	ko	lek	ci	jas	 aš	
ieš	ko	jau	tam	tik	ros	struk	tū	ros,	ku	ri	pa	dė	tų	
pa	ma	ty	ti,	koks	yra	ma	no	ry	šys	su	Die	vu,	
su	pa	čiu	sa	vi	mi,	kad	ap	skri	tai	ga	lė	čiau	per
žvelg	ti	sa	vo	ti	kė	ji	mą	ne	tik	ana	li	tiš	kai,	bet	
kad	tai	bū	tų	ta	ry	tum	prak	ti	nis	ka	te	kiz	mas.	
	 Pa	laips	niui	 įsi	ti	ki	nau,	kad	 re	ko	lek	ci	jų	
už	duo	tys	yra	ta	ry	tum	žmo	gaus	griau	čiai	ar	
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kau	lai,	ant	ku	rių	vis	kas	lai	ko	si.	Nors	kas
die	nia	me	 gy	ve	ni	me	 re	ko	lek	ci	jų	 po	vei	kis	
be	veik	ne	pa	ste	bi	mas,	ta	čiau	bū	tent	jų	dė	ka	
tą	pa	tį	gy	ve	ni	mą	ga	li	ma	gy	ven	ti	ki	taip.	Juk	
kar	tais	Die	vo,	kaip	ir	ar	ti	mo	žmo	gaus,	su	
ku	riuo	kar	tu	gy	ve	ni,	pra	de	di	ne	be	pa	ste	bė
ti.	O	kai	nuo	lat	 ski	ri	Die	vui	 lai	ko,	nuo	lat	
klau	sai	si	jo	Žo	džio,	lyg	ir	pa	ža	di	ni	at	min	tį,	
kad	 ir	 ką	 da	ry	tum,	 nuo	lat	 pri	si	me	ni,	 kad	
jis	yra	čia,	su	ta	vi	mi.	Tai	yra	svar	biau	sia	ir	
ne	pa	ste	bi	mai	daug	ką	kei	čia,	lei	džia	ki	taip	
pa	ma	ty	ti.	
	 An	tra	 ver	tus,	 kas	die	nia	me	 gy	ve	ni	me	
šios	 pra	ty	bos	 gal	 net	 ir	 per	 in	ten	sy	vios.	
Ne	įma	no	ma	 pa	si	nau	do	ti	 vis	kuo,	 kas	 pa
tei	kia	ma,	 nes	 jei	gu	 kas	 nors,	 ko	kia	 nors	
Šventojo	Raš	to	vie	ta,	iš	tie	sų	pa	lie	čia	šir	dį,	
no	ri	si	su	ja	il	giau	pa	si	lik	ti,	kad	ji	vis	kal	bė	tų	
ir	kal	bė	tų,	o	kai	te	ma	ve	ja	te	mą,	ne	ga	li	sau	
to	leis	ti.	Ma	nau,	kad	prie	šių	vie	tų	ga	lė	tu	me	
dar	kar	tą	grįž	ti	su	tais,	ku	riems	tai	ar	ti	ma,	
kad	ne	bū	tu	me	var	žo	mi	lai	ko.	Ar	ba	no	rė	čiau	
at	lik	ti	asmenines	re	ko	lek	ci	jas	su	dvasiniu	
palydėtoju,	 kad	ga	lė	čiau	 iš	si	aiš	kin	ti,	 kas	
man	yra	ak	tu	a	lu,	kad	kai	ku	rias	te	mas	bū
tų	ga	li	ma	iš	sem	ti	iki	ga	lo.	Gru	pės	pa	tir	tys	
daž	nai	 bū	da	vo	 vi	siš	kai	 skir	tin	gos	 –	 kas	
sun	kiau	sia	vie	nam,	ki	tam	at	ro	do	esą	vi	siš	kai	
leng	va.	Dėl	to	as	me	ni	niai	žmo	nių	liu	di	ji	mai	
gru	pe	lės	su	si	rin	ki	muo	se	man	bu	vo	di	džiau
sia	do	va	na.	Per	ki	tų	žmo	nių	pa	tir	tį,	kaip	jie	
kar	tu	su	ma	ni	mi	8	mė	ne	sius	ėjo	tuo	pa	čiu	
ke	liu,	vy	ko	tik	rai	di	de	li	at	ra	di	mai.	
	 Ma	nau,	kad	re	ko	lek	ci	jų	sėk	mė	daug	pri
klau	sė	ir	nuo	la	bai	kruopš	taus	jų	va	do	vo	kun.	
Lion	gi	no	dar	bo,	nuo	 to,	ko	kius	 teks	tus	 jis	
siū	ly	da	vo	kiek	vie	nai	die	nai.	Kar	tais	iš	gy	ven
da	vau	tik	rai	nuo	sta	bių	aki	mir	kų	–	vi	sai	nau	jai	
pra	bil	da	vo	ar	ba	pats	Šven	ta	sis	Raš	tas,	ku	rio	
iš	trau	kos	bu	vo	pa	rink	tos	la	bai	nuo	sek	liai	ir	
pri	de	rin	tos	prie	li	tur	gi	nių	me	tų,	ar	ba	is	to	ri	jos,	
pa	tei	kia	mos	kaip	 pa	pil	do	mas	ko	men	ta	ras	
ap	mąs	to	mai	 te	mai.	Ma	čiau	di	de	lį	 va	do	vo	
ati	du	mą,	jau	tė	si	vis	ką	vie	ni	jan	ti	dva	sia	–	tai	
ir	gi	bu	vo	stip	rus	liu	di	ji	mas	man.	
	 O	pa	čią	mal	dą,	ku	rios	bū	dų	bu	vo	siū
lo	ma	tik	rai	daug,	įsi	vaiz	da	vau	kiek	ki	taip.	
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Man	no	rė	jo	si	tuos	bū	dus	pa	nau	do	ti	ne	tik	
as	me	niš	kai,	ne	vien	in	di	vi	du	a	liai,	o	vi	siems	
kar	tu	mel	džian	tis.	Tai	ga	lė	jau	pa	tir	ti	tiktai	
tada,	kai	re	ko	lek	ci	jų	vi	du	ry	je	vi	si	kar	tu	sa
vait	ga	lį	pra	lei	do	me	Tri	na	po	lio	re	ko	lek	ci	jų	
na	muo	se.	

Rimas

	 Į	il	gą	sias	šv.	Ig	na	co	re	ko	lek	ci	jas	įsi	trau
kė	 dau	gu	ma	 prieš	 tai	 da	ly	va	vu	sių	 trum
po	sio	se	 re	ko	lek	ci	jo	se.	Aš	 pa	ti	 la	bai	 il	gai	
abe	jo	jau,	 kaip	man	 sek	sis,	 gal	 aš	 jau	per	
se	na…	Ta	čiau	 iš	 tie	sų	 re	ko	lek	ci	jos	 bu	vo	
nuo	sta	bios!	La	bai	įdo	mi	me	džia	ga	kas	die
niams	 ap	mąs	ty	mams.	 Par	si	ne	šu	si	 la	pe	lį	
na	mo,	tie	siog	tu	rė	da	vau	sa	ve	su	lai	ky	ti,	kad	
per	skai	ty	čiau	tik	tos	die	nos	teks	tą,	nes	bū
da	vo	la	bai	įdo	mu,	kas	ten,	at	ei	ty	je….	
	 Daž	niau	siai	mels	da	vau	si	va	ka	rais,	ta	čiau	
ne	ty	čia	ėmiau	at	si	bus	ti	vi	sa	va	lan	da	anks
čiau,	ne	gu	man	 rei	kia,	 ir	pra	dė	jau	mels	tis	
ry	tais,	nes	jau	ne	be	ga	lė	da	vau	iš	tver	ti,	vis	gal
vo	da	vau,	ką	man	at	neš	ši		die	na.	Re	ko	lek	ci	jos	
tei	kė	tik	rą	at	gai	vą	sie	lai,	ra	my	bę,	ypač	to	mis	
die	no	mis,	kai	dar	be	kil	da	vo	sun	ku	mų.	Ma	no	
dar	bas	tech	ni	nis,	esu	sek	re	to	rė,	nuo	lat	ten	ka	
sku	bė	ti,	na	mo	daž	nai	par	ei	nu	per	var	gu	si,	bet	
kai	pa	ny	ru	į	mal	dą,	at	ro	do,	lyg	ran	ka	vis	ką	
nui	ma.	O	dar	be,	kai	pa	si	da	ro	 la	bai	sun	ku,	
pa	žvel	giu	į	Jė	zaus	pa	veiks	lė	lį,	ku	rį	ten	esu	
pa	si	ka	bi	nu	si,	 pri	si	me	nu	psal	mės	 žo	džius,	
kad	Vieš	pats	ma	ne	ga	no,	ir	ži	nau,	jog	vis	ką	
iš	tver	siu.	Ir	ki	tais	at	ve	jais	vis	iš	ky	la	ko	kia	
nors	min	tis	iš	re	ko	lek	ci	jų,	ku	rią	ga	li	ma	pri
tai	ky	ti	kas	die	nė	se	si	tu	a	ci	jo	se.	Tai	–	tie	siog	
neišse	mia	mas	šal	ti	nis.	
	 Re	ko	lek	ci	jo	se	la	bai	ge	ra	bū	ti	kar	tu	su	
ki	tais,	dėl	to	gai	la,	kad	jos	pa	si	bai	gė.	Da	bar	
ban	do	me	bur	tis	į	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nę,	 va	di	na	mą	ją	KGB.	Bū	ti	nai	
rei	kia	ir	ki	tiems	per	teik	ti	tai,	ką	mes	iš	gy
ve	no	me,	 kad	 dar	 dau	giau	 žmo	nių	 to	kias	
re	ko	lek	ci	jas	pa	si	rink	tų.	

Janina

	 Anks	tes	nės	tri	jų	mė	ne	sių	re	ko	lek	ci	jos	
man	bu	vo	la	bai	trum	pos,	daug	kam	tie	siog	

ne	už	te	ko	lai	ko,	tad	no	rė	jo	si	la	biau	įsi	gi	lin	ti,	
su	pras	ti	ir	pa	jus	ti	tai,	kas	jo	se	siū	lo	ma,	bei	
su	si	gau	dy	ti	sa	vy	je.	
	 Šio	se	re	ko	lek	ci	jo	se	mo	kiau	si	to,	ko	man	
la	bai	trū	ko	–	pa	kan	tu	mo	ir	to	le	ran	ci	jos.	Juk	
su	si	rin	ko	me	vi	si	to	kie	skir	tin	gi,	su	vi	siš	kai	
skir	tin	go	mis	pa	tir	ti	mis,	kai	ku	rios	nuo	mo
nės	man	 at	ro	dy	da	vo	 ne	su	vo	kia	mos	 ir	 net	
ne	pri	im	ti	nos.	Da	bar	į	tai	jau	ga	liu	re	a	guo	ti,	
sa	ky	da	ma:	Vieš	pa	tie,	ko	kie	mes	 įvai	rūs	 ir	
kaip	tai	įdo	mu!..
	 Anks	čiau	 nuo	lat	 kel	da	vau	 klau	si	mą:	
ko	dėl	aš	ne	pa	tin	ku	pa	ti	sau?	Jei	gu	Vieš	pats	
ma	ne	pri	ima	 to	kią,	ko	dėl	prieš	ki	tus	 tu	riu	
at	ro	dy	ti	ge	res	nė,	gra	žes	nė,	to	bu	les	nė?	Re
ko	lek	ci	jos	man	pa	dė	jo	pri	im	ti	ne	tik	sa	ve,	
bet	ir	ki	tą,	nes	su	vo	kiau,	kad	Die	vas	smer	kia	
ne	žmo	gų,	o	po	el	gį.	Tad	jei	kas	nors	bjau	riai	
pa	si	el	gia,	ne	be	puo	lu	iš	kar	to	teis	ti,	nes	su
pran	tu,	kad	ne	bū	ti	nai	dėl	to	tas	žmo	gus	yra	
blo	gas.	Ne	ži	nau,	ko	dėl	jis	taip	pa	si	el	gė,	kaip	
yra	iš	tie	sų.
	 Po	re	ko	lek	ci	jų	ki	taip	pri	imu	ir	pa	tį	Jė	zų.	
Ap	skri	tai	Die	vas	ta	po	drau	gu,	kai	rei	kia	pe
ties	ša	lia,	jis	yra	Tė	vas,	kai	rei	kia	pa	guo	dos,	
pa	ta	ri	mo	ar	pa	ba	ri	mo,	Vieš	pats	–	kai	no	riu	
šlo	vin	ti,	 gar	bin	ti,	 dė	ko	ti.	Mes	mo	kė	mės	
Die	vą	ma	ty	ti	 vi	sur,	 dėl	 to	 da	bar	 ga	liu	 at
pa	žin	ti	įsta	biau	sią	Die	vo	vei	ki	mą	ir	ma	žy
čia	me	gė	lės	žie	de	ly	je,	 ir	drau	go	šyps	ny	je.	
Ir	Šven	ta	sis	Raš	tas	da	bar	jau	kal	ba	ne	vien	
tik	teks	tu,	bet	ir	per	įvy	kius,	per	žmo	nes,	per	
san	ty	kius.	Jis	jau	pra	by	la	kas	die	ny	bė	je…	
	 Ži	no	ma,	re	ko	lek	ci	jos	–	ne	ko	kia	pa	gal
vė,	ku	ri	tau	pa	ki	ša	ma,	kai	griū	ni.	Griū	ni	ir	
to	liau,	ir	už	si	gau	ni,	ir	la	bai	skau	džiai.	Bet	
da	bar	jau	įsten	giu	pa	ma	ty	ti	prie	žas	tis,	ko	dėl	
už	si	ga	vau,	ko	dėl	ma	no	po	el	gio	pa	da	ri	niai	
to	kie	 skau	dūs,	 ne	be	kal	tin	da	ma	 ap	lin	ki	nių	
ar	 ap	lin	ky	bių.	Dėl	 to	 jau	čiuo	si	 tvir	tes	nė,	
at	si	ra	do	 dau	giau	 ra	my	bės,	mažiau	 beliko	
baimės.
	 Man	at	ro	do,	ne	vie	nam	šios	re	ko	lek	ci
jos,	šv.	Ig	na	co	mal	dos	bū	dai,	pa	dė	jo	at	skir	ti	
mal	dą	nuo	po	te	ria	vi	mo,	nors,	aiš	ku,	pa	rai
džiui	jo	nu	ro	dy	mų	įgy	ven	din	ti	ne	įma	no	ma.	
Ta	čiau	per	skai	čius	vi	sus	pa	siū	ly	mus,	kad	ir	
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ko	kie	 jie	pa	si	ro	dy	tų,	nie	ka	da	ne	rei	kia	 sa
ky	ti,	kad	tai	ne	man.	Vis	kas	at	ei	na	da	rant,	
mė	gi	nant,	no	rint.	Ir	tos	gi	lios	kon	tem	plia
ci	jos	 pa	tir	tys,	 ku	rias	 pri	si	me	nu	 iki	 šiol…	
Jos	iš	lie	ka	ir	tam	tikru	mo	men	tu	duo	da	tiek	
daug	stip	ry	bės!	Vi	sos	smul	kme	nos,	ku	rios	
tuo	me	tu	at	ro	dė	ne	reikš	min	gos,	koks	nors	
Šven	to	jo	Raš	to	 sa	ki	nys	 ar	 įvy	kis,	 ar	 net	
vaiz	duo	tės	 su	kur	ta	 si	tu	a	ci	ja	 vėl	 iš	ky	la	 ir	
su	stip	ri	na	vė	liau,	kai	la	bai	rei	kia,	kai	bū	na	
sun	ku.	
	 Pvz.,	mū	sų	su	si	ti	ki	muo	se	aš	daž	nai	kel
da	vau	klau	si	mą,	su	kuriuo	nuolat	susiduriu:	
kiek	ga	li	ma	ap	krau	ti	dar	bu	tą	pa	tį	žmo	gų?	
Kaip	į	tai	rei	kė	tų	re	a	guo	ti?	Kartą	grįž	tu	na
mo,	at	si	ver	čiu	nau	ją	la	pe	lį	būsimai	sa	vai	tei,	
o	ten	toks	teks	tas:	„Kas	nors	tu	ri	tai	pa	da	ry	ti.	
Ko	dėl	aš?	Kas	nors	tu	ri	tai	pa	da	ry	ti.	O	ko	dėl	
ne	aš?	Šias	dvi	fra	zes	ski	ria	moralinės	evo
liu	ci	jos	šimt	me	čiai…“	Štai	ir	at	sa	ky	mas!..	
	 Re	ko	lek	ci	jas	 ga	liu	 lai	ky	ti	mo	kyk	la,	
ku	rio	je	mo	kė	mės	gy	ven	ti.	Tik	man	vi	sa	da	
bū	da	vo	per	ma	ža	lai	ko,	kad	ga	lė	čiau	vis	ką	
įsi	sa	vin	ti.	Pa	teik	ta	me	džia	ga	to	kia	pla	ti,	kad	
tų	sa	vai	čių	rei	kė	tų	kur	kas	dau	giau	nei	tris
de	šimt	dvi…

Živilė
 
	 Į	 re	ko	lek	ci	jas	 at	ėjau	 jaus	da	ma	si	 ne
sau	gi.	Ne	bi	jo	jau	 su	tik	ti	 ne	ži	nią	mal	do	je,	
ta	čiau	bi	jo	jau	jos	gy	ve	ni	me,	kas	die	ny	bė	je.	
Bu	vo	sun	ku	pri	im	ti	spren	di	mus,	nes	ieš	ko
da	ma	Die	vo	va	lios	la	bai	bi	jo	jau	su	klys	ti.	
Bu	vo	ne	sau	gu	išlik	ti	da	bar	ty	je	sa	vaip	ne
pla	nuo	jant	ryt	die	nos.	
	 Svar	biau	sia,	ką	ga	vau	re	ko	lek	ci	jo	se,	–	
ma	no	es	mi	nis	pa	šau	ki	mas,	ku	rį	su	ra	dau.	Su
pra	tau,	kad	jis	yra	ma	no,	kaip	krikš	čio	nės,	
šer	dis,	apie	ku	rią	su	ka	si	vi	sas	ma	no	gy	ve	ni
mas.	Tai	–	bran	giau	sia	do	va	na,	bran	giau	sia	
ži	nia	iš	Die	vo,	skir	ta	man	ir	tik	man.	Joje	
vis	kas,	ko	man	 rei	kia:	kryp	tis,	kvie	ti	mas,	
šauks	mas,	jė	ga,	stip	ry	bė,	pa	guo	da,	ra	my	bė	
ir	po	il	sis.	
	 Vie	nas	pa	grin	di	nių	šių	pra	ty	bų	ak	cen	tų	
bu	vo	pa	si	rin	ki	mas,	ap	si	spren	di	mas.	Ig	na	cas	
mo	ko	ap	si	spręs	ti,	kaip,	ko	dėl	ir	ką	aš	ren

kuo	si.	Ap	si	spręs	ti	me	di	tuo	jant	ir	meldžian
tis.	Te	oriškai	 tai	 su	pran	ta	ma,	o	prak	tiškai	
at	lik	ti	 sun	ku.	Kiek	vie	ną	kart,	 ieš	ko	da	mas	
Die	vo	va	lios	ir	pa	si	rink	da	mas,	vis	dėl	to	ri
zi	kuo	ji	su	klys	ti.	Ta	čiau	da	bar	aš	ži	nau,	kad	
ga	liu	leis	ti	sau	ri	zi	kuo	ti.	Jis	nepa	si	trau	kia	
nuo	ma	nęs,	jei	aš	klys	tu,	Dievas	re	mia	ma	ne	
ir	gelbs	ti,	kai	ren	kuo	si	klai	din	gai.	Svar	biau
sia,	kad	rink	čiau	si	ge	ra	va	lia	ir	iš	mei	lės.	
	 Su	pra	tau,	kad	tei	sin	giau	sias	ke	lias	yra	
tas,	ku	ria	me	yra	kryžius.	Tas,	ku	ris	iš	pir	mo	
žvilgs	nio	at	ro	do	sun	kes	nis,	ne	ma	lo	nus.	Tas,	
ku	ris	rei	ka	lau	ja	at	si	ža	dė	ti,	at	si	sa	kyti,	pa	si	au
ko	ti,	su	var	žyti	save.	Tas,	ku	ria	me	pir	ma	sis	
klau	si	mas	yra:	„Ką	duo	siu	aš?“	O	ne:	„Ką	
duos	man?“	 Jei	 ren	kuo	si	 kry	žių,	 iš	lie	ku	
su	Jė	zu	mi.	Tuo	met	pik	ta	sis	ne	tu	ri	ką	man	
pa	siū	ly	ti.	Vi	skas,	 ką	 jis	 ga	li,	 –	 tik	tai	 „iš
kreip	ti“	Die	vo	dar	bus,	tik	tai	pa	siū	ly	ti	rink	tis	
ma	žes	nį	gė	rį	vie	toj	di	des	nio.	Ma	lo	nu	mais,	
sal	du	mu,	ko	kia	nors	„švie	sa“	ar	„gė	riu“	ga	li	
su	vi	lio	ti	ir	jis.	Kry	žiu	mi	–	ne	su	vi	lios.

 Visųpuodynių,kep
tuviųirprikaistuviųDie
ve!Kadanginegaliutapti
šventa,darydamanuos
tabiusdarbus,neipra
leistinakties,budėdama
suTavimi,neimistiškai
nusiteikusikontempliuo
tiaušrą,padarykmane
šventą,ruošiantvalgį ir
plaunantindus...
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	 Tos	 spa	lio	 die	nos	 ir	mū	sų	 sve	čiams,	
ir	mums	pa	tiems	bu	vo	 la	bai	 įspū	din	gos.	
Pen	kio	li	ka	 jė	zui	tų,	 iš	 įvai	rių	 Eu	ro	pos	
ša	lių	 at	vy	ku	sių	 ir	 pir	mą	kar	tą	 lan	kan	čių	
Lie	tu	vą,	 ne	si	ti	kė	jo	 iš	vys	ti	 na	cio	na	li	nės	
ope	ros	 spek	tak	lį	 „Ug	nis	 ir	 ti	kė	ji	mas“	su	
spal	vin	gais	 šo	kiais	 ir	at	lie	ka	mą	bent	 tri
mis	kal	bo	mis	 (lo	ty	nų,	prū	sų	 ir	 lie	tu	vių),	
iš	girs	ti	 to	kį	 sub	ti	lų	 cho	ri	nį	 gie	do	ji	mą	
Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	ar	Šv.	Ka	zi
mie	ro	 baž	ny	čio	je,	kur	bent	de	vy	ni	cho	rai	
spalio	11	d.	buvo	susirinkę	paminėti	kom
po	zi	to	riaus	Faus	to	Stro	lės.	Dar	vė	liau	jie	
ne	gai	lė	jo	 kom	pli	men	tų	 ke	liems	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	abi	tu	rien	tams	ir	jų	va
do	vei	už	pui	kiai	parengtus	debatus	te	ma	
„Nar	ko	ti	kų	 te	sta	vi	mas	mo	kyk	lo	je	 tu	rė	tų	
bū	ti	pri	va	lo	mas“.	Ku	lau	tu	vos	re	ko	lek	ci	jų	
na	muo	se	 sve	čiai	 su	si	pa	ži	no	 su	Lietuvos	
jėzuitų	mokyklų	ver	ty	bi	nio	ug	dy	mo	sis	te
ma,	nuo	tai	kin	go	je	ir	drau	giš	ko	je	ap	lin	ko	je	
Vilniuje	su	si	ti	ko	su	kar	di	no	lu	A.	J.	Bač	kiu,	
ku	ris	 la	bai	 do	mė	jo	si	 jė	zui	tų	
bei	ki	tų	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	
būk	le	įvai	rio	se	ša	ly	se.	
	 Ši	 sve	čių	gru	pė	–	 tai	 JEC
SE	 (Eu	ro	pos	 jė	zui	tų	 švie	ti	mo	
ko	mi	te	to)	 na	riai,	 jė	zui	tai	 ir	
pa	sau	lie	čiai,	ku	rie	pro	vin	ci	jo	lų	
pa	pra	šy	ti	 sa	vo	 ša	ly	se	 ko	or	di
nuo	ja	 jė	zui	tų	mo	kyk	lų	veik	lą.	
Ko	mi	te	to	pir	mi	nin	ku	susitikime	
še	še	riems	me	tams	iš	rink	tas	bel
gas	pasaulietis	Paul	Yperman.	
Kas	met	vie	no	je	ar	ki	to	je	ša	ly	je	

T.GintarasVitkus,SJ,
Kaunojėzuitųgimnazijosdirektorius,
Lietuvoskatalikiškųmokyklųpedagogų
aso cia ci jos pirmininkas

Katalikiškasugdymas:
kuogyvenamešiandien

ko	mi	te	tas	 su	si	ren	ka	ap	tar	ti	 jė	zui	tų	švie	ti
mo	būk	lę	Eu	ro	po	je	 ir	nu	spręs	ti,	kaip	re	a
guo	ti	į	nau	jai	iš	ky	lan	čius	iš	šū	kius.	Ke	le	tą	
pas	ku	ti	nių	jų	me	tų	 jo	 dė	me	sys	 su	telk	tas	 į	
po	ko	mu	nis	ti	nius	kraš	tus.	Per	nai	Var	šu	vo	je	
į	ke	tu	rias	die	nas	tru	ku	sį	kon	gre	są	„Mo	ky
ma	sis	gy	ven	ti	daugialypėje	vi	suo	me	nė	je:	
edu	ka	ci	niai,	so	cia	li	niai	ir	eti	niai	as	pek	tai“	
bu	vo	 su	si	rin	kę	 per	 150	mo	kyk	lų	di	rek	to
rių.	Šie	met	spa	lio	8–12	d.	su	si	ti	ki	mas	vy	ko	
Vil	niu	je,	 ki	tais	me	tais	 veng	rai	 pa	kvies	 į	
Miš	kol	cų	gim	na	zi	ją.	
	 Vil	niaus	su	si	ti	ki	me	pa	aiš	kė	jo,	kad	jė	zui
tų	mo	kyk	los	ir	to	liau	mi	ni	mos	tarp	ge	riau	sių	
sa	vo	 ša	ly	se,	 į	 jas	pa	ten	ka	ne	vi	si	no	rin	tys.	
Vie	nas	svar	biau	sių	iš	šū	kių,	ky	lan	čių	vi	soms	
mo	kyk	loms,	–	kaip	glo	ba	li	za	ci	jos	vei	kia	mo
je	se	ku	lia	rio	je	ir	pliu	ra	lis	ti	nė	je	vi	suo	me	nė	je	
iš	lai	ky	ti	ka	ta	li	kiš	kąig	na	ciš	ką	 ta	pa	tu	mą	bei	
da	ly	vau	ti	 kul	tū	ros	 ir	 ti	kė	ji	mo	dia	lo	ge	 bei	
Baž	ny	čios	evan	ge	li	za	ci	nė	je	mi	si	jo	je.	Pas	ta
rai	siais	me	tais	jė	zui	tų	mo	kyk	lo	se	daug	da	ro

Gimnazijose
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ma	die	giant	va	di	na	mą	ją	ig	na	ciš	ką	
pe	da	go	gi	nę	 pa	ra	dig	mą,	 ku	rios	
es	mė	–	ug	dy	ti	ge	bė	ji	mą	ap	mąs	ty	ti	
pa	tir	tį	ir	tuo	re	mian	tis	pri	im	ti	ge
riau	sius	spren	di	mus	bei	pa	si	rink	ti	
tin	ka	miau	sius	 bū	dus	 veik	ti,	 o	
vė	liau	–	įver	tin	ti	re	zul	ta	tus	ir	pa	tį	
pro	ce	są,	kaip	jie	bu	vo	pa	siek	ti.	
	 Dau	giau	kaip	pu	sė	vi	sų	Eu
ro	pos	 jė	zui	tų	mo	kyk	lų	 vei	kia	
Is	pa	ni	jo	je	(46),	daug	Pran	cū	zi	jo
je.	Sun	kiau	sia	šiuo	me	tu	Ita	li	jos	
pro	vin	ci	jai,	 kur	 ka	ta	li	kiš	kos	 ir	
jė	zui	tų	mo	kyk	los	vie	na	po	ki	tos	
už	da	ro	mos,	nes	dėl	ne	pa	lan	kaus	
Švie	ti	mo	įsta	ty	mo	ne	be	įma	no	ma	
jų	 iš	lai	ky	ti.	Bel	gi	jo	je,	kur	ka	ta
li	kiš	kos	mo	kyk	los	su	da	ro	ab	so
liu	čią	mo	kyk	lų	dau	gu	mą,	aukš
čiau	si	Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	jos	pa
rei	gū	nai	jų	at	žvil	giu	už	ėmė	ga	na	
ne	drau	giš	ką	po	zi	ci	ją.	Di	džio	jo	je	
Bri	ta	ni	jo	je	įvai	rių	re	li	gi	nių	ben	druo	me	nių	
mo	kyk	los	pel	nė	di	de	lį	vy	riau	sy	bės	pa	si	ti	kė
ji	mą	ir	pri	pa	ži	ni	mą,	o	kar	tu	ir	in	ves	ti	ci	jas	
(per	 pas	ku	ti	niuo	sius	me	tus,	 vy	riau	sy	bei	
už	tik	ri	nus	fi	nan	sa	vi	mą,	 čia	 ati	da	ry	ta	 bent	
100	nau	jų	įvai	rioms	re	li	gi	nėms	de	no	mi	na
ci	joms	pri	klau	san	čių	mo	kyk	lų).	Tam	pa	dė	jo	
ofi	cia	lių		ty	ri	mų	re	zul	ta	tai	–	pa	aiš	kė	jo,	kad	
net	ir	var	gin	guo	se	ra	jo	nuo	se	įsi	kū	ru	sių	to	kių	
mo	kyk	lų	mo	ki	niai	na	cio	na	li	nius	eg	za	mi	nus	
iš	lai	ko	 daug	ge	riau,	 šių	mo	kyk	lų	 va	dy	ba	
efek	ty	ves	nė,	mo	kyk	lo	se	kur	kas	stip	res	nė	
ben	druo	me	nė	ir	ge	res	nis	mik	ro	kli	ma	tas.
	 Stei	gia	mos	ar	at	ku	ria	mos	mo	kyk	los	 ir	
po	ko	mu	nis	ti	niuo	se	 kraš	tuo	se:	 per	 de	šimt	
me	tų	dvi	mo	kyk	los	at	si	ra	do	Lie	tu	vo	je,	po	
vie	ną	Veng	ri	jo	je,	Len	ki	jo	je,	Kro	a	ti	jo	je,	mo
kyk	las	ati	da	ry	ti	jau	pla	nuo	ja	ma	Slo	vė	ni	jo	je,	
gal	būt	 net	 ir	 Ser	bi	jo	je.	 Len	ki	jos	 jė	zui	tai	
daug	dė	me	sio	ski	ria	pe	da	go	gi	nių	cen	trų	ir	
ki	tų	mo	ky	to	jus	ren	gian	čių	ar	kva	li	fi	ka	ci	ją	
ke	lian	čių	ins	ti	tu	ci	jų	kū	ri	mui,	ki	tais	me	tais	
ža	dama		ati	da	ry	ti	dar	vie	ną	gim	na	zi	ją	ir	li
cė	jų.
	 Sve	čiai	 pri	pa	ži	no,	 kad	pa	ly	gin	ti	 ne	di

de	lės	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	už	mo	jis	
iš	lai	ky	ti	dvi	gim	na	zi	jas	yra	tik	rai	drą	sus	ir	
reikš	min	gas.	 Jie	 ska	ti	no	 ir	 to	liau	aktyviai	
ben	dra	dar	bia	uti	 su	 pa	sau	lie	čiais,	 da	li	jo
si	 pa	tir	ti	mi,	 kaip	 į	 gim	na	zi	jos	 gy	ve	ni	mą	
įtrauk	ti	 tė	vus,	 ku	riems	 pir	miau	siai	 ten	ka	
at	sa	ko	my	bė	už	sa	vo	vai	kų	ug	dy	mą.	Nuo
lat	 pri	si	me	na	me,	 kad	 jė	zui	tų	mo	kyk	lose	
svarbiausi	trys	dalykai:	stip	rus	aka	de	mi	nis	
ug	dy	mas,	ver	ty	bi	nės	pro	gra	mos	mo	ki	niams	
bei	mo	ky	to	jams	(sa	vait	ga	lio	re	ko	lek	ci	jos)	
ir	 vi	suo	me	nei	 nau	din	gos	 veik	los	 sis	te	ma.	
Tai	 lei	džia	siek	ti	der	mės	 tarp	ug	do	mo	in
te	lek	to,	 kri	tiš	ko	mąs	ty	mo,	 kom	pe	ten	ci	jos	
ir	no	ro	bei	ge	bė	ji	mo	at	jaus	ti	ki	tus	ir	da	ry	ti	
ge	ra.	Pas	ku	ti	niai	siais	de	šimt	me	čiais	jė	zui	tų	
mo	kyk	los	 stengiasi	 dieg	ti	 su	pra	ti	mą,	 kad	
krikš	čio	niš	kas	 ti	kė	ji	mas	 tu	ri	 veik	ti	 kas
die	ni	nį	 as	mens	 ir	 vi	suo	me	nės	 gy	ve	ni	mą,	
da	ry	da	mas	jį	tei	sin	ges	nį	ir	kil	nesnį.
	 Supažindindami	 su	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo
mis	Lie	tu	vo	je	ga	lė	jo	me	džiaug	tis	vis	di	dė
jan	čiu	 jų	 au	to	ri	te	tu,	 au	gan	čiu	 gim	na	zis	tų	
skai	čiu	mi.	Šiais	me	tais	Vil	niaus	gim	na	zi	jo	je	
mo	ko	si	605,	Kau	no	–	720	mo	ki	niai.	Abi	tu
rien	tai	sėk	min	gai	(ne	ma	žiau	90%)	įsto	ja	į	
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aukš	tą	sias	mo	kyk	las.	Kartu	ap	ta	rė	me	ir	jau	
ke	le	tą	me	tų	esan	čią	dvi	pras	miš	ką	si	tu	a	ci	ją	
dėl	Vil	niaus	sa	vi	val	dy	bės	ne	no	ro	skir	ti	ūkio	
lė	šų	pri	va	čios	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	
pa	tal	pų	iš	lai	ky	mui	(šil	dy	mui,	ap	švie	ti	mui	ir	
pan.).	Kau	no	gim	na	zi	ja,	de ju re pri	klau	sy
da	ma	sa	vi	val	dy	bei,	di	des	nių	fi	nan	si	nių	pro
ble	mų	dėl	pa	sta	tų	iš	lai	ky	mo	ne	tu	ri,	ta	čiau	
yra	nuo	lat	ra	gi	na	ma	at	si	sa	ky	ti	5–8	kla	sių	ir	
pri	im	ti	tik	ap	lin	ki	nio	ra	jo	no	mo	ki	nius.	Šie	
me	tai	bus	lem	tin	gi	ap	si	spren	džiant,	ar	gim
na	zi	jai	tap	ti	pri	va	čia,	ar	va	di	na	mą	ja	dvie	jų	
stei	gė	jų.
	 Pa	našios	 pro	ble	mos	 ky	la	 ir	 dau	ge	liui	
ki	tų	Lie	tu	vos	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų,	daž	nai	
gy	vuo	jan	čių	daug	sun	kiau.	Mat	šiuo	me	tu	
dėl	ku	ni	gų	trū	ku	mo	vys	ku	pams	sun	ku	ras
ti	 tin	ka	mų	ka	pe	lio	nų	mo	kyk	lų	 sie	lo	va	dai	
bei	 su	teik	ti	 joms	fi	nan	si	nę	pa	ra	mą.	Tai	gi,	
kur	ti	 ka	ta	li	kiš	ką	 ar	 bent	 ka	ta	li	kiš	kos	 ug
dy	mo	kryp	ties	mo	kyk	lą	 yra	 la	bai	 sun	ku.	
Tam	pa	si	ryž	tan	tys	pa	sau	lie	čiai	tik	rai	ima	si	
su	dė	tin	go	 ir	 la	bai	 daž	nai	 ne	pa	kan	ka	mai	
įver	ti	na	mo	dar	bo.	Dėl	to	ne	nuos	ta	bu,	kad	
per	pas	ta	ruo	sius	pen	ke	rius	me	tus	ne	at	si	ra	do	
nė	vie	nos	nau	jos	ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk	los.	
 Jau	 de	šimt	me	tų	 ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk
lų	gy	ve	ni	me	 reikš	min	gą	vaid	me	nį	 at	lie	ka	
Lie	tu	vos	 ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	 pe	da	go	gų	
aso	cia	ci	ja	 (LKMPA).	 Ji	 vie	ni	ja	 dau	giau	
kaip	30	ka	ta	li	kiš	ko	ug	dy	mo	įstai	gų,	ku	rio	se	
dar	buo	ja	si	maž	daug	900	pe	da	go	gų,	mo	ko	si	
apie	8,5	 tūkst.	moks	lei	vių.	Svar	biau	sios	 iš	
jų	yra	3	gim	na	zi	jos	–	2	jė	zui	tų	bei	Kre	tin	gos	
pran	ciš	ko	nų	–	bei	10	vi	du	ri	nių	mo	kyk	lų,	tarp	
ku	rių	 pa	mi	nė	ti	nos	Klai	pė	dos	P.	Ma	šio	to,	
Ma	ri	jam	po	lės	ma	ri	jo	nų,	Ute	nos	 „Sau	lės“,	
Pa	ne	vė	žio	K.	Pal	ta	ro	ko,	Vil	niaus	„Ver	smės“	
mo	kyk	los.	Pas	ta	ro	jo	je	jau	be	veik	de	šimt	me
tų	in	teg	ruo	ja	mi	ne	įga	lūs	vai	kai.	Džiau	gia	mės	
12	pra	di	nių	mo	kyk	lų	 ir	mo	kyk	lų	 su	vai	kų	
dar	že	liais,	3	ka	ta	li	kiš	kais	vai	kų	 lop	še	liais
dar	že	liais.
	 LKMPA	at	sto	vau	ja	ka	ta	li	kiš	kų	švie	ti	mo	
įstai	gų	in	te	re	sams,	api	ben	dri	na	ir	sklei	džia	
ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	dar	bo	pa	tir	tį,	pro	pa	guo
ja	ka	ta	li	kiš	ko	švie	ti	mo	idė	jas,	pa	de	da	kel	ti	
ka	ta	li	kiš	ko	ug	dy	mo	ko	ky	bę.

	 Aso	cia	ci	ja	ben	dra	dar	biau	ja	su	Eu	ro	pos	
ka	ta	li	kiško	 švie	ti	mo	 ko	mi	te	tu	 (CE	EC),	
Lie	tu	vos	Švie	ti	mo	 ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	ja,	
Lie	tu	vos	ka	te	che	ti	kos	cen	tru	ir	kitomis	or
ganizacijomis.	Ma	ty	da	mas	ne	vie	no	dą	ka	ta	li
kiš	kų	mo	kyk	lų	pa	dė	tį	Lie	tu	vo	je,	Asociacijos	
sek	re	to	ria	tas	už	si	brė	žė	tiks	lą	Lie	tu	vos	ka	ta
li	kiš	ko	se	mo	kyk	lo	se	įdieg	ti	pro	gra	mas	bei	
reng	ti	se	mi	na	rus,	pe	da	go	gams	pa	de	dan	čius	
at	skleis	ti,	kas	yra	ka	ta	li	kiš	ka	mo	kyk	la	bei	
prak	ti	ko	je	įgyvendinti	pa	grin	di	nius	jos	prin
ci	pus.	Jau	ke	le	tą	me	tų	ren	gia	ma	ver	ty	bi	nio	
ug	dy	mo	in	teg	ra	vi	mo	pro	gra	ma	„Šven	tu	mo	
po	jū	tis“,	ku	ri	bus	ge	ra	pa	gal	bi	nė	me	džia	ga	
mo	ky	to	jams,	pa	de	dan	ti	su	sie	ti	da	ly	ko	ži	nias	
su	pa	sau	lė	žiū	ri	nė	mis	 įžval	go	mis.	At	ei	ty	je	
pla	nuo	ja	ma	kur	ti	mo	ky	to	jų	ka	ta	li	kiš	koms	
mo	kyk	loms	ren	gi	mo	cen	trą	ar	ka	ta	li	kiš	ko	
ug	dy	mo	cen	trą.
	 Dar	vie	na	svar	bi	LKMPA	veik	los	sri	tis	
–	 lė	šų	pa	ieš	ka.	Tai	ypač	ak	tu	a	li	ne	vals	ty
bi	nių	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	pro	ble	ma.	Šiuo	
me	tu	pa	grin	di	niai	Aso	cia	ci	jos	rė	mė	jai	yra	
„Com	mu	ni	can	tes“	 ir	 „Re	no	va	bis“	 fon	dai.	
Svar	bius	 šal	ti	nius	 sa	vo	 pro	jek	tams	 įgy
ven	din	ti	sek	re	to	ria	tas	ir	at	ski	ros	mo	kyk	los	
pra	ra	do	mi	rus	mus	glo	bo	ju	siam	pre	la	tui	J.	
Pruns	kiui	bei	su	ma	žė	jus	Lie	tu	vių	ka	ta	li	kų	
re	li	gi	nės	 šal	pos	 fon	do	 iš	tek	liams.	An	tra	
ver	tus,	pri	va	lo	me	lė	šų	ieš	ko	ti	ir	pa	tys.	Jau	
pra	de	da	ma	gal	vo	ti	apie	tai,	kaip	pri	trauk	ti	
as	me	ni	nes	 lė	šas,	 pvz.,	Aso	cia	ci	jos	 na	rių	
au	kas.	Tai	yra	nor	ma	li	ne	vy	riau	sy	bi	nių	or
ga	ni	za	ci	jų	prak	ti	ka	vi	sa	me	pa	sau	ly	je.	
	 Ka	ta	li	kiško	ug	dy	mo	tiks	las	bu	vo	aiškiai	
su	for	mu	luo	tas	 1978	m.	 po	piežiaus	 Jo	no	
Pau	liaus	II	laiške	JAV	na	cio	na	li	nei	švie
ti	mo	 aso	cia	ci	jai:	 „Ka	ta	li	kiškas	 ug	dy	mas	
pir	miau	sia	yra	Kris	taus	per	da	vi	mas,	ban
dy	mas	 at	skleis	ti	Kris	tų	 ki	tų	 žmo	nių	 gy
ve	ni	muo	se“.	 Tad	 ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk	los	
sie	la	ir	šer	dis	yra	krikš	čio	niš	ko	ji	ži	nia,	o	
mo	kyk	los	sie	kia	sa	vo	pa	grin	di	nio	tiks	lo	–	
ug	dy	ti	tvir	tai	įsi	ti	ki	nu	sius	jau	nus	žmo	nes,	
pa	si	ruo	šu	sius	ir	ge	ban	čius	įneš	ti	krikš	čio
niš	ką	in	dė	lį	 į	so	cia	li	nį,	ben	druo	me	ni	nį	ir	
po	li	ti	nį	gy	ve	ni	mą.	„Ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk
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	 1989	m.,	tuo	me	ti	nia	me	Vil	niaus	pe	da
go	gi	nia	me	ins	ti	tu	te	stu	di	juo	da	mas	is	to	ri	ją,	
pra	dė	jau	 do	mė	tis	 jau	ni	mo	 or	ga	ni	za	ci	jų	
veik	la.	Ge	rai	at	si	me	nu,	kaip	lap	kri	čio	24	
d.	 nu	ė	jau	 į	 at	ku	ria	mą	jį	 at	ei	ti	nin	kų	 su	va
žia	vi	mą	Moks	lei	vių	rū	muo	se.	Pas	kui	Ar
ki	ka	ted	ro	je	vy	ko	Mi	šios,	at	li	kau	iš	pa	žin	tį.	
Nors	bu	vau	jau	23ejų	su	lau	kęs	tra	di	ci	nis	
ka	ta	li	kas,	 ke	liau	da	mas	 na	mo	Sal	to	niš	kių	
sto	te	lė	je	Šeš	ki	nės	kal	no	pa	pė	dė	je	pa	ty	riau	
ne	pa	pras	tą	iš	gy	ve	ni	mą,	su	vo	kiau,	kad	Die
vas	tik	rai	yra	gy	vas	–	pa	na	šiai	kaip	Sau	lius,	
Vieš	pa	ties	nu	mes	tas	nuo	ar	klio…	Ši	pa	tir	tis	
pa	kei	tė	vi	są	to	li	mes	nį	ma	no	gy	ve	ni	mą…
	 Dažnai	at	ei	da	vau	į	Ar	ki	ka	ted	rą,	kur	tuo	
me	tu	 dir	bo	ma	no	 dva	sios	 tė	vas	An	ta	nas	
Gra	žu	lis,	 kal	bė	da	vau	si	 ir	 su	 t.	 Jo	nu	Bo
ru	ta,	aiš	kin	da	vau	si	man	rū	pi	mus	dva	si	nio	
gy	ve	ni	mo	klau	si	mus.	Po	pus	me	čio,	bai	gęs	
tre	či	ą	jį	ins	ti	tu	to	kur	są,	nu	spren	džiau	sto	ti	į	
ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	Ka	dan	gi	bu	vau	su	si	pa	ži

 Tęsiantjėzuitųšvietimotradiciją,irVilniausakademijoje,irpoIpasaulinio
karoatkurtojeKauno,irdabarnaujaiatgimusioseKaunoirVilniausjėzuitųgim
nazijose,direktoriaisbūdavoskiriamikunigaijėzuitai.Plėsdamiignaciškosios
pedagogikostinkląpoVatikanoIIsusirinkimo,mokyklųvadovųbeikitasatsa
kingaspareigassavošvietimoinstitucijojejėzuitaivisdažniausiūloužimtisavo
bendradarbiamspasauliečiamsvyramsirmoterimsbeikitųvienuolijųbroliams
ir se se rims. 
 BuvusiamVilniausjėzuitųgimnazijosdirektoriuit.AntanuiGražuliuiišvy
kusdirbtiįČikagą,naujuojudirektoriumipaskirtasšiosgimnazijosmokytojas
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nęs	su	šv.	Ig	na	co	dva	sin	gu	mu,	maniau,	kad	
vė	liau	sa	vo	ke	lią	sie	siu	su	jė	zui	tais,	ta	čiau	
be	si	mo	ky	da	mas	 pir	ma	ja	me	 se	mi	na	ri	jos	
kur	se	 su	si	ti	kau	pran	ciš	ko	nus	 ir…	pa	trau
kiau	 pran	ciš	ko	niš	ko	jo	 dva	si	nio	 ug	dy	mo	
ke	liu	–	iš	pra	džių	po	stu	lan	tū	ra	Kre	tin	go	je,	
vė	liau	nau	jo	ky	nas	JAV.
	 Bai	gęs	nau	jo	ky	ną,	su	pra	tau,	kad	ir	to
liau	 trokš	tu	 bū	ti	 su	 Jė	zu	mi,	 kad	 dva	si	nis	
gy	ve	ni	mas	man	la	bai	svar	bus,	ta	čiau	no	riu	
jį	gy	ven	ti	šei	mo	je.	Be	je,	su	bū	si	mą	ja	žmo
na	 su	si	pa	ži	nau	 tik	 po	me	tų!	 Ir	 vi	są	 lai	ką	
sva	jo	jau,	 kad	 su	lau	kęs	 35erių	 jau	 bū	siu	
dia	ko	nas,	ta	čiau	man	jau	37eri,	o	nuo	la	ti	nių	
dia	ko	nų	tar	nys	tė	pas	mus	tik	da	bar	at	si	ran
da.	Bet	šios	min	ties	ne	at	si	sa	kau,	tai	te	bė	ra	
ma	no	di	džiau	sia	sva	jo	nė…
	 Ir	be	si	mo	ky	da	mas	Kau	ne,	ir	atvykęs	į	
Kre	tin	gą	bu	vau	siun	čia	mas	dirb	ti	mo	kyk	lo
se,	dės	ty	ti	ti	ky	bą	bei	sa	vo	ti	kė	ji	mo	pa	tir	ti	mi	
liu	dy	ti,	kas	yra	Die	vas	man.	Dėl	to	vė	liau	

Vilniuje	–	
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net	ku	rį	lai	ką	dve	jo	jau,	ar	man	bū	ti	is	to	ri	jos,	
ar	ti	ky	bos	mo	ky	to	ju,	ta	čiau	1998	m.	ne	aki
vaiz	džiai	bai	giau	nu	trauk	tas	stu	di	jas	ir	ta	pau	
is	to	ri	jos,	pi	lie	ti	nio	ug	dy	mo	ir	vi	suo	me	nės	
pa	grin	dų	mo	ky	to	ju.
	 Pir	miau	siai	dir	bau	Kre	tin	gos	II	vi	du	ri
nė	je	mo	kyk	lo	je.	Vė	liau	be	veik	tre	jus	me	tus	
bu	vau	Kre	tin	gos	ra	jo	no	Kar	te	nos	vi	du	ri	nės	
mo	kyk	los	 di	rek	to	riumi.	Vi	sa	da	 il	gė	jau	si	
Vil	niaus,	nes	čia	gy	ve	na	ir	ma	no,	ir	žmo	nos	
tė	vai,	ta	čiau	tik	prieš	me	tus	at	si	ra	do	is	to	ri	jos	
mo	ky	to	jo	vie	ta	Jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je,	ku	rio	je	
se	niai	sva	jo	jau	dirb	ti.	
	 Ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk	los	pri	va	lu	mas	tas,	
kad	čia	moks	lei	vis	yra	tarp	ben	dra	min	čių.	
Mū	sų	 gim	na	zi	jo	je	 kiek	vie	nam	mo	ki	niui	
ski	ria	mas	 la	bai	 di	de	lis	 dė	me	sys,	 nes	mes	
va	do	vau	ja	mės	 šv.	 Ig	na	co	cu ra per so na lis 
prin	ci	pu.	Ant	ras	la	bai	svar	bus	da	ly	kas	yra	
ka	pe	lio	no	dar	bas,	pa	de	dan	tis	dva	siš	kai	ug
dy	ti	 jau	ną	 žmo	gų,	 re	mian	tis	 ig	na	ciš	kuo	ju	
dva	sin	gu	mu.	Re	ko	lek	ci	jo	se,	ku	rios	ren	gia
mos	kiek	vie	nai	kla	sių	gru	pei,	be	ki	tų	da	ly	kų	
ska	ti	na	mas	 ir	 ben	druo	me	niš	ku	mas.	Mū	sų	
gim	na	zi	jo	s	mo	ki	nių	ir	mokytojų	san	ty	kiai	
tikrai	yra	šil	ti	ir	drau	giš	ki.	Pa	grin	di	nis	gim
na	zi	jos	prin	ci	pas	–	„lais	vė	ir	pa	rei	ga“.	Mo
ki	nys	yra	lais	vas,	bet	pri	va	lo	bū	ti	at	sa	kin	gas	
už	tai,	ką	da	ro.	Be	to,	mū	sų	moks	lei	viai	tu	ri	
įsi	trauk	ti	 į	 so	cia	li	nį	dar	bą	–	ei	ti	 į	vai	kų	ar	
se	ne	lių	na	mus,	ne	šio	ti	mais	tą	ne	įga	lie	siems	
ir	 t.	 t.	 Taip	 at	krei	pia	mas	 jau	no	
žmo	gaus	 dė	me	sys	 į	 so	cia	li	nes	
ar	ti	mo	 pro	ble	mas.	 Pra	ėju	siais	
moks	lo	me	tais	t.	An	ta	no	Gra	žu	lio	
pa	grin	di	nė	min	tis	ir	gim	na	zi	jos	šū
kis	bu	vo	„My	lė	ki	te	ir	tar	nau	ki	te“,	
šiais	me	tais	ša	lia	jo	iš	kė	lė	me	ir	ki	tą:	
„Mo	ky	ki	mės	ben	dra	dar	biau	ti“.
	 At	si	ra	dus	 nau	jam	 va	do	vui,	
vi	si	 klau	sia,	 ko	kie	 bus	 po	ky	čiai.	
Pir	miau	sia	 steng	si	mės	 įvyk	dy	ti	
tai,	 kas	 jau	 anks	čiau	 nu	ma	ty	ta,	
pvz.,	šiais	moks	lo	me	tais	mo	kyk
lo	je	vyks	vi	di	nis	au	di	tas.	Dė	me	sys	
bus	krei	pia	mas	į	ke	tu	ris	as	pek	tus:	
ka	ta	li	kiš	ku	mą,	 aka	de	miš	ku	mą,	

ben	druo	me	niš	ku	mą	 ir	 fi	nan	si	nę	 gim	na	zi
jos	pa	dė	tį.	Siek	si	me	iš	si	aiš	kin	ti,	ar	mes	iš	
tie	sų	 dir	ba	me	 taip,	 kaip	 de	ra	 ka	ta	li	kiš	kai	
mo	kyk	lai,	 ko	kia	yra	gim	na	zi	jos	ben	druo
me	nė,	ko	kios	mū	sų	pro	ble	mos	ir	trū	ku	mai,	
ką	rei	kė	tų	keis	ti,	to	bu	lin	ti	ar	įdieg	ti.
	 Be	to,	rei	kia	tęs	ti	spor	to	sa	lės	sta	ty	bą,	
gal	vo	ti	 apie	 nau	ją	 ka	bi	ne	tų	 tech	no	lo	gi	nę	
įran	gą,	nau	jes	nius	kom	piu	te	rius.	Bū	ti	na	ap
šil	dy	ti	gim	na	zi	jos	sto	vyk	la	vie	tės	na	me	lius,	
kad	juo	se	ir	žie	mą	ga	lė	tų	vyk	ti	gim	na	zis	tų	
re	ko	lek	ci	jos.	Gy	ve	ni	mas	ei	na	į	prie	kį	ir	jis	
pats	kas	die	ną	at	ne	ša	po	ky	čių,	į	ku	riuos	tu
ri	me	ati	tin	ka	mai	re	a	guo	ti.	
	 Mū	sų	gim	na	zi	ja,	 skir	tin	gai	nei	Kau	no	
jė	zui	tų	 gim	na	zi	ja,	 yra	 ne	vals	ty	bi	nė.	 Su
pran	ta	ma,	mes	 va	do	vau	ja	mės	 Švie	ti	mo	
įsta	ty	mu	 bei	 Ben	dro	jo	 ug	dy	mo	 pla	nais,	
ta	čiau	 spręs	da	mi	 vi	daus	 gy	ve	ni	mo	 klau
si	mus	 esa	me	 sa	va	ran	kiš	kes	ni,	 nes	mū	sų	
stei	gė	jas	 yra	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	
ir	mes	at	si	skai	to	me	 jai.	Šie	met	mo	kyk	los	
ad	mi	nist	ra	to	riu	mi	 ry	šiams	 su	 pro	vin	ci	ja	
pa	lai	ky	ti	pa	skir	tas	br.	Vir	gi	li	jus	Sau	lius,	tai	
man	be	lie	ka	va	do	vau	tis	tuo	pa	čiu	prin	ci	pu:	
„Ben	dra	dar	biau	ki	me!“
	 Ko	dėl	jė	zui	tai	bū	tent	man	pa	ti	kė	jo	di
rek	to	riaus	 pa	rei	gas,	 ne	ži	nau.	Ži	nau	vie	na	
–	kad	la	bai	no	riu	dirb	ti	šio	je	gim	na	zi	jo	je…
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	 Dau	ge	lis	mū	sų	dar	ge	rai	pri	si	me	na	me,	
kad	 so	viet	me	čiu	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia	
bu	vo	pa	vers	ta	ate	iz	mo	mu	zie	ju	mi.	Į	ją	vėl	
su	grį	žus	tė	vams	jė	zui	tams	ir	1991	m.	ko	vo	
3	 d.	 baž	ny	čią	 iš	 nau	jo	 pa	šven	ti	nus,	 jau	
ba	lan	džio	mė	ne	sį	Či	ka	gos	lie	tu	vių	jė	zui	tų	
lė	šo	mis	 čia	 bu	vo	pa	sta	ty	ti	 skait	me	ni	niai	
JAV	 „Al	len“	 fir	mos	 var	go	nai,	 ka	dan	gi	
se	nie	ji	 neišli	ko.	 Pa	si	ta	rę	 su	 tuo	me	ti	niu	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lu	 t.	Jo	nu	Bo	ru	ta	nu	ta
rė	me	po	Su	mos	baž	ny	čio	je	reng	ti	sak	ra
li	nės	mu	zi	kos	 kon	cer	tus,	 juos	 pa	va	di	nę	
„Re	li	gi	nės	 mu	zi	kos	 ir	 su	si	kau	pi	mo	
pus	va	lan	džiais“	(vė	liau	–	va	lan	do	mis).	
Šių	va	lan	dų	tiks	las	–	pra	tęs	ti	šv.	Mi	šių	
su	kur	tą	 dva	sin	gą	 at	mo	sfe	rą.	 Kaip	 čia	
ne	pri	si	mi	nus	 kun.	 Č.	Ka	va	liaus	ko,	 ra
šiu	sio,	kad	ne	su	vo	kiamas	su	si	lie	ji	mas	su	
ty	riau	sia	var	go	nų	mu	zi	ka	jun	gia	žmo	gų	su	
gry	niau	sia	dva	sia...
	 Šis	mū	sų	su	ma	ny	mas	tę	sia	si	jau	try	lik
ti	me	tai.	Ne	vis	kas	leng	vai	se	kė	si,	ta	čiau	
sten	gė	mės	mo	ky	tis	 iš	 pa	da	ry	tų	 klai	dų.	
Vie	na	di	džiau	sių	pro	ble	mų	bu	vo	 ta,	kad	
gro	da	vo	me	ir	akom	pa	nuo	da	vo	me	ne	tik
ru,	o	elek	tro	ni	niu	in	stru	men	tu.	Ban	dė	me	
ieš	ko	ti	lė	šų	nau	jiems	tik	riems	var	go	nams.	
Ka	dan	gi	 to	kie	 in	stru	men	tai	kai	nuo	ja	ke	lis	
mi	li	jo	nus,	grei	tai	įsi	ti	ki	no	me,	kad	tai	–	be
vil	tiška	 sva	jo	nė.	Li	ko	 vie	nin	te	lis	 ke	lias	

Prof.LeopoldasDigrys
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–	ieš	ko	ti	nau	do	to	ins	tru	men	to.	Vo	kie	ti	jos	
Kar	lsru	he	–	Dur	la	cho	mies	to	evan	ge	li	kų	
baž	ny	čio	je	 1968	m.	 „Ober	lin	ger“	 fir	ma	
bu	vo	 pa	sta	čiu	si	 kon	cer	ti	nius	 45	 bal	sų	
var	go	nus.	Ne	pai	sant	la	bai	ge	ros	šio	in	stru
men	to	ko	ky	bės,	vo	kie	čių	pa	min	klo	sau	ga	
nu	spren	dė	at	sta	ty	ti	XVI	II	a.	čia	sto	vė	ju
sius	 is	to	ri	nius	Stumm	meist	rų	var	go	nus.	
Tar	pi	nin	kau	jant	 var	go	ni	nin	kams,	Tarp
tau	ti	nio	M.	K.	Čiur	lio	nio	kon	kur	so	žiu	ri	
na	riams,	1968	m.	pa	sta	ty	tą	in	stru	men	tą	(be	
ba	ro	ki	nio	fa	sa	do	 ir	10	 iš	li	ku	sių	 is	to	ri	nių	
bal	sų)	Kar	lsru	he	–	Dur	la	cho	baž	ny	čia	už	
sim	bo	li	nę	kai	ną	par	da	vė	Vil	niaus	mies	to	
sa	vi	val	dy	bei.	
	 Lie	tu	vos	vy	riau	sy	bė	sky	rė	lė	šų	šį	 in
stru	men	tą	 iš	ar	dy	ti,	 at	vež	ti	 į	 Lie	tu	vą	 ir	
su	mon	tuo	ti,	 už	sa	ky	ti	 tiks	lias	Vo	kie	ti	jo	je	
li	ku	sių	 bal	sų	 ko	pi	jas.	Mū	sų	 nau	dai	 be
si	kei	čian	tis	Vo	kie	ti	jos	ir	Lie	tu	vos	pi	ni	gų	
kur	sas	lei	do	už	su	tau	py	tas	lė	šas	nu	pirk	ti	
var	go	nams	 nau	ją	 va	rik	lį.	 Įsigijome	 ir	
naujas	dumples.	Pa	kei	tė	me	at	gy	ve	nu	sias	
trak	tū	ros	 da	lis,	 kla	via	tū	ros	 dan	gą.	Šiuos	
dar	bus	 at	li	ko	D.	Sver	dio	lo	fir	ma	„Or	ga
num“.	Vo	kie	ti	jo	je	 už	sa	kė	me	 tiks	lius	 ten	
li	ku	sio	is	to	ri	nio	fa	sa	do	brė	ži	nius.	Jį	pu	ikiai	
at	ga	mi	no	(tie	sa,	fa	sa	das	kol	kas	be	puo	šy
bos,	nes	tam	reikėtų	dar	30–40	tūkst.	litų)	
na	gin	gi	Tel	šių	meist	rai.	 Pa	gal	 vo	kie	čių	
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mums	per	duo	tus	brė	ži	nius,	nurodančius,	
kaip	išsidėstęs	vargonų	svoris,	baž	ny	čio	je	
bu	vo	su	tvir	tin	tas	bal	ko	nas	–	juk	var	go	nai	
sve	ria	9,5	t!	Be	to,	vie	to	je	anks	čiau	var
go	nuo	se	bu	vu	sių	8	pro	gra	mų	(Ar	ki	ka	ted
ros	 ir	 Fil	har	mo	ni	jos	 var	go	nai	 tu	ri	 po	 4)	
nu	pir	ko	me	 nau	jau	sią	 3	 tūkst.	 pro	gra	mų	
kom	piu	te	ri	nę	įran	gą.
	 Tris	mė	ne	sius	 nuo	 anks	ty	vo	 ry	to	 iki	
vė	ly	vo	 va	ka	ro	 plu	šė	ję	 vie	nas	 ge	riau	sių	
Eu	ro	po	je	in	to	na	to	rių	Nor	bert	Späth	ir	 jo	
pa	dė	jė	jas,	Bo	no	je	moks	lus	bai	gęs	Lai	mis	

Pi	ku	tis,	anks	čiau	šiuo	in	stru	men
tu	 kon	cer	ta	vu	sių	 var	go	nin	inkų	
Lud	ge	ro	 Loh	man	no	 iš	 Štut	gar	to	
bei	 Jo	han	ne	so	Gef	fer	to	 iš	Kiol	no	
nuo	mo	ne,	 ne	at	pa	žįs	ta	mai	 pa	ke	itė	
var	go	nų	skam	bė	ji	mą,	pri	tai	kę	juos	
ge	ro	kai	 erd	ves	nei	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čiai.	
	 Kol	var	go	nai	bu	vo	gau	ti	ir	čia	
pa	sta	ty	ti,	 pri	rei	kė	 aš	tuo	nerių	 su	
pu	se	me	tų.	 Ga	lų	 ga	le	 šių	metų	
bir	že	lio	6osios	va	ka	rą	jie	pra	bi	lo	
klau	sy	to	jams.	 Lie	pos	 rug	pjū	čio	
mė	ne	siais	į	Šv.	Kris	to	fo	ro	va	sa	ros	
fes	ti	va	lio	pro	gra	mą	bu	vo	įtrauk	tos	
čia	vy	ku	sios	Tarp	tau	ti	nės	sak	ra	li	nės	var
go	nų	mu	zi	kos	va	lan	dos,	ku	rio	se	da	ly	va	vo	
lie	tu	vių,	 lat	vių,	 len	kų,	aust	rų	 ir	vo	kie	čių	
var	go	nin	inkai.	 Rug	sė	jį	 Šv.	 Kazimiero	

bažnyčioje	gro	jo	tarp	tau	ti	nio	M.	K.	Čiur
lio	nio	var	go	nin	inkų	kon	kur	so	da	ly	viai.
	 Da	bar	baž	ny	čio	je	vėl	 tę	sia	si	„Re	li	gi
nės	mu	zi	kos	 ir	 su	si	kau	pi	mo	 va	lan	dos“,	
ku	rio	se	 da	ly	vau	ja	 ne	 tik	 var	go	nin	inkai,	
bet	 ir	 ge	riau	si,	 tarp	tau	ti	nį	 pri	pa	ži	ni	mą	
pel	nę	ša	lies	cho	rai,	or	kest	rai,	so	lis	tai:	prof.	
S.	 Son	dec	kio	 va	do	vau	ja	mas	 sim	fo	ni	nis	
or	kest	ras,	cho	ras	„Jau	na	mu	zi	ka“,	dai	ni
nin	kai	V.	No	rei	ka,	I.	Mil	ke	vi	čiū	tė,	smui
ki	nin	kas	V.	Če	pins	kis	ir	dau	ge	lis	ki	tų.		
 

		 			Šias	va	lan	das	ren	gia	Liet	u	vos	ir	
Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	įsteig	ta	
vie	šo	ji	 įstai	ga	 „Re	li	gi	nės	mu	zi	kos	
cen	tras“,	 įsi	kū	ru	si	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čios	 pa	tal	po	se.	 Prieš	 dve	jus	
me	tus	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	 įstei	gė	 ir	
Kau	no	 re	li	gi	nės	mu	zi	kos	cen	trą,	 su	
ku	riuo	sė	kmin	gai	ben	dradarbiau	ja	me.	
		 		60	ne	mo	ka	mų	ge	riau	sių	at	li	kė
jų	kon	cer	tų	(už	ku	riuos	jie	taip	pat	
ne	gau	na	 jo	kio	 at	ly	gio)	 per	me	tus	
–	tik	rai	ne	mažai.	Tad	džiau	gia	mės,	
kad	re	li	gi	nės	mu	zi	kos	va	lan	dos	Šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	ne	tik	tei	kia	
dva	si	nę	at	gai	vą	čia	su	si	rin	ku	siems	

žmo	nėms,	 bet	 ir	 ta	po	 at	sva	ra	Liet	uvo	je	
plin	tan	čiai	ma	si	nei	kul	tū	rai.

Vargonai	Šv.	Kazimiero	bažnyčioje

...	ir	jų	istorinis	fasadas
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Ant	rasis	 lei	di	nys	 –	„Kito
link. IIdalis.Žaidimai ir
sielovados pratimai jau
nimui“.	Už	pra	ei	tą	pa	va	sa	rį	

	 T.	An	ta	nas	Sau	lai	tis,	SJ,	
sa	vo	dė	me	siu	ne	si	liau	ja	džiu
gi	nęs	sie	lo	va	dos	dar	buo	to	jų,	
pe	da	go	gų	 ir	 vi	sų,	 ku	riems	
ten	ka	 su	si	dur	ti	 su	 vai	kų,	

jau	ni	mo	ir	su	au	gu	sių	jų	sie	lo
va	da,	ug	dy	mu	bei	ka	te	che	ze:	
šie	met	pa	si	ro	dė	dvi	kny	gos,	
ga	lė	sian	čios	 bū	ti	 rim	tu	 ir	
pa	ti	ki	mu	 rams	čiu	 vi	siems	
triū	sian	tiems	šio	je	sri	ty	je.	
	 Pir	mo	ji	 kny	ga,	 tiks	liau	
sa	kant,	 di	džiu	lis	 pra	ty	bų	
są	siu	vi	nis	 –	 „Ateikite ir
pamatysite. Suaugusiųjų
įkrikščioninimo progra
ma“.	Nors	vir	še	ly	je	pa	ra	šy
ta,	kad	jo	au	to	rė	yra	Ka	ren	
Al	ber	tus,	 ta	čiau	 pa	sklai	dę	
įsi	ti	kin	si	te,	kad	ge	ras	 treč
da	lis	 au	to	rys	tės	 pri	klau	so	
t.	An	ta	nui	 –	 pa	sau	ly	je	 po
pu	lia	rios	 kny	gos	 ver	ti	mas	
pa	pil	dy	tas	 gau	sy	be	 sie	lo

pa	si	ro	džius	 pir	ma	jai	 šios	
kny	ge	lės	 da	liai,	 jos	 ti	ra	žas	
bu	vo	 iš	graibs	ty	tas	 prak
tiš	kai	 dar	 ir	 ne	pra	dė	jus	 jo	
pla	tin	ti.	Tad	 te	ko	 tuoj	 pat	
reng	ti	 ant	rą	jį	 lei	di	mą...	Bi
jau,	kad	 taip	bus	at	si	ti	kę	 ir	
šį	syk	–	kai	skai	ty	si	te	„Laiš
kus	 bi	čiu	liams“,	 ne	ži	nau,	
ar	 čia	 pri	sta	to	mą	 t.	An	ta	no	
kny	gu	tę	bet	ku	ria	me	kny	gy
ne	leng	vai	įsi	gy	si	te...	Tai	ti	k	
į	ro	do,	 koks	 di	džiu	lis	 to	kio	
po	bū	džio	 ug	dy	mui	 skir	tų	
lei	di	nių	ba	das	Lie	tu	vo	je.	

MetaisuŠventuojuRaštu.
2004.
Skaitiniaikiekvienaidienai.
Maldosapaštalavimo
intencijos.

	 Šis	2004	me	tų	ka	len	do
rius	 –	 ne	di	de	lė,	 pa	to	gi	 ne
šio	tis	 kny	ge	lė,	 su	Šven	to	jo	
Raš	to	skai	ti	nių	nuo	ro	do	mis	
kiek	vie	nai	me	tų	die	nai.	Taip	
pat	 nu	ro	dy	tos	 ka	ta	li	kiš	kos	
šven	tės	 ir	 šven	tų	jų	mi	nė
ji	mai	 bei	 kai	 ku	rios	 svar
bes	nės	 at	min	ti	nos	 die	nos.	
Nau	jo	vė:	šių	me	tų	kny	ge	lė	je	
ra	si	te	pa	ta	ri	mų,	kaip	mels	tis	
su	Šven	tuo	ju	Raš	tu,	 ir	 ry	to	
bei	va	ka	ro	mal	das.	

va	dos	pra	ti	mų	 ir	 už	duo	čių,	
ku	rias	 ne	 tik	 pa	ren	gė,	 bet	
ir	dau	gy	bę	kar	tų	prak	tiš	kai	
iš	ban	dė	 pats	 pra	ti	mų	 au	to
rius.	Šis	lei	di	nys	pir	miau	siai	
tu	rė	tų	su	do	min	ti	tuos,	ku	rie	
pa	ra	pi	jo	se	 va	do	vau	ja	 su
au	gu	sių	jų	 įkrikš	čio	ni	ni	mo,	
ki	taip	 –	 ka	te	chu	me	na	to,	 –	
gru	pėms.	Jame	pa	reng	tos	49	
susitikimų	 temos,	 ap	iman
čios	 svar	biau	sią	Baž	ny	čios	
mo	ky	mą	ir	ti	kė	ji	mo	tie	sas.	
	 Be	je,	šio	je	kny	go	je	gau
su	nuo	ro	dų	 į	 teks	tus,	ku	rių	
šia	me	 lei	di	ny	je...	 nė	ra.	Ta
čiau	ne	nu	si	min	ki	te	–	ne	tru
kus	šie	šal	ti	niai	bus	 iš	leis	ti	
at	ski	ra	kny	ga.

	 Na,	 o	 ši	 knygelė	 skir	ta	
dar	bui	 su	pa	ties	 įvai	riau	sio		
am	žiaus	vai	kais	 ir	 jau	ni	mu	
visokiomis	są	ly	go	mis	–	gat
vė	je,	lau	ke,	sto	vyk	lo	je,	na	mie.	
Be	je,	už	tik	ri	nu,	–	jei	ji	pa	rūp	tų	
ir	tė	ve	liams,	pa	ma	lo	nin	tos	bū
tų	ne	 tik	at	ža	los,	bet	 ir	pa	tys	
gim	dy	to	jai.	Sma	gus	žai	di	mas	
šil	tuos	na	muos,	žie	mai	į	var	tus	
dan	tis	ga	lan	dant,	bū	tų	kaip	tik	
tai,	kas	šal	čio	ir	tam	sos	įkan	di
mus	smar	kiai	su	švel	nin	tų...

ElvyraKučinskaitė

	 Ka	len	do	rių	ga	lė	si	te	įsi
gy	ti	Vil	niaus	šv.	Ka	zi	mie	ro,	
Šv.	 Jo	nų,	Kau	no	 šv.	Pran
ciš	kaus	Ksa	ve	ro	 ir	Šiau	lių	
šv.	 Ig	na	co	 baž	ny	čio	se.	 Jis	
taip	pat	pla	ti	na	mas	kai	ku
riuo	se	 krikš	čio	niš	kuo	se	
kny	gy	nuo	se.	

	 Iš	lei	do	Jė	zui	tų	eko	no	mo	
tar	ny	ba.

Nauji leidiniai 
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Ávykis

Drau	gi	jos	mi	si	ją	–	„pa	dė	ti	sie	loms“.	
	 Dis	ku	tuo	ta	 dėl	 ben	dra	dar	bia	vi	mo	 su	
pa	sau	lie	čiais,	ku	riuos	tiks	liau	bū	tų	va	din
ti	ben	drais,	t.	y.	part	ne	riais,	įga	li	nant	juos	
at	sa	kin	gai	dirb	ti	Baž	ny	čio	je.	Pa	sau	lie	čiai	
ga	lė	tų	da	ly	vau	ti	ir	kai	ku	riuo	se	Drau	gi	jos	
pa	si	ta	ri	muo	se.
	 Ap	tar	tas	glo	ba	li	za	ci	jos	po	vei	kis	jė	zui	tų	
gy	ve	ni	mui,	va	do	va	vi	mas	Drau	gi	jai	bei	jos	
apaš	ta	li	nė	veik	la.	T.	ge	ne	ro	lui	pa	teik	ta	per	
100	re	ko	men	da	ci	jų,	ku	rios	bū	tų	svars	to	mos	
bū	si	mo	jo	je	ge	ne	ra	li	nė	je	kon	gre	ga	ci	jo	je.	
	 Vyks	tant	 kon	gre	ga	ci	jai,	 ge	ne	ro	las	po	
va	lan	dą	as	me	niš	kai	ben	dra	vo	su	kiek	vie
nu	jos	da	ly	viu.	Jis	la	bai	ge	rai	in	for	muo	tas	
apie	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jos	rei	ka	lus,	dar	bus	
ir	žmo	nes.	Dė	ko	da	mas	jiems	pa	si	džiau	gė,	
kad	ne	pai	sant	so	vie	ti	nio	pa	li	ki	mo	pro	vin
ci	ja	tam	pa	vis	gy	vy	bin	ges	nė	ir	vis	la	biau	
įsi	lie	ja	į	vi	są	Drau	gi	jos	kū	ną.

Kongregacija	prasidėjo	Mišiomis	
Šv.	Ignaco	bazilikoje

Prokuratorių
kongregacija

	 Rug	sė	jo	18–23	d.	Lo	jo	lo	je	vy	ko	69oji	
Drau	gi	jos	pro	ku	ra	to	rių	kon	gre	ga	ci	ja,	ku
rio	je	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	pro	vin	ci	jai	at	sto
va	vo	pro	vin	ci	jos	kon	gre	ga	ci	jo	je	iš	rink	tas	
t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis.	Kon	gre	ga	ci	jo	je	da	ly
va	vo	98	na	riai	–	85	pro	vin	ci	jų	at	sto	vai	ir	
13	Drau	gi	jos	va	do	vy	bės	na	rių.	
	 Pa	grin	di	nis	 kon	gre	ga	ci	jos,	 ku	rios	
šau	kia	mos	 kas	 ket	ve	ri	me	tai,	 už	da	vi	nys	
–	 aptarti	 svarbiausius	 draugijos	 bei	 jos	
misijos	 klausimus	 ir	 nu	spręs	ti,	 ar	 rei	kia	
su	šauk	ti	ge	ne	ra	li	nę	kon	gre	ga	ci	ją.	Pro	ku
ra	to	riai	ne	bū	ti	nai	tu	ri	bal	suo	ti	taip,	kaip	jų	
pro	vin	ci	ja	pa	si	sa	kė	pro	vin	ci	jos	kon	gre	ga
ci	jo	je.	Iš	klau	sę	pra	ne	ši	mų	ir	ap	svars	tę	da
bar	ti	nę	Drau	gi	jos	būk	lę,	spren	džia	pa	tys.	
Šį	kar	tą	10	pro	vin	ci	jų	bal	sa	vo	„už“	ir	75	
pro	vin	ci	jos	pa	sa	kė	„ne“.
	 Šven	ta	sis	 Tė	vas	 laiš	ku	 pa	svei	ki
no	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	lą	 t.	Pe	te	rį	Han	są	
Kol	ven	ba	chą	 bei	 su	si	rin	ku	siuo	sius	
dė	ko	da	mas	už	Drau	gi	jos	apaš	ta	liš	ką	ją	
tar	ny	bą,	tei	kian	čią	sva	rią	pa	ra	mą	vi	suo
ti	nei	Baž	ny	čiai.
	 Kiek	vie	nas	pro	vin	ci	jos	at	sto	vas	iš	anks
to	į	Ro	mą	nu	siun	tė	sa	vo	pro	vin	ci	jos	būk	lės	
ap	žval	gą,	o	t.	ge	ne	ro	las	pa	tei	kė	da	bar	ti	nės	
Drau	gi	jos	pa	dė	ties	ap	žval	gą.	Jis	pa	dė	ko	jo	
pro	vin	ci	joms	už	900	nau	jo	kų	pa	žy	mė	da
mas,	kad	į	Drau	gi	ją	sto	ja	vis	vy	res	ni	vy	rai	
bei	tai,	kad	šian	dien,	kai	esa	ma	tiek	bū	dų	
Baž	ny	čio	je	 tar	nau	ti,	Drau	gi	ją	 pa	si	rink	ti	
ne	leng	va,	tad	pa	šau	ki	mus	bū	ti	na	dar	dė
me	sin	giau	puo	se	lė	ti.	
	 Bu	vo	at	kreip	tas	dė	me	sys,	kad	su	ma
žė	jo	 tie	sio	gi	nis	 jė	zui	tų	 so	li	da	ru	mas	 su	
varg	šais,	 kad	 kai	 kur	 jun	ta	ma	mal	dos	
gy	ve	ni	mo	kri	zė,	ap	tar	ta,	kaip	vyks	ta	tarp
pro	vin	ci	nis	 ben	dra	dar	bia	vi	mas	 iman	tis	
nau	jų	 pro	jek	tų	 bei	 vyk	dant	 pa	grin	di	nę	
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 Nuo	š.	m.	rug	sė	jo	27	d.	Lie	tu	vos	ir	Lat
vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lo	pa	rei	gas	vie	to	je	
ka	den	ci	ją	bai	gu	sio	pro	vin	ci	jo	lo	t.	An	ta	no	
Sau	lai	čio	pra	dė	jo	ei	ti	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	lo	
pa	skir	tas	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis,	 ta	pęs	70uo	ju	
pro	vin	ci	jo	lu	nuo	pro	vin	ci	jos	 įkū	ri	mo	1608	
m.,	6uo	ju	nuo	pro	vin	ci	jos	at	kū	ri	mo	po	 I	
pa	sau	li	nio	 ka	ro	 ir	 3uo	ju	 po	At	gi	mi	mo.	
T.	Al	do	nas	gi	mė	1963	m.	lap	kri	čio	23	d.	
(kiek	anks	čiau	ne	gu	jo	bro	lis	dvy	nys	t.	
Al	gi	man	tas),	į	Drau	gi	ją	įsto	jo	1986	m.,	
ku	ni	gu	įšven	tin	tas	1990	m.,	1997–1998	
m.	bu	vo	 ter	cia	te	Ber	ly	ne,	pas	ku	ti	niuo
sius	 įža	dus	da	vė	1999	m.	Nuo	to	 lai	ko	
bu	vo	Šiau	lių	jė	zui	tų	na	mų	vy	res	ny	sis	bei	
nau	jo	ky	no	ve	dė	jas. 
	 Bu	vęs	Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	

ka	pe	lio	nas	t.	Al	gi	man	tas	Gu	dai	tis,	t.	ge
ne	ro	lui	pri	ta	rus,	iki	2004	m.	va	sa	rio	mėn.	
at	liks	prak	ti	ką	jė	zui	tų	nau	jo	ky	ne	Bir	min
ge	me	(Di	džio	ji	Bri	ta	ni	ja).	Pas	kui	pe	rims	
Šiau	lių	jė	zui	tų	na	mų	vy	res	nio	jo	bei	nau
jo	ky	no	ve	dė	jo	pa	rei	gas.	Nuo	š.	m.	rug	sė	jo	
mėn.	27	d.	iki	2004	m.	va	sa	rio	mėn.	nau	jo
ky	nui	va	do	vaus	t.	Le	o	nas	Za	rem	ba,	iki	tol	

bu	vęs	 Kau	no	
ku	ni	gų	se	mi	na
ri	jos	 dės	ty	to	ju	
ir	dva	sios	tė	vu.
	Vil	niaus	 jė	zui
tų	 gim	na	zi	jos	
ka	pe	lio	nu	 pa
skir	tas	anks	čiau	
Kau	no	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	 ka
pe	lio	nu	 bu	vęs	
t.	Vy	tau	tas	 Sa
daus	kas.	Jo	pa
rei	gas	 Kau	ne	
pe	rė	mė	 t.	 Ry
tis	 Gurkš	nys.	

Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	 di	rek	to	rius	
t.	An	ta	nas	Gra	žu	lis	 rug	sė	jo	 1ąją	 sa	vo	
pa	rei	gas	 per	da	vė	 bu	vu	siam	 gim	na	zi	jos	
mo	ky	to	jui	Faus	tui	Meš	kuo	čiui.	Vil	niaus	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	ry	šiams	su	pro	vin	ci	ja	
pa	lai	ky	ti	pa	skir	tas	br.	Vir	gi	li	jus	Sau	lius.	
	 T.	 An	ta	nas	 Gra	žu	lis	 nuo	 rug	sė	jo	
mėn.	 ta	po	 Šiau	rės	 Ame	ri	ko	je	 dir	ban
čių	lie	tu	vių	jė	zui	tų	vy	res	niuo	ju,	jė	zui	tų	
kop	ly	čios	Či	ka	go	je	rek	to	riu	mi,	Či	ka	gos	
li	tu	a	nis	ti	nės	mo	kyk	los	 ka	pe	lio	nu,	 jė
zui	tų	 at	sto	vu	 Jau	ni	mo	 cen	tro	 ta	ry	bo	je,	
Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	
at	sto	vu	 „Bal	tic	 Je	suit	 Bo	ard“	 pa	ra	mos	
tel	ki	mo	 ta	ry bo	je.
 T.	Ani	ce	tas	
Ta	mošai	tis,	 t.	
ge	ne	ro	lui	 pri
ta	rus,	 pa	skir
tas	 pro	vin	ci
jo	lo	 so	ci	ju	mi	
(pro	vin	ci	jo	lo	
pa	dė	jė	ju)	 ir	 iš	
Kau	no	 per	si
kė	lė	 į	Vil	niaus	
na	mus.	 Iš	 Či
ka	gos	 į	Kau	ną	
pa	skir	tas	bu	vęs	
Či	ka	gos	 na	mų	
vy	res	ny	sis	t.	Ka	zi	mie	ras	Amb	ra	sas.	

Susirinkome	pasitarti

Iki	šiol	retai	susitikdavo	
t.	L.	Baliūnas	ir	t.	K.	Ambrasas

T.	L.	Zaremba	ir	šiemet	
į	naujokyną	įstojęs	kun.	
Artūras	Sederavičius

Provincijoje 
T.
	V
.	Š
im
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tr.
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	 Rug	sė	jo	 27	 d.,	mi	nint	 Jė
zaus	Drau	gi	jos	 įkū	ri	mo	die	ną,	 per	
šv.	Mi	šias,	 ku	rio	se	 t.	Al	do	nas	Gu
dai	tis	iš	t.	An	ta	no	Sau	lai	čio	pe	rė	mė	
va	do	va	vi	mą	pro	vin	ci	jai,	t.	Lion	gi	nas	
Vir	ba	las,	sa	vo	ke	lią	Drau	gi	jo	je	pra	dė
jęs	dar	1989	m.,	da	vė	pas	ku	ti	niuo	sius	
iš	kil	min	gus	įža	dus.	Pri	si	rin	ko	pil	nu
tė	lė	baž	ny	čia	no	rin	čių	jų	pa	dė	ko	ti	t.	
An	ta	nui,	 pa	svei	kin	ti	 t.	Al	do	ną	 ir	 t.	

	 Š.	m.	bir	že	lio	28	d.	Vil	niaus	šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je,	da	ly	vau	jant	
gau	siam	šios	baž	ny	čios	lan	ky	to	jų,	
ar	ti	mų	jų	ir	bi	čiu	lių	bū	riui	iš	Lie	tu
vos	 ir	 už	sie	nio,	 ar	ki	vysk.	Si	gi	tas	
Tam	ke	vi	čius,	SJ,	su	tei	kė	ku	ni	gys
tės	šven	ti	mus	Ry	čiui	Gurkš	niui,	SJ.	
	 Pir	mą	sias	pa	dė	kos	šv.	Mi	šias	
t.	R.	Gurkš	nys	au	ko	jo	ki	tą	die	ną	
Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je,	o	lie
pos	6ąją	–	Tau	rag	nų	šv.	Jur	gio	
baž	ny	čio	je.	
	 Tai	–	pir	mie	ji	ku	ni	gys	tės	šven

ti	mai	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro
vin	ci	jo	je	po	10	me	tų	per	trau	kos.	Šiuo	
me	tu	pro	vin	ci	jo	je	ku	ni	gys	tei	 ren	gia	si	
dar	 4	 scho	las	ti	kai,	 o	 į	 nau	jo	ky	ną	yra	
įsto	ję	du	ku	ni	gai	iš	Vil	ka	viškio	vys	ku
pi	jos.

Pirmosios	t.	R.	Gurkšnio	Mišios	gimto
joje	Tauragnų	parapijoje

Provincijoje 
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Ið visur 

	 Spa	lio	 8–12	 die	no	mis	Vil	niu	je	 bu	vo	 su
si	rin	kęs	 JEC	SE	 –	 Eu	ro	pos	 jė	zui	tų	 švie	ti	mo	
ko	mi	te	tas,	 kurio	 pir	mi	nin	ku	 še	še	rius	me	tus	
buvo	pran	cū	zas	t.	Pier	re	Sa	lem	bier,	SJ	(nuotr.	–	
kairėje).		
	 Kas	met	ku	rio	je	nors	ša	ly	je	ko	mi	te	tas	ren	ka	si	
ap	tar	ti	jė	zui	tų	švie	ti	mo	būk	lę	Eu	ro	po	je,	ta	ria	si,	
kaip	re	a	guo	ti	į	nau	jai	ky	lan	čius	iš	šū	kius,	iš	kurių	
svarbiausias	 –	 kaip	 šiandienos	 visuomenėje	
mokykloms	 išlaikyti	katalikiškąignacišką	 tap

	 Rug	sė	jo	14–20	d.	Vil	niu	je	vy	ko	Vo	kie	ti	jos	so	cia	li	nių	dar	buo
to	jų	se	mi	na	ras	„Be	si	kei	čian	ti	Lie	tu	va:	so	cia	li	nė	ap	sau	ga	ir	so	cia	li
nis	dar	bas	po	ky	čių	me	tu“.	Tai	–	vie	nas	iš	„Hein	rich	Pesch	Haus“	
(Lud	wigs	ha	fe	no	su	au	gu	sių	jų	švie	ti	mo	na	mų,	ku	riems	va	do	vau	ja	
jė	zui	tai)	se	mi	na	rų	cik	lo,	pri	sta	tan	čio	įvai	rių	ša	lių	so	cia	li	nes	sis	te
mas.		 	 Se	mi	na	rai	jau	ke	le	tą	me	tų	vyks	ta	Lon	do	ne,	Pa	ry	žiu	je,	
Stok	hol	me.	Šie	met	pir	mą	kar	tą	toks	se	mi	na	ras	su	reng	tas	Ry	tų	
Eu	ro	po	je,	nes	Lie	tu	vo	je	vyks	tan	tys	pro	ce	sai	pa	si	ro	dė	įdo	mūs	
se	mi	na	ro	da	ly	viams.	Be	to,	Vo	kie	ti	jo	je	di	dė	ja	su	si	do	mė	ji	mas	
greit	į	Eu	ro	pos	Są	jun	gą	įsi	lie	sian	čio	mis	vals	ty	bė	mis.	
	 Šio	se	mi	na	ro	tiks	las	–	su	pa	žin	din	ti	Vo	kie	ti	jos	dės	ty	to	jus,	
so	cia	li	nius	 dar	buo	to	jus	 bei	 stu	den	tus	 su	Lie	tu	vos	 so	cia	li	ne	
sis	te	ma,	 nes	 tai	 lei	džia	 ge	riau	 įver	tin	ti	 sa	vo	 ša	lies	 sis	te	mos	
pri	va	lu	mus	bei	trū	ku	mus.	Į	se	mi	na	rą	at	vy	ko	14	da	ly	vių	iš	Vo
kie	ti	jos,	prie	ku	rių	pri	si	jun	gė	ir	ke	li	lie	tu	viai.	
	 Da	ly	viai	 klau	sė	 aukš	tų	jų	mo	kyk	lų	 dės	ty	to	jų,	 sa	vi	val	dy
bių,	mi	nis	te	ri	jų	dar	buo	to	jų	pra	ne	ši	mų	apie	so	cia	li	nę	ap	sau	gą,	
so	cia	li	nį	dar	bą,	so	cia	li	nių	pa	slau	gų	per	tvar	ką	Lie	tu	vo	je.	Vil
niu	je	ap	lan	kė	Pal.	J.	Ma	tu	lai	čio	so	cia	li	nį	cen	trą,	klu	bą	„12	ir	
Co“,	do	mė	jo	si,	kaip	gat	vės	vai	kais	rū	pi	na	ma	si	Vi	sų	Šven	tų	jų	
pa	ra	pi	jo	je.	Kau	ne	su	si	pa	ži	no	su	„Ca	ri	to“	pro	jek	tais,	 skir	tais	
bu	vu	siems	ka	li	niams	bei	 prie	var	tą	 pa	ty	ru	sioms	mo	te	rims	 ir	
kt.	Lan	kė	si	Ig	na	li	no	je	ir	Di	džia	sa	ly	je	norėdami	su	si	pa	žin	ti	su	
to	re	gio	no	spe	ci	fi	nė	mis	pro	ble	mo	mis.
	 Se	mi	na	ro	da	ly	viai	ap	lan	kė	Ry	gą,	Klai	pė	dą	bei	Ni	dą	ir	la	bai	
džiau	gė	si	mū	sų	kraš	to	sve	tin	gu	mu	bei	gra	žia	gam	ta.	Jį	or	ga	ni
za	vo	br.	Mi	cha	el	Scho	epf,	SJ,	Eri	ka	Spei	čy	tė	Ru	es	chhoff	bei	
br.	Vir	gi	li	jus	Sau	lius,	SJ.
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	 Rug	sė	jo	28	d.	po	pie	žius	Jo	nas	Pau	lius	II	kar	di	no	lu	
pa	sky	rė	če	kų	jė	zui	tą	t.	To	mašą	Špid	liką.	Po	piežiška
jame	Ry	tų	ins	ti	tu	te	Ro	mo	je	jis	bu	vo	Ry	tų	dva	sin	gu	mo	
pro	fe	so	rius,	 yra	 va	do	va	vęs	 po	pie	žiaus	 ir	 jo	 ku	ri	jos	
re	ko	lek	ci	joms.	

	 Lie	pos	 29	 –	 rug	pjū	čio	 17	 d.	 Pra	ho	je	 ir	Hos	ty	ne	
vy	ko	EJIF	(Eu ro pe an Je suits in For ma tion)	–	jau	nų	jų	
Eu	ro	pos	jė	zui	tų	su	si	ti	ki	mas,	į	ku	rį	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	de	le	ga	vo	scho	las	ti	ką	Kar	lį	Frei	ber	gą,	
šiuo	me	tu	stu	di	juo	jan	tį	fi	lo	so	fi	ją	Miun	che	ne.
	 Su	si	ti	ki	me	da	ly	va	vo	28	jė	zui	tai	be	veik	iš	vi	sų	Eu	ro	pos	
pro	vin	ci	jų.	Pro	gra	mą	su	da	rė	ke	tu	rių	die	nų	fo	ru	mas,	kurio	
tema	„Klus	niai	gy	ven	ti	šian	dien“,	aš	tuo	nių	die	nų	re	ko	lek
ci	jos	ir	tri	jų	die	nų	sim	po	ziu	mas.	Fo	ru	mas	ir	re	ko	lek	ci	jos	
vy	ko	735	metrų	aukš	čio	Hos	ty	no	kal	no	vir	šū	nė	je,	ant	
ku	rio	jau	kel	tų	lai	kais	bu	vo	žinoma	gy	ven	vie	tė.	Šian	dien	
čia	yra	Ma	ri	jos	šven	to	vė,	ap	tar	nau	ja	ma	jė	zui	tų.	
	 Re	ko	lek	ci	joms	va	do	va	vo	Slo	vė	ni	jos	pro	vin	ci	jo	las	
t.	Ja	nez	Pol	jan	sek,	jas	pa	į	vai	ri	nęs	vaiz	din	gais	pa	sa	ko
ji	mais	 iš	dy	ku	mos	 tė	vų,	ku	rių	 iš	min	ties	sė	mė	si	 ir	 šv.	
Ig	na	cas,	gy	ve	ni	mo.	Li	ku	sios	sim	po	ziu	mo	die	nos	bu	vo	
skir	tos	ap	tar	ti	pa	si	ren	gi	mą	bū	si	ma	jam	EJIF	su	si	ti	ki	mui	
bei	Pa	sau	lio	jau	ni	mo	die	noms,	2005	m.	vyk	sian	čioms	

	 Ke	ni	jos	 sos	ti	nė	je	Nai	ro	by	je	 rug	pjū	čio	mėn.	 įvy	ko	
pa	sau	lio	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nių	są	skry
dis.	Ja	me	da	ly	va	vę	54	ša	lių	at	sto	vai	iš	rin	ko	pa	sau	li	nę	
vyk	do	mą	ją	ta	ry	bą	ir	pri	ėmė	daug	įvai	rių	nu	ta	ri	mų.	
	 Drau	gi	jos	pra	šo	ma	pa	skir	ti	KGB	kraš	to	asis	ten	tą	
bei	dva	siš	kai	pa	ly	dė	ti	ben	druo	me	nes,	pa	dė	ti	joms	tap	ti	
vis	apaš	ta	liš	kes	nė	mis,	ug	dy	ti	pa	sau	lie	čių	va	do	va	vi	mo	
įgū	džius.	
	 Są	skry	dis	vi	sus	ben	druo	me	nių	na	rius	skatina	suprasti,	
kad	jų	gy	ve	ni	mo	bū	das	yra	tie	sio	gi	nė	Dva	si	nių	pra	ty	bų	
iš	raiš	ka.	Dėl	to	ra	gi	na	ma	vi	so	ke	rio	pai	jomis	nau	do	tis.	
Be	to,	įver	ti	nu	sios	sa	vo	na	rių	veik	lą,	ben	druo	me	nės	juos	
siun	čia	mi	si	jai,	ypa	tin	gą	dė	me	sį	skir	da	mos	so	cia	li	nį	tei
sin	gu	mą	ska	ti	nan	čiai	veik	lai.	
	 Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nės	ra	gi	na	mos	
ak	ty	viai	ben	dra	dar	biau	ti	ne	tik	su	provincijolu	ir	jo	ko
manda,	bet	ir	su	ki	to	mis	ig	na	ciš	ku	dva	sin	gu	mu	pa	rem
to	mis	ben	dri	jo	mis	bei	kai	my	ni	nių	ša	lių	KGB	ju	dė	ji	mu.

Ið visur
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 KaipnelengvaLietuvosjėzuitųprovincijątarpukaryjeatkurtipadėjusiemsjė
zuitamsvokiečiamsbuvoišmoktilietuviųkalbą,primenaanekdotaisvirtusiosiriki
šiolprisimenamosistorijos.

	 Kar	tą,	 sa	ky	da	mas	 pa	moks	lą	 apie	
an	ge	lo	ap	si	reiš	ki	mą	Mer	ge	lei	Ma	ri	jai,	
t.	G.	Südho	fas	ta	rė:	„Ma	ri	jai	pa	si	ro	dė	
an	glys“.	Pa	ste	bė	jęs,	kad	žmo	nės	šyp	so
si,	pa	si	tai	sė:	„Ma	ri	jai	pa	si	ro	dė	an	glas“.

	 Kal	bė	da	mas	 apie	 di	de	lę	
žmo	nių	pa	gar	bą	Šven	čiau	sia	jam	
Sak	ra	men	tui,	t.	G.	Südho	fas	sa
kė:	 „Žmo	nės	 ta	ber	na	ku	lį	 sil	kė
mis	 iš	klo	ja“	 (no	rė	jo	 pa	sa	ky	ti:	

 Tarimoproblemos
	 Vo	kie	čių	kal	bo	je	nė	ra	rai	dės	„ž“,	
to	dėl	 vo	kie	čiams	 bū	da	vo	 sun	ku	 ją	
iš	tar	ti.	Vie	nas	tė	vas	per	ga	vė	nią	kal
bė	da	mas	apie	Kris	taus	kan	čią	aiš	ki	no:	
„Mū	sų	Vieš	pats	bu	vo	pa	ka	bin	tas	tarp	
dvie	jų	gal	va	šū	džių“.

 Kirčiavimosunkumai
	 Tas	pats	tė	vas	per	Vė	li	nes	sa	kė	pa	moks	lą	ka	pi	nė	se.	
No	rė	da	mas	su	grau	din	ti	su	si	rin	ku	sius,	į	juos	krei	pė	si:	
„Mie	las	bro	li,	gal	tu	šio	je	vie	to	je	sa	vo	tė	vą,	mo	ti	ną,	
bro	lį	ar	su	ža	dė	ti	nę	pa	ka	sei	…“	

	 Šio	tė	vo	no	ras	sa	ky	ti	pa	moks	lus	
bu	vo	di	des	nis	 už	kal	bos	 įgū	džius.	
Kar	tą,	po	to	kio	pa	moks	lo	su	grį	žęs	į	
zak	ris	ti	ją,	gy	rė	si:	„Ot,	kad	pa	sa	kiau	
pa	moks	lą	–	vi	sa	bo	ba	ver	kė“.

Nusiðypsokime 

~
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	 Pa	gal	nau	jąjį	Lietuvos	
Respublikos	 Lab	da	ros	 ir	
pa	ra	mos	įsta	ty	mą	nuo	2004	
m.	 kiek	vie	nas	 Lie	tu	vos	
pi	lie	tis	2%	vals	ty	bei	su	mo
kė	to	fi	zi	nių	as	me	nų	pa	ja	mų	
mo	kes	čio	 (FAPM)	 ga	li	
paskirstyti	 sa	vo	nuo	žiū	ra.	
Taip	vi	suo	me	nė	 turės	gal
imybę	daryti	di	des	nę	įta	ką	
skirstant	valstybės	 lėšas	–	
mo	kes	čių	mo	kė	to	jai	tampa	
sa	vo	tiš	kais	 rin	kė	jais,	 sa	vo	
lė	šo	mis	bal	suo	jan	čiais	 už,	
jų	 nuo	mo	ne,	 svar	biau	sius	
darbus	vi	suo	me	nės	ge	ro	vei.	
Tad	šis	įsta	ty	mas	kiekvien
am	sudaro	puikią	ga	li	my	bę	
juos	paremti	ne	at	vė	rus	sa	vo	
pi	ni	gi	nės.

 Kviečiame jus apsi
spręsti paremti jėzuitų
darbus ir misiją,	 ku	ri	
vi	sa	me	pa	sau	ly	je	 įgy	ven
di	na	ma	tik	rė	mė	jų	dė	ka.	
	 Lie	tu	vo	je	 jė	zui	tai	 ir	
to	liau	rū	pi	na	si	jau	ni	mo	ug
dy	mu	 jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	se	
Vil	niu	je	 ir	Kau	ne,	 at	lie	ka	
di	de	lį	 sie	lo	va	dos	 dar	bą.
Tad	jū	sų	pa	ra	ma	mums	yra	
la	bai	svar	bi.

		 No	rė	da	mi	 dalį	 sa	vo	
mo	kes	čių	 skir	ti	 pa	si	rink

tai	 ne	pel	no	 or	ga	ni	za	ci	jai	
rem	ti,	mo	kes	čių	mo	kė	to	jai	
pri	va	lės	 už	pil	dy	ti	 spe	cia
lios	 for	mos	 PRA	ŠY	MĄ	
iki	 2%	pa	ja	mų	mo	kes	čio	
su	mos	per	ves	ti	toms	or	ga
ni	za	ci	joms,	 ku	rios	 pa	gal	
Lab	da	ros	ir	pa	ra	mos	įsta	ty
mą	tu	ri	tei	sę	gau	ti	pa	ra	mą.	
Šią	sumą	galima	paskirstyti	
dalimis	 įvai	rioms	 or	ga	ni
za	ci	joms,	tačiau	kiekviena	
da	lis	 ne	tu	ri	 bū	ti	ma	žes	nė	
nei	10	Lt.	Minėtas	pra	šy
mas	bus	 pla	ti	na	mas	kar	tu	
su	 pa	ja	mų	 de	kla	ra	vi	mo	
do	ku	men	tais.	

 Prašymeturibūtinu
rodyta: ata	skai	ti	nis	mo
kes	ti	nis	lai	ko	tar	pis;	var	das,	
pa	var	dė,	nuo	la	ti	nė	gy	ve	na
mo	ji	vie	ta,	as	mens	ko	das;	
pa	ra	mos	 ga	vė	jo	 pa	va	di
ni	mas,	 ad	re	sas,	 ju	ri	di	nio	
as	mens	 ko	das,	 at	si	skai	to
mo	sios	są	skai	tos	nu	me	ris,	
ban	ko	 ko	das	 bei	 nu	ro
dy	tam	 pa	ra	mos	 ga	vė	jui	
pra	šo	ma	 per	ves	ti	 pa	ja	mų	
mo	kes	čio	da	lis	pro	cen	tais.
 
	 Užpildytą	pra	šy	mą	rei
kės	 įteik	ti	mo	kes	čių	 ad
mi	nist	ra	to	riui.	Tam	tikrais	
atvejais	jį	galėsite	per	duo	ti	

INFORMACIJA 
APIEGALIMYBĘ2%FIZINIŲASMENŲ
PAJAMŲMOKESČIOSUMOSSKIRTI
PASIRINKTOMSNEPELNOORGANIZACIJOMS 
REMTI

per	sa	vo	darb	da	vį,	tikimės,	
kad	mo	kes	čius	 deklaruoti	
bei	 juos	 paskirstyti	 bus	
ga	li	ma	ir	internetu.
	 Vi	du	ti	nes	 sta	tis	ti	nes	
pa	ja	mas	 gau	nan	čio	 Lie
tu	vos	 gy	ven	to	jo	 pa	ra	mos	
įna	šas	 su	da	ry	tų	maž	daug	
90	Lt.	Tai	 nedaug,	 ta	čiau	
ir	nema	žai,	jei	šia	galimybe	
pasinaudos	 pakankamai	
sąmoningų	piliečių.	

	 Nuo	 2004	m.	 sau	sio	
mėn.,	 de	kla	ruo	da	mi	 sa
vo	 pa	ja	mas	 už	 2003	m.,	
Mo	kes	čių	 ins	pek	ci	jai	 jau	
galėsite	 nu	ro	dy	ti, 	 ko
kiai	 ne	pel	no	 or	ga	ni	za	ci
jai	 (bažnyčiai,	 vienuoli
jai,	mokyklai,	 kultūrinei	
bendrijai	 ar	 kt.)	 ski	ria	te	
sa	vo	 pa	ra	mą.	Tai	 ga	li	ma	
pa	da	ry	ti	 ir	 tuo	 at	ve	ju,	 jei	
pa	ja	mų	de	kla	ruo	ti	jums	ne
rei	kia.	Iki	2004	m.	ge	gu	žės	
1	d.	kreip	kitės	į	ap	skri	ties	
vals	ty	bi	nę	mo	kes	čių	 ins
pek	ci	ją,	ku	rios	 te	ri	to	ri	jo	je	
nuolat	gyvenate,	ir	pa	teik
ite	savo	pra	šy	mą.
 
Daugiauinformacijosra
siteinternetosvetainėje:
www.labdaraparama.lt
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Lietuvosjėzuitųprovincija
Didžio	ji	g.	34,
LT2001	Vil	nius
Įmo	nės	ko	das	9189393
AB	Vil	niaus	ban	kas	Vil	niaus	fi	lia	las
Ban	ko	ko	das	70440
A.	s.	60001123231
Galėsiteparemti:
švietėjišką	veiklą:	žurnalo	ir	knygų	leidybą,
interneto	svetaines:	www.skrynia.lt,	
„Sakrali	erdvė“,	www.jesuit.lt;
išsiskyrusiųjų	sielovadą,	savižudybių	prevenciją;
šv.	Ignaco	dvasinių	pratybų	organizavimą;
Druskininkų	rekolekcijų	namus.	

Vilniausjėzuitųgimnazija
Didžio	ji	g.	32,
LT2001	Vil	nius
Įmo	nės	ko	das	9181244
AB	Vil	niaus	ban	kas	Vil	niaus	fi	lia	las
Ban	ko	ko	das	70440
A.	s.	60001101282
Galėsiteparemti:
per	600	čia	ugdomų	mokinių;	
sporto	salės	statybą;
gimnazijos	sielovadą;
stovyklavietės,	kurioje	poilsiaus	
ir	socialiai	remtini	vaikai,	įrengimą.	

Vilniausšv.Kazimierobažnyčia
Didžioji	g.	34,
LT2001	Vilnius
Įmo	nės	ko	das	9189393
AB	Vil	niaus	ban	kas	Vil	niaus	fi	lia	las
Ban	ko	ko	das	70440
A.	s.	60000458376
Galėsiteparemti:
sielovadą	Šv.	Kazimiero	bažnyčioje;
jaunimo	ir	suaugusiųjų	maldos	grupes	bei	chorus;
globojamas	socialiai	remtinas	šeimas;
seniausios	jėzuitų	bažnyčios	remontą;
religinės	muzikos	koncertus.

Jeigu apsisprendėte paremtiLietuvos jėzuitų provinciją, atskiras
bažnyčiasarbajėzuitųgimnazijas,prašymeturėtumėtenurodytitokius

Kaunojėzuitųgimnazija
Rotušės	a.	9,
LT3000	Kaunas
Įmo	nės	ko	das	9013472
AB	ban	kas	„NORD/LB	Lietuva“
Ban	ko	ko	das	40100
A.	s.	42500000350
Galėsiteparemti:
per	700	čia	ugdomų	mokinių;
gimnazijos	sielovadą;
Perkūno	namus	ir	jų	kultūrinę	veiklą;
rekolekcijų	namus	Kulautuvoje	ir	kt.	

Kaunošv.PranciškausKsaverobažnyčia
Rotušės	a.	7,
LT3000	Kaunas
Įmo	nės	ko	das	9067565
AB	ban	kas	„HANSALTB“
Banko	kodas		73000
A.	s.	10002251333
Galėsiteparemti:
įvairius	chorus;
jaunimo	grupių	veiklą;
rekolekcijų	organizavimą;
Kryžiaus	kelio	stočių	įrengimą	bažnyčioje.

Šiauliųšv.Ignacobažnyčia
Vilniaus	g.	247	b,
LT5400	Šiauliai
Galėsiteparemti:
būsimų	jėzuitų	ugdymą	naujokyne;
Šv.	Ignaco	bažnyčios	remontą;
rekolekcijų	programą	jaunimui	„Kelias“;
jaunimo	maldos	būrelius.
Tikslesnės	informacijos	teirautis	bažnyčioje.



laiðkai
bièiuliams

Atkurtai 
provincijai – 80

Kaip tapti 
jëzuitu

Rekolekcijos
kasdien

  

Laiðkai bi èiu liams 2003 2 (4)
Iðeina du kartus per metus

Lei dþia VðÁ Jë zui tø eko no mo tar ny ba

Didþio ji g. 34, LT-2001 Vil nius

Re dak to rë
JūratėGrabytė

Dai li nin kë
JūratėTamošiūnaitė

Sti lis të
EglėGudavičienė

Konsultantas

T.LionginasVirbalas,SJ

Spaus di no „MORKÛNAS ir Ko“

ISSN1648-4304




