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Malda nesukuria pasaulio,
tačiau ji pajudina kalnus.
Ji nepakeis Dievo, bet pakeis tave.
Nereikalauk iš maldos,
kad padarytų tai, ko ji negali,
ko neturi ir ko nenorės daryti.
Tai, ką ji gali, turi ir ką padarys,
yra kur kas įdomiau
ir mums labiau reikalinga.
John Fandel

Altorėlis Šv. Ignaco namų koplyčioje

Viršelyje – t. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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Provincijolo þodis
T. Aldonas Gudaitis, SJ

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

Sveikinu žurnalo „Laiškai bičiuliams“
skaitytojus! Džiaugiuosi visais, kuriems
šis leidinys svarbus ir prasmingas. Tegul jį
skaitant daugiau giedros ateina į kiekvieno
mūsų kasdienį gyvenimą.
Kadangi iš t. Antano Saulaičio pe
rėmiau provincijolo pareigas, noriu jam
padėkoti už ištikimą tarnystę provincijai ir
visai Jėzaus Draugijai Lietuvoje. Viena iš
svarbiausių dovanų, kurią Dievas suteikė
t. Antanui, – pagarba kiekvienam žmogui
ir pasitikėjimas juo. Ir mūsų provincijos
nariams tai padėjo augti bei asmeniškai at
siskleisti. Tegul ir toliau jį Dievas stiprina
bei teikia džiaugsmą įvairiuose sielovados
baruose tarnaujant žmonėms.
Daug kas klausinėja, kaip bus dabar,
atsiradus naujam provincijolui? Kas kei
sis? Mano atsakymas paprastas – apie
savo ateitį sprendžia visa provincija. 2003
m. sausio mėn. vyko mūsų provincijos
kongregacija, kurioje tarp kitų klausimų
aptarėme ir tai, kokie yra mūsų provin
cijos apaštalavimo prioritetai. Galimybių
apaštalauti Katalikų Bažnyčioje šiandien
apstu. Tad remdamiesi šv. Ignaco para
ginimu eiti ten, kur daugiau būtų naudos
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sieloms, kur labiau pasitarnautume Baž
nyčiai ir žmonėms, svarstėme, kur iš tiesų
esame labiausiai reikalingi. Apsispręsta
pirmenybę teikti švietimui, akademiniam
darbui, pašaukimų ugdymui, dvasinėms
pratyboms bei darbui žiniasklaidoje tai
kant šiuolaikines technologijas.
Kaip žinia, mūsų provincija apima Lie
tuvą ir Latviją. Šiuo metu trys studentai iš
Latvijos studijuoja filosofiją bei teologiją
ruošdamiesi kunigystės šventimams Jė
zaus Draugijoje. Dar vienas latvis kunigas
Janis Priede dirba Romoje, Biblicumo uni
versitete, bei porą mėnesių kasmet dėsto
Rygos kunigų seminarijoje. Aptardami
mūsų provincijos darbo prioritetus, gal
vojame, kad Latvijoje turėtume apaštalauti
aktyviau, nes jau dabar latviai pasauliečiai
atvažiuoja į Lietuvą dalyvauti ignaciškose
rekolekcijose. Tad toks ar panašus apašta
lavimas Latvijoje intensyvės.
Puikiai suprantame, kad tai, ką numa
tėme, įgyvendinti galėsime tiktai dirbdami
drauge su pasauliečiais. Dėl to džiaugia
mės visais mūsų bendradarbiais ir esame
jiems nuoširdžiai dėkingi už visokią para
mą bei pagalbą.

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

Provincijolo þodis
Lietuvoje žiniasklaidai nuolat kriti
kuojant Bažnyčią ar jos sprendimus, ir
toliau kuriamas klaidingas Bažnyčios
įvaizdis. Tačiau kai kas nors kritiškai
apie ją kalbama, atrodo, kad Bažnyčią
sudaro tiktai vyskupai ir kunigai, na, gal
dar vienuoliai. O juk Bažnyčia, ypač po
Vatikano II susirinkimo, yra vadinama
Dievo tauta. Ši sąvoka labai plati. Baž
nyčia – tai Dievo karalystės kūrimas jau
čia, žemėje, mylint bei aukojantis taip,
kaip tai darė Kristus.
Bažnyčia – tai drauge ir pasauliečiai,
padedantys skelbti Gerąją Naujieną. Į
įvairius darbus įtraukdama pasauliečius,
Jėzaus Draugija sieks, kad Bažnyčia, už
kurią yra atsakingi visi tikintieji, būtų su
vokiama ir priimama kuo teisingiau.
Tad mielieji Kristų išpažįstantys bro
liais ir seserys! Kviečiame aktyviai ir drą
siai dalytis atsakomybe su dvasininkais,
kad Bažnyčios misija būtų įgyvendinta
– kad ir naujojoje Europoje žmonės eitų
Kristaus nurodytu keliu, padedančiu nepa
siklysti renkantis vertybes ir teikiančiu
tikrąją atgaivą ir ramybę.
34-osios Jėzaus Draugijos generalinės
kongregacijos, vykusios 1995 m., bai
giamajame dokumente yra tokie t. Pedro
Arupes, SJ, žodžiai:
„Viešpatie, mąstydamas apie mūsų bū
dą veikti, supratau, kad mūsiškio veikimo
būdo idealas yra tavasis veikimo būdas.
Kristau, suteik man savuosius jausmus,
kad jais gyvenčiau, – jausmus savosios šir
dies, kuria mylėjai Tėvą ir visus žmones.
Mokyk mane kentėti su kenčiančiai
siais, neturtingaisiais, aklaisiais, luošai
siais ir raupsuotaisiais.
Mokyk mus eiti tavuoju keliu, kad
šiandien jis pasidarytų mūsų kelias, kad
juo eidami priartėtume prie šv. Ignaco
aukštojo idealo – galėtume būti Jėzaus
draugai ir bendradarbiai atpirkimo darbe“.

3

T. Antanas Saulaitis, SJ

Triskart gimęs
Anot lietuviškos mįslės, tiktai gaidys
gimsta du kartus. Tačiau šių eilučių autoriui
tenka gimti jau trečiąjį kartą, nors giedoti nei
užsimerkęs, nei atsimerkęs nemoka…
1982 m. pabaigoje, kai t. Leon o Za
rembos šešerių metų kadencija buvo be
sibaigianti, užsienyje esantiems Lietuvos
provincijos jėzuitams reikėjo einančio
provincijolo pareigas. („Einančio parei
gas“, nes sovietmečiu nebuvo įmanoma su
Lietuvos provincijolu t. Jonu Danyla nor
maliai susisiekti.) Be to, užsienio lietuvių
jėzuitų provincijolas tapo ir Čikagos namų
vyresniuoju (devyni kunigai, du broliai).
Antroji pareigybė išliko ir tada, kai nuo
1990 m. jau buvo galima laisvai bendra
darbiauti su 1989 m. Lietuvos provincijolu
tapusiu t. Jonu Boruta.
Įpusėjus 1997-iesiems, t. Jonas Boruta
buvo paskirtas vyskupu. Tad teko ne tik vėl
perimti provincijolo pareigas, bet ir pradėti
naują gyvenimą Vilniuje po 56 metų, pra
leistų užsieniuose.
Šių metų rugsėjo 27 d. Lietuvos ir
Latvijos provincijos vadžias t. generolas
patikėjo t. Aldonui Gudaičiui.
Po 22 vadovavimo metų tampu eili
niu bendruomenės nariu. Tenka mokytis
naktimis nebesirūpinti, dieną nelakstyti,
amžinai neposėdžiauti, nešokinėti tarp
trijų telefonų, nenaktinėti raštinėje ir ne
besveikinti aušros. Jau buvo progos pasi
džiaugti rudens gėlėmis bei spalvomis, vėl,
kiek dera, skaityti. Atsakymų dar laukia
krūvos asmeninių laiškų, dešimtys metrų
tvarkytinos medžiagos įvairiai veiklai bei
leidiniams, neišbandyti valgių receptai ir
nebaigti rankdarbiai.
Bet visų pirma norisi dėkoti visiems
jėzuitams ir mūsų bičiuliams, kurie kartu
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dirbo, sielojosi, rėmė, patarė, palaikė ir
padrąsino, kad galėtume siekti užsibrėž
tų uždavinių ir kad bendra tarnystė, ypač
jaunimui, būtų nuoširdi ir kokybiška.
Labai gerai atsimenu pačioje savo jė
zuitiško gyvenimo pradžioje širdin įsidėtą
ryžtą – visais būdais padėti vyresniajam,
kad kuo sklandžiau galėtų jėzuitų ben
druomeniniam gyvenimui bei apaštališ
kiems darbams vadovauti. Pasirodo, visai
praktiškas sau patarimas, kai Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų nedaug ir pasimainydami
imamės tokios atsakomybės.
Norėtųsi parašyti, ko dar – be nuolatinio
dėkingumo ir rūpestingos paramos vado
vaujantiems – per tuos du dešimtmečius
išmokau. Bet atsiminimus pradėsiu rašyti,
kai įpusėsiu savo naująjį gyvenimą. Tik ne
sinori pakliūti į a. a. brolio Petro Kleinoto
(niekada nebaigtų) prisiminimų „pinkles“
– jis užtruko ketverius metus, kol aprašė
poros metų gyvenimą naujokyne…

Mûsø istorija

Nukirstas medis leidžia atžalas
1569 m. pirmiesiems jėzuitams atvykus į Lietuvą, jų gretos labai greitai
išaugo. Buvo įsteigta Lietuvos jėzuitų provincija, tapusi viena didžiausių pa
saulyje. Kai 1773 m. Jėzaus Draugija popiežiaus dekretu buvo panaikinta,
Rusijos carienė Jekaterina savo šalyje neleido to dekreto skelbti. Taip išliko
ir dalis Lietuvos provincijos jėzuitų. 1814 m. Draugija vėl buvo atgaivinta, ta
čiau Rusijoje jėzuitų veiklą netrukus uždraudus pasibaigė ir lietuvių jėzuitų
gyvavimas. Tik 1923 m., po 150 metų pertraukos, Lietuvoje vėl ima darbuotis
jėzuitai.
Minėdami jėzuitų veiklos atkūrimo Lietuvoje 80-metį, pateikiame keletą
t. Broniaus Krištanavičiaus, SJ, rūpesčiu surinktos ir žurnale „Laiškai lietu
viams“ spausdintos tarpukario lietuvių jėzuitų istorijos fragmentų.

Kertinį akmenį
atsikuriančiai Lietu
vos jėzuitų provin
cijai, galima sakyti,
padėjo Kauno kuni
gų seminarijos auk
lėt in is Ben ed ikt as
Andruška, 1903 m.
kovo 3 d. slapta per
ėjęs Rusijos – Aust
rijos sieną ir įstojęs
T. B. Andruška
į Gal ic ij os jėz uit ų
naujokyną. Gyven
damas Austrijoje jis susipažino su vėliau
Draugijos generolu tapusiu t. Vladimiru
Ledochovskiu, kuriam ir buvo lemta įsteigti
Lietuvos jėzuitų provinciją.
Baigęs studijas Austrijoje ir Anglijoje,
1919 m. rugpjūtį t. Andruška grįžo į Kauną
ir tapo kunigų seminarijos profesoriumi. Po
metų jis generolui t. Ledochovskiui parašė
išsamų laišką apie religinę padėtį Lietuvoje,
prašydamas leidimo steigti Kaune mokyklą.
Nors generolas buvo labai palankus Lietuvai,
šio klausimo svarstymą dėl neramios to meto
politinės padėties kuriam laikui atidėjo.
Antrąjį akstiną susidomėti Lietuva t.
generolui, matyt, bus davęs klierikas Juozas
Venckus. 1918 m. jis įstojo į Kauno kunigų

seminariją, kurioje netrukus susipažino su
t. Andruška. Kai J. Venckus jam prisipaži
no norįs tapti jėzuitu, t. Benediktas patarė
kreiptis į Vokietijos provinciją. Vėliau jos
provincijolu tapęs t. Bernardas Bley rašė,
kad 1920-ųjų rudenį Vokietiją pasiekusio J.
Venckaus prašymu pradžioje jie buvę labai
nustebinti, tačiau kandidatas iš Rytų pradžiu
ginęs visą naujokyną. Toji nuotaika netrukus
persimetė ir į ordino centrą, nes 1922 m. t.
Bley nuvyko į Romą ir t. generolui papasa
kojo ne tik apie tai, kad į Draugiją įstojo J.
Venckus, bet ir apie kitą lietuvį – klieriką
Joną Paukštį, – norintį stoti į naujokyną.
Generolas Ledochovskis buvo plataus
akiračio ir drąsių užmojų žmogus. T. Andruš
kos prašymas bei du lietuviai kandidatai jam
buvo ženklas, kad jėzuitai gali grįžti į seną
darbo lauką, kuriame anksčiau taip sėkmin
gai apaštalavo.
Jau rugsėjo mėnesį jo siųstas t. Bley ap
silankė Kaune, kur susitiko su svarbiausiais
vyskupijos autoritetais ir generolui pranešė,
kad jėzuitų sugrįžtant čia nekantriai laukia
ma. Savo ruožtu generolas nurodė Vakarų
Vokietijos provincijai rūpintis Lietuva ir pra
džioje skirti bent vieną rūpestingai parinktą
tėvą, nes t. Andruška šiam darbui dar neturėjo
reikiamos patirties. Apsvarstę šį prašymą,
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Mûsø istorija
vokiečių jėzuitai į Lietuvą nutarė siųsti ter
ciatą baigiantį t. Joną Gerardą Kipą. Jis buvo
įdomi ir patraukli asmenybė. Kadangi savo
akiratį galėjo praplėsti ne tik Vokietijoje bei
Austrijoje, bet ir Olandijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, Lenkijoje, Rusijoje, netgi Indijoje,
greitai susiorientavo ir Lietuvoje, kur keletą
kartų kaip kariuomenės kapelionas buvo
atvykęs per I pasaulinį karą. Iš prigimties
būdamas optimistas, jausdamas vyresniųjų
pasitikėjimą bei suvokdamas, koks didelis
uždavinys jam teko, 1923 m. liepos 20 d.
pasiekęs Kauną atsidavė jam be išlygų, ne
gailėdamas nei savo, nei bendradarbių jėgų.
O jų reikėjo labai daug…
Viena seniausių Lietuvos mokyklų – Kau
no jėzuitų kolegija, kurią po ilgos pertraukos
jėzuitai ruošėsi atgauti ir atkurti, – buvo įsteig
ta dar 1649 m., jėzuitais tapusių trijų brolių
Kojalavičių pastangomis. Panaikinus jėzuitų
ordiną, kolegijos pastatai kartu su bažnyčia
galiausiai atiteko stačiatikių vyskupui. Ilgai
niui kolegija nustojo veikti, o bažnyčia tapo
cerkve. Baigiantis I pasauliniam karui, pa
statai, o ypač bažnyčia, buvo taip nuniokoti,
kad Kaune apsilankęs t. Bley siūlė jėzuitams
jos iš viso nebeperimti, nes remonto išlaidos
gerokai viršytų karo nualintos Vokietijos
provincijos finansines galimybes. Sužinojęs
apie tokius ketinimus, klierikas J. Venckus
pradėjo įtikinėti vokiečių provincijos vy
resnybę, kad tėvai jėzuitai būtinai privalo
perimti ir bažnyčią, nes pramokę lietuvių
kalbos jie čia galėsią sakyti pamokslus bei
kitaip plėsti savo apaštalavimą. Po
ilgų svarstymų buvo nuspręsta, kad
perimant kolegiją būtina perimti ir
bažnyčią.
Po I pasaulinio karo buvusios
Jėzuitų kolegijos administravimu
rūp in os i prel. A. Dambr ausk as.
Rytiniame kolegijos sparne buvo
įsikūręs Švč. Trejybės parapijos kle
bonas prel. P. Januševičius. Padedant
Amerikos lietuviams, jis uždengė
naują stogą, nupirko mašinų amatų
mokyklai ir įsteigė Kūdikėlio Jėzaus
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draugijos našlaityną. Vakariniame kolegijos
sparne gyveno Švč. Jėzaus Širdies kongre
gacijos vienuolės, vadinamos tiesiog širdie
tėmis. Čia buvo įsikūręs seselių vienuolyno
centras, naujokynas, mergaičių mokytojų
seminarija bei kuklus bendrabutis. Seselės
tvarkėsi ir Perkūno namuose. Taip atrodė
senoji Kauno kolegija, kurioje tėvai jėzuitai
turėjo iš naujo imtis savo misijos.
Neįmanoma išvardinti visų t. Kipo rūpes
čių ir jo nuveiktų darbų pirmaisiais metais
atvykus į Kauną. Juo labiau kad t. Andruška
neką tegalėjo pagelbėti, nes vyskupas pagei
davo, kad jis ir toliau liktų kunigų semina
rijoje. Tačiau pats t. Kipas turėjo pagrindo
manyti, kad pirmieji jo metai Lietuvoje buvo
pakankamai sėkmingi: jis sparčiai mokėsi
lietuviškai ir jau pajėgė sakyti pamokslus (po
metų lietuviškai kalbėjo gana taisyklingai),
bažnyčioje vyko remontas, buvo planuojami
kolegijos remonto darbai, visuomenė išreiš
kė didelį pasitikėjimą, valdžia ir pavieniai
asmenys suteikė pagalbos, o naujas kandi
datas Juozas Beleckas buvo tarsi ženklas,
kad Lietuvos jėzuitų provincijos atkūrimas
nėra tuščia svajonė. Be to, tų pačių metų
spalį Olandijoje naujokyną pradėjo kun.
Jonas Bružikas. Tad Lietuvos provincijos
branduolys, susidedantis iš t. Andruškos,
J. Venckaus, J. Paukščio ir kun. J. Bružiko,
buvo suburtas.
Per nepaprastai trumpą laiką suremon
tuota ir 1924 m. gegužės 11 d. pašventinta

T. J. Kipas – centre

Mûsø istorija
Jėzuitų bažnyčia visame Kaune netrukus ėmė
garsėti ne tik savo grožiu, bet ir tėvų jėzuitų
atnaujintomis gegužinėmis bei birželinė
mis pamaldomis, Mišiomis ateitininkams,
studentams ir moksleiviams bei puikiai gie
dančiu bažnyčios choru, kuriam vadovavo
muzikalusis t. Andruška. Birželyje tėvai jė
zuitai gavo Švietimo ministro leidimą rudenį
atidaryti klasikinę gimnaziją. Be tam reikalui
būtinos finansinės paramos, kurią t. Kipas
telkė iš įvairių šaltinių, sulaukta ir Draugijos
pagalbos: iš Vokietijos dėstyti gimnazijoje
turėjo atvykti t. Antanas Fengeris, iš JAV –
klierikas Antanas Mešlis, tuo metu priklausęs
Naujosios Anglijos jėzuitų provincijai. Nors
buvo gimęs JAV, sužinojęs, kad jėzuitai
kuriasi Kaune, pasisiūlė čia mokytojauti.
Dirbti gimnazijoje iš naujokyno atvyko ir
J. Paukštys. Kadangi t. Kipas buvo Vokie
tijos pilietis, gimnazijos direktoriumi tapti
negalėjo, tačiau Švietimo ministras leido jam
rūpintis gimnazijos reikalais ir be šio titulo.
Tad savo darbą 1924 m. gimnazija pradėjo
oficialiai neturėdama direktoriaus. Nepaisant
to, po keleto metų gimnazistams pradėjus
dėvėti tamsiai mėlynos spalvos kepuraites
su metaliniu ženkleliu priešaky, kuriame bu
vo įrašytos trys raidės KJG – Kauno jėzuitų
gimnazija – dauguma tas raides aiškindavo
taip: Kipo Jono gimnazija, – nes šis vardas
nuo gimnazijos buvo neatsiejamas.
Vėliau gimnazija išgarsėjo ir ne vien pe
dagogais jėzuitais. Joje dėstė rašytojai J. Tu
mas-Vaižgantas, A. Vaičiulaitis, kalbininkai K.
Ulvydas, J. Talmantas, vertėjas V. Šiugždinis.
Gimnazijoje mokėsi ir ją baigė daug įžymių
žmonių: istorikas, Popiežiškojo Grigaliaus
universiteto profesorius P. Rabikauskas, SJ,
kardinolas V. Sladkevičius, MIC, vysk. Vl.
Michelevičius, tėvas kapucinas M. St. Dob
rovolskis, režisierius J. Miltinis, dramaturgas
A. J. Landsbergis, dailininkas Ž. Mikšys,
gydytojas, literatas ir dailininkas J. Kaupas,
rašytojas V. Sirijos Gira, Europos krepšinio
čempionas Z. Puzinauskas.
Baigdami antruosius darbo metus Lietu
voje, jėzuitai turėjo kuo pasidžiaugti: pradžios

mokyklai netrūko nei mokinių, nei mokytojų,
sulaukus svarios Vatikano pagalbos, suma
žėjo finansinių rūpesčių ir buvo sėkmingai
užbaigti statybos darbai, pakylėję kolegiją
dar dviem aukštais. Švietimo ministerija da
vė leidimą atidaryti antrą ir trečią gimnazijos
klases, kitais metais – ketvirtą, o A. Smeto
nos iniciatyva net ir penktą, kad joje galėtų
mokytis jo sūnus. Anais laikais toks gestas
tėvams jėzuitams buvo labai naudingas, nes
prie jų netrukus pradėjo kabinėtis socialistų
valdžia. Didelė gimnazijos rėmėja buvo tėvų
komiteto pirmininkė S. Smetonienė, daug
prisidėjusi gaunant paskolą vakarinio gim
nazijos sparno trečiojo ir ketvirtojo aukštų
statybai. Kad jėzuitus geriau pažintų plačioji
visuomenė, t. B. Andruška išleido brošiūrą
„Jėzuitai: kas jie yra ir ko jie nori“.
Tuo metu į Jėzaus Draugiją panorusių
įstoti 10 naujų kandidatų buvo įtraukti į pa
prastus namų darbus: vieniems teko šluoti
mokyklos ir vienuolyno patalpas, kitiems
dirbti valgykloje ir virtuvėje, dar kiti valyda
vo iš kiemo statybos nuolaužas. Darbas buvo
sunkus, dirbti reikėjo daug, tačiau tai tikrino
kandidatų pasiryžimą ir grūdino valią. Kartu
triūsę pirmieji trys broliai vokiečiai, sugebėję
atlikti įvairiausius darbus nuo statybininko
iki kepėjo, sutaupė namams daug pinigų ir
parodė lietuviams kandidatams, koks iš tiesų
yra brolių gyvenimas. Kol kandidatų buvo
nedaug, netrukus jie būdavo išsiunčiami į
užsienį, dažniausiai Olandiją ir Angliją, kad
baigę naujokyną vėl grįžtų į Lietuvą. Kai
dėl įvairių priežasčių palyginti daug kandi
datų pradėjo iš naujokyno išstoti, t. Kipas
nusprendė juos geriau „išsijoti“ Kaune ir
pratęsė kandidatūros laiką. Tiesa, kandidatus
į klierikus išleisdavo gana greitai, bet kan
didatams į brolius tekdavo gerokai palaukti,
nes dėl daugybės rūpesčių gimnazijoje t. Ki
pas negalėjo jiems skirti pakankamai laiko.
1926 m. vasarą, baigęs naujokyną ir fi
losofijos studijas, į Kauną parvyko t. Jonas
Bružikas. Jis buvo paskirtas gimnazijos
direktoriumi, nors iš tiesų visus gimnazijos
reikalus ir toliau tvarkė t. Kipas, dažnai tar
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damasis net su pačiu prezidentu. Tik 1933 m.
rugpjūtį, kai t. Kipas gavo Lietuvos pilietybę,
oficialiai galėjo būti paskirtas gimnazijos
direktoriumi. Tačiau dar 1929 m. rudenį
Švietimo ministras sutiko, kad t. Bružikas,
likdamas gimnazijos direktoriumi, būtų iš
laisvintas nuo tiesioginio darbo mokykloje
ir vadovautų misijoms provincijoje, nes šis
darbas liaudies apaštalu vadinamam tėvui
ypač gerai sekėsi.
      Tuo metu misijomis
buvo vadinamas kelias
dienas ar net savaites
trunkantis pamokslavi
mas, skirtas dvasiniam
tik inč iųj ų ats in auj in i
mui. Pamokymais ir pa
tarimais misijų vadovai
stengd av os i tik int ie
siems padėti suvokti pa
grindines tikėjimo tiesas,
siedami jas su kasdieniu
T. J. Bružikas
gyvenimu. Jeigu daly
vių būdavo daug, misijos vykdavo atskirai
vyrams, moterims ir vaikams. Tėvai jėzui
tai misijoms vadovaudavo remdamiesi šv.
Ignaco Lojolos Dvasinėmis pratybomis, de
rindami jas prie dalyvių išsilavinimo, luomo
ar profesijos. Garsas apie misijas, kurioms
vadovavo t. Bružikas, greitai pasiekė JAV gy
venančius lietuvius. Jie kvietė tėvą aplankyti
ir jų parapijas. Vyresniesiems sutikus, 1931
m. rugpjūtį jis išvyko į JAV, pasiėmęs 4 tonas
religinio pobūdžio knygų. Čia apaštalavo net
šešerius metus. Pateikdamas vienerių metų
darbo ataskaitą Čikagos provincijolui, jis
nurodė, kad tais metais misijose praleido net
46 savaites! Nors ir gavo t. Kipo nurodymą
šešias savaites apaštalauti, o septintąją ilsėtis,
per šešerius metus vis tiek susidarė daugiau
kaip 200 savaičių misijų ir apie ketvirtis mi
lijono išklausytų išpažinčių… Primindamas
tautieč iams apie liet uv ių jėz uit ų veikl ą
Kaune, t. Bružikas surinko nemažai aukų, taip
palengvindamas provincijos finansinę padėtį.
Gimnazijos vairą toliau tvirtai laikant t.
Kipui, jau 1926 m. susibūrė senąsias jėzuitų
kolegijų tradicijas pratęsęs gimnazijos teat
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ras, kurio pastatymų režisuoti nesibodėjo net
ir Valstybės teatro aktoriai, o vaidinimai su
dideliu pasisekimu net po keletą kartų bu
vo rodomi miesto visuomenei. Kauniečiai
plūsdavo ir į gimnazijoje rengiamus tautinių,
valstybinių švenčių, žymių Lietuvos ir už
sienio veikėjų minėjimus, kuriuose ne kartą
koncertuodavo ir sėkmingai gimnazijoje
gyvavę pučiamųjų bei styginių instrumentų
orkestrai. Čia veikė ateitininkų, skautų orga
nizacijos, Marijos sodalicija, kiti religiniai
būreliai, buvo leidžiami klasių laikraštėliai.
Didelis dėmesys gimnazijoje buvo skiria
mas ir mokymo priemonėms. Palaipsniui
įrengti turtingi ir tuo laiku modernūs fizikos
bei chemijos kabinetai, o gamtos muziejus,
kurio dalis eksponatų dabar yra T. Ivanausko
muziejuje, anot Kauno spaudos, buvo vertas
gausių lankytojų.
Nuo 1931 m. sausio, t. Kipo rūpesčiu įsi
gijus gerą kino aparatūrą, gimnazijos salėje
būdavo rodomi rinktiniai filmai, kurių žiūrėti
ateidavo Kauno dvasininkija, seminaristai
bei miesto visuomenė. Pelnas už parduotus
bilietus buvo skiriamas Pagryžuvio nau
jokyno išlaikymui. 1933 m. baigtas statyti
jėzuitų vasarnamis Kulautuvoje, greitai tapęs
ir gimnazijos mokinių, mokytojų bei klierikų
atostogų vieta. Toli sklido garsas apie vasar
namio „laivyną“ – 2 burines ir 5 irklines val
tis bei 3 baidares, – kuriomis kartais būdavo
plaukiama tiesiai iš Kauno.
Dirbdami gimnazijoje, tėvai jėzuitai ne
apleido ir pastoracijos – vadovavo rekolekci
joms, rengdavo susikaupimo dienas ne tik sa
vojoje, bet ir kitose gimnazijose, mokyklose
bei vienuolynuose, apaštalavo kariuomenėje,
lankydavo ligonines, vargšų prieglaudas,
kalėjimus. Beje, t. Kipas ilgainiui tapo vie
nu mėgstamiausių nuodėmklausių Kaune
ir kasmet išklausydavo apie 15–18 tūkst.
išpažinčių. Paprastai kasdien klausykloje jis
praleisdavo po dvi tris valandas.
1927 m. rudenį Lietuvos provincijos
branduolį sudarė jau 4 lietuviai kunigai,
12 klierikų ir 15 brolių. T. Andruška su J.
Paukščiu redagavo 1926 m. iš Šv. Kazimiero
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draugijos perimtą žurnalą „Žvaigždė“, kuris
ilgainiui nepaprastai išpopuliarino Maldos
apaštalavimą ir sukėlė didelį sąjūdį Lietuvo
je. Per kelerius metus, ypač redaktoriaujant
t. Bružikui bei J. Paukščiui, „Žvaigždės“
tiražas išaugo nuo 750 iki 16 tūkst. egzem
pliorių, o 1938 m. žurnalas turėjo net 28
tūkst. prenumeratorių.
1930 m. gruodžio mėnesį iš pradžių kaip
„Žvaigždės“ priedas pasirodė naujo jėzuitų
leidžiamo žurnalo „Misijos“ pirmasis nume
ris. Šį žurnalą pamėgo mokytojai, kariškiai ir
valdininkai. Jis plėtė jų akiratį, turtino žinias
bei skaidrino dvasią, nors kitų leidinių tiražų
ir nepasivijo – 1935 m. pabaigoje „Misijos“
turėjo 5 tūkst. prenumeratorių. Tais metais
tėvai jėzuitai iš Blaivybės draugijos perėmė
ir „Žvaigždutę“, tapusią populiariu katalikų
laikraščiu vaikams. Jo tiražas per trejus me
tus pakilo nuo 8 iki 15 tūkst. egzempliorių.
Apskritai 1935 m. leidinių derlius buvo gau
siausias, nes jėzuitai išleido dar ir 8 knygas
bei brošiūras, kurių tiražas – apie 31,5 tūkst.
egzempliorių.
Reikėtų pažymėti, kad per 17 metų vien
t. Andruška parašė arba išvertė 34 knygas
ir brošiūras, antra tiek – visi kiti Lietuvoje
dirbę jėzuitai. Tačiau negana buvo knygas
išleisti, jas dar reikėjo ir išplatinti. Uoliausiai
to ėmėsi t. Bružikas, nuo 1939 m. jam padėjo
br. Petras Kleinotas.
1927 m. gruodžio 8 d. Vakarų Vokietijos
provincija buvo padalyta į dvi – Rytų ir Vakarų.
Nors lietuviai ir toliau liko to paties t. Bley, dabar
tapusio Rytų Vokietijos provincijolu, juris
dikcijoje, ta proga arkivysk. J. Skvireckas
išreiškė viltį ir norą, kad ir Lietuvos jėzuitai
sudarytų atskirą provinciją.
Paprastai atskira jėzuitų provincija
steigiama tada, kai tame krašte jau yra
bent 100 ordino narių. Tuo tarpu Lie
tuvoje jų buvo tik 12, dar 24 studijavo
užsienyje. Kauno jėzuitų gimnazija taip
pat gyvavo tiktai vokiečių jėzuitų dėka –
1928 m. joje dirbo 10 jėzuitų vokiečių
ir tik 3 lietuviai. Nepaisant to, tų pačių
metų vasario 10 d. t. Bley ir t. Kipas

aplankė ministrą pirmininką A. Voldemarą,
kuris taip pat kėlė atskiros jėzuitų provinci
jos įsteigimo klausimą. Jam buvo paaiškina,
kad atskira provincija be naujokyno yra ne
įmanoma. Tuokart buvo susitarta, kad prof.
Voldemaras parūpins pastatą naujokynui, o t.
Bley kels atskiros provincijos steigimo klausi
mą pas t. generolą. Apie tai jis kalbėjosi ir su
prezidentu A. Smetona. „Gimnazijos pažanga
yra t. Kipo nuopelnas. Bijau, kad įsteigus sa
varankišką provinciją vokiečiai mus apleis, o
be jų mes negalime apsieiti“, – suabejojęs A.
Smetona. T. Bley užtikrino prezidentui toli
mesnę Rytų Vokietijos provincijos pagalbą
Lietuvai. Ir iš tiesų vokiečiai jėzuitai lietu
viams talkino net iki 1936 m.
Po daugelio pasiūlymų bei aptarimų,
kur tikslingiau steigti naujokyną, 1929 m.
vasarą pirmieji naujakuriai išvyko į buvusį
grafo Mykolo Riomerio dvarą Pagryžuvyje
netoli Tytuvėnų. „Pagryžuvio dvaras su di
deliu mūriniu namu ir gražiu parku, – savo
broliams Vokietijoje rašė namų vyresniuoju
bei naujokyno vedėju paskirtas t. Povilas
Boegneris, – yra miškingoje vietovėje prie
Gryžuvos upelio. Iki geležinkelio stoties tik
2 km, o iki garsiosios Šiluvos šventovės –
13. Kadangi čia aukštuma ir aplinkui daug
miškų, apylinkė laikoma viena sveikiausių
Lietuvoje. Buvęs ponų namas yra 52 m ilgio,
trijų aukštų. Be to, yra ir ūkiui skirtų pastatų.
Žemė, kurios dvaras turi net 75 ha, derlinga.
25 hektarus užima miškai ir pievos.
Pradžioje įsikūrėme antrame aukšte, nes

Jėzuitų naujokynas Pagryžuvyje
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kitą namo dalį užėmė nuomininkas ir 9 šei
mos. Gyvenome labai skurdžiai, neturėjome
nei kėdžių, nei lovų. Dideles langų skyles už
dengėme lentomis arba popieriais… Kai 1929
m. rugsėjo 15 d. naujokynas buvo oficialiai
atidarytas, viskas atrodė dar labai vargingai.“
Prieš naujokyno atidarymą iš s’Heer en
bergo naujokyno Olandijoje į Pagryžuvį
buvo perkelti trys antrųjų metų klierikai
naujokai: Jonas Kukta, Balys Laukaitis ir
Jonas Smilgevičius. Jie jau buvo susipažinę
su naujokyno tvarka ir turėjo padėti prie jos
priprasti naujai įstojusiems. Jų buvo trys:
kun. Pranciškus Masilionis, klierikas Anta
nas Liuima ir Povilas Motiejaitis, kuris vėliau
iš naujokyno išstojo. Buvo ir trys broliai
naujokai: Viktoras Bartkus, Kazimieras Ge
cevičius ir Stanislovas Tamkvaitis.
1930 m. kovo pradžioje, norėdamas
pažiūrėti, kaip sekasi naujokyno gyvento
jams, jį aplankė t. Bley. Kaip tada gyvavo
Pagryžuvio naujokynas, galima įsivaizduoti
remiantis trumpa per metus nuveikto darbo
ataskaita: 1931 m. ir toliau buvo remontuo
jamos gyvenamosios patalpos, padidinta
elektros jėgainė ir kiaulidė, nupirktos kelios
ūkio mašinos ir įvesta elektra. Rugsėjo mė
nesį čia buvo įsteigta pašto agentūra, įvestas
telefonas. Metų pabaigoje jėzuitų ūkis turėjo
10 arklių, 20 karvių, 35 kiaules, 150 vištų ir 2
avilius bičių. Namuose buvo 39 gyventojai.
Tais metais tėvai vadovavo 17 rekolekcijų
vienuolyne bei apylinkėse, klierikai naujo
kai dėstė tikybą 6 pradžios mokyklose, o
į buvusio dvaro rūmuose įrengtą koplyčią
sekmadieniais į Mišias susirinkdavo apie
500 žmonių.
Paprastai atskira provincija turi bent
keletą jėzuitų namų, o 1930 m. pradžioje
Lietuvoje buvo tik dveji. T. Kipas pradėjo
rūpintis jėzuitų rezidencijos steigimu Šiau
liuose. Anuomet mieste gyveno apie 30 tūkst.
gyventojų. Šiauliai buvo nemažas pramonės
centras, turėjęs gerą susisiekimą, tad jėzui
tams rūpėjo apaštalauti ir čia. Naujųjų namų
vyresniuoju tapo t. B. Andruška. 1936 m.
balandį jis buvo paskirtas provincijolu ir
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privalėjo grįžti į Kauną, tačiau per tą laiką
Šiauliuose jam pavyko įsteigti rezidenciją,
buvo pastatyta Jėzuitų bažnyčia, kurią grei
tai pamėgo šiauliečiai, jėzuitai apaštalavo
mieste ir apylinkėse, palaikydami glaudžius
ryšius su Pagryžuvio naujokynu.
1930 m. kovo 19 d., surinkęs reikalingą
informaciją bei viską išsamiai apsvarstęs,
t. generolas pasirašė dekretą, kuriuo buvo
atkurta Lietuvos jėzuitų provincija, turėjusi
kartu apimti ir Latviją bei Estiją. Provincijos
vyresniuoju paskirtas t. Kipas. Pagal Jėzuitų
ordino statutą, Lietuvos provincija ir toliau
liko t. Bley jurisdikcijoje viceprovincijos tei
sėmis. Visiškai savarankiška ji tapo tik 1936
m. kovo 12 d.
1937 m. Lietuvos jėzuitų provincija jau
turėjo 88 narius, septyni iš jų buvo vokiečiai.
Kaune dirbo 6 tėvai, 10 klierikų ir 14 brolių.
Pagryžuvyje gyveno 3 tėvai, 6 klierikai, 18
brolių ir 8 kandidatai į brolius. Šiaulių rezi
dencija turėjo 1 tėvą ir 3 brolius. 3 tėvai atliko
terciatą užsienyje, dar 2 tėvai bei 13 klierikų
įvairiose šalyse studijavo. Keli broliai užsie
nyje rengėsi vykti apaštalauti į Afriką.
Tarpukaryje Lietuvoje jėzuitai vadovavo
net 458 misijoms, 327 atviroms ir 219 uždarų
rekolekcijų. Nors misijų ir rekolekcijų, kurias
jėzuitai laikė tiesioginiu savo apaštalavimu,
vedėjų būrelis buvo gana mažas, to meto
Lietuvoje jam nebuvo lygių. Sielovadai jė
zuitams labai sėkmingai pasitarnaudavo ir
klausykla. Pvz., mėgstamas moksleivių ir
inteligentų rekolekcijų vadovas t. Juozas
Venckus kartais per metus išklausydavo
iki 25 tūkst. išpažinčių. Pasitaikydavo, kad
klausykloje jis išsėdėdavo iki 3 val. nakties,
o 6 valandą jau vėl būdavo bažnyčioje…
Apžvelgiant atkurtos Lietuvos jėzuitų
provincijos veiklą, galima sakyti, kad ji buvo
panaši į vešlų medį, kuriam trūko ne gajumo,
bet laiko. Vos pradėjęs nešti kultūrinį ir re
liginį vaisių, karo ir pokario audrų jis buvo
palaužtas. Palaužtas, bet neišrautas – juk čia
subrendo vėliau net keturiuose kontinentuose
apaštalavusi antroji lietuvių jėzuitų karta.
Parengė Jūratė Grabytė

Paðaukimas

T. Rytis Gurkšnys, SJ

Kaip aš
tapau
jėzuitu
Savo kelią Jėzaus Draugijoje pradėjau 1992 m. rugpjūtį. Pirmus pasirengimo nau
jokynui metus praleidau Kauno jėzuitų bendruomenėje. Paskui – dveji naujokyno
metai Insbruke, Alpių papėdėje. Apsisprendęs tapti jėzuitu, grįžau į Lietuvą ir Vilniuje
daviau amžinuosius klusnumo, skaistumo ir neturto įžadus. Tais pačiais metais pra
dėjau dvejų metų filosofijos studijas Miuncheno jėzuitų filosofijos mokykloje. Tapęs
filosofijos bakalauru, vėl grįžau į Vilnių. Buvau paskirtas tikybos mokytoju ir klasės
auklėtoju Jėzuitų gimnazijoje. Taip pat rūpinausi Vilniaus jėzuitų bendruomenės ūkio
reikalais. Nutraukęs darbus Vilniuje, išvykau tęsti studijų. Ketverius metus studija
vau teologiją Vestono jėzuitų teologijos mokykloje netoli Bostono. Baigęs licenciato
programą, šią vasarą grįžau į Vilnių. Birželio 28 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje
vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, suteikė man kunigystės šventimus. Dabar esu Kauno
jėzuitų gimnazijos kapelionas ir teologijos mokytojas. Norėčiau ir su kitais pasida
lyti per tuos metus įgyta dvasine ir akademine patirtimi.

Pasakojama, kaip viena mama, įsitikinu
si, kad sūnus turėtų būti vienuolis, ieškojo
jam gyvenimo kelio. Kadangi vienuolijų
buvo daug, niekaip negalėjo nuspręsti,
kuri būtų jam tinkamiausia. Todėl pradėjo
domėtis jų veikla, gyvenimo būdu bei ke
liamais reikalavimais. Pas domininkonus ir
pranciškonus sužinojo, kad čia sūnui reikėtų
studijuoti apie šešerius metus. Apsilankiu
si pas jėzuitus, apsidžiaugė išgirdusi, kad
studijos gali užtrukti net vienuolika metų.
Paklausta, kodėl taip džiaugiasi, atsakė,
kad sūnus lėto būdo, tad vienuolikos stu
dijų metų jam turėtų užtekti…

Gal tik keletui jėzuitų iš tiesų tinka šis
anekdotas. Tačiau ne kartą teko girdėti: o
kodėl jūs taip ilgai studijuojate? Kada gi
jūs dirbsite, jei taip ilgai mokotės? Vie
nuolika metų tik iš pradžių atrodo ilgi.
Man tai buvo tarsi labai greita, įvairi ir
besikeičianti kelionė. Be to, dar neketinu
studijų visam laikui užmiršti…
Į Kauno jėzuitų namus rengtis naujoky
nui atvykau po dvejų studijų metų Vilniaus
universitete. Mokiausi Ekonomikos fakul
tete. Kad atsikratyčiau paskaitų įtampos
ir nuovargio nuo ilgo sėdėjimo, lankiau
liaud ies šok ių rep et ic ij as, prik laus iau
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Naujokyno išvykoje slidėmis į Alpes 1994 m.

universiteto kaimo kapelai „Jaunimėlis“,
su kuria siejasi, ko gero, patys gražiausi
mano studijų metų prisiminimai, o šokis
iki šių dienų liko vienu mėgstamiausių
užsiėmimų. Ir studijuodamas JAV norėjau
šokti lietuvių liaudies šokius, bet neradau
tinkamo kolektyvo. Kartą kažkas pakvietė
į žymios modernaus šokio grupės „Alvin
Alley“ koncertą. Nuo tos dienos beveik kas
savaitę Bostone eidavau į modernaus šo
kio koncertus. Šokis man patiko gal ir dėl
to, kad judesio laisvė primena šv. Ignaco
dvasingumą, skatinantį vis labiau atsiverti
Dievui, t. y. tapti laisvesniam kūrinių at
žvilgiu, kad galėtum patirti paties Kūrėjo
grožį ir gerumą.
Pirmieji metai Kaune man tikrai nebu
vo lengvi. Visų pirma mano tėvai nepritarė
tokiam palyginti skubiam ir neapgalvotam
žingsniui. Juk prieš metus neturėjau nė
menkiausio polinkio tapti nei kunigu, nei
vienuoliu!.. Be to, universiteto studento ir
jėzuitų naujoko gyvenimo būdas stipriai
skyrėsi.
Kiekvieną rytą 7 val. mes, penki nau
jokai, su naujokyno vadovu t. Leonardu
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Jagminu rinkdavomės į mažą koplytėlę.
Ten valandą tyliai medituodavome. Tačiau
dienos pradžia su malda buvo nuostabi!
Jaučiausi panašiai kaip atsiskyrėliai vie
nuoliai, kurie valandų valandas praleis
davo maldos tyloje. Tad dažniausiai ji
prabėgdavo labai greitai.
Dar du kartus per dieną (prieš pietus
ir nakt ies poi ls į) kart u rinkd av om ės į
koplyčią atlikti trumpą sąžinės peržval
gą, kurią šv. Ignacas nurodo kiekvienam
jėzuitui. Tuo metu prašome Šventosios
Dvasios šviesos, dėkojame Dievui už tai,
ką gavome, prisimename savo apsileidi
mus, mąstome, kaip galėtume augti meile,
prašome Dievo palaimos likusiai dienai.
Kitas laikas būdavo užpildytas studijomis
apie Jėzaus Draugiją visame pasaulyje, jos
istoriją, įstatus, gyvenimo būdą, veiklos
formas, maldą ir pan. Be to, tvarkydavome
namus, skaitydavome dvasinę literatūrą,
studijuodavome vokiečių kalbą, patarnau
davome per šv. Mišias bažnyčioje. Čia,
kaip tikri vienuoliai, visada vilkėdavome
jėzuitų abitais, mažai tesiskiriančiais nuo
kunigų sutanų.
Vieną kartą per savaitę aplankydavome
Apuolės neįgalių vaikų mokyklą-internatą.
Pagal seną jėzuitų tradiciją ketvirtadienis
– laisva diena. Kiekvienas naujokas šią
dieną gali susiplanuoti pats, žiūrėdamas,
kad liktų laiko maldai ir poilsiui.
Po metų mane ir latvį Edgarą Austrijos
jėzuitai pakvietė tęsti naujokyną Insbruko
jėzuitų namuose. Pradžia buvo sunki, nes
reikėjo mokytis vokiečių kalbos, kuri man
labai sunkiai lindo į galvą. Tačiau greta
stūksančių kalnų grožis ir kelionės į juos
pėsčiomis, dviračiais ar slidėmis kiekvieną
ketvirtadienį palengvino sunkią pradžią
naujoje vietoje. Kadangi su jėzuitų gyve
nimo būdu jau buvau susipažinęs Kaune,
turėjau tam tikrą pranašumą prieš kitus
naujokus, leidusį man daugiau laiko skirti
kalbos studijoms.
Tačiau atradau ir daug naujų dalykų.
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Čia dienotvarkė leisdavo laisvai pasirinkti mų. Vadinamasis darbo eksperimentas
maldos laiką, vietą ir būdą. Tam padėdavo vyko įvairiose vietose – gamyklose, sta
asmeniniai pokalbiai su naujokyno vadovu tybose, redakcijose bei kitose įstaigose.
t. Severinu Leitneriu. Jau pirmųjų metų Panašiai kaip ir per ankstesnius ekspe
rudenį visi dalyvavome vienos savaitės rimentus klausėme savęs, ar nusprendę
med it ac ij ų prog ram oj e. Sus ip až in om e tapti jėz uitais iš tiesų jauč iam ės sav o
su įvairiais maldos būdais – klūpant ar vietoje. Dar po kelių mėnesių, vėl pra
parp uol us kniūbsč ia, pieš iant, kur iant leistų naujokyne, iškeliavome į skirtingus
psalmes, dalijantis maldos patirtimi ir Austrijos miestus atlikti pastoracinio eks
klausantis liudijimų. Be to, kartą per dvi perimento. Du mėnesiai buvo skirti sielo
savaites tekdavo ką nors paruošti vakarie vados darbui universitetuose, neįgaliųjų
nei. Darbuojantis virtuvėje labai pravertė globos namuose, pabėgėlių stovyklose,
mamos laiškai su nurodymais.
vaikų dienos centruose ir kitose vietose,
Pagal naujokyno programą visi priva kuriose patarnaudavome kartu su kitais
lo atlikti vadinamuosius eksperimentus. savanoriais.
Pirmasis eksperimentas – dviejų mėnesių
Dar pora mėnesių naujokyne ir vėl iš
darbas ligoninėje. Ši socialinė tarnystė – siskirstėme. Kadangi dauguma mūsų jau
dar vienas jėzuitų naujoko išbandymas, buvome apsisprendę likti Jėzaus Drau
nes intensyvaus darbo su ligoniais prak gijoje, vieną semestrą turėjome praleisti
tika padeda apmąstyti savo gyvenimo savo būsimų studijų vietose, atlikdami
kelią ir pašaukimą. Tie du mėnesiai leido vadinamąjį studijų eksperimentą. Po šio
ne tik susipažinti su kasdieniniu ligoninės eksperimento laukė paskutinysis – maldin
gyvenimu, ligoniais ir slaugytojais, bet ir gos kelionės eksperimentas. Man neteko jo
pamatyti savo sugebėjimus bei silpnumą patirti, nes tuomet turėjau grįžti į Lietuvą.
tarnaujant kitiems.
Kiti naujokai apie dešimt dienų keliavo
Paskui mūsų, šešių naujokų, laukė kitas pėsčiomis į vieną Marijos šventovę Aust
didelis išbandymas – šv. Ignaco Lojolos rijoje, esančią už trijų šimtų kilometrų.
trisdešimties dienų rekolekcijos. Kasdien Keliauninkai neturėjo pinigų, tik bilietus
skirdavome po keturias penkias valandas grįžti namo. Todėl buvo priversti prašyti
meditacijai. Mirtina tyla namuose dieną maisto ir nakvynės pas pakelyje gyvenu
ir naktį tarnavo tam, kad ga
lėtume išgirsti Dievą, tyliai
kalbantį kiekvienam asme
niškai. Patys prabildavome
tik per kasdienes Mišias ir
asmeninius pokalbius su re
kolekcijų palydėtoju. Šios
rekolekcijos yra tam, kad
kiekvienas kuo labiau at
sivertų Viešpačiui. Tai ypač
svarbu, kai jėzuitų naujokas,
Dievui padedant, stengiasi
atpažinti savo tikrąjį pašau
kimą.
Antrieji naujokyno metai
Tarptautinė jėzuitų scholastikų bendruomenė prie savo namelio
Kembridže 2001 m.
irgi pateikė naujų išmėgini
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sius žmones. Ne visi juos
mokyklą Miunchene. Mes,
priimdavo, kai kurie net ir
Vok iet ij os ir kit ų krašt ų
pasišaipydavo. Tačiau visa
jėz uit ai stud ent ai (scho
da atsirasdavo svetingų ir
lastikai), turėjome puikias
dosnių šeimininkų, tad pi
galimybes gilintis į filoso
ligrimams niekada neteko
fijos studijas naudodamiesi
nakvoti po atviru dangumi.
ne tik savo mokyklos, bet
Kai kam nauj ok yn o
ir Bavarijos nacionalinės
prog ram a su vis ais eks
bei Miunc hen o univ ers i
per im ent ais ir ypat ing a
tet o bibl iot ek om is. Mo
dienotvarke gali atrodyti
kykla priimdavo studijuoti
kaip keista, dirbtinai su
ir pasauliečius. Dauguma
kurta sistema. Tačiau tuo
paskaitų ir seminarų buvo
ji ir įdomi, kad naujokui
tikrai aukšto akademinio
sudaromos sąlygos atitrūkti
lygio, o profesoriai – labai
nuo „normalaus“ gyveni
reiklūs, nenuolaidžiaujan
mo, išbandyti bei labiau
tys studentams iš užsienio.
paž int i sav e neį prast os e
Tad nagr in ėt i fil os of in es
situac ijose, kad jis galėtų
problemas vos prieš dvejus
Ką tik įšventintas...
iš ties ų aps is pręst i sekt i
metus pradėta mokytis vo
paskui Jėzų Draugijoje. Naujokyne pra
kiečių kalba tikrai buvo nelengva.
bėgo vieni sunkiausių, tačiau gal ir pačių
Gyvenome, meldėmės, valgėme, ir
įdomiausių mano gyvenimo metų.
laisvalaikį praleisdavome didelėje ben
Po šių dvejų ieškojimų, išbandymų
druomenėje (apie 80 jėzuitų, daugiausia
ir dvasinio augimo metų jėzuitai duoda
dėstytojų ir studentų). Vokiečiai paprastai
paprastuosius įžadus. Skirtingai nuo kitų
ištisą dieną labai rimtai dirba. Tačiau va
vienuolijų, pirmieji klusnumo, skaistumo
karas skirtas poilsiui, bendravimui ir bava
bei neturto įžadai jėzuitams yra amžinieji.
riško alaus stiklui, prie kurio aptardavome
Gerai prisimenu tą jaudinančią akimirką
daug ir ne filosofin ių klausimų.
1995 m. liepos 31 d. (per šv. Ignaco Lojo
Jėzuitų vyresnieji rūpinasi, kad per ato
stogas scholastikai atitrūktų nuo kasdienės
los šventę) Šv. Kazimiero bažnyčioje Vil
aplinkos ir pasisemtų jėgų bei energijos
niuje, kai šv. Mišių pabaigoje tuometinis
ateinantiems studijų metams. Dėl to mes
jėzuitų provincijolas t. Jonas Boruta laikė
kasmet po dvi savaites keliaudavome. Pir
iškėlęs konsekruotą Ostiją, o aš tariau
mais metais susipažinome su Prancūzija.
įžadų žodžius. Ši įžadų šventė ir apeigos
Kitą vasarą lankėmės Italijoje, Viduržemio
– svarbi akimirka kiekvieno jėzuito gyve
jūros pakrantėje. Nors keliauninkai buvo
nime, nuo šv. Ignaco laikų vienijanti visus
labai skirtingos asmenybės, tačiau bendra
jėzuitus įvairiuose kraštuose, aukojančius
malda, kelionė automobiliu, žaidimai ir ki
savo gyvenimą didesnei Dievo garbei Jė
tas kartu praleistas laikas padėjo vieniems
zaus Draugijoje.
kitus geriau pažinti ir suartėti.
Po mėnesio turėjau tęsti jėzuitų ugdy
Vien a iš įsim int in iaus ių pat irč ių,
mo programą. Kadangi Lietuvos jėzuitai
studijuojant Miunchene, buvo sociali
neturi savo filosofijos ir teologijos mo
nis darbas. Netoli mūsų buvo įsikūrusi
kyklų, provincijolas mane išsiuntė stu
nemaža pabėgėlių stovykla. Joje gyveno
dijuoti filosofijos pas vokiečių jėzuitus,
afrikiečių, albanų, serbų, afganistaniečių ir
kurie pakvietė į savo aukštąją filosofijos
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T. V. Šimkūno nuotr.

kitų tautybių žmonės, kurie su savo šeimo
mis čia surado prieglobstį nuo persekiojimo
ar karo tėvynėje. Mes, keli scholastikai, kas
savaitę, o kartais ir dažniau, po keletą valan
dų praleisdavome toje stovykloje padėdami
vaikams ruošti namų darbus. Paskui dar
pasilikdavome pažaisti. Būdavo nepapras
tai smagu matyti įvairiausių tautybių vaikus
nerūpestingai ir draugiškai žaidžiant kartu.
Po dvejų metų Bavarijoje, baigęs fi
losofijos bakalauro programą, 1997 m.
grįžau į Vilnių, kad per studijas įgytas
žinias pritaikyčiau konkrečioje veikloje.
Pradėjau dirbti Jėzuitų gimnazijoje tiky
bos mokytoju. Savaitinių valandų skaičius
sparčiai augo. O kai pavasarį paėmiau ir
susirgusios vokiečių kalbos mokytojos
pamokas, darbo krūvis tapo per didelis.
Pamačiau, kad nebesuspėju pasiruošti pa
mokoms, nebeužtenka laiko auklėjamajai
klasei. Pasimokęs iš klaidų, antrais metais
mokykloje jaučiausi geriau, nors darbų ir
tada netrūko. Ieškojome partnerių, kurie
sudarytų sąlygas mūsų mokiniams atlikti
socialines praktikas. Pradėjome ir iki tol
naują dalyką – vienos dienos rekolekcijas

Atnašų procesija

aukštesnių  klasių moksleiviams. Antrų
jų metų pavasarį mano auklėtiniai baigė
dvyliktą klasę ir beveik visi įstojo į aukš
tąsias mokyklas, o aš išvykau studijuoti
teologijos, nes pagal jėzuitų ugdymo rei
kalavimus, visi siekiantys kunigystės yra
siunčiami į teologijos mokyklas, jei  vyres
nieji nusprendžia, kad kandidatas jau yra
pakankamai pasirengęs šioms studijoms.
Vykau į JAV, nes Amerikos jėzuitai skyrė
man stipendiją, kad galėčiau susimokėti
už mokslą ir pragyvenimą.
Kembridže (šalia Bostono) yra įsikū
rusi nedidelė Vestono jėzuitų teologijos
mokykla, kurioje studijuoja įvairių pasau
lio kraštų studentai. Kadangi anglų kalbą
mokėjau pakankamai gerai, nuo pat pra
džių rimtai kibau į mokslus. O tam sąlygos
buvo puikios. Mūsų nedidelėje mokykloje
paskaitas skaitė, seminarams vadovavo
daug gerų dėstytojų (kai kurie – žinomi
profesoriai visose Valstijose). Be to, pusę
visų paskaitų buvo galima lankyti ir kitų
devynių Bostono universitetų teologijos
fakultetuose, galėjome naudotis ir beveik
kiekvienos teologijos mokyklos ar uni
vers it et o bibl iot ek a.
Tai leido kiekvienam
stud ent ui pas ir inkt i
reikiamą studijų kryptį
ir į ją gilintis.
  Kiekvieną mė
nesį vykdavo vadina
mųjų tarptautinių stu
dentų vakarai – kurio
nors žemyno atstovai
parengdavo šv. Mišias
ir vaišes po jų pagal
savo tradicijas ir pa
pročius. Visiems labai
patikdavo afrikietiški
vakarai su jų šokiais,
muzika ir giesmėmis
per Eucharistiją ir po
vakarienės.
Bost on e sus i
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tikau su tautiečiais ir dažnai nueidavau į
lietuviškas šv. Mišias. Po jų visi rinkda
vosi į parapijos salę pietų. Per didesnes
šventes lietuvių klubo salėje vykdavo gau
sesni susibūrimai su vaišėmis, dainomis
ir šokiais. Kaip jau minėjau, per mėnesį
pažiūrėdavau po keletą modernaus šokio
koncertų. Lankiau ir keletą choreografijos
kursų. Porą kartų teko prisijungti prie Bos
tono liturginio šokio grupės per šv. Mišias
ir pamaldas. Rasdavau laiko ir kitiems
mėgstamiems dalykams. Toliau tęsiau
taikvando treniruotes, kurias pradėjau dar
Vokietijoje. Su Harvardo universiteto ko
manda teko dalyvauti ir keliose varžybose
tarp universitetų taikvando klubų, kartą
laimėjome net pirmąją komandinę vietą.
Dažnokai lankydavausi ir kino teatre, nes
Bostone yra tikrai puikių kino salių. Mano
susidomėjimas kinu, kaip viena šiuolaiki
nės kultūros išraiškos formų, tikriausiai
ir nulėmė, kad teologijos licenciato dar
bui pasirinkau temą „Tikėjimas ir kinas:
postmodernaus populiaraus kino teologinė
dimensija“.
Gyvenau beveik šimto jėzuitų ben
druom en ėj e, įsik ūr us ioj e skirt ing uos e
nameliuose po 8–10 jėzuitų studentų ir
dėstytojų. Mūsų namelis buvo pavadintas
Karlo Rahnerio (jėzuito, žymaus vokiečių
teologo) vardu. Gyvenome aštuoniese.
Kiekvienais metais keletas iš mūsų, bai
gę studijas, grįždavo į tėvynę, o į jų vietą
atvykdavo kiti. Artimiau susipažinau su
korėjiečiu, vietnamiečiu, ispanu, maltie
čiu, su jėzuitais iš Fidži salų, Ganos ir
Zambijos. Kiti buvo iš įvairių Amerikos
valstijų. Kiekvienam nameliui buvo skirtas
gana kuklus biudžetas – patys apmokėda
vome elektros, šilumos ir kitas sąskaitas,
pirkdavome maistą, pasikeisdami virdavo
me vakarienę, valydavome kambarius, pri
žiūrėdavome aplinką, šluodavome kieme
lapus, kasdavome sniegą nuo šaligatvio,
tvarkydavome kitus ūkinius reikalus. Kas
mėnesį dalydavomės savo dvasinio gyve
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nimo patirtimi. Kasdien švęsdavome Eu
charistiją, nes bendruomenėje turėjome
du tris kunigus. Vieną kartą per savaitę
dalyvaudavome ir padėdavome parengti
visos mokyklos šv. Mišias. Iš anksto bū
davo paskirti žmonės sveikinti ateinančių,
skaitinių skaitytojai, psalmės giedotojai,
Komunijos dalintojai, patarnautojai, zak
ristijonai ir kiti padėjėjai. Po Mišių visi
rinkdavosi į mokyklos salę užkąsti.
Vienas iš įspūdingiausių ir sunkiausių
prisiminimų – beveik trijų mėnesių ligo
ninės kapeliono praktika. Vieną vasarą,
praktikų vadovės padrąsintas, ryžausi šiai
intensyviai klinikinei pastoracinei progra
mai, kurias organizuoja beveik visos ligoni
nės. Mūsų grupelėje buvome šešiese: vyrai
ir moterys, studentai ir pensininkai, katali
kai ir protestantai, pastoriai ir seminaristai.
Mums vadovavo vienas patyręs ligoninės
kapelionas. Kas rytą visi rinkdavomės pa
simelsti. Paskui eidavome į savo skyrius,
lankydavome ligonius, kalbėdavomės su
jais ir su ligoninės darbuotojais. Ligonių
būdavo gerokai daugiau, negu spėdavome
aplankyti. Po šešių tokio darbo valandų
vėl susirinkdavome pasidalyti patirtimi,
pasimokyti vieni iš kitų bei padėti vienas
kitam augti dvasiškai ir profesiškai. Ši
programa kapelionui praktikantui padeda
geriau pažinti save, savo sugebėjimus ir
trūkumus bei pasiruošti būsimajam darbui.
Baigęs teologijos studijas ir atlikęs
praktikas Jungtinėse Valstijose, šį pavasarį
grįžau į gimtinę. Prieš metus Kembridže
buvau pašventintas diakonu. O šį birželį
tapau kunigu. Dabar esu Kauno jėzuitų
gimnazijos kapelionas. Be to, Gyvenimo
ir tikėjimo instituto pakviestas, kartu su t.
Gintaru Vitkumi, t. Stasiu Kazėnu ir kitais
rekolekcijų vadovais padedu dvasines pra
tybas kasdieniame gyvenime atliekantiems
žmonėms. Džiaugiuosi, kad galiu dalytis
tuo, ką gavau per visus tuos eksperimentų,
studijų, praktikų ir maldos metus.
Paprastai visi ką tik kunigais įšventinti
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jėzuitai bent porą metų siunčiami dirbti į
jėzuitų gimnazijas, universitetus, rekolek
cijų namus, parapijas ir kitas Draugijos
institucijas, nes po keturių teologijos stu
dijų metų labai svarbu savo teorines žinias
ir dvasinio gyvenimo patirtį perduoti tikin
tiesiems ar Dievo tebeieškantiems žmo
nėms. Daugeliui jaunų kunigų šie metai
yra vienas didžiausių išbandymų, nes per
šį laiką privalai atrasti savo, kaip kunigo,
vietą šiandieniame pasaulyje. Iš savo ir
kitų jaunų kunigų patirties žinau, kad gy
venti pagal savo pašaukimą pliuralistinėje
dabarties visuomenėje labai nelengva…
Po šių kunigiškos praktikos metų vie
ni kunigai jėzuitai tęsia savo darbą toliau,
kiti skiriami ten, kur labiau reikalingi,
kur jų talentai bei sugebėjimai geriau pa
naudojami ir gali labiau atsiskleisti. Kai
kurie grįžta į universitetus tęsti teologijos
studijų doktorantūroje. Kartais renkasi ir
kitokias studijas pagal savo polinkius bei
provincijos reikmes. Pažįstu jėzuitų, stu
dijuojančių arba dėstančių universitetuose
ekonomiką, mediciną, psichologiją, muzi
ką, architektūrą ir kitką.
Be to, kiekvieno jėzuito gyvenime labai
svarbi yra asmeninė meditacija tyloje ir
bendruomeninė malda, nes visas mūsų
gyvenimas ir veikla yra paremtas šv. Ig
naco Lojolos dvasingumu. Malda
mums teikia stiprybės ir išminties
viską darant didesnei Dievo gar
bei.
Praėjus keleriems metams po
šventimų, jėzuitai paprastai siun
čiami į terciatą – trečiąjį išbandy
mą arba eksperimentą, trunkantį
apie devynis mėnesius. Terciato
programa dar vadinama „širdies
mokykla“. Joje dar kartą apmąs
tomas, pagilinamas ir sustiprina
mas kunigo ir jėzuito pašaukimas,
tarpusavyje dalijantis patirtimi bei
mokantis iš kitų tuo pačiu keliu
einančių Draugijos brolių. Gy

vendami terciato namų bendruomenėje,
panašiai kaip ir naujokyne, jėzuitai vėl
studijuoja Draugijos konstitucijas, gili
nasi į jėzuitų gyvenimo būdą bei aptaria
apaštalavimo prioritetus, dar kartą atlieka
trisdešimties dienų tylos rekolekcijas,
vėl dalyvauja vadinamuosiuose pasto
rac in iuos e eksp er im ent uos e dirbd am i
ligoninėse, slaugos namuose, benamių
ar gatv ės vaik ų cent ruos e, pab ėg ėl ių
stovyklose ir kitose neturtingųjų, vieni
šųjų ar visuomenės atstumtųjų paramos
įstaigose.
Taip pat rengiamasi ir iškilmingiems
įžadams, kuriuos baigęs terciatą netrukus
antrą ir paskutinį kartą gyvenime duo
da kiekvienas jėzuitas. Ir pirmieji įžadai
naujokyne, ir antrieji jėzuitų įžadai yra
amžinieji. Tik paskutinieji duodami iškil
mingai – per šv. Mišias bažnyčioje prieš
visą artimųjų, jėzuitų draugų, rėmėjų, ge
radarių ir tikinčiųjų bendruomenę. Šiais
įžadais ir baigiasi privalomas jėzuito ug
dymas. Tačiau nei kunigystės šventimai,
nei įžadai nėra galutinis tikslas. Tai – tik
priemonės siekiant to tikslo, kuriam yra
sukurtas kiekvienas žmogus – „šlovinti,
garbinti ir tarnauti Dievui, mūsų Viešpa
čiui…“ (iš šv. Ignaco Lojolos „Dvasinių
pratybų“).

Pirmasis palaiminimas
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Sekti paskui Dvasią
Tarp daugelio užsienio svečių, birželį atvykusių
į t. Ryčio Gurkšnio kunigystės šventimus, sutikome
ir seną lietuvių jėzuitų bičiulį t. Edwardą Schmidtą
iš Čikagos. Ilgametis nacionalinio Draugijos žurnalo
„Company“ redaktorius t. Schmidtas rugsėjo pabai
goje tapo Čikagos jėzuitų provincijos, vienijančios 220
jėzuitų, provincijolu. Šis mūsų pokalbis – dar viena
galimybė plačiau susipažinti su įvairiapusiška jėzuitų
veikla.
– 1960 m. baigiau Šv. Ignaco gimnaziją
Čikagoje. Tuo metu daug žmonių tapdavo
vienuoliais, tai buvo įprasta, labiau įprasta
nei dabar. Iš 250 kartu baigusių mokinių gal
7 tapome jėzuitais. Mane jėzuitai patraukė
tuo, kad mumis, moksleiviais, labai rūpino
si ir stengėsi mums padėti. Jie troško, kad
mes būtume ne tik tikintys, bet suvoktume,
ką tikime. Mane tai traukė, jaudino. Aš irgi
norėjau taip gyventi.
Prad žioj e, kaip ir daug um a jėz uit ų,
dvejus metus buvau naujokas, dar dvejus
studijavau klasikinius mokslus, vėliau – fi
losofiją. Specializavausi lingvistikoje ir
gavau magistro laipsnį. Vėliau, kaip įprasta,
trejus metus mokykloje mokytojavau. Dar
bas man patiko, bet nemaniau, kad esu labai
geras mokytojas. Tuo metu dar studijavau
ir teologiją. Kunigo tarnystę pradėjau kaip
Šv. Pranciškaus Ksavero universiteto Cin
cinatyje kapelionas, be to, tapau nedidelės
parapijos klebonu, ir tai man labai patiko.
Žinojau kiekvieną studentų gyvenimo as
pektą ir drauge buvau įsitraukęs į sielovadą
parapijoje: krikštynos, vestuvės (sutuokiau
apie 100 porų per 8 metus), laidotuvės – visas
žmogaus gyvenimas, nuo pradžios iki pabai
gos. Tai buvo nuostabus metas! Aš pats dar
jaunas, viskas nauja, jeigu susidurdavau su
kokiu nors pasipriešinimu, tai skatino dirbti
dar aktyviau. Taip sužinojau, ką galiu ir su
gebu.
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Neketinau to atsisakyti, bet tuo metu
jėzuitai įsteigė nacionalinį žurnalą „Com
pany“ ir turbūt provincijolas pagalvojo,
kad galėčiau pamėginti ką nors naujo. JAV
provincijolai apie žurnalą mąstė jau porą
metų, nes suprato, kad mes neturime jokio
būdo kalbėtis su savo draugais. Jie skaito tik
„New York Times“, „Time“ ar „Newsweek“,
jie žino, kas vyksta šalyje, bet mes negalime
papasakoti savo draugams, kas vyksta Jėzaus
Draugijoje.
Tad buvau įtrauktas į darbą žurnale.
Straipsnius rašiau ir anksčiau – mokyklo
je bei būdamas klebonu. Tačiau čia buvo
visai kas kita – prisidėjo rūpestis žurnalo
finansais, be to, 1982 m. teko persikelti į
Čikagą. Tačiau viliojo tai, kad čia dažnai
bendraudamas telefonu su įvairiausiuose
Amerikos kampeliuose gyvenančiais mū
sų skaitytojais galėjau pažinti dar daugiau
žmonių. Dievas mūsų gyvenime veikia labai
skirtingai, žmonės turi daugybę įvairių ta
lentų ir dovanų, tad žurnalas suteikia gerą
progą kiekvienam papasakoti savo istoriją.
O tu tampi tarsi tiltu tarp jų ir labai didelės
skaitytojų auditorijos. Dabar mūsų žurnalas
spausdinamas per 100 tūkst. egzempliorių
tiražu, tad jį galima rasti beveik visame
pasaulyje. Vien JAV yra 10 jėzuitų provin
cijų. Kai kurios iš jų žurnalą išsiuntinėja
dešimtims tūkstančių savo bičiulių. Taip visi
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nuostabūs žmonių darbai tampa žinomi…
– Jūsų pareigos ir veiklos pobūdis kei
čiasi. Kokias viltis ir planus puoselėjate?
– Kai sužinai, jog tavo kandidatūra iškel
ta provincijolo pareigoms užimti, pradedi
galvoti, kad negali to daryti, nes yra tiek
nuostabių žmonių, kurie gali tai atlikti ge
riau. Spėju, kad viena iš priežasčių, kodėl
paskyrė būtent mane, buvo darbas „Com
pany“, leidęs man pažinti jėzuitų gyvenimą
visame pasaulyje. Aš susitikdavau su žmo
nėmis ne tik iš Lietuvos, bet ir Vokietijos,
Kinijos, Japonijos, Filipinų, Australijos,
Indijos... Tai tapo mano gyvenimo dalimi,
jie visi man rūpi. Bet kaip tai padės Čikagos
provincijai, nežinau.
Mes turime du universitetus, jiems reikėtų skirti dar 10 jėzuitų, bet nėra iš kur.
Turime 5 gimnazijas, kuriose mokosi 9–12
klasių moksleiviai. Viena iš jų – nauja mo
kykla meksikiečių bendruomenėje, ir tai
labai džiugu. Kiekviena iš šių gimnazijų ar
universitetų gyvena savitą gyvenimą. Turi
me du rekolekcijų centrus ir dvi parapijas.
Daug jėzuitų dirba kitose parapijose bei
įvairiuose „Company“ projektuose. Tačiau
ką darysime, kai mūsų vis mažiau ir mažiau,
į ką pirmiausiai kreipsime dėmesį? Kaip
priimti sprendimą, kai yra du prašymai, o

„Company“ redakcijoje

galima skirti tik vieną žmogų?..
Kai iškyla nauja problema, paprastai
ieškome ir naujų galimybių. Jėzuitai ėmėsi

didelės iniciatyvos visame pasaulyje telkda
mi jėgas darbui su AIDS ligoniais Afrikoje.
Taip pat prieš 20 metų buvo įsteigta gana
sėkmingai veikianti jėzuitų tarnyba pabė
gėliams (JRS). Bet nuveikti darbai negali
mūsų sulaikyti nuo minčių apie tai, kur
Bažnyčia mus kviečia dabar. Juk esame
žmonės, kurie turime sekti paskui Dvasią.
Jei Dvasia mums sako judėti, judame, o jei
liepia sustoti, sustojame. Jei ragina kur nors
pasukti, sukame. Turime klausyti, kur ji mus
veda ir būti jai ištikimi.
Aš nebijau šio darbo, bet dar neturiu vi
sų reikiamų atsakymų. O norėčiau juos turėti
(juokiasi). Bet jėzuitai provincijoje mane labai
palaiko. Be to, mes labai stengiamės bendra
darbiauti su pasauliečiais. Tai labai svarbu ir
labai gera, tuo dabar rūpinasi ir visa Bažnyčia.
Nuolat galvojame, kaip palaikyti pasauliečių
dvasią, kaip pasitarnauti, kad ji būtų laisva, ir
žmonėms kiltų naujų idėjų bei planų.
– Kiek paš auk im ų sul auk ia te sav o
provincijoje?
– Neseniai tris jėzuitus įšventinome kuni
gais, trys ar keturi pradės naujokyną, jį tęsia
dar trys. Vyrai, kurie pas mus ateina, dažnai
yra vyresni negu tada, kai aš stojau į Draugi
ją. Bendravau su dviem iš būsimų naujokų.
Vienas tik ką baigė Šv. Pranciškaus Ksavero
universitetą, kitas – Lojolos universitetą. Nuo
stabūs žmonės. Norėčiau, kad jų būtų dvigubai
daugiau, bet mes darome ką galime skatin
dami pašaukimus, ir neprarasdami vilties
priimame iš Dievo tai, ką jis mums duoda.
– Kokie yra Čikagos provincijos pri
oritetai dabar, kai jūsų darbams jėzuitų
stinga?
– Viena iš problemų, kuri JAV egzistavo
ir vėl atgyja, yra rasizmas. Prieš pusantrų
metų Cincinatyje labai paaštrėjo santykiai
tarp afroamerikiečių bendruomenės ir bal
taod žių. Šv. Pranciškaus Ksavero universi
teto prezidentas t. Michael Graham ir ten
dirbantis t. John LaRocca aktyviai bendrauja
su universiteto kaimynystėje gyvenančiomis
bendruomenėmis ir labai atsakingai ieško,
ką galima padaryti, kad situacija pagerėtų.
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JAV jėzuitų žurnalas „Company“
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Prieš porą metų ankstesnysis provincijolas t.
Richard Baumann Cincinačio afroamerikie
čių bendruomenėje įsteigė jėzuitų namus,
kad ten gyvendami geriau matytume esa
mą padėtį. Ir mes jau pastebime šio darbo
rezultatus. Tad mums labai svarbu ir toliau
išlikti šalia.
Trečdalį JAV katalikų greitai sudarys
atvykėliai iš Lotynų Amerikos, kur kal
bama ispaniškai. Ypač daug meksikiečių.
Šiuo metu ši bendruomenė taip pat kelia
daug socialinių ir politinių problemų. Tad
privalome būti jautrūs ir energingi, turėti
lakią vaizduotę, kad nuveiktume tai, ką
privalome… Žodžiu, turime priimti iššūkį,
kurį mums meta susiklosčiusios aplinkybės.
Mūsų provincija Čikagoje rado naują
būdą apaštalauti, apie kurį pradėjome gal
voti dar prieš 7–8 metus. Jis sukėlė didelį
atgarsį visoje šalyje. Paskutiniame „Com
pany“ žurnalo numeryje rašėme apie naujas
„krištolo spindulių“ mokyklas, jau pradė
jusias plisti po šalį. Prieš keletą mėnesių
kompanijos „Microsoft“ fondas skyrė 18
mln. dolerių analizei, ar šis naujo pobūdžio
mokyklos modelis gali būti taikomas kitur.
Tai labai džiugina. Vadinasi, nors mūsų pa
jėgos ir nedidelės, polėkio dar turime!
– Kuo „krištolo spindulių“ mokyklos
ypatingos, jeigu jomis susidomėjo net kom
panija „Microsoft“?
– Galvoti apie jas pirmiausiai privertė
materialūs dalykai. Siūlėme, kad mokiniai
keturias dienas per savaitę mokytųsi, o
penktą eitų dirbti ir taip galėtų susimokėti už
mokslą. Čikagos oro uostas, bankai, įmonės
ir kontoros sutiko priimti po mokinį. Pir
madienį ateina vienas mokinys, antradienį
kitas, trečiadienį dar vienas... Kitą savaitę
vėl tie patys keičiasi. Dirbdami jie įgyja
patirties, susitinka su darbuotojais, privalo
pakeisti aplinką ir pamato platesnį pasau
lį, be to, gauna galimybę vėliau mokytis
aukštosiose mokyklose, o neturtingoms
meksikiečių šeimoms tai yra labai daug.
Dėl darbo mokslo metai yra ilgesni, tačiau
kompanijos, darbdaviai labai myli mokinius
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ir mano, kad šis sumanymas yra puikus.
Prieš penkerius metus kilo klausimas, kas
atsitiktų ekonomikos nuosmukio atveju, kai
darbuotojai atleidžiami? Ar tada vaikai taps
pigia darbo jėga? Bet taip neįvyko. Kom
panijos juos myli, jų nori. Žinoma, miestas,
kuriame steigiamos tokios mokyklos, turi
būti pakankamai didelis, kad mokiniams
užtektų darbo vietų.
Antras labai svarus dalykas – stengia
masi, kad jauni žmonės neprarastų savosios
kultūros, savųjų šaknų ir netaptų eiliniais
anglakalbiais. Dėl to visi mokytojai privalo
mokėti ispanų ir anglų kalbas. Mes sten
giamės parodyti, kad jų kultūra, jų šeimos
patirtis yra labai svarbi ir kad ją būtina
išsaugoti. Šis judėjimas jau plinta ir į kitas
JAV valstijas, tuo užsiima ne vien jėzuitai.
Maždaug prieš 20 metų kai kurios jė
zuitų provincijos pradėjo steigti mokyklas
jaunesniems mokiniams nuo penktos klasės
(dažniausiai jėzuitų mokyklose yra tiktai
9–12 klasės). Jos vadinasi Nativity mokyk
los, nes pirmoji buvo įsteigta Nativity para
pijoje Niujorke. Tai – kitoks modelis, kuris
irgi pasiteisino. Šios mokyklos stengiasi
įsiskverbti į bendruomenes, kur vaikai ne
turi galimybių mokytis arba kur valstybinės
mokyklos yra silpnos.
– Jūs seniai pažįstate lietuvius jėzuitus,
dirbančius JAV. Kaip ši pažintis užsimezgė?
– Mokykloje mano klasėje mokėsi lietu
viai, ukrainiečiai, lenkai, jugoslavai – žmonės
iš visos Rytų Europos. Buvo 1956–1960 m.
ir daugelis dar kalbėjo su akcentu. Tad aš ži
nojau apie padėtį Rytų Europoje, pažinojau
lietuvių savo klasėje, o vykdamas į mokyklą
autobusu matydavau šalia Madonna Della
Strada (Pakelės Marijos) koplyčios statomus
lietuvių jėzuitų namus. Apie Lietuvos pro
vinciją sužinojau sutikęs jėzuitų scholastikus.
Man atrodo, jų buvo du, bet prisimenu tik
Algimantą Kezį, nes su juo susipažinau dar
mokykloje. Kai sugrįžau į Čikagą ir pradėjau
dirbti žurnale, susipažinau su t. A. Saulaičiu.
Drauge eidavome į vyresniųjų susirinkimus.
Man, kaip ir visiems, jis padarė labai didelį

įspūdį.
Per t. Antaną dar labiau susidomėjau Lie
tuva. Pirmą kartą atvykti pas jus bandžiau dar
1990 m., bet negalėjau gauti vizos iš Sovie
tų Sąjungos. 1991 m. per Maskvą pagaliau
atvykau. Mane pasitiko t. A. Gražulis, aš jį
pažinojau, nes buvo atvykęs į Čikagą mo
kytis anglų kalbos. Jis mane nuvežė į butą
Universiteto gatvėje, kur laukė t. J. Boruta.
Buvo gruodis – tamsu ir šalta. Labai įdomi
patirtis… Kai 1993 m. baigėsi mano šešerių
su puse metų bendruomenės vyresniojo tar
nystė, norėjau kur nors išvykti, ir provincijolas
leido dviems mėnesiams keliauti į Lietuvą.
Kaune naujokus mokiau vokiečių kalbos,
nes buvau ją studijavęs, o jiems tuo metu
reikėjo dėstytojo. Per porą mėnesių sutikau
daugumą provincijos jėzuitų. T. A. Baniulis
buvo seminarijos rektorius, ten jau dirbo t. L.
Zaremba, su kuriuo galėjome laisvai kalbėtis
angliškai. Lankiausi pas jėzuitus Vilniuje,
Šiauliuose. Susitikau ir kai kuriuos naujokus.
Mačiau, koks čia gyvenimas ir koks sunkus
jis gali būti. Kai atvykau dar po dvejų metų,
jau buvo penki pirmamečiai naujokai. Buvo
įdomus laikas. Jaučiausi laimingas, galėda
mas jį išgyventi. Čikagoje tuo metu būrėsi
taryba lėšoms Lietuvos ir Latvijos provincijai
rinkti (Baltic Jesuit Board). Aš drauge su Tadu
Kulbiu ir kitais tapau šios tarybos nariu. Nuo

Lėšų telkimo taryba su svečiais iš Lietuvos.
Tadas Kulbis stovi pirmas iš kairės

to laiko su jais ir dirbu. Tai – mano devinta ar
dešimta kelionė į Lietuvą.
– Ar tenka pasidomėti, kaip naudojami
jūsų surinkti pinigai?
– Be abejo. Norėčiau, kad kiekvienas,
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dirbantis šioje taryboje, galėtų čia atvykti ir
pamatyti, ką mūsų surinkti pinigai gali padary
ti. Nuostabu, kaip Vilniuje ir Kaune tvarkomi
pastatai! Ne vienas amerikietis jėzuitas labai
stebėjosi, kiek daug galima nuveikti turint
tokius ribotus išteklius. Norėčiau, kad dau
giau žmonių įsitrauktų į mūsų darbą. Be to,
taryba neseniai patyrė didelę netektį – mirė
jos vadovas Patrick Head. Jis buvo nuostabus
žmogus, Čikagoje turėjęs daug įvairių ryšių.
Dabar Tadui Kulbiui tenka rūpintis, kas galėtų
velionį pakeisti.
– Girdėjome jus turint senų lietuviškų
žemėlapių kolekciją. Kaip atsirado šis po
mėgis?
– Domiuosi ne tik Lietuvos žemėlapiais.  
Žmonės net nežino, kokia tai vertybė! Kartais,
kai sekasi, ką nors randu senų knygų parduotu
vėje. Turiu vieną Vilniaus žemėlapį, kuriame
dar nėra Šv. Kazimiero bažnyčios, ir 1750
m. Vokietijos jėzuitų asistencijos žemėlapį,
kuriame Lietuva yra jos dalis. Tie žemėlapiai
atspindi daugiausia jėzuitų ryšius. Tačiau
būdamas vienuolis negaliu į tai pasinerti ir
žemėlapiams išleisti tūkstančius dolerių…
– Neseniai vos išsigelbėjote iš griūvančio
namo. Ką šis išgyvenimas jums reiškia?
– Mano bendruomenė gyvena dviejuose
netoli vienas kito stovinčiuose namuose. Vieną
balandžio šeštadienio vakarą savo kambaryje pa
jutau, kad namas dreba. Kartais panašiai būna,
kai pravažiuoja didelė mašina. Bet po kelių
minučių išgirdau sirenas ir nusprendęs, kad
čia kažkas rimta, išėjau laukan. Maniau, kad
šalia vykstančiose statybose (buvo iškastas
gilus griovys) kas nors atsitiko. Priėjęs pastato
kampą pamačiau, kad viena mūsų namo siena
slenka žemyn. Jame gyvenome keturiese ir
du svečiai, jauni jėzuitai. Gaisrininkai apėjo
tuščią namą ir išnešė kelis daiktus. Vienas
tėvas taip pat dar suspėjo pasiimti keletą smul
kmenų, priklausiusių jo tėvui, bei kompiuterio
diskus, kuriuose buvo išsaugota labai daug
darbų. Kitas nustvėrė keletą drabužių. Niekas
neįsivaizdavo, kad į namus nebegrįšime. Naktį
sužinojome, kad pastatas turi būti nugriautas,
nes yra pavojingas. Dviejų vyrų tuo metu ne
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buvo, tad sugrįžę jo neberado. Vienas svečias
kitą dieną turėjo vykti į Kaliforniją, tačiau
kartu su namu dingo jo lagaminai, bilietai ir
kt.
Tą naktį praradome viską, ką turėjome. Čia
buvo mūsų bendruomenės centras: virtuvė,
biblioteka, kompiuteriai, darbo kambariai...
Kadangi esame jėzuitai, daug turto neturime,
bet buvo drabužiai, darbai, likę kompiuteriuo
se, rankraščiai, šeimyninės nuotraukos... Nors
ir stengiamės prie daiktų neprisirišti, nes kada
nors juos vis tiek reikės palikti, bet kol vaikštome
šia žeme, daiktai, kurie mus sieja su kitais žmo
nėmis, yra brangūs. Tačiau mes patys esame
kur kas daugiau! Tad svarbiausia, kad likome
gyvi. Be to, išliko ryšiai su šeima, su broliais
jėzuitais. O tai yra brangiausia…
Mūsų kaimynystėje gyvena labai geri
žmonės. Jie mums padėjo viskuo, kad galė
tume gyventi toliau. Jei aplinkiniai tiesia pa
galbos ranką, reikia pakilti ir tęsti gyvenimą.
Tai katastrofa, bet ne pabaiga…
– Žurnalą „Laiškai bičiuliams“ pavarto
vaikinai, besidomintys jėzuitų gyvenimu ir
veikla. Ką galėtumėte pasakyti tiems, kurie
galvoja apie tokį pašaukimą?
– O, jei jie būtų atėję į Šv. Kazimiero baž
nyčią tą birželio šeštadienį, kai čia vyko Ryčio
kunigystės šventimai! Manau, tai, ką čia patyrė
me, ir atskleidė, kas yra pašaukimas – visų pirma
dalijimasis savo dovanomis su visa tikinčiųjų
bendruomene, su visa Bažnyčia.
Aš sakyčiau: pasitikėkit, tirkit, skaitykit,
melskitės, kalbėkitės su jėzuitais, su žmo
nėmis, kurie džiaugiasi savuoju pašaukimu.
Aplinkui yra džiugių žmonių – ir čia jų matau,
– kurie žino, kad pasirinko teisingai. Aišku,
kiekviename kelyje iškyla sunkumų, bet ga
limybė tarnauti, galimybė daryti gera, žinoti,
kad dėl tavojo pašaukimo žmonės tavimi pa
sitiki, yra nepaprasta – juk ypatingu būdu tu
tampi tų žmonių gyvenimo dalimi!..
– Dėkojame už pokalbį ir jūsų nuoširdžią
meilę Lietuvai.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė ir
t. Rytis Gurkšnys, SJ
Parengė ses. Ramunė Murauskaitė, SJE

Tikëjimo gyvenimas

T. Anicetas Tamošaits, SJ

Dievo priešo
taktika ir...
laimėjimai
Grumtynės su priešu

Šv. Ignacą Lojolą pagrįstai vadiname
didžiuoju kovotoju. Jo paties atsivertimas,
galima sakyti, prasideda mūšio lauke gi
nant Pamplonos tvirtovę, kur jis sužeidžia
mas. Paskui tėviškėje sveikdamas Ignacas
nutaria atiduoti jėgas kitokiai kovai – nebe
tarnaujant žemiškam valdovui, o daug kil
nesniam – Kristui.
Mintis apie kovą eina per visas jo pa
rašytas Dvasines pratybas, žinomas po
puliariu Rekolekcijų vardu. Prisiminkime,
pavyzdžiui, du ten pateiktus vaizdinius
maldai: kontempliaciją apie karaliaus pa
šaukimą ir meditaciją apie dvi vėliavas.
Pirmajame žemiškojo karaliaus ragini
mas kovoti kartu su juo, vėliau dalijantis
pergale bei garbe, padeda kontempliuoti
amžinojo karaliaus Kristaus gyvenimą, o
antrajame galime įsivaizduoti dvi kariuo
menės stovyklas: vieną – Kristaus, kitą –
Liuciferio, – ir kaip jie abu telkia žmones
po savo vėliavomis. Pratybos baigiamos
nuoroda, kaip užimti teisingą poziciją ko
vojančioje Bažnyčioje.
Kaunamasi ne su kuo kitu, o su prie
šais. Svarbiausias iš jų yra ir lieka piktoji
dvasia. Ignacas ne vienoje Pratybų vietoje
kalba apie šio mūsų nedraugo taktiką, pats
iš savo patirties nemažai apie ją išmany
damas.
Dvasinio gyvenimo mokytojai nurodo
vieną ano Dievo priešo taktikos bruožą:
ten, kur jis negali žmogaus tiesiogiai suvi

lioti, kad darytų bloga, stengiasi jam įpiršti
mažesnį gėrį, kad nukreiptų nuo didesnio.
Kadangi tai, ką siūlo ar ragina daryti, yra
gera, doro žmogaus neatbaido, dažnai net
gi nesukelia įtarimo, kad čia – piktosios
dvasios pinklės.
Nelaimei, kalbėdami apie vieną itin
svarbų, tiesiog pagrindinį dalyką – krikš
čionio požiūrį į Kristų – galime sakyti,
kad kone visi esame į tas pinkles papuolę.
Mat piktajai dvasiai pavyko vienpusiškai
pabrėžti Kristaus dievystę užgožiant jo
žmogystę. Tai atnešė, kaip netrukus pa
matysime, labai blogų padarinių. Kad būtų
aiškiau, santykį tarp dievystės ir žmogystės
Kristuje iliustruokime vienu pavyzdžiu –
įsivaizduokime karavaną, artėjantį prie
oazės.

Oazė dykumoje

Kai per dykumą keliauja karavanas,
visi nekantrauja kuo greičiau prijoti oazę.
Ten yra mielo pavėsio po medžiais, gaivi
nančio šaltinio vandens, trumpai sakant,–
džiug aus poilsio saulės neg ailesting ai
kep int iems, įkait us io smėl io plat yb es
įveikusiems žmonėms ir jų gyvuliams.
Ir viršum dykumos, ir viršum oazės
plieskia ta pati kaitri saulė. Tad kodėl
dykumoje – vien jos kaitinamas smėlis,
o oazėje – tos pačios saulės auginamos
palmės, nokinami vaisiai, daiginama sod
ri žolė? Tą patį klausimą galime kelti ir
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žvelgdami į Žemės rutulį vaizduojantį gaublį.
Ties pusiauju saulė plieskia visur vienodai.
Tad kodėl Afrikoje kilometrų kilometrus tę
siasi Sacharos dykuma, o Šiaurės Brazilijoje,
Kolumbijoje ir Ekvadore auga puikūs, tankūs
miškai, veši plantacijos? Juk ne vienas mūsų
tikriausiai gardžiuojamės aromatinga Kolum
bijos plantacijų kava ar Ekvadoro bananais.
Šie kraštai yra tartum viena plati žaliuojanti
oazė. Iš kur toks skirtumas? Atsakymą žino
visi: dykumoje – vien tik kaitri saulė, o oazė
je arba minėtuose kraštuose be saulės yra ir
vandens arba bent jau drėgmės.

Dievystė ir žmogystė Kristuje

Vadinasi, nors labai gera, viską daiginanti
ir auginanti yra saulė, ji tiktai kepina ir naikina,
jeigu nėra drėgmės. Jei vietoj saulės įsivaizduo
tume Kristaus dievystę, o vietoj drėgmės – jo
žmogystę, pamatytume analogiją Bažnyčios
istorijoje: kai dievystės saulė turėjo šviesti vie
na, atsieta nuo žmogystės drėgmės, ji ne tiek
gaivino ir augino, kiek niokojo.
Šios tragedijos šaknys siekia IV šimt
metį. Tuo metu kilo erezija, vadinama ari
jonizmu, neigusi, kad Kristus yra Dievas.
Suprantama, Bažnyčia su ja kovojo pabrėž
dama Kristaus dievystę. O velnias nebūtų
velnias, jei ir į šį Bažnyčios darbą neįkeltų
savo kanopos. Mes gi žinome, kad tyruose
jis gretinosi prie paties Jėzaus, norėdamas
savaip nukreipti jo mintis ir planus, o kai
tai nepavyko, pasivertęs šviesos angelu
stengėsi, kad vėliau kuo vienpusiškiau būtų
pabrėžiama Kristaus dievystė – tam, kad
atitolintų nuo jo žmones.
Jei pernelyg susitelkiame ties Kristaus
dievyste, netrunkame pamiršti, kad jis at
ėjo į žemę ne tam, kad būtų garbinamas,
bet kad taptų žmonių šeimos nariu ir tarsi
vyresnysis mūsų brolis vestų mus pas Tė
vą kaip jo įsūnytus vaikus. Kristus atėjo
pirmiausiai padėti žmonėms, nes yra At
pirkėjas. Argi per Paskutinę vakarienę jis
nesakė: „Aš esu jūsų tarpe kaip tas, kuris
tarnauja“ (Lk 22, 27)?
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Kilusi reakcija prieš arijonizmą Kristų,
kaip žmogaus atstovą ir advokatą, iki šiol
buvusį taip arti jo, tarytum pastūmėjo į
Dievo, įgavusio bauginantį įvaizdį, pusę.
Toks vienašališkas požiūris į Kristų visiš
kai iškreipė krikščionišką liturgijos, savęs
ir pasaulio suvokimą. Toliau kalbėdami
remsimės teologų ir istorikų išvadomis.

Kristaus imama bijoti

Įsivaizduokime Paskutinę vakarienę,
kitaip sakant, pirmąsias Mišias. Būrelis
žmonių su Išganytoju kaip draugai sėdi už
vieno stalo. O jis dalijasi su jais viskuo, ką
turi. Dabar šį geraširdžio, visus kviečiančio
Atpirkėjo įvaizdį nustelbia kitas: Mišiose
ant altoriaus išgąstingai nužengia Dievas, į
kurį žmogui dėl savo nuodėmingumo baugu
net pažvelgti.
Evangelijoje skaitome, kaip žmonės,
Atpirkėjo gerumo traukiami, veržėsi prie jo.
Dabar tinkintieji, jo dievystės baimindamiesi,
nuo jo traukiasi, mieliau ir saugiau jausdamie
si kur nors „bobinčiuje“. Komunija, anksčiau
savaime suprantama Mišių aukos dalis, darosi
retu įvykiu, paliktu keletui didžiųjų švenčių.
Tai nuėjo taip toli, kad Bažnyčiai teko tiesiog
lazda žmones prie Kristaus varyti: grasinti
sunkia nuodėme, kad bent vieną kartą metuo
se priimtų jį šv. Komunijoje. Meilės religija
pasidarė baimės religija.
Dramoje „Hamletas“ Šekspyras vieno
veikėjo lūpomis nustebęs sušunka: „Kaž
kas papuvę danų karalystėj!“ (Something
is rotten in the state of Denmark!) Ap
žvelgiant tai, ką aptarėme, norisi sakyti
pan ašiai: „Kažk as pap uv ę krikšč ion io
sąmonėj“. Papuvo – ir daug kur tebėra…
Taip vienpusiškas Kristaus suvokimas
sujaukė krikščionio požiūrį į liturgiją, į
kilniausią jos dalį – intymų krikščionio
jungimąsi su Išganytoju Eucharistijoje!

Menkavertiškumo jausmas

Antra, tai suniokojo krikščionio požiūrį
į save patį! Ir apaštalas Paulius, ir Bažny

T. V. Šimkūno nuotr.
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čios Tėvai, tokie kaip Augustinas ar Leonas
Didysis, kalba apie krikščionio kilnumą, jo
išaukštinimą, intymią bendrystę su Kristu
mi, lygindami ją su bendryste, esančia tarp
to paties kūno narių ir galvos, tarp medžio
šakų ir kamieno.
Turbūt visi esame girdėję popiežiaus
Leo n o Did žioj o par ag in im ą: „Paž ink,
krikščioni, savo kilnybę!“ Greičiausiai ži
nome ir tai, ką Augustinas pasakė viename
pamoksle (kokiu džiaugsmu to didžiojo
vyskupo širdį užlieja mintis apie mūsų
vienybę su Kristumi!): „Sveikinkime vie
nas kitą ir dėkokime
Dievui, kad esame ne
vien krikščionys, bet
Kristus... Stebėkimės
ir džiaukimės. Jei jis
– galva, mes – nariai.
Jis ir mes sudarome
vien ą piln ut in į as
menį, vieną Kristų!
Ir daugelyje Pauliaus
laiškų skaitome, kad
krikščionis yra Kris
taus kūno dalis, kad
jame gyvena Šventoji
Dvasia: „Argi neži
not e, kad jūs esat e
Dievo šventovė ir ju
myse gyvena Dievo
Dvasia?.. Dievo šven
tovė yra šventa, ir toji
šventovė – tai jūs!“
(1 Kor 3, 16–17).
O dabar tikintysis, Kristaus dievystės
bauginamas, žvelgia nebe į savo kilny
bę, o subeda akis į savo nuodėmingumą,
vis knaisiodamasis po savo klaidas. Jis
nebeįstengia galvoti apie save kaip apie
Šventosios Dvasios buveinę, krikščionis
neįsivaizduoja galįs būti suaustas su Kris
tumi į vieną šventą vienetą arba kad jame
galėtų apsigyventi pati Švč. Trejybė. Bet
juk kaip tik apie tai kalbėjo Jėzus: „Jei
kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir

mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime
ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23).
Koks siauras, koks skurdus ir koks
iškraipantis tiesą pasidarė krikščionio po
žiūris į save!

Pasaulis paliekamas pats sau
Trečia, tai visiškai nusiaubė krikščionio
požiūrį į pasaulį! Žinomas vokiečių teolo
gas Karolis Adamas savo veikale „Kristus
– mūsų brolis“ rašo: „Kur tikintieji mato
vien Kristaus dievystę, kur žvilgsnis dreba
prieš savo nuodėmė
mis žeidžiamą Dievą
ir jo nenuramina švel
ni mintis, kad Kristus
yra daug el io brol ių
Pirmagimis, nes nesu
vokiama, kad jau čia,
žem ėj e, gyv en am a
tam e Pirm ag im yj e,
ten jie gali tik melstis
ir guost is vien bū
sim uoj u, ate in anč iu
gyvenimu. Šiai žemei
bel iek a ats is kyr ėl io
Arsenijaus patarimas:
‘Bėk, tylėk, verk’“.
    Ar tikrovė
nėra skaudžiai patvir
tinusi šio vyro žodžių?
Kai krikščionys trau
kėsi nuo pasaulio, jų
vietą užėmė kiti. Dar
neseniai darbininkų mases vedė Marksas,
šiandien jaunąją kartą užvaldė nihilizmas,
o Indijos guru atvyksta mokyti mūsų,
krikščionių, Džiugiosios Naujienos išpa
žinėjų, kaip džiaugtis ir mokėti gyventi.

Priešo kėslų atpažinimas
Jau pradžioje minėjome, kad kovoto
jas Ignacas pateikia gerų taisyklių, kaip
atpažinti priešo kėslus ir į juos reaguoti.
Vieną jų randame Pratybų nr. 332–334.
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Kaip žinoti, ar geros ir šventos mintys yra
įkvėptos gerosios dvasios, ar Dievo priešo,
pasivertusio šviesos angelu? „Jeigu pra
džia, vidurys ir pabaiga, – sako Ignacas,
– yra visiškai geri ir veda tiktai į gera – žen
klas gerojo angelo. Bet jei įkvėptų minčių
eiga galiausiai pakrypsta į kokį nors blogą
ar blaškantį dalyką, [...] yra aiškus ženklas,
kad ateina iš blogosios dvasios“. Tad tu
rėtų būti visiškai aišku, kad tokių blogų
padarinių atnešęs vienpusiškas požiūris
į Kristaus dievystę buvo įkvėptas piktojo
priešo.
Kita Ignaco pateikta taisyklė kalba apie
reagavimą. Ji išsakyta dviem žodžiais, igna
ciškuoju agere contra – elgtis priešingai.
Šiuo atveju ji kaip tik liepia pabrėžti Kris
taus žmogystę prisimenant tas Evangelijos
vietas, kur ji geriausiai atsiskleidžia. Kai
tematome vien saulės išdegintus ir nu
siaubtus plotus dėl to, kad subedėme akis
tik į Kristaus dievystę, šios Evangelijos
vietos mus pasitinka ir yra tartum gaivi
nančios bei gydančios oazės sielai.
Prisiminkime ir Jono paliudytą Lozo
riaus prikėlimą. Be galo glaudūs Kristaus
ryšiai su Betanijos šeima rodo, kad jam,
kaip ir mums, draugystė yra labai brangi.
Matome Kristų, susijaudinusį dėl draugų
nelaimės, regime jį pravirkstantį, apie
draugus svajojantį, jiems tarnaujantį, net
nuplaunantį kojas…
Toks jis tebėra ir šiandien, sėdėdamas
Tėvo dešinėje. ,,Kristus vakar, šiandien
ir per amžius tas pats“, – primena mums
iškilmingi Pauliaus žodžiai (Žyd 13, 8).
Jie, kaip mename, buvo pasirinkti ir Jubi
liejinių metų šūkiu.
Tad pagaliau privalome liautis Kristų
nužmoginti ir skurdinti patys save. Į savo
mąstymą ir gyvenimą turime įsileisti kuo
daugiau džiugios, gaivios Kristaus žmogys
tės drėgmės, kad jo dievystės saulė darytų
mus ne Sacharos dykuma, o derlinga plan
tacija.
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Juan Arias

Dievas,
kurį netikiu
Aš niekada netikėsiu:
Dievą, užklumpantį iš silpnumo 	
nusidėjusį žmogų;
Dievą, smerkiantį materiją;
Dievą, kuriam patinka skausmas;
Dievą, uždegantį raudoną švie
są             	
žmogaus džiaugsmui;
Dievą, kuris žmogaus protą padaro 	
nevaisingą;
Dievą, laiminantį naujuosius
žmonijos kainus;
Dievą – magą ir kerėtoją;
Dievą, kuris elgiasi taip, kad jo bijotų;
Dievą, į kurį negalima kreiptis „Tu“;
Dievą – senelį, su kuriuo galima 		
elgtis, kaip nori;
Dievą, tampantį vienos Bažnyčios, 	
rasės ar kultūros monopoliu;
Dievą, kuriam nereikia žmogaus, 		
veikiančio pasaulyje;
Dievą – teisėją, visuomet laikantį 		
rankose nuostatus;
vienišą Dievą;
Dievą, kuris nesugeba šypsotis
matydamas žmonių pokštus;
Dievą, žaidžiantį pasmerkimu;
Dievą, siunčiantį į pragarą;
Dievą, nemokantį laukti;
Dievą, kuris per egzaminą visuomet
reikalauja, kad gaučiau „dešimt“;
Dievą, kurį gali paaiškinti filosofija;
Dievą, nepajėgų išgelbėti iš vargo;
Dievą, negalintį suprasti, kad vaikai
turi išsiteplioti ir yra užmaršūs;
Dievą, leidžiantį žmogui manyti, kad šis
gali atsisakyti būti žmogumi;

Dievą, nenorintį dalyvauti mūsų
šventėse;
Dievą, smerkiantį lytiškumą;
Dievą, grasinantį:
„Tu man sumokėsi“;
Dievą, kuris kartais gailisi suteikęs
žmogui laisvę;
Dievą tų, kurie mano mylį visus, nes
iš tiesų nemyli nė vieno;
Dievą, nesugebantį visko atnaujinti;
Dievą, niekada neverkusį dėl žmogaus;
Dievą, nebūnantį ten, kur pulsuoja
žmogiška meilė;
Dievą, neturintį slėpinių ir mūsų
nepranokstantį;
Dievą, kuriuo aš negalėčiau viltis
nepaisydamas bet kokios nevilties.

T. V. Šimkūno nuotr.

Taip, mano Dievas yra kitoks Dievas!
Mano Dievas nėra kietas, atšiaurus,
nejautrus, stoiškas, kančios nepa-	
liečiamas.
Mano Dievas yra trapus.
Jis – iš mano giminės. O aš – iš jo. Jis
yra žmogus, o aš – beveik Dievas.
Jis pamilo mano purvą, kad aš galėčiau
 	 mėgautis jo dieviškumu.
Meilė mano Dievą padarė trapų.
Mano Dievas pažino žmogišką 		
džiaugsmą, draugystę, žemės
ir jos daiktų skonį.
Mano Dievas alko, norėjo miego ir
ilsėjosi.
Mano Dievas buvo jautrus.
Mano Dievas supykdavo, buvo ugningas.
	 Ir buvo mielas kaip kūdikis.
Mano Dievą maitino motina, jis jautė
ir priėmė jos moterišką švelnumą.
Mano Dievas drebėjo
mirties akivaizdoje. Niekada 	 ne
mėgo kančios, niekada nebuvo ligos
bičiulis. Todėl gydė ligonius.
Mano Dievas kentėjo tremtį, buvo 	
persekiojamas ir koneveikiamas.

Mano Dievas, partrenktas žemėn,
pargriautas į purvą, išduotas, apleistas, nesuprastas,
ir toliau mylėjo.
Todėl mano Dievas nugalėjo mirtį ir
atnešė naują šios meilės vaisių –
Prisikėlimą.
Dabar mes visi – žmonės ir daiktai –
esame priskėlimo kelyje.
Daugeliui sunku priimti mano trapų
Dievą.
Mano Dievą, kuris verkia; mano
	 Dievą, kuris nesigina.
Sunku priimti Dievą, kuris yra Dievo
apleistas.
Mano Dievą, kuris turėjo mirti, kad
triumfuotų.
Mano Dievą, kuris plėšiką ir nusikaltėlį
	 paskelbė pirmuoju savo Bažnyčios
šventuoju.
Mano jauną Dievą, mirštantį,
apkaltinus politine agitacija.
Mano Dievą – pranašą ir kunigą, –
patiriantį gėdingiausią
visų inkvizicijos laikų mirtį.
Sunku priimti mano Dievą –
gyvybės draugą.
Mano Dievą, į kurį dantis galando
visos pagundos.
Mano Dievą, prakaitavusį krauju prieš
priimant Tėvo valią.
Sunku priimti tokį Dievą.
Šį mano trapų Dievą tiems,
kurie mano
galį triumfuoti tik nugalėdami;
kurie ginasi tik žudydami;
kurie įsitikinę, kad išganymas
 	 reikalauja vien pastangų, o ne noro
priimti dovaną;
kuriems nuodėmė yra tai,
kas žmogiška;
kurie šventąjį laiko stoiku, o Kristų
– angelu.
Sunku priimti mano trapų Dievą
tiems, kurie toliau įsivaizduoja 	
Dievą, nepanašų į žmogų.

27

Tikëjimo gyvenimas

Rekolekcijos pagal šv.
Ignacą kiekvieną dieną –
tai būdas, kaip šių dienų
pasaulyje, jo sūkuryje rasti
akimirką sustoti. Sustoti ne
tam, kad taptum pasyvi ir
viskam abejinga, bet kad
suprastum, kas esi ir ką
reiškia tavo buvimas.
Tai – laikas, kai prisi
lieti prie to, kas svarbiausia
ir esmingiausia. Prisilieti
prie Dievo Žodžio. O Jis
paima tave už rankos ir iš
lėto, taikydamasis prie tavo
ėjimo ritmo ir būdo, veda iš
miglos į Amžinąją Šviesą.
Jeig u leis ies i, jeig u
atrasi akimirką tylos savo
skubriame, darbų ir įtam
pos kupiname gyvenime,
išgirsi tai, ko trokšta ir il
gisi tavo širdis.
Jolita
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Kartas nuo karto gyvenimas priverčia patikėti Koheleto
knygos autoriaus žodžių teisingumu, kad nauji dalykai tėra
tik gerai užmiršta sena. Panašiai atsitiko ir su rekolekcijomis
kasdieniame gyvenime. Lietuvoje apie jas mažai kas tėra
girdėjęs, nebent vienas kitas Vilniuje, Kaune ar Šiauliuose,
kur jėzuitų bažnyčiose kiekvienais metais susiburia tokių
rekolekcijų grupelės.
Iš tiesų jokio rato išradinėti nereikėjo. Jau pats šv. Igna
cas Lojola savo Dvasinėse pratybose numatė, kad toli gražu
ne kiekvienas turės laiko jo siūlomoms trisdešimties dienų
dvasinėms pratyboms – rekolekcijoms. Tačiau norinčių
jas atlikti tikrai bus. Ką daryti? Devynioliktoje įžanginėje
Pratybų pastaboje Ignacas rašo: „Tas, kuris yra išsilavinęs
bei gabus, bet įsitraukęs į viešą gyvenimą ar užimtas svar
biais reikalais, tegu kasdien pratyboms skiria po pusantros
valandos. Jam reikia paaiškinti žmogaus sukūrimo tikslą,
po to per pusvalandį galima išdėstyti ypatingąjį sąžinės
tyrimą, o po jo – bendrąjį ir būdą, kaip atlikti išpažintį bei
priimti Komuniją. Tris dienas kiekvieną rytą po valandą tegu
atlieka meditaciją apie pirmą, antrą ir trečią nuodėmes, po
to per kitas tris dienas tą pačią valandą – meditaciją apie
nuodėmių seką, po to dar tris dienas tą pačią valandą – apie
bausmes už nuodėmes“ ir t. t.
Trumpai tariant, norintis ir pajėgiantis atlikti dvasines
pratybas, tačiau neturintis tam laiko, tai gali daryti ne nuo
visų darbų pasitraukęs į rekolekcijų namų tylą, o likdamas
prie savo įprastų užsiėmimų ir tik pastoviai kasdien skirda
mas laiko tyliai maldai pagal Dvasinių pratybų medžiagą.
Atliekantis šias pratybas ne tik nuolat apmąsto Šventąjį
Raštą, bet ir atidžiai žvelgia į visą savo gyvenimą, gerai
žinodamas, kad jame veikia Dievas. Jo veikimą pastebėti
padeda kasdienis sąžinės tyrimas. Kartą per savaitę susi
tinkama su rekolekcijų vadovu arba grupelėje dalijamasi
maldos patyrimu. Tokios rekolekcijos gali trukti įvairiai:
paprastesnės – keletą ar keliolika savaičių, nuoseklios ir
pilnos – apie aštuonis mėnesius.

T. V. Šimkūno nuotr.

Rekolekcijos
kasdieniame
gyvenime

Tikëjimo gyvenimas
Dar XX a. pirmoje pusėje rekolekcijos
dažniausiai vykdavo vien klausantis vadovo
konferencijų ir jas apmąstant. Tačiau prie
šaltinių kvietęs sugrįžti posusirinkiminis
laikotarpis ir skubos bei įtampos kupinas
modernusis amžius privertė prisiminti šį
paprastą, tačiau tikrai puikų rekolekcijų
būdą, ypač paplitusį per paskutinįjį XX a.
dešimtmetį. Šiuo metu vien Vokietijoje į
tokias rekolekcijas kasmet įsitraukia apie 10
tūkst. žmonių. Žinoma, vieni jėzuitai jokiu
būdu nesuspėtų padėti visiems norintiems.
Tad į šį rekolekcijų sąjūdį yra įsitraukę
daugelis kitų – ne tik įvairių kongregacijų
vienuoliai, vienuolės, bet ir pasauliečiai.
Patyrę rekolekcijų naudą, jie būrėsi į Krikš
čioniško gyvenimo bendruomenes, gilinosi
į Dvasines pratybas, rengėsi tam, kad patys
galėtų joms vadovauti. Jėzuitai kartu su
bendradarbiais sukūrė programas, tarnau
jančias tūkstančiams žmonių. Šia medžiaga
dalijamasi tarpusavyje, ji verčiama į kitas
kalbas. Kai kas buvo parengta ir tokiomis
neįprastomis kalbomis kaip swahili ir cebu
ana. Lietuvoje naudojamės jėzuitų Josefo
Tetlowo, Hedwigo Lewiso, Marko Linko
(jo knygelę „Kvietimas“ 2002 m. išleido
„Katalikų pasaulio“ leidykla) ir kitų pa
rengta rekolekcijų kasdieniame gyvenime
medžiaga, pritaikyta Lietuvos sąlygoms.
Kaip ir kiekvienos rekolekcijos, taip ir
vykstančios kasdieniame gyvenime siekia
žmogui padėti iš naujo atgręžti savo gyve
nimą į Dievą. Jos žadina troškimą ir skatina
būti budriems Dievo meilei ir jo veikimui,
padeda pažinti save, savo nuodėmę ir pri
imti Dievo atleidimą. Pajuntame, kad mus
tokius, kokie esame – silpni ir klumpantys,
– Jėzus kviečia sekti juo, tęsti jo pradėtą
misiją. Todėl labai svarbu ne tik kuo ge
riau pažinti, bet ir nuolat kontempliuoti jo
gyvenimo slėpinius, priimti jo vertybes,
išsiugdyti jo vertinimo kriterijus ir mokytis
būti ištikimam iki mirties kaip Jėzus. Tačiau
rekolekcijos skirtos ne tam, kad pabėgtume
į savo pačių susikurtą „religinį“ pasaulį, o
kad sugrįžę į gyvenimą sugebėtume būti

Kristaus mokiniai ir sekėjai. Todėl toks
svarbus baigiamasis jų etapas – mokymasis
rasti Dievą kasdienybėje, visur ir visada.
Galima būtų paminėti daug bet kurių
rekolekcijų privalumų: jos ugdo pastovu
mą ir ištikimybę dvasiniam gyvenimui,
padeda vienam kitą palaikyti grupelėje ir
drauge suteikia galimybę pajusti tikrą tikin
čiųjų bendruomenę, t. y. Bažnyčią, atveria
galimybes naujai maldos patirčiai, parodo
ir leidžia atpažinti dvasių veikimą sieloje,
apsaugo nuo klaidų, kai reikia priimti rimtus
gyvenimo sprendimus, įgalina artimai pa
žinti Kristų ir užsidegti troškimu juo sekti.
Rekolekcijos padeda patirti, kad Dievas iš
tiesų yra gyvas, ir užmegzti su juo naują,
daug artimesnį ryšį. Tai ir yra esminis jų
bruožas. Juk jose ne klausomasi ar skaitoma
apie Dievą, o su juo kalbamasi: apie tikėji
mą, gyvenimą ir viską, kas jame vyksta.
Papasakoti galima tik apie išorinį Pra
tybų vyksmą, tačiau kiekvienas savaip jas
išgyvena, nes į kiekvieną Viešpats prabyla
asmeniškai ir nepakartojamai. Tai lieka
kiekvieno dvasiniu turtu tolimesniame gy
venime.
T. Lionginas Virbalas, SJ

Įsitraukiant į rekolekcijas tenka prisiimti
tam tikrą įsipareigojimą ir jo laikytis, tačiau
iš tiesų jis labai drausmina vidinį maldos
gyvenimą: atsiranda įprotis nuolat grįžti prie
maldos, prie Šventojo Rašto skaitinių. Man
labai patinka ignaciškasis metodas, – kad
Raštas ne tik skaitomas ir apmąstomas, bet
kartu tarytum permetamas tiltas į kasdienį
gyvenimą. Be to, kiekvienai rekolekcijų
dienai pateikiama dar ir kitokios medžia
gos – įvairių pasakojimų, istorijų, grožinės
literatūros ištraukų. Tad į nurodytą temą
gilinamasi lyg ir keliais lygmenimis. Tai
gerokai praturtindavo apmąstymus, galė
davau pasirinkti, kas man labiau prabyla.
Didžiausias rekolekcijų privalumas, –
kad tau garantuotos 32 maldos savaitės,
kad nuolat esi bendraminčių būrelyje, kuris
tave labai praturtina. Man labai patiko, kad
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Tikëjimo gyvenimas
susitikimuose dalijantis mintimis nebūdavo
diskusijų, kad mūsų patirtys nebuvo verti
namos kaip teisingos ar klaidingos ir kad
nereikėjo siekti kokio nors tobulumo – pa
sakodavai, kaip savaitė praėjo būtent tau,
nors pradžioje ir kildavo didelė pagunda
savo pasisakymą lyginti su kitų – atrodo,
kad kitas žmogus tai išgyveno giliau, kad
jo patirtis yra ypatinga.
Be to, labai geras yra siūlymas savo
apm ąst ym us užr aš yt i, nes perž velgd a
mas užrašus gali pam at yt i nauj us sav o
vidinio gyvenimo aspektus arba tai, kas
jame stringa. Pvz., aš atradau ir vieną ne
išnarpliotą žmogiškų santykių mazgą, dar
neišspręstą problemą, kurios kitaip gal ir
nebūčiau pastebėjusi.
O ignaciška malda jau nuo seno patiko,
nes mąstant nuolat raginama tai įsivaizduo
ti, įtraukti visus savo pojūčius. Tokiu būdu
Šventasis Raštas man pasidarė daug gyves
nis, įgijo daugiau spalvų ir emocijų. Dabar,
kai jau rekolekcijos pasibaigė, ir aš kur nors
– per pamokslą ar kitur – išgirstu skaitinį iš
to, kas buvo apmąstyta, ties kuo jau kartą
buvau sustojusi, toji ištrauka man yra kur
kas iškalbingesnė, galima sakyti, savesnė.

kaip galima jį priimti drauge išlaikant vidinę
ramybę. Buvo pateikti net tam tikri pratimai,
kaip meldžiantis reaguoti į aplinką, apie
kuriuos anksčiau nieko nežinojau.
…Prieš Kalėdas pajutau, kad manyje
kažkas vyksta, keičiasi. Iš pradžių, atrodo,
tik paskaitai, kas nurodyta, apmąstai, pa
sidaliji mintimis su kitais, tačiau po kurio
laiko pajunti, kad tai tampa gyva, duoda
vaisių – atsiranda naujų minčių, naujų įžval
gų, suvoki, kad tokiu požiūriu, kaip siūloma

Rasa

…Tuo metu skaičiau Senąjį Testamentą,
baigiau Pakartoto Įstatymo knygą, pradėjau
Jozuės ir tiesiog sustojau ties vienu sakiniu:
tuoj pat turite pereiti per Jordaną. Tuoj pat!..
Supratau, kad Dievas kviečia kažkur eiti, bet
nežinojau kur. Vienas bičiulis pasiūlė daly
vauti rekolekcijose. Ir man pasidarė aišku,
ką aš turiu toliau daryti: gyventi pagal šv.
Ignaco rekolekcijas, kol paaiškės, kas yra
tas perėjimas per Jordaną…
Iš pradžių viskas atrodė truputį mecha
niška, dirbtina. Iki tol apmąstydama Šven
tąjį Raštą nebuvau įpratusi taip stipriai pasitelkti vaizduotę, tad šis patarimas buvo kiek
svetimas. Tačiau po kurio laiko įsitikinau,
kad jis labai padeda, ypač kai sunku susi
kaupti. Meldžiantis visada trukdo aplinkos
triukšmas, o per šias rekolekcijas supratau,
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rekolekcijose, pati kai kurių dalykų niekada
nebandei vertinti.
Per rekolekcijas Dievas parodė, kad iš
tiesų esu labai vieniša ir kad mano vidinis
gyvenimas labai skurdus. O žmogus vieni
šas dėl to, kad jo ryšys su Dievu yra nusilpęs
arba visai nutrūkęs. Tad savo apmąstymams
įgijau tarytum atspirties tašką, per šį suvokimą
atsiverdavo ir kitos paslaptys, pvz., kas yra
Nazaretas, nes tai buvo ir mano nazaretas –
skurdas, vienatvė ir laukimas. Ne Betliejaus, o
Nazareto neturtas atsiveria, kai nuolat lauki…

Tikëjimo gyvenimas
Kai mąstėme apie Lozorių, išgyvenau
tarsi jo kapo būseną, nes mane irgi gaubė
prietema, jaučiausi tarytum rūsyje, iš kurio
durims prasivėrus galėjau išeiti… Be to,
pradėjau geriau suvokti, apie kokį kamba
rėlį kalba Jėzus, ragindamas į jį eiti ir mels
tis, – kad būtent tai ir yra mano vienatvės,
mano tikrojo neturto bei laukimo vieta.
Galbūt tik dabar suvokiau, kas yra vidinė
malda – juk mes nepaliaujamai meldžiamės
savo gelmėje, tik ne visada jinai mums atsi
veria… Atsiskleidė man ir Mortos-Marijos
paslaptis, – kas iš tiesų yra vidinis ir išorinis
gyvenimas, kad pastarasis tik laikinas, o
tikri, nepraeinantys dalykai, tikroji istorija
ir tikroji kelionė į Dievą vyksta mano viduje
ir kad tai niekada nebus iš manęs atimta.
Taip aš ir gyvenau per rekolekcijas, po
truputį vis labiau grimzdama į savo gelmę iki
to susitikimo su Dievu, po kurio žmogus jau
niekada nebesijaučia vienišas. O nuostabiau
sia buvo paskutinė – susikaupimo – diena.
Rekolekcijų vadovas kun. Lionginas mums
pateikė apmąstymų nuorodas, ir tame lape
lyje aš pamačiau ištrauką iš Pakartoto Įstaty
mo knygos apie perėjimą per Jordaną, kuria
užbaigiau Šventojo Rašto skaitymą prieš
rekolekcijas. Tada galutinai įsitikinau, kad
ne aš pati nusprendžiau pratybose dalyvauti
– mane vedė Dievas, o rekolekcijos buvo jo
įrankis ir pagalba man. Ir apskirtai manau,
kad tai ne Ignaco rekolekcijos, o greičiau
Dievo rekolekcijos per šv. Ignacą.
Rima

Rekolekcijos gana greitai tampa kas
dienio gyvenimo dalimi, lyg ir nebelieka
to pirminio naujumo, tačiau nuolat reikia
nepamiršti ignaciško klausimo: o kodėl tą
darau? Rinkdamasis šias rekolekcijas aš
ieškojau tam tikros struktūros, kuri padėtų
pamatyti, koks yra mano ryšys su Dievu,
su pačiu savimi, kad apskritai galėčiau per
žvelgti savo tikėjimą ne tik analitiškai, bet
kad tai būtų tarytum praktinis katekizmas.
Palaipsniui įsitikinau, kad rekolekcijų
užduotys yra tarytum žmogaus griaučiai ar

kaulai, ant kurių viskas laikosi. Nors kas
dieniame gyvenime rekolekcijų poveikis
beveik nepastebimas, tačiau būtent jų dėka
tą patį gyvenimą galima gyventi kitaip. Juk
kartais Dievo, kaip ir artimo žmogaus, su
kuriuo kartu gyveni, pradedi nebepastebė
ti. O kai nuolat skiri Dievui laiko, nuolat
klausaisi jo Žodžio, lyg ir pažadini atmintį,
kad ir ką darytum, nuolat prisimeni, kad
jis yra čia, su tavimi. Tai yra svarbiausia ir
nepastebimai daug ką keičia, leidžia kitaip
pamatyti.
Antra vertus, kasdieniame gyvenime
šios pratybos gal net ir per intensyvios.
Neįmanoma pasinaudoti viskuo, kas pa
teikiama, nes jeigu kas nors, kokia nors
Šventojo Rašto vieta, iš tiesų paliečia širdį,
norisi su ja ilgiau pasilikti, kad ji vis kalbėtų
ir kalbėtų, o kai tema veja temą, negali sau
to leisti. Manau, kad prie šių vietų galėtume
dar kartą grįžti su tais, kuriems tai artima,
kad nebūtume varžomi laiko. Arba norėčiau
atlikti asmenines rekolekcijas su dvasiniu
paly-dėtoju, kad galėčiau išsiaiškinti, kas
man yra aktualu, kad kai kurias temas bū
tų galima išsemti iki galo. Grupės patirtys
dažnai būdavo visiškai skirtingos – kas
sunkiausia vienam, kitam atrodo esą visiškai
lengva. Dėl to asmeniniai žmonių liudijimai
grupelės susirinkimuose man buvo didžiau
sia dovana. Per kitų žmonių patirtį, kaip jie
kartu su manimi 8 mėnesius ėjo tuo pačiu
keliu, vyko tikrai dideli atradimai.
Manau, kad rekolekcijų sėkmė daug pri
klausė ir nuo labai kruopštaus jų vadovo kun.
Liongino darbo, nuo to, kokius tekstus jis
siūlydavo kiekvienai dienai. Kartais išgyven
davau tikrai nuostabių akimirkų – visai naujai
prabildavo arba pats Šventasis Raštas, kurio
ištraukos buvo parinktos labai nuosekliai ir
priderintos prie liturginių metų, arba istorijos,
pateikiamos kaip papildomas komentaras
apmąstomai temai. Mačiau didelį vadovo
atidumą, jautėsi viską vienijanti dvasia – tai
irgi buvo stiprus liudijimas man.
O pačią maldą, kurios būdų buvo siū
loma tikrai daug, įsivaizdavau kiek kitaip.
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Man norėjosi tuos būdus panaudoti ne tik
asmeniškai, ne vien individualiai, o visiems
kartu meldžiantis. Tai galėjau patirti tiktai
tada, kai rekolekcijų viduryje visi kartu sa
vaitgalį praleidome Trinapolio rekolekcijų
namuose.
Rimas

Į ilgąsias šv. Ignaco rekolekcijas įsitrau
kė dauguma prieš tai dalyvavusių trum
posiose rekolekcijose. Aš pati labai ilgai
abejojau, kaip man seksis, gal aš jau per
sena… Tačiau iš tiesų rekolekcijos buvo
nuostabios! Labai įdomi medžiaga kasdie
niams apmąstymams. Parsinešusi lapelį
namo, tiesiog turėdavau save sulaikyti, kad
perskaityčiau tik tos dienos tekstą, nes bū
davo labai įdomu, kas ten, ateityje….
Dažniausiai melsdavausi vakarais, tačiau
netyčia ėmiau atsibusti visa valanda anks
čiau, negu man reikia, ir pradėjau melstis
rytais, nes jau nebegalėdavau ištverti, vis gal
vodavau, ką man atneš ši diena. Rekolekcijos
teikė tikrą atgaivą sielai, ramybę, ypač tomis
dienomis, kai darbe kildavo sunkumų. Mano
darbas techninis, esu sekretorė, nuolat tenka
skubėti, namo dažnai pareinu pervargusi, bet
kai panyru į maldą, atrodo, lyg ranka viską
nuima. O darbe, kai pasidaro labai sunku,
pažvelgiu į Jėzaus paveikslėlį, kurį ten esu
pasikabinusi, prisimenu psalmės žodžius,
kad Viešpats mane gano, ir žinau, jog viską
ištversiu. Ir kitais atvejais vis iškyla kokia
nors mintis iš rekolekcijų, kurią galima pri
taikyti kasdienėse situacijose. Tai – tiesiog
neišsemiamas šaltinis.
Rekolekcijose labai gera būti kartu su
kitais, dėl to gaila, kad jos pasibaigė. Dabar
bandome burtis į Krikščioniško gyvenimo
bendruomenę, vadinamąją KGB. Būtinai
reikia ir kitiems perteikti tai, ką mes išgy
venome, kad dar daugiau žmonių tokias
rekolekcijas pasirinktų.
Janina

Ankstesnės trijų mėnesių rekolekcijos
man buvo labai trumpos, daug kam tiesiog
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neužteko laiko, tad norėjosi labiau įsigilinti,
suprasti ir pajusti tai, kas jose siūloma, bei
susigaudyti savyje.
Šiose rekolekcijose mokiausi to, ko man
labai trūko – pakantumo ir tolerancijos. Juk
susirinkome visi tokie skirtingi, su visiškai
skirtingomis patirtimis, kai kurios nuomo
nės man atrodydavo nesuvokiamos ir net
nepriimtinos. Dabar į tai jau galiu reaguoti,
sakydama: Viešpatie, kokie mes įvairūs ir
kaip tai įdomu!..
Anksčiau nuolat keldavau klausimą:
kodėl aš nepatinku pati sau? Jeigu Viešpats
mane priima tokią, kodėl prieš kitus turiu
atrodyti geresnė, gražesnė, tobulesnė? Re
kolekcijos man padėjo priimti ne tik save,
bet ir kitą, nes suvokiau, kad Dievas smerkia
ne žmogų, o poelgį. Tad jei kas nors bjauriai
pasielgia, nebepuolu iš karto teisti, nes su
prantu, kad nebūtinai dėl to tas žmogus yra
blogas. Nežinau, kodėl jis taip pasielgė, kaip
yra iš tiesų.
Po rekolekcijų kitaip priimu ir patį Jėzų.
Apskritai Dievas tapo draugu, kai reikia pe
ties šalia, jis yra Tėvas, kai reikia paguodos,
patarimo ar pabarimo, Viešpats – kai noriu
šlovinti, garbinti, dėkoti. Mes mokėmės
Dievą matyti visur, dėl to dabar galiu at
pažinti įstabiausią Dievo veikimą ir mažy
čiame gėlės žiedelyje, ir draugo šypsnyje.
Ir Šventasis Raštas dabar jau kalba ne vien
tik tekstu, bet ir per įvykius, per žmones, per
santykius. Jis jau prabyla kasdienybėje…
Žinoma, rekolekcijos – ne kokia pagal
vė, kuri tau pakišama, kai griūni. Griūni ir
toliau, ir užsigauni, ir labai skaudžiai. Bet
dabar jau įstengiu pamatyti priežastis, kodėl
užsigavau, kodėl mano poelgio padariniai
tokie skaudūs, nebekaltindama aplinkinių
ar aplinkybių. Dėl to jaučiuosi tvirtesnė,
atsirado daugiau ramybės, mažiau beliko
baimės.
Man atrodo, ne vienam šios rekolekci
jos, šv. Ignaco maldos būdai, padėjo atskirti
maldą nuo poteriavimo, nors, aišku, parai
džiui jo nurodymų įgyvendinti neįmanoma.
Tačiau perskaičius visus pasiūlymus, kad ir

Tikëjimo gyvenimas
kokie jie pasirodytų, niekada nereikia sa
kyti, kad tai ne man. Viskas ateina darant,
mėginant, norint. Ir tos gilios kontemplia
cijos patirtys, kurias prisimenu iki šiol…
Jos išlieka ir tam tikru momentu duoda tiek
daug stiprybės! Visos smulkmenos, kurios
tuo metu atrodė nereikšmingos, koks nors
Šventojo Rašto sakinys ar įvykis, ar net
vaizduotės sukurta situacija vėl iškyla ir
sustiprina vėliau, kai labai reikia, kai būna
sunku.
Pvz., mūsų susitikimuose aš dažnai kel
davau klausimą, su kuriuo nuolat susiduriu:
kiek galima apkrauti darbu tą patį žmogų?
Kaip į tai reikėtų reaguoti? Kartą grįžtu na
mo, atsiverčiu naują lapelį būsimai savaitei,
o ten toks tekstas: „Kas nors turi tai padaryti.
Kodėl aš? Kas nors turi tai padaryti. O kodėl
ne aš? Šias dvi frazes skiria moralinės evo
liucijos šimtmečiai…“ Štai ir atsakymas!..
Rekolekcijas galiu laikyti mokykla,
kurioje mokėmės gyventi. Tik man visada
būdavo per maža laiko, kad galėčiau viską
įsisavinti. Pateikta medžiaga tokia plati, kad
tų savaičių reikėtų kur kas daugiau nei tris
dešimt dvi…

kuosi. Apsispręsti medituojant ir meldžian
tis. Teoriškai tai suprantama, o praktiškai
atlikti sunku. Kiekvienąkart, ieškodamas
Dievo valios ir pasirinkdamas, vis dėlto ri
zikuoji suklysti. Tačiau dabar aš žinau, kad
galiu leisti sau rizikuoti. Jis nepasitraukia
nuo manęs, jei aš klystu, Dievas remia mane
ir gelbsti, kai renkuosi klaidingai. Svarbiau
sia, kad rinkčiausi gera valia ir iš meilės.
Supratau, kad teisingiausias kelias yra
tas, kuriame yra kryžius. Tas, kuris iš pirmo
žvilgsnio atrodo sunkesnis, nemalonus. Tas,
kuris reikalauja atsižadėti, atsisakyti, pasiau
koti, suvaržyti save. Tas, kuriame pirmasis
klausimas yra: „Ką duosiu aš?“ O ne: „Ką
duos man?“ Jei renkuosi kryžių, išlieku
su Jėzumi. Tuomet piktasis neturi ką man
pasiūlyti. Viskas, ką jis gali, – tiktai „iš
kreipti“ Dievo darbus, tiktai pasiūlyti rinktis
mažesnį gėrį vietoj didesnio. Malonumais,
saldumu, kokia nors „šviesa“ ar „gėriu“ gali
suvilioti ir jis. Kryžiumi – nesuvilios.

Živilė

Į rekolekcijas atėjau jausdamasi ne
saugi. Nebijojau sutikti nežinią maldoje,
tačiau bijojau jos gyvenime, kasdienybėje.
Buvo sunku priimti sprendimus, nes ieško
dama Dievo valios labai bijojau suklysti.
Buvo nesaugu išlikti dabartyje savaip ne
planuojant rytdienos.
Svarbiausia, ką gavau rekolekcijose, –
mano esminis pašaukimas, kurį suradau. Su
pratau, kad jis yra mano, kaip krikščionės,
šerdis, apie kurią sukasi visas mano gyveni
mas. Tai – brangiausia dovana, brangiausia
žinia iš Dievo, skirta man ir tik man. Joje
viskas, ko man reikia: kryptis, kvietimas,
šauksmas, jėga, stiprybė, paguoda, ramybė
ir poilsis.
Vienas pagrindinių šių pratybų akcentų
buvo pasirinkimas, apsisprendimas. Ignacas
moko apsispręsti, kaip, kodėl ir ką aš ren

Visų puodynių, kep
tuvių ir prikaistuvių Die
ve! Kadangi negaliu tapti
šventa, darydama nuostabius darbus, nei pra
leisti nakties, budėdama
su Tavimi, nei mistiškai
nusiteikusi kontempliuo
-ti aušrą, padaryk mane
šventą, ruošiant valgį ir
plaunant indus...
Fay Inchfawn

Parengė Jūratė Grabytė
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T. Gintaras Vitkus, SJ,
Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius,
Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų
asociacijos pirmininkas

Katalikiškas ugdymas:
kuo gyvename šiandien
Tos spalio dienos ir mūsų svečiams,
ir mums patiems buvo labai įspūdingos.
Penk iol ik a jėz uit ų, iš įvair ių Eur op os
šalių atvykusių ir pirmą kartą lankančių
Lietuvą, nesitikėjo išvysti nacionalinės
operos spektaklį „Ugnis ir tikėjimas“ su
spalvingais šokiais ir atliekamą bent tri
mis kalbomis (lotynų, prūsų ir lietuvių),
išg irst i tok į subt il ų chor in į gied oj im ą
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje ar Šv. Kazi
miero bažnyčioje, kur bent devyni chorai
spalio 11 d. buvo susirinkę paminėti kom
pozitoriaus Fausto Strolės. Dar vėliau jie
negailėjo komplimentų keliems Kauno
jėzuitų gimnazijos abiturientams ir jų va
dovei už puikiai parengtus debatus tema
„Narkotikų testavimas mokykloje turėtų
būti privalomas“. Kulautuvos rekolekcijų
namuose svečiai susipažino su Lietuvos
jėzuitų mokyklų vertybinio ugdymo siste
ma, nuotaikingoje ir draugiškoje aplinkoje
Vilniuje susitiko su kardinolu A. J. Bačkiu,
kuris labai domėjosi jėzuitų
bei kitų katalikiškų mokyklų
būkle įvairiose šalyse.
Ši svečių grupė – tai JEC
SE (Europos jėzuitų švietimo
kom it et o) nar iai, jėz uit ai ir
pasauliečiai, kurie provincijolų
paprašyti savo šalyse koordi
nuoja jėzuitų mokyklų veiklą.
Komiteto pirmininku susitikime
šešeriems metams išrinktas bel
gas pasaulietis Paul Yperman.
Kasmet vienoje ar kitoje šalyje
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komitetas susirenka aptarti jėzuitų švieti
mo būklę Europoje ir nuspręsti, kaip rea
guoti į naujai iškylančius iššūkius. Keletą
paskutiniųjų metų jo dėmesys sutelktas į
pokomunistinius kraštus. Pernai Varšuvoje
į keturias dienas trukusį kongresą „Moky
masis gyventi dau-gialypėje visuomenėje:
edukaciniai, socialiniai ir etiniai aspektai“
buvo susirinkę per 150 mokyklų direkto
rių. Šiemet spalio 8–12 d. susitikimas vyko
Vilniuje, kitais metais vengrai pakvies į
Miškolcų gimnaziją.
Vilniaus susitikime paaiškėjo, kad jėzui
tų mokyklos ir toliau minimos tarp geriausių
savo šalyse, į jas patenka ne visi norintys.
Vienas svarbiausių iššūkių, kylančių visoms
mokykloms, – kaip globalizacijos veikiamo
je sekuliarioje ir pliuralistinėje visuomenėje
išlaikyti katalikišką-ignacišką tapatumą bei
dalyvauti kultūros ir tikėjimo dialoge bei
Bažnyčios evangelizacinėje misijoje. Pasta
raisiais metais jėzuitų mokyklose daug daro

Susitikimas Vilniaus gimnazijoje

Gimnazijose
ma diegiant vadinamąją ignacišką
pedagoginę paradigmą, kurios
esmė – ugdyti gebėjimą apmąstyti
patirtį ir tuo remiantis priimti ge
riausius sprendimus bei pasirinkti
tinkamiausius būdus veikti, o
vėliau – įvertinti rezultatus ir patį
procesą, kaip jie buvo pasiekti.
Daugiau kaip pusė visų Eu
rop os jėz uit ų mok ykl ų veik ia
Ispanijoje (46), daug Prancūzijo
je. Sunkiausia šiuo metu Italijos
provincijai, kur katalikiškos ir
jėzuitų mokyklos viena po kitos
uždaromos, nes dėl nepalankaus
Švietimo įstatymo nebeįmanoma
jų išlaikyti. Belgijoje, kur kata
likiškos mokyklos sudaro abso
liučią mokyklų daugumą, aukš
čiausi Švietimo ministerijos pa Jėzuitų mokyklos Europoje
reigūnai jų atžvilgiu užėmė gana
nedraugišką poziciją. Didžiojoje
delės Lietuvos jėzuitų provincijos užmojis
Britanijoje įvairių religinių bendruomenių išlaikyti dvi gimnazijas yra tikrai drąsus ir
mokyklos pelnė didelį vyriausybės pasitikė reikšmingas. Jie skatino ir toliau aktyviai
jimą ir pripažinimą, o kartu ir investicijas bendradarbiauti su pasauliečiais, dalijo
(per paskutiniuosius metus, vyriausybei si patirtimi, kaip į gimnazijos gyvenimą
užtikrinus finansavimą, čia atidaryta bent įtraukti tėvus, kuriems pirmiausiai tenka
100 naujų įvairioms religinėms denomina atsakomybė už savo vaikų ugdymą. Nuo
cijoms priklausančių mokyklų). Tam padėjo lat prisimename, kad jėzuitų mokyklose
oficialių  tyrimų rezultatai – paaiškėjo, kad svarbiausi trys dalykai: stiprus akademinis
net ir varginguose rajonuose įsikūrusių tokių ugdymas, vertybinės programos mokiniams
mokyklų mokiniai nacionalinius egzaminus bei mokytojams (savaitgalio rekolekcijos)
išlaiko daug geriau, šių mokyklų vadyba ir visuomenei naudingos veiklos sistema.
efektyvesnė, mokyklose kur kas stipresnė Tai leidžia siekti dermės tarp ugdomo in
bendruomenė ir geresnis mikroklimatas.
telekto, kritiško mąstymo, kompetencijos
Steigiamos ar atkuriamos mokyklos ir ir noro bei gebėjimo atjausti kitus ir daryti
pokomunistiniuose kraštuose: per dešimt gera. Paskutiniaisiais dešimtmečiais jėzuitų
metų dvi mokyklos atsirado Lietuvoje, po mokyklos stengiasi diegti supratimą, kad
vieną Vengrijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, mo krikščioniškas tikėjimas turi veikti kas
kyklas atidaryti jau planuojama Slovėnijoje, dieninį asmens ir visuomenės gyvenimą,
galbūt net ir Serbijoje. Lenkijos jėzuitai darydamas jį teisingesnį ir kilnesnį.
daug dėmesio skiria pedagoginių centrų ir
Supažindindami su jėzuitų gimnazijo
kitų mokytojus rengiančių ar kvalifikaciją mis Lietuvoje galėjome džiaugtis vis didė
keliančių institucijų kūrimui, kitais metais jančiu jų autoritetu, augančiu gimnazistų
žadama  atidaryti dar vieną gimnaziją ir li skaičiumi. Šiais metais Vilniaus gimnazijoje
cėjų.
mokosi 605, Kauno – 720 mokiniai. Abitu
Svečiai pripažino, kad palyginti nedi rientai sėkmingai (ne mažiau 90%) įstoja į
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aukštąsias mokyklas. Kartu aptarėme ir jau
keletą metų esančią dviprasmišką situaciją
dėl Vilniaus savivaldybės nenoro skirti ūkio
lėšų privačios Vilniaus jėzuitų gimnazijos
patalpų išlaikymui (šildymui, apšvietimui ir
pan.). Kauno gimnazija, de jure priklausy
dama savivaldybei, didesnių finansinių pro
blemų dėl pastatų išlaikymo neturi, tačiau
yra nuolat raginama atsisakyti 5–8 klasių ir
priimti tik aplinkinio rajono mokinius. Šie
metai bus lemtingi apsisprendžiant, ar gim
nazijai tapti privačia, ar vadinamąja dviejų
steigėjų.
Panašios problemos kyla ir daugeliui
kitų Lietuvos katalikiškų mokyklų, dažnai
gyvuojančių daug sunkiau. Mat šiuo metu
dėl kunigų trūkumo vyskupams sunku ras
ti tinkamų kapelionų mokyklų sielovadai
bei suteikti joms finansinę paramą. Taigi,
kurti katalikišką ar bent katalikiškos ug
dymo krypties mokyklą yra labai sunku.
Tam pasiryžtantys pasauliečiai tikrai imasi
sudėtingo ir labai dažnai nepakankamai
įvertinamo darbo. Dėl to nenuostabu, kad
per pastaruosius penkerius metus neatsirado
nė vienos naujos katalikiškos mokyklos.
Jau dešimt metų katalikiškų mokyk
lų gyvenime reikšmingą vaidmenį atlieka
Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų
asociacija (LKMPA). Ji vienija daugiau
kaip 30 katalikiško ugdymo įstaigų, kuriose
darbuojasi maždaug 900 pedagogų, mokosi
apie 8,5 tūkst. moksleivių. Svarbiausios iš
jų yra 3 gimnazijos – 2 jėzuitų bei Kretingos
pranciškonų – bei 10 vidurinių mokyklų, tarp
kurių paminėtinos Klaipėdos P. Mašioto,
Marijampolės marijonų, Utenos „Saulės“,
Panevėžio K. Paltaroko, Vilniaus „Versmės“
mokyklos. Pastarojoje jau beveik dešimt me
tų integruojami neįgalūs vaikai. Džiaugiamės
12 pradinių mokyklų ir mokyklų su vaikų
darželiais, 3 katalikiškais vaikų lopšeliaisdarželiais.
LKMPA atstovauja katalikiškų švietimo
įstaigų interesams, apibendrina ir skleidžia
katalikiškų mokyklų darbo patirtį, propaguo
ja katalikiško švietimo idėjas, padeda kelti
katalikiško ugdymo kokybę.
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Asociacija bendradarbiauja su Europos
katalikiško švietimo komitetu (CEEC),
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos katechetikos centru ir kitomis or
ganizacijomis. Matydamas nevienodą katali
kiškų mokyklų padėtį Lietuvoje, Asociacijos
sekretoriatas užsibrėžė tikslą Lietuvos kata
likiškose mokyklose įdiegti programas bei
rengti seminarus, pedagogams padedančius
atskleisti, kas yra katalikiška mokykla bei
praktikoje įgyvendinti pagrindinius jos prin
cipus. Jau keletą metų rengiama vertybinio
ugdymo integravimo programa „Šventumo
pojūtis“, kuri bus gera pagalbinė medžiaga
mokytojams, padedanti susieti dalyko žinias
su pasaulėžiūrinėmis įžvalgomis. Ateityje
planuojama kurti mokytojų katalikiškoms
mokykloms rengimo centrą ar katalikiško
ugdymo centrą.
Dar viena svarbi LKMPA veiklos sritis
– lėšų paieška. Tai ypač aktuali nevalsty
binių katalikiškų mokyklų problema. Šiuo
metu pagrindiniai Asociacijos rėmėjai yra
„Communicantes“ ir „Renovabis“ fondai.
Svarbius šaltinius savo projektams įgy
vendinti sekretoriatas ir atskiros mokyklos
prarado mirus mus globojusiam prelatui J.
Prunskiui bei sumažėjus Lietuvių katalikų
religinės šalpos fondo ištekliams. Antra
vertus, privalome lėšų ieškoti ir patys. Jau
pradedama galvoti apie tai, kaip pritraukti
asmenines lėšas, pvz., Asociacijos narių
aukas. Tai yra normali nevyriausybinių or
ganizacijų praktika visame pasaulyje.
Katalikiško ugdymo tikslas buvo aiškiai
suformuluotas 1978 m. popiežiaus Jono
Pauliaus II laiške JAV nacionalinei švie
timo asociacijai: „Katalikiškas ugdymas
pirmiausia yra Kristaus perdavimas, ban
dymas atskleisti Kristų kitų žmonių gy
venimuose“. Tad katalikiškos mokyklos
siela ir šerdis yra krikščioniškoji žinia, o
mokyklos siekia savo pagrindinio tikslo –
ugdyti tvirtai įsitikinusius jaunus žmones,
pasiruošusius ir gebančius įnešti krikščio
nišką indėlį į socialinį, bendruomeninį ir
politinį gyvenimą. „Katalikiškos mokyk
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Vilniuje –
naujas direk
torius
Tęsiant jėzuitų švietimo tradiciją, ir Vilniaus akademijoje, ir po I pasaulinio
karo atkurtoje Kauno, ir dabar naujai atgimusiose Kauno ir Vilniaus jėzuitų gim
nazijose, direktoriais būdavo skiriami kunigai jėzuitai. Plėsdami ignaciškosios
pedagogikos tinklą po Vatikano II susirinkimo, mokyklų vadovų bei kitas atsa
kingas pareigas savo švietimo institucijoje jėzuitai vis dažniau siūlo užimti savo
bendradarbiams pasauliečiams vyrams ir moterims bei kitų vienuolijų broliams
ir seserims.
Buvusiam Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriui t. Antanui Gražuliui išvy
kus dirbti į Čikagą, naujuoju direktoriumi paskirtas šios gimnazijos mokytojas
Faustas Meškuotis. Štai ką apie save papasakojo jis pats.
1989 m., tuometiniame Vilniaus peda
goginiame institute studijuodamas istoriją,
pradėjau domėtis jaunimo organizacijų
veikla. Gerai atsimenu, kaip lapkričio 24
d. nuėjau į atkuriamąjį ateitininkų suva
žiavimą Moksleivių rūmuose. Paskui Ar
kikatedroje vyko Mišios, atlikau išpažintį.
Nors buvau jau 23-ejų sulaukęs tradicinis
katalikas, keliaudamas namo Saltoniškių
stotelėje Šeškinės kalno papėdėje patyriau
nepaprastą išgyvenimą, suvokiau, kad Die
vas tikrai yra gyvas – panašiai kaip Saulius,
Viešpaties numestas nuo arklio… Ši patirtis
pakeitė visą tolimesnį mano gyvenimą…
Dažnai ateidavau į Arkikatedrą, kur tuo
metu dirbo mano dvasios tėvas Antanas
Gražulis, kalbėdavausi ir su t. Jonu Bo
ruta, aiškindavausi man rūpimus dvasinio
gyvenimo klausimus. Po pusmečio, baigęs
trečiąjį instituto kursą, nusprendžiau stoti į
kunigų seminariją. Kadangi buvau susipaži

nęs su šv. Ignaco dvasingumu, maniau, kad
vėliau savo kelią siesiu su jėzuitais, tačiau
besimokydamas pirmajame seminarijos
kurse susitikau pranciškonus ir… patrau
kiau pranciškoniškojo dvasinio ugdymo
keliu – iš pradžių postulantūra Kretingoje,
vėliau naujokynas JAV.
Baigęs naujokyną, supratau, kad ir to
liau trokštu būti su Jėzumi, kad dvasinis
gyvenimas man labai svarbus, tačiau noriu
jį gyventi šeimoje. Beje, su būsimąja žmo
na susipažinau tik po metų! Ir visą laiką
svajojau, kad sulaukęs 35-erių jau būsiu
diakonas, tačiau man jau 37-eri, o nuolatinių
diakonų tarnystė pas mus tik dabar atsiran
da. Bet šios minties neatsisakau, tai tebėra
mano didžiausia svajonė…
Ir besimokydamas Kaune, ir atvykęs į
Kretingą buvau siunčiamas dirbti mokyklo
se, dėstyti tikybą bei savo tikėjimo patirtimi
liudyti, kas yra Dievas man. Dėl to vėliau
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net kurį laiką dvejojau, ar man būti istorijos,
ar tikybos mokytoju, tačiau 1998 m. neaki
vaizdžiai baigiau nutrauktas studijas ir tapau
istorijos, pilietinio ugdymo ir visuomenės
pagrindų mokytoju.
Pirmiausiai dirbau Kretingos II viduri
nėje mokykloje. Vėliau beveik trejus metus
buvau Kretingos rajono Kartenos vidurinės
mokyklos direktoriumi. Visada ilgėjausi
Vilniaus, nes čia gyvena ir mano, ir žmonos
tėvai, tačiau tik prieš metus atsirado istorijos
mokytojo vieta Jėzuitų gimnazijoje, kurioje
seniai svajojau dirbti.
Katalikiškos mokyklos privalumas tas,
kad čia moksleivis yra tarp bendraminčių.
Mūsų gimnazijoje kiekvienam mokiniui
skiriamas labai didelis dėmesys, nes mes
vadovaujamės šv. Ignaco cura personalis
principu. Antras labai svarbus dalykas yra
kapeliono darbas, padedantis dvasiškai ug
dyti jauną žmogų, remiantis ignaciškuoju
dvasingumu. Rekolekcijose, kurios rengia
mos kiekvienai klasių grupei, be kitų dalykų
skatinamas ir bendruomeniškumas. Mūsų
gimnazijos mokinių ir mokytojų santykiai
tikrai yra šilti ir draugiški. Pagrindinis gim
nazijos principas – „laisvė ir pareiga“. Mo
kinys yra laisvas, bet privalo būti atsakingas
už tai, ką daro. Be to, mūsų moksleiviai turi
įsitraukti į socialinį darbą – eiti į vaikų ar
senelių namus, nešioti maistą neįgaliesiems
ir t. t. Taip atk reip iam as jaun o
žmog aus dėm es ys į soc ial in es
art im o prob lem as. Praė jus iais
mokslo metais t. Antano Gražulio
pagrindinė mintis ir gimnazijos šū
kis buvo „Mylėkite ir tarnaukite“,
šiais metais šalia jo iškėlėme ir kitą:
„Mokykimės bendradarbiauti“.
Ats ir ad us nauj am vad ov ui,
visi klausia, kokie bus pokyčiai.
Pirmiausia stengsimės įvykdyti
tai, kas jau anksčiau numatyta,
pvz., šiais mokslo metais mokyk
loje vyks vidinis auditas. Dėmesys
bus kreipiamas į keturis aspektus:
kat al ik išk um ą, akad em išk um ą,
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bendruomeniškumą ir finansinę gimnazi
jos padėtį. Sieksime išsiaiškinti, ar mes iš
tiesų dirbame taip, kaip dera katalikiškai
mokyklai, kokia yra gimnazijos bendruo
menė, kokios mūsų problemos ir trūkumai,
ką reikėtų keisti, tobulinti ar įdiegti.
Be to, reikia tęsti sporto salės statybą,
galvoti apie naują kabinetų technologinę
įrangą, naujesnius kompiuterius. Būtina ap
šildyti gimnazijos stovyklavietės namelius,
kad juose ir žiemą galėtų vykti gimnazistų
rekolekcijos. Gyvenimas eina į priekį ir jis
pats kasdieną atneša pokyčių, į kuriuos tu
rime atitinkamai reaguoti.
Mūsų gimnazija, skirtingai nei Kauno
jėzuitų gimnazija, yra nevalstybinė. Su
prantama, mes vadovaujamės Švietimo
įstatymu bei Bendrojo ugdymo planais,
tačiau spręsdami vidaus gyvenimo klau
simus esame savarankiškesni, nes mūsų
steigėjas yra Lietuvos jėzuitų provincija
ir mes atsiskaitome jai. Šiemet mokyklos
administratoriumi ryšiams su provincija
palaikyti paskirtas br. Virgilijus Saulius, tai
man belieka vadovautis tuo pačiu principu:
„Bendradarbiaukime!“
Kodėl jėzuitai būtent man patikėjo di
rektoriaus pareigas, nežinau. Žinau viena
– kad labai noriu dirbti šioje gimnazijoje…

Rugsėjo 1-oji Šv. Kazimiero bažnyčioje

Prof. Leopoldas Digrys

Muzika
Šv. Kazimiero
bažnyčioje
Daugelis mūsų dar gerai prisimename,
kad sovietmečiu Šv. Kazimiero bažnyčia
buvo paversta ateizmo muziejumi. Į ją vėl
sugrįžus tėvams jėzuitams ir 1991 m. kovo
3 d. bažnyčią iš naujo pašventinus, jau
balandžio mėnesį Čikagos lietuvių jėzuitų
lėšomis čia buvo pastatyti skaitmeniniai
JAV „Allen“ firmos vargonai, kadangi
senieji neišliko. Pasitarę su tuometiniu
jėzuitų provincijolu t. Jonu Boruta nuta
rėme po Sumos bažnyčioje rengti sakra
linės muzikos koncertus, juos pav ad in ę
„Rel ig in ės muz ik os ir sus ik aup im o
pusvalandžiais“ (vėliau – valandom is).
Šių valandų tikslas – pratęsti šv. Mišių
suk urt ą dvas ing ą atm os fer ą. Kaip čia
neprisiminus kun. Č. Kavaliausko, ra
šiusio, kad nesuvokiamas susiliejimas su
tyriausia vargonų muzika jungia žmogų su
gryniausia dvasia...
Šis mūsų sumanymas tęsiasi jau trylik
ti metai. Ne viskas lengvai sekėsi, tačiau
stengėmės mokytis iš padarytų klaidų.
Viena didžiausių problemų buvo ta, kad
grodavome ir akompanuodavome ne tik
ru, o elektroniniu instrumentu. Bandėme
ieškoti lėšų naujiems tikriems vargonams.
Kadangi tokie instrumentai kainuoja kelis
milijonus, greitai įsitikinome, kad tai – be
viltiška svajonė. Liko vienintelis kelias

– ieškoti naudoto instrumento. Vokietijos
Karlsruhe – Durlacho miesto evangelikų
bažnyčioje 1968 m. „Oberlinger“ firma
buvo pastačiusi koncertinius 45 balsų
vargonus. Nepaisant labai geros šio instru
mento kokybės, vokiečių paminklosauga
nusprendė atstatyti XVIII a. čia stovėju
sius istorinius Stumm meistrų vargonus.
Tarpininkaujant vargonininkams, Tarp
tautinio M. K. Čiurlionio konkurso žiuri
nariams, 1968 m. pastatytą instrumentą (be
barokinio fasado ir 10 išlikusių istorinių
balsų) Karlsruhe – Durlacho bažnyčia už
simbolinę kainą pardavė Vilniaus miesto
savivaldybei.
Lietuvos vyriausybė skyrė lėšų šį in
strumentą išardyti, atvežti į Lietuvą ir
sumontuoti, užsakyti tikslias Vokietijoje
likusių balsų kopijas. Mūsų naudai be
sikeičiantis Vokietijos ir Lietuvos pinigų
kursas leido už sutaupytas lėšas nupirkti
varg on ams nauj ą var ikl į. Įsigijome ir
naujas dumples. Pakeitėme atgyvenusias
traktūros dalis, klaviatūros dangą. Šiuos
darbus atliko D. Sverdiolo firma „Orga
num“. Vokietijoje užsakėme tikslius ten
likusio istorinio fasado brėžinius. Jį puikiai
atgamino (tiesa, fasadas kol kas be puošy
bos, nes tam reikėtų dar 30–40 tūkst. litų)
nagingi Telšių meistrai. Pagal vokiečių
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mums perduotus brėžinius, nurodančius,
kaip išsidėstęs vargonų svoris, bažnyčioje
buvo sutvirtintas balkonas – juk vargonai
sveria 9,5 t! Be to, vietoje anksčiau var
gonuose buvusių 8 programų (Arkikated
ros ir Filharmonijos vargonai turi po 4)
nupirkome naujausią 3 tūkst. programų
kompiuterinę įrangą.
Tris mėnesius nuo ankstyvo ryto iki
vėlyvo vakaro plušėję vienas geriausių
Europoje intonatorių Norbert Späth ir jo
padėjėjas, Bonoje mokslus baigęs Laimis

Vargonai Šv. Kazimiero bažnyčioje

Pikutis, anksčiau šiuo instrumen
tu konc ert av us ių varg on ini nkų
Ludgero Lohmanno iš Štutgarto
bei Johanneso Gefferto iš Kiolno
nuomone, neatpažįstamai pakeitė
vargonų skambėjimą, pritaikę juos
gerokai erdvesnei Šv. Kazimiero
bažnyčiai.
Kol vargonai buvo gauti ir čia
pastatyti, prireikė aštuonerių su
pus e met ų. Gal ų gal e šių metų
birželio 6-osios vakarą jie prabilo
klaus yt oj ams. Liep os rugp jūč io
mėnesiais į Šv. Kristoforo vasaros
festivalio programą buvo įtrauktos
čia vykusios Tarptautinės sakralinės var
gonų muzikos valandos, kuriose dalyvavo
lietuvių, latvių, lenkų, austrų ir vokiečių
varg on ini nkai. Rugs ėj į Šv. Kazimiero
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bažnyčioje grojo tarptautinio M. K. Čiur
lionio vargonininkų konkurso dalyviai.
Dabar bažnyčioje vėl tęsiasi „Religi
nės muzikos ir susikaupimo valandos“,
kuriose dalyvauja ne tik vargonininkai,
bet ir geriausi, tarptautinį pripažinimą
pelnę šalies chorai, orkestrai, solistai: prof.
S. Sondeckio vadovaujamas simfoninis
orkestras, choras „Jauna muzika“, daini
ninkai V. Noreika, I. Milkevičiūtė, smui
kininkas V. Čepinskis ir daugelis kitų.
   Šias valandas rengia Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijos įsteigta
viešoji įstaiga „Religinės muzikos
centras“, įsikūrusi Šv. Kazimiero
bažnyčios patalpose. Prieš dvejus
metus jėzuitų provincija įsteigė ir
Kauno religinės muzikos centrą, su
kuriuo sėkmingai bendradarbiaujame.
  60 nemokamų geriausių atlikė
jų koncertų (už kuriuos jie taip pat
negauna jokio atlygio) per metus
– tikrai nemažai. Tad džiaugiamės,
kad religinės muzikos valandos Šv.
Kazimiero bažnyčioje ne tik teikia
dvasinę atgaivą čia susirinkusiems

... ir jų istorinis fasadas

žmonėms, bet ir tapo atsvara Lietuvoje
plintančiai masinei kultūrai.

Nauji leidiniai

T. Antanas Saulaitis, SJ,
savo dėmesiu nesiliauja džiu
ginęs sielovados darbuotojų,
pedagogų ir visų, kuriems
tenka susidurti su vaikų,

Antrasis leidinys – „Kito
link. II dalis. Žaidimai ir
sielovados pratimai jau
nimui“. Užpraeitą pavasarį

Metai su Šventuoju Raštu.
2004.

Skaitiniai kiekvienai dienai.
Maldos apaštalavimo
intencijos.

jaunimo ir suaugusiųjų sielo
vada, ugdymu bei katecheze:
šiemet pasirodė dvi knygos,
gal ės iančios būt i rimtu ir
patikimu ramsčiu visiems
triūsiantiems šioje srityje.
Pirmoji knyga, tiksliau
sak ant, did žiul is prat yb ų
sąs iuv in is – „Ate ik it e ir
pamatysite. Suaugusiųjų
įkrikšč ion in im o prog ra
ma“. Nors viršelyje parašy
ta, kad jo autorė yra Karen
Albertus, tačiau pasklaidę
įsitikinsite, kad geras treč
dalis autorystės priklauso
t. Antanui – pasaulyje po
puliarios knygos vertimas
pap ild yt as gaus yb e siel o

vados pratimų ir užduočių,
kurias ne tik parengė, bet
ir daugybę kartų praktiškai
išbandė pats pratimų auto
rius. Šis leidinys pirmiausiai
turėtų sudominti tuos, kurie
par ap ij os e vad ov auj a su
augusiųjų įkrikščioninimo,
kitaip – katechumenato, –
grupėms. Jame parengtos 49
susitikimų temos, apiman
čios svarbiausią Bažnyčios
mokymą ir tikėjimo tiesas.
Beje, šioje knygoje gau
su nuorodų į tekstus, kurių
šiame leidinyje... nėra. Ta
čiau nenusiminkite – netru
kus šie šaltiniai bus išleisti
atskira knyga.

pas ir od žius pirm aj ai šios
knygelės daliai, jos tiražas
buv o išg raibst yt as prak
tiškai dar ir nepradėjus jo
platinti. Tad teko tuoj pat
rengti antrąjį leidimą... Bi
jau, kad taip bus atsitikę ir
šįsyk – kai skaitysite „Laiš
kus bič iul iams“, než in au,
ar čia pristatomą t. Antano
knygutę bet kuriame knygy
ne lengvai įsigysite... Tai tik
įrodo, koks didžiulis tokio
pob ūd žio ugd ym ui skirt ų
leidŠis
inių2004
badasme
Lie
vo
je.do
tųtu
ka
len

Na, o ši knygelė skirta
darbui su paties įvairiausio  
amžiaus vaikais ir jaunimu
visokiomis sąlygomis – gat
vėje, lauke, stovykloje, namie.
Beje, užtikrinu, – jei ji parūptų
ir tėveliams, pamalonintos bū
tų ne tik atžalos, bet ir patys
gimdytojai. Smagus žaidimas
šiltuos namuos, žiemai į vartus
dantis galandant, būtų kaip tik
tai, kas šalčio ir tamsos įkandi
mus smarkiai sušvelnintų...

rius – nedidelė, patogi ne
šiotis knygelė, su Šventojo
Rašto skaitinių nuorodomis
kiekvienai metų dienai. Taip
pat nurodytos katalikiškos
šventės ir šventųjų minė
jimai bei kai kurios svar
besnės atmintinos dienos.
Naujovė: šių metų knygelėje
rasite patarimų, kaip melstis
su Šventuoju Raštu, ir ryto
bei vakaro maldas.

Elvyra Kučinskaitė

Kalendorių galėsite įsi
gyti Vilniaus šv. Kazimiero,
Šv. Jonų, Kauno šv. Pran
ciškaus Ksavero ir Šiaulių
šv. Ignaco bažnyčiose. Jis
taip pat platinamas kai ku
riuos e krikšč ion išk uos e
knygynuose.

Išleido Jėzuitų ekonomo
tarnyba.
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Ávykis

Prokuratorių
kongregacija

Rugsėjo 18–23 d. Lojoloje vyko 69-oji
Draugijos prokuratorių kongregacija, ku
rioje Lietuvos ir Latvijos provincijai atsto
vavo provincijos kongregacijoje išrinktas
t. Aldonas Gudaitis. Kongregacijoje daly
vavo 98 nariai – 85 provincijų atstovai ir
13 Draugijos vadovybės narių.
Pag rind in is kong reg ac ij os, kur ios
šaukiamos kas ketveri metai, uždavinys
– aptarti svarbiausius draugijos bei jos
misijos klausimus ir nuspręsti, ar reikia
sušaukti generalinę kongregaciją. Proku
ratoriai nebūtinai turi balsuoti taip, kaip jų
provincija pasisakė provincijos kongrega
cijoje. Išklausę pranešimų ir apsvarstę da
bartinę Draugijos būklę, sprendžia patys.
Šį kartą 10 provincijų balsavo „už“ ir 75
provincijos pasakė „ne“.
Švent as is Tėv as laišk u pas veik i
no Draugijos generolą t. Peterį Hansą
Kolv enb ac hą bei sus ir ink us iuos ius
dėkodamas už Draugijos apaštališkąją
tarnybą, teikiančią svarią paramą visuo
tinei Bažnyčiai.
Kiekvienas provincijos atstovas iš anks
to į Romą nusiuntė savo provincijos būklės
apžvalgą, o t. generolas pateikė dabartinės
Draugijos padėties apžvalgą. Jis padėkojo
provincijoms už 900 naujokų pažymėda
mas, kad į Draugiją stoja vis vyresni vyrai
bei tai, kad šiandien, kai esama tiek būdų
Bažnyčioje tarnauti, Draugiją pasirinkti
nelengva, tad pašaukimus būtina dar dė
mesingiau puoselėti.
Buvo atkreiptas dėmesys, kad suma
žėjo tiesioginis jėzuitų solidarumas su
vargšais, kad kai kur juntama maldos
gyvenimo krizė, aptarta, kaip vyksta tarp
provincinis bendradarbiavimas imantis
naujų projektų bei vykdant pagrindinę

42

Kongregacija prasidėjo Mišiomis
Šv. Ignaco bazilikoje

Draugijos misiją – „padėti sieloms“.
Diskutuota dėl bendradarbiavimo su
pasauliečiais, kuriuos tiksliau būtų vadin
ti bendrais, t. y. partneriais, įgalinant juos
atsakingai dirbti Bažnyčioje. Pasauliečiai
galėtų dalyvauti ir kai kuriuose Draugijos
pasitarimuose.
Aptartas globalizacijos poveikis jėzuitų
gyvenimui, vadovavimas Draugijai bei jos
apaštalinė veikla. T. generolui pateikta per
100 rekomendacijų, kurios būtų svarstomos
būsimojoje generalinėje kongregacijoje.
Vykstant kongregacijai, generolas po
valandą asmeniškai bendravo su kiekvie
nu jos dalyviu. Jis labai gerai informuotas
apie Lietuvos provincijos reikalus, darbus
ir žmones. Dėkodamas jiems pasidžiaugė,
kad nepaisant sovietinio palikimo provin
cija tampa vis gyvybingesnė ir vis labiau
įsilieja į visą Draugijos kūną.

Provincijoje
Nuo š. m. rugsėjo 27 d. Lietuvos ir Lat
vijos jėzuitų provincijolo pareigas vietoje
kadenciją baigusio provincijolo t. Antano
Saulaičio pradėjo eiti Draugijos generolo
paskirtas t. Aldonas Gudaitis, tapęs 70-uoju
provincijolu nuo provincijos įkūrimo 1608
m., 6-uoju nuo provincijos atkūrimo po I
pasaulinio karo ir 3-uoju po Atgimimo.
T. Aldonas gimė 1963 m. lapkričio 23 d.
(kiek anksčiau negu jo brolis dvynys t.
Algimantas), į Draugiją įstojo 1986 m.,
kunigu įšventintas 1990 m., 1997–1998
m. buvo terciate Berlyne, paskutiniuo
sius įžadus davė 1999 m. Nuo to laiko
buvo Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis bei
naujokyno vedėjas.
Buv ęs Viln iaus jėz uit ų gimn az ij os

T. V. Šimkūno nuotr.

Susirinkome pasitarti

kapelionas t. Algimantas Gudaitis, t. ge
nerolui pritarus, iki 2004 m. vasario mėn.
atliks praktiką jėzuitų naujokyne Birmin
geme (Didžioji Britanija). Paskui perims
Šiaulių jėzuitų namų vyresniojo bei nau
jokyno vedėjo pareigas. Nuo š. m. rugsėjo
mėn. 27 d. iki 2004 m. vasario mėn. naujo
kynui vadovaus t. Leonas Zaremba, iki tol

buv ęs Kaun o
kunigų semina
rijos dėstytoju
ir dvasios tėvu.
Vilniaus jėzui
tų gimn az ij os
kap el ion u pa
skirtas anksčiau
Kaun o jėz uit ų
gimnazijos ka
pel ion u buv ęs
t. Vytautas Sa
T. L. Zaremba ir šiemet
dauskas. Jo pa
į naujokyną įstojęs kun.
reig as Kaun e
Artūras Sederavičius
per ėm ė t. Ry
tis Gurkšn ys.
Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius
t. Antanas Gražulis rugsėjo 1-ąją savo
pareigas perdavė buvusiam gimnazijos
mokytojui Faustui Meškuočiui. Vilniaus
jėzuitų gimnazijos ryšiams su provincija
palaikyti paskirtas br. Virgilijus Saulius.
T. Ant an as Graž ul is nuo rugs ėj o
mėn. tap o Šiaur ės Amer ik oj e dirb an
čių lietuvių jėzuitų vyresniuoju, jėzuitų
koplyčios Čikagoje rektoriumi, Čikagos
lit ua n ist in ės mok ykl os kap el ion u, jė
zuitų atstovu Jaunimo centro taryboje,
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
atstovu „Baltic Jesuit Board“ paramos
telk im o tar y
boje.
T. Anicetas
Tam ošait is, t.
gen er ol ui pri
tar us, pas kir
tas prov inc i
jol o soc ij um i
(prov inc ij ol o
padėjėju) ir iš
Kaun o pers i
kėlė į Vilniaus
nam us. Iš Či
kagos į Kauną
Iki šiol retai susitikdavo
paskirtas buvęs t. L. Baliūnas ir t. K. Ambrasas
Čikagos namų
vyresnysis t. Kazimieras Ambrasas.

43

Provincijoje
Š. m. birželio 28 d. Vilniaus šv.
Kazimiero bažnyčioje, dalyvaujant
gausiam šios bažnyčios lankytojų,
artimųjų ir bičiulių būriui iš Lietu
vos ir užsienio, arkivysk. Sigitas
Tamkevičius, SJ, suteikė kunigys
tės šventimus Ryčiui Gurkšniui, SJ.
Pirmąsias padėkos šv. Mišias
t. R. Gurkšn ys auk oj o kit ą dien ą
Šv. Kaz im ier o bažn yč ioj e, o lie
pos 6-ąją – Taur agn ų šv. Jurg io
bažn yč ioj e.
Tai – pirmieji kunigystės šven
timai Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijoje po 10 metų pertraukos. Šiuo
metu provincijoje kunigystei rengiasi
dar 4 scholastikai, o į naujokyną yra
įstoję du kunigai iš Vilkaviškio vysku
pijos.

Rugsėjo 27 d., minint Jė
zaus Draugijos įkūrimo dieną, per
šv. Mišias, kuriose t. Aldonas Gu
daitis iš t. Antano Saulaičio perėmė
vadovavimą provincijai, t. Lionginas
Virbalas, savo kelią Draugijoje pradė
jęs dar 1989 m., davė paskutiniuosius
iškilmingus įžadus. Prisirinko pilnu
tėlė bažnyčia norinčiųjų padėkoti t.
Antanui, pasveikinti t. Aldoną ir t.
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T. V. Šimkūno nuotr.

Pirmosios t. R. Gurkšnio Mišios gimto
joje Tauragnų parapijoje

Ið visur
Rugsėjo 14–20 d. Vilniuje vyko Vokietijos socialinių darbuo
tojų seminaras „Besikeičianti Lietuva: socialinė apsauga ir sociali
nis darbas pokyčių metu“. Tai – vienas iš „Heinrich Pesch Haus“
(Ludwigshafeno suaugusiųjų švietimo namų, kuriems vadovauja
jėzuitai) seminarų ciklo, pristatančio įvairių šalių socialines siste
mas.
Seminarai jau keletą metų vyksta Londone, Paryžiuje,
Stokholme. Šiemet pirmą kartą toks seminaras surengtas Rytų
Europoje, nes Lietuvoje vykstantys procesai pasirodė įdomūs
seminaro dalyviams. Be to, Vokietijoje didėja susidomėjimas
greit į Europos Sąjungą įsiliesiančiomis valstybėmis.
Šio seminaro tikslas – supažindinti Vokietijos dėstytojus,
socialinius darbuotojus bei studentus su Lietuvos socialine
sistema, nes tai leidžia geriau įvertinti savo šalies sistemos
privalumus bei trūkumus. Į seminarą atvyko 14 dalyvių iš Vo
kietijos, prie kurių prisijungė ir keli lietuviai.
Dalyviai klausė aukštųjų mokyklų dėstytojų, savivaldy
bių, ministerijų darbuotojų pranešimų apie socialinę apsaugą,
socialinį darbą, socialinių paslaugų pertvarką Lietuvoje. Vil
niuje aplankė Pal. J. Matulaičio socialinį centrą, klubą „12 ir
Co“, domėjosi, kaip gatvės vaikais rūpinamasi Visų Šventųjų
parapijoje. Kaune susipažino su „Carito“ projektais, skirtais
buvusiems kaliniams bei prievartą patyrusioms moterims ir
kt. Lankėsi Ignalinoje ir Didžiasalyje norėdami susipažinti su
to regiono specifinėmis problemomis.
Seminaro dalyviai aplankė Rygą, Klaipėdą bei Nidą ir labai
džiaugėsi mūsų krašto svetingumu bei gražia gamta. Jį organi
zavo br. Michael Schoepf, SJ, Erika Speičytė Rueschhoff bei
br. Virgilijus Saulius, SJ.

Spalio 8–12 dienomis Vilniuje buvo su
sirinkęs JECSE – Europos jėzuitų švietimo
kom it et as, kurio pirm in ink u šeš er ius metus
buvo prancūzas t. Pierre Salembier, SJ (nuotr. –
kairėje).  
Kasmet kurioje nors šalyje komitetas renkasi
aptarti jėzuitų švietimo būklę Europoje, tariasi,
kaip reaguoti į naujai kylančius iššūkius, iš kurių
svarbiausias – kaip šiandienos visuo-menėje
mokykloms išlaikyti katalikišką-ignacišką tap
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Ið visur
Liepos 29 – rugpjūčio 17 d. Prahoje ir Hostyne
vyko EJIF (European Jesuits in Formation) – jaunųjų
Europos jėzuitų susitikimas, į kurį Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincija delegavo scholastiką Karlį Freibergą,
šiuo metu studijuojantį filosofiją Miunchene.
Susitikime dalyvavo 28 jėzuitai beveik iš visų Europos
provincijų. Programą sudarė keturių dienų forumas, kurio
tema „Klusniai gyventi šiandien“, aštuonių dienų rekolek
cijos ir trijų dienų simpoziumas. Forumas ir rekolekcijos
vyko 735 metrų aukščio Hostyno kalno viršūnėje, ant
kurio jau keltų laikais buvo žinoma gyvenvietė. Šiandien
čia yra Marijos šventovė, aptarnaujama jėzuitų.
Rekolekcijoms vadovavo Slovėnijos provincijolas
t. Janez Poljansek, jas paįvairinęs vaizdingais pasako
jimais iš dykumos tėvų, kurių išminties sėmėsi ir šv.
Ignacas, gyvenimo. Likusios simpoziumo dienos buvo
skirtos aptarti pasirengimą būsimajam EJIF susitikimui
bei Pasaulio jaunimo dienoms, 2005 m. vyksiančioms

Kenijos sostinėje Nairobyje rugpjūčio mėn. įvyko
pasaulio Krikščioniško gyvenimo bendruomenių sąskry
dis. Jame dalyvavę 54 šalių atstovai išrinko pasaulinę
vykdomąją tarybą ir priėmė daug įvairių nutarimų.
Draugijos prašoma paskirti KGB krašto asistentą
bei dvasiškai palydėti bendruomenes, padėti joms tapti
vis apaštališkesnėmis, ugdyti pasauliečių vadovavimo
įgūdžius.
Sąskrydis visus bendruomenių narius skatina suprasti,
kad jų gyvenimo būdas yra tiesioginė Dvasinių pratybų
išraiška. Dėl to raginama visokeriopai jomis naudotis.
Be to, įvertinusios savo narių veiklą, bendruomenės juos
siunčia misijai, ypatingą dėmesį skirdamos socialinį tei
singumą skatinančiai veiklai.
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės raginamos
aktyviai bendradarbiauti ne tik su provincijolu ir jo ko
manda, bet ir su kitomis ignacišku dvasingumu parem
tomis bendrijomis bei kaimyninių šalių KGB judėjimu.

Rugsėjo 28 d. popiežius Jonas Paulius II kardinolu
paskyrė čekų jėzuitą t. Tomašą Špidliką. Popiežiška
jame Rytų institute Romoje jis buvo Rytų dvasingumo
profesorius, yra vadovavęs popiežiaus ir jo kurijos
rekolekcijoms.
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Nusiðypsokime
Kaip nelengva Lietuvos jėzuitų provinciją tarpukaryje atkurti padėjusiems jė
zuitams vokiečiams buvo išmokti lietuvių kalbą, primena anekdotais virtusios ir iki
šiol prisimenamos istorijos.

Kartą, sakydamas pamokslą apie
angelo apsireiškimą Mergelei Marijai,
t. G. Südhofas tarė: „Marijai pasirodė
anglys“. Pastebėjęs, kad žmonės šypso
si, pasitaisė: „Marijai pasirodė anglas“.
Kalb ėd am as apie did el ę
žmonių pagarbą Švenčiausiajam
Sakramentui, t. G. Südhofas sa
kė: „Žmonės tabernakulį silkė
mis iškloja“ (norėjo pasakyti:

Šio tėvo noras sakyti pamokslus
buvo didesnis už kalbos įgūdžius.
Kartą, po tokio pamokslo sugrįžęs į
zakristiją, gyrėsi: „Ot, kad pasakiau
pamokslą – visa boba verkė“.

Tarimo problemos
Vokiečių kalboje nėra raidės „ž“,
todėl vokiečiams būdavo sunku ją
ištarti. Vienas tėvas per gavėnią kal
bėdamas apie Kristaus kančią aiškino:
„Mūsų Viešpats buvo pakabintas tarp
dviejų galvašūdžių“.

Kirčiavimo sunkumai
Tas pats tėvas per Vėlines sakė pamokslą kapinėse.
Norėdamas sugraudinti susirinkusius, į juos kreipėsi:
„Mielas broli, gal tu šioje vietoje savo tėvą, motiną,
~
brolį ar sužadėtinę pakasei …“
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INFORMACIJA

APIE GALIMYBĘ 2% FIZINIŲ ASMENŲ
PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS SKIRTI
PASIRINKTOMS NEPELNO ORGANIZACIJOMS

remti

Pagal naująjį Lietuvos
Respublikos Labdaros ir
paramos įstatymą nuo 2004
m. kiekv ien as Liet uv os
pilietis 2% valstybei sumo
kėto fizinių asmenų pajamų
mok esč io (FAPM) gal i
paskirstyti savo nuožiūra.
Taip visuomenė turės gal
imybę daryti didesnę įtaką
skirstant valstybės lėšas –
mokesčių mokėtojai tampa
savotiškais rinkėjais, savo
lėšomis balsuojančiais už,
jų nuomone, svarbiausius
darbus visuomenės gerovei.
Tad šis įstatymas kiekvien
am sudaro puikią galimybę
juos paremti neatvėrus savo
piniginės.
Kvieč iam e jus aps i
spręsti paremti jėzuitų
darb us ir mis ij ą, kur i
visame pasaulyje įgyven
dinama tik rėmėjų dėka.
Liet uv oj e jėz uit ai ir
toliau rūpinasi jaunimo ug
dymu jėzuitų gimnazijose
Vilniuje ir Kaune, atlieka
did el į siel ov ad os darb ą.
Tad jūsų parama mums yra
labai svarbi.
Nor ėd am i dalį sav o
mokesčių skirti pasirink
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tai nepelno organizacijai
remti, mokesčių mokėtojai
privalės užpildyti specia
lios form os PRAŠ YM Ą
iki 2% pajamų mokesčio
sumos pervesti toms orga
nizacijoms, kurios pagal
Labdaros ir paramos įstaty
mą turi teisę gauti paramą.
Šią sumą galima paskirstyti
dalimis įvairioms organi
zacijoms, tačiau kiekviena
dalis neturi būti mažesnė
nei 10 Lt. Minėtas prašy
mas bus platinamas kartu
su paj am ų dek lar av im o
dokumentais.
Prašyme turi būti nurodyta: ataskaitinis mo
kestinis laikotarpis; vardas,
pavardė, nuolatinė gyvena
moji vieta, asmens kodas;
par am os gav ėj o pav ad i
nimas, adresas, juridinio
asmens kodas, atsiskaito
mosios sąskaitos numeris,
bank o kod as bei nur o
dyt am par am os gav ėj ui
prašoma pervesti pajamų
mokesčio dalis procentais.
Užpildytą prašymą reikės įteikti mokesčių ad
ministratoriui. Tam tikrais
atvejais jį galėsite perduoti

per savo darbdavį, tikimės,
kad mokesčius deklaruoti
bei juos paskirstyti bus
galima ir internetu.
Vid ut in es stat ist in es
paj am as gaun anč io Lie
tuvos gyventojo paramos
įnašas sudarytų maždaug
90 Lt. Tai nedaug, tačiau
ir nemažai, jei šia galimybe
pasinau-dos pakankamai
sąmoningų piliečių.
Nuo 2004 m. saus io
mėn., dek lar uod am i sa
vo pajamas už 2003 m.,
Mokesčių inspekcijai jau
galėsite nur od yt i, ko
kiai nepelno organizaci
jai (bažnyčiai, vienuoli
jai, mokyklai, kultūrinei
bend-rijai ar kt.) skiriate
savo paramą. Tai galima
padaryti ir tuo atveju, jei
pajamų deklaruoti jums ne
reikia. Iki 2004 m. gegužės
1 d. kreipkitės į apskrities
valstybinę mokesčių ins
pekciją, kurios teritorijoje
nuolat gyvenate, ir pateik
ite savo prašymą.
Daugiau informacijos ra
site interneto svetainėje:
www.labdara-parama.lt

Jeigu apsisprendėte paremti Lietuvos jėzuitų provinciją, atskiras
bažnyčias arba jėzuitų gimnazijas, prašyme turėtumėte nurodyti tokius

Lietuvos jėzuitų provincija

Didžioji g. 34,
LT-2001 Vilnius
Įmonės kodas 9189393
AB Vilniaus bankas Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
A. s. 60001123231
Galėsite paremti:
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.

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Didžioji g. 32,
LT-2001 Vilnius
Įmonės kodas 9181244
AB Vilniaus bankas Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
A. s. 60001101282
Galėsite paremti:
per 600 čia ugdomų mokinių;
sporto salės statybą;
gimnazijos sielovadą;
stovyklavietės, kurioje poilsiaus
ir socialiai remtini vaikai, įrengimą.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34,
LT-2001 Vilnius
Įmonės kodas 9189393
AB Vilniaus bankas Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
A. s. 60000458376
Galėsite paremti:
sielovadą Šv. Kazimiero bažnyčioje;
jaunimo ir suaugusiųjų maldos grupes bei chorus;
globojamas socialiai remtinas šeimas;
seniausios jėzuitų bažnyčios remontą;
religinės muzikos koncertus.

Kauno jėzuitų gimnazija

Rotušės a. 9,
LT-3000 Kaunas
Įmonės kodas 9013472
AB bankas „NORD/LB Lietuva“
Banko kodas 40100
A. s. 42500000350
Galėsite paremti:
per 700 čia ugdomų mokinių;
gimnazijos sielovadą;
Perkūno namus ir jų kultūrinę veiklą;
rekolekcijų namus Kulautuvoje ir kt.

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
Rotušės a. 7,
LT-3000 Kaunas
Įmonės kodas 9067565
AB bankas „HANSA-LTB“
Banko kodas  73000
A. s. 10002251333
Galėsite paremti:
įvairius chorus;
jaunimo grupių veiklą;
rekolekcijų organizavimą;
Kryžiaus kelio stočių įrengimą bažnyčioje.

Šiaulių šv. Ignaco bažnyčia

Vilniaus g. 247 b,
LT-5400 Šiauliai
Galėsite paremti:
būsimų jėzuitų ugdymą naujokyne;
Šv. Ignaco bažnyčios remontą;
rekolekcijų programą jaunimui „Kelias“;
jaunimo maldos būrelius.
Tikslesnės informacijos teirautis bažnyčioje.
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