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Krikščioniškasis
radikalumas
 Kai gir di me ta riant „ra di ka lus“, daž
niau siai šį ter mi ną su vo kia me ne ga ty viai. 
Juk sa ko ma, kad žiau riai įkai tus žu dan tys 
te ro ris tai ar dau ge lį gy vy bių su sa vi mi 
nu si ne šan tys mir ti nin kai vei kia ra di ka liai. 
Lie tu vo je per rin ki mus ir po jų vis gir dė
jo me kal bant apie ra di ka lius nau juo sius 
po li ti kus. Ir vėl ra di ka lu mą čia su pran
ta me ne pa čia ge riau sia pras me. Ki taip 
sa kant, ne ga ty vus ra di ka lu mas yra tai, 
kas ne na tū ra lu, daž nai net ne hu ma niš ka.
 Aš no rė čiau kal bė ti apie po zi ty vų jį ra
di ka lu mą kaip vi siš kai na tū ra lų tik ro vės 
reiš ki nį. Bū tent toks yra tei sin gai su pras tas 
krikš čio niš kas ra di ka lu mas. Pa brė žiu – tei
sin gai su pras tas, nes kas nors tuoj pri mins 
Kry žiaus ka rus, moks li nin kų per se kio ji mus, 
ink vi zi ci jos lau žus. Mi nė ti įvy kiai nė ra 
tik ra sis krikš čio niš kas ra di ka lu mas.
 Ge riau sia tik ro jo ra di ka lu mo iš ta kų 
ieš ko ti Jė zaus as me ny je. Jis bu vo tik ras 
žmo gus. Bū ti vis la biau pa na šiam į jį – tai 
bū ti vis la biau žmo gu mi. Bet ne pa mirš

ki me, kad šio pa sau lio at žvil giu Jė zus 
daž nai el gė si ra di ka liai. Jis ne nie ki no 
pa sau lio, ta čiau ne lei do jam už val dy ti 
sa vęs. 
 Jė zus sa kė, jog jis at ėjo, kad žmo nės 
tu rė tų gy ve ni mą, kad aps čiai jo tu rė tų. 
Ir toks gy ve ni mas, į ku rį jis kvie tė, nė ra 
iliu zi ja, nė ra skir tas tik iš rink tie siems. 
Toks gy ve ni mas įma no mas kiek vie nam. 
Ap si spręs ti būti su Kris tumi ne reiš kia 
pa nie kin ti pa sau lį. Vie nas jau nas žmo gus 
sa vo ap mąs ty mus iš sa kė taip: „Kas man 
yra Jė zus? My lin tis be pro tiš kai, am ži nai, 
be ga lo, iki skaus mo, at si duo dan tis iki 
su si nai ki ni mo“. Kris tų pasirenka me dėl 
to, kad la biau my lė tu me, kad bū tų dau
giau gy ve ni mo, kam iš tik rų jų ir esa me 
pa šauk ti.
 Kai žmo gus ban do gy ven ti įsi klau
sy da mas, ką kal ba Die vo dva sia ir kaip 
mo ko Kris tus, kai jis sten gia si priimti 
spren di mus, rink da ma sis, kur bū tų dau
giau mei lės, kur bū tų dau giau gy ve ni mo, 
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tuo met žmo gus at ran da tie są, esan čią ne 
tik ap mąs ty muo se, bet eg zis tuo jan čią 
kon kre čio je tik ro vė je. 
 Dai li nin kas lat vis Rai mon das per 
ig na ciš ką sias re ko lek ci jas su pra to, kad 
krikš čio ny bė anaip tol ne truk do kul tū rai, 
kaip jis anks čiau manė. Priešingai – tik ras 
ry šys su Die vu kaip tik pa de da žmo gui 
at si skleis ti, jį au gi na. Rai mon das pri pa
žįs ta tu rįs ta len tą, ta čiau sa ko su vo kęs, 
kad da bar ėmė ta py ti ki taip nei iki tol. 
„Su pra tau, kad ta py to jo ta len tas – ne 
ma no nuo sa vy bė, o Die vo do va na. Ne
ga liu pa aiš kin ti to skir tu mo, tik tai jau čiu, 
kad da bar pa veiks lą ku riu ki taip, kur kas 
lais viau, pra ny ko anks čiau jausta bai mė. 
Dabar iš tiesų jaučiuosi pats sa vi mi“. 
 Ra di ka lu mą taip pat ga li ma api bū din ti 
ig na ciš kuo ju ma gis – dau giau. Jė zui tas 
Wi lis Lam ber tas apie tai ra šo: „Žo de lis 
ma gis nė ra ner vi nę įtam pą su ke lian tis 
po rei kis nuo lat iš sa vęs dau giau rei ka
lau ti. Tai nuo la ti nis lais vas at si lie pi mas į 
Die vo lū kes čius. Taip žmo gus iš si lais vi na 
iš vi du ti niš ku mo, ne ap kiaus ta. Jis tam pa 
gyvybingesnis“.
 Kiek vie no je epo cho je tik ra sis krikš čio
niš kas ra di ka lu mas žmo gui, ieš kan čiam 
gy ve ni mo pras mės, pa de da ras ti at sa ky
mą. To dėl drįs tu sa ky ti, kad ir šiuo metu, 
kai ti ki mės, jog įsto jus į Eu ro pos Są jun gą 
kils pragyvenimo lygis, be krikš čio niš ko
jo ra di ka lu mo ne ga lė si me iš si vers ti, nes 
tik Kris taus dva sia pa grįs tas gy ve ni mas 
pa de da žmo gui iš lik ti lais vam, ne tap ti 
ge ro vės ver gu, ne pa si duo ti ne vil čiai, kai 
ki ti pa lūž ta, ir ne su si kur ti ne tik rų die vų.
 Jei gu neno ri me tap ti tiks lu pa tys sau, 
jei gu po ko jo mis no ri me tu rė ti pa grin dą, 
ku ris nie kuo met ne pra puo la, jei no ri me 
vil ties, ku rios jo kios ne sėk mės ne už tem
do, rin ki mės to kią se ną ir kar tu kas dien 
vis nau ją tie są – ban dy ki me gy ven ti kaip 
Jė zus. Pa ti kė ki me – jei kam nors toks gy
ve ni mas ir at ro dys ra di ka lus, iš tik rų jų jis 

 Per plyš ti bi jan ti šir dis nie ka da 
ne iš moks plak ti. Pa bu di mo bi jan
tis mie gas nie ka da ne teiks ža ve sio. 
Nie ka da ne bus iš rink tas at si duo ti 
ne pa jė gian tis žmo gus. Tas, ku ris bi
jo mir ti, nie ka da ne iš moks gy ven ti. 

Aman da McBro om
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 Es mi nis Jė zaus Drau gi jos veik los bruo
žas – in ten sy vus apaš ta la vi mas, pa gal ba 
sie loms. Ta čiau ši sie lo va di nė mi si ja 
pa pras tai es ti neparapinė. Ne at si tik ti nai 
ir Vil niu je prie pro fe sų na mų 1604 m. 
pra dė ta sta ty ti Šv. Ka zi mie ro baž ny čia 
ne ta po pa ra pi ne. Tad jėzuitai nė vie no 
ne ga lė jo įpa rei go ti nau do tis jų re li gi niais 
pa tar na vi mais; vi si pas juos at ei nan tys da
rė tai sa va no riš kai. Vie no pir mų jų jė zui tų 
pa ste bė ji mu, Drau gi ja ypač trauk da vo dvi 
kraš tu ti nes gru pes: as me nis, sie kian čius 
labiau pa gi lin ti sa vo dva si nį gy ve ni mą, ir 
tuos, ku rie li gi tol bu vo vi sų ap leis ti (varg
šai, ka li niai, pros ti tutės), – kitaip sakant, 
tuos, ku rių pa ra pi nė sie lo va da ar ba ne ten
kin da vo, ar ba ne pa siek da vo. 
 Suprantama, kad jė zui tų, vi sur ieš ko ju
sių sie lų, ku rioms rei kia pa gal bos, veik la 
negalėjo ri bo tis vien baž ny čios erd ve: 
Dvasinėmspratyboms va do vau ta net ir ti
kin čių jų na muo se, reng tos mi si jos į at kam

Dr. Liu das Jo vai ša

SielovadaŠv.Kazimiero
bažnyčioje1604–1773metais

pias vie to ves, ka te kiz mo mo ky ta vie šo se 
mies to vie to se, lan ky ti ka lė ji mai, špi to lės, 
tiesiog kal bė ta si su gat vė je su tin ka mais 
žmo nė mis, da ly vau ta ka ro žy giuo se.
 Ne vi si jė zui tų na mai apaš ta laudavo 
vie no dai. Pro fe sų na mai, įpa rei go ti iš
si lai ky ti tik iš au kų, ne ga lė jo nau do tis 
nuo la ti ne fun da ci ja ar sta bi lio mis pa ja
mo mis, dėl to na mų gy ven to jai apaš ta lau ti 
bu vo ska ti na mi ypač uo liai ir veiks min gai. 
Įpa rei go ji mas ak ty viai užsiimti sie lo va da 
lė mė ir baž ny čios vie tos pa rin ki mą: pro fe
sų na mai su Šv. Ka zi mie ro baž ny čia iš ki lo 
pa čio je mies to šir dy je, prie žmo nių daž nai 
ir gau siai lan ko mos Ro tu šės, ar ba Tur gaus 
aikš tės. 
 Įvai rio pą sie lo va dos tar nys tę šio je 
baž ny čio je te ko at lik ti šv. An drie jui Bo
bo lai, čia dir bu siam apie 15 me tų. Jis ėjo 
baž ny čios pre fek to pa rei gas, bu vo pa
moks li nin kas, Šven to jo Raš to aiš kin to jas, 
mies tie čių bro li jos dva sios tė vas. Kaip 
sie lo va dos dar bi nin kui (operarius), jam, 
ži no ma, tek da vo klau sy ti ir iš pa žin čių bei 
mo ky ti ka te kiz mo.
 Stei gia muo siuo se Jė zaus Drau gi jos 
do ku men tuo se pamokslavimas bu vo nu
ro dy tas kaip pir ma sis jė zui tų tei kia mas 
pa tar na vi mas. Dėl to pa moks la vi mui bei 
ka te che zei Draugijos kon sti tu ci jo se skir tas 
didesnis dėmesys nei iš pa žin čių klau sy mui 

Mûsø istorija
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ar va do va vi mui Dvasinėms pratyboms. 
Tam, kad pa moks las bū tų ge rai gir di mas, 
o pa moks li nin kas – iš vi sur ma to mas, pri
tai ky ti ir jė zui tų baž ny čių pla nai, ku riuo se 
vi sai ne at si tik ti nai vy rau ja vie na na vė, o 
ne, pvz., tri na vė struk tū ra. Se no ji Šv. Ka
zi mie ro baž ny čios sa kyk la bu vo įreng ta 
prie pi lio riaus na vos ir tran sep to kam po, 
prie šin go je na vos pu sė je nei da bar ti nė sa
kyk la.
 Pa moks lai baž ny čio je bu vo sa ko mi 
sek ma die niais ir šven ta die niais. Iš XVII 
a. ka ta lo gų ma ty ti, kad sakydavo du pa
moks lus – ry te ir po pie tų. XVI II a. ka ta
lo guo se jau mi ni mi at ski ri sek ma die nių ir 
šven ta die nių pa moks li nin kai. Pa moks lau ta 
pa pras tai len kiš kai, tik tai baž ny čios veik
los pra džio je, iki 1630 m., dar mi ni mi ir 
pa moks lai vo kie čių kal ba. Iš tver min gai 
pa moks lau ta ir per ma ro epidemiją 1625 
m., kai bu vo iš tuš tė ju sios ir už da ry tos dau
ge lis ap lin ki nių baž ny čių.
 Ko kie bu vo pa moks lų vai siai, ma ty ti iš 
ke le to užuo mi nų. 1668 m. baž ny čia nuo la
tos bu vu si pil na žmo nių, ir prie to ne ma ža 
pri si dė jęs pa moks li nin kas, ku rį im ta kvies
ti pa moks lau ti ir ki tur. 1670 m., pa veik ti 
įtai gaus jo žodžio, 8 vy rai ir 6 mo te rys, 

li gi tol gy ve nę ne gar bin gai, parpuo lė ant 
že mės kry žium, at li ko iš pa žin tį ir vi siems 
ro dy da mi sek ti ną at si ver ti mo pa vyz dį su 
de gan čio mis žva kė mis ran ko se pri ėmė 
Ko mu ni ją.
 Katechezė taip pat bu vo vie na pa grin
di nių jė zui tų pa rei gų (pro fe sai duo da vo 
vai kų ka te chi za vi mo įža dą). Vie nas tė vas 
bu vo ski ria mas dar buo tis ka te che tu ir Šv. 
Ka zi mie ro baž ny čio je. Ka te chi za vi mu už
si im da vo ne vien tė vai, bet ir bro liai, kurie 
gal būt net sėk min giau apaš ta lavo tarp 
pa na šaus iš si la vi ni mo, kil mės ar amato 
žmo nių. An tai 1647 m. pro fe sų na muo se 
mi ręs bro lis Mi ka lo jus Pet ra vi čius, kal vis 
ir vi rė jas, pa pras tus žmo nes mo kė ti kė ji mo 
prad me nų, Vieš pa ties mal dos, ra gi no ei ti 
iš pa žin ties ir aiš ki no, kaip ją at lik ti.
 Be ka te che zės, suteikusios ti kė ji mo 
prad me nis vai kams ir pras tuoliams, jė zui tų 
baž ny čio se sek ma die nių po pie tė mis bu vo 
ren gia mos ŠventojoRaštopaskaitos la
biau iš si la vi nu siai au di to ri jai. Šv. Ka zi mie
ro baž ny čio je to kie pa skai ti nin kaiaiš kin
to jai mi ni mi tik 1620–1650 m.; pen ke rius 
me tus šias pa rei gas ei ti bu vo ski ria mas ir 
šv. An drie jus Bo bo la.
 Vi sos jė zui tų sie lo va dos tikslas ir 
vir šū nė bu vo išpažintis irKomunija. 
Jė zui tų ka te che zė ir pa moks lai ne eg zis
ta vo at ski rai nuo sak ra men ti nės prak ti kos 
– pa tys sa vai me jie ne bū tų tu rė ję pras mės. 
Skel bia mas Die vo Žo dis pa mo ky tą, pa ra
gin tą ir su jau din tą žmo gų tu rė jo at ves ti 
prie at si ver ti mo slenks čio bei pa ly dė ti jį į 
Die vo ma lo nės glė bį. Iš pa žin tis jė zui tams 
bu vo itin svar bi ir kaip dva si nio va do va
vi mo prie mo nė, dėl to ypač ska tin ta vi so 
gy ve ni mo iš pa žin ties prak ti ka. Dė me sį 
iš pa žin čių klau sy mui liu di ja kas me ti nė se 
ata skai to se kruopš čiai fik suo ja ma sta tis
ti ka: kiek iš pa žin čių iš klau sy ta, kiek iš 
jų at lik ta pir mą kar tą, kiek – po il ges nės 
per trau kos, kiek pa tai sy ta blo gų iš pa žin
čių, ga liau siai – kiek at lik ta vi so gy ve ni mo 
iš pa žin čių. Pro fe sų na mų jė zui tai pa pras tai 

Šv.AndriejusBobola. Dail. Antano Kmieliausko 
paveikslas Šv. Kazimiero bažnyčioje
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kas met iš klau sy da vo apie dvi
de šim t tūks tan čių iš pa žin čių. Jų gerokai 
padaugėdavo ju bi lie jaus me tais, ka dan gi 
Šv. Ka zi mie ro baž ny čia daž nai būdavo 
pa skel bia ma vie na iš ju bi lie ji nių baž ny
čių. XVII a. I pu sė je pa pras tai mi ni mi 
1–2 nuo dėm klau siai, XVI II a. jų nuo la tos 
bū da vę 3–4. Iš tver mę šio je tar nys tė je be ne 
ge riau siai at sklei džia ma ro me tai, kai tė vai 
ne kvie čia mi ėjo į gat ves, ieš ko jo ten gu
lin čių li go nių ir jų iš pa žin čių klau sy da vo 
tie siog gat vė je. 
 Jėzuitai taip pat buvo ir in ten sy ves nio 
re li gi nio gy ve ni mo siekusių pa sau lie čių 
brolijų – sodalicijųdvasiniai vadovai. 
Nuo 1619 m. iki pat Drau gi jos pa nai ki
ni mo 1773 m. Šv. Ka zi mie ro baž ny čio je 
vei kė Ma ri jos Ėmi mo į dan gų so da li ci ja, 
ku rią su da rė dau giau sia įta kin gi ir tur tin gi 
Vil niaus mies tie čiai (pa tri ci jai). Jos re li gi
niam gy ve ni mui va do va vo dva sios tė vas 
jė zui tas; sodalicija tu rė jo sa vo al to rių 
(dab. Šv. Ig na co al to riaus tran sep te), vė
liau ir lai do ji mo krip tą. Na riai rink da vo si 
kas sa vai tę; jie tu rė jo prak ti kuo ti kas die nį 
są ži nės ty ri mą, daž niau ei ti iš pa žin ties 
bei Ko mu ni jos ir pa tar nau ti varg šams. 
Di dį jį ket vir ta die nį lai ky ta si tra di ci jos, 
su kvie tus 12 varg šų, at li ku sių iš pa žin tį ir 
pri ėmu sių Ko mu ni ją, jiems plau ti ko jas 

ir vė liau sa vo lė šo mis vai šin ti. Įvai rio mis 
pro go mis so da li ci jos na riai da ly vau da vo 
pro ce si jo se, daž nai vil kė da mi ašu ti nė mis 
ir plak da mie si. Lie pos 1–2 d., per Ma ri jos 
Ap si lan ky mo šven tę, bu vo ren gia ma pi lig
ri mi nė ke lio nė į Tra kus prie ste buk lin go jo 
Ma ri jos pa veiks lo. Kas my lią pro ce si ja 
stab tel da vo trum pam po il siui ir dva sios 
tė vo pamokslui. Pir mo sios sto te lės vie to
je, Pa ne riuo se, so da li ci jos lė šo mis iš ki lo 
kry žius, o pa čio je XVI II a. pra džio je – ir 
mū ri nė Nu kry žiuo to jo kop ly čia, te bes to
vin ti ir šian dien. 1719 m. baž ny čio je ėmė 
veik ti ir dar vie na – Ge ros mir ties bro li ja. 
 Baž ny čios pa mal du mo prak ti ko se 
XVII a. pra džio je be ne ryš kiau sias – šv.
Ka-zimiero ger bi mas. 1609 m. met raš
ti nin kas pa žy mė jo, jog „dau ge lis čion 
at ne ša sto vy lų ir vaš ko žva kių bei ka bi na 
vo ty vi nes len te les ir si dab ro skar de les“. 
1609–1611 m. Šv. Ka zi mie ro iškilmės 
die ną kop ly čią lan kė ka ra lius ir (ar ba) 
ka ra lie nė su rūmų mu zi kan tais. Il gai niui 
vis di des nį po pu lia ru mą įgi jo jė zui tų šven
tie ji – Ignacas,PranciškusKsaverasir
StanislovasKostka. XVII a. II pu sė je 
la biau siai su kles tė jo šv.PranciškausKsa-
vero ger bi mas (jo al to rius bu vo vi du ri nė je 
kop ly čio je, į kai rę nuo įė ji mo). 1664 m. 
šventasis pa skelb tas pro fe sų na mų glo bė ju, 
al to riu je iš sta ty ta jo re lik vi ja – au ten tiš kas 
Ig na cui iš Goa (In di jo je) siųs tas laiš kas. 
Ypač su kles tė jo šv. Pran ciš kaus de šimt
die nis – prie šio šven to jo al to riaus buvo 
mel džiamasi de šimt penk ta die nių iš ei lės. 
Tomis dienomis ge ra da riai pa si rū pindavo 
ir mu zi ka. 
 Ypa tin gą pa gar bą žmo nės ro dė XVII a. 
vi du ry je baž ny čios fa sa do ni šo je pa sta ty tai 
me di nei LoretoDievoMotinosstatulai. 
Prie jos bu vo ka bi na mi si dab ro vo tai, 
pra ei viai pri klaup da vo su kal bė ti „Svei ka, 
Ma ri ja“, o ne tur tin gi stu den tai kas va ka rą 
gie do da vo Ma ri jos li ta ni ją. Vė liau ki to je 
fa sa do ni šo je si met riškai pa sta ty ta šv. Ka
zi mie ro sta tu la. 1725 m. prie sta tu lų įtai T.
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Šv. Kazimiero bažnyčios architektūros detalės
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sy tos al to rių men sos bei sto gi nės, o 1756 
m. prie šais Lo re to Die vo Mo ti nos sta tu lą 
įreng ta ne di de lė pa ky la mu zi kan tams.
 Devintiniųoktavossekmadienįbu vo 
ren gia ma pro ce si ja Ro tu šės aikš tė je, prie 
ten pa sta to mų ke tu rių al to rių. Kas met sau
sio 1 d. vi sų Vil niaus na mų jė zui tai rink
da vo si į Šv. Ka zi mie ro baž ny čią ypa tin gai 
pa žy mė ti JėzausVardo iš kil mę, čia švęs tą 
su spe cia liais at lai dais.
 Įspū din go mis apei go mis nuo XVII a. II 
pu sės pa si žy mė jo gavėniostrečiadieniai. 
Va ka rais bu vo ap mąs to ma Jė zaus kan čia 
(gie do ta iš ti sa ku rio nors evan ge lis to pa
si ja, so da li ci jos na riai plak da vo si, vie nas 
iš tė vų jė zui tų pa sa ky da vo pamokslą pa
gal iš sta ty tą ati tin ka mą Kan čios at vaiz dą) 
bei pa ger bia mos Švč. Krau jo ir erš kė čių 
spyg lio relikvijos. Dar baž ny čio je bū ta 
vadinamųjų „ka ta kom bų šven tų jų“, t. y. 
ka ta kom bo se pa lai do tų pir mų jų am žių 
krikš čio nių, lai ky tų kan ki niais, re lik vi jų. 
1727 m. baž ny čiai per duo tos iš Šve di jos 
at kly du sios šv. Bri gi tos ir jos duk ters šv. 
Kot ry nos re lik vi jos.
 Šv. Kazimiero baž ny čia bu vo po pu
lia ri ir gau siai lan ko ma: anot 1634 m. 
pra ne ši mo, žmo nės, ku rių su skai čiuo ti 
bu vę ne įma no ma, čia plū dę „kaip į tur gų“. 
Ne ma ža įta kin ges nių jų bažnyčioje no rė jo 
ir pa si lai do ti, tad il gai niui šo ni nės kop ly
čios ta po pa sau lie čių lai do ji mo vie to mis, 
o kai ku rios – net ir gi mi nių mau zo lie jais 
(Šv. Kry žiaus kop ly čio je – tre čio je į de ši nę 
nuo įė ji mo – il sė jo si net trys Go siev skių 
kar tos). Im ta skir ti fun da ci jas Mi šioms už 
mi ru siuosius prie ku rio nors baž ny čios 
al to riaus. Ir nors su šio mis fun da ci jo mis 
su si ju sių įsi pa rei go ji mų jė zui tai ne pri si im
da vo (jiems at lik ti bu vo sam do mi iš ki tur 
at ei nan tys ku ni gai), pir mykš tė kuk lios li
tur gi jos dva sia iš baž ny čios ėmė trauk tis. 
Draugijos ge ne ro las 1616 m. lei do įves ti 
kon sti tu ci jų draus tą gie do ji mą bei įreng ti 
var go nus (1620–1633), įtei si no jau įpras
tas pro ce si jas bei li ta ni jų gie do ji mą, taip 

Mûsø istorija

 Vienaligonė,sirgusikraujoplū-džiu,
kartą išgirdoEvangeliją apie Jėzaus
drabužįpalytėjusiąirtaippasveikusią
moterį,tadnutarėišgysianti,jeitikpa-
liesiantiMišias laikančio jėzuitodra-
bužį.KaiŠv.Kazimierobažnyčiojetai
jaipagaliaupavyko,moteriškėištikro
pasveikoiršiąžiniąišnešiojopovisą
miestą.„Dabar,–rašė1638m.Vilniaus
profesų namųmetraštininkas, – nėra
nėdienos,kadbažnyčiojenesutiktume
mūsųdrabužiųpalytėtiateinančiųvy-
rųirmoterų!“Norspasakotojotekste
juntamalengvaironija,akivaizduirkita
–pasididžiavimasvaisingutarnavimu
sielomsdidesneiDievogarbei...

pat skam bi ni mą var pais už mi ru siuosius. 
Ir nors iš pra džių baž ny čio je ne leis ta reng ti 
epi ta fi jų ar at ski rų krip tų, drau di mas il gai
niui bu vo at šauk tas. Taip Jė zaus Drau gi jos 
tė vai, trokš da mi kuo la biau pa dė ti sie loms, 
šiuo po žiū riu šiek tiek ati to lo nuo pir mykš
tės – ig na ciš kos – dva sios. 
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Prof. dr. Ado mas But ri mas, 
Vilniausdailėsakademijosrektorius

Bandymasrekonstruoti
Kražiųjėzuitųbažnyčią,
remiantisistoriniais,
archeologiniaisirikonografiniaisšaltiniais
Kra žių jė zui tų vie nuo ly no ir ko le gi jos Švč. 
Mer ge lės Ma ri jos Ėmi mo į dan gų baž ny čia, 
sta ty ta 1621–1689 m. ir sa vo lai ku bu vu si 
di džiau sia ir gra žiau sia Že mai ti jos šven to vė, 
de ja, jau dau giau kaip pus an tro šim to me tų yra 
iš ny ku si nuo že mės pa vir šiaus… Jos ker ti nio 
ak mens pa dė ji mą ap ra šė gar siau sias Lie tu
vos ba ro ko lai kų dai nius jė zui tas Mo tie jus 
Ka zi mie ras Sar bie vi jus 1621 m. iš leis ta me 
po ezi jos rin ki ny je „Sac ra lit ho en sis“ („Ak
mens pa šven ti ni mas“). Šis lei di nys mi ni 
ne tik baž ny čios sta ty bos pra džią, bet ir jos 
fun da to rių Jo ną Ka ro lį Chod ke vi čių, ku ris 
vie nuo ly ną ir ko le gi ją čia fun da vo jau 1614 
m. Į ker ti nio baž ny čios ak mens pa dė ji mo 
šven tę bu vo su si rin kę žy miau si Že mai ti jos 
ba jo rai ir dva si nin ki jos at sto vai, o jį pa šven
ti no vysk. Sta nis lo vas Kiš ka. De ja, įspū din ga 
sta ty bos pra džia ne lė mė grei tos dar bų ei gos 
(sta ty ta be veik 70 me tų – iki 1689 m.), o jė
zui tų or di no už da ry mas pa ska ti no bažnyčios 
su ny ki mą. Jau 1821 m. sau gu mo su me ti mais 
joje už draus tos pa mal dos, 1836 m. griū va 
fa sa das, tais pa čiais me tais žmo nių ran kos 
ir gam tos sti chi ja pa lie ka baž ny čią be sto
go. 1837 m. baž ny čia nu griau na ma, o iš jos 
ply tų pa sta to ma Kra žių pa ra pi nės baž ny čios 
var pi nė. Da lis ply tų ski ria ma Var nių ku ni gų 
se mi na ri jos, Ko lai nių kar me li tų vie nuo ly no 
ir Kra žių be ne dik ti nių vie nuo ly no re mon tui.
 Ir vis dėl to kaip at ro dė ši ypa tin ga šven

to vė? Jos bu vu sią pla ni nę struk tū rą, baž ny
čios in ter je rą ir vie tą ben dro je Kra žių jė zui tų 
kom plek so sis te mo je pa de da at kur ti ke li 
jė zui tų pla nų, siųs tų tvir tin ti or di no ge ne ro
lui, va rian tai, šiuo me tu sau go mi Pa ry žiaus 
na cio na li nės bib lio te kos Es tam pų sky riu je. 
Pen ki skir tin gi eg zem plio riai (vie nas iš jų 
rep ro du kuo tas kny go je „Lie tu vos ar chi tek
tū ros is to ri ja nuo se niau sių lai kų iki XVII a. 
vi du rio“) lei džia kiek nuo dug niau pa žvelg
ti į vi so kom plek so ir baž ny čios sta ty bos 
pra džią. Šią me džia gą (ypač vi so jė zui tų 
kom plek so Kra žiuo se rai dos po žiū riu) kiek 
pa pil do ką tik restauruotas 1747 m. Sta nis
lo vo Ju re vi čiaus su da ry tas pla nas, sau go mas 
Tel šių vys ku pi jo je ir jau skelb tas prof. Vla do 
Žul kaus, bei vė les ni, XIX a., pla nai – li tog
ra fi jos, pie ši niai ir ta py bos dar bai, sau go mi 
Lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy ve: Jo no 
Šan ty ro (1817 m.), Do mi ny ko Ku la kov skio 
(1823 m.), Kra žių gim na zis to Gu dov skio 
ar chi tek tū ri niai brė ži niai, Kra žių mo kyk los 
mo ki nio Vin cen to Mi se vi čiaus 157x103 cm 
dy džio pie ši niai, ku riuos kaip langų užuo lai
das že mai čių kul tū ros ty ri nė to jas My ko las 
Brenš tei nas 1908 m. ma tė Juo za po Šiukš tos 
dva re Kra žiuo se. Šių piešinių nuo trau kos sau
go mos Že mai čių mu zie ju je „Al ka“ Tel šiuo se. 
Juo se ma to me jau be griū van čios Kražių 
pro jė zui ti nės baž ny čios vaiz dą: ji jau be 
vir šu ti nės bokš to da lies, be sto go, ge ro kai ap
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Kražių jėzuitų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (arch. D. Kulakovskio brėžiniai. 1823 m.) 

griu vu sios šo ni nių na vų vir šu ti nės da lys. Kiti 
pa sta tai dar intensyviai te be nau do ja mi, lyg 
ne nu jau čiant ar tė jan čios liūd nos per spek ty
vos: po penkerių metų gim na zi ja bus iš kelta 
į Kau ną, jos pa sta tas par duotas iš var žy ti nių, 
o di džio ji an sam blio da lis nu griauta. 
 Atkuriant baž ny čios pa sta to pla ni nę 
struk tū rą ir in ter je rą ypač svar būs kai ku rie 
is to ri niai šal ti niai: 1797 m. Kra žių pro jė
zui ti nės ko le gi jos in ven to rius, pa tiks lin
tas 1817 ir 1882 m., bei 1805 ir 1806 m. 
bu vu sios jė zui tų baž ny čios ir vie nuo ly nų 
vi zi ta ci jos ak tai. Baž ny čios re konst ruk ci jai 
taip pat svar būs ir ar che o lo gų ty ri nė ji mai: 
A. Li san kos 1975 ir 1988 m., Vl. Žul kaus 

1988 m., R. Sprai nai čio ir T. Poš kos 1989 
m. Tad turima šal ti nių vi su ma lei džia at kur ti 
pa kan ka mai do ku men tuo tą Kra žių jė zui tų 
baž ny čios ar chi tek tū rą, vi daus in ter je rą, 
sta ty bos tech no lo gi jas.
 Pra di niam baž ny čios sta ty bos eta pui 
nu švies ti daug duomenų suteikia mi nė ti Pa
ry žiu je esan tys 1621 m. Kra žių ko le gi jos ir 
baž ny čios pla nai. Ke tu riuo se iš jų matome 
ke lis baž ny čios ir ko le gi jos se nų pla nų 
(abie jų aukš tų) va rian tus, jau pa tai sy tus 
pla nus bei se ną jį ben drą ko le gi jos te ri to ri jos 
pla ną iki 1621 m. sta ty bų. Ja me pa vaiz duo
ta, kaip at ro dys bū si mo ji ko le gi ja, pa žy mė ti 
čia jau esan tys pa sta tai, vi są te ri to ri ją iš 

va ka rų ir šiau rės pu sės su pan tys 
tven ki niai su til tais ir už tvan ko
mis, ko le gi jai do va no ta pa sta tais 
ne už sta ty ta že mė, mū ri nis se na sis 
Rad vi lų pi lies pa sta tas, o nuo jo į 
ry tus grei čiau siai pa žy mė tas se na
sis me di nis L rai dės for mos mi si jos 
pa sta tas. Į piet va ka rius nuo pi lies 
ma ty ti įreng ti ko le gi jos so dai.
 Pla nus ko re guo da vo or di
no ge ne ro las Ro mo je, o eks per tas 
pa pras tai bū da vo Ro mos ko le gi jos 
ma te ma ti kos pro fe so rius. Ne iš
im tis ir Kra žių ko le gi jos pla nai. 
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Iš buvusios bažnyčios plytų sumūryta varpinė
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Te ko per žiū rė ti jų ori gi na lus. Jie brai žy ti ant 
gels vai ru dos spal vos, be veik kvad ra ti nio 
la po po pie riaus, juo du, nuo po pie riaus ir 
lai ko pa ru da vu siu ra ša lu. Pla nai ko re guoti 
už te pant ra ša lu ir vir šu je už kli juo jant po
pie riaus juos te lę. Vie no iš pla nų juos te lė 
už kli juo ta vir šu ti nė je da ly je, ji leng vai 
at ver čia ma ir ma to si ori gi na lus pla nas. Ko
re guo jant pa ki to ko le gi jos pa sta tų pla nai: 
pa tal pų iš dės ty mas, jų pa skir tis – ne li ko 
vie nų laip tų, kai ku rios pa tal pos iš dvie jų 
su jung tos į vie ną, kie mo vi di nė je pu sė je 
bu vę pen ki ar kų stul pai pa keis ti vien ti sa 
sie na, taip pa sta tą pri tai kant šiau rie tiš ko 
kli ma to są ly goms.
 Nu brai žy ti trys baž ny čios pir mo jo aukš
to va rian tai, vie nas – ant ro jo. Jie sky rė si 
baž ny čios al to riaus orien ta ci ja. Vie na me iš 
jų al to rius nukreiptas į mies te lio aikš tę, ki ta
me – į kom plek so vi dų. Tre čia me va rian te 
– šo ni nė se na vo se įreng tos kop ly čios, ati
da ly tos at ski rais įė ji mais iš cen tri nės na vos. 
Ant ra me baž ny čios aukš te virš pla nuo tos 
il gos zak ris ti jos nu ma ty ta ne di de lė na mų 
kop ly čia, tik riau siai vie nuo ly nui ar ko le
gi jos stu den tams. Ta čiau sta tant baž ny čią 
al to rius at gręž tas į an sam blio vi dų, zak ris
ti ja įreng ta ne per vi są baž ny čios plo tą už 
al to riaus, bet pa da ly ta į dvi da lis – zak ris ti ją 
ir lo by ną, kaip ir bu vo nu ma ty ta ta me pro
jek te, kur al to rius at suk tas į mies te lio aikš tę. 
Zak ris ti ja su ko ri do riu mi ir lo by nas, 1621 
m. pla ne va din tas „pa tal pa si dab rui sau go ti“, 
at si dū rė prie šin go se al to riaus pu sė se, pa tal
pos žy miai ma žes nės. Ma tyt, to dėl ant ra me 
aukš te ne li ko ir nu ma ty tos kop ly čios. Be 
to, baž ny čia tru pu tį su trum pė jo – abie jo se 
baž ny čios pu sė se ne pa sta ty ta po vie ną iš 
nu ma ty tų ko lo nų. Tad galime daryti išvadą, 
kad baž ny čia sta ty ta ne va do vau jan tis ku riuo 
nors vie nu pa tvir tin tu pla nu, o de ri nant skir
tin gų pla nų va rian tus.
 Baž ny čia mū ri nė, sta čia kam pio pla no, su 
ne žy miai iš si ki šu siu tran sep tu, tri na vė ba zi
li ki nio tū rio. Jos matmenys lyginant 1823 
m. D. Ku la kov skio pla ną ir ar che o lo gi nių 
ty ri mų duo me nis šiek tiek ski ria si. Pa gal 

XIX a. brė ži nius baž ny čia – 42,7 m il gio, 
pa gal ar che o lo gų duo me nis – 40 m. Jos 
plo tas pir mais duo me ni mis – 28 m, an tru 
at ve ju – 24 m. Plo tis ties tran sep tu – 30,6 
ar ba 27 m. Ka dan gi pla ne nau do ta si ir lie
tu viš ko mis uo lek ti mis, ir ru siš kais ar ši nais, 
ar che o lo gi niai duo me nys bū tų pa ti ki mes ni. 
Ta čiau pa grin di nės pa sta to pro por ci jos be
veik ne si ski ria. Pa gal brė ži nius, bokš to bū ta 
37 m aukš čio – ar che o lo gi niai duo me nys čia 
pa tiks lin ti nie ko ne be ga lė jo…
 Mies te lio pa no ra mo je do mi na vo pa
grin di nia me fa sa de, at kreip ta me į mies te lio 
aikš tę, asi met riš kai įkom po nuo tas var pi nės 
bokš tas su smai lu sto gu ir kal vio dar bo kry
žiu mi. To kia asi met ri nė fa sa do kom po zi ci ja 
ir ba zi li ki nė baž ny čios struk tū ra – XVII a. 
I pu sė je Lie tu voje pra dė ju sio plis ti ba ro ko 
įta ka, ku rią pa ste bi me ir ki to je Lie tu vos 
jė zui tų pro vin ci jos to meto ar chi tek tū ro je 

 (pvz., Skaist kal nė je, Lat vi jo je, kur baž ny čia 
prie jė zui tų mi si jos baig ta sta ty ti 1692 m., 
tre jais me tais vė liau nei Kra žiuo se).
 Virš cen tri nės na vos skliau tų ki lo sta tus 
dvi šlai tis sto gas. Pa sta to vi du je dvi po ros 
ma sy vių ke tur kam pių ko lo nų rė mė kryž
mi nius skliau tus ir da li jo cen tri nę na vą į tris 
tra vė jas. Cen tri nę na vą už bai gė pus apsk ri tė 
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Plytų ir koklių 
pavyzdžiai

pres bi te ri ja. Tarp pagrindi nio įė ji mo ir na
vos – erd vus prie na vis su ko lo no mis, taip 
pat deng tas kryž mi niais skliau tais. Virš prie
na vio, pa gal in ven to rių ak tus, bū ta var go nų 
cho ro, ku ris pa gal pro jek tuo to jų pla nus 
tu rė jo bū ti per pu sę pa da ly tas į vie nuo lių ir 
baž ny čios lan ky to jų cho rų da lis. Cho rą rė mė 
dvi ko lo nos, XVII – XIX a. san dū ro je čia bū ta 
jau ga na blo gos būk lės 12 bal sų var go nų.
 Baž ny čios ar chi tek tū ro je, kaip bū din ga 
Lie tu vos re ne san si nei sta ty bai, ku ri čia pli to 
iki XVII a. vi du rio, de rin tos 
go ti kos ir re ne san so for mos. 
Or ga niš kas go ti ki nių, re ne
san si nių ir ba ro ko ele men tų 
per si py ni mas, sai kin gas ita lų 
Re ne san so ar chi tek tū rai bū
din gų de ko ra ty vių ele men tų 
(pas ta rie ji bu vo ypač pa pli tę 
Lie tu vos jė zui tų pro vin ci jos 
ar chi tek tū ro je) nau do ji mas 
lei džia ma ny ti, kad baž ny čią 
grei čiau siai pro jek ta
vo vie ti nis Lie tu vos 
jė zui tų pro vin ci jos ar
chi tek tas.
  Ar che o lo gi nių ka
si nė ji mų me tu, ty ri nė
jant iš li ku sių pa ma tų 
frag men tus, nustaty
ta, kad jie mū ry ti iš 
lau ko rie du lių, riš tų 
kal kių skie di niu, vie to
mis įmū ry ta pus ply čių. 
Rasti mū ro frag men tai 
liu di ja, kaip ga lė jo bū ti mū ri ja ma ir apa ti nė 
baž ny čios da lis. 1,75 m gy ly je nuo že mės 
pa vir šiaus ap tik tos rau do nų ply tų rū sio 
grin dys. Virš jų ras ti Ka zi mie ro Va zos 
ši lin gai, kal din ti 1661–1668 m. Lie tu vo je 
ir Len ki jo je, liu dy tų, kad jis ga lė jo bū ti 
įreng tas XVII a. 7ame de šimt me ty je, po 
di džių jų ka rų su Šve di ja ir Ru si ja. Rū sy je 
ap tik ta lai do ji mo krip tų, daug ka pų. Pa gal 
1797 ir 1817 m. baž ny čios in ven to rius, į 
rū sį bū ta tri jų įė ji mų iš baž ny čios pro me di
nes du ris, ku rios bu vo ge ro kai pa pu vu sios 

ir 1803 m. tai sy tos Ko lai nių kar me li tų.
 Baž ny čios rū siuo se bu vo pa lai do tas 
Šve ri no gra fas Ul ri chas, Žy gi man to III pa
siun ti nys į Šve di ją. Tą liu di jo ir mar mu ri nė 
len ta su įra šu ir jo her bu, 1817 m. dar iš li ku
si, o vė liau, po baž ny čios skliau tų griū ties, 
per kel ta į pa ra pi nę Šv. My ko lo baž ny čią ir 
pa dė ta prie šais di dį jį al to rių. Gra fo pa lai kai 
pa lai do ti pa ra pi jos ka pi nė se. Dau giau sia 
mi ru sių jų, nu grio vus baž ny čią, bu vo per lai
do ti XIX a.viduryje. 2002 m. ap tik ta per 30 

per lai do tų as me nų ka pų.
 Ka pi nės įreng
tos ap link baž ny čią. Ar
che o lo gai čia ra do daug 
ge rai iš si lai kiu sių, dau
giau siai, at ro do, jė zui tų 
ka pų su įdo mio mis įka
pė mis. Mi ru sie ji bu vo 
lai do ja mi me di niuo se 
kars tuo se (iki 180 cm 
il gio), dažnai juos mens 
sri ty je ran da ma įvai rių 
dy džių (4 cm ir di des
nių) me ta li nių kry že lių 
su vie no je pu sė je iš lie tu 
Nu kry žiuo tuo ju, o ki to

je – Švč. Mer ge le Ma ri ja. Prie mi ru sio jo 
rie šų – 10 cm il gio me di nis kry že lis su 
5,5 cm il gio žal va ri ne Nu kry žiuo to jo fi
gū rė le. Ka puo se ras ta žal va ri nių juos ti nių 
žie dų, žal va ri nių lie tų me da li kė lių su įra
šais, 51 ka ro liu ko gin ta ri nis ro ži nis. Kai 
ku rių mi ru sių jų dra bu žiai puoš ti stik lo 
ka ro liu kais, au di niai siu vi nė ti „si dab ro“ 

siū lais. Prie ge riau iš li ku sių kars tų pa ste bė ta 
pri tvir tin tų žal va ri nių rai džių. Ka pai da tuo
ja mi XVII a. pab. – XVI II a. 
 Ka si nė jant ras ta daug čer pių ir kok lių su 
jė zui tų sim bo li ka, Chod ke vi čių ir ki tų di di
kų her bais. Kok liai ir mo ne tos da tuo ti XVII a. 
Mo ne tos, kal din tos Prū si jo je ir Ry go je XVII 
a. pr., liu di ja, kad steigiant Kra žių mi si ją, 
re zi den ci ją ir ko le gi ją, be Vil niaus tė vų, 
da ly va vo ir jė zui tai iš Brauns ber go ir Ry gos.
 At ski rai rei kė tų kal bė ti apie baž ny čios 
al to rius, ku rių iš dės ty mo pla nas ir dy džiai 
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Medžio raižinys

ge rai ma to si ar chi tek to Do mi ny ko Ku
la kov skio brai žy ta me baž ny čios pla ne. 
Di dy sis al to rius, įreng tas ova lo for mos 
cen tri nės na vos ga le, aukš tes nis ir pla tes
nis už li ku sius. Mū ri nis, puoš tas lip di niais. 
Apa ti nia me tarps ny je bū ta Švč. Mer ge lės 
Ma ri jos  Ėmi mo į dangų pa veiks lo – žy mio
jo Le o nar do da Vin čio pa veiks lo ko pi jos. 
Kaip ra šo ma in ven to riu je, pa veiks las bu vo 
iš li kęs iki 1817 m. Al to riu je dar do mi na vo 
ke tu rios di din gos fi gū ros, ap sup tos ma žų 
gip si nių pa auk suo tų an ge liu kų. Ant ra me 
tarps ny je – skulp tū ri nė Jė zaus Kris taus fi gū
ra. Be šio bū ta dar dvy li kos šo ni nių al to rių, 
puoš tų auk suo to mis fi gū ro mis. Vie na me 
jų, ar čiau siai pres bi te ri jos, sau go tos šv. 
Ma ri no re lik vi jos, į Kra žius iš Vil niaus su 
di džiau sio mis iš kil mė mis at ga ben tos 1615 
m.
 Sa kyk la baž ny čios cen tri nė je na vo je 
iš si sky rė puoš nia dro žy ba – pa auk suo to
mis šven tų jų fi gū ro mis juo da me fo ne. Ją 
Kra žių baž ny čiai pa do va no jo ka ra lius Jo nas 
So bies kis, at si dė ko da mas ka ra liš ko jo dva ro 
ka pe lio nui tė vui jė zui tui 
Jo nui Bro ni šui, ly dė ju
siam ka ra lių žy giuo se 
prieš tur kus prie Bu
dzi liš no. 1713–1715 m., 
jau po val do vo mir ties, 
Jonas Bronišas buvo 
Kra žių pre fek tu. Ša
lia sa kyk los, prie tos 
pa čios ko lo nos, bū ta 
ypač puoš naus, puikaus 
darbo al to riaus, ku rio 
pir ma me tarps ny je bu vo 
ta py tas šv. Ig na co Lo jo
los pa veiks las, deng tas 
si dab ri niu pa au ksuo tu 
„rū bu“. Su re li gi nė
mis Kra žių stu den tų ir 
gim na zis tų bro li jo mis 
su si jęs Kon gre ga ci jos al to rius, vie nin te lis 
iš šo ni nių ap tver tas tvo re le, dvie jų tarps nių. 
Apa ti nia me – ap reiš ki mo Švč. Mer ge lei 
Ma ri jai sce na, ant ra me tarps ny je – šv. 
Juo za po pa veiks las. Pa veiks lai, jų rė mai, 

an ge lo Gab rie liaus fi gū ra ir jo ran ko je lai
ko ma le li ja – si dab ri niai. Al to rių dar 1803 m. 
atnaujino Stu den tų kon gre ga ci ja iš Ma ri jos 
so da li ci jos na rių lė šų. Al to rius tu rė jęs daug 
li tur gi nių reik me nų, ku rie in ven to riuo se 
ap ra šy ti at ski rai, bei si dab ro puo šy bos. 
Tarp dau ge lio daik tų mi nė tos ir dvi stu
den tų vė lia vos iš ki tai kos (plo no, tan kaus, 
dro bi niu py ni mu ataus to šil ki nio au di nio). 
Prie al to riaus bū ta 150 pa pras tų ža lio stik
lo lem pų.
 Baž ny čio je sto vė jo 26 ąžuo li niai sta liaus 
dar bo suo lai, prie at ski rų al to rių – po ke le tą 
klaup tų, bu vo aš tuo nios da žy tos ir pa auk
suo tos klau syk los. Bal dų ypač daug būta 
zak ris ti joje ir lo by ne. 
 Nors XVI II a. baž ny čia jau men kai 
be pri žiū ri ma, dar bu vo iš li kę ne ma žai pra
bangios įran gos: var pų, si dab ro reik me nų 
(da lis per duo ta Vilniaus šv. Jo nų baž ny čiai), 
įvai rių me ta lo in dų ir reik me nų, bū ta se nos 
ir tur tin gos baž ny ti nių dra bu žių ko lek ci
jos – ar no tų (18 bal tų, 18 rau do nų, 5 ža li, 5 
vio le ti niai, 7 juo di), 6 dal ma ti kos, 7 ka pos 

ir kt.
 P r a n  c ū  z i  j o s , 
Len ki jos ir Lie tu vos ar
chy vuo se su rink ta gau
si is to ri nė ir tur tin ga 
iko nog ra fi nė me džia ga 
pa de da at kur ti baž ny
čios erd vi nę struk tū rą 
bei svar biau sius in ter
je ro ele men tus, pa tal
pų, al to rių iš dės ty mą. 
At li kus ar che o lo gi nius 
ty ri mus bu vo pa tiks lin ti 
baž ny čios matmenys, 
su kaup ta daug duo me
nų sta ty bos tech ni kos 
ana li zei, su rink ta ne ma
žai įvai rių sta ty bos ele
men tų – kok lių, čer pių, 

grin dų ply te lių, kal vys tės dir bi nių, daž nai 
puoš tų jė zui tų sim bo li ka. To les nis ra di nių 
ty ri mas, be abe jo, bus ver tin gas in dė lis į 
Lie tu vos jė zui tų pro vin ci jos ar chi tek tū ri nio 
me ni nio pa vel do gi les nį pa ži ni mą.
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T. Le o nar das Jag mi nas, SJ

Jėzuitaiokupuotoje
Lietuvoje
(1940–1990)
 1940 m. bir že lio 15 d. so vie tų ka riuo
me nė įžy gia vo į Kau ną. Ne tru kus bu vo 
su da ry ta Mask vai pa lan ki vy riau sy bė ir 
rug pjū čio 3 d. Lie tu va prijungta prie So
vie tų Są jun gos. Jau anksčiau vie nuo li jos 
pa ju to jų veik lai kylančią grėsmę. 1940 m. 
bir že lio 27 d. Švie ti mo mi nis te ri jos Kul tū
ros rei ka lų de par ta men tas iš vys ku pi jų or
di na rų pa rei ka la vo ži nių apie vie nuo ly nus 
ir vie nuo lių skai čių, o lie pos 4 d. „Lie tu vos 
ai de“ pa si ro dė pir ma sis straips nis, ku ria me 
siū ly ta ne ati dė lio jant na cio na li zuo ti vie
nuo ly nų ne kil no ja mą jį tur tą, už da ry ti kon
fe si nes mo kyk las, už draus ti vie nuo liams 
dirb ti prie glau do se, vai kų dar že liuo se, 
lop še liuo se. Ne tru kus tai im ta įgy ven din ti. 
Rug pjū čio 5 d. Mi nist rų Ta ry bos nu ta ri mu 
vienuolynų, pa ra pi jų ir įvairių baž ny ti
nių įstai gų bei or ga ni za ci jų turima že mė 
privalė jo bū ti per duo ta į vals ty bi nį že mės 
fon dą. Be to, 1940 m. ru de nį – 1941 m. 
pa va sa rį bu vo na cio na li zuo tas vi sas ki tas 
vie nuo ly nų kil no ja ma sis ir ne kil no ja ma sis 
tur tas. Vyk dant nu sa
vi ni mą vie nuo ly nų 
sta tu sas bu vo pri ly
gin tas dva rams.
 Kau no jė zui  tų 
gim na zi ja bu vo su
vals ty bin ta, jė zui tų 
gy ve na ma sis na mas 
pa im tas ka riuo me
nės rei kmėms – ja
me ap gy ven din ti la
kū nai. Su vals ty bin

tas ir pa gal bi nis jė zui tų ūkis Ba jė nuo se 
ir po il sio na mai Ku lau tu vo je. Jė zui tai 
ne te ko pa sto gės. Vo kie ti jos am ba sa da 
pa si rū pi no, kad bent jė zui tai vo kie čiai 
ne bū tų iš mes ti į gat vę. Kaip pa kai ta lą už 
vie nuo ly no na mų sek vest ra vi mą so vie ti
nė val džia jiems da vė du bu tus Mai ro nio 
na muo se. Lie tu viai jė zui tai ap si gy ve no 
Šv. Pran ciš kaus Ksa ve ro baž ny čios pa lė
pė se. 1941 m. pa va sa rį jė zui tai vo kie čiai 
– tė vai J. Ki pas, A. Fen ge ris, K. Fuls tas, 
J. Riet meis te ris, P. Bo eg ne ris, V. Aus tas, 
A. Fri ce nas – iš vy ko į Vo kie ti ją.
 Pra si dė jo pir mie ji jė zui tų areš tai. 
1940 m. ru de nį per mi si jas Sas na vos 
baž ny čio je bu vo su im tas t. Jo nas Bru
ži kas. Ka lė ji me jis iš bu vo 9 mė ne sius. 
Pirmosiomis karo dienomis vo kie čiams 
bom bar duo jant Ma ri jam po lę, ka li niai iš 
ka lė ji mo pa bė go. T. Bru ži kas nu vy ko į 
Sas na vos baž ny čią pa dė ko ti Die vui už 
iš lais vi ni mą.
 1941 m. va sa rio mė ne sį jė zui tų scho

Istorija ir mes

Bajėnų pagalbinio ūkio pastatas dabar. T. V. Šimkūno nuotr.



14

Istorija ir mes

las ti kas Alek san dras Mar kai tis ban dė 
ne le ga liai per ei ti Vo kie ti jos sie ną, kad ten 
ga lė tų tęs ti stu di jas ir reng tis ku ni gys tės 
šven ti mams, bet bu vo su im tas ir iki ka ro 
pra džios ka lė jo Tau ra gė je bei Kau ne. 
 Kau ną už ėmę vo kie čiai ra do jau su
da ry tą Lie tu vos vy riau sy bę su prof. J. 
Amb ra ze vi čiu mi prie ša ky je. Pra džio je šią 
vy riau sy bę už ka riau to jai to le ra vo, ta čiau 
dar tą pa čią va sa rą į Kau ną iš Ber ly no at
vy ko ci vi li nė oku pa ci nė val džia ir vis ką 
pe rė mė į sa vo ran kas. Dau ge lis mi nist rų 
at si sta ty di no. Tie, ku rie li ko, pri va lė jo 
vyk dy ti vo kie čių val džios nu ro dy mus.
 1941 m. Jė zaus Drau gi jos ge ne ro las t. 

Vla dis lo vas Le do chov
skis Lie tu vos jė zui tų 
pro vin ci jai va do vau ti 
pa sky rė t. Sta nis lo vą 
Gruo dį, pro vin ci jo lo 
pa rei gas pe rė mu sį iš t. 
Be ne dik to An druš kos. 
T. Gruo džiui te ko rū
pin tis, kaip at gai vin ti 
jė zui tų veik lą Lie tu vo je.
 Kaip jau mi
nė ta, Kau no jė zui tų 
na mai so vie tų val džios 

bu vo rek vi zuo ti ka riuo me nės rei ka lams. 
Vo kie čiai juo se ap gy ven di no ka ro be lais
vius. Rei kė jo im tis žy gių, kad be lais viai 
bū tų per kel ti ki tur, o na mai grą žin ti jė
zui tams. Tik t. Gruo džiui ap si lan kius pas 
mies to ko men dan tą jė zui tai pa ga liau su grį
žo į sa vo na mus ir vėl ga lė jo im tis dar bo.
 Kau no na mų vy res niuo ju ir baž ny čios 
rek to riu mi bu vo pa skir tas t. Jur gis Smil
ge vi čius. Jam tal ki no tė vai Sta sys Rim ke
vi čius, Jo nas Da ny la, Pet ras Lyg nu ga ris ir 
An ta nas Šeš ke vi čius. Kau no vi suo me nė 
bu vo pa mė gu si jė zui tų baž ny čią ir ją gau
siai lan kė.
 Pri va čią jė zui tų gim na zi ją so vie tų val
džia bu vo su vals ty bi nu si. Lie tu vą už ėmus 
vo kie čiams, ją pa vy ko at gau ti. Su grį žo 
anks čiau čia dir bę mo ky to jai. Di rek to riu

mi bu vo pa skir tas t. J. Da ny la, ka pe lio nu 
– t. S. Rim ke vi čius. Ta čiau to kia pa dė tis 
tę sė si ne il gai. Įsi ga lė jus vo kie čių ci vi li nei 
val džiai, jė zui tų gim na zi jai iš ki lo įvai rių 
sun ku mų. Galiausiai 1941 m. lap kri čio 15 
d. gim na zi ja vėl bu vo su vals ty bin ta, jai 
va do vau ti pa skir ti ki ti žmo nės.
 Jė zui tų nau jo ky ną Pa gry žu vy je so vie ti
nė val džia už da rė 1940 m., pla nuo da ma ten 
įsteig ti sa na to ri ją tu ber ku lio ze ser gan tiems 
li go niams, ta čiau to pa da ry ti ne su spė jo. 
Nau jo kams bu vo nu ro dy ta vyk ti į na mus, 
Pa gry žu vy je li ko gy ven ti bro liai bei tė vai 
Juo zas Juš ke vi čiu s ir Pran ciš ku s Ma si
lio nis. T. Juš ke vi čius rū pi no si ūkiu, jam 
tal ki no bro liai. T. Ma si lio nis bu vo kop ly
čios rek to riu mi. Vie tos val džia ėmė prie jo 
kib ti dėl pa moks lų, pa sa ky tų kai my ni nė se 
pa ra pi jo se. T. Pran ciš kus bu vo iš kel tas į 
Šiau lius, o į jo vie tą at vy ko t. Jo nas Da
ny la. Lie tu vą už
ėmus vo kie čiams, 
1941 m. rug pjū čio 
15 d. nau jo ky nas 
Pa gry žu vy je vėl ati
da ro mas. Ka dan
gi 1941 m. va sa rą 
t. Da ny la iš vy ko į 
Kau ną va do vau ti 
jė zui tų gim na zi jai, 
į jo vie tą iš Šiau lių 
at vy ko t. An ta nas 
Damb raus kas. Jis 
bu vo pa skir tas na mų vy res niuo ju ir nau
jo ky no ve dė ju. Anks čiau t. Damb raus kas 
dar ba vo si Len ki jo je tarp grai kų apei gų 
ka ta li kų. Ka dan gi bu vo ki lęs iš Ry tų Lie
tu vos ir vai kys tė je kal bė jo lie tu viš kai, 
įgūdžius grei tai atnaujino. Pa si žy mė jo 
kaip pa ty ręs re ko lek ci jų va do vas. Kai 
ku riems nau jo kams da vus įža dus su si
da rė še šių scho las ti kų (klie ri kų) bū re lis. 
Va do vau jant t. Damb raus kui ir t. An druš
kai, Pa gry žu vy je jie pra dė jo fi lo so fi jos 
stu di jas. Kai ku rias fi lo so fi jos dis cip li nas 
dės tė trys len kai jė zui tai, vo kie čių iš trem ti 

T. S. Gruodis

T. P. Masilionis
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iš Vil niaus. 1942 m. t. Damb raus kas per ke
lia mas į Kau ną, o į Pa gry žu vį toms pa čioms 
pa rei goms ski ria mas t. Da ny la. Scho las ti kai 
Ku bi lių, Gu de lių, Pum pu rų kai mų pra di
nė se mo kyk lo se dės tė ti ky bą, ren gė vai kus 
Pir ma jai Ko mu ni jai. Tė vai jė zui tai tal ki no 
kai my nys tė je dir bu siems ku ni gams. 1942 
m. bir že lio mė ne sį t. An druš ka va do va vo 
ku ni gų re ko lek ci joms, kiek vė liau – se se
rų vie nuo lių re ko lek ci joms Pa ne vė žy je ir 
Ada ka ve.
 Pa gry žu vio kop ly čią gau siai lan kė 
apy lin kės gy ven to jai. Nau jo ky no na muo se 
ir kop ly čio je bu vo įreng ta cen tri nio šil
dy mo sis te ma, to dėl ir žie mą čia bū da vo 
šil ta. Prie vie nuo ly no vei kė pa što sky rius, 
ku ria me dir bo br. Anas ta zas Ja nu lis. Jis 
bu vo ir kny gy nė lio ve dė jas, pla ti nęs kny
gas apy lin kės žmo nėms. Ka dan gi tu rė jo 
ge rą klau są ir gra žų bal są, ėjo kop ly čios 
var go ni nin ko pa rei gas. Br. Ka zys Le vic kas 
teik da vo me di ci ni nę pa gal bą ne tik vie nuo
ly no, bet ir ap lin ki nių kai mų gyventojams. 
Br. Al bi nas Bi liū nas bu vo vie nuo ly no 
elek tri kas, br. Sta nis lo vas Peč ke vi čius 
pri žiū rė jo šilt na mį ir gė ly nus, br. Vla das 
Ale sius rū pi no si vie nuo ly no so du ir bi tė
mis, ne gai lė da mas pa ta ri mų ma žiau apie 
me do ne šes iš ma nan tiems kai mie čiams.
 Nau jo ky nas rodė gra žų pa vyz dį vie
tiniams: čia vi sur bu vo jun ta ma rū pes
tin ga ir darbš ti ran ka, pa gar ba ir mei lė 
žmo gui. Ypač ap lin ki nių kai mų žmo nės 
mė go Pa gry žu vy je iš kil min gai šven čia
mus Šv. Alo y zo ir Šv. Ig na co at lai dus.
 Šiau liuo se vo kie čių oku pa ci jos me
tais rek to ria vo t. Jo nas Bo re vi čius, ėjęs ir 
Šiau lių pre ky bos mo kyk los ka pe lio no pa
rei gas. Di de lės pa gal bos sie lo va dos dar be 
t. Bo re vi čius su si lau kė iš uo laus apaš ta lo 
t. Pran ciš kaus Ma si lio nio, ku ris čia dar
ba vo si jau nuo 1940 m., or ga ni zuo da mas 
Eu cha ris ti jos kar žy gius, va do vau da mas 
vy rų ir mo te rų Mal dos apaš ta la vi mo są jū
džiui, re ko lek ci joms bei pa moks lau da mas 
ap lin ki nė se baž ny čio se.

 1944 m. lie pos 31 d. so vie tų ka riuo
me nė vėl įžen gė į Kau ną. Pra si dė jo ant ro ji 
bol še vi kų oku pa ci ja. Jos iš va ka rė se, lie pos 
30 d., Kau ną pa li ko ar ki vys ku pas Juo za pas 
Skvi rec kas, ar ki vys ku pi jos val dy mo naš tą 
per da vęs prel. Sta nis lo vui Jo ku baus kui. 
Šis ru de nį pa pra šė t. Sta nis lo vą Gruo dį su
tik ti ei ti Tarp die ce zi nės ku ni gų se mi na ri jos 
rek to riaus pa rei gas. So vie ti nė ka riuo me nė 
jau bu vo už ėmu si vi sas se mi na ri jos pa tal
pas. Tad te olo gi nių kur sų klie ri kus bu vo 
nu ma ty ta ap gy ven din ti jė zui tų re zi den
ci jo je, o li cė ji nių – ma ri jo nų pa tal po se. 
Jė zui tai se mi na ri jai už lei do sa vo vir tu vę, 
ku rią bu vo įren gę prie gim na zi jos. Tai 
la bai pa leng vi no klie ri kų mai ti ni mą. Pa
mal dos vi siems klie ri kams vyk da vo jė
zui tų baž ny čio je. Se mi na ri jo je dės tė ir t. 
S. Rim ke vi čius, o dva sios tė vu pa skir tas t. 
A. Damb raus kas. Moks lo me tai pra si dė jo 
prieš pat Vi sų Šven tų jų šven tę.
 1945 m. pra si dė jo ku ni gų kra tos ir 
areš tai. Sau sio 6 d. su im tas t. An ta nas 
Bie liū nas. Jis bu vo kal ti na mas už vo kie
čių oku pa ci jos me tais pa skelb tą straips nį 
apie so vie tų ka rei vių nu žu dy tus Pa ne vė
žio me di kus. Nu baus tas 10 me tų lais vės 
at ėmi mo. Ka lė jo Vil niu je ir Ši lu tė je. Iš 
ka lė ji mo pa leis tas 1954 m. gruo džio 6 d. 
Nors svei ka ta jau bu vo pa lauž ta, ku rį lai
ką dir bo Uk mer gės pa ra pi jo je. Mi rė 1955 
m. ge gu žės 28 d., per Sek mi nių at lai dus 
Vep riuo se klau sy da mas iš pa žin čių.
 1946 m. gruo dį Kau no sau gu mo rū
muo se bu vo tar do mas t. Gruo dis. Dėl 
so vie ti nio sau gu mo or ga nų spau di mo ir 
pa šli ju sios svei ka tos jam te ko at si sa ky ti 
se mi na ri jos rek to riaus pa rei gų. Svei ka tai 
su stip rė jus, t. Gruo dis se mi na ri jo je dės tė 
mo ra li nę te olo gi ją. Dir bo iki 1948 m., 
ka da sau gu mo po tvar kiu iš šių pa rei gų 
bu vo pa ša lin tas. Tų pa čių me tų ru de nį 
iš se mi na ri jos dės ty to jo ir dva sios tė vo 
pa rei gų pa ša lin tas t. Jo nas Paukš tys, o 
spa lio mė ne sį su im tas se mi na ri jos dės ty
to jas t. S. Rim ke vi čius. Jis nu baus tas 10 
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me tų ka lė ji mo, nes „su tei kė 500 rub lių 
pa ra mą na cio na lis ti nio po grin džio veik
lo je da ly vau jan čiam as me niui“. Ka dan gi 
bu vo vi siš kai pa lie gęs, la ge rio va do vy bė 
į Lie tu vą lei do grįžti anks čiau – po 7 me
tų ir 8 mė ne sių. 1955 m. ge gu žės 24 d. 
t. Rim ke vi čius grį žo į Kau ną. Po dvie jų 
sa vai čių – in sul tas. Bir že lio 16 d. mi rė.
 1948 m. lie pos mėn. pa bai go je į Pa gry
žu vį at vy ku si spe cia li ko mi si ja iš Kel mės 
su ra šė vi są in ven to rių, už plom ba vo bib
lio te ką ir pa reiš kė, kad val džia Lie tu vo je 
nu ta rė už da ry ti vi sus vie nuo ly nus, tai gi ir 
jė zui tų. Naujokyno gyventojams įsa ky ta 
per si kel ti į bu vu sį ber nar di nų vie nuo ly ną 
Ty tu vė nuo se. T. Da ny la pa pra šė leis ti at
švęs ti bent Šv. Ig na co at lai dus. Ko mi si ja 
su ti ko. Rug pjū čio 1 d. jė zui tai pra dė jo 
kraus ty tis į Ty tu vė nus. Bu vu sio ber nar
di nų vie nuo ly no pa tal pos bu vo ap leis tos, 
ne pri tai ky tos gy ven ti žie mą. T. Da ny la, 
pa si ta ręs su pro vin ci jo lu, nu spren dė su 
nau jo kais ir bro liais per si kel ti į Šiau lių 
re zi den ci ją. Spa lio mė ne sį nau jo ky nas 
at nau ji no dar bą Šiau liuo se.
 1949 m. sau sio 3 d. už da ro ma jė zui tų 
Šv. Ka zi mie ro baž ny čia Vil niu je. Kiek vė
liau – Šv. Pran ciš kaus Ksa ve ro baž ny čia 
Kau ne. Tų pa čių me tų bir že lio pa bai go je 
lik vi duo ja mas Šiau lių vie nuo ly nas. Vė
liau bažnyčios virsta sandėliais, sporto 
salėmis, o Šv. Kazimiero bažnyčia – netgi 
ateizmo muziejumi.
 Jaus da mas, kad ga li bū ti su im tas, 1948 
m. va sa rą t. An druš ka per si ke lia į Uk ri nų 
pa ra pi ją Ma žei kių ap skri ty je, vė liau – į 
Var lau kio pa ra pi ją Tau ra gės ap skri ty je. Čia 
1949 m. va sa rio mėn. 21 d. areš tuo ja mas. 
Kal ti na mo jo je iš va do je nu ro dy ta, kad jis 
yra iš spaus di nęs an ti so vie ti nių straips nių, 
kad ra šė an ti so vie ti nius at si mi ni mus apie 
1940–1941 m. įvy kius Lie tu vo je, Šiau lių 
baž ny čio je slė pė an ti so vie ti nę li te ra tū rą, 
sa kė prieš val džią nu kreip tus pa moks lus, 
kas mė ne sį reng to se kon fe ren ci jo se jau ni mui 
skie pi jo re li gi nes ir tau ti nes nuo sta tas. 1949 

m. ge gu žės 25 d. nu
ta ri mu t. Andruška 
įka lin tas de šim čiai 
me tų. Mirė Ver chnej 
Urals ko ka lė ji  me 
Če lia bins ko sri ty je 
1951 m. va sa rio 6 d., 
nusilpus širdžiai.
 1949 m. va sa rio 5 
d. Šven čio ny se už an
ti so vie ti nę agi ta ci ją 
– pa moks lus – bu vo 
su im tas t. Alek san dras Mar kai tis. Bir že lio 
1 d. nu baus tas 10 me tų ka lė ti sun kių jų dar
bų la ge riuo se. Dir bo šach to se ir miš kuo se 
Ma ga da ne ir Ko ly mo je. 1956 m. bir že lio 
7 d. pa leis tas. Grį žęs dir bo Ario ga lo je, vė
liau – Kau ne, Įgu los baž ny čio je. Čia bū rė 
jau ni mą, sėk min gai pa moks la vo. To dėl 
1958 m. vėl bu vo su im tas ir nu ga ben tas į 
Mor do vi jos la ge rį. Dir bo me ta lo fab ri ke. 
1965 m. va sa rą grį žo į Lie tu vą. Bu vo pa
skir tas Ve liuo nos pa ra pi jos al ta ris tu. 1970 
m. lap kri čio mė ne sį per kel tas į Ario ga lą, 
kur gy ve no iki mir ties. Daug lai ko pra lei
do li go ni nė se. Trum pam su stip rė jęs kiek 
ga lė da mas steng da vo si tal kin ti kle bo nui 
sie lo va dos dar be. Mi rė 1990 m. ba lan dį. 
 1949 m. bir že lio mėn. so vie tų val džiai 
kon fis ka vus vi sus jė zui tų na mus, t. Da ny la 
iš vyks ta dirb ti vi ka ru į Žas lius. Tų pa čių 
me tų lap kri tį jo bu te pa da rius kra tą, su ima
mas ir lai ko mas KGB rū mų rū sy je, va sa rį 
per ke lia mas į Lu kiš kių ka lė ji mą Vil niu je, 
o rug sė jo 15 d. iš ve ža mas į Ka zach sta no 
Čurv bajNu ra la ge rį, ku ria me iš bu vo 4 
me tus. Po to per kel tas į Ka ra gan dą, vė liau 
– į Pro stor na ja la ge rį Ka zach sta ne. Grį žęs 
į Lie tu vą 1958 m. lap kri čio 28 d. pa skir tas 
Jiez no pa ra pi jos al ta ris tu.
 Ri zi kuo da mas ką tik at gau ta lais ve, t. 
Da ny la bū rė iš sklai dy tus jė zui tus (pro vin ci
jo lo pa rei gas ėjo nuo 1948 m. iki 1989 m. 
bir že lio 2 d.), po grin di nė je ku ni gų se mi na ri
jo je ren gė nau jus ku ni gus. Po grin džio są ly
go mis at kū rė jė zui tų nau jo ky ną, va do va vo 

T. B. Andruška

Istorija ir mes
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 Kaimąstauapietai,kiekdauglais-
vėsirjudrumoyraJėzausDraugijoje,
manevisadaužliejatoksentuziazmas,
kad viduje norisi krykš-tauti. Ji yra
exemp ta–jokiamvyskupuinepavaldi,
kadbūtųBažnyčios„skrajojantisbata-
lionas“.Tūkstančiai puikiai parengtų
kunigųnuolatpermetamiten,kurverda

T. Alek san dras Mar kai tis, SJ 

bro lių ir se se rų vie nuo lių re ko lek ci joms, 
vie šai pa si sa ky da vo prieš ate is tinės val
džios ne tei sy bes. 1960 m. lap kri čio 25 d. bu
vo pa skir tas Be ižio nių pa ra pi jos kle bo nu, 
bet po ke lių mė ne sių val džia už drau dė ei ti 
ku ni go pa rei gas. Jį pri glau dė Se me liš kių 
pa ra pi jos kle bo nas Jo nas Vaiš no ras. 1962 
m. Se me liš kė se t. Da ny la vėl areš tuo ja
mas. KGB rū siuo se lai ko mas iki 1963 m. 
ko vo. Bu vo su im tas dėl t. A. Šeš ke vi čiaus 
by los, no rė ta ap kal tin ti spe ku lia vus re li gi
nės pa skir ties daik tais.
 1963 m. t. Da ny la pa skir tas Stir nių 
pa ra pi jos kle bo nu, o 1969 m. – Bi ju tiš kio 
pa ra pi jos kle bo nu. 1990 m., su sil pnė jus 
svei ka tai, pa pra šė iš šių pa rei gų at leis ti. 

Iš vy ko į Gar lia vą ir 
čia gy ve no kaip re
zi den tas, uo liai tal
kin da mas pa ra pi jos 
ku ni gams. 1998 m. 
ap si gy ve no Kau
no jė zui tų na muo se. 
Mi rė 2000 m. spa lio 
31 d.
 T. Jo nas Da ny la 
pa si žy mė jo ypa tin
ga dva sios ra my be, 
ky lan čia iš gi lios 
ir be ga lo nuo šir džios mal dos. Bu vo pa
pras tas ir vi siems pri ei na mas. Toks iš li ko 
ir se nat vė je, sun kios li gos var gi na mas. 
   (Tęsinyskitamenumeryje)

IšužrašųAm ži nai jau na 
ku ni gys tės lai mė,

pasirašytųA.Sakaloslapyvardžiu
karščiausia kova, kur pasilpęs šventų
kautynių frontas, kur reikalinga skubi
pagalba...
 Kelionės,peripetijos,pavojaiirin-
cidentai–kaipjieapsaugomanosielą
nuonuobodžiosmonotonijos irpilkos
kasdienybės,apsiblausimoirsusnūdi-
mo;kiekdaugjieduodajudrumo,žva-
lumo,orientacijos,pagaliaudrąsosir
pasididžiavimo!..
 Esu dėkingasDievui už tą vidinę
laisvę,bevargogalinčiąpakeltiklus-
numonuošalębeityląirlygiailengvai
palenkiančiąViešpačiuimanosakališ-
kasambicijas,kaitenkaimtismenkos
namųtarnystės.
***
 SuteikdamasmankunigystęTuleidai

T. J. Danyla

Istorija ir mes
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užrašais, dėmesingai stebint aplinką,
žmonesirįvykius.
 Viešpatie,kiekveiklosirdarbo!..

***
 ...Tačiau negaliu! Surištosmano
rankosirkojos,surištairširdis.Nėra
galimybėspasidalytibenttomisknygo-
misirtašviesa,kuriąturiu.Tikperšv.
Mišiasašarųpilnomisakimisšnabždu:
„Me men to,Viešpatie!Tugali,Tulais-
vas, Tu nesurištas, Tu –visagalis. Jei
mantiežmonėsyratokieartimiirbran-
gūs,argiTaunetūkstantįkartųbranges-
ni?JukTujuossavokraujuatpirkaiir
pakėleinuonešvariosžemės,kadbūtų
TavodžiaugsmasirTavovainikas“.
 OkaipbussuvisaisTėvynėsirBaž-
nyčiossopuliais,suvisomiskitomisžaiz-
domis,kuriųtiekdaugirtokiųskaudžių
matau,niekokitonegalėdamas,kaiptik
melstisiratgailoti...

***
 Arginėrataiženklas,kadApvaizda
nori išmanęs kažko kito, aukštesnio,
noriatplėštimanenuožemiškossėkmės
irnuovisųplanų,kadsaveirsavotau-
riausiasžemiškassvajonespakeisčiau
dangiškomis,paversdamas jasvisiška
auka.
 Bet iš kurpasisemti jėgųmaloniai
nusilenktiApvaizdos keliams?Aš taip
mėgstu žemišką veikimą ir veiklumą,
moksloirmenokūrybą;taipmyliugim-
tąjįkraštąirmiestą,tokslaimingasesu
tarpsavųžmonių,kuriųveidaiirširdys
manenepaliaujažavėti.Betvisataiyra
žemėsmeilė,nesulyginamasudangišką-
ja.Nejaugineišvengiamaireikiarautiiš
širdiesšitąlaimę,kadTu,Viešpatie,ten
sukurtumkitokiąmeilęirlaimę?
 Iškurpasisemtitamjėgųirdrąsos?..
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dalyvautisavopalaimintojevaldžioje,
kadpermaneTupatsgalėtumišsiskleis-
tipasaulyjeirsielose.
 TadleiskmanbūtiTavyje,oTubūk
manyje; savo išmintį, gerumą,meilę,
paguodą, kuklumą, drausmę, tyrumą
spinduliuokpermanopamokslus,išpa-
žinčiųklausymą,peršventasapeigas,
permanožingsniusgatvėje,apdairius
žodžius žmonėms, subrendusįmeilin-
gumą irmandagumą.Kadneščiau ir
skelbčiauTave ne ginčais armokslo
argumentais,kurieniekoneįveikia,bet
pačiusavimi;Tavodvelksmąirartumą
apreikščiausavosiela,savogyvenimu,
darbais,kentėjimais,malda.

***
 Niekaipnegaliusuprastitųžmonių,
kurie skundžiasi nuoboduliu ir ieško
būdųjamįveikti.Ypačniekuonegalima
pateisintišviesuolių-inteligentų,odar
labiaudvasininkų–kunigųirvienuolių,
–nestaitikpaliu-dytųdidelįjųtamsu-
mąbeidvasinęmelagystę.
 Juk dar Tomas Kempietis sakė:
rašyk, skaityk, giedok, vaitok, tylėk ir
melskis,vyriškaiviskąpakelk,nesam-
žinasisgyvenimasvertasvisotoirdar
kurkasdaugiau...
 Kaipmūsų luomas įpareigoja (ir
kokias galimybes atveria) skaityti ir
studijuoti,rašyti irsistemintisurinktą
medžiagą,gilintiirskleistiteologijosar
literatūrosžinias!Okurdarinteresan-
tųpriėmimassutūkstančiaisklausimų,
galybeabejoniųarširdgėlos;visusjuos
reikiaišklausyti,išsiaiškintiirpaguos-
ti.Pagaliau–pačiamlankytiligonius,
kenčiančiusirnelaiminguosius.Tačiau
užvisplačiausiaveiklosirkūrybossritis
–malda.Melstis irmedituoti,gyventi
dvasinį gyvenimą su dienoraščiais ir
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***
 NekartąpradeduTauskųstis,Viešpa-
tie,kadnaštamantekopersunki:visam
gyvenimuinuopatjaunystėlėspalaužta
sveikata,palikusimanvospusędarbin-
gumo,dieną–amžinigalvosskausmaiir
darbastiksukandusdantis,naktį–nemi-

gosvargas,oužmigus–baisūssapnai.
 Nedraugų žeminantis ir giliai žei-
džiantiskišimasis,nešvariųnagųpėdsa-
kaikiekvienamegautamelaiške,–kaip
taisusietisužmogausasmensneliečia-
mybe?!
 Nuolatinisnetikrumasdėl rytojaus:
busjislaisvasarjaune?Surištisparnai
kūrybosirveržlausveiklosnerimo–sa-
votiškatremtistėvynėje.
 Betkaiašilgesnįlaikąpasėdžiuklau-
syklojeirišgirstu,kaipžmonėsgyvena,
kaipalpstajųširdysnuoligos,skriau-
dos,moraliniosumindžiojimo,[...]tada
nutylairišnykstavisimanoskundai,ir
susigėdęspasitraukiuįmaldosklauptą...

***
 Pusęamželiojaupragyvenau,gra-
žiausimetai kovos ir vargo kupinos
jaunystės–jaupraeityje.Daugdirbau,
daugkentėjauirnemažailaimėjau.Ma-
nojaunystėsidealas–kunigystėJėzaus
Draugijoje – kaip saulė degamano
širdyje.Jospirmiejidarbaijauapvai-
nikuotiDievoiržmoniųlaiminimu.Tai
supratęs,nekartątyliaiapsiverkiauiš
laimės. Skaudžia kova daugiaunieko
nesiekiu,tikišmokėtiDievoiržmonių
mantekusiosmeilėspalūkanas.
 JeiDievui patiktų, kad tas skolas
grąžinčiau trumpai, karžygiškai, gal
kruvinai,–neatsisakau,norsnevisiškai
jaučiuositampasiruošęsirsubrendęs...

***
 ...Kai siūliausiViešpačiui „karžy-
giškai,galnetkruvinai“išmokėtisavo
skolas,nežinojau,kaipartibusgalimy-
bėirprogataiįvykdyti.
 Priešaštuoneriusmetusantdraugo
pečių trečią kartą grįžau į tėvynę po
ilgosnelaisvėsnetinkamasneigyventi,
neinumirtiirlabiaupanašusįiškaseną
neigyvąžmogų.
 Septynerimetaibausmės.Kasdie-
nispriverstinisdarbas,monotonijabe
atvangosirdžiaugsmo.Vėliau–metai
sugriežtintorežimo.Uždraudėsiunti-
niusištėvynės.Darbasmetaloįmonėje
beoro,rūdosdulkėse.Prienuolatinio
dvasinionuovargioprisidėjoirfizinis,
atnaujinęskadaisepatirtągalvossme-
genųtraumą.Dupaskutiniusmėnesius
ikibausmėspabaigos1965m.kovo4d.
tęsėsitikraagonija.
 BetDievoApvaizdabudėjoirčia...
GrįžauįVilnių,norsjaunebebuvojo-
kiosvilties...

T.
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 Jei re li gi ja yra ry šys su Die vu, tai mal
da kiek vie no je re li gi jo je padeda šį ryšį 
palaikyti.
 Ka dan gi gy ve na me se ku lia ri zuo to je ci
vi li za ci jo je, ku ri ig no ruo ja ar net per nie ką 
lai ko tie sio gi nius ry šius su dan gu mi, teig
da ma, kad at ėjo am žius, kai žmo gus ta po 
ne pri klau so mas nuo Die vo, ti kin tis žmo gus 
tu ri aktyvinti sa vo mal dą. Mal da – tai bū se
na, liu di jan ti, kad žmo gui gy ve ni me vis dar 
rei kia tė vo. Tap da mas su au gu siu, paprastai 
jis sten gia si nu trauk ti su tė vu rišančius 
ly nus, kad ga lė tų ne kliu do mai iš plauk ti į 
at vi rus van de nis. Tačiau bū ti su au gu siam 
ti kė ji me ne reiš kia nu trauk ti ry šių su Ab so
liu tu, nuo ku rio mes, kaip kū ri niai, iš es mės 
vi sa da pri klau so me.
 Šian dien leidžiama daug kny gų tiems, 
ku rie do mi si Bib li ja, te olo gi ja ir sie lo va da, 
tiems, ku rie mel džia si ir no ri dau giau su ži
no ti apie mal dą. Renka si maldos būreliai, 
jun ta mas nau jas su si do mė ji mas ig na ciš ko
mis pra ty bo mis. Pa ste bi me ir Ry tų mal dos 
me to dų ant plū dį. Vi sa tai ro do, kad ir nau
joms ti kin čių jų kar toms rei kia mal dos. 
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***
 Vienasprasmingasmanoinvalidu-
mo epizodas.
 Kartą parke ilsėjausi atsilošęs į
lieptoperplatokąkanaląatramą.Iš
autobusųstotiesperparkątakuėjodu
žmonės,panašu,kadvyrasiržmona.
Abudu pusamžiai, gražaus veido ir
stoto,lengvaisvasariniaisdrabužiais.
Kaiperėjolieptą,palydėjaujuossa-
kydamas:„Būkitepalaiminti,gražūs
žmonės“.Porastabtelėjo,ovyriškis
atsigręžęs paklausė:„Kasbūsi, kad
muslaimini?“Atsakiau,kadesuku-
nigas, katorgos invalidas, betmano
rankos pateptos šventais aliejais ir
įgalintoslaimintivisusirviską,kątik
sutinku.
 Iš tikro, beveik nieko negalėda-
mas veikti, visur naudojausi šiuo
savo įgaliojimu: laiminau kūdikius
vežimėliuose ir sulinkusius senelius,
laiminau dirbančius žmones, besi-
ganančiusgyvuliusiružsėtasdirvas,
laiminau javų laukus ir nokstančius
sodus, kad jie neštų gausų derlių.
Niekuodaugiauprie žemės statybos
prisidėtinegalėdamaslaikiautąįprotį
guodžiančiuirgražiu.
 Gal ir man pačiam, palaužtam
žmogui, bent dalelytė tos palaimos
atiteks?..
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Apieinteraktyviąmaldą
 Veik lūs, nuo la tos už im ti žmo nės, ku rie 
net kelionėje kalbasi mo bi liuo ju te le fo nu, 
kad pra il gin tų sa vo dar bo lai ką, šia me 
triukš min ga me ir karšt li giš ka me pa sau ly je 
vis dėl to jau čia di de lį po rei kį ras ti „erd vę“, 
į kurią ga lė tų pa si trauk ti pa mąs ty ti, at gau ti 
ra my bę, ku rios ne su tei kia dis ko te kos ar 
par duo tu vės. Šių ke lių pa ste bė ji mų pa kan
ka, kad su vok tu me, jog šia me ima nen tiš
ka me ir se ku lia ri zuo ta me pa sau ly je mal dai 
erd vės vis tik yra.

Interaktyviprašymomalda
 In te rak ty vi mal da – vie nas iš pra šy mo 
mal dos būdų, ne mi nimas jo kiose kny gose 
apie mal dą, nors jis la bai svar bus. Vi sų 
pir ma to dėl, kad ši mal da ne be pri klau so 
va di na ma jam pa sy viam re li gin gu mui, 
ku ris toks ne pri im ti nas ak ty viai šių die nų 
vi suo me nei. An tra, tai nu sa ko tikrosios 
pra šy mo mal dos es mę. Žo dis interaktyvus 
– nau jas būd var dis, vartojamas kie no nors 
ak ty viai in ter ven ci jai ar po vei kiui api bū
din ti. Pri si min ki me Niu to no dės nį apie 
veiks mą ir ato veiks mį, ku ris sa ko: „Kū nai 
vei kia vie nas ki tą jė go mis, ku rių mo du liai 
ly gūs, o kryp tys prie šin gos“. Bu me ran gas 
ir gi in te rak ty vus. Jis su grįž ta jį me tu siam. 
Šiuo „grį ži mo bi lie tu“ ne tik ga li ma, bet ir 
rei kia pa si nau do ti mal do je.
 In te rak ty viai mel džian tis bū ti na dirb ti 
kar tu su Die vu: mes tu ri me sa vęs klaus ti 
to pa ties, ko pra šo me Die vą. Kaip pa vyz dį 
pa im ki me „kas die nės mū sų duo nos“ pra
šy mą mal do je „Tė ve mū sų“. Ne pa kan ka 
pra šy ti Tė vą, kad jis kiek vie nam, ne tik 
man, duo tų duo nos. Mes, be si mel džian tys, 
taip pat tu ri me klaus ti ir sa vęs, tai yra da
ry ti vis ką, kas įma no ma, kad duo nos tu rė tų 
kiek vie nas žmo gus. Šis krei pi ma sis į sa ve, 
pra šant to pa ties, ko pra šo me dan gų, pa sy
vią mal dą pa ver čia kū ry bin gai ak ty via.
 Tai nė ra kas nors nau ja, to mus mo kė 

Jė zus. Kai jis sa ko: „Pra šy ki te pjū ties šei
mi nin ką siųs ti dar bi nin kų į sa vo pjū tį“, 
iš kar to pri du ria: „Pjū tį pra dė ki me mes“. 
Jė zus mus aiš kiai įspė ja, kad ne pa kan ka 
pra šy ti Die vą, kad siųs tų ki tus – mes pa tys 
tu ri me ei ti pir mie ji. Ki taip mal da bus vien 
iš si su ki nė ji mas, mes elg si mės šven tei viš
kai ir ne at sa kin gai. 
 Kai Jė zus mus mo ko mels ti Tė vą at
leis ti mū sų nu si žen gi mus, pri me na, kad ir 
pa tys pri va lo me at leis ti žmo nėms, ku rie 
mums nu si kal to. Tai gi, pra šo me Die vą at
lei di mo, ku riuo pa tys at lei džia me ki tiems. 
Tai tinka vi siems „Tė ve mū sų“ mal dos 
pra šy mams bei ki toms pra šy mo mal doms. 
Kai pra šo me, kad bū tų „šven tas jo var das“, 
pa tys tu ri me šven tin ti Tė vo var dą, gy
ven da mi kaip jo vai kai, kaip vi sų žmo nių 
bro liai ir se se rys. Kai pra šo me Die vą, kad 
at ei tų jo ka ra lys tė, pa tys tu ri me da ry ti vis
ką, kad ją kurtume. Kai pra šo me Tė vą, kad 
bū tų įvyk dy ta jo va lia „kaip dan gu je, taip 
ir že mė je“, pa tys esa me pra šo mi vyk dy ti jo 
va lią. Kai pra šo me Die vą, kad jis „ne leis tų 
mū sų gun dy ti“, pa tys tu ri me veng ti gun dy
mų, ki taip bū si me veid mai niai. Ir pa ga liau 
kai pra šo me Tė vą gel bė ti mus „nuo pik to“, 
pir miau siai pa tys tu ri me va duo tis iš mus 
pa ver gian čio mo ra li nio blo gio pan čių.
 „Tė ve mū sų“ bei vi sas ki tas mal das, 
ku rio mis krei pia mės į Die vą, baigiame 
tar da mi „amen“. „Amen“ reiš kia ne tik 
„te gul bū na taip“ tam, ko pra šė me Die vą. 
Tai reiš kia, kad mes pa tys kar tu tai įgy ven
din si me.
 Jei gu mel džia mės ši taip (o taip tu rė tu
me mels tis), nie kas ne ga li mū sų mal dos 
va din ti pa sy via. In te rak ty vi mal da yra 
pra šy mas da ly tis at sa ko my be su Die vu, 
tvir tas ap si spren di mas dirb ti kar tu su juo.
 Dar vie nas da ly kas bū din gas in te rak ty
viai mal dai. Ne pa kan ka Die vą vien pra šy ti. 
Tu ri me įsi klau sy ti, ko Die vas pra šo mū sų, 



22

Tikëjimo gyvenimas

ko  jis mus meldžia. To dėl pri va lo me bū
ti kaip tau rė – nuo lat jam at vi ri. Turime 
būti kaip vėt run gės, visuomet  jaut rūs 
Šven to sios Dva sios dvelks mui, ir  kaip 
be paliovos įjungti ra da rai nuolat gau dyti 
Die vo mums siun čia mus sig na lus. 
 Tai tinka ir ty lia jai, vidinei mal dai, ku
rioje kar tu su pra na šu Sa mu e liu tu rė tu me 
tar ti: „Kal bėk, Vieš pa tie, nes ta vo tar nas 
klau so“.

Dievomaldažmonėms
 Dar vie nas pa ti ki mas bū das pa si tik rin ti, 
ar mes iš tiesų klau so me Die vo, – įprastas 
mal das per keis ti tokiomis, ku rio mis Die
vas kreip tų si į mus. Taip „Tė ve mū sų, ku ris 
esi dan gu je“ tam pa dan giš ko jo Tė vo mal da 
„Ma no sū nau, ku ris esi že mė je“: 
 
 Mie las sū nau, mė ly no je pla ne to je pa
šven tink ma ną jį Tė vo var dą, gy ven da mas 
kaip ma no sū nus ir kaip bro lis kar tu su 
ki tais, nes vi si be iš im ties yra ma no my
li mi vai kai.
 Dirbk, kad įkur tum ma no šven tu mo ir 
ma lo nės, mei lės ir tai kos ka ra lys tę žmo
nių ge og ra fi jo je ir is to ri jo je. Nors ma no 
ka ra lys tė ne iš šio pa sau lio, ji tu ri bū ti 
šia me pa sau ly je.
 Vyk dyk ma no va lią že mė je, kaip šven
tie ji ir žvaigž dės vyk do ją dan gu je. Ši va lia 
pa skelb ta ma no Įsta ty mo įsa ky muo se. 
Jie telpa į vie ną – my lėk ma ne kaip sa vo 
Kū rė ją, sau go to ją, ge ra da rį ir Tė vą, o 
ki tus žmo nes – kaip sau ly gius bro lius ir 
se se ris.
 Kiek vie ną die ną pa si da lyk duo na, ku
rios to kią gau sy bę ma čiau ta vo lau kuo se, 
kad nie kas ne lik tų į sa vo al ka ną bur ną 
ne įdė jęs bent plu te lės. Klau syk ma no Sū
naus, ku ris kar to ja: „Pa tys duo ki te jiems 
val gy ti“.
 At leisk įžei di mus, nes vi si esa te pa žei
džia mi ir vi siems rei ka lin gas at lei di mas. 
At leisk, kad ir aš ga lė čiau at leis ti tau, nes 
ma no at lei di mas ne ga li pa siek ti šir dies, ku ri 

ku pi na ne apy kan tos ir egoiz mo.
 Ne leisk sau slys ti že myn gun dy mų 
šlai tu, pa si ten kin da mas men ko mis pa
stan go mis ar ra min da ma sis, kad „vi si 
taip da ro“. Jei tu pasiduodi gun dy mams, 
jei gu blo gai nau do jie si sa vo lais ve, kaip 
aš ga liu ta ve iš to iš va duo ti?
 Amen, ma no vai ke. Te bū nie taip. Vyk
dyk visa tai ir gal būt ma no at ly gis bus ta vo 
nuo pel nas, o ma no do va na – at pil das tau. 
 
 Kar tais pra šy mo mal dos, ypač ben
druo me ni nės, iš sa ko mos, kad nu ra min tų 
mus pa čius, nes tik ne dau ge lis pra šo Die vą 
ir drau ge klau sia sa vęs, kuo ga lė tų pri si
dė ti, kad su ma žė tų kitų žmo nių kan čios. 
To dėl prieš pra dė da mi in te rak ty vi ą ją, pvz., 
„Tė ve mū sų“ maldą, tu rė tu me pa klau sy ti 
to kio pa ta ri mo:
 
 Ne sa kyk Tėve, jei kiek vie ną die ną 
ne si el gi kaip sū nus...
 Ne sa kyk mūsų, jei gy ve ni pa ni ręs vien 
į sa vo egoiz mą...
 Ne sa kyk kurisesidanguje, jei gu gal
vo ji tik apie že miš kus da ly kus...
 Ne sa kyk teesiešventastavovardas, 
jei gu jo ne ger bi...
 Ne sa kyk teateinietavokaralystė, jei
gu pai nio ji ją su materiali ne nau da...
 Ne sa kyk teesie tavovalia, jei gu jos 
ne pri imi, kai ji bū na skau di...
 Ne sa kyk kasdienėsmūsų duonos
duokmumsšiandien, jei tau ne rū pi al
ka ni žmo nės...
 Ne sa kyk atleiskmumsmūsųkaltes, 
jei gu jau ti pa gie žą sa vo bro liui...
 Ne sa kyk neleiskmūsųgundyti, jei gu 
ke ti ni nu si dė ti...
 Ne sa kykgelbėkmusnuopikto, jei gu 
ne si nu si sta tęs prieš blo gį...
 Ne sa kyk Amen, jei gu ši tos mal dos 
žo džių rim tai ne pri imi... 
 
 Yra daug da ly kų, dėl ku rių Die vas ga li į 
mus kreip tis. Jie iš var dy ti Bib li jo je, at pa žįs
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ta mi iš lai ko žen klų Baž ny čio je ir pa sau ly je. 
Tad tu ri me įsi klau sy ti į tai, ką mums sako 
Šven ta sis Raš tas ar da bar ties is to ri ja. 
 „Kal bėk, Tė ve, nes ta vo sū nus klau so“. 
Tik ta da su vok si me mal dos ir tar na vi mo, 
mal dos ir vei ki mo, mal dos ir so li da ru mo, 
mal dos ir at si da vi mo, mal dos ir tei sin
gu mo, mal dos ir apaš ta la vi mo, mal dos ir 
pa si au ko ji mo, mal dos ir kil nu mo, mal dos 
ir gy ve ni mo san ty kį. 

–Kai kal ba me apie ben druo me nę, su
pran ta me, kad jos na rių tar pu sa vio 
san ty kiai ir ry šiai yra ypa tin gi. Ko kie jie 
Krikš čio niš ko gy ve ni mo ben druo me nė je?
Franšoise: Mū sų ben druo me ni niai ry šiai 
paremti re gu lia riais gru pe lės su si ti ki mais,  
tuo, ką juose kiek vie nas mū sų duo da me 
ki tam ir kaip sa vo šir dy se ki tus ben druo
me nės na rius palaikome tarp su si ti ki mų. 
Ta čiau svar biau sias da ly kas yra kiek vie no 
as me ni nis dva si nis bei žmo giš kas au gi
mas, ku ris ir lei džia su ki tais ben druo
me nės na riais už megz ti ry šius per Die vą, 

TaipKrikščioniško gyvenimo ben-
druomenęjuokaisapibūdinot.Claude
Charvet,Prancūzijos jėzuitųprovin-
cijolopaskirtasglobotišiosšaliesben-
druomenę.Šiųmetų liepospradžioje
suLietuvasusigiminiavusiPrancūzijos
KGBtrissavonarius–t.Claude,Na-
dineCroisierirFranšoiseGarcin–at-
siuntėpagelbėtiKulautuvojevykusiai
lietuviškosiosKGBstovyklai.

Pa gal Ra fa el de An dres, SJ, 
straips nį išPrayerandService, 

January–March2001
pa ren gė t. Vid man tas Šim kū nas, SJ

Apaštalinis
kūnas,
judąssraigės
greičiu

ypa tin gus ry šius, ku rių ne ga li ma pa va din ti 
pa pras ta žmo giš ka drau gys te. Tai jau yra 
drau gys tė Vieš pa ty je, rei ka lau jan ti ypa
tin gos pa gar bos, no ro pri im ti ki tą žmo gų, 
pa dė ti vie nas ki tam kar tu ei ti to liau. 
Nadine: Prie šin gai nei nuo lat kar tu gy
ve nan čio se vie nuo lių ar cha riz mati nė se 
ben druo me nė se, ku rios kas sa vai tę ren ka si 
mels tis ir kar tu pra lei džia po 4 va lan das 
ar net iš ti sus sa vait ga lius, mū sų ju dė ji
me ben druo me nė su vo kia ma kiek ki taip. 
Pavyzdžiui, Pran cū zi jo je mes su si tin ka me 
kas tris sa vai tes, o su si ti ki muose, kurie 

Stovyklą globojo t. Stasys Kazėnas, SJ
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trunka 2–2,5 va lan dos, tar pu sa vy je da li ja
mės sa vo iš gy ve ni mais ir sten gia mės vie ni 
ki tiems pa dė ti su vok ti, kaip kiek vie nas 
mū sų tu rė tu me sek ti Jė zu mi Kris tu mi. Tik 
iš vi daus ma tant, kuo mes gy ve na me, ga
li ma su pras ti, ką šiuo at ve ju reiš kia žo dis 
„ben druo me nė“.

T.Claude: Ka dan gi 
esu jė zui tas, gy ve nu 
ben druo me nė je su ki
tais jė zui tais. Kas dien 
visi kar tu šven čia
me Mi šias, kar tą per 
sa vai tę su si ren ka me 
il giau pa ben drau ti. 
Mes iš tie sų gy ve
na me kar tu vie nuo se 
na muo se. KGB nė ra 
ben dro kas die nio gy

ve ni mo ben druo me nė, tai grei čiau bū das 
at pa žin ti Die vo vei ki mą sa vy je bei ki tuo se. 
Re gu lia riai su si tin ka ma, kad žmo nės ga
lėtų apie tai pa si kal bė ti. Šis pa si da li ji mas 
sa vo iš gy ve ni mais yra la bai nuo šir dus, 
atskleidžiantis, kaip per sa vo apaš ta li nį, 
šei mos ar pro fe si nį gy ve ni mą žmo gus ga li 
at si duo ti Die vui. Kadangi aš esu ir atski
ros gru pe lės pa ly dė to jas, susitikimuose 
klau sau si, apie ką žmo nės kalbasi, kaip 
jie sten gia si pa dėti ki tam ben druo me nės 
na riui ne pa mirš ti, kuo bū tent pir miau sia 
de rė tų gy ven ti. 
– Kaip jūs api bū din tu mė te Pran cū zi jos 
krikš čio niš ko gy ve ni mo ben druo me nę?
Nadine: Pir mo sios Krikš čio niš ko gy ve ni
mo ben druo me nės Pran cū zi jo je su si bū rė 
maž daug 1962 m. Nuo to laiko mes ieš
ko jo me bū dų, kaip ge riau siai įgy ven din ti 
KGB sie kį ir kas pa dė tų tai pa da ry ti. 
Įver ti nę, kas bu vo ge ra ir kas ne, po tru
pu tį at pa ži no me, kas ju dė ji mui nau din ga, 
ir šia pa tir ti mi ga li me da ly tis su ki to mis 
ben druo me nė mis. Mes jau ga li me pa si tar
nau ti, pa dė ti ug dy ti ne tik nau jus na rius, 
bet ir grupelių pa ly dė to jus, taip pat reng ti 
žmo nes va do vau ti šv. Ig na co Dvasinėms

pratyboms. 
T.Claude: Šiuo me tu Pran cū zi jos krikš
čio niš ko gy ve ni mo ben druo me nė vienija 
apie 6 tūkst. na rių, gy ve nan čių vi suo se 
ša lies re gio nuo se. Dau giau kaip 800 KGB 
na rių dir ba pra di nių ar vy res nių jų kla sių 
mo ky to jais, dės to ko le džuo se, uni ver
si te tuo se, yra mo ky mo įstai gų va do vai. 
Jau prieš ku rį lai ką švie ti mo sis te mos 
dar buo to jai bent kar tą me tuo se pra dė jo 
su si ti ki nė ti tar pu sa vy je, kad ga lė tų ap tar
ti jiems rū pi mus pro fe si nius klau si mus, 
pasikalbėti apie tai, kaip šv. Ig na co dva
sin gu mas, ku riuo jie va do vau ja si, kei čia 
po žiū rį į pro fe si nę veik lą, ska ti na re a guo ti 
į po ky čius dar bo ap lin ko je ir vi suo me nė je. 
Taip pat ren gia mi me di kų su si ti ki mai, šiais 
me tais su si ti ko tei sėt var kos dar buo to jai 
– ad vo ka tai, pro ku ro rai, tei sė jai, ka li nių 
pri žiū rė to jai, ka lė ji mų ka pe lio nai. Kar tu 
jie pra lei do 5 die nas ir ap ta rė pro ble mas, su 
ku rio mis su si du ria sa vo darbe. Su si tin ka ir 
KGB na riai me ni nin kai. Kiek vie ną va sa rą 
jie da li ja si sa vo kū ry bi niais pa sie ki mais ir 
ban do at skleis ti, kaip jų kū ry bo je reiš kia si 
Die vas. 
– Ką ga lė tu mė te pasiūlyti ar patarti dar 
pa ly gi nti jau nam KGB ju dė ji mui Lie tu
vo je?
Nadine: Pa ste bė jau, kad Lie tu vo je jė zui tai 
dir ba la bai gra žiai ir vai sin gai. Per Dva-
sinespratybassiū ly da mi su si tik ti Die vo 
Žo dį ir jam at si ver ti, jie sten gia si iš ju din ti 
krikš čio nis. Ma nau, tai la bai di de lis Lie
tu vos tur tas ir Baž ny čios Lie tu vo je vil tis. 
 Kai ku rie pa sau lie čiai no ri tęs ti tai, 
kas bu vo iš gy ven ta re ko lek ci jo se, no ri ei ti 
to liau, da ly tis sa vo iš gy ve ni mais. Da lis at
ra do, kad jų lū kes čius ati tin ka bū tent KGB. 
Man at ro do, kad kai ku rios ben druo me nės, 
nors eg zis tuo jan čios ir ne il gą lai ką, jau 
įgijo pa kan ka mai so li džią pa tir tį. Da bar 
KGB gy ve ni mas turėtų įgau ti tam tik rą 
struk tū rą, kad ga lė tų plės tis, ap im ti vis 
dau giau žmo nių. Bū tent tai Kulautuvoje 
ir ban dė me ap tar ti.
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T.Claude: Nuo to lai ko, 
kai jė zui tai Lie tu vo je vėl 
ga lė jo veik ti lais vai, jun ta
mas la bai so li dus Dvasinių
pratybų, ku rioms jie va do
vau ja, įdir bis. Ta čiau tai 
– dar ne ja vap jū tės me tas. 
Į ge rą dir vą pa sė tas grū das 
jau au ga, žmo nės, dalyvavę 
Dvasinėsepratybose, sa vo 
dva si nia me gy ve ni me ir 
to liau no ri va do vau tis ig
na ciš kuo ju dva sin gu mu, pa tir ti mi, įgy ta 
per Pratybas. Ta čiau dar nė ra reikiamai 
įsi są mo nin ta, kad KGB – ne mal dos bū
re lis ar Dvasiniųpratybų pra tę si mas. Čia 
da li ja ma si ne vien Die vo Žo džiu. KGB 
– tai ben druo me nė, kur vie ni ki tiems pa
de da at pa žin ti Die vo vei ki mą kas die nia me 
gy ve ni me peržvelgiant savo paties ir kito 
žmogaus gy ve ni mą su Die vu. Grupelės 
nariai la bai taik liai pa ste bi: gal čia Die
vas pa ro dė žen klą, ku rio tu ne pa ste bė jai? 
Džiaugs mas, ku rį da bar iš gy ve ni, – kas jį 
su ke lia? O sun ku mai, su ku riais su si du ri, 

turbūt ky la iš to, kad 
no ri vie nas pats sa
vo gy ve ni me vis ką 
at lik ti. Juk esi apsu
ptas žmo nių, ku rie 
tik rai ga li ir pri va lo 
tau pa dė ti, tad pa si
ti kėk jais...
– Ta čiau ry šys tarp 
KGB ir šv. Ig na co 
Dvasinių pratybų 
vis dėl to yra?
Nadine: KGB Ben-

druosiuoseprincipuose aiš kiai pa sa ky ta, 
kad mū sų iš ta kos – šv. Ig na co dva sin gu me 
ir kad siek da mi nuo lat juo gy ven ti mes 
įsi pa rei go ja me kas met da ly vau ti re ko
lek ci jo se, at lik da mi šv. Ig na co Pratybas. 
Pran cū zi jo je kvie čia me ras ti lai ko bent 5 
die nų re ko lek ci joms su as me ni niu pa ly dė
ji mu. Pas mus ne pri va lu da ly vau ti re ko

lek ci jo se prieš įsi trau kiant į KGB, ta čiau 
bū si mų ben druo me nių na rių prašome tai 
pa da ry ti kaip ga li ma grei čiau. Ir ne vie ną 
kar tą. Po me tų an trų – vėl bū ti nos re ko
lek ci jos ir t. t. Lie tu vo je tai vyks ta kiek 
ki taip (Pran cū zi jo je ar ki to se ša ly se ir gi 
pa si tai ko): žmo nės pir miau sia da ly vau ja 
Dvasinėsepratybose, o po to svars to, ar 
no ri burtis į KGB. Ta čiau bet ku riuo at ve ju 
gru pe lės gy ve ni mas neprogresuos be kiek
vie no na rio as me ni nio mal dos gy ve ni mo 
ir as me ni nės Pratybų su in di vi du a liu pa ly
dė ji mu pa tir ties. Dėl to Pratybas anks čiau 
ar vė liau teks at lik ti, ta čiau dar kar tą no riu 
pa brėž ti, kad KGB – tai ne Pratybas at lie
kan čių žmo nių gru pė.
T.Claude: Yra dar vie nas bū das įsi lie ti 
į KGB. Pvz., Baž ny čio je ar pro fe si nė je 
veik lo je žmo gui yra te ku sios at sa kin gos 
pa rei gos. Ir jis ieš ko gru pe lės, ku rio je ga
lė tų pa si da ly ti, pa si tik rin ti, ko kią įta ką šios 
pro fe si nės ar baž ny ti nės pa rei gos da ro jo 
vi di niam gy ve ni mui. Tą patį galima pa
sakyti ir apie šei mos gy ve ni mą. Vie ni šas 
krikš čio nis – tai krikš čio nis, esan tis pa vo
ju je. Į KGB „bel džia si“ daug žmo nių, nes 
pa ra pi jos ben druo me nė dažnai nė ra tokia 
gy vy bin ga, kad jo je bū tų ga li ma da ly tis 
sa vo vi di niu gy ve ni mu. 
Franšoise: T. Clau de sa kė, kad vie ni šam 
krikš čio niui ky la pa vo jus. Dėl to į KGB 
at ei na ir tie, ku rie jau čia po rei kį, no ri sa
vo krikš čio niš ką gy ve ni mą gy ven ti kar tu 
su ki tais, kar tais net ge rai ne ži no da mi, 
ko sie kia KGB, ką jie čia ras. Tuo met jie 

Stovyklavimo akimirka
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pri ima mi į at ski rą gru pe lę vie ne rių me tų 
ban do ma jam lai ko tar piui, per ku rį žmo gui 
tu ri iš aiš kė ti, ką KGB siū lo ir ar jis su ra do, 
ko ieš ko jo. 
Nadine: Bū na, kad jau su si bū ru si gru
pė, pvz., kar tu da ly vavu si Dvasinėse
pratybose, pa reiš kia no rin ti tap ti KGB. 
Tuo met sa ko me: pui ku, bet jūs vi si ne ga
lė si te pa si lik ti to je pa čio je gru pe lė je! Jei gu 
sa vo gy ve ni mo per žval ga da li jie si tik su 
ar ti mais drau gais, tuo met sun ku pa tir ti 
ką nors nau jo. An tra ver tus, kai žmo nės 
la bai ge rai vie ni ki tus pa žįs ta, kar tais sun
ku at vi rai da ly tis tuo, ką iš gy ve na me, nes 
mus sie jan tys so cia li niai ar ki ti ry šiai ga li 
kliu dy ti at si ver ti. 
 Ta čiau jei ki tos gru pe lės ne to lie se nė
ra, nie ko ki to ne be lie ka, kaip pri im ti šią... 
Tuo met to kiai nau jo kų gru pe lei pa ski ria
mas vie nas iš KGB sen bu vių, ku ris me tus 
jai pa tar nau ja – pa de da reng ti su si ti ki mus, 
ap ta ria bū si mo po kal bio ei gą. Ban do mie ji 
me tai yra ne tam, kad žmo nės lik tų KGB, 
o tam, kad pa aiš kė tų, ar tai, kas čia vyksta, 
jiems pa de da. Jei ne, kiek vie nas ga li to liau 
Baž ny čio je ieš ko ti to, kas jam pa dė tų ge
riau sek ti Kris tu mi.

Franšoise: Mes 
b e n  d r u o  m e  n ė 
je esa me kar tu su 
vy ru, at ėjo me į ją 
prieš sep ty ne rius 
me tus, prieš tai ir gi 
da ly va vo me Dva-
sinėse pratybose. 
Ta čiau kiek vie nas 
spren di mą pri ėmė
me as me niš kai, t. 
y. po ban do mų jų 
me tų at ski rai svars
tė me, ar įsi trauk si

me į KGB. 
 Tai, apie ką gru pe lės su si ti ki muo se 
kal ba ma no vy ras, daž nai ma ne nu ste bi
na, pa de da suprasti, kuo jis gy ve na ir ko 
aš gal būt ne su ge bė jau pa jus ti ar su vok ti, 

lei džia man vis gi liau įei ti į jo as mens slė
pi nį. Kai aš da li juo si sa vo iš gy ve ni mais, 
jis taip pat sužino daug nau jo apie ma ne. 
Tai pri ver čia su klus ti, kai ką per ver tin ti 
ir pra tur ti na mū sų po ros gy ve ni mą, nors 
mes jau ve dę 34 me tus. KGB su tei kia 
pro gą pa si da ly ti ir tuo, ką po ro je kartais 
sun ku iš spręs ti. Pvz., mes su vy ru ne sykį 
ban dė me kar tu mels tis, ta čiau tai ne il gai 
truk da vo. O gru pe lės su si ti ki mai sustiprino 
mūsų norą namie melstis drauge.
– Kar tais ma no ma, kad šv. Ig na co dva sin
gu mu be si re mian ti Krikš čio niš ko gy ve ni
mo ben druo me nė yra tar si pa sau lie čių 
or di nas prie Jė zaus Drau gi jos, pa na šiai 
kaip Tre čia sis pran ciš ko nų or di nas. Ką 
ga lė tu mė te pa sa ky ti apie tai? 
Nadine: Ma nau, ver tė tų pri si min ti, kad 
šv. Ig na cas tre čio jo or di no ne įstei gė, tad 
ir mes esa me tik tai pa sau lie čių ben druo
me nė, kvie čian ti žmo nes nuo lat dva siš kai 
bei žmo giš kai aug ti. Tai ma ne la bai džiu
gi na, nes ati tin ka Va ti ka no II su si rin ki mo 
dva sią, Baž ny čios do ku men tus, ku rie 
ra gi na pa krikš ty tuo sius bū ti at sa kin gais 
jos na riais, ugdyti sa vo ti kė ji mą. Ka dan gi 
mes va do vau ja mės šv. Ig na co dva sin gu mu,  
ga li me pra šy ti jė zui tų pa gal bos.  
 Esa me la bai dė kin gi ir vi soms ig na
ciš ko jo dva sin gu mo se se rims vie nuo lėms, 
ku rios Pran cū zi jo je ak ty viai dir ba ir la bai 
pa de da KGB. Man at ro do, kad tarp mū sų, 
jų bei ki tų gru pių, kurios remiasi ig na
ciš kuoju dva sin gu mu, yra tik ra bro lys tė. 
Se se rys ar ba jė zui tai daž nai bū na KGB 
pa ly dė to jai. Sa vo gy ve ni mo per žval go mis 
mū sų gru pe lė se jie ne si da li ja, nes „dvie
juo se na muo se“ tuo pat me tu gy ven ti ne
įma no ma. Jė zui tai ir se se rys vie nuo lės tai 
da ro sa vo kon gre ga ci jų ben druo me nė se, o 
mus jie pa ly di – pa de da pa si rink ti tin ka mas 
prie mo nes, kad mums pa vyk tų gy ven ti tuo, 
ko sie kia me.
T.Claude: Pran cū zi jo je pati KGB vado
vauja dviem dva si niams cen trams, kur 
rengiamos Dvasinėspratybos. Ta čiau šių Jū
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cen trų va do vai nuolat su si tin ka 
su jė zui tais, dir ban čiais pa na
šiuo se na muo se, va do vau jan
čiais Dvasinėmspratyboms. 
 Na, o jei gu KGB bū tų ga li
ma pa ly gin ti su ko kiu nors gy vu 
pa da ru, aš pa si rink čiau du: tai 
ne grei tai šo kuo jan tis kiš kis, 
bet lė tai šliau žian ti srai gė. O 
pa ly dė to jas pri me na me džiok li nį šu nį, 
kuriam būtina gera „uos lė“, kad „užuos tų“, 
kaip Die vas vei kia kiek vie no ben druo me
nės na rio gy ve ni me. Apibendrindamas 
galėčiau pasakyti, kad ben druo me nė yra 
prie mo nė, pa de dan ti mums krikš čio niš kai 
gy ven ti. 
– Tė ve, jūs da ly va vo te pa sau li nia me KGB 
kon gre se Nai ro by je. Kaip šis ren gi nys 
pra tur ti no vi so pa sau lio ben druo me nę?
T.Claude: Pra ėju siais me tais Nai ro by
je su si rin ko 58 ša lių KGB at sto vai iš 5 
kon ti nen tų. Nepaisant delegatų kul tū rų ir 
tra di ci jų įvai ro vės, la bai gra žiai at si sklei
dusios per Mi šių li tur gi ją, už ku rią kas
dien bū da vo at sa kin gi vis ki to kon ti nen to 
at sto vai, tarp mū sų jau tė si tik ra vie ny bė, 
pa grįs ta nuoširdžiu da li ji mu si, nes vi si 
KGB na riai yra įpra tę nuo lat per žvelg ti 
sa vo gy ve ni mo pa tir tį.Tačiau svar biau sia 
tai, kad mums pa vy ko iš rink ti nau ją pa sau
lio KGB vyk do mą jį ko mi te tą, su da ry tą iš 
vi sų kon ti nen tų at sto vų, bei pasaulio KGB 
prezidentę, kuria tapo jauna vokietė. 
 Prieš 30 me tų pa sau li nės ben druo me

nės dar ne bu vo, vei kė na cio na li nių ben
druo me nių fe de ra ci ja. Kon gre suo se po 
tru pu tį aiš kėjo, kad nuo fe de ra ci jos rei kia 
per ei ti prie tik ros pa sau lio ben druo me
nės, ku ri rem tų si, pvz., Lo ty nų Ame ri kos 
kon ti nen to di na miš ku mu, Eu ro pos in te
lek tu, JAV fi nan si ne pa ra ma, sa vi ta Azi jos 
dva si ne pa tir ti mi. Pa sau lio ben druo me nė 
re mia si pa pil do mu mu – savitu kiek vie no 
kon ti nen to įna šu – ir kiek vie nas pa sau li
nis kon gre sas ska ti na ją ženg ti dar vie ną 
žings nį į prie kį.
 Vie nas iš Nai ro bio de vi zų – KGB yra 
kas die ny bė je apaš ta lau jan ti ben druo me
nė. Pvz., Na di ne, ku ri jau 20 me tų yra 
KGB narė, dir ba že mės ūky je, ir jos ti kė
ji mo gy ve ni mas at si sklei džia bū tent šio je 
veik lo je. Tad dar vie nas eta pas Krikš čio
niš ko gy ve ni mo ben druo me nių ju dė ji me 
– įsi są mo nin ti, kad mes esa me apaš ta li nis 
kū nas, vie ni ja mas to apaš ta la vi mo, ku riuo 
kas die ny bė je gy ve na kiek vie nas jo na rys, 
kartu su kitais kuriantis Karalystę jau čia, 
žemėje.
       

Šv. Mišios suburdavo ir pači
us mažiausius stovyklautojus
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 Pa va di ni mo san trum pa SS kai kam 
ga li kel ti ne ma lo nių min čių, bet jei tė vai 
jė zui tai už si i ma KGB gru pe lė mis, ko dėl 
ne tu rė tų pa si rū pin ti ir SS žmo nė mis?.. 
 Na, o kal bant rim čiau, reikia pasakyti,
kad Sutuoktinių susitikimų re ko lek ci jos 
tie sio giai nė ra su si ju sios su Jė zaus Drau
gi ja. Ta čiau kad są sa jų esa ma, ro do ir tai, 
jog ši pub li ka ci ja spaus di na ma Laiškuose
bičiuliams. 
 Sutuoktinių susitikimai, kai tik bū na 
vie tos, džiau gia si Ku lau tu vos re ko lek ci jų 
na mų jau ku mu; jei pa vyks ta – gra žiuo ju, o 
jei ne – ir pri myg ti nai, – pra šo tė vų Sta sio 
Ka zė no, Al do no ir Al gi man to Gu dai čių 
dė me sio bei lai ko. Ir ne tik sa vait ga lių 
re ko lek ci jo se – per va sa ros sto vyk las, 
ug dy mo se mi na rus ir t. t. Kas met ren gia
mi ka lė di niai šei mų su si ti ki mai su vai di
ni mais jau ne kar tą vy ko Kau no jė zui tų 
gim na zi jos sa lė je. Tai vis ap čiuo pia mi ir 
net šio  straips ne lio iliust ra ci jo je už fik suo ti 
ben drys tės su tė vais jė zui tais mo men tai. 
Esa ma ir sun kiau įam ži na mų (re ko lek ci
jos ap skri tai ne fo to ge niš kas ren gi nys): jau 
ku rį lai ką t. Sta sio va do vau ja mas Sutuokti-
niųsusitikimųve dė jų ir tal ki nin kų bū re lis 
(nors Susitikimųpro gra ma to ir ne nu ma to) 
įsitraukia į kas die ni nes Trumpąsiaspraty-
bas, ku riose taip pat sten gia ma si sutiktiir
susitikti.

Kamkelias,okam–etapas
 Sutuoktinių susitikimai– tar pu sa vy je 
ir su Die vu – vie na iš dau ge lio re ko lek

Kas tan tas Lu kė nas

Sutuoktinių
susitikimai

ci jų pro gra mų. Šiuo at ve ju re ko lek ci jo se 
da ly vau ja abu su tuok ti niai. Ta čiau ar dar 
rei kia „su si tik ti“ žmo nėms, kar tais po 24 
va lan das pra lei džian tiems po tuo pa čiu 
sto gu, ne iš ven gia mai su si tin kan tiems bent 
jau ankš ta me ko ri do riu je? Pa si ro do, rei
kia. Štai vie nas iš dau ge lio liu di ji mų: „...
Per 11 ben dro gy ve ni mo me tų pir mą kar tą 
ga lė jo me skir ti tiek lai ko vie nas ki tam“. Iš 
nau jo su si tin ka ir sa vo ar ti miau sią pa ke
lei vį at ran da žmo nės, drau ge iš gy ve nę ir 
tre je tą, ir tris de šim tis me tų. „Per sa vait ga lį 
nu dir bom to kį dar bą, ku riam bū tų rei kė ję 
dar pen kio li kos me tų“, – liu di jo be ne dvi
de šimt pen ke rius metus drau ge iš gy ve nę 
su tuok ti niai, anks čiau in di vi du a lia me ti
kė ji mo ke ly je jau pa ty rę ap čiuo pia mų 
ma lo nių.
 Nuo 1992 me tų, kai vie ną sa vait ga lį 
ne to li Vil niaus įvy ko pir ma sis Sutuoktinių
susitikimas, įvai rio se Lie tu vos vie to se jų 
bū ta jau per tris de šimt (pas ku ti niai siais 
me tais po ket ver tą pen ke tą per me tus). 
Per šį lai ką Susitikimuose da ly va vo apie 
du šim tai su tuok ti nių po rų. Ke lio li ka po rų 
jau pa čios jiems va do vau ja. Sutuoktinių
susitikimų re ko lek ci jos ap ima įvai rias 
am žiaus gru pes. Pa vyz džiui, da bar ti niai 
ke tu rias de šimt me čiai su tuok ti niai, nors ir 
„su tvar ky ti bei su šliū ba vo ti“, pa sto ra ci nio 
dė me sio paprastai yra ne iš le pin ti, nes at ga
vus Ne pri klau so my bę dau giau ga li my bių 
pa bū ti sto vyk lo se ar se mi na ruo se tu rė jo 
baž ny ti nis jau ni mas. Sutuoktinių susiti-
kimams su kai ku rio mis iš im ti mis ga lio ja 
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vie na tai syk lė – vai sin giau siai šias re ko
lek ci jas iš gy ve na su tuok ti niai, turintys 
bent tre jų ve dy bi nio gy ve ni mo me tų sta žą. 
Vė liau tam pa vis sun kiau iš plėš ti lai ko nuo 
penk ta die nio va ka ro iki sek ma die nio pie tų 
kaž ko kiam ne aiš kiam da ly kui, pa lie kant 
ge rai ži no mus dar bus so de, skal bi nius, 
ga ra žus, kai mus.
 Ne tik pa sau ly je, bet ir Lie tu vo je yra 
ir ki tų pro gra mų, ku rios sie kia pa na šių 
tiks lų. Ne pir mus me tus šei mos da ly vau
ja Chemin-neufben druo me nės ir Kanos 
bro li jos ren gi niuo se su tuok ti niams ir 
šei moms. Vei kia Krikščioniškųjų šeimų
judėjimo (Christian FamilyMovement
–CMF) pro pa guo ja ma gru pi nio da li ji
mo si pro gra ma „Ste bėk, ver tink, veik“. 
Pa vyz džiui, Len ki jo je Sutuoktinių su-
sitikimų re ko lek ci jo se mie lai da ly vau ja 
su „Oazių“ ju dė ji mu su si ju sios „Na mų 
Baž ny čios“ (KościółDomowy, ar ti mos 
pran cū ziš ko sioms EquipesNotreDame) 
nariai. Sutuoktiniųsusitikimų tiks las nė ra 
su bur ti tam tik ru dva sin gu mu be si re mian
čią ben druo me nę, bet kuo pla čiau da ly tis 
pa čių iš gy ven ta re ko lek ci jų do va na. 

AtkeliavoišLenkijos
 Sutuoktinių susitikimų pro gra ma 
1992 m. į Lie tu vą at vež ta iš Len ki jos. Čia 
pir mo sios to kios re ko lek ci jos pra si dė jo 
sep tin to jo de šimt me čio pa bai go je, be je, 
pa drą si nus anuo me ti niam Kro ku vos ar
ki vys ku pui Ka ro liui Woj ty lai. Len ki jo je 
Spotkania małżeńskie 
(Su tuok ti nių su si ti ki
mai) po tru pu tį iš si
plė to jo į sa va ran kiš ką 
baž ny ti nį re ko lek ci nį 
ju dė ji mą, pa skli du sį į 
gre ti mus kraš tus. Pir
mą jį Sutuoktiniųsusiti-
kimųsa vait ga lį Vil niaus 
prie mies ty je ve dė len
kų su tuok ti nių po ros iš 
Kro ku vos ir Var šu vos 

drau ge su tė vais do mi ni ko nais. To les nius 
ry šius pa lai ky ti pa dė jo tuo met Vil niu je dir
bę tė vai do mi ni ko nai iš Len ki jos. Sa vait
ga lių or ga ni za vi mu, me to di nės me džia gos 
ver ti mu ir ve dė jųanimatorių ug dy mu rū pi
no si ge rai lie tu viš kai iš mo kęs t. Da rius zas 
Kan ty po wic zius, OP (da bar do mi ni ko nų 
vie nuo ly no Ja ros la ve vy res ny sis). Jam iš
vy kus į Len ki ją, jau pa reng tam Sutuoktinių
susitikimų ve dė jų bū re liui grė sė naš lai tys tė 
ir nu ny ki mas, jei tė vas Al do nas, SJ, 2000 
m. ne bū tų pe rė męs es ta fe tės iš t. Da rius
zo, OP, o vė liau ne bū tų pa kvie tęs t. Sta sio, 
SJ... T. Al gi man tas Gu dai tis į Sutuoktinių
susitikimus įsi traukė ne tra di ci niu „in ter lo
ka ci jos“ (as me nų su si kei ti mo) bū du, – tai 
už fik suo ta per vie ną sa vait ga lį Birš to ne. Tik 
STT ži no, ko kiems sa vait ga liams va do va vo 
A. Gu dai tis, SJ, o ko kiems – A. Gu dai tis, 
SJ... 

Programosištakos
 Sutuoktiniųsusitikimų sa vait ga lio pro
gra ma pa grįs ta pa na šio mis sa vait ga lio 
re ko lek ci jo mis Encuentro conyugal, ku
rias 1962 m. Bar se lo no je pra dė jo is pa nų 
ku ni gas Gab rielis Cal vo. Sep tin ta ja me 
de šimt me ty je su tuok ti nių sa vait ga liai, an
gliš ku MarriageEncounter pa va di ni mu, 
glo bo ja mi Krikš čio niš kų jų šei mų ju dė ji mo 
(CMF),pa pli to Šiau rės Ame ri ko je. Il gai
niui at si ra do įvai rių su tuok ti nių sa vait ga lio 
pro gra mos ver si jų, kai ku rios jų pri tai ky tos 
ne tik ka ta li kams, bet ir ne krikš čio nims. 

Be je, 1972 m. pra si dė
jus MarriageEncounter 
sa vait ga liams Eu ro po je, 
Baž ny čios at si nau ji ni mo 
są jū džius glo bo jęs bel gų 
kar di no las L. Su enen sas 
pa lai kė at vi rą kon fe si
jų ir gy ven se nos įvai ro
vei MarriageEncounter 
kryp tį. Niu jor ke dir bęs 
jė zui tas Chuckas Gal lag
heris to bu li no sa vait ga lio 
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pro gra mą, pa brėž da mas San tuo kos sak ra
men to iš gy ve ni mą ir sa vait ga lio pa tir ties 
tęs ti nu mą, ben drą su tuok ti nių šven tu mo 
sie kį. At si ra do pro gra mos at mai nų, la biau 
ak cen tuo jan čių ki tus da ly kus (National
MarriageEncounter,WorldwideMarriage
Encounter,OriginalM.E.), bei pro gra mos 
at mai nų be si ren gian tiems tuok tis (Enga-
gedEncounter;ją 1990 m. į Lie tu vą bu vo 
at ve žusi ame ri kie čių po ra Anna ir Ronas 
Tru delliai). Be je, kun. Gab rielis Cal vo, 
atsidavęs šeimų tar nys tei nuo pat ku ni
gys tės šven ti mų, kū ry bin gai tę sia apaš ta
la vi mą šei mų sie lo va dos ir evan ge li za ci jos 
ba ruo se, yra dau ge lio nau jų pro gra mų ir 
kny gų au to rius. Anks tes nė se jo biog ra fi jos 
ap ra šuo se bu vo nu ro do ma pri klau so my bė 
jė zui tams, da bar jis pri klau so ki tai kon gre
ga ci jai. 
 Len kiš ka sis Spotkania małżeńskie
(Su tuok ti nių su si ti ki mų) va rian tas po il go 
ko le gia laus to bu li ni mo įgi jo aiš kų re ko
lek ci jų po bū dį. Jų ve dė jų ben druo me nei 
ir mi si jai nu sa ky ti bu vo pa si rink tas „re
ko lek ci nio ju dė ji mo“ pa va di ni mas. Šio ju
dė ji mo įkvė pė jai, nau jų pro gra mų kū rė jai 
bei sklei dė jai kai my ni niuo se kraš tuo se yra 
su tuok ti niai Jer zy ir Ire na Grzy bow skiai. 
Be pa grin di nių sa vait ga lio re ko lek ci jų su

tuok ti niams dar su kur ta pa kar to ti nų sa vait
ga lio re ko lek ci jų pro gra ma, ku rią pra tę sia 
ga li mi vė les ni su si ti ki mai. Taip pat yra 
pa si ren gi mo pro gra mos su ža dė ti niams – 
sa vait ga lio re ko lek ci jos ir „8 va ka rai“ bei 
spe cia lios re ko lek ci jos no rin tiems įvai kin ti 
ir gy ve nan tiems ne sak ra men ti nė je san
tuo ko je. Len ki jo je Spotkaniamałżeńskie 
tu ri ne men ką svo rį baž ny ti nių ju dė ji mų 
fo ru me.

Lietuvoje
 Lie tu vo je iki šiol vyk da vo po ke le tą pa
grin di nių sa vait ga lio re ko lek ci jų per me tus. 
Kol kas li ko ne įgy ven din ta „8 va ka rų“ pro
gra ma su ža dė ti niams, nes ne pa vy ko su bur ti 
pa kan ka mai mo ty vuo tų su ža dė ti nių gru pės, 
pa si ry žu sios vie toj šei mos cen trų siū lo
mų 4 „pri va lo mų“ su si ti ki mų gaiš ti laiką 
net aštuoniuose. O štai Lat vi jo je Laulāto 
tikšānas, ar ba tie pa tys Sutuoktiniųsusiti-
kimai, ofi cia liu Ry gos ar ki vys ku po kar di
no lo Ja no Pu ja to pa tvar ky mu pri tai kė „8 
va ka rų“ programą ren gtis san tuo kai. Kai 
ku rio se Len ki jos vys ku pi jo se ji taip pat 
įtei sin ta kaip al ter na ty vi ren gi mo san tuo
kai pro gra ma. Tie sa, Lie tu vo je Sutuoktinių
susitikimų sa vait ga liuo se da ly va vu sios po
ros sa vaip įsi trau kia į ren gi mo san tuo kai 

Sutuoktiniųsusitikimo da ly viai Ku lau tu vo je 
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pro gra mas, tal kin da mos šei mos cen truo se.
Vatikanaspatvirtino
 2004 m. rug pjū čio 15 d. Po pie žiš ko
ji pa sau lie čių rei ka lų ta ry ba pa tvir ti no 
Sutuoktiniųsusitikimų sta tu tą ir įtei si no šį 
re ko lek ci nį ju dė ji mą kaip Tarp tau ti nę pri
va čią po pie žiš kų jų tei sių ti kin čių jų drau
gi ją. Va ti ka ne ji ofi cia liai pa tvir tin ta an
gliš ku pa va di ni mu EncounterofMarried
Couples, kiek vie nai ša liai pa lie kant tei sę 
pa va di ni mą var to ti vie tos kal ba. Tarp tau
ti niam da ri niui (val dy bai) va do vau ja len kų 
su tuok ti niai Ire na ir Jer zy Grzy bow skiai. 
 Tam, kad Va ti ka no pa sau lie čių rei ka lų 
ta ry ba pri pa ži no šį ju dė ji mą, įta kos tu rė jo 
vie tos vys ku pų re ko men da ci jos, pa liu di
ju sios tarp tau ti nį Sutuoktinių susitikimų 
pa pli ti mą. Be je, Uk rai no je plė to ja si grai kų 
apei gų ka ta li kus ap iman ti Podružnizust-
ričiša ka. 
 Ne leng va baž ny ti nių ju dė ji mų ypa
tu mus nu sa ky ti Ka no nų tei sės ko dek so 
for mu luo tė mis. Są vo ka „pri va ti draugija“ 
reiš kia, kad ji su bur ta ti kin čių jų ini cia ty va. 
Vys ku pų ini ci juo ta bū tų „vie ša“. 
 Kai ku rioms ša lims, tarp jų ir Lie tu vai, 
iki sta tu to dar rei kia „pa ū gė ti“. Jis nu ma to, 
kad bent 2–3 re ko lek ci jų ve dė jųanimato-
riųpo ros ir ku ni gas vys ku pi jo je su da ro ko
man dą ar tam tik rą cen triu ką; šiuos cen trus 
vie ni ja na cio na li nis cen tras. Lie tu vo je kol 
kas iš vi so yra apie 12–14 su tuok ti nių po rų 
– re ko lek ci jų ve dė jų Kai šia do rių, Kau no, 
Šiau lių, Pa ne vė žio ir Vil niaus vys ku pi jo se. 
Vei kia me ben drai, ben dra dar biau da mi su 
vi sais į šį dar bą įsi trau ku siais ku ni gais.
 Lie tu vo je Sutuoktiniųsusitikimų re ko
lek ci joms drau ge su su tuok ti nių po ro mis 
yra va do va vę ku ni gai Al do nas Gu dai tis, 
SJ, Al gi man tas Gu dai tis, SJ, Da riuszas 
Kan ty po wiczius, OP, Sta sys Ka zė nas, 
SJ, taip pat Vil ka viš kio vys ku pi jos ku
ni gai Min dau gas Mar ti nai tis ir Arū nas 
Po niš kai tis. Re ko lek ci jo se yra da ly va vę 
ir ki ti ku ni gai, klie ri kai, se se lės vie nuo lės. 

Pa švęs to jo gy ve ni mo at sto vai Sutuoktinių
susitikimų re ko lek ci jo se nau jai iš gy ve na 
sa vo pa šau ki mą, susitikimąsu sa vo kon
gre ga ci ja, pa ra pi ja, ben druo me ne. 
 1997–2001 m. Sutuoktiniųsusitikimų 
sa vait ga liai daž niau siai vyk da vo Birš to
ne, Kai šia do rių vys ku pi jos re ko lek ci jų 
na muo se, re miant Kai šia do rių vys ku pi jos 
Šei mos cen trui. Vė liau šią re ko lek ci jų 
pro gra mą ėmė si glo bo ti Lie tu vos šei mos 
cen tras. Iki šiol re ko lek ci jų sa vait ga lius, 
taip pat ve dė jų ug dy mo pro gra mas rem
da vo Lietuvių katalikų religinė šalpa, 
Renovabis,ki ti fon dai.

Dialogas
 Tai – ga na daž nai re ko lek ci jo se links
niuo ja mas žo dis. Sutuoktiniųsusitikimai 
siū lo ke lią į šven tu mą per dialogą, ve dan tį 
į susitikimą su su tuok ti niu, ki tais žmo nė
mis ir Die vu. Dia lo gas nė ra sa vi tiks lis, 
nes tai – ne vien ben dra vi mo tech ni ka ir 
ne ma giš ka pa na cė ja, gel bė sian ti nuo vi sų 
bū si mų kon flik tų ar nesu si pra ti mų. Pa ra
ga vus ge rų jų dia lo go vai sių – tar pu sa vio 
su pra ti mo ir at ra dus „nau jus bei se nus 
da ly kus“ – ape ti tas ben drau ti kyla. Dia lo
gas gi ria mas ir pa gei dau ja mas net po li ti kų 
kal bo se. Ta čiau vis iš nau jo su si du ria me 
su ri bo tu mais, kliū ti mis – tiek sa vy je, tiek 
ki ta me – ir tu ri me at leis ti. San tuo ko je į su
si ti ki mą, su pra ti mą, at lei di mą, ben dru mą 
ve dan tis dia lo gas įgy ja ypa tin gą reikš mę. 
 Apaš ta liš ka ja me pa ra gi ni me Familia-
ris consortio ra šo ma: „Su si tuo kian tie ji 
su da ro san tuo ką dvie se, kaip po ra, bet 
pir ma sis ir tie sio gi nis san tuo kos re zul ta tas 
[...] yra ne pa ti ant gam ti nė ma lo nė, o krikš
čio niš kas san tuo ki nis ry šys, krikš čio niš kas 
dvie jų ben dru mas“ ( 13). Dia lo gas ve da į 
su si ti ki mą.
 O kam ra šo mi ir skai to mi 

Laiškaibičiuliams? 
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 1995 m., vos at kū rus Vil niaus jė zui tų 
gim na zi ją, tuo me ti nis di rek to rius t. An
ta nas Gra žu lis, SJ, ėmė ieš ko ti tin ka mos 
vie tos gim na zi jos sto vyk la vie tei. Bu vo 
nu spręs ta ją įkur ti nu si pir kus že mės prie 
Guobs to eže ro Tra kų ra jo ne, 25 km už 
Vil niaus. Pir muo sius dve jus tre jus me
tus sto vyk lau to jai gy ve no Mal tos or di no 
do va no to se pa la pi nė se, mais tą vir da vo 
ka rei viš ko je vir tu vė je. Vė liau at si ra do 
sta ty bi nin kų va go nė liai, o rė mė jų ir ge ra
da rių (moks lei vių tė vų ir už sie nio fon dų) 
dė ka bu vo pa sta ty ti du mū ri niai na me liai, 
vie nu me tu tal pi nan tys iki 100 sto vyk lau
to jų, įreng ti du šai, prau syk los, tu a le tai. 
Sa lė je sto vyk lau to jai ren ka si į pa skai tas ir 
se mi na rus, vė liau ji virs ta val gyk la. Ta čiau 
na me liai tik iš da lies šil do mi, nė ra at ski ros 
sa lės už si ė mi mams. Dėl to šiuo me tu pra
de da ma sto vyk la vie tės pa grin di nio pa sta to 
sta ty ba, ku ria me įsi kurs erd vi kon fe ren ci jų 
sa lė, kop ly čia ir gy ve na mie ji kam ba riai. 
Pa sta tas bus šil do mas ir nau do ja mas iš ti sus 
me tus.
 Ta čiau jau ir da bar Vil niaus jė zui tų 
gim na zi jos ben druo me nė tu ri nuo sta bią 
ga li my bę sto vyk la vie tė je pra tęs ti ir pa į vai
rin ti mo ki nių ug dy mo pro ce są. La biau siai 
ji tin ka ver ty bių ug dy mo pro gra moms. 
Su si rin kę sa vait ga liais bend ra klasiai 
dis ku tuo ja, ku ria, mel džia si ar tie siog 
ben drau ja. Sto vyk la vie tė je ge riau siai pa
vyks ta su de rin ti dar bą ir po il sį. Moks lei vių 

tė ve liai ir gi no riai į ją at vyks ta. Čia iš tiesų 
pra si de da ir nau jų jų mū sų ben druo me nės 
na rių penk to kė lių moks lo me tai. Pir mo sio
mis rug sė jo sa vai tė mis jie ren ka si Guobs
tuo se, kur kar tu su auk lė to ja, ka pe lio nu 
bei sie lo va dos gru pe le da ly vau ja ver ty bių 
ug dy mo pro gra mo je „Ar mes ben druo
me nė? – Taip!“. Ši pro gra ma – ge riau sia 
pa tir tis nau jo kams.
 Po il siui įreng tos fut bo lo bei krep ši nio 
aikš te lės, ga li ma žais ti ir pa plū di mio tin
kli nį. Ne trūks ta van dens pra mo gų, ypač 
jau nų jų sto vyk lau to jų mėgs ta ma va di na
mo ji „tar zan kė“. Eže re ga li ma plau kio ti 
val ti mi ar van dens dvi ra čiais. Na, o tiems, 
kas no ri pa jus ti svai gų skry džio jaus mą, – 
sūpy nės ir ka ru se lės.
 Jau kia me pu šy nė ly je po at vi ru dan gu
mi įreng ta mal dos vie ta, ku rią žen kli na 
kry žius ir al to rius.
 Gim na zi jos ben druo me nė šia po il sio ir 
ma lo naus dar bo oaze no riai da li ja si su ki
to mis re li gi nė mis ben druo me nė mis. Va sa
rą čia vyks ta Šv. Jo nų baž ny čios ben druo
me nės sto vyk la, ren ka si šei mos, skau tai, 
pa ra pi jų jau ni mo gru pe lės, įgy ven di na mi 
gim na zi jos pro jek tai su sve čiais iš už sie
nio ar ki tų Lie tu vos mo kyk lų. Pasakojimą, 
kaip stovyklavietėje vienas toks projektas 
vyko, skaitykite kitame puslapyje.

Simonas Mockevičius, 
projektųvadovas

  Stovyklavietėlaukiavisų
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 Kiek vie nas pri dė jęs ran ką prie šir dies 
pri si pa žin ki te, ko kios min tys jus daž niau
siai per se kio ja moks lo me tų ga le? „Pa mirš
ti... Iš nyk ti... Už si kimš ti au sis, kad ne gir
dė tum prie kaiš tų dėl ne at neš tų re fe ra tų... 
Spjau ti į vis ką, pa bėg ti... Nuo burz gian čių 
au to mo bi lių, va do vė lių šūs nių, ne vy ku sių 
kon tro li nių dar bų ir įky raus lie taus. Pa ga
liau pa ra gau ti va sa ros...“ 
 Tik riau siai ši bū se na pažįstama ne tik 
mo ki niams, bet ir mo ky to jams. Juk dau gu
ma mū sų leng viau at si kve piame su lau kę 
pir mo jo va sa ros žen klo – kas me tės iš vy kos 
į gim na zi jos sto vyk lą prie Guobs to eže ro. 
Šiais me tais mums (t. y. Ie vai ir Mo ni kai) 
vis kas bu vo tru pu tį ki taip – vie toj įpras ti nių 
ke lių die nų sto vyk lo je su kla se (ar ke lio
mis kla sė mis) da ly va vo me pro jek te la bai 
rim tu pa va di ni mu – „Gie dan čio kry žiaus 
la bi rin tai“. Tu rė jo me ga li my bę ne tik be
veik sa vai tę pa bū ti sto vyk lo je, su si pa žin ti 
su ne pa kar to ja mais žmo nė mis iš Kau no 
bei Ši lu tės, bet ir iš tir ti vie to vę, pa si da ly ti 
idė jo mis, kaip įreng ti pa žin ti nį ta ką. 
 Ga li ma sa ky ti, kad šio pro jek to „prieš
is to rė“ bu vo per nai su reng ta ke tu rių die nų 
sto vyk la Kin tuo se, kur links mai ir nau din
gai lai ką lei do Vil niaus jė zui tų bei Ši lu tės 
Vy dū no gim na zi jų mo ki niai. Ir mo ki niai, ir 
mo ky to jai li ko pa ten kin ti to kia „bio lo gi nės 
pa krai pos sto vyk los“ idė ja, to dėl „pa to bu
lin tas va rian tas“ lau kė šiais me tais bir že lio 
14–19 die no mis prie Guobs to. 
 Tai gi, nuo pat anks taus pir ma die nio 
ry to į gim na zi jos sto vyk la vie tę ėmė plūs ti 
gam tos my lė to jai. Pir mie ji, kaip ir de ra, 
pa si ro dė šei mi nin kai – VJG gim na zis tai 

ir va do vau ja mi mo ky to jo Ge do Ba tu le vi
čiaus puo lė šva rin tis. Vos spė jo me pa ties ti 
ki li mus ir pa ruoš ti „kon fe ren ci jų sa lę“, pro 
var tus į sto vyk los kie mą įdar dė jo be si šyp
san čių vei dų pil ni au to bu siu kai. Ir pra si dė
jo jau ki or ga ni za ci nė ne tvar ka – mo ja vi mas 
ran ko mis ir ko jo mis pa si tin kant, kam ba rių 
skirs ty mas, var dų la vi na, su pa žin di ni mas 
su ap lin ka ir t. t. Pas kui – rim to ji da lis: mo
ky to jas Ge das pri sta tė pa tį pro jek tą, koks jo 
tiks las ir ką mes čia veik si me. Taip pat la bai 
nuo tai kin gai bu vo me įspėti, kaip turėtume 
mau dy tis, nau do tis „tar zan ke“ ar už lip ti 
į dvi aukš tes lo vas (BE BA TŲ!). Tru pu tį 
ap si pra tę ši lu tiš kiai no rė jo pa ro dy ti fil mą 
apie pa žin ti nį ta ką Aukš tu ma lo je, ta čiau 
rei ka lą su ga di no už si spy ręs kom piu te ris... 
 Po piet sto vyk lau to jai, su skirs ty ti į še
šias gru pe les, pa trau kė ty ri nė ti sto vyk los 
apy lin kių ir brai žy ti že mė la pių. Su si do ro ti 
su už duo ti mi pa dė jo trum pam už su ku si 
ge og ra fi jos mo ky to ja Lo re ta Šuks te rie nė 
– pa aiš ki no, kaip ma tuo ti at stu mus, kaip 
žy mė ti įvai rius ob jek tus ir t. t. Bu vo la bai 
links ma žir glio ti per pie vas ir skai čiuo ti 
žings nius nuo vie no na me lio iki ki to, sė
dė ti pa vė si nė je, tru pu tį dirb ti ir tru pu tį 
tin gi niau ti. Svar biau sia, kad pa ma žu pa ži
no me vie ni ki tus ir pa ju to me, kaip nu to lo 
vi si rū pes čiai. 
 Ki tą ry tą pa pus ry čia vę vėl ki bo me į 
dar bą. Ta čiau ne spė jus nė ap šil ti mo ky to jas 
Ge das pri sta tė dar vie ną vieš nią – VPU dės
ty to ją, tik rą au ga lų eks per tę. Bu vo ma lo nu 
klau sy tis žmo gaus, apie kiek vieną augalėlį 
pasakojančio su tokiu užsidegimu ir meile.
 Po ugningos paskaitos apie augalų įvai

Vabalai–cho,cho!

Ie va Ro toms ky tė ir 
Mo ni ka Sma lins kai tė,
Vilniausjėzuitųgimnazijosmoksleivės

Monika (kairėje) ir Ieva
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rovę pasidalijome į 2 grupes – „miškinu
kų“ ir „lau ki nu kų“. „Miš ki nu kai“, su pran
ta ma, nu klam po jo ty ri nė ti miš ko au ga lų, 
o „lau ki nu kai“ nu šuo lia vo pie vo mis. Vi sų 
už duo tis ta pa ti – su rink ti kuo dau giau 
įvai rių miš ke bei pie vo je au gan čių au ga lų 
eg zem plio rių. Po ke lių va lan dų ko man dos 
vie na po ki tos pa ma žu ėmė trauk ti at gal, į 
val gyk lą. Ten sta lus nu kro vė me su rink to
mis ža lio sio mis gė ry bė mis ir... pra si dė jo 
di dy sis šur mu lys: vi si vaikš ti nė jo su žo ly
nais ran ko se pas drau gus, mo ky to jus, ga
liau siai – pas pa čią dės ty to ją ir klau si nė jo 
kiek vie nos žo lės pa va di ni mo. 
 Su rin ko me tik rai ne ma žai pa vyz džių, 
jei gu ne klys tu, net 178. Ir ga nė ti nai pa
var go me. To dėl nė maž ne nu si mi nė me, 
kai mo ky to jas pa sa kė, jog dėl prasidėjusio 
lie taus teks at šauk ti to li mes nę pro gra mą, 
pa gal ku rią „miš ki nu kai“ su „lau ki nu kais“ 
tu rė jo su si keis ti vie to mis ir at lik ti prak tiš
kai tą pa tį, ir ėmė mės se nų ge rų sto vyk li nių 
žai di mų. Ga li ma sa ky ti, kad tą va ka rą iš 
tie sų ir su si drau ga vo me... 
 Tre čia die nio ry tas tur būt bu vo pats 
sun kiau sias – rei kė jo kel tis pu sę še šių ir 
ne pus ry čia vus sek ti pas kui dė dę or ni to lo gą 
ste bė ti paukš čių. Oras to kiam žy giui vi sai 
ne ti ko – pa čio je eks kur si jos pra džio je mus 
pa si ti kęs šlykš tus smul kus lie tu tis ly dė
jo vi są ke lią. Ta čiau sten gė mės ne nu vil ti 
sve čio – drą siai bro vė mės gi lyn į miš ką, 
ropš tė mės per rąs tus ir se kė me pas kui 
pa slap tin gus paukš čių bal sus. Ga liau siai 

ap ke lia vo me vi są te ri to ri ją, žliug sin čiais 
ba tais pa sie kė me gim tuo sius na mu kus ir 
vi sus pa ša lius nu džiaus tę ko ji nė mis nu ė jo
me pus ry čiau ti bei at si im ti va ka r žaidžiant 
rasto „lo bio“ – ša ko čio. Ooo... Tuo met 
– pie tų po gu liu kas ir vėl prie dar bo! Ap si
gin kla vę tin kle liais, vien kar ti niais in de liais 
ar tie siog pli ko mis ran ko mis gau dė me 
vabz de lius, va ba lė lius, drie žiu kus, var liu
kus ir ki to kią smul kmę... Ki ta dar bo da lis 
bu vo va ba lų ma ri ni mas – kar tais varg šus 
reik da vo ga la by ti po ke lis kar tus (žiū rėk, 
vėl ku ris „nu mi rė lis“ ko jom ma ka luo ti pra
de da...). O lie tus vis ne pa lio vė pliau pęs... 
 Po to kio var gi nan čio pus die nio lau kė 
dar vie nas siurprizas – ga lė jo me ste bė ti, 
kaip ga mi na ma kėkš to iš kam ša. O kad 
ge riau įsi min tu me šio ne įpras to dar bo ei
gą,  iš kam šos ga mi ni mą bu vo liep ta kuo 
iš ra din giau ap ra šy ti. Tai gi į sa vo na me lius 
grį žo me su už duo čių krū va – dar rei kė jo 
pri baig ti kai ku riuos pus gy vius va ba lus, jų 
gy ve ni mus ap ra šy ti ma žy čiuose la pe liuose 
ir pri smeig ti juos len to je. Šau niau sia va ka
ro da lis vis dėl to bu vo ko man dų pri sis ta
ty mai, kai gru pe lės tu rė jo pro gą pa ro dy ti 
sa vo iš mo nę ir pa pa sa ko ti, ką at ra do. Bu vo 
su kur tas sto vyk los him nas („Va ba lai – cho 
cho...“), da li ja ma si kimš tų kėkš tų re cep tais 
ir ste bi ma spe cia lio jo ko res pon den to „mit 
klei nen aki nu ken“ ve da ma lai da apie gam
ti nin kus. Va ka rą lei do me taip links mai, kad 
net tru pu tį su mo ky to jais ap si py ko me... Bet 
pas kui at si pra šė me, su si tai kė me ir nu ė jo me 

mie gu čio...
 Ket vir ta die nis tu rė jo bū ti 
ypa tin ga die na. Iš anks to bu vo
me nu si tei kę, jog oras tie siog 
pri va lės bent aki mir kai, bent 
pus die niui, nu si gied ry ti, kad ne
su ga din tų taip lauk tos ke lio nės 
į Vil nių. Ir ne su ga di no! To dėl 
sku biai su si ruo šę su li po me į 
au to bu są ir pajudėjome Verkių 
link.
 Čia mū sų jau lau kė iš
nuo mo ti dvi de šimt pen ki ro žiPažintis su žolynais
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niai dvi ra čiai, to dėl pa klau sę ke lių te tos 
gi dės pa sa ko ji mų ir apšilę, ra taiskvad
ra tais važinėdami, lei do mės į nau ją žy gį. 
Va žia vo me il gai ir sun kiai. Su dė tin giau sia 
bu vo įveik ti ruo žą per miš ką: dar dė ti per 
me džių šak nis, vis  li p ti nuo dvi ra čio ir 
stum ti jį į sta tų kal niu ką, pas kui į dar vie
ną, dar... Pa ga liau pa sie kė me Ža liuo sius 
eže rus. Oho ho, koks nuo šir dus ir vai kiš kas 
džiaugs mas apė mė juos iš vy dus!.. Ge
ra bu vo gai vi nan čia me eže ro van de ny je 
pa mir ky ti pa var gu sias ko jy tes ir tuo pat 
me tu val gy ti, ple pė ti, juok tis, fo to gra fuo
tis. Laimei, prie au to bu siu ko grįžome ki tu 
ke liu, ku ris pa si ro dė esąs kur kas tie ses nis 
ir gerokai leng ves nis. Iš viso su ko rė me 23 
ki lo met rus. Li kus ke liems šim tams met rų 
iki pra di nio taš ko, ėmė ly ti. Šil tai ir kvap
niai. Tie siog va sa riš kai. Žy gis bai gė si...
 Kaip ir bu vo ga li ma ti kė tis, penk ta die
nį nuo pat ry to vėl li jo. Dau giau siai lai ko 
pra lei do me sa vo gru pe lė se, nes šią die ną 
turėjome pa si reng ti pristatyti pro jek ti nius 
dar bus. Tam bu vo at ga ben ti trys kom piu
te riai. Tad bjau rus oras truk dė ne bent ta da, 
kai iš si ruoš da vo me medžioti nuo trau kų. 
Li ku sį lai ką ap si gin kla vę ka vos puo de liais, 
už ra šų krū vo mis ir spal vo tais flo mas te riais 
že mė la piuo se brai žė me pa žin ti nio ke lio 
marš ru tus, ban dė me pa vaiz duo ti, kaip at
ro dy tų sto te les žy min tys sten dai, kas juo se 
tu rė tų bū ti ap ra šy ta, gin či jo mės... Pa tys 
min ti mis ke lia vo me po gra žiau sias vie te
les... Net ir mo ky to jams nereikėjo raginti, 
kad dar bas vyk tų sklan džiai. Dir bo me, nes 
mums pa tiems bu vo įdo mu.
 Šeš ta die nio ne lau kė me. Ne dėl to, kad 

tą die ną tu rė jo me pri sta ty ti sa vo sa vai tės 
dar bus – pa žin ti nio ta ko pro jek tus. Tie
siog ore tvy ro jo ne ma lo nus jaus mas, kad 
tuoj vis kas baig sis... Ži no ma, bu vo ma lo nu 
pa ma ty ti pa žįs ta mus vei dus iš gim na zi
jos – tuo me ti nį di rek to rių Faus tą bei dvi 
jo „de ši ni ą sias ran kas“ – ses. Edi tą ir br. 
Vir gi li jų, ku rie at va žia vo pa si žiū rė ti mū sų 
dar bo re zul ta tų ir iš da li jo apdovanojimus.
 Kad ir ką ra šy tum, kad ir ką pa sa ko tum 
apie pas ku ti nę sto vyk la vi mo die ną, vis tiek 
ne per teik si to, ką jau ti, su pra tęs, kad gal būt 
pas ku ti nį kar tą ma tai ši tuos be si šyp san čius 
vei dus... Pas ku ti nį kar tą ap ka bi ni žmo gų, 
su ku riuo dar va kar bu vo taip ge ra bū ti 
kar tu... La bai keis ta tie siog stai ga im ti ir 
iš va žiuo ti į skir tin gas pu ses... 
 Sun ku pa mirš ti to kią sto vyk lą. Juk at
min tyje ilgam liko drau gai, apie ku riuos 
gal vo da mas ne ju čia nu si šyp sai...

„Giedančio kryžiaus labirintai“ Verkių parke
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– Jė zui tų, kaip ir bet ku rios ki tos vie nuo
li jos, nau jo ky nas pir miau sia skir tas tam, 
kad jau ni žmo nės ga lė tų su si vok ti ir ap si
spręs ti, ar jie tik rai šau kia mi bū ti Jė zaus 
Drau gi jo je. Pas mus nau jo ky nas tra di ciš
kai trun ka dve jus me tus. Mū sų pro vin ci jai 
at si kū rus, iš pra džių nau jo ky nas bu vo Kau
ne, jam va do va vo t. Le o nar das Jag mi nas. 
Tuo me ti nis pro vin ci jo las t. Jo nas Bo ru ta 
svars tė, ką bū tų ga li ma pa siųs ti į už sie nį 
pa si mo ky ti, pa si žval gy ti, kaip nau jo ky no 
gy ve ni mas or ga ni zuo tas kraš tuo se, kur 
nor ma li jė zui tų veik la ne bu vo nu trauk ta. 
Į Ins bru ką, kur įsi kū ręs Aust ri jos ir Švei
ca ri jos jė zui tų nau jo ky nas, bu vo nu vy kę t. 
Lion gi nas Vir ba las ir t. Al do nas Gu dai tis. 
Čia jie dir bo nau jo ky no ve dė jo pa dė jė jais, 
lo ty niš kai socijais, ir ma tė, kaip tvar ko
ma si. Insbruke ilgesnį laiką praleido ir t. 
Vid man tas Šim kū nas. 1999 m., pro vin ci
jos va do vy bei nu ta rus, mū sų nau jo ky nas 
per si kė lė į Šiau lius, ato kiau nuo di džių jų 
mies tų, kur gy ve ni mas pa ly gin ti ra mes nis. 

Apienaujokynotaisyklesir...
Dievosumanymus

Šiųmetųrugsėjo4-ąjąŠv.IgnacobažnyčiojeŠiau-
liuose naujokynąbaigę trysLietuvos irLatvijos
provincijos naujokai –MindaugasMalinauskas,
VygantasLetinauskas irkun.ArvydasJakušovas
–tapoJėzausDraugijosnariais,duodamipirmuo-
siusklusnumo,neturtoirskaistumoįžadus,kurie,
pagalsenąDraugijos tradiciją, jauyraamžinieji.
Netrukus po įžadųVygantas išvyko studijuoti į
Dubliną,Mindaugas–įInsbruką,oArvydas,vietoj
jėzuitųugdymoprogramosterciatebaigtiišvykusio
t.VytautoSadausko,pradėjoeitiVilniaus jėzuitų
gimnazijoskapelionopareigas.Pažintissunaujais
LietuvosirLatvijosjėzuitųprovincijosnariais–p.
40,odabarpokalbis

suprovincijosnaujokynovedėju
t.ALGIMANTuGuDAIčIu,SJ

Lig šio li niam nau jo ky no ve dė jui t. Al do nui 
Gu dai čiui ta pus pro vin ci jo lu, te ko jį pa
keis ti. Iš pra džių ir man rei kė jo su si pa žin ti, 
kaip nau jo ky nai vei kia sve tur. To dėl tris 
mė ne sius pra lei dau An gli jo je, Bir min
ge me, nau jo ky ne, kur gy ve na Ang li jos, 
Olan di jos, Ško ti jos bei Ai ri jos nau jo kai. 
Pas kui tris sa vai tes vie šė jau Jung ti nė se 
Ame ri kos Vals ti jo se ir ste bė jau, kaip gy
vuo ja nau jo ky nas Det roi te. Be to, skai čiau 
įvai rią li te ra tū rą, ko pi ja vau ją ir kro viau į 
kup ri nes. Da bar įgy tas ži nias ban dau tai
ky ti prak ti ko je. 
 La biau siai ma ne kaip nau ją ve dė ją pa
drą si no Birmingeme apsilankęs ne se niai 
pa rei gas pra dė jęs ei ti An gli jos pro vin
ci jo las, priminęs, jog kar tu su nau jo mis 
pa rei go mis Die vas duo da ir sa vo ma lo nės 
bei stip ry bės. 
– O kokios yra nau jo ky no ve dė jo parei
gos?
– Nau jo ky ne svar biau sia su da ry ti tin ka mas 
są ly gas jau nam žmo gui bręsti ir pa si reng ti 
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tap ti ge ru jė zui tu. Ma ty da mas, kad žmo
gui šis ke lias ne tin ka, ve dė jas tu ri jam tai 
at skleis ti.
 Ve dė jui vi suo met ski ria mas pa dė jė jas. 
Šiuo me tu į Šiaulius dve jiems me tams pa
skir tas Kār lis Frei bergas, mū sų stu den tas 
scho las ti kas, kuris taip atlieka kiekvienam 
jėzuitui privalomą praktiką po fi lo so fi jos 
stu di jų. Ka dan gi Kār lis pats ne se niai bai gė 
nau jo ky ną, ge rai ži no jo tvar ką, tad ne
sun kiai ran da ben drą kal bą su jau nuoliais, 
at ei nan čiais pas mus. 
 La bai nau din ga, kai gre ta nau jo ky no 
gy ve na ir ki ti jė zui tai. Ša lia mū sų nau jo ky
no yra Šv. Ig na co baž ny čia, ku rio je dir ba 
t. Le o nas Za rem ba – pui kus pa vyz dys. Jis 
yra mū sų ben druo me nės na rys, da ly vau ja 
ben druo se va ka ruo se, po kal biuo se, iš vy
ko se. Nau jo kams tik rai ge ra ma ty ti ša lia 
dir ban tį jė zui tą su to kia tur tin ga gy ve ni mo 
pa tir ti mi. 
– O ko kios gy ve ni mo ir dva si nės pa tir ties 
įgy ja ma nau jo ky ne?
– Nau jo ky no pro gra ma ben dra vi sai 
Draugijai. Joje nu ma ty ta, kur nau jo ky nas 
tu ri bū ti įkur tas, kas ga li bū ti ve dė jas, 
kaip or ga ni zuo ja ma vi sa veik la, bet šios 
tai syk lės ne tai ko mos ak lai. Jei gu ku
ris nors rei ka la vi mas ne tin ka, ne at ne ša 
sie kia mo gė rio, jis kei čia mas ki tu. Kaip 
at ski ri na mai, ku riuo se gy ve na skir tin gos 
šei mos, taip ir kiek vie nas nau jo ky nas 
tu ri sa vo ypa tu mų. Pvz., Bir min ge mo 
nau jo ky ne daug lai ko ski ria ma  studi

joms. Jei gu rei kia, kai ku rias pa skai tas 
naujokai lanko ir kitur. Det roi to nau
jo ky nas la biau orien tuo ja si į so cia li nę 
veik lą. In te lek tu a laus dar bo čia ma žiau, 
dau giau prak ti nių už si ė mi mų. Pvz., vie ną 
die ną vyks ta ma į ka lė ji mą, ki tą – į se ne lių 
prie glau dą, mo kyk lą ar na mus, kur gy ve na 
vy res nio am žiaus jė zui tai. Ben dra tvar ka 
nau jo ky nuo se pa na ši, o prak ti kos, va di na
mie ji eks pe ri men tai, ga li skir tis. Pas mus 
di džiau sias dė me sys ski ria mas dva si nei 
prak ti kai, mo ko ma si mels tis, o spe cia lios 
prak ti kos yra tam, kad žmo nės su vok tų, 
ar jie pa jėgs tar nau ti ki tiems. Pvz., per 
li go ni nės eks pe ri men tą mė ne sį ar du jau
nuo lis pa tar nau ja li go niams. Daž nai sa vo 
nau jo kus siun čia me pas Mo ti nos Te re sės 
se se ris pa dė ti pri žiū rė ti be na mius. Vil
niu je yra se ne lių prie glau da, kur stip rių 
ran kų taip pat la bai rei kia. Vi sur dir ba ma 
ne mo ka mai, ta čiau eks pe ri men tų va do vai 
in for muo ja nau jo ky nus, kaip nau jo kams 
se kė si. Nu ma ty tas ir fi zi nio dar bo eks pe
ri men tas: tal ki na ma, jei gu vyks ta sta ty bos 
dar bai jė zui tų na muo se ar panašiai. Bū na 
ir pi lig ri mys tės eks pe ri men tas, kai į ku rią 
nors šven to vę ke liau ja ma be pi ni gų, pa si
kliau jant vien Die vu ir su tik tais žmo nė mis. 
Jei to kia ke lio nė ne tin ka dėl sil pnos svei
ka tos, ją ga li ma pa keis ti ki tu eks pe ri men
tu. Dar yra stu di jų eks pe ri men tas, per ku rį 
nau jo kai siun čia mi į mo kyk las. Per po rą 
mė ne sių jau nuo lis ga li įsi ti kin ti, ar tapęs 
jėzuitu su ge bė tų dirb ti mo kyk lo je. 

Naujokyną aplankė 
Jėzaus Draugijos 

generolo asistentas 
Centrinei Europai 

t. Wendelin Köster, SJ
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 Na, o pats svar biau sias eks pe ri men tas 
yra di džio sios – 30 die nų – re ko lek ci jos, 
per ku rias nuo šv. Ig na co lai kų žmo gus 
sa ve ban do iš nau jo pa žin ti, iš girs ti, ką 
jam tuo me tu Die vas kal ba šir dy je. Per 
tą lai ką Die vo aki vaiz do je sten gia ma si 
per žvelg ti sa vo pra ei tį, pa ma ty ti da bar tį ir 
įsi vaiz duo ti at ei tį. Šis eks pe ri men tas mū
sų pro vin ci jo je ren gia mas pra ėjus be veik 
me tams nuo nau jo ky no pra džios: nau jo kai 
susirenka rug sė jo mė ne sį, o ge gu žės mė
ne sį vyks ta di džio sios re ko lek ci jos.
– Ar to kie eks pe ri men tai, kaip dar bas li
go ni nė je, tar na vi mas varg šams, pa de da 
at pa žin ti dva si nį pa šau ki mą?
– Daž nai pa si tai ko, kad žmo gus to kio dar
bo iš vi so nė ra dir bęs, nes, pvz., ne bu vo 
ga li my bių ir po rei kio pri žiū rė ti sunkius 
li go nius. Ka dan gi Jė zaus Drau gi jo je klus
nu mas rei ka lau ja vyk ti ten, kur po pie žius 
siun čia, pri va lo me mo kė ti dirb ti vi so kius 
dar bus, su ge bė ti tar nau ti ten, kur la biau siai 
rei kia, kur esa me siun čia mi. Tad jė zui tų 
nau jo ky ne ir sten gia ma si pa dė ti žmo gui 
vi sa pu siš kai sa ve pa žin ti, at skleis ti iki šiol 
ne at ras tus ta len tus. 
 Be to, naujokyne įgyjama ir labai svarbi 
bendruomeninio gyvenimo patirtis. Jei vy

riš ka me ko lek ty ve gy ven ti ne įsten gia me, tai 
ga li bū ti žen klas, kad šis ke lias ne mums.
– Ar nau jo ky no pro gra ma jė zui tams bro
liams ir tiems, ku rie ren gia si ku ni gys tei, 
yra vie no da? O gal šie pa šau ki mai ir gi 
at pa žįs ta mi tik nau jo ky ne? Be je, tar
pu ka ry je jė zui tai Lie tu vo je tu rė jo la bai 
daug bro lių pa šau ki mų. Ko dėl da bar jų 
be veik ne bė ra?
– Nau jo ky nas vi siems vie no das, ta čiau 
per tuos dve jus me tus jau nas žmo gus tu
rė tų ap si spręs ti, ar jis no rė tų bū ti bro liu 
jė zui tu, ar ku ni gu, va di na mu tė vu jė zui tu. 
Jau nuo liai nu spren džia pa tys, o vy res nie ji 
jų ap si spren di mą pa tvir ti na. 
 Ma nau, bro lių pa šau ki mų su ma žė jo dėl 
to, kad la bai pa si kei tė są ly gos. Anks čiau 
bro liai pa dė da vo tė vams at lik ti įvai rius 
dar bus jė zui tų na muo se. Ben druo me nės 
bū da vo ge ro kai di des nės, daug žmo nių 
rei kė da vo na mų ūkio dar bams, sta ty boms. 
Tad jau ni žmo nės, tu rin tys ko kių nors kon
kre čių su ge bė ji mų ar jau išmokę ama to, 
tap da vo bro liais ir sa vo dar bu pa dė da vo 
Drau gi jai. Šiuo me tu bro lio pa šau ki mas 
taip pat nė ra pra ra dęs pras mės. Drau gi ja 
yra at vi ra abiem pa šau ki mams ir nie ka da 
ne ban do per kal bė ti žmo gaus, jei gu jis ap
si spren džia bū ti bro liu, nes dar bo už ten ka 
vi siems. Pvz., mū sų pro vin ci jo je bro lis 
Vir gi li jus Sau lius šie met pa skir tas Vil niaus 
jė zui tų gim na zi jos di rek to riu mi.
– Pa žin tis su jė zui tais bū si mie siems nau
jo kams pa pras tai pra si de da dar ge ro kai 
iki nau jo ky no. Kaip ji vyks ta?
– Dau giau sia žmo nių į vie nuo ly nus at ei na 
ma ty da mi as me ni nį tos vie nuo li jos na rių 
pa vyz dį. Ki ti su ži no iš įvai rių in for ma ci jos 
šal ti nių. Vie nas nau jo kas pa sa ko jo, kad 
jis gir dė jo, kaip jė zui tus kri ti kavo, dėl to 
at vy ko įsi ti kin ti, kas jie yra iš tie sų. Ži no
ma, tai tik ke le tas prie žas čių, ki tas te ži no 
vienas Die vas... 
 Tie, ku rie do mi si jė zui tų gy ve ni mu 
ir ap si spren džia sto ti į nau jo ky ną, pa gal 
nu si sto vė ju sią Drau gi jos tvar ką tu ri da ly

Poilsis po didžiųjų rekolekcijų
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vau ti tam tik ro se ap klau so se, su si tik ti su 4 
eg za mi na to riais. Jei gu rei kia, pa si kvie čia
mas ir psi cho lo gas. Kan di da tui pa tei kia mi 
įvai rūs klau si mai, pa de dan tys iš si aiš kin ti 
jo mo ty va ci ją. Po to eg za mi na to riai sa vo 
nuo mo nę apie kan di da tą iš sa ko pro vin ci
jo lui, ku ris ir nu spren džia, ar leis ti pra dė ti 
nau jo ky ną. Bet jau nuo liai vi suo met yra 
lais vi nau jo ky ną pa lik ti.
– Ar ga li ma api bū din ti, ko kie rei ka la vi
mai ke lia mi tam, ku ris ren ka si jė zui to 
ke lią? 
– Ne ma ny čiau, kad jė zui tams bū din gos ko
kios nors ypa tin gos sa vy bės. Ga liu tik pats 
pri si min ti, ko dėl aš ši tą vie nuo li ją ka dai se 
pa si rin kau. Nors jei gu so vie tų sau gu mas 
ne bū tų kliu dęs iš kar to įsto ti į ku ni gų se
mi na ri ją, gal ne bū čiau tu rė jęs ga li my bių 
su si pa žin ti su jė zui tais, ku rie ro dė man 
tik rai ge rą pa vyz dį. Be to, jė zui tų ben
druo me nė je aš ra dau tai, kas ati ti ko ma no 
lū kes čius, o vy res nie ji su ge bė jo at pa žin ti 
ma no su ge bė ji mus ir siun tė stu di juo ti ten, 
kur jie ge riau siai ga lė jo bū ti iš nau do ti. Vie
nam pa čiam bū tų bu vę sun ku ap si spręs ti. 
Man pri im ti na pa ti Jė zaus Drau gi jos struk
tū ra, pri im ti nas klus nu mo įža das, iš tie sų 
at ve rian tis la bai di de les ga li my bes. 
 Ko dėl da bar žmo gus at ei na pas jė zui
tus, ko dėl jis čia šau kia mas, at sa ky ti ga li 
tik Die vas. Mes tar pu sa vy svars to me, kad 
pa šau ki mus rei kė tų ug dy ti ak ty viau, kad 
tu rė tu me bū ti la biau pa ste bi mi, bet Die vas 
at ran da sa vų bū dų pa kvies ti į Jė zaus Drau
gi ją. Net nu stem bi ko kių... Ta čiau vie nas 
da ly kas ma ne ne ra mi na: kar tais jau nuo liai, 
ap si spren dę tap ti jė zui tais, at ėji mą į Jė zaus 
Drau gi ją ver ti na kaip di džiau sią vi so gy
ve ni mo įvy kį ir net ne kal ba apie ga li mus 
ki to kius pa si rin ki mus. O iš tie sų tas, ku ris 
no ri su sie ti sa vo gy ve ni mą su jė zui tais, turi 
būti visiškai laisvas. Dėl to jam vi sa da siū
lo ma tu rė ti „at sar gi nį“ kelią. Vi sus ke lius 
rei kia tin ka mai įver tin ti ir ban dy ti su vok ti, 
ko dėl bū tent ši tas trau kia la biau siai.
 Kas met ren gia mas ben dras pran ciš ko

nų, be ne dik ti nų ir jė zui tų nau jo kų su si ti
ki mas. Kiek vie nas jų pa si pa sa ko ja sa vo 
pa šau ki mo is to ri ją, pa ben drau ja su ki tais 
nau jo kais. Tai – pui kus vie nuo li jų ben dra
dar bia vi mas, ge riau siai pa ro dan tis, kad 
mes vi si esa me Die vo kvie čia mi, bet skir
tin gais ke liais, ir kad dva si nis gy ve ni mas 
nė ra koks nors iš si gal vo ji mas. Tai – la bai 
tik ra!
– Ta čiau pa šau ki mų į pa švęs tą jį gy ve ni mą 
vi sa me pa sau ly je ma žė ja. Ko kia Lie tu vos 
jė zui tų pa dė tis?
– Vi sur jė zui tų, kaip ir dau gu mos se nų jų 
vie nuo li jų, nau jo kų ma žė ja. Ta čiau Jė zus 
yra sa kęs, kad tik Baž ny čia iš liks iki pa sau
lio pa bai gos. Jis tik rai nė ra pa ža dė jęs, jog 
iki pa sau lio pa bai gos iš liks koks nors vie
nuo ly nas. Bet jei gu Die vas no ri, kad vie nas 
ar ki tas vie nuo ly nas bū tų, jis ir gy vuo ja. 
O kol mes, pus šim tis pro vin ci jos jė zui tų, 
esa me, – dir ba me to liau, la bai bran gin
da mi ben dra dar bia vi mą su pa sau lie čiais, 
pa de dan čiais mums skleis ti ig na ciš ką jį 
dva sin gu mą. Tai su tei kia vil ties.
 Šiais me tais į mū sų nau jo ky ną at vyko 
žmo nių net iš skir tin gų ša lių: vie nas – iš 
Lat vi jos, Ry gos ku ni gų se mi na ri jos; ki tas – 
JAV lie tu vis, ku rio tė vai jau gi mę Ame ri ko
je, ta čiau jis pa si rin ko Lie tu vos ir Lat vi jos 
jė zui tų pro vin ci ją; tre čias – iš Ma ri jam po lės 
ku ni gų se mi na ri jos; ket vir tas jau nuo lis – iš 
Jo niš kio, ką tik bai gęs tei sės moks lus. Jei 
per dve jus me tus ku ris nors iš šių jau nuo lių 
su pras, kad tai ne jo ke lias ir pa si rinks ki tą, 
ir gi bus di de lis lai mė ji mas.
 Drau gi jos ge ne ro las ska ti na mus pa dė ti 
žmo nėms at ras ti tik rą jį jų pa šau ki mą, o 
ne vien ieš ko ti nau jo kų Jė zaus Drau gi jai. 
Dėl to ke le tą kar tų per me tus naujokyno 
namuose ren gia me pa šau ki mų at pa ži ni mo 
sa vait ga lius, per ku riuos jau ni žmo nės ga li 
sa vo pa šau ki mą pa si tik rin ti, iš tir ti, kad ir 
koks jis bū tų: į šei mą, vie nuo lys tę ar ku
ni gys tę. 
– Dau gu mai jū sų kar tos jė zui tų nau jo
ky nas vy ko po grin džio są ly go mis. Kaip  
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ver ti na te tą me tą?
– Da bar nau jo ky no pro gra ma nu ma to, kiek 
lai ko ir kur ga li bū ti iš vy kęs nau jo kas, kad 
prak ti ko se ne už si bū tų per il gai, ant raip 
pro gra ma ne bus įvyk dy ta. Ma no nau jo ky
nas po grin džio są ly go mis tru ko net 4 me
tus. Su nau jo kų va do vu, ku ris tuo pat me tu 
ėjo ir pro vin ci jo lo, ir pro vin ci jos eko no mo 
pa rei gas, su si tik da vau pasikalbėti kar tą per 
mė ne sį. Tie sa, dar bu vo di džio sios re ko
lek ci jos. O ki tu lai ku kai mo baž ny tė lė je 
dir bau zak ris ti jo nu – toks bu vo ma no nau
jo ky nas, aki vaiz džiai ro dan tis, kad Die
vas pir miau sia vei kia ne per ko kias nors 
mū sų nu sta ty tas tai syk les, bet sa vaip. Dėl 
to ne ga lė čiau pa sa ky ti, ku ris nau jo ky nas 
ge res nis. Pri si min da mas sa vą jį ga liu tik tai 

dė ko ti Die vui, kad iš po grin dy je dir bu sių 
jė zui tų tuo met pa vy ko tiek daug iš mok ti. 
Nors šiuo me tu kai ku rių dalykų  aš dar 
tik mo kau si kartu su naujokais, ne ma nau, 
kad Die vo aky se esu pras tes nis jė zui tas, ir 
ne si gai liu, kad bū tent to kiu me tu pa ju tau 
dva si nį pa šau ki mą. Taip, mes gy ve no me 
ne lais vės są ly go mis, ta čiau sa vo dva sia 
bu vau vi siš kai lais vas – ga lė jau  skai ty ti 
re li gi nę li te ra tū rą, reng tis jė zui to gy ve ni
mui. Die vas vei kė ir ta da! Ir ga liu drą siai 
pa sa ky ti, kad esu lai min gas, at pa ži nęs jo 
kvie ti mą ir pa si rin kęs šį ke lią, nes jis man 
la bai pra smin gas.

Klausė Jūratė Grabytė

NaujiJėzausDraugijosnariai

Vygantas
Letinauskas,SJ

 Gi miau 1983 m. rug pjū čio 18 d. Klai
pė do je, kur ir už au gau. Šei mo je bu vo me 
dvie se – aš ir jau nes nė se suo.
 Nuo pat ma žu mės se ne liai ir tė vai sten
gė si mums dieg ti krikš čio niš kas ver ty bes. 
Dar mo ky da ma sis pra di nė se kla sė se pra
dė jau pa tar nau ti Mi šio se. Vai kiš kas ano 
meto smal su mas vė liau per au go į rim tes nį 
do mė ji mą si dva si niais da ly kais. Tas, ma
nau, ir lė mė, kad pa ju tau stip rų troš ki mą 
tapti ku ni gu. 
 Ma no pa ra pi jos baž ny čia, ku rio je pa
tar nau da vau, bu vo ati duo ta jė zui tų glo bon. 
Ta čiau kad jo je dar buo ja si tė vai jė zui tai, 
iš tie sų su pra tau tik tai tuo met, kai su jais 
ėmiau bendrauti asmeniškai. 2000 m., ne
be pa jėg da mi pa ra pi jos ap tar nau ti, jė zui tai 
iš vy ko iš Klai pė dos, ta čiau ma no do mė
ji ma sis dva si niu gy ve ni mu ir ban dy mai 

ieš ko ti, kur ir kaip ga lė čiau pa si tar nau ti 
ki tiems žmo nėms, iš li ko. Vis svars ty da vau, 
kur ga lė čiau tai da ry ti ge riau siai, kur ma no 
tik ro ji vie ta? Ga liau siai nu spren džiau, kad 
la biau siai tam tin ka ku ni gys tė.
 Ke le tą kar tų sve čiavausi ir ku rį lai ką 
gy ven au jė zui tų ben druo me nė se. Ren kan
tis gy ve ni mo ke lią tai la bai pa dė jo, nes 
supratau, kas yra ben druo me nė, gy ve nan ti 
sa vo or di no įkū rė jo dva sia. Ka dan gi vi
siš kai iš si pil dant sa vo troš ki mą ma čiau 
bū tent vie nuo liš ka me gy ve ni me, pa sa kiau 
sau: „Jei bū ti ku ni gu, tai iki ga lo“. 
 Tai, ką iš gy ve nau ir pa ty riau jė zui tų 
nau jo ky ne, pra no ko vi sus lū kes čius ir dar 
la biau su stip ri no ma no pa si rin ki mą bū ti 
jė zui tu bei „tar nau ti sie loms“. Me tai, 
pra leis ti nau jo ky ne, lei do aiš kiau su pras ti, 
kad vie nas ar ti miau sių man ir ma no šir
džiai ke lių sek ti Kris tumi – va do vau jan tis 
šv. Ig na co dva sin gu mu. Dėl to į Vieš pa ties 
kvie ti mą at sa ky da mas TAIP, da viau įža dus 
Jė zaus Drau gi jo je. 
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  Po šio kių to kių ieš ko ji mų, dar bū da mas 
pa aug lys, ap si spren džiau ne tik ret kar čiais 
nu ei ti į baž ny čią bei va ka rais su kal bė ti po
te rius, kad ge ra sis Die vas pa gel bė tų gy ve
ni me ir į pra ga rą ne įmes tų, bet iš tie sų sek ti 
šven tų jų pa vyz džiu. Ka dan gi jie ieš ko jo 
pro gos su si vie ny ti su Die vu per mal dą ir 
au ką, ir aš, sa vaip tai su pras da mas, at si
dė jau ši tam tiks lui. Tam įta kos turėjo šv. 
Pran ciš kaus Asy žie čio gy ve ni mas, aiš kiai 
ir pa pras tai at skleis tas „Žie de liuo se“, bei 
gra žus ma no ma mos pa vyz dys ir jos ne
pa liau ja mos mal dos už ma ne. 
 Ka dan gi Ka ta li kų Baž ny čio je tu rė jau 
ga li my bę pa žin ti krikš čio nių, de gan čių 
mei le Kris tui, ne trukus Jė zus ir man ta
po gy vu ma no Vieš pa čiu. Tada ir pajutau 
di de lį troš ki mą vis la biau jam at si duo ti. 
Il gai niui su pra tau, kad to bu liau siai tai ga
lė čiau pa da ry ti ta pęs vie nuo liu. Ka dan gi 
bu vau gir dė jęs tik tai apie pran ciš ko nus, 
ban džiau pri si jun ti prie jų, bet ne bu vau 
bai gęs vi du ri nės mo kyk los, tad į vie nuo
ly ną ma nęs ne pri ėmė. Dėl to įsto jau į Tel
šių vys ku pi jos li cė jų, ku ria me jau nuo liai 
ren gia mi ku ni gų se mi na ri jai, su da rant 
ga li my bę baig ti vi du ri nę mo kyk lą. Ten 
be si mo ky da mas su si pa ži nau su ku ni gys tės 
ide a lu, ir ma no šir dis už si lieps no jo troš ki
mu tap ti ku ni gu.
 Bai gęs li cė jų, tre jus me tus mo kiau si ku
ni gų se mi na ri jo je. Po to pa da riau per trau ką, 
per ku rią Die vas ma lo nin gai lei do man dirb ti 
Kau no jė zui tų gim na zi jo je. Taip tu rė jau 
nuo sta bią pro gą pa žin ti tė vus jė zui tus, jų 
dva sin gu mą bei vei ki mo bū dą. At nau ji nęs 
sa vo pir mi nį pa si ry ži mą ir, kaip Šven ta sis 
Raš tas sa ko, „at mi nęs sa vo pir mą ją mei lę“, 
su pra tau, kad Die vas kvie čia bū ti jė zui tu ir 
at si duo ti jam bū tent šia me kil nia me ke ly je, 
ku ria me per jo ma lo nę ir esu. 

Mindaugas
Malinauskas,SJ 

Arvydas
Jakušovas,SJ

 

 Gi miau 1975 m. rug sė jo 10 d. Ky bar
tuo se. Vė liau ma ma man pa sa ko jo, kad 
bu vau la bai sil pnas ir pir mą sias tris gy
ve ni mo die nas pra lei dau tarp gy ve ni mo ir 
mir ties. Bet Vieš pats no rė jo, kad iš gy ven
čiau. Šei mo je esu vy riau sias: kar tu au go 
dar du bro liai ir se suo, ku riuos la bai my liu. 
Nors ne bu vau krikš ty tas ir krikš čio niš kai 
ug do mas, ben draž mo giš ką tė vų auk lė ji mą 
pri si me nu la bai švie siai.
 1993 m. bai giau Ky bar tų vi du ri nę 
mo kyk lą ir įsto jau į Kau no tech no lo gi jos 
uni ver si te to In for ma ti kos fa kul te tą, nors 
bu vau pa me tęs gal vą dėl fi zi kos. Po pir mų 
stu di jų me tų per su si ti ki mą su pro tes tan tais 
at ra dau krikš čio nių ti kė ji mą (tuo pat me
tu ti kė ji mo gy ve ni mą Baž ny čio je pra dė jo 
ma no bro liai ir se suo). Pa si kei tė dau ge lis 
ma no ver ty bių: drau gai, mo ra li nės nuo sta
tos, po žiū ris į gy ve ni mą. Krikš tą, Su tvir ti
ni mą ir Eu cha ris ti ją Ka ta li kų Baž ny čio je 
pri ėmiau la bai są mo nin gai. Per vie ną la bai 
stip rią ir netikėtą as me ni nę mal dą pa ju
tau pa šau ki mą į ku ni gys tę. Ka dan gi tais 
me tais pri ėmi mas į ku ni gų se mi na ri ją jau 
bu vo pa si bai gęs, vie ne rius me tus dir bau 
Ky bar tų mies to ka ti li nė je pa gal bi niu dar
bi nin ku. Esu la bai dė kin gas jos di rek to rei 
V. Stal šins kie nei, ku ri ma ni mi pa si ti kė jo 
ir pri ėmė į dar bą. Tai lei do ne tik fi nan siš
kai pa rem ti šei mą, bet ir pa žin ti pa pras tų 
pro vin ci jos dar bi nin kų pro ble mas, šei mos 
rū pes čius, ne tik ru mą dėl sa vo ir vai kų at
ei ties. 
 Aug da mas ti kė ji mu tu rė jau di džiu lę 
do va ną: tuo me ti nis pa ra pi jos kle bo nas V. 
Sta kė nas per iš pa žin tis la bai pa gel bė jo 
dva siš kai, o ben druo me nės, sie lo va dos ir 
ig na ciš ko jo dva sin gu mo pa tir tį ga vau per 
Eu cha ris ti nio Jė zaus se se ris O. Ša ra kaus
kai tę, B. Ma liš kai tę, ku rios ap link sa ve 
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(tiks liau – apie Jė zų) bu vo su bū ru sios di de lę 
jau ni mo gru pę. Čia kar tu mels da vo mės, 
dis ku tuo da vo me, dirb da vo me lab da rin gus 
dar bus, sto vyk lau da vo me. Ne ga liu įsi vaiz
duo ti sa vęs to kio, koks esu, be šių pa pras tų, 
bet Die vui di de lių žmo nių įna šo. Te at ly gi na 
jis jiems pa čiu Sa vi mi.
 1995 m. įsto jau į Kau no ku ni gų se
mi na ri ją, kur ket ve rius me tus mo kiau si ir 
dva siš kai ren giau si, o pas ku ti nius dve jus 
me tus – Pal. J. Ma tu lai čio ku ni gų se mi na
ri jo je Ma ri jam po lė je. La biau siai at si me nu 
kur so drau gų, dės ty to jų bei dva sios tė vų 
ši lu mą, ge ru mą ir nuo šir du mą. Visa tai 
pa lai kė, au gi no, kei tė. Ir se mi na ri jo je, ir 
už jos ri bų su ti kau daug jau ni mo, pa gy
ve nu sių žmo nių, vy rų ir mo te rų, ku rie 
sten gė si sek ti Jė zu mi, sa ky čiau, gy ve no 
pa slėp tu šven tu mu. Jie ir jų pa tir tys man 
bu vo Vieš pa ties do va nos.
 2000 m. bai giau se mi na ri ją ir tap au 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Te olo gi jos 
fa kul te to ba ka lau ru. Po dia ko no šven ti mų 
2000 m. bir že ly je da ly va vau Gy ve ni mo ir 
ti kė ji mo ins ti tu to su reng tuo se dva si nio va
do va vi mo kur suo se, sto vyk lo se. Rug sė jo 

mė ne sį pra dė jau stu di juo ti Baž ny čios tei sę 
VDU Ka ta li kų te olo gi jos fa kul te to ma gist
ran tū ro je. Po pir mų jų stu di jų me tų, 2001 
m. bir že lio 17 d., Vil ka viš kio ka ted ro je 
vysk. J. Že mai čio, MIC, bu vau įšven tin
tas ku ni gu. Ga vęs sti pen di ją, iš vy kau į 
Ro mą, į po pie žiš ką jį Biblicumo ins ti tu tą, 
stu di juo ti Šven to jo Raš to. Čia sėk min gai 
bai giau pa ren gia mą jį kur są eg ze ge zės 
li cen cia to stu di joms. Ka dan gi Ro mo je 
pa ju tau pa šau ki mą į vie nuo li nį gy ve ni mą 
Jė zaus Drau gi jo je, grį žau į Lie tu vą ir 2002 
m. pra dė jau jė zui tų nau jo ky ną Šiau liuo se, 
ku rį po dve jų me tų sėk min gai bai giau.
 Tai – tik var ga nas ir trum pas at pa sa
ko ji mas to, kaip tiks lin gai Vieš pats ma ne 
ve dė sa vo ke liais. Vi sų jo ma lo nių ne pa
jėg čiau iš var din ti. Ti kiu, kad jis ve da ir 
to liau – ypač per ša lia esan čius žmo nes, iš 
ku rių kas dien tu riu ko mo ky tis, be ku rių 
ne ga lė čiau tap ti ge ru žmo gu mi, krikš čio
niu ir ku ni gu jė zui tu. Ačiū jums vi siems už 
jū sų mal das, mei lę, kan try bę ir pa lan ku mą. 
Ge ra sis Die vas man yra la bai ge ras. Drįs tu 
sa ky ti, kad esu lai min gas...

Ką tik davę įžadus Jėzaus Draugijoje. Br. V. Sauliaus, SJ, nuotr.
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Sukaktis

 
 An ta nas Si mo nai tis gi mė 1910 m. ko vo 
7 d. Ber ži nių kai me, Klo vai nių pa ra pi jo
je, Šiau lių ap skri ty je (da bar Pa kruo jo r.). 
Pra di nės mo kyk los 4 sky rius bai gė Klo vai
niuo se, 4 pro gim na zi jos kla ses – Ro za li
me, penk tą ir šeš tą kla ses – Lin ku vos gim
na zi jo je. 1929 m. bu vo pri im tas į Kau no 
ku ni gų se mi na ri jos pir mą jį li cė ji nį kur są. 
Po sep ty ne rių me tų, 1936 m. ge gu žės 31 d., 
vysk. Ka zi mie ras Pal ta ro kas Pa ne vė žio ka
ted ro je jam su tei kė ku ni gys tės šven ti mus. 
Kun. An ta nas vi ka ra vo Pa bir žė je, Pa ne mu
nė ly je, Nau ja mies ty je. 1944 m. ba lan džio 1 
d. įsto jo į Jė zaus Drau gi ją. Ga lu ti nius įža dus 
da vė 1968 m. lap kri čio 28 d.
 Bai gęs Pa gry žu vy je dar vei ku sį nau
jo ky ną bu vo pa skir tas Vil ki jos pa ra pi
jos ad mi nist ra to riu mi. Kadangi grėsė 
areš tas, per si kė lė į Kie ta viš kių pa ra pi ją 
Kai šia do rių vys ku pi jo je, kur vi ka ra vo iki 
su ėmi mo. 1951 m. ko vo 31 d. bu vo su im
tas, nu ga ben tas į Vil niaus sau gu mo rū mų 
rū sį. Nu baus tas 10 me tų ka lė ti pa tai sos 
dar bų la ge ry je už an ti so vie ti nę agi ta ci ją ir 
„ren gia mo kon trre vo liu ci nio nu si kal ti mo 
nu slė pi mą“. 1951 m. spa lio 4 d. bu vo iš
vež tas į Vo ža e lio la ge rį Ko mi jo je. Čia te ko 
kirs ti miš ką tai go je. La ge ry je t. An ta nas 
nuo šir džiai ben dra vo su kitais ka li niais, 
tad ži no da vo, kie no šei mos Lie tu vo je 
gy ve na var gin giau siai. Pats siū ly da vo si 
į sun kiuo sius miš ko kir ti mo dar bus. Mat 

dir ban tiems tai go je, at skai čia vus la ge rio 
iš lai ky mo iš lai das (sar gy ba, mais tas, pa
ta ly nė, dra bu žiai), šiek tiek dar lik da vo 
as me ni nė je są skai to je. Tuos pi ni gus per 
la ge rio kan ce lia ri ją t. An ta nas siųs da vo 
li ki mo drau gų šei moms. Kai iš Lie tu vos 
šie gau da vo pa dė kas, la bai ste bė da vo si 
– pi ni gų sa vo šei moms ne siun tė, nes ne
tu rė jo. Tik vė liau iš aiš kė jo, kad jas rė mė t. 
An ta nas... Taip pa si reiš kė nuo šir di jo mei lė 
li ki mo bro liams ir jų šei moms.
 Po Sta li no mir ties ka li nių gy ve ni mas 
la ge riuo se šiek tiek pa leng vė jo. Vo ža e lio 
la ge ry je po li ti nius ka li nius at sky rė nuo kri
mi na li nių nu si kal tė lių. Skir tin gų tau ty bių 
ka li niams at si ra do ga li my bė ap si gy ven ti 
at ski ruo se ba ra kuo se. La ge ry je, ku ria me 
dir bo t. An ta nas, bu vo dau giau kaip 60 lie
tu vių. Spe cia li ko mi si ja, at vy ku si į la ge rį 
per žiū rė ti ka li nių by lų, t. An ta nui pa nai
ki no teis tu mą ir 1956 m. bir že lio vi du ry je 
jis bu vo iš leis tas lais vėn. Grį žęs į Lie tu vą 
vi ka ra vo Vil niaus šv. apaš ta lų Pet ro ir Po
vi lo baž ny čio je, vė liau – Adu tiš kio pa ra pi
jo je, tre je tą me tų bu vo Rat ny čios pa ra pi jos 
ad mi nist ra to riu mi. Nuo 1964 iki 1994 m. 
– Vo siū nų pa ra pi jos ad mi nist ra to rius. 1994 
m. spa lio 21 d. bu vo pa skir tas Šven čio nių 
baž ny čios al ta ris tu. 1996 m. rug sė jo 12 d. 
Lie tu vos jė zui tų pro vin ci jo las t. Jo nas Bo
ru ta pa kvie tė t. An ta ną ap si gy ven ti Šiau lių 
jė zui tų re zi den ci jo je. 2000 m. ba lan džio 2 d. 
pro vin ci jo las t. An ta nas Sau lai tis jį per kė lė 
į Kau no re zi den ci ją. 
 T. An ta nas kas ry tą vie nuo ly no ket
vir ta  me aukš te įreng to je kop ly čio je kar tu 
su ki tais ben druo me nės na riais mel džia si, 
au ko ja šv. Mi šias vy riau sie ms na mų gy
ven to jams, o va ka rais da ly vau ja Mi šio se 
Šv. Pran ciš kaus Ksa ve ro baž ny čio je, sa vo 
mal do mis paremda ma s ne tik ben druo
me nės, bet ir Jė zaus Drau gi jos bei vi sos 
Baž ny čios gy ve ni mą.

T. Le o nar das Jag mi nas, SJ

T. AnTAnAs simonAiTis, sJ, –
60metųJėzausDraugijoje
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 Juo zas Ara naus kas gi mė 1916 m. lie
pos 16 d. Kar do kų kai me, Vi ša kio Rū dos 
pa ra pi jo je, Ma ri jam po lės ap skri ty je. Bai gė 
Vi ša kio Rū dos pra di nę mo kyk lą. Dar ne
bai gęs gim na zi jos, 1934 m. rug pjū čio 19 d. 
įsto jo į Jė zaus Drau gi ją. Nau jo ky ną ir ju nio
ra tą bai gė Pa gry žu vy je, 1939–1945 m. Pra ho je 
stu di ja vo fi lo so fi ją ir te olo gi ją. Čia 1945 
m. bir že lio 29 d. bu vo įšven tin tas ku ni gu. 
Te olo gi jos stu di jas tę sė ir bai gė Lou vai ne 
(Bel gi jo je). 1947 m. Pa rayleMo nia ly je 
(Pran cū zi jo je) ter cia te bai gė jė zui tų ug dy
mo pro gra mą. Ga lu ti nius įža dus Drau gi jo je 
da vė 1948 m. rug pjū čio 15 d.
 Per ka rą na cių bu vo su im tas ir įka lin
tas kon cen tra ci jos sto vyk lo je. Kar tą bu vo 
pa skir tas su šau dy ti kar tu su ru sais, bet 
pa si sa kė esąs lie tu vis ir tai jį iš gel bė jo. 
Kon cen tra ci jos sto vyk los iš gy ve ni mai vi
sam lai kui pa vei kė t. Ara naus ko svei ka tą. 
 Bel gi jo je 1947–1952 m. t. Ara naus kas 
bu vo lie tu vių ka pe lio nas, dve jus me tus 
re da ga vo „Gim tą ją ša lį“, porą me tų pir mi
nin ka vo Bel gi jos lie tu vių ben druo me nei. 
1953–1961 m. bu vo Mon re a lio (Ka na do je) 
Auš ros Var tų lie tu vių pa ra pi jos vi ka ras, o 
1962–1972 m. – Či ka gos lietuvių jė zui
tų na mų ūk ve dys, kop ly čios rek to rius, 
žur na lo „Žvaigž dė“ ad mi nist ra to rius bei 

ry ši nin kas su ge ra da riais ir rė mė jais. Ir 
Mon re a ly je, ir Či ka go je li tu a nis ti nė se 
mo kyk lo se dės tė ti ky bą. 
 1972 m. grį žęs į Mon re a lį pa dė jo kle
bo nui t. Jo nui Ku bi liui, SJ, bu vo įvai rių 
lie tu vių sam bū rių ka pe lio nas. 1986 m. 
pa skir tas pa ra pi jos kle bo nu. 1998 m. per
si kė lė į jė zui tų glo bos na mus ne to li Mon
re a lio, St. Je ro me vie to vė je, kur yra la bai 
ver ti na mas ir iki da bar tal ki na sie lo va do je. 
T. Ara naus ko bro lio šei ma gy ve na Aust ra
li jo je.
 Ka dan gi la bai ge rai mo kė jo pran cū
zų kal bą, t. Juo zas nuo lat ben dra vo su 
Ka na dos pran cū zų pro vin ci jos jė zui tais, 
Mon re a lio vys ku pi ja ir jos įvai ria tau tės 
sie lo va dos va do vu. Taip pat uo liai lan kė 
li go nius, rė mė bet ko kią pa ra pi jos gy ve
ni mo ini cia ty vą. Mie lai ben dra dar bia vo su 
pa ra pi jo je dir ban čio mis Ne kal tai Pra dė to
sios Ma ri jos (Varg die nių) se se ri mis, bu vo 
skau tų bei ki tų sto vyk lų ka pe lio nas. Sa vo 
ra miu pa slau gu mu ir są mo jin gu žo džiu 
trau kė ir pa lai kė pa ra pi jie čius, lie tu vių 
ben dri jas, at ski ras šei mas ir as me nis.

T. An ta nas Sau lai tis, SJ

T.Juo zAs ArA nAus kAs,SJ,–
70metųJėzausDraugijoje

Sukaktis
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 Pa gal iš si la vi ni mą br. Vir gi li jus Sau lius – 
pe da go gas, yra bai gęs Šiau lių pe da go gi nį 
ins ti tu tą ir įgi jęs fi zi kos bei in for ma ti kos 
mo ky to jo kva li fi ka ci ją. Po stu di jų Vil niu je 
dir bo vie no je tu riz mo agen tū ro je. Tuo me
tu ben dra vo su pran ciš ko nais tre ti nin kais, 
ak ty viai įsi trau kė į Šv. Jo nų baž ny čios 
ben druo me nės, ku riai va do va vo kun. 
Eit vy das Mer kys, gy ve ni mą. Anot br. 
Vir gi li jaus, jo dva si nį gy ve ni mą ypač pra
tur ti no Šven to jo Raš to skai ty mo gru pe lė, 
su si bū ru si Ge ro sios Vil ties pa ra pi jo je, o 
įkvė pė šv. Ig na co gy ve ni mas, at skleis tas 
„Au to biog ra fi jo je“. Pa ti ko jo už si de gi
mas tar nau ti, at vi ru mas Die vo kvie ti mui, 
ne pa liau ja mas no ras verž tis į prie kį. Ig
na ciš ko sios re ko lek ci jos ga lu ti nai su bran
di no ryž tą juo sek ti. Už si de gi mas bu vęs 
toks stip rus, kad ro dė si įma no ma kal nus 
kil no ti.
 1997 m. Vir gi li jus įsto jo į Jė zaus Drau 
gi jos nau jo ky ną. Pir muo sius me tus pra
lei do Ins bru ke, ant ruo sius – Šiau liuo se. 
Nau jo ky ne rei kė jo ap si spręs ti, ko kį ke lią 
pa si rink ti – ku ni go ar bro lio. Šir dis lin
ko į pas ta rą jį, ta čiau ga lu ti nį spren di mą 

pri im ti pa dė jo di džio sios 30 die nų re ko
lek ci jos ir tuo me ti nio pro vin ci jo lo t. A. 
Sau laičio pa ti ki nimas, jog ir ta pęs bro liu 
ga lėsiąs tęs ti stu di jas. Tad bai gęs nau jo ky
ną br. Virgilijus pus tre čių me tų Miun che ne 
stu di ja vo fi lo so fi ją ir te olo gi ją.
 Pra ėju siais me tais Vil niaus jė zui tų 
gim na zi jo je dės tė in for ma ti ką ir bu vo 
gim na zi jos ad mi nist ra to riu mi. Dėl to 
tu rė jo ga li my bę su si pa žin ti su mo kyk
los gy ve ni mu ir į jį įsi trauk ti. Nuo šių 
moks lo me tų pro vin ci jo lo spren di mu 
ta po gim na zi jos di rek to riu mi. Br. Vir gi
li jus džiau gia si galįs dirb ti su pe da go gų, 
mo ki nių ir jų tė vų ben druo me ne, ku rios 
sie kį ge riau siai nu sa ko ig na ciš ka sis ma-
gis – dau giau. Ug dant šian die nos iš šū kius 
pri im ti pa si ren gu sią jau ną as me ny bę vilčių 
tei kia gim na zi jo je plė to ja mas sie lo va dos 
dar bas, su bur ta stip ri re ko lek ci jų ko man
da, ku riai vis la biau tal ki na bu vę gim na zi
jos moks lei viai – alum nai. Per be veik 10 
gim na zi jos me tų tik rai ne ma žai nu veik ta, 
ta čiau nau ja jam di rek to riui rū pes tį ke lia 
vis dar ne si bai gian tis mo kyk los pa sta tų 
re mon tas, spor to sa lės sta ty ba...
 Nors pir ma sis br. Vir gi li jaus pa šau ki
mas – pe da go gas – ir dar bas gim na zi jo je 
jam tik rai mie las, ig na ciš kas sie kis ieš ko ti 
ne at ras tų ke lių ir gi ne sve ti mas. Ka dan gi 
yra gi męs Jo niš ky je, ne to li Lat vi jos sie nos, 
kur iki šiol gy ve na tė vai, sva jo ja iš mok
ti lat vių kal bą ir dar buo tis Lat vi jo je, kur 
dar nė ra nė vie nos jė zui tų ben druo me nės, 
o pa sau lie čiai la bai do mi si ig na ciš kuo ju 
dva sin gu mu.

Susipažinkime:
naujasisVilniausjėzuitųgimnazijos
direktoriusbr.VirgilijusSaulius,SJ
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 Šių metų lie pos 31 d. įvy ko ga lu ti nis dvie jų Cen tri nės Eu
ro pos asis ten ci jos pro vin ci jų – Šiau rės ir Pie tų Vo kie ti jos – su
si jun gi mas į vie ną Vo kie ti jos pro vin ci ją. Pro vin ci jo lu pa skir tas 
iki šiol Šve di jo je dir bęs jė zui tas t. Step hanas Dard manas. Be to, 
iš Cen tri nės Eu ro pos asis ten ci jos į Va ka rų Eu ro pos asis ten ci ją 
per ėjo Olan di ja. Cen tri nės Eu ro pos asis ten ci jo je šiuo me tu li ko 
5 pro vin ci jos: Vo kie ti jos, Aust ri jos, Švei ca ri jos, Veng ri jos bei 
Lie tu vos ir Lat vi jos pro vin ci ja.

 Nuo šio ru dens aust rų jė zui tas t. Ge orgas Spors chilis ir Eu
cha ris ti nio Jė zaus kon gre ga ci jos se se rys iš Lie tu vos Mol do vos 
sos ti nė je Ki ši nio ve stei gia na mus vai kams iš gat vės. Nuo lap
kri čio mėn. vie ne rius me tus nau juo siuo se na muo se dar buo sis 
fi lo so fi jos stu di jas Miun che ne bai gęs Lie tu vos jė zui tų pro vin
ci jos scho las ti kas Vai das Lu ko še vi čius. Į nau juo sius na mus 
jau pri im ta per 20 vai kų. Iki Nau jų jų me tų juo se pla nuo ja ma 
įreng ti 120 kam ba rių.

 Spa lio 10–17 d. Mek si ko je, Gu a da la ja ros mies te (Ja lis co 
vals ti ja), vy ku sia me 48aja me Tarp tau ti nia me eu cha ris ti nia me 
kon gre se, ku rio de vi zas „Eu cha ris ti ja – nau jo jo tūks tant me čio 
švie sa ir gy vy bė“, da ly va vo ir 7 žmo nių de le ga ci ja iš Lie tu vos, 
va do vau ja ma t. Lion gi no Vir ba lo, SJ.
 Po pie žiaus Jo no Pau liaus II spren di mu šis tarp tau ti nis kon
gre sas įves di na Baž ny čią į Eu cha ris ti jai skir tus me tus, ku rie 
Lie tu vo je pra si deda pir mą jį ad ven to sek ma die nį.

 Spa lio 21–26 d. Ne apo ly je ke tu rių Eu ro pos asis ten ci jų pro
vin ci jo lai su si ti ko pa si tar ti, kaip ra cio na liau nau do tis Drau gi jos 
ug dy mo cen trais Eu ro po je bei kaip pa ža din ti dau giau nau jų 
pa šau ki mų. Eu ro pos pro vin ci jo lai nu ta rė siū ly ti t. ge ne ro lui ug
dy mo cen trų skai čių su ma žin ti iki 12 įvai riuo se Eu ro pos kraš
tuo se: fi lo so fi jos ir te olo gi jos – Lon do ne, Pa ry žiu je ir Ro mo je; 
te olo gi jos – Mad ri de, Bra tis la vo je (Slovakija) ir Var šu vo je; 
fi lo so fi jos – Miun che ne, Pa du vo je (Ita li ja), Sa la man ko je (Is
pa ni ja), Bra go je (Por tu ga li ja), Kro ku vo je, Zag re be (Kro a ti ja), 
neskaitant Šv. Gri ga liaus uni ver si te to Ro mo je.

 2006uo sius me tus t. ge ne ro las pa skel bė ju bi lie ji niais Drau gi jos me tais. Tais 
me tais su kan ka 450 metų nuo šv. Ig na co mir ties ir 500 metų, kai gi mė šv. Pran ciš kus 
Ksa ve ras (ba lan džio 7 d.) bei pal. Pet ras Fav ras (lie pos 13 d.). Ju bi lie ji niai me tai 
pra si dės 2005 m. gruo džio 3 d. Tris pir muo sius sa vo na rius vi sa Drau gi ja kar tu 
pa mi nės 2006 m. ba lan džio 22 d. per Ma ri jos, Jė zaus Drau gi jos Mo ti nos, šven tę. 
 2006 m. rug pjū čio 21–26 d. Lo jo lo je vyks Dvasiniųpratybų kon gre sas, spa lio 
9–14 d. Ro mo je – kon gre sas dėl Drau gi jos kon sti tu ci jų. Vi si Drau gi jos pro vin ci jo lai 
Lo jo lo je su si rinks 2005 m. gruo džio pra džio je.

Ið visur
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 Jė zaus Drau gi jos įsteig to Vilniaus universiteto
425-ąsiasmetines lei dyk la „Bal tos lan kos“ pa si ti ko 
įspū din gos ap im ties lei di niu „Vil niaus jė zui tų ko le gi jos 
die no raš tis. 1710–1723 me tai“. 
 Jė zui tai, kaip nė vie na ki ta vie nuo li ja, stro piai re
gist ra vo vi sus sa vo dar bus, nu švie tė gre ta vyks tan čius 
įvy kius, o me ti nes ata skai tas siun tė į Ro mą t. ge ne ro lui 
bei jė zui tų na mams įvai riuo se kraš tuo se. Tai gi kiek vie
nuo se jė zui tų na muo se pri va lė jo bū ti ra šo mas die no raš tis, 
fik suo jan tis kas die nius įvy kius. Iš šio lei di nio, ku rio rank
raš tį šif ra vo ir iš lo ty nų kal bos ver tė Vil niaus uni ver si te to 
bib lio te kos Ran kraš čių sky riaus dar buo to jos Na dež da 
Ma li naus kie nė, Bi ru tė Žin džiū tė ir Ire na Ka ti lie nė, ga li
me de ta liai su ži no ti apie kas die nį jė zui tų gy ve ni mą, bui tį, 
sie lo va dos dar bą, aka de mi nę veik lą. Die no raš tis kar tu yra 
ir is to ri nių ži nių apie to me to Vil niaus mies tą šal ti nis.

 Lie tu vos pa štas ju bi lie ji nę Vil niaus uni ver si te to 
su kak tį pa žy mė jo nau ju pa što žen klu. Ja me įam žin ta 
uni ver si te to Šv. Jo nų baž ny čia, pir ma sis uni ver si te to 
rek to rius jė zui tas Pet ras Skar ga bei Lie tu vos ir Len
ki jos val do vas Ste po nas Ba to ras, suteikęs jėzuitų 
kolegijai akademijos privilegiją. 
  Lie tu vos mo ne tų ka lyk la uni ver si te to ju bi lie jui 
taip pat iš lei do nau ją 1 li to ver tės mo ne tą, ku rios 
aver se – Šv. Jo nų baž ny čios vaiz das.

 T. An ta nas Sau lai tis, SJ, ir ses. Auš ra Ka ra liū tė, 
SJE, pa ren gė, o Ma ri jo nų tal ki nin kų cen tro lei dyk la 
at spaus di no Stu den to va do vo II da lį „Sa va no rys tė, 
do ra ir ben druo me nė“ (pir mo ji va di no si „Krikš čio ny bė 
ir kul tū ra“). Lei di nį su da ro me džia ga, au to rių su kaup ta 
ke le tą se mest rų įvai rio se Lie tu vos aukš to sio se mo kyk
lo se skai tant pa skai tas ir va do vau jant se mi na rams. Va
do vas tu rė tų pa dė ti stu den tams įtvir tin ti per pa skai tas 
įgy tas ži nias.

 Jau tre čią kar tą t. Lion gi no Vir ba lo, SJ, rū pes čiu nau jus ka len do ri
nius me tus pra de da me tu rė da mi sa vo tiš ką jų va do vą – ne di du kę kny ge lę 
„Me tai su Šven tuo ju Raš tu. Ska iti niai kiek vie nai die nai. Mal dos apaš
ta la vi mo in ten ci jos“. Kaip ir anks tes nia me lei di ny je, nau ja ja me ra si me 
pa ta ri mų, kaip mels tis su Šven tuo ju Raš tu, bei įvai rių mal dų. 
 Ka len do rių ga li ma įsi gy ti jė zui tų ap tar nau ja mo se baž ny čio se bei kai 
ku riuo se krikš čio niš kuo se kny gy nuo se.
 Iš lei do Jė zui tų eko no mo tar ny ba.

Nauji leidiniai
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„Laiškųbičiuliams“2003m.rudensnumeryje,kuriamerašėmeapie jėzuitus
vokiečius,tarpukaryjepadėjusiusatkurtiLietuvosjėzuitųprovinciją,pateikėme
irkeletąjaufolkloruvirtusiųgerailietuviųkalbosnemokėjusiųsvečiųposakių.
Štaikądarprisiminėseseryskazimierietės,kuriųkapelionastuometbuvot.Jo-
nasKipas,SJ.

 Prieš Žo li nę ap žiū rė jęs 
pa puoš tą baž ny čią, t. Ki pas 
iš reiš kė su si ža vė ji mą:
 – Tik pa žiū rė kit, koks 
al to rius: mė ly nom šil kėm 
nu ka bi nė tas...

 Se se riai, at li ku siai iš pa žin tį, t. Ki
pas, užuot sa kęs, klaup kis, se su te, aš 
ta ve iš ri šiu, ta rė:
 – Tūp kis, se su te, aš ta ve su ri šiu.

 Pik to sios dva sios at
si ra di mo is to ri ją t. Ki pas 
pra dė jo taip:
 – Kar tą dan gu je an gliai 
pa kė lė prieš Vieš pa tį di de lį 
mai šą, – bai si aud ra bu vo... 
Už tai Vieš pats Die vas vi
sus tuos an glius iš me tė iš 
dan gaus.

 Pa ste bė jęs, kad baž ny čios 
grin dys ne itin šva rios, t. Ki
pas rūs to kai klus te lė jo se se rį 
zak ris ti jo nę:
 – Pa sa kyk, se su te, ka da 
ši tos grin dys ma tė pas ku ti nį 
pa te pi mą?

 T. Ki pas ener gin gai sa ko pa moks lą apie 
Mer ge lės Ma ri jos gy ve ni mą ir pa brė žia:
 – Mie los se se rys, mes ne ži nom, ar 
Mer ge lė Ma ri ja mo kė jo skai ty ti, ar mo kė jo 
ne skai ty ti...

Užrašė ses. Edita Šicaitė, LŠKS

Nusiðypsokime

Pie ši nys iš Pran cū zi jos ka ta li kų sa vait raš čio 
„Fa mil le chrétien ne“

Anaip tol, 
ma no duk ra. Aš 

gal vo ju apie jū sų 
at gai lą...

Tė ve, argi ma no 
nuo dė mės to kios 

juo kin gos?
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Dėkojamevisiems,2%fiziniųasmenųpajamųmokesčiųsumossky-
rusiemsparemtiLietuvos jėzuitųprovinciją, atskirasbažnyčias ar
gimnazijas.KviečiameirtoliauprisidėtipriejėzuitųmisijosLietuvoje.

Lietuvosjėzuitųprovincija
Didžio ji g. 34,
LT01128 Vil nius
Įmo nės ko das 9189393
Vil niaus ban kas
Ko das 70440
A. s. LT34 7044 0600 0112 3231
Galėsiteparemti:
švietėjišką veiklą: žurnalo ir knygų leidybą,
interneto svetaines: www.skrynia.lt, 
„Sakrali erdvė“, www.jesuit.lt;
išsiskyrusiųjų sielovadą, savižudybių prevenciją;
šv. Ignaco Dvasiniųpratybų organizavimą;
Druskininkų rekolekcijų namus. 

Vilniausjėzuitųgimnazija
Didžio ji g. 32,
LT01128 Vil nius
Įmo nės ko das 9181244
Vil niaus ban kas
Ko das 70440
A. s. LT84 7044 0600 0110 1282
Galėsiteparemti:
per 600 čia ugdomų mokinių; 
sporto salės statybą;
gimnazijos sielovadą;
stovyklavietės išplėtimą. 

Vilniausšv.Kazimierobažnyčia
Didžioji g. 34,
LT01128 Vilnius
Įmo nės ko das 9131032
Vil niaus ban kas 
Ko das 70440
A. s. LT08 7044 0600 0045 8376
Galėsiteparemti:
sielovadą Šv. Kazimiero bažnyčioje;
jaunimo ir suaugusiųjų 
maldos būrelius bei chorus;
globojamas socialiai remtinas šeimas;
400 metų atšventusios bažnyčios stogo 
ir fasado remontą;
religinės muzikos koncertus.

Kaunojėzuitųgimnazija
Rotušės a. 9,
LT44280 Kaunas
Įmo nės ko das 190134726
Ban kas „NORD/LB Lietuva“
Ko das 40100
A. s. LT24 4010 0425 0000 0350
Galėsiteparemti:
per 700 čia ugdomų mokinių;
gimnazijos sielovadą;
Perkūno namus ir jų kultūrinę veiklą;
rekolekcijų namus Kulautuvoje ir kt. 

Kaunošv.PranciškausKsaverobažnyčia
Rotušės a. 7,
LT44280 Kaunas
Įmo nės ko das 9067565
Ban kas „HANSALTB“
Kodas  73000
A. s. LT86 7300 0100 0225 1333
Galėsiteparemti:
įvairius chorus;
jaunimo grupių veiklą;
rekolekcijų organizavimą.

Šiauliųšv.Ignacobažnyčia
Vilniaus g. 247 b,
LT76343 Šiauliai
Galėsiteparemti:
būsimų jėzuitų ugdymą naujokyne;
Šv. Ignaco bažnyčios remontą;
rekolekcijų programą jaunimui „Kelias“;
jaunimo maldos būrelius.
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