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Tautodailininkės Vidos Bagdonaitės gobelenas

Gailestingasis ir jautrusis Dieve, tikėdami Tavo be
galine meile kiekvienam žmogui kreipiamės į Tave ir
Draugijos Karalienei Marijai užtariant prašome pa
laiminti mūsų brolių jėzuitų tarnystę bei darbą visame
pasaulyje. Savo dovanas mumyse atskleisdamas stiprink
mus silpnus ir padėk nuolankia širdimi visur ir visada
vykdyti Tavo valią.
Duok mūsų Draugijai ir provincijai naujų narių,
kad galėtume geriau tarnauti pasaulyje ir Bažnyčioje.
Padėk mums labiau mylėti ir būti dosniems, kad laisvai
ir pasitikėdami Tavimi dirbtume Viešpaties vynuogyne,
nešdami nenykstančių vaisių.
To prašome Jėzaus vardu. Amen.

Viršelyje – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas
t. Aldonas Gudaitis, SJ
T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2004 m.
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Lietuvos jėzuitų provincijai

skirta jūsų parama bus panaudota nau
jokams ugdyti bei seneliams jėzuitams
išlaikyti, penkių provincijos scholastikų
(studentų) studijoms užsienyje apmokėti,
provincijolato patalpoms prie Šv. Kazi
miero bažnyčios restauruoti bei jėzuitų
gyv en am ies iems kamb ar iams įrengt i,
Druskininkų rekolekcijų namams išlaikyti
ir prižiūrėti.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia,

sulaukusi paramos, šią žiemą po daugelio
metų pagaliau vėl buvo šildoma. Artimiau
siu metu bažnyčioje būtina baigti keisti šo
ninių navų stogo dangą ir langus bei įrengti
įvažiavimą į bažnyčią neįgaliesiems. Pini
gai taip pat reikalingi vasaros stovykloms
bei rekolekcijoms.

Šiaulių šv. Ignaco bažnyčiai
ir nauj ok
 yn
 o nam
 ams

reikia lėšų einamajam pastatų remontui bei
naujokynui išlaikyti.

Vilniaus jėzuitų gimnazija

už pervestus pinigus moksleiviams jau nu
pirko asmeninio naudojimo spinteles, įsigi
jo naujų suolų. Šiuo metu baigiama gimna
zijos sporto salės statyba, toliau statomas
gimnazijos poilsiavietės prie Guobsto ežero
pagrindinis pastatas, ieškoma stipendijų,
kad gerai besimokantys moksleiviai galėtų
būti atleisti nuo mokesčio už mokslą.

Kauno jėzuitų gimnazija

gautą paramą skirs Europos struktūrinių
fondų remiamus projektus iš dalies finan
suoti, moksleivių užklasinei veiklai, gim
nazijos įgarsinimo aparatūrai bei naujoms
mokymo priemonėms įsigyti.

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero
bažn
 yč
 ia

už gautas lėšas galės ir toliau šildyti bažny
čią, skatins chorų veiklą, rengs „Muzikos
ir susikaupimo valandas“ sekmadieniais,
vaikų ir šeimų stovyklas, organizuos reko
lekcijas kasdieniame gyvenime.

Kviečiame ir toliau remti jėzuitų darbus
bei užm
 oj us Liet uv
 oj e!
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Provincijolo þodis
T. Aldonas Gudaitis, SJ

Jeigu nepasidarysite
kaip vaikai...
(Mt 18, 3)

Turbūt kiekvieno vaiko svajonė – grei
čiau užaugti, tapti dideliam ir savarankiš
kam. Paauglį pavadinęs vaiku ar pasakęs,
kad jis dar per mažas, tikrai jį įžeisi. Su
augusiam pasakius, kad jis pasielgė kaip
vaikas, tai gali būti suprasta kaip pažemini
mas. Tačiau Šventajame Rašte Jėzus sako,
kad norint patirti Dievo artumą būtina tapti
vaiku, kad tai yra sąlyga patekti į dangaus
karalystę. Jis perkeičia visus stereotipus,
kuriuos sugalvojo žmonės.
Tapti vaiku, turėti vaiko dvasią... Ką
Jėzus tuo nori pasakyti? Pirmiausia vaikas
yra silpnas, jam nuolat reikia pagalbos. Jis
negali be mamos, be tėtės, be kito žmogaus.
Kad vaikui reikia aplinkinių pagalbos, visiš
kai suprantama ir normalu. Tačiau tai turėtų
būti normalu kalbant apie bet kurio amžiaus
žmogų, nes Dievas kiekvieną kviečia išsau
goti vaiko dvasią.
Tie, kurie atliekame išpažintį, žinome,
kad tuomet būname labai panašūs į vaikus,
nes atveriame savo sielą, parodome savo
žaizdas ir prašome pagalbos. Evangelijoje
toji vaiko laikysena nuostabiai išreiškia
ma sūnaus palaidūno susitikime su tėvu.
Vaikas sugrįžo pas tėvą, jis negali be tėvo
namų, be jo atleidimo. Būti vaiku – tai pri
pažinti, kad suklydau, kad buvau silp-nas.
Būti vaiku nėra infantilu, tai – ne visaver
tiškumo stoka. Pripažindamas, kad esu
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silpnas, ribotas, prašydamas kito pagalbos,
pripažįstu tiesą apie save. Būdamas toks,
koks esu iš tiesų, elgiuosi tarsi vaikas. O
pripažindamas, kad esu vaikas, leidžiu sau
augti.
Suaugusiesiems sunku būti savimi. Jie
stengiasi arba yra verčiami apsimesti gud
resniais, rimtesniais, svarbesniais. O vaikas
yra toks, koks yra, ir nebijo toks būti. Tik
išsaugodami vaiko dvasią įstengiame supras
ti, kur būtent mums reikia pagalbos. Didysis
Dievo įsakymas kalba apie meilę sau. Prašyti
kitą pagalbos – tai mylėti save.
Apaštalas Paulius prisipažįsta: „Tik
būdamas silpnas esu stiprus“. Tad ir mes
nebijokime prašyti pagalbos. Netgi kal
bėdamas su iškiliais, aukštas pareigas
užimančiais žmonėmis kartais pastebi,
kad jiems lygiai taip pat reikia žmogiškos
pagalbos. Jeigu toks žmogus nepraras do
vanos jos prašyti, išliks tikru žmogumi.
Būti vaiku yra žmogiška, dėl to Jėzus ir
kviečia tapti vaikais.
Vienas studentas man pasakojo, kad iš
važiavęs į svetimą šalį studijuoti iš pradžių
stengdavosi būti arčiau žmonių, kurie jam
atrodė paprasti, gal netgi šiek tiek riboti.
Mes nejučia glaudžiamės prie tų, kurie turi
vaiko dvasią, yra paprasti ir neišdidūs.
Kartais sakome, kad vyresnio amžiaus
žmonės, seneliai „suvaikėjo“. Atmetę ne
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gatyvią šio posakio prasmę, suvokiame,
kad senas žmogus irgi tampa paprastas,
tikras, nes išryškėja jo silpnybės ar ribo
tumas – jis toks, koks yra iš tiesų. Kad
galėtume susitikti su Dievu, ir reikia tokio
paprastumo – turime būti tokie, kokie esa
me iš tikrųjų.
Lietuvos istorijoje buvo metas, kai
nepakankamai save vertinome. Tačiau
kita bėda yra pernelyg pasitikėti savimi,
manyti, kad esame visagaliai. Dažnai ži
nia-sklaida, Seimas ir politinės partijos
skelbiasi viską išspręsiančios. Šiuo atveju
nenorima pripažinti, kad vieni patys ne
viską pajėgiame, kad mums reikia veikti
išvien. Vaiko įvaizdis arba evangelinis
Jėzaus kvietimas būti vaiku reiškia, kad
prašydami pagalbos mes esame socialūs
žmonės, nes bendruomenę kuriame visi
kartu, o ne po vieną.
...Prieš akis nejučia iškyla kartą maty
tas vaizdas: iš parduotuvės išeina mama
su pilnais krepšiais pirkinių. Greta – du
vaikai, vienas gal ketverių, kitas dvejų
metų, abu stumia vežimėlį ir dar po mažą
ryšulėlį neša rankose – padeda mamai. Jie

visi daro, kiek kuris pajėgia. Ir taip drauge
juda į priekį... Būti vaiku – tai padėti kitam
tiek, kiek galiu. Būti vaiku – tai priimti ir
savo ribotumą, nenusiminti, kad neįstengiu
padėti labiau.
Kai meldžiamės suvokdami savo žmo
giškąjį ribotumą, ne kartą prašome: „Dieve,
padėk“. Tai – graži tikinčio žmogaus lai
kysena. Kaip čia neprisiminsi ano našlės
skatiko: duodu, ką galiu, ką turiu, o visa
kita priklauso nuo Tavęs, Viešpatie. Tu esi
kūrėjas, aš tik bendradarbis... Reikia tiesiog
prašyti Dievo malonės sau ir visiems neap
simetinėti tuo, kuo nesame, o stengtis būti
tuo, kas esame iš tiesų, – Dievo vaikai.
Lengviausia suvokti, ką reiškia būti
vaiku, stebint mažylį. Koks jis kūrybingas!
Iš kur tas nepaprastas jo džiaugsmas? Kaip
jis gali jaustis toks laisvas? O juk tai ir yra
ta dvasios būsena, kuria Jėzus mus kviečia
gyventi.
Iš tiesų vaiko dvasia nuolat yra mumy
se, tik leiskime jai laisvai skleistis, neslo
pinkime jos, nes tik vaikai iš tikrųjų tampa
suaugusiaisiais...

VIEŠPATS saugos tave nuo viso, kas pikta, –
jis saugos tavo gyvastį.
VIEŠPATS saugos tave išeinantį ir grįžtantį
ir dabar, ir amžinai.			
Ps 120, 7–8
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Tikëjimo gyvenimas

Józef Augustyn, SJ

Tiesos
valanda
(Jn 6, 22–71)

Tai, kas mums slypi po Duonos ir Vyno pavidalais,
Šventasis Tėvas Jonas Paulius II jau regi veidas į Veidą.
Nuotr. iš žurnalo Famille chrétienne

Duonos padauginimo stebuklas žmo
nėms buvo akivaizdus ženklas, kad atėjo
mesijo laikai. Kaip tik po šio stebuklo jie
norėjo Jėzų paskelbti karaliumi, Mesiju.
Minios požiūriu, Jėzus buvo idealus val
dovas: pavaldinius aprūpino duona, jiems
patiems nereikėjo net stengtis. Duonos
padauginimo liudininkams atrodė, kad
karaliaujant Jėzui jie būtų galėję greitai ir
lengvai grįžti į prarastą rojų.
Duonos padauginimas atskleidė, kokie
skirtingi buvo mokinių ir paties Jėzaus
troškimai bei lūkesčiai. Kristus žinojo,
kad sugrįžimas į rojų žmogui bus sunkus ir
skausmingas. Juk į jį veda „siauras kelias“
ir „ankšti vartai“. „Kasdienės duonos“
gausa ir pasisotinimas ja turėjo būti tik
ženklas, kad bus patenkintas ir didžiausias
žmogaus alkis – Dievo alkis. Stebuklingai
padauginta duona privalėjo tapti „amžinąjį
gyvenimą teikiančios duonos“ ženklu, nes
Jėzus žinojo, kad žmogus žemėje nelai
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mingas ne todėl, kad nepatenkinamas jo
kasdienės duonos poreikis, o todėl, kad
lieka nenumalšintas Dievo alkis.
Skirtingas Jėzaus ir minios požiūris į
pagrindinį žmogaus poreikį ir tai, kaip jį
patenkinti, įžiebė konfliktą. Paskui Jėzų
sekančių žmonių laukė sunkus tikėjimo
išbandymas, turėjęs atskleisti slapčiausius
motyvus, kodėl jie ieško Jėzaus, kodėl ei
na paskui jį ir ko iš jo tikisi. Tačiau Jėzus
paspruko nuo žmonių ir vienas užkopė į
kalną. Čia melsdamasis ir kalbėdamasis su
Tėvu rengėsi sunkiai minios priešiškumo
valandai, kuri netrukus turėjo ateiti. Tačiau
nenorėdamas apvilti žmonių privalėjo su
teikti jiems progą išbandyti savo tikėjimą.
„Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei
jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė
į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę
jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi,
kada suspėjai čionai atvykti?“ Žmonės
pirmi užkalbina Jėzų, tačiau jį klausinė

Tikëjimo gyvenimas
ja vien dėl to, kad vėliau patys primestų
jam savo požiūrį į tikrovę, atskleistų savą
jos supratimą. Pateiktame klausime slypi
gundymas. Rojuje gundęs šėtonas irgi
užkalbina pirmas, keldamas klausimą.
Tai – klastinga taktika, leidžianti paslėpti
svarbiausius besimezgančio pokalbio mo
tyvus ir tikslą. Žmonės nesiklauso Jėzaus ir
jo pamokymų, o nori, kad jis pats pradėtų
jų klausyti. Šias užmačias jie pridengia
nekaltu klausimu: „Rabi, kada suspėjai
čionai atvykti?“
Tačiau Jėzus nepasiduoda šiam pa
slėptam gundymui, o aiškiai ir ryžtingai
atskleidžia, kodėl minia jo ieško, pasako
tai, ko jie patys sau nepripažino: „Iš tie
sų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs
ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad
prisivalgėte duonos lig soties“. Pradėda
mas iškilmingai – „Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums“ – paprastiems žodžiams Jėzus su
teikia galios ir jėgos. Jis nori, kad žmonės
suvoktų, jog šie žodžiai labai reikšmingi.
Tačiau tai nebuvo malonūs žodžiai.
Daugeliui klausytojų jie skaudžiai rėžė
ausį. Žmonės turėjo nusivilti nemaloniu
Jėzaus atsakymu į jų „dailiai susuktą“
klausimą. Galbūt jie stebėjosi ir vienas
kito klausinėjo, kur dingo tas neišpasa
kytas Mokytojo prielankumas, dar vakar
skatinęs jį rūpintis alkanaisiais.
„Ieškote manęs ne todėl, kad esate
matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos
lig soties“, – šiais žodžiais Jėzus miniai
atskleidžia tiesą, nes tik ja – tiesa apie
žmogų ir Tiesa apie Dievą – gali remtis
ryšys su Jėzumi. „Ieškodami manęs nei
eškote Dievo, klausydami manęs nenorite
išgirsti Dievo Žodžio“, – tokią tiesą Jėzus
nori pasakyti žmonėms, kurie atėjo pas jį,
sužavėti stebuklingo duonos padauginimo.
Jėzus nori parodyti, kad paskui jį sekančių
žmonių siekiai yra veidmainiški ir dvipras
miški. Jėzui neužtenka, kad mokiniai tik
fiziškai būtų kartu su juo. Jis trokšta laimėti
jų širdis.

Dalyvaudami Eucharistijoje ir mes pri
valome būti atviri tiesai apie mus pačius
ir Tiesai apie Dievą. Jėzus trokšta, kad
Eucharistija būtų nuoširdumo, „tiesos va
landa“. Eucharistija turi gydyti mūsų veid
mainiškumą ir nenuoširdumą bei padėti
suvokti save – atskirti kasdienės duonos ir
Dievo bei jo valios troškimą. Eucharistija
reikalauja sąžiningai atsakyti į klausimą:
„Kodėl einu paskui Jėzų, kodėl jo ieškau?“
Neatsakę į šį klausimą, Eucharistijoje da
lyvausime paviršutiniškai, todėl gyvenime
ji neturės esminio poveikio mūsų troški
mams, nuostatoms, elgesiui ir veiklai.
Tokia keista ir „kieta kalba“ Jėzus ne
nori atbaidyti paskui jį sekančių mokinių,
jis trokšta parodyti, kokia turi būti giliau
sia jų žmogiškų siekių ir tikslų prasmė:
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl
išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos
jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas
savo antspaudu yra pažymėjęs“. Demas
kuodamas perdėtą mokinių rūpestį kas
diene duona, žūvančiu maistu, Jėzus nori
juose pažadinti troškimą ir poreikį duonos,
išliekančios amžinajam gyvenimui, – pa
skatinti trokšti paties Dievo ir jo valios.
Įstabus „kasdienės duonos“ padauginimo
stebuklas turėjo būti tik pažadas, kad Jėzus
juos gali pasotinti ne tik kasdiene duona,
bet lygiai taip pat gali patenkinti ir jų dva
sinius lūkesčius bei troškimus.
„Mano maistas – vykdyti Tėvo valią“.
Jėzus trokšta, kad jo pagrindinis rūpestis
ir troškimas taptų ir jo mokinių rūpesčiu
bei troškimu. Visus dalyvaujančius Eu
charistijoje Jėzus ragina turėti tokią pat
nuostatą – visur ieškoti dangaus Tėvo
valios.
Atsakyti, ko mes iš tikrųjų ieškome Eu
charistijoje, gali būti sunku. Dažnai, gerai
nepažindami patys savęs, nesuvokdami gi
liausios savo motyvacijos, neatpažindami,
kokie jausmai, troškimai ir poreikiai daro
mums įtaką, negalime aiškiai įžvelgti to,
kas yra mumyse. O šis atsakymas reikalau
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ja visiško nuoširdumo, skvarbaus žvilgsnio
į savo širdį ir kartu – atvirumo Jėzaus švie
sai. Tik Jėzus, mums patiems uoliai ben
dradarbiaujant, gali iš tiesų apreikšti, kas
yra mumyse. Jam vienam nereikia, „kad
kas paliudytų apie žmogų“. Jis pats žino,
kas yra žmogaus viduje (plg. Jn 2, 25).
Kai Jėzus miniai sako, kad visų pirma
reikia rūpintis maistu, išliekančiu amžina
jam gyvenimui, visi, atrodo, su tuo sutinka
ir yra pasirengę priimti Jėzaus žodžius:
„Ką mums veikti, kad darytume Dievo
darbus?“ Tačiau šis žmonių pasirengimas
tėra išorinis ir tariamas, nes jie netiki, kad
Jėzus Kristus yra Mesijas.
Klausdami: „Ką mums veikti, kad da
rytume Dievo darbus?“ – mes elgiamės
panašiai kaip anie žmonės. Mums atrodo,
kad esame pasirengę padaryti viską, ko
Dievas iš mūsų pareikalaus, nors iš tie
sų ketiname atsirinkti tik tai, kas atitiks
mūsų žmogiškus pomėgius ir troškimus.
Kai dalyvaudami Eucharistijoje nuošir
džiai klausiame: „Ką mums veikti, kad
darytume Dievo darbus?“ – Jėzus tikrai
mums atsako. Tačiau turime suprasti, kad
Jėzaus atsakymai mums (panašiai kaip
miniai) gali pasirodyti nelogiški, neturin
tys prasmės. Tai, ko Dievas reikalauja iš
žmogaus, kartais gali atrodyti absurdiška
ar net piktinti.
Eucharistija mus moko būti visiškai
atvirus ir pasirengusius „daryti Dievo
darbus“, sudabartinančius Jėzaus troškimą
vykdyti Tėvo valią, – netgi ir tą, kuri, at
rodytų, atsisuka prieš Jėzų, yra absurdiška
ir prieštaraujanti žmogiškai logikai. Kokią
prasmę gali turėti baisi kančia ir tragiška
mirtis ant kryžiaus, kuriai pasmerkdavo
belaisvius ir piktadarius? Kokią prasmę
galėtume įžvelgti, matydami, kaip Jėzus
priima visus žydų ir pagonių paniekini
mus, pašaipas, piktžodžiavimus? Tačiau
Eucharistija mus moko, kad Dievo darbai
nėra žmogaus darbai, o Dievo mintys – ne
žmonių mintys (plg. Mt 16, 23). Dalyvau
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dami Eucharistijoje esame skatinami vi
siškai atsiduoti Dievui kaip Jėzus Kristus,
besąlygiškai atidavęs save į Tėvo rankas.
Į klausimą: „Ką mums veikti, kad dary
tume Dievo darbus?“ – Jėzus atsako: „Tai
ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis
siuntė“. Galutinis Dievo „darbas“ žemėje
yra tai, kad jis dėl žmonių paaukojo įsikū
nijusį Dievo Sūnų. Žmogus daro „Dievo
darbus“, kai Jėzų Kristų priima kaip galu
tinį savo gyvenimo tikslą ir prasmę.
Kai Jėzus pakvietė minią tikėti jo die
viška pasiuntinybe, žydai pasinaudojo pro
ga Jėzui iškelti aiškią sąlygą, kurią įvykdę
jie patikėtų, kad jis yra Mesijas. „Tai kokį
padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave
įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai
tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis da
vė jiems valgyti duonos iš dangaus“. Šiais
žodžiais minia dar kartą bando įteigti Jė
zui, kad jis privalo patenkinti jų poreikius
ir troškimus. Jie nori, kad jų „kasdienės
duonos“ poreikį Jėzus paverstų ne tik ti
kėjimo „ženklu“, bet ir tikėjimo į jį prasme
bei Jėzaus mesijinės pasiuntinybės tikslu.
Tačiau Jėzus atkreipia minios dėmesį, kad
mana, Mozės išmelsta duona, buvo laikina
ir praeinanti dovana, kaip laikinas buvo ir
duonos padauginimo stebuklas. „Iš tiesų,
iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums
duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda
jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo
duona nužengia iš dangaus ir duoda pa
sauliui gyvybę“.
Žmonės nesuprato šių Jėzaus žodžių,
jie manė, kad Jėzus priėmė jų sąlygą,
leidžiančią jį pripažinti Mesiju, ir kad jis
dar kartą duos „kasdienės duonos“, ku
rią valgė vakar. Todėl taip entuziastingai
šaukia: „Viešpatie, duok visuomet mums
tos duonos!“ Šie žodžiai primena prie Jo
kūbo šulinio sutiktos samarietės prašymą:
„Viešpatie, duok man to vandens, kad aš
nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis
čionai“ (Jn 4, 15). Ir žmonių, ir samarie
tės prašymas atskleidžia troškimą gyventi

Tikëjimo gyvenimas
lengvai, be jokių pastangų, be vargo, be
rūpesčių.
Prašyme išsakyti žodžiai „visuomet“,
„daugiau niekada“ išduoda norą kartą ir
visiems laikams panaikinti visas žmogiš
kas bėdas, kad daugiau nebereikėtų dirbti
ir vargti. Daugelis tikinčiųjų savo tikėjimą
irgi laiko priemone, padedančia išspręsti
problemas ir nugalėti sunkumus, kurių
kitais būdais įveikti neįmanoma.
Ir mes, panašiai kaip žydų minia ar sa
marietė, norėtume savo gyvenimą keisti be
pastangų, be kovos, be aukos. Norėtume
taip pakeisti savo
gyvenimą, kad jau
„niekada“ nereikė
tų kovoti su savo
ir kitų silpnybėmis,
kad nereikėtų ken
tėti, – žodžiu, kad
bet kokia kaina iš
vengtume kryžiaus.
Kartais mes patys,
prii md am i spren
dimus, neapdairiai
vartojame jau mi
nėtus žodžius: „vi
suomet“, „daugiau
niek ad a“. Tok ie
„tvirti pasiryžimai“
visų pirma mums
patiems padeda ge
riau jaustis ir už
tikr in a, kad „nuo
šiol“ jau tikrai „bus
geriau“, tai yra „lengviau“.
Tačiau Eucharistija, įvesdama mus į ve
lykinį Jėzaus mirties ir prisikėlimo slėpinį,
atskleidžia, kad Jėzaus gyvenimas žemėje
nebuvo rojus. Jis priėmė dramatišką žmo
gaus, gyvenusio po pirmosios nuodėmės,
tikrovę. Nors pats niekada nenusidėjo,
prisiėmė mūsų nuodėmę su visais jos pada
riniais. Tad Eucharistija Jėzaus pavyzdžiu
mus kviečia priimti mūsų žmogiškosios
egzistencijos trapumą. Sudabartindama

Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, Eucha
ristija mums leidžia suvokti, kad priimant
sunkų žmogaus likimą Jėzui irgi reikėjo
pastangų, kad jis nevengė aukos. Eucha
ristija mus kviečia rengtis kovai, skatina
stengtis, dirbti ir aukotis taip kaip Jėzus
Kristus, kartą ir visiems laikams panaiki
nęs mūsų žmogiškosios tikrovės tragiz
mą.
   „O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus,
kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji
duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys
šią duoną – gyvens per amžius. Duona, ku
rią aš duosiu, yra ma
no kūnas už pasaulio
gyvybę“. Po šių žo
džių Jėzaus klausyto
jai pagaliau suprato,
kad jis kalb a apie
save. Tuomet „žydai
ėmė tarp savęs gin
čyt is ir klaus in ėt i:
„Kaip jis gali mums
duot i valg yt i sav o
kūną?!“. Tad Jėzui
atėjo tinkamas metas
aiškiai paskelbti visą
tiesą apie save, kaip
apie Gyvąją Duoną,
tiesą apie Eucharis
tijos esmę: „Iš tiesų,
iš tiesų sakau jums:
jei nevalgysite Žmo
gaus Sūnaus kūno ir
negersite jo kraujo,
net ur ės it e sav yj e gyv yb ės! Kas valg o
mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu pas
kutiniąją dieną“.
Tačiau Jėzaus ieškojusi minia nesiekė
„paskutiniųjų dalykų“, jiems reikėjo, kad
būtų išspręsta laikina „kasdienės duonos“
problema, todėl Jėzaus kalba žmonėms
atrodė nesuprantama ir sunki. „Tai išgirdę,
daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai,
kas gali jų klausytis!“ <...> Nuo to meto
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nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau
su juo nebevaikščiojo“. Jėzus neburia
aplink save mokinių bet kokia – kompro
misų ir dalinės tiesos, vylingų pažadų ar
„kasdienės duonos“ – kaina. Vargingai
pelnoma kasdienė duona negali tapti pro
ga gundyti Dievą, tai turi tapti stimulu jo
ieškoti.
Viena vertus, iš savo mokinių Jėzus
reik al auj a vis išk ai pas it ik ėt i juo ir jo
mokslu, o antra vertus – stengtis ir dirbti,
kad patys pelnytų kasdienę duoną. Jėzus
nori, kad žmogus, rengdamasis amžinajam
gyvenimui, visiškai atsiduotų laikinajam.
Euc har ist ij a nes kat in a bėgt i nuo kas
dienybės vargo; priešingai, ji sujungia
amžinąjį gyvenimą su mūsų laikinuoju,
Dievo meilę su žmonių meile. Eucharis
tija turi suartinti „dangų su žeme ir Dievą
su žmonija“ (Velykinis šlovinimas). Juk
pats Dievas Jėzuje dovanoja ir laikinąją,
ir amžinąją tikrovę.
Šiuo daugeliui mokinių kritišku mo
mentu Jėzus išbando ir pačių ištikimiausių
mokinių – Dvylikos – tikėjimą: „Gal ir jūs
norite pasitraukti?“ Visišką pasitikėjimą
Dvylikos vardu išsako Petras: „Viešpatie,
pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyve
nimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome,
kad tu – Dievo Šventasis“. Eucharistija
mes išreiškiame visišką pasitikėjimą Jėzu
mi, kaip jis pasitikėjo savo Tėvu. Eucharis
tija išsakome savo troškimą, kad gyvenime
mus vestų Dievas, kaip Jėzų vedė Tėvas.
Dalyvaudami Eucharistijoje patvirtiname,
kad jis yra mūsų vienintelė išeitis, vienin
telis mūsų gyvenimo sprendimas.
Iš knygos „Życie i Eucharystia“
vertė t. Lionginas Virbalas, SJ
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Felicjan Paluszkiewicz, SJ

Įsteigus atskirą Jėzaus Draugijos Lie
tuvos provinciją, Vilniuje įkurtas ir jėzuitų
naujokynas, turėjęs rengti žmones būsimai
apaštalinei veiklai šiame krašte. Neto
li jėzuitų Akademijos buvo nupirktas ir
suremontuotas apleistas mūrinis namas,
kuriame 1605 m. apsigyveno pirmieji
kandidatai į vienuoliją: 30 naujokų klieri
kų ir 10 naujokų brolių. Kadangi viename
pastate visiems buvo per ankšta, nupirktas
antras namas. Ir jo nepakako. Kiekvienais
metais buvo priimama nuo dvidešimties iki
dvidešimt penkių kandidatų į kunigus, o
prašėsi dvigubai daugiau. Brolių visuomet
priimta po penkiolika. Per 168 Vilniaus
naujokyno gyvavimo metus pirmų ir antrų
metų naujokų skaičius siekdavo septynias
ar net devynias dešimtis.
Visi naujokai išeidavo „kietą“ gyve
nimo mokyklą. Jie buvo rengiami ateities
darbams. Skaitydavo ne tik namuose, bet
ir drauge valgydami valgykloje. Pakilę
nuo stalų rūpestingai surinkdavo duo
nos trupinius, kad išmoktų gerbti Dievo
dovanas ir atsimintų, jog neturtinguose
namuose niekas negali pražūti. Penkiose
miesto aikštėse katekizuodavo atsitiktinai
susibūrusius praeivius ir aplinkinių kaimų
gyventojus. Tikėjimo tiesas išdėstydavo
spec ial iai tam suk urt om is giesm ėm is,
kurias klausytojai galėjo lengvai įsiminti.
Slaugydavo gulinčius ligoninėje ir globo
davo vargšus, ateinančius prie vienuolyno.
Mėnesį turėjo keliauti prašydami išmaldos.
Dviese ar trise nueidavo maždaug po 30
kilometrų per dieną, o apsistoję mokydavo
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Sergejaus Tarasovo nuotr.

Buvęs jėzuitų naujokynas ir
Šv. Ignaco bažnyčia Vilniuje
vaikus katekizmo. Miegoti galėjo tiktai
arklidėse ir klojimuose.
Vyresnieji broliai rodė aktyvaus bei
įvairaus tarnavimo Kristui Dievo tautoje
pavyzdį. Viešpaties Jėzaus per Paskuti
nę vakarienę duoto įsakymo „Aš jums
daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte,
kaip aš jums dariau“ vykdymas 1640 m.,
minint Draugijos šimtmetį, buvo įtrauktas
į šventinę programą. Tąkart Vilniaus jėzui
tų namuose aštuonias dienas gyveno keli
šimtai atsitiktinai surinktų elgetų, kuriems
jėzuitai kunigai patarnaudavo prie stalo.
Kaip ir visoje Draugijoje, čia buvo
ugdomas pamaldumas Marijai. Naujokai
ypač gerbė Loreto Dievo Motinos statu
lėlę, kurią atsivežė Mikalojus Lancicijus.
Po jo mirties 1653 m. statulėlė atsidūrė
Vilniaus naujokyne ir buvo padėta asce
terijumi vadinamos salės, kur naujokai
praleisdavo didesnę dienos dalį ir atlikda
vo dvasines pratybas, altorėlyje1 .
Vilniaus naujokynas išleido nemažai
Bažnyčiai ir valstybei nusipelniusių jėzui
tų. Jau pirmieji penkiasdešimt naujokyno
metų subrandino tikrai iškilių žmonių,

pvz.: Tomą Elžanovskį, kuris rūpinosi
unijos su armėnais sudarymu; Šv. Kazi
miero bažnyčios pamokslininką, o vėliau
mi-sionierių Polesėje ir tikėjimo kankinį šv.
An-driejų Bobolą; Vilniaus akademijos
ret or ik os dėst yt oj ą, lot yn išk ai raš iusį
poetą, baroko pažibą, popiežiaus Urbono
VIII poeto laurais apvainikuotą Motiejų
Sarbievijų; Akademijos profesorių, ver
tingų retorikos ir muzikologijos veikalų
autorių Žygimantą Liauksminą; Akade
mijos matematikos profesorių ir karinės
inžinerijos specialistą Osvaldą Kriugerį;
Akad em ij os prof es or ių, veik al ų apie
Lietuvos istoriją autorių Albertą Vijūką
Kojalavičių; žymų Šv. Jono (dabar va
dinamos Šv. Jonų – red. past.) bažnyčios
pamokslininką Kazimierą Vijūką Kojala
vičių; Akademijos matematikos dėstytoją,
šešiasdešimties veikalų įvairiomis temo
mis autorių Adalbertą Tilkovskį.
Ir vėliau naujokynas aktyviam gyve
nimui Jėzaus Draugijoje rengė būsimus
Vilniaus Alma Mater profesorius, ypač
nusipelniusius mokslo srityje. Tai – kele
to filosofijos veikalų autorius, profesorius

1
Panaikinus Draugiją, statulėlė nukeliavo į Polocką, iš ten – į Daugpilį (1809 m.), Pušą (1811 m.), Uzvaldą (1819
m.), kol galiausiai 1823 m. liepą pasiekė Stara Wieś, kur iki šiol stovi naujokyno koplyčioje. Jos kopija, padaryta
br. Aleksandro Lizalio, yra naujokyno namuose Gdanske.
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Steponas Puzinas; Akademijos rektorius,
mokyklų reformatorius Aleksandras Dauk
ša; Akademijos filosofijos profesorius,
rašytojas ir leidėjas, poleminių veikalų
autorius Jonas Pašakauskas; astronomijos
profesorius ir gabus architektas Tomas
Žebrauskas; Akademijos pamokslinin
kas ir moralinės teologijos profesorius,
filosofijos veikalų autorius Stanislovas
Šadurskis; matematikas ir europinio gar
so astronomas, observatorijos vedėjas,
Karališkosios prancūzų akademijos na
rys korespondentas Martynas Počobutas;
Akad em ij os mat em at ik os prof es or ius,
vėliau – Vilniaus kilmingųjų kolegijos
(Collegium nobilium) rektorius Kazimie
ras Naruševičius; Kilmingųjų kolegijos
matematikos ir fizikos profesorius Jonas
Bohomolecas. Pranciškus Paprockis buvo
Kilm ing ųj ų kol eg ij os rekt or ius, dėst ė
istoriją, geografiją ir prancūzų kalbą, re
dagavo pirmuosius Lietuvos laikraščius
„Kurier litewski“ („Lietuvos kurjeris“),
„Wiadomości literackie“ („Literatūrinės
naujienos“) ir „Kalendarz polityczny“
(„Politinis kalendorius“); vysk. Dovydas
Pilchovskis – Kilmingųjų kolegijos reto
rikos profesorius; vysk. Jonas Benislav
skis – Akademijos fizikos, geometrijos ir
optikos profesorius.
Tarp tų, kurie pagarsėjo, nors ir nebu
vo atsidavę vien moksliniam darbui, verta
paminėti Joną Drevsą, rašiusį knygas apie
asketiką, ir Juozapą Baką – puikų kalbėto
ją, didį liaudies misionierių, be to, ir poetą.
Vilniaus naujokynas taip pat išauklėjo
žymių jėzuitų, pasižymėjusių už Lietuvos
ribų. Prie jų priskirtinas Andriejus Ruda
mina – misionierius Kinijoje, kinų kalba
parašęs du asketinius darbus; Adomas
Kochanskis – pasaulinio garso matema
tikas, dėstęs Vokietijos, Italijos, Čekijos
universitetuose; Karolis Virvičius – ge
ografijos profesorius, vadovėlių prancūzų
kalba autorius; Pranciškus Bohomolecas
– Vilniaus akademijos retorikos profeso
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rius, vėliau Varšuvoje ypač prisidėjęs prie
teatro vystymo; Ignacas Nagurčevskis
dėstė literatūrą ir istoriją Varšuvos bajorų
mokykloje; Steponas Luskina – matema
tikas ir astronomas, „Gazeta Warszawska“
redaktorius; Gabrielius Lenkevičius – Po
locko akademijos matematikos profeso
rius; vysk. Jonas Albertrandis – istorikas
ir archyvaras, Italijos ir Šveicarijos archy
vuose surašęs šimtą aštuoniasdešimt tomų
įdomių istorinių dokumentų nuorašų; vysk.
Adomas Naruševičius – žymus istorikas,
profesoriavęs Varšuvos kilmingųjų kole
gijoje ir Bajorų mokykloje; Pranciškus
Kareu – jėzuitų mokyklų Sankt Peterburge
steigėjas; Jokūbas Dederka, po jėzuitų or
dino panaikinimo tapęs pirmuoju Minsko
vyskupu, buvusią jėzuitų bažnyčią padarė
katedra, o 1811 m. įsteigė Labdaros drau
giją.
Nors Dievas laimino Draugiją gausiais
ir vertingais pašaukimais, Vilniaus naujo
kyno namams likimas nebuvo palankus.
Naujokyno pastatus penkis kartus siaubė
gaisras.
Pirmą kartą ugnis naujokus paliko be
stogo virš galvos 1610 metais. Tuo metu
jie buvo perkelti į Akademijos korpusą
prie Šv. Jono bažnyčios, o senų laikinų ir
nepatogių mūrų vietoje pastatytas erdvus
pastatas, visiškai pritaikytas bendruo
menės poreikiams. Brangiems statybos
darbams apmokėti naudotos lėšos, gautos
iš keleto jėzuitų tėviškių. Vėliau parėmė
karalius Zigmantas III Vaza, Lietuvos di
dysis maršalka Aleksandras Palubinskis,
Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras
Pacas ir keletas kitų didikų.
Kartu su namu buvo statoma ir Šv. Ig
naco bažnyčia. Pasiaukojamai darbavosi
naujokai – broliai. Valentinas Budakas,
Tomas Jurkovskis, Kristupas Steponavi
čius, Motiejus Bitanavičius, Vaitiekus Ja
roševičius ir Andriejus Kauneckas parodė
didžiulius sugebėjimus ir vadovaujant bro
liui Stanislovui Bogdzevičiui tapo puikiais

Alfredo Pliadžio nuotr.
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statybininkais.
Mūr o darb ai vy
ko greit ai. 1622 m.
prad ėt i kast i bažn y
čios pam at ai, o jau
1625 m. joj e vyk o
pirmosios pamaldos.
Tuo tarpu baigiamieji
puošybos darbai už
truko dvidešimt me
tų. Skulptūras išdrožė
meistrai Baltramiejus
Sledzijevskis ir Jonas Juodojoje salėje, iš kurios anksčiau buvo apšildomas naujokynas, dabar vyksta
Gol evs kis. Vis išk ai iškilmingi Krašto apsaugos ministerijos renginiai
sut vark yt ą švent ov ę
bendradarbius Jokūbą Grimą ir Pranciškų
konsekravo Vilniaus sufraganas vysk. Je Priščinskį. Stalių dirbtuvėje darbavosi
ronimas Sanguška.
broliai Laurynas Sadkauskas, Kristijo
Neilgai tepasidžiaugė jėzuitai naujuoju nas Gergensas, Jurgis Hertelis ir Jonas
statiniu. 1655 m. Vilnių užėmė Maskvos Boklavskis, kurie padarė spintas naujai
kariuomenė. Kareiviai, ant Šv. Ignaco zakristijai, sakyklą ir balkoną prie didžiojo
bažnyčios pamatę tris paauksuotus kry altoriaus. Jonas Šeferis padirbo naujus bal
žius, manė, kad jie nulieti iš šio brangaus dus namams. Po jo dekoratyvinių staliaus
metalo ir bandė juos pagrobti. Ant vieno darbų ėmėsi Andrius Tvarkauskas ir Petras
jų užmetė kilpą, bet virvę traukęs vyras Šalčinskis. Baltazaras Šinkineris vadova
staiga krito negyvas. Pagauti prietarin vo naujokyno namų išplėtimo bei ūkinių
gos baimės, plėšikai pabėgo, ir saulėje pastatų statybai. Jokūbas Malakauskas
spindintys krikščionybės simboliai išliko. namams nutapė daugybę paveikslų, naujo
Tačiau netrukus tiek namai, tiek šventovė kyno salę papuošė freska, o lubas – stiuko
vis dėlto buvo nusiaubti. Negana to, 1656 lipdiniais.
m. mieste kilęs gaisras kartu nuniokojo ir
1710 m. Lietuvos miestus ėmė siaubti
naujokyno namus bei bažnyčią. Tačiau Šv. maras. Kas tik galėjo, bėgo į saugesnes
Ignaco gyvenimą vaizduojančios freskos vietas. Jėzuitai pasiliko savo namuose
joje išliko.
tarnauti kaip samariečiai. Vilniuje prie jė
Karo ir ugnies padarytą žalą pama zuitų bažnyčių kasdien maitinosi daugiau
žu ėmėsi atitaisyti būrys brolių jėzuitų, kaip keturi šimtai žmonių. Kelios dešim
išmaniusių statybos darbus. Naujokyno tys jėzuitų užmokėjo už tai savo gyvybe:
namuose įrengtos amatininkų ir menininkų naujokyne – kunigas Jonas Bolesta, broliai
dirbtuvės. Jos pasitarnavo ne tik atliekant Jurgis Hertelis ir Andriejus Narkevičius
įvairius statybos darbus prie naujokyno, bei trys naujokai – Petras Hurkevičius,
bet ir kituose Draugijos statiniuose Vil Simonas Poniatovskis, Andriejus Štolt
niuje2 .
zentaleris.
Brolis Mykolas Šikas įkūrė meninių
Po septynerių metų naujokyno pastatus
drožinių dirbtuvę, kurioje išugdė savo vėl nusiaubė gaisras. Sudegė dalis nau
2
Apie jėzuitų dirbtuvių vertę daug pasako toks įvykis: kai 1705 m. į Vilnių atvyko caras Petras I, jis, kaip ama
tininkas mėgėjas, susidomėjo prie Šv. Ignaco bažnyčios esančiomis dirbtuvėmis. Jose ypač patikusios br. Jurgio
Herberto sukonstruotos tekinimo staklės. Paprašė, kad panašias padarytų ir jam.

11

Mûsø istorija
jokyno namo. Atitaisyti ugnies padarytą
žalą vėl susirinko minėti broliai meistrai,
sakralinės puošybos specialistai. Brolis
Matas Beitnikas naujokyno namų kori
dorių papuošė žymių jėzuitų gyvenimo
scenas vaizduojančiais paveikslais.
1737 m. birželio 2 d. įvyko ketvirtasis
naujokyno namų gaisras, sunaikinęs pa
statą ir bažnyčios stogą. Laimei, Apvaiz
da tuo metu atsiuntė kitą būrį talentingų
brolių. Medžio darbus atliko Simonas
Sulikavičius, Ignacas ir Antanas Bartšai,
Jonas Švilas, Povilas Šturmanas ir Anta
nas Lazuravičius. Nagingas kalvis Petras
Andruškevičius kartu su Jurgiu Biršemu
parūpino geležinius langų rėmus ir atliko
kitus geležies darbus. Broliai M. Šikas ir
J. Grimas sumūrijo altorius šoninėse kop
lyčiose ir papuošė juos stiuko lipdiniais, iš
stiuko padarė sakyklą, o didžiojo altoriaus
stiukinį tabernakulį padabino sidabru ir
Venecijos stiklu. Brolis P. Priščinskis iš
stiuko pagamino dirbtinio marmuro mensą
didžiajam altoriui, papuošimus presbiteri
joje prie durų į zakristiją ir virš balkonų.
Atstačius bažnyčią, tėvas Ignacas Doretis
kaip foną didžiajam altoriui ant sienos
nutapė perspektyvinę polichromiją, tuo
sudarydamas erdvės iliuziją. Be to, vietoj
sudegusio Dievo Motinos paveikslo pagal
senojo pavyzdį buvo nutapytas naujas.
Brolis Pilypas Loras atliko visus vario
darbus.
Vos po vienuolikos metų, 1748 m. bir
želio 11 d., kilo penktasis gaisras. Šįkart
bažnyčios atstatymo darbams vadovavo
t. Tomas Žebrauskas. Jis neapsiribojo
sudegusių sienų atstatymu, bet iš pagrin
dų pakeitė ir atnaujino šventovės stogą.
Paaukštino šonines koplyčias, padidino
langus, skliautus išgražino drožiniais ir
tapyba, pastatė naują, dailesnės išvaizdos
chorą. Be to, išmūrijo šešis altorius: So
pulingosios Dievo Motinos, šv. Juozapo,
šv. Aloyz o, šv. Pranciškaus Borgijos, šv.
Martyno ir šv. Mykolo. Didįjį altorių puošė
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dailininko S. Čekavičiaus nutapytas šv.
Ignaco paveikslas. Naujokyno namuose
buvo pastatyta nauja patalpa bibliotekai.
Br. Priščinskis stiuku padengė navos ir
koplyčių skliautus bei minėtus altorius,
o bibliotekoje padarė stiukinius nutapytų
vaizdų apvadus; Jonas Salmanas freskomis
papuošė bažnyčios sienas ir chorą; Antanas
Datzratas išdrožė balkonų papuošimus ir
altorių figūras; Mykolas Tešneris pagami
no šešias dideles alavines žvakides didžia
jam altoriui ir dvylika mažesnių šoniniams
altoriams; Tomas Kačinskis dirbo medžio,
o Mykolas Dudkauskas šaltkalvio darbus.
Daugelis naujokyno brolių savo su
gebėjimais pasitarnavo ir kitiems jėzuitų
namams Vilniuje. Pvz., br. J. Grimas išde
koravo observatorijos ir kitų Akademijos
patalpų vidų, Pranciškus Barkauskas dau
geliui namų padarė varinius indus.
1773 m. lapkričio 12 d. vysk. Ignotas
Masalskis į didžiąją Akademijos salę su
rinko visų Vilniaus namų jėzuitus ir jiems
perskaitė popiežiaus Klemenso XIV brevę,
kuria panaikinamas jėzuitų ordinas. Tuo
metu Jėzaus Draugija Vilniuje turėjo pen
kis namų kompleksus: Akademiją su Šv.
Jono bažnyčia (nuo 1569 m.), naujokyno
namus su Šv. Ignaco bažnyčia (nuo 1604
m.), profesų namus (provincijos centras)
su Šv. Kazimiero bažnyčia (nuo 1615 m.),
terciato namus su Šv. Rapolo bažnyčia
(nuo 1724 m.), Kilmingųjų kolegiją (nuo
1742 m.).
1774–1798 m. buvusio jėzuitų naujo
kyno patalpose veikė Vilniaus vyskupijos
seminarija. 1798 m. naujokyno namai tapo
caro armijos kareivinėmis, XIX a. pabai
goje, pakeitus jų vidų ir išorę, paversti
rusų karininkų klubu. Bažnyčioje buvo
nudaužytas tinkas ir sunaikintos freskos.
Po I pasaulinio karo jėzuitams norėta su
grąžinti jų namus ir Šv. Ignaco bažnyčią.
Kadangi pastatai buvo labai nusiaubti, o
jėzuitai neturėjo lėšų remontui, tad atsi
ėmė tiktai Šv. Kazimiero bažnyčią. Šv.

Alfredo Pliadžio nuotr.

Mûsø istorija
Ignaco bažnyčia buvo atiduota garnizo
no sielovados reikalams. 1925–1926 m.
pagal architektų Julijaus Kloso ir Pavelo
Vendziagolskio projektus bažnyčia atnau
jinta. 1929 m. pagal dailininko Stanislavo
Matusiako eskizus dekoruota presbiterija.
Tapyba ir dabar išlikusi, tačiau gerokai nu
niokota sovietmečiu darant lubų perdangą,
kai Šv. Ignaco bažnyčia, kaip ir daugelis
sakralinių pastatų SSRS užgrobtose teri
torijose, vėl buvo išniekinta ir nusiaubta.
Paskutiniu metu čia repetuodavo orkestras.
Naujokyno namų koplyčioje buvo įsikūręs
restoranas...
XX a. devintame dešimtmetyje nau
jokyno pastatas atnaujintas, ten įrengta
Technikos biblioteka. Senoji valgykla pri
taikyta skaityklai. Ta proga atidengtos ir
nuvalytos kadaise
uždažytos freskos.
Skliau-to vidury
je matyti didžiulė
Diev o Mo-tin os,
Jėzaus Draugijos
Karalienės, freska,
o pas kliaut ės e –
kolegijos fundato
rių paveikslai, tarp
jų – Žygimanto III
Vaz os ir jėz uit ų
Andriejaus Ruda
minos bei Simono
Maf on o atv aiz
dai. Draugijos Karalienės freska
tikriausiai nutapyta 1728 metais.
Tuo metu vienintelis naujokyno
nam ų dail in ink as buv o brol is
Matas Beitnikas (vėlesnių fres
kų Šventosios Liepos šventovėje
aut or ius). Fresk as ant šon in ių
sienų 1739 m. tikriausiai nuta
pė t. Doretis, nors gali būti, kad
bendradarbiavo ir br. Fridrychas

2004 m. lapkričio 23 d. Šv. Ignaco
bažnyčioje (dabar vadinamoje Šv. Ignoto
– red. past.), rekonstruotoje pagal archi
tektų Evaldo Purlio, Daliaus Striuko ir
Editos Žarkovskienės projektus, daugiau
kaip po 50 metų pertraukos vėl iškilmin
gai aukotos šv. Mišios. Tą dieną bažnyčia
buvo dedikuota pagrindine Lietuvos ka
riuomenės ordinariato bažnyčia ir tapo
karių dvasiniu centru. Jos didįjį altorių
papuošė Lietuvos dailės muziejuje išlikęs
bažnyčiai priklausęs šv. Ignaco paveikslas,
vaizduojantis vadinamą La Stortos viziją,
kai su bendražygiais traukdamas į Romą
Ignacas regėjo Kristų, sakiusį: „Romoje aš
būsiu jums palankus“. Tai – vienas popu
liariausių šv. Ignaco ikonografinių siužetų.
Šv. Ignaco bažnyčia
2004 m. lapkričio 23 d.

Iš lenkų kalbos vertė
t. Lionginas Virbalas, SJ
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Kārlis Freibergs, SJ

Jėzuitų veikla Latvijoje
XX amžiuje
Dauguma jėzuitų, kurie iki XIX a. vei
kė Latvijoje, buvo svetimtaučiai, nes tuo
metu didžioji dalis latvių valstiečių dar
buvo baudžiauninkai. Yra žinoma, kad
jėzuitus išvarius iš Rusijos į ordiną įstojo
ir keletas latvių, bet jie niekada nebegrįžo
į tėvynę. Tačiau Latvijai atgavus valsty
binę nepriklausomybę ir religinę laisvę,
latvių jėzuitų veiklai nepriklausomoje
valstybėje daugiau nebebuvo trukdoma.
Popiežius Benediktas XV jau 1918 m. lap
kričio 29 d., dar prieš oficialiai paskelbiant
Latvijos Respubliką, atnaujino 1186 m.
įkurtą Rygos vyskupiją. Tačiau reikėjo
laukti dar keletą metų, kol buvo išugdyti
pirmieji jėzuitai latviai ir Katalikų Baž
nyčia Latvijoje išdrįso atnaujinti ordino
veiklą.
Kardinolas J. Vaivodas vienuolių or
dinams nepalankią situaciją pirmaisiais
Latvijos nepriklausomybės metais apibū
dino taip: „Mūsų šalyje šimtmečiais buvo
kurstoma neapykanta prieš vienuolijas.
Todėl ne tik liuteroniška latvių tauta, bet
ir iš jos sudaryta valdžia degė neapykanta
vienuoliams. Tai buvo susieta su paniška jų
veiklos baime Latvijoje. Reikėjo didžiulio
takto ir užsispyrimo, kad išnyktų šie nepa
grįsti ir pasenę prietarai tiek tautoje, tiek
tarp valdžios vyrų. Tuo galima būtų paaiš
kinti, kodėl Katalikų Bažnyčios vadovybė
Latvijoje vienuolynų steigti neskubėjo“.
Pirmasis jėzuitas, 1922 m. pradėjęs
dirbti nepriklausomoje Latvijoje, buvo A.
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Ze-cchinis. Pradžioje jis buvo popiežiaus
delegatas, vėliau internuncijus, o 1928 m.
paskirtas nuncijumi Baltijos valstybėse.
Popiežiaus Pijaus XI remiamas, rūpinosi
greitesniu vienuolijų veiklos atnaujini
mu Latvijoje. Labai nesireklamuodami,
pirmieji Vilanuose ėmė veikti marijonai,
pas-kui savo veiklą Skaistkalnėje pradėjo
kapucinai, o Jaunaglonoje – Neturtingojo
Kūdikėlio Jėzaus kongregacijos seserys.
1937 m. gruodžio 4 d. į Latviją atvyko
pirmieji išsilavinimą gavę latvių jėzuitai,
kurie taip pat stengėsi nepabrėžti savo pri
klausomybės ordinui.
Žin om a, kad jau XX a. antrame
de-šimtmetyje yra buvę latvių, įstojusių į
Jėzaus Draugiją ir pasiųstų į naujokynus
užsienyje. Tačiau patikrinę savo pašauki
mą jie ordiną paliko. Dėl to ypač svarbia
jėzuitų veiklos atnaujinimo XX a. data
laikomi 1933 metai, kai net 7 kandidatai
latviai išvyko į naujokyną Lenkijoje (iš jų
vėliau ordiną paliko tik vienas). Tai buvo
Rygos arkivyskupijos kunigai Jāzepas
Pudānas, Vladislavas Treibšo, Longinas
Lapkovskis ir keturi Rygos dvasinės se
minarijos auklėtiniai: Julijānas Umbraško,
Staņislavas Ladusānas, Pāvilas Bečas ir
Staņislavas Kučinskis. Rygos arkivysku
pas Antonijus Springovičius jiems buvo
davęs leidimą stoti į Jėzaus Draugiją.
Apie Jėzaus Draugiją pirmasis iš pami
nėtųjų pradėjo mąstyti Jāzepas Pu-dānas,
kuris jau 1926 m. buvo įšventintas kunigu.

Istorija ir mes
Į Aglonos dvasinę seminariją įstoti jam pa
dėjo Kalupės parapijos klebonas Vitālijus
Treibšo, raginęs Pudāną savišvietos būdu
įgyti reikiamą išsilavinimą, nes Peterburgo
šv. Kotrynos gimnazijoje jis buvo baigęs
tik keturias klases. Jau trečiajame semina
rijos kurse J. Pu-dānas kartu su Aloizijumi
Anspoku dėl savo iškilių gebėjimų buvo
numatyti akademinei karjerai ir netrukus
(išlaikę teologijos egzaminus ir įšventinti)
nusiųsti studijuoti į Strasbūro universitetą.
Daktaro laipsniui pasiekti Pudānui reikėjo
trejų metų. Tačiau arkivysk. A. Sprin
govičius jam davė tik dvejus. Pudānui
pritrūko tik kelių mėnesių, kad sėkmingai
apsigintų daktaro laipsnį. Be to, studijuo
damas persitempė ir susirgo, visam toli
mesniam gyvenimui beveik prarasdamas
balsą. Dėl tylaus balso jis beveik negalėjo
kalbėti didelei auditorijai, o mikrofonų ta

T. J. Pudāns, SJ

da dar nebuvo. 1929 m. Pudānas pradėjo
darbą Aglonos gimnazijoje, kur iki 1933
m. dirbo kapelionu. Apie stojimą į jėzuitų
ordiną J. Pudānas buvo mąstęs jau anks
čiau: galbūt tada, kai susipažino su tėvais
jėzuitais Strasbūre, ar vėliau, susitikęs su
olandu t. Kleijntjensu, kai tas kelis kartus
lankėsi Latvijoje. 1931 m. J. Pudānas ban
dė į jėzuitų ordiną stoti Lietuvoje, tačiau
negavo arkivyskupo leidimo ir buvo pri
verstas pasilikti Aglonoje.
Nuo 1930 m. Aglonos gimnazijoje ir
parapijoje pradėjo dirbti Vladislavas Treib

T. V. Treibšo, SJ

šo, kuris buvo baigęs seminariją ir kunigu
įšventintas 1927 metais. Jo dėdė, jau mi
nėtas Vitālijus Treibšo, ilgus metus prieš I
pasaulinį karą vadovavo Lyvanų parapijai,
ten aktyviai ugdydamas latvių tautinę sa
vimonę, o po karo dirbo Kalupėje. Jis irgi
rėmė Vladislavo norą tapti dvasininku.
Trečiasis kunigas iš minėtosios kandidatų
grupės – Longinas Lapkovskis – taip pat
buvo baigęs Rygos dvasinę seminariją ir
1931 m. įšventintas kunigu. Prieš išvyk
damas į naujokyną, dirbo vikaru Rygos
Sopulingosios Dievo Motinos parapijoje
ir mokyklų kapelionu. Manoma, kad V.
Treibšo ir L. Lapkovskis jėzuitais pradėjo
domėtis paveikti J. Pudāno.
Netrukus prie jų prisidėjo dar 4 semi
narijos auklėtiniai. Du iš jų t. Pudāną pa
žinojo dar mokydamiesi Aglonos gimnazi
joje. Tai buvo Pāvilas Bečas ir Staņislavas
Kučinskis, kurie gimnaziją baigė 1932
metais. Tuo pat metu, nepriklausomai vie
nas nuo kito, apie stojimą į Jėzaus Draugiją
svarstė seminaristai Julijānas Umbraško ir
Staņislavas Ladusānas. Kitais mokslo me
tais, kai minėti Aglonos gimnazistai tapo
Rygos dvasinės seminarijos auklėtiniais,
Ladusānas, Umbraško ir Kučinskis jau
tarpusavyje kalbėjo apie galimą stojimą
pas jėzuitus. Kadangi Kučinskis žinojo
ir apie t. Pudāno ketinimus tapti jėzuitu,
tad užmezgus tarpusavio ryšius susibūrė
jėzuitais besidominti kunigų ir seminaris
tų grupė. Tartis su arkivyskupu apsiėmė
Umbraško, kuriam, kaip rašo Kučinskis,
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tasai buvęs kaip tėvas. Arkivyskupas mie
lai davęs savo sutikimą ir tolimesnį reikalų
tvarkymą patikėjęs t. Pu-dānui. Ordino
generolas Vladimiras Ledóchowskis juos
nusiuntė į Pietų Lenkijos provincijos nau
jokyną, veikusį Stara Wieś, kad tuo galbūt
simboliškai atnaujintų ryšį su 1820 m.
uždarytu naujokynu Pušoje, iš kur į Stara
Wieś buvo pervežtos latviškos knygos ir
devocionalijos. Arkivyskupo duotas lei
dimas seminarijoje sukėlė tikrą sensaciją.
Prie kandidatų prisidėti iš karto panoro ir
P. Bečas. Jam irgi buvo leista. Po sėkmingų
pokalbių su ordino atstovais 1933 m. visi
kartu išvyko į naujokyną. Štai tokia isto
rija, kurią su džiaugsmu ir galbūt nostal
gija, įžiūrėdami netgi tam tikrą panašumą
su Ignacu Lojola ir jo pirmaisiais šešiais
draugais, vėliau prisiminė kiekvienas iš jų.
Jeigu naujokas jau yra kunigas, nau
jokyne paprastai jis privalo praleisti tik
vienerius metus; antraisiais metais, ir
toliau likdamas naujoku, jis turi įsitraukti
į ordino veiklą arba tęsti studijas. Taip
buvo J. Pudāno, V. Treibšo ir L. Lapkov
skio atveju. Po antrųjų naujokyno metų

T. L. Lapkovskis, SJ

visi 7 davė pirmuosius amžinuosius įžadus.
Buvę 4 seminaristai pradėjo filosofijos
studijas Krokuvoje, tačiau po metų (1936
m.) dėl Latvijoje vyravusių antilenkiškų
nuotaikų buvo pervesti į Grigaliaus uni
versitetą Romoje. Tais pačiais metais J.
Umbraško paliko ordiną ir grįžo į Latviją.
J. Pu-dānas Liubline tęsė Bažnyčios teisės
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studijas daktaro laipsniui gauti. V. Treibšo
liko Lenkijoje, tačiau netrukus, arkivysk.
Springovičiui pareikalavus, jie abu turėjo
nutraukti mokslus ir dar prieš 1937 m.
Kalėdas skubiai grįžti į Tėvynę. L. Lap
kovskis Krokuvoje studijavo filosofiją ir
gavo licenciato laipsnį. 1936 m. ir jis buvo

T. C. Kolfschoten, SJ

nusiųstas į Grigaliaus universitetą Romoje
tolimesnėms teologijos studijoms, tačiau
nepraėjus nė metams dėl plaučių ligos tu
rėjo nutraukti mokslus ir vykti į Lenkijos
kurortą Zakopanę. Į Rygą grįžo 1938 m.
Ordino generolas V. Ledóchowskis
atidžiai stebėjo, kur suka jaunųjų latvių
jėzuitų keliai, palaikė ryšius ir su arki
vysk. A. Springovičiumi. 1936 m. kovo
12 d. Lietuvos jėzuitų provincija tapo
nepriklausoma – tai yra nepriklausoma
nuo kitos provincijos, o tiesiogiai pavaldi
generolui. Šiai provincijai priklausė visose
trijose Baltijos valstybėse gimę jėzuitai.
Tačiau 1938 m. gruodžio 20 d. šis spren
dimas buvo pakeistas, Latviją ir Estiją
sujungiant į vieną nepriklausomą ordino
misiją. Pirmuoju Latvijos ir Estijos misi
jos vyresniuoju tapo olandas Constantas
Kolfschotenas, ir Olandijos provincija tu
rėjo pasirūpinti viskuo, ko reikėjo misijai.
Tokį sprendimą, atsižvelgiant į Latvijoje
vyravusias antilenkiškas nuotaikas, grei
čiausiai bus padiktavę politiniai motyvai.
Naujiesiems latvių jėzuitams grįžus į
Rygą, jiems buvo atiduota Šv. Pranciškaus
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bažnyčia, kurioje per 1937 m. Kalėdas
jie šventė pirmąsias iškilmingas šv. Mišias. 1938 m. pradžioje J. Pudānas tapo
Šv. Pranc išk aus par ap ij os kleb on u, o
V. Treibšo – vikaru. Rezidencija įsikūrė
parapijos namuose, kurie buvo suremon
tuoti, atnaujinti vitražai, įrengtas centrinis
šildymas ir pašventinta koplyčia. Po pus
antrų metų J. Pudānas paprašytas perimti
vadovavimą Ilūkstės parapijai ir rūpintis I
pasaulinio karo metais sugriautos jėzuitų
bažnyčios bei buvusio kolegijos pasta
to atstatymu. Šv. Pranciškaus parapijos
klebono pareigas perėmė V. Treibšo ir jas
stropiai vykdė iki pat 1982 m. gegužės, o
L. Lapkovskis jam talkino iki 1941 m., kai
po Pudāno suėmimo tapo klebonu Ilūks
tėje.                        
Gali būti, kad Šv. Pranciškaus parapi
jos patikėjimas jėzuitams ir rezidencijos
atidarymas Rygoje 1938 m. buvo susijęs
su tuo, kad Dvasinė seminarija tapo Ka
talikų teologijos fakultetu, kuriam reikėjo
naujų dėstytojų. Latvijos jėzuitų vyres
nys is C. Kolfs chot enas prof es or ium i
seminarijoje pradėjo dirbti jau 1937 m.
pabaigoje. L. Lapkovskis tapo filosofijos
lektoriumi ir nuo 1941 m. iki 1944 m. šį
darbą sėkmingai derino su klebono parei
gomis Ilūkstėje. Į Rygą atvyko ir keletas

kitų jėzuitų iš Olandijos ir Vokietijos: V.
Blesas, J. Peeperkornas ir E. Schmitzas,
kurie pradėjo mokytis latvių kalbos ir padė
jo parapijos darbe. Kartu su J. Kleijntjensu,
kuris Latvijoje būdavo ne ištisai, iki sovietų
okupacijos Latvijoje nuolat dirbo 8 jėzui
tai, išlaikydami ordino namus Rygoje ir
Ilūkstėje.
Kalbėdami apie paskutiniuosius metus
prieš Latvijos okupaciją ir II pasaulinio ka
ro pradžią, turime prisiminti, kad tai buvo
labai trumpas laikas prieš labai ilgą ir tra
gišką latvių tautos laikotarpį. To nederėtų
pamiršti, tegul šiandien tai skatina mus
tobulėti ir aktyviai veikti, kviečia prisiimti
atsakomybę už būsimas Latvijos kartas ir
teleidžia mums su džiaugsmu ir dėkingumu
Dievui pasveikinti kiekvieną naują dieną
nepriklausomoje Latvijoje!
Kalbant apie jėzuitų veiklą prieš 40-ųjų
įvykius, reikia pažymėti, kad per trejus me
tus jėzuitų vadovaujama Šv. Pranciškaus
parapija suklestėjo. Ilūkstėje J. Pudānas,
kur iam vėl iau pad ėd av o ir J. Pee p er
kornas, irgi darė viską, kas įmanoma, kad
vėl sutaikytų ir suvienytų anksčiau latvių
ir lenkų ginčų suskaldytą parapiją, spręstų
praktinius klausimus, atnaujintų pusiau
sugriuvusį kolegijos pastatą ir ieškotų lėšų
jėzuitų bažnyčiai atstatyti. J. Kleijntjensas

Ilūkstės jėzuitų bažnyčia ir kolegijos pastatai 1930 m.   
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Olandijoje jau buvo radęs geradarį, paža
dėjusį skirti tam visas reikalingas lėšas.
Liepojos vyskupas Urbšas buvusios kole
gijos pastate dar suspėjo įsteigti vadinamą
Mažąją seminariją, kuri pradėjo veikti
kaip mokinių bendrabutis su inten-syves
niu dvasiniu gyvenimu. Deja, visus šiuos
darbus nutraukė Latvijos okupacija. XX a.
60-aisiais metais bažnyčios griuvėsiai bu
vo galutinai nugriauti, o 70-ųjų pradžioje
net išsprogdinti jos pamatai, kad jų vietoje
būtų galima statyti daugiabučius namus.
1940 m. jėzuitai užsieniečiai turėjo
palikti Latviją. Klebonas J. Pudānas buvo
areštuotas visai latvių tautai lemtingą 1941
m. birželio 14 d. Čekistai pasinaudojo
tuo, kad jis buvo Ilūkstės aizsargų (šaulių
organizacija) pulko 5-osios kuopos kape
lionas, kas tiesiogiai įėjo į jo, kaip Ilūkstės
parapijos klebono, pareigas. Kaltinimo
rašte galima perskaityti ir kitas bolševikų
paprastai vartojamas frazes apie antiso

vietinę agitaciją ir fašistinės Vokietijos
nenugalimumo propagavimą, viliantis, kad
SSRS bus nugalėta, nors tuo metu karas dar
net nebuvo prasidėjęs! Pateikęs šį kaltini
mą be jokių įrodymų, tardytojas pareika
lavo aukščiausios bausmės – sušaudyti. J.
Pudānas buvo išsiųstas į vadinamą pataisos
darbų stovyklą Viatke, Kirovo rajone, kur
belaukdamas bausmės įvykdymo 1942 m.
birželio 15 d. esą mirė nuo plaučių užde
gimo.
Po karo Latvijoje buvo likę tik du jė
zuitai: Vladislavas Treibšo ir Longinas
Lapkovskis. Sovietų valdžios metais Jė
zaus Draugija savo veiklą galėjo tęsti tik
pogrindyje, kaip tai buvo ir Lietuvoje,
tačiau kadangi Latvijoje darbavosi tik du
ordino nariai, jos veikla čia buvo nutraukta.
V. Treibšo toliau ėjo Šv. Pranciškaus para
pijos klebono pareigas (iki 1982 m.), kartu
aptarnaudamas ir Bolderajos parapiją (iki
1960 m.). Iki savo mirties 1995 m. gruodžio
31 d. jis, kaip pensininkas, gyveno prie
Šv. Pranciškaus bažnyčios ir kiek išgalėjo
padėjo parapijos darbe. L. Lapkovskis po
Pudāno arešto perėmė vadovavimą Ilūks
tės parapijai, tačiau po 10 metų ir jį ištiko
panašus likimas. 1951 m. lapkričio 14 d.
buvo areštuotas, už „antisovietinę agitaciją
ir propagandą“ jam skirta 10 metų laisvės
atėmimo. Kalėjo Baškirijoje, Išimbajos
stovykloje. 1956 m. išlaisvintas. Paskui
trumpą laiką buvo viceklebonu Ilūkstėje,
o vėliau – iki savo mirties 1995 m. vasario
4 d. – Medumų parapijos klebonu.
Tad šiais metais sukanka 10 metų nuo
paskutiniųjų Latvijoje likusių prieškario  
jėzuitų mirties.
(Tęsinys kitame numeryje)
Iš latvių kalbos vertė
ses. Linda Ceple, SJE

Tėvai S. Ladusāns, V. Treibšo ir L. Lapkovskis
Rygos dvasinės seminarijos kieme 1992 m.
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T. V. Šimkūno nuotr.

Malda į Kristų, mūsų pavyzdį

Viešp at ie, mąst yd am as apie mūs ų
veikimo būdą supratau, kad jo idealas
yra Tavo veikimo būdas. Todėl tikėjimo
akimis žvelgiu į Tave ir kontempliuoju
šviesųjį Tavo veidą, atsiskleidžiantį Evan
gelijoje. Esu vienas iš tų, apie kuriuos šv.
Petras sako: „Jūs mylite jį, nors ir nesate
jo matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami,
džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu
džiaugsmu...“
Viešpatie, Tu pats mums pasakei: „Aš
jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumė
te, kaip aš jums dariau“. Todėl noriu sekti
Tavimi taip, kad galėčiau kitiems ištarti:
„Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku
Kristumi!“ Aš negaliu kalbėti taip konkre
čiai kaip šv. Jonas, tačiau pasikliau-damas
jėga ir išmintimi, kurią man duodi, norė
čiau įstengti skelbti bent tai, ką girdėjau, ką
regėjau savo akimis ir ką mano rankos lietė
– būtent Gyvenimo Žodį, nes „Gyvenimas
pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir
skelbiame jums amžinąjį gyvenimą...“
Svarbiausia, suteik man sensus Christi,
kurį turėjo Paulius, kad galėčiau jausti taip
kaip Tu – Tavo Širdies, kuria myli Tėvą ir

žmones, jausmais. Niekas niekada neparo
dė didesnės meilės – Tu atidavei gyvybę
už draugus, visiškai save apiplėšdamas,
atsidavei jiems nuo įsikūnijimo iki kry
žiaus mirties. Trokštu sekti Tavimi ir šioje
aukščiausioje savęs atidavimo aukoje, ir
kasdienybėje, kiek įmanoma, elgdamasis
taip kaip Tu.
Mokyk mane elgtis taip, kaip Tu elgeisi
su mokiniais, su nusidėjėliais, su vaikais,
su fariziejais, su pilotais ir erodais, su Jonu
Krikštytoju – dar prieš jam gimstant ir vė
liau, susitikęs jį prie Jordano. Mokyk mane
elgtis, kaip Tu elgeisi su pačiais artimiau
siais savo mokiniais – Petru ir Jonu – bei
su išdaviku Judu. Perteik man tą švelnumą,
kurio skatinamas plovei mokiniams kojas
ir ruošei jiems valgį ant Tiberiados ežero
kranto. Ir aš, kaip šv. Ignacas, noriu iš
Tavęs mokytis valgyti ir gerti, dalyvauti
pokyliuose, kaip tai darydavai Tu. Noriu
elgtis taip, kaip Tu elgeisi, būdamas išalkęs
ir ištroškęs, pavargęs po kelionių, kai Tau
stigdavo poilsio ir miego.
Mok yk man e atj aust i kenč ianč ius:
vargšus, raupsuotuosius, neregius, pa
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ralyžiuotuosius. Atskleisk man, kaip Tu
išreiškei giliausius savo jausmus sielvar
taudamas ar prieš savo kančią patirdamas
mirt in ą baim ę, dėl kur ios prak ait av ai
krauju ir Tau reikėjo angelo pastiprini
mo. Labiausiai trokštu išmokti to, kaip
Tu išreiškei savo didžiausią skausmą ant
kryžiaus, jausdamasis apleistas Tėvo.
Kaip tik tok į kont emp liuoj u Tav e
Evangelijoje. Esi kilnus, nuostabus, pa
vyzdingas asmuo; asmuo, atskleidžiantis
tobulą savo gyvenimo ir mokymo darną;
asmuo, priverčiantis savo priešus pripa
žinti: „Esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo
kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri
žmonių poaukščių“. Esi tikrai reiklus sau,
pasirengęs nepritekliams ir nuovargiui,
tačiau kitiems – kupinas gerumo, meilės
ir troškimo jiems patarnauti.
Suprantama, blogos valios žmonėms
Tu buvai griežtas, tačiau žmonių minias
pritraukdavo Tavo švelnumas – jie net
pamiršdavo apie valgį, – o ligoniai gerai
žinojo, kad juos užjausi. Kadangi pažinai
žmonių gyvenimą, tai leido Tau kalbėti
paprastiems ir varganiems žmonėms su
prantamais palyginimais. Tu buvai drau
giškas visiems, tačiau kai kuriems – Jonui,
Lozoriui, Mortai ir Marijai – ypač; Tu
sugebėdavai į šeimos šventę, kaip, pvz.,
Kanoje, įnešti tyro džiaugsmo.
Nuolatinis ryšys su Tėvu, kai dar ne
išaušus ar tada, kai kiti miegodavo, mels
davaisi, Tau suteikdavo paguodos ir jėgų
skelbti Karalystę.
Mokyk mane žvelgti taip, kaip Tu žvel
gei į Petrą, kviesdamas jį sekti paskui Tave
ar pakeldamas po nuopuolio, kaip žvelgei
į turtingą Tavo kvietimui neatsiliepusį jau
nuolį ar į aplink Tave susibūrusias minias;
žvelgti taip, kaip Tu žvelgei į kietaširdžius.
Noriu pažinti Tave tokį, koks buvai –
prieš mane iškilusio Tavo atvaizdo pakak
tų, kad būčiau perkeistas. Jonas Krikštyto
jas buvo pavergtas pirmojo susitikimo su
Tavimi, Kafarnaumo šimtininkas sugrudo
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nuo Tavo gerumo, nuostabos ir susiža
vėjimo jausmas apimdavo Tavo ženklų
didybės liudininkus – mokiniai dažnai
apstulbsta, išsigandę kareiviai Alyvų sode
parpuola ant žemės, Pilotas netenka ryžto,
o jo žmona praranda ramybę, regėdamas
Tave mirštantį, šimtininkas išpažįsta Tavo
dievystę.
Norėčiau pažinti Tave kaip šv. Petras,
išgyvenęs nuostabą dėl daugybės stebuk
lingai pagautų žuvų ir Tavo akivaizdoje
suvokęs esąs nusidėjėlis. Norėčiau gir
dėti Tavo balsą Kafarnaumo sinagogoje,
ant Palaiminimų kalno ar  kur kitur, kai
kreipdavaisi į minias, mokydamas jas kaip
turintis galią, kylančią tik iš Tėvo.
Padaryk, kad mokytumėmės iš Tavęs
did žių ir maž ų dal yk ų, sekd am i Tav o
visiško atsidavimo bei meilės Tėvui ir
žmonėms, mūsų broliams ir seserims, pa
vyzdžiu, jausdamiesi esą labai Tau artimi
– juk Tu pasilenkei prie mūsų – ir kartu
tokie tolimi Tau, begalinis Dieve.
Suteik visą mūsų gyvenimą gaivinančią
malonę – jausti taip kaip Tu, mokyk mus
visur veikti išvien su Tavo Dvasia.
Mokyk mus savo veikimo būdo, kad
nuo šiandien jis taptų mūsų veikimo būdu
ir kad mes siektume to, ko siekė Ignacas –
būti Tavo bičiuliais ir Tavo bendradarbiais
atpirkimo darbe.
Prašau Marijos, Tavo Švenčiausiosios
Motinos, iš kurios gavai gyvenimą, su
kuria drauge praleidai trisdešimt trejus
metus ir kuri tiek daug prisidėjo prie Tavo
buvimo bei veikimo būdo, kad ji manyje
ir visuose Draugijos sūnuose ugdytų tokį
pat Jėzų kaip Tu.
T. Pedro Aruppe,
Jėzaus Draugijos generolas
1965–1983 m.
Parengė t. Arvydas Jakušovas, SJ
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T. Leonardas Jagminas, SJ

Jėzuitai okupuotoje Lietuvoje
(1940–1990)
(Tęsinys)

Tėvų jėzuitų įkalinimas ir jų ištrėmimas
pokario metais buvo, be abejo, skaudūs įvy
kiai. Tačiau su jais siejosi ir kilnūs darbai,
šviesiais pragiedruliais suspindintys tam
siame tremties fone. Nemaža jėzuitų, atlikę
jiems skirtą bausmę, liko Sibire, stengda
miesi padėti vietos tikintiesiems. Graudu
ir sykiu džiugu skaityti laiškus, kuriuose jie
aprašo savo apaštalavimo sąlygas.
Patarnaujant Sibire gyvenantiems tremtiniams, šv. Mišias laikyti, išpažinčių klau
syti, visos apylinkės kūdikius krikštyti,
santuokas laiminti tekdavo paprastame,
kelių kambarių gyvenamame name, prisi
kimšusiame susirinkusių maldininkų. Visa
tai kartais reikėdavo atlikti per vieną naktį,
nes pasilikti kitai dienai dažnai būdavo ne
saugu: nestigo šnipų, kurie apie atvykusį
kunigą pranešdavo vietos valdžiai ar mili
cijai. Naktį patarnavus tikintiesiems, dieną
tekdavo sprukti už šimto kito kilometrų
tolyn, kur tavęs niekas nepažįsta, kur ga
lėsi pakartoti tai, ką atlikai praėjusią naktį.
Ir taip – metus, kitus, trečius! Tokiomis
sąlygomis t. Jurgiui Smilgevičiui teko
dirbti Vakarų Sibire, t. Jonui Paukščiui
– Šiaurės Sibire, t. Petrui Lygnugariui –
Rytų Sibire.

T. Jurgis Smilgevičius buvo suimtas
1950 m. balandžio 5 d. ir ištremtas į Sibirą.
1956 m. liepos 10 d. išėjęs į laisvę Sibire
pasiliko. Lankė lietuvių ir kitų tautybių
tremtinius Tomske ir kitose vietovėse.
1957 m. Tomsko valdžia įsakė jam per
dešimt dienų išvykti iš miesto. T. Jurgis
slapta darbavosi Sibire iki 1959 metų. Į
Liet uv ą grįž o 1959 m.
gegužės mėnesį.
T. Jon as Paukšt ys,
Dubičių klebonas, 1950
m. spalio 25 d. buvo areš
tuotas ir nuteistas 10 me
tų kalėti. Bausmę atliko
Vorkutos lageriuose. Po
Stalino mirties, 1955 m.
rugsėjo 24 d., iš Sibiro
lagerio paleistas.
Sugrįžęs į Lietuvą, aplankęs gimines
ir truputį pailsėjęs, t. Jonas po kelių mė
nesių savo noru vėl išvyko į Sibirą, kur
sėkmingai apaštalavo. Nuvykęs į didesnes
tremtinių kolonijas, privačiuose namuose
įrengdavo koplyčias, aukodavo šv. Mišias,
krikštijo, tuokė, klausė išpažinčių. Jaku
tijoje patarnaudavo ne tik tremtiniams iš
Lietuvos, bet ir kitų tautybių katalikams.
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Sovietinė Jakutijos valdžia, pastebėjusi
aktyvią t. Jono veiklą, 1958 m. uždraudė
jam gyventi ir dirbti Jakutijoje. Teko grįžti
atgal į Lietuvą.

T. Petras Lygnugaris, Girdžių kle
bonas, buvo suimtas 1950 m. spalio 9
dieną. 1951 m. vasario 3 d. už agitaciją
prieš sovietų valdžią nuteistas 10 metų
lagerio. Išvežtas į Solna lagerį Šiaurės
Urale, Sverdlovsko srityje. 1956 m. liepos
2 d. išleistas į laisvę.
Grįžęs į Lietuvą, neilgai čia ilsėjosi.
Netrukus vėl savo noru išvyko į Sibirą pa
tarnauti tremtiniams. Laiške savo seseriai
Barborai rašė: „Norėjau būti tarp vargs
tančių. Gavau laiškų iš Sibiro. Vargdieniai
tremtiniai kviečia apsilankyti. Reikia jiems
padėti, patarnauti sielų išganymui“. Trem
tinių buvo laukiamas ir su didžiule meile
sutinkamas, palydimas iš kaimo į kaimą, iš
miesto į miestą. Apie jo nuveiktus darbus
byloja tūkstančiai pakrikštytų vaikų, šimtai
palaimintų santuokų. Jėzuitų provincijos
archyve Vilniuje yra saugomos 1958–1962
m. krikštų ir santuokų, laidotuvių pažymė
jimų kopijos. Kartais t. Petras parvykdavo į
Lietuvą ir tuos dokumentus pargabendavo,
o iš Lietuvos veždavo religinius paveiks
lėlius, rožinius, maldaknyges.
Politinis kalinys ir tremtinys Antanas
Ruškys savo atsiminimų knygoje „Endrie
javo žemė. Kančių ir vilties istorija“ apie t.
Lygnugarį rašo: „Kunigas buvo nuostabiai
paprastas, malonus ir atsidavęs savo tarny
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bai, šventas ir visų gerbiamas žmogus...
Jo keliai buvo nepaprasti. Tai – sakytum
paukšč io skryd žiai. Iš krašt o į krašt ą
nuvažiuota tūkstančiai kilometrų trauki
niais, arkliais, laivais, nueita pėstute per
pusnynus, per kaimus, miško kirtavietes.
Visur laukiamas – atokiausiuose tremtinių
kampeliuose nuo Altajaus iki Irkutsko, nuo
šiaurinio Uralo iki Angaros upės, aplankė
Balturino, Kežmos, Minusinsko rajonus,
Jenisejaus pakrantes. Keliavo nebodamas
pavojų ir valdžios persekiojimų...“
Krasn oj arsk o miest e t. Lygn ug ar is
lankydavosi porą trejetą kartų per metus.
Pailsėjęs, sutvarkęs reikalus vėl vykdavo –
tai į Novosibirską, tai į Tomską. Sužinoję,
kad atvyko kunigas Petras, į jo aukojamas
Mišias kaskart susirinkdavo vis daugiau
lietuvių. Jis buvo jungiamoji tautiečių
grandis, nenutrūkstamas bendravimo, mal
dos ir vilties ryšys su tėvyne...
Po pamaldų dalydavosi prisiminimais.
T. Petras pasakodavo, kaip Angaros miškų
pusnyne vos nežuvo. Kažkur prie Simos
žadėjo jį arkliu nuvežti pas laukiančius
pamaldų lietuvius, bet valdžia arklį at
ėmė. Daugiau kaip dešimt kilometrų ry
žosi įveikti pėsčias. Išėjus ėmė snigti. Juo
tolyn, juo smarkyn. Pradėjo siausti pūga.
Beklampojant užsnigo kelius. Matyt, pa
suko ne į tą pusę, nes pagal eitą laiką jau
turėjo būti vietoje. Pradėjo temti. Kelio
nematyti nei priekyje, nei už nugaros – vis
kas sniego užlyginta. Išsigando... O sustoti
negalima, reikia judėti, nes antraip gali
mirtinai sušalti. Bet vėl padėjo Dievas. Pū
gos užklupti namo klampojo ir medžiotojai
su šunimis. Šie aptiko kunigą, išgelbėjo...
Tik ryte vos gyvi parsikapstė.
Už aktyvią pastoracinę veiklą t. Lygnu
garis vėl buvo suimtas ir nuteistas penke
rius metus kalėti sunkaus režimo kalėjime,
dar treji metai – tremties. Paskutiniųjų  
nebeišbuvo. 1970 m. kovo 17 d. grįžo į
Lietuvą palaužta sveikata. Mirė 1985 m.
liepos 4 d. Žemaičių Kalvarijoje.
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T. A. Šeškevičius Kante su vokiečių katalikėmis
1959 m.

T. Antanas Šeškevičius, Ryliškių kle
bonas, 1949 m. birželio 3 d. buvo suimtas
ir nuteistas 25 metams laisvės atėmimo,
apkaltinus jį „antisovietinės“ organizacijos
„Švč. Jėzaus Širdies garbės sargyba“ įkūri
mu Šiauliuose. Išsiųstas į Vorkutos lagerį,
dirbo anglių kasykloje. 1955 m. už slaptą
pastoracinę veiklą tarp kalinių buvo perkel
tas į Intos lagerį. 1956 m. išleistas į laisvę.
Kadangi grįžęs į Lietuvą sielovados darbo
oficialiai dirbti negalėjo, netrukus išvyko į
Altajaus kraštą patarnauti ištremtiems vo
kiečių katalikams. Apsistojo Slavgorode,
kur gyveno apie 40 tūkst. vokiečių. Čia
jiems slapta teikė religinius patarnavimus.
Darbavosi metus ir aštuonis mėnesius. Vie
tos valdžiai pradėjus terorizuoti, persikėlė
į Kirgiziją. Apsigyveno Kanto miestelyje
netoli Frunzės (dabar Biškeko – red. past.).
Čia jam pavyko neoficialiai įrengti kop
lyčią vokiečiams tremtiniams. Į talką iš
Lietuvos atvyko brolis jėzuitas Anastazas
Janulis, kuris šioje koplyčioje ėjo vargo
nininko pareigas. T. Antanas neapsiribojo
darbu Kanto apylinkėse. Lankydavo trem
tinius Aktiubinske, Barnaule, Ščerbakte,
Novosibirske ir kitose vietovėse. Susekusi
jo religinę veiklą, 1961 m. vietinė valdžia
surengė „parodomąjį teismą“ ir šešeriems
metams ištrėmė į Kirgizijos gilumą – sun
kiems darbams medvilnės laukuose Ošo

srityje. Ir čia jis užsiėmė sielovada. Tuomet
sovietų valdžia sufabrikavo bylą, kaltin
dama jį dev oc ion al ij ų pard av in ėj im u,
spekuliacija. Teisti atvežė į Vilnių. 1963
m. balandžio 28 d. nuteisė septyneriems
metams laisvės atėmimo. Bausmę atliko
Pravieniškių kalėjime kartu su krimina
liniais nusikaltėliais. Čia irgi aukojo šv.
Mišias, klausė išpažinčių. Nors viską darė
slapta, ši jo veikla pagaliau išaiškėjo. T.
Antanas buvo perkeltas į Permės lagerį.
Teko dirbti miškuose.
1968 m. grįžo į Lietuvą. Kurį laiką ku
nigu dirbti oficialiai negalėjo. Tik 1969 m.
pabaigoje buvo paskirtas Molėtų bažnyčios
altaristu, o 1970 m. gegužės mėnesį – Vy
tautavos parapijos klebonu. Tų pačių metų
birželį paskirtas Dubingių parapijos admi
nistratoriumi. 1970 m. rugsėjo 9 d. Molėtų
rajono teismas paskyrė t. Antanui vienerių
metų laisvės atėmimo bausmę už vaikų
katekizavimą. Ją atliko Alytaus kalėjime.
Išėjęs į laisvę, vėl susidūrė su valdžios
trukdymais dirbti sielovados darbą. Vėliau
buvo paskirtas į Šilalę, o 1975 m. birželio
15 d. – į Gargždus vikaru. Čia dirbdamas
organizavo pogrindinės kunigų seminarijos
veiklą. 1980 m. sausio 7 d. jam buvo pa
vesta aptarnauti Mikoliškių bažnyčią. 1989
m. paskirtas į Naująją Akmenę, vėliau per
keltas į Eigirdžius. 1992 m. tapo Klaipėdos
šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru.
Susilpnėjus sveikatai, 2000 m. pavasarį at
vyko gydytis į Kauną ir apsigyveno jėzuitų
namuose. 2002 m. sausio 25 d. mirė. Pa
laidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse šalia
kitų jėzuitų.
Keletas tėvų jėzuitų iš Lietuvos į Rytus
dirbti vyko savanoriškai.
T. Albinas Dumbliauskas, 1961 m.
net ek ęs kult o tarn aut oj o reg istr ac ij os
pažymėjimo už uolų darbą Paparčių para
pijoje, atvyko į Kauną ir čia dirbo įvairų
darbą: vairuotoju Kauno respublikiniame
tuberkuliozės dispanseryje, Kauno greito
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T. A. Dumbliauskas pas popiežių Joną
Paulių II

sios medicinos pagalbos stotyje, sanitaru
Kauno psichiatrinėje ligoninėje.
1962 m. rugsėjo mėn., per atostogas, t.
Albinas pirmą kartą išvyko į Sibirą patar
nauti tremtiniams. Aplankė Krasnojarską,
Taišetą, Irkutską, Ulan Udę, Novosibirską
ir kitas vietoves. Kitais metais vėl keliavo į
Sibirą. Iš viso ten buvo nuvykęs 33 kartus.

1968 m. sausio mėn. atvyko į Kustana
jų Kazachstane. Po šešių mėnesių vietos
valdžia uždraudė dirbti pastoracinį darbą.
Tada jis įsidarbino vairuotoju, o po darbo
aptarnaudavo Kustanajaus ir aplinkinių
vietovių tikinčiuosius. Darbą kelis kartus
teko keisti. Dirbo kūriku, sargu, vėl vai
ruotoju.
1975 m. birželio mėn. t. Albinas per
važiavo į Karagandą. Įsidarbino miesto
Greitosios medicinos pagalbos stotyje
vairuotoju, slapta patarnaudamas tikin
tiesiems. 1977 m. sausio 28 d. didelių jo
pastangų dėka buvo įregistruota katalikų
religinė bendruomenė. Bet jis pats dar kurį
laiką turėjo dirbti vairuotoju. Tik 1977 m.
kovo 19 d. žeminėje oficialiai buvo auko
jamos pirmosios šv. Mišios.
1977 m. lapkričio 20 d. buvo pašven
tinti dabartinės bažnyčios pamatai. 1978
m. rugsėjo 7 d. joje jau aukotos pirmosios
šv. Mišios. 1980 m. birželio 29 d. bažnyčią
konsekravo graikų katalikų (unitų) vysku
pas Aleksandras Chira.
Didžiausią darbą t. Albinas atliko
lankydamas tikinčiuosius Vorkuto
je, Krasnojarske, Omske, Tomske,
Sloviankoje, Frunzėje, Taškente,
Dušanbėje, Celinograde, Pavloda
re, Novosibirske, Irkutske, Čelia
binske, Tbilisyje, Kemerove, Ulan
Udėje, Sverdlovske, Orenburge,
Petr op avl ovs ke, Akt iub insk e ir
kitose vietovėse. Dirbo visiškai be
poilsio. Pats t. Albinas pasakojo,
Karagandos bažnyčia.
Dabar – vyskupijos katedra
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kad žmonės kartais tiesiog klausykloje
jam leisdavo dešimt minučių numigti ir
vėl budindavo klausyti išpažinčių. Daugelį
kartų per pamaldas jis buvo suimtas, įso
dintas į traukinį, kad išvyktų iš to rajono,
bet nuvažiavęs iki artimiausios stotelės vėl
grįždavo atgal.
Vidurinės Azijos ir Sibiro dykynėse t.
Al-binas išugdė (turėjo specialius kam
barius besirengiantiems kunigystei, jiems
skaitė paskaitas) ir parengė dešimt būsi
mųjų kunigų, kurie studijuoti paprastai
buvo siunčiami į Rygos kunigų seminariją.
Trisdešimt jo auklėtų vietinių vokietaičių
pasirinko vienuolinį gyvenimą.
Pirmą kartą Vidurinės Azijos istorijoje
nuo 1982 m. Karagandoje t. Albinas pradė
jo rengti kunigų rekolekcijas ir pats joms
vadovavo. Kartą KGB užpuolė besimel
džiančius kunigus ir įsakė išsiskirstyti.
T. Albinas jiems išdėstė: „Jei dabar mus
išvaikysite, važiuosime į Baltijos respub
likas. Pasakysime, kad čia draudžia, ir
ten rekolekcijos bus dar geresnės“. Tada
atlyžo, kad tik jie nevyktų į Pabaltijį.
Pirmaisiais metais Karagandos bažny
čioje buvo išdalyta 12 tūkst. šv. Komunijų,
o devintaisiais (paskutiniais t. Antano dar
bo) metais – net 970 tūkstančių. Šv. Mišioms
patarnauti pakviesta apie 60 jaunuolių, 130
mergaičių – adoruoti Švč. Sakramentą.
1988 m. t. A. Dumbliauskas nuvyko į
Romą, susitiko su Šventuoju Tėvu. 1990
m. po šv. Kalėdų labai nusilpo. Gruodžio
28 d. išvežtas ligoninėn. T. Jonas Zubrus
suteikė Ligonių patepimo sakramentą. 1991
m. sausio 10 d. mirė. Palaidotas šventoriuje
prie savo mylimos bažnyčios, kurią pastatė,
sienos. Jo kunigystės devizas buvo apaštalo
Pauliaus žodžiai: „Visa galiu Tame, kuris
mane stiprina“ (Fil 4, 13).
T. Vytautas Merkys, studijuodamas
Kauno kunigų seminarijoje, slapta įstojo
į Jėzaus Draugiją. 1959 m. rugpjūčio 12 d.,
sovietinei valdžiai spaudžiant, pašalintas
iš paskutinio kurso. Mokėsi individualiai,

Parvykęs į Kauną
t. Vytautas nuoširdžiai
talkina remontuojant
Studentų bažnyčią

egzaminus pas seminarijos dėstytojus laikė
privačiai. Apsigyveno Daugėliškyje pas
t. Romualdą Blažį, čia dirbo zakristijonu.
1960 m. liepos 26 d. tuomet jau tremtyje
buvęs vysk. Vincentas Sladkevičius, asis
tuojant t. Romualdui Blažiui, Daugėliškyje
suteikė kunigystės šventimus. Saugumo
organų išvarytas iš Daugėliškio, t. Vytautas
1961 m. įsidarbino Buivydiškių tarybinia
me ūkyje, mokėsi Buivydiškių žemės ūkio
technikume, įgijo agronomo sodininko
specialybę. Čia dirbo iki 1973 metų. Ka
dangi kunigu buvo įšventintas pogrindyje,
oficialiai pareigų eiti negalėjo.
1973 m. iš Ukrainos atvykusi tikinčiųjų
delegacija kreipėsi į t. Merkį, prašydama
vykti dirbti į Grečianų parapiją Chmelnic
kio mieste. Vietinė valdžia davė leidimą
jam eiti kunigo pareigas, tačiau griežtai
kontroliavo. T. Vytautui teko aptarnauti
dešimtis be kunigų likusių parapijų. Tuo
metu visoje Chmelnickio srityje buvo tik
du katalikų kunigai, o visoje Ukraino
je – keturi. Vėliau jų atvyko daugiau. Iš
Lietuvos buvo nuvažiavęs t. Jonas Zubrus,
dirbo Podolės Kamenecke. Į Vinicą 1978
m. atvyko t. Kazimieras Žilys, Ukrainoje
bandė įsidarbinti t. Merkiui į pagalbą atvy
kęs t. Jonas Boruta, bet po mėnesio valdžia
jam liepė išvykti. Todėl t. Vytautui teko
pakelti didžiulį pastoracinio darbo krūvį.
Į Grečianų bažnytėlę – kapų koplyčią – su
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T. K. Žilys (kairėje) ir t. B. Babrauskas

važiuodavo daugybė žmonių iš visos sri
ties. Vienam kunigui buvo tiesiog neįma
noma išklausyti šimtų žmonių asmeninės
išpažinties, todėl vėliau išsirūpino leidimą
bendrai išpažinčiai, kuriai maldininkus
gerai parengdavo.
Tokiomis sunkiomis darbo ir gyvenimo
sąlygomis, kai net bažnyčios komiteto na
riai – „dvidešimtukas“ – buvo paklusnus
sovietinio saugumo organams ar net jiems
tarnavo, reikėjo išminties, sumanumo ir
atsargumo, didžios kantrybės ir atlaidumo.
Po dvejų metų įtampa šiek tiek atslūgo.
Vietinė valdžia įsitikino, kad t. Merkys nė
ra toks pavojingas asmuo, kaip iš pradžių
manė. Vėliau jis susilaukė pagalbininko
iš Lenkijos. Kunigų iš Lenkijos atvyko
ir į kitas Chmelnickio srities parapijas. T.
Merkys ėmėsi statyti naują bažnyčią. Tuo
metu kilus įvairiems nesusipratimams,
t. Vytautas bandė grįžti į Lietuvą, tačiau
tikintieji buvo taip prie jo prisirišę, kad
nebeišleido. Iš Ukrainos į Lietuvą išvyko
tik provincijolui pageidaujant. Po 23 me
tų uolaus ir įtempto darbo, kurį atliko su
dideliu pasiaukojimu, negailėdamas savęs,
savo sveikatos ir laiko, šioje parapijoje
išugdęs penkis kunigus ir du klierikus,
1997 m. kovo mėnesį slapta naktį (kad
nesulaikytų parapijiečiai), greitosios me
dicinos pagalbos automobiliu, į Grečianus
atsiųstu iš Lietuvos, su lengvai į jį tilpusia
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kuklia manta išvyko į Vilnių. Galutinai
apsigyveno Kauno jėzuitų namuose.
T. Boleslovas Babrauskas, Krinčino
klebonas, Kazachstano Pavolgio vokie
čiams prašant katalikų kunigo, 1980 m.
vasario mėn. atvyko į Celinogradą. Vi
durinėje Azijoje jam priklausė dvidešimt
viena parapija (plotu prilygstanti dviem
Lietuvoms). Celinogrado istorijoje jis bu
vo pirmas katalikų kunigas. Čia dirbdamas
pradėjo dauginti ir platinti religinę lite
ratūrą. Vietos gyventojams pats parengė
katekizmą, maldaknyges, tikėjimo tiesų
žinyną. Su pagalbininkais didžiules religi
nės literatūros siuntas gabendavo į Sibiro
platybes. Jo apaštalinę veiklą akylai sekė
valdžios atstovai, dažnai išsikvietę įspė
davo, bardavo, grasindavo. Pagaliau 1984
m. kovo 8 d. per 24 valandas įsakė išvykti
iš Celinogrado ir Kazachstano. Grįžęs į
Lietuvą, turėjo daug vargo, kol iš Religi
jos reikalų įgaliotinio gavo registracijos
pažymėjimą.
T. Jonas Zubrus 1979 m. atvyko dirbti
į Podolės Kamenecą Ukrainoje. Tai – buvęs

vyskupijos centras. Seniau čia veikė sep
tynios bažnyčios. Sovietų valdžia vieną
jų nugriovė, kitas pavertė sandėliais, o
katedrą – ateizmo muziejumi. Tikintieji
melsdavosi kapinėse arba jiems tekdavo
vykti į kitas, dar veikiančias, bažnyčias.
Tik po 1975 m. buvo įregistruota katali
kų bendruomenė ir tikintiesiems atiduota
kapinėse stovėjusi apgriuvusi cerkvelė,
kurią jie patys savo lėšomis ir jėgomis

T. Ladislovo Baliūno, SJ, nuotr.

suremontavo. Į šią bažnytėlę aukoti Mi
šių sekmadieniais atvykdavo kitų parapijų
kunigai. Pagaliau valdžia sutiko, kad čia
nuolat dirbtų iš svetur atvykęs kunigas. T.
Zubrui apsigyvenus Podolės Kamenece,
religinis gyvenimas suaktyvėjo. Šiokiadie
niais į bažnyčią ateidavo apie 50 tikinčių
jų, o sekmadieniais – daugiau kaip 500.
Pirmąjį mėnesio penktadienį vykdavo į
Kitaigorodą. Be šių dviejų parapijų apie
dešimt mėnesių teko aptarnauti dar dvi.
Po poros metų parapiją perdavė iš Lie
tuvos atvykusiam kun. Juozui Budrevičiui,
o pats išvyko į Lietuvą. Buvo paskirtas
Vytautavos klebonu, o po metų – Žilinų
parapijos klebonu. Tuo metu į Lietuvą iš
Rusijos atvykęs kun. Swidnickis ieškojo
kandidatų pastoraciniam darbui. Vykti
nusprendė t. Zubrus. Apsistojo Pavlodare,
tačiau Kulto reikalų įgaliotinis davė leidi
mą dirbti ne ilgiau kaip tris mėnesius. T.
Jonas kartą per mėnesį nuvykdavo į Slav
gorodą, kur anksčiau darbavosi t. Antanas
Šeškevičius.
Po kelių mėnesių išvyko į Aktiubinską
– vokiečių tremtinių miestą Kazachijoje.
Anksčiau jo tikintiesiems patarnaudavo t.
Jo-sephas Werthas (dabar vyskupas Novo
sibirske). Aktiubinske t. Zubrus darbavosi
trejus metus, beveik kas mėnesį nuvykdamas
pas tikinčiuosius į kitas vietoves. 1992 m.
grįžo į Lietuvą. 1997 m. vėl išvyko į Sibi
rą, į Sargoską, pavaduoti sergančio kun.
Bumbulio. Vėliau nukako į Novosibirską.
Ten vadovavo kunigų rekolekcijoms. Po
septynių mėnesių grįžo į Lietuvą.
Iš šios apybraižos galima susidaryti
bendrą vaizdą, kaip Lietuvos jėzuitų pro
vincijos nariai pokario metais įsitraukė į
pastoracinę veiklą Rytuose. Tikimės, kad
ateityje sulauksime išsamios studijos apie
įvairių Lietuvos vienuolijų veiklą pokario
metais Rusijoje.
(Tęsinys kitame numeryje)

Kol yra žmonių, kenčian
čių alkį ir troškulį, kol juos
slegia proto tamsa ir ligos,
kol karai tebekelia siaubą,
kol Dievo žemėje išlieka ne
teisybė, aš esu savo brolio
sargas ir neturiu teisės to
atsisakyti.
J. Ferguson

27

Paðaukimas

Vieno
pašaukimo
istorija
Su t. LEONU ZAREMBA, SJ,
kalbėjosi Jūratė Grabytė.

– Anksčiau Lietuvoje, kai šeimos buvo
gerokai gausesnės, „į kunigus leisdavo“
pirmgimį arba jaunėlį. Gal tai, kad jūs –
vidurinysis ir vienintelis keturių seserų
brolis, irgi nulėmė jūsų kelią į kunigystę?
– Tokį norą turėjau visada, nes patar
naujant Mišioms natūraliai kyla mintis
tapti kunigu. Nors mokantis gimnazijoje
mane žavėjo astronomija, tuomet vadinama
kosmografija. Labai domėjausi dangaus kū
nais, atmintinai žinojau, kaip išsidėsčiusios
planetos ir žvaigždynai. Mano abitūra su
tapo su pirmuoju bolševikmečiu Lietuvoje
– Panevėžio berniukų gimnaziją baigiau
1941 metais. Ketinau studijuoti astronomi
ją, tačiau prasidėjus karui vokiečiai uždarė
universitetą. Tada Panevėžio kunigai per
pažintis man parūpino darbą Panevėžio
alaus darykloje „Kalnapilis“. Mano mama
jautė pavojų, kad ten galiu pradėti išgėrinėti,
nes mums kas savaitę duodavo parsinešti
namo net 14 butelių alaus. Bet mamai pa
žadėjau, kad bravore neišgersiu nė stiklinės
to alaus, ir savo pažadą tesėjau. O gautu
alumi vaišindavau ją pačią, nunešdavau
pažįstamiems.
Dirbdamas „Kalnapilyje“ mačiau, kaip
pašėlusiai ten žmonės geria, ir tikrai galiu
pasakyti, kad galutinai apsisprendžiau
rinktis kunigystę alaus bravore. Čia dir
bau metus, paskui įstojau į Kauno kunigų
seminariją, kur baigiau pirmuosius du fi

28

losofijos kursus. 1944 m. rudenį pajudėjo
frontas, ir su kitais klierikais per Telšius
patraukiau į Vokietiją. Kelionė buvo ilga,
sunki, kupina įvairiausių nuotykių.
– Ar su tuometiniais klierikais jė
zuitais, pvz., t. Tamošaičiu, kuris irgi
traukėsi per Telšius ir buvo prisiglaudęs
tenykštėje seminarijoje, neteko susitikti?
– Tada labai trumpai matėmės. Ten buvo
ir daugiau jėzuitų – P. Rabikauskas, P. Daugintis, dar keletas.
Pasiekęs Vokietiją, metus mokiausi
Eichstätto kunigų seminarijoje. Ten pama
žu susirinko apie 80 lietuvių klierikų. Nors
vokiečių klierikų buvo tik 16, mo-kėmės ir
meldėmės vokiškai. Aš tuomet jau buvau I
teologijos kurso klierikas, o visur – ir Lie
tuvoje – teologija buvo dėstoma lotyniškai.
Lotynų kalbos buvau neblogai pramokęs,
kas vėliau labai pravertė išvykus tęsti stu
dijų į Romą.
Iš tų 80 klierikų dalis nubyrėjo vos ka
rui pasibaigus. Tą buvo galima numatyti,
nes kai kurie iki tol seminarijos nepaliko
vien dėl to, kad jauniems vyrams ji teikė
tam tikrą saugumą – klierikų vokiečiai
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nei į darbo tarnybą, nei į kariuomenę ne
imdavo. Po metų 20 iš įvairių diecezijų
čia atklydusių klierikų pasiuntė mokytis į
Romą. Nors neturėjome nei visų reikiamų
dokumentų, nei pinigų, nei kalbos nemo
kėjome, bet įsimaišę tarp italų karo belais
vių, grįžtančių iš Anglijos ar net Sovietų
Sąjungos, laimingai perėjome Austrijos,
vėliau – Italijos sieną ir vargais nega-lais
atvykome į Romą. Dabar jau mirę prel. An
tanas Rubšys, kunigai Pranas Geisčiūnas,
Bronius Liubinas ir aš buvome pirmieji,
bandę pasiekti Romą, ir mums pasisekė.
Čia – treji studijų metai ir 1948 m.
vasario 21 d. suteikti kunigystės šventi
mai su visomis privalomomis Šv. Sosto
disp ens omis, nes net ur ėj om e ryš ių su
sav o vysk up ais. Rom oj e gyv en au Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijoje, kuri tuo
metu ir įsisteigė, o studijavau Grigaliaus
universitete, kur apsigyniau teologijos
licenciato laipsnį.
Tapęs kunigu, tačiau negalėdamas grįž
ti į Lietuvą ir būdamas gerokai išvargęs
nuo studijų, galvojau, ką daryti toliau. Kol
lietuviai neturėjo savų patalpų, gyvenome
Pio Latino Americano kolegijoje. Tai buvo
didžiulis, dabar jau nugriautas, pastatas
miesto centre. Tuo metu vyko pirmoji
popiežiaus Pijaus XII kardinolų konsisto
rija. Kardinolas iš Čilės, matydamas toje
kolegijoje daug kunigų ir sužinojęs, kad
jie yra lietuviai, pradėjo visus norinčius
kviesti vykti į Čilę, žadėdamas netgi ap
mokėti kelionę į Santjagą. Gal 6 kunigai
tą pakvietimą priėmė, tarp jų – ir aš. Čilėje
išgyvenau 7 metus. Čia, praėjus 4 metams
nuo atvykimo, įstojau į Jėzaus Draugiją.
– Kas tam paskatino?
– Apie jėzuitus buvau girdėjęs dar iš
savo mamos. Kai buvau visai mažas, Ši
monių parapijos klebonas kartą jai sakė:
gaila, kad tu tik vieną sūnų turi – jeigu
daugiau turėtum, galėtų stoti pas jėzuitus,
tik juos labai greitai išpjauna. Tai girdėda
mas galvojau, kas tie jėzuitai ir už ką juos

pjauna? (Juokiasi.) Pats nedrįsau klausti,
ir niekas tuomet nepaaiškino. Tik vėliau
sužinojau, kad daugiau nei pusė jėzuitų
šventųjų ir palaimintųjų yra kankiniai.
Atvykęs į Čilę nemokėjau ispaniškai,
tad ieškojau nuodėmklausio, pas kurį ga
lėčiau išpažintį atlikti lotyniškai. Sąmo
ningai pasirinkau jėzuitų bažnyčią. Mane
išklausęs kunigas atsakė puikiausia lotynų
kalba. Tai paliko labai gerą įspūdį, ir vėliau
pas jį lankydavausi. Po truputį išmokau ir
ispaniškai. Dirbau parapijoje, buvau vika
ras, vienu metu norėjo skirti klebonu, ta
čiau svetimame krašte, be to, neturėdamas
patirties, tokių pareigų nenorėjau priimti.
Ten ir apsisprendžiau stoti pas jėzuitus.
Nauj ok yn ą atl ik au Čil ės prov inc ij oj e,
nežinodamas, kad iš Europos atvykę lie
tuviai jėzuitai Čikagoje jau buvo susibūrę
į atskirą, nuo amerikiečių nepriklausomą,
Draugijos padalinį. Iki šiol atsimenu visus
jėzuitų naujokyne privalomus eksperimen
tus, ypač – maldingą kelionę, užtrukusią,
rodos, 21 dieną, į kurią naujokai siunčiami
be pinigų, kad keliautų pasikliaudami vien
Apvaizda ir sutiktų žmonių geranorišku
mu. Parapijose apsistodavome be vargo,
nes jau buvau kunigas ir galėdavau patal
kinti vietos kunigams, kurių labai trūko.
Pėsti nuėjome kelis šimtus kilometrų.
Kadangi žmonės dažnai siūlydavosi mus
pavėžėti, atsisakydami sukeldavome ne
mažai įtarimų: gal jie už ką nors nubausti?
o gal davę įžadą atlikti šventkelionę?
– Čilė turbūt graži ir lietuvio akiai
neįprasta šalis?
– Kraštovaizdis labai primena Pietų
Kaliforniją, o klimatas – Ispaniją. Labai tin
kamas citrusiniams vaisiams, vynuogėms
auginti. Ne veltui Čilės vynas laikomas
vienu geriausių pasaulyje. Naujokams tek
davo ir vynuoges vynui traiškyti, tiesa, ne
kojomis, bet rankomis, nuolat vaikant nuo
savęs bites. Po kraštą keliaudavau ir pra
šomas talkinti vietos kunigų – netgi raitas
esu pas žmones jojęs. Prisieidavo sakyti

29

Paðaukimas
pamokslus, vadovauti rekolekcijoms.
Tuo metu gavau pasiūlymą pereiti į
Šiaurės Amerikoje veikusią Lietuvos jė
zuitų provinciją, tačiau mano vyresnieji
rekomendavo pirma baigti naujokyną ir
palaukti generolo sprendimo. Dėl įvairių
nesusipratimų ar tiesiog nesusikalbėjimo
Čilėje likau ilgesniam laikui. Tad baigęs
naujokyną buvau pasiųstas toliau mokytis
į Argentiną, į jėzuitų universitetą netoli
Buenos Airių. Baigėsi Perono preziden
tavimas, kilo sumaištis, bet mus laiku iš
Argentinos atšaukė. Tačiau kitais metais
vėl buvau išsiųstas į Argentiną, nors ma
no bendramoksliai iškeliavo į Kolumbiją.
Čilės klimatas puikus – dienos karštos,
naktimis atvėsta, galima gerai pailsėti, o
Argentina – visai kitokia šalis. Čia tvyro
alinantis karštis, ramybės neduoda vabz
džiai.
Galų gale mano situacija išsisprendė
– buvau paskirtas į Lietuvos provinciją,
tačiau dar turėjau atlikti jėzuitams priva
lomą dvejų metų mokytojavimo praktiką.
Bet, užuot mane grąžinę į Čilę, išsiuntė į
Urugvajų. Montevidėjuje tuo metu jau bu
vo įsteigta mišri parapija, kurią aptarnavo
lietuviai jėzuitai, ir aš labai norėjau likti čia
– būčiau galėjęs dėstyti seminarijoje, ta
čiau buvau paskirtas į jėzuitų vadovaujamą
berniukų gimnaziją Tacuarembo mieste,
esančiame apie 400 kilometrų į šiaurę. Čia
dirbau auklėtoju, dėsčiau religiją ir geog
rafiją. Iš tų laikų išlikusi nuotrauka, kurio
je dėl karšto klimato vilkiu šviesia sutana,
o ant kaklo vietoj kryželio – švilpukas, nes

ten labai mėgstamas europietiškas futbolas,
kurį žaisdami berniukai išliedavo jauna
tvišką energiją. Sugyvendavome gerai,
nors jie kartais ir pasišaipydavo iš mano
tarties. Pietų Amerikoje, išskyrus portuga
liškai kalbančią Braziliją, paplitusi ispanų
kalba, kurios tarimas šiek tiek kitoks nei
pačioje Ispanijoje – čia beveik negirdimas
vadinamasis „šveplas“ garsas.
Atlikęs mokytojavimo praktiką, išvy
kau į Šiaurės Ameriką. Čikagoje ką tik
buvo baigtas statyti Jaunimo centras ir
jėzuitų vienuolynas. Tais metais įvyko Fi
delio Kastro revoliucija ir vykdamas į JAV
vos neužstrigau Havanoje, kur jau buvo
prasidėjęs sąmyšis, sutrikę lėktuvų skry
džiai... Čikagoje teko darbuotis Jaunimo
centre, turėjau įvairių pareigų jėzuitų na
muose, kartu su t. A. Tamošaičiu tvarkėme
biblioteką. Daugiau kaip po metų Šiaurės
Amerikoje baigiau ir vadinamąjį tercia
tą – paskutinį jėzuitiško ugdymo etapą,
kuris šiek tiek primena naujokyno patirtį.
Tai vyko dar prieš Vatikano II susirinkimą
ir, ko gero, tuomet jėzuitų ugdymas rėmėsi
griežtesniais reikalavimais.
Baigęs terciatą, vėl grįžau į Čikagos na
mus. Po kiek laiko mane išsiuntė į Kanadą
eiti vikaro pareigų Aušros Vartų lietuvių
parapijoje Monrealyje. Po metų siuntė at
gal į Pietų Ameriką, į Montevidėjų, dabar
jau klebonu. Nors parapija mišri, tačiau
ispanų kalba man jau problemų nebekėlė,
o lietuvių – taip pat, nes visada stengiausi
išsaugoti gražią lietuvių kalbą. Paskui vie
nerius metus darbavausi Brazilijoje, San

Su Jėzaus Draugijos generolu t. Pedro Aruppe,
1977 m. t. Leoną paskyrus užsienyje veikiančių
lietuvių jėzuitų provincijolu
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Paulo mieste, iš ten vėl grįžau į Monrealį,
kur ketverius metus ėjau klebono pareigas.
Dirbant Monrealyje įvairūs dvasiniai
išgyvenimai, noras atsitraukti nuo akty
vaus apaštalavimo ir atsiduoti vien Vieš
pačiui, pažintis su kartūzų dvasingumu ir
gyvenimo būdu sukėlė susižavėjimą ere
mitiniu gyvenimu ir pažadino norą pereiti
į kartūzų vienuoliją. Dauguma vienuolijų
– cenobitinės, gyvenančios bendruomenė
mis, o kartūzai, kamalduliai, dar keletas
vienuolijų yra eremitinės. Čia vienuoliai
gyvena kaip atsiskyrėliai, netgi turi po
atskirą namuką, savo darželį, kartu ren
kasi tik bendrai maldai. Vienuolyne netgi
nesikalbama – pvz., kartūzai kalbasi kartą
per savaitę su broliais išėję pasivaikščioti
į gamtą. Be to, jie visiškai nevalgo mėsos.
– Kaip kilo poreikis rinktis būtent tokį
gyvenimo būdą?
– Pažinojau keletą žmonių, kurie irgi
tuo domėjosi. Lankiausi ir pas kartūzus.
Vienintelis jų vienuolynas Vakarų pusru
tulyje yra JAV, Vermonto valstijoje, netoli
Mančesterio. Buvau gavęs jėzuitų genero
lo t. Aruppės leidimą pereiti pas kartūzus,
tad nuvykau tartis, kada konkrečiai tai
galėčiau padaryti. Pora tėvų kartūzų, su
kuriais kalbėjausi, kvietė mane atvykti
kuo greičiau, tačiau vienuolyno viršininkas
tiesiai šviesiai paklausė, ar aš, būdamas jė
zuitu, kada nors buvau laimingas. „O, – at
sakiau, – ir ne kartą“. Jo išvada buvo labai
aiški: „Vadinasi, kartūzo pašaukimo neturi.
Pas mus tikrai būtum jautęsis nelaimin
gas“. Nors prieš priimdamas sprendimą
tapti eremitu skyriau laiko rekolekcijoms,
klausiau patarimo, dabar tai padariau dar
kartą, apmąsčiau, ką man patarė draugai,
atsiprašiau tėvo generolo ir nutariau likti
pas jėzuitus. Jokių padarinių dėl šio žings
nio nebuvo, po keleto metų netgi buvau
paskirtas užsienyje veikiančių lietuvių
jėzuitų provincijolu. Dabar tai prisiminęs
suprantu, kad mano ieškojimai buvo tikrai
nuoširdūs, tačiau mano patarėjai neatpa

žino jų esmės. Tik gerokai vėliau vienas
prasitarė: „Tu ieškojai ne tobulesnio, o
patogesnio gyvenimo“. Tada Bažnyčioje
iš tiesų buvo juntama povatikaninė suirutė,
dėl kurios kai kurie dieceziniai kunigai ar
kunigai vienuoliai iš viso paliko kunigystę.
– Gal atrodė, kad tarp vienuolių-atsi
skyrėlių toji suirutė jūsų nepalies?
– Sąmoningai to nebuvau suvokęs,
tačiau, matyt, tai iš tiesų darė įtaką. O ap
sispręsti likti ten, kur esu, padėjo ir tai, kad
anksčiau buvo normalu, kad jėzuitai gali
pereiti pas kartūzus. Tarp jėzuitų ir kartūzų
yra dvasinis bendravimas, lotyniškai vadi
namas communio meritorum, nes pats šv.
Ignacas, prieš suburdamas Jėzaus Draugi
ją, ketino stoti pas kartūzus. Į šią vienuoliją
pereidavo nemažai jėzuitų, tačiau nemažai
jų ir vėl sugrįždavo arba visai atsisakydavo
vienuoliško gyvenimo. Pasirodo, jėzuitui
tapti atsiskyrėliu nelengva. Be to, buvau
bebaigiąs penktą dešimtį – tuomet gyve
nimo būdą keisti jau tikrai sunku.
– O kas sudaro jėzuito pašaukimo
esmę?
– Sekimas Kristumi. Tačiau Kristumi
pagal savojo luomo keliamus uždavinius
seka kiekvienas kunigas, vienuolis, kiek
vienas krikščionis. O jėzuitas savo gyve
nimo idealą mato šv. Ignaco asmenyje.
Dvasinis mūsų pašaukimo branduolys – jo
Dvasinių pratybų knygelėje. Kai kas sako,
kad šis veikalas, lyginant jį su kitų ispanų
– Teresės Avilietės ar Kryžiaus Jono, – raš
tais yra tik barbenimas pirštais į stalą. Jie
yra poetai, rašę gražia ispanų kalba, o Igna
co raštuose nerasime jokios poezijos. Ta
čiau šioje knygelėje yra viskas, ko reikia.
Iš čia kilo Jėzaus Draugijos kons-titucijos
bei regulos ir pritaikymai, atsižvelgiant į
asmenis, vietas ir uždavinius, kylančius
jėzuitams.
Pvz., benediktinai labiau seka besimel
džiančiu Kristumi, didelį dėmesį skirdami
liturgijai; eremitinio gyvenimo vienuolijos
bando gyventi paslėptąjį Jėzaus gyveni
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Maldos būrelyje Lemonte

mą Nazarete, kai jis dar nesireiškė kaip
pranašas ir pamokslininkas; pranciškonai
stengiasi sekti Jėzumi-vargšu, elgeta; stu
dijuodami teologiją dominikonai gilinasi
į jo išmintį; karmelitai, savo įkūrėju lai
kydami pranašą Eliją, remiasi dar Senojo
Testamento tradicijomis, o jėzuitai yra
labiau susitelkę į Jėzaus žmogystę, kuri
apima visą jo veiklą – ir apaštalavimą, ir
Dievo Žodžio skelbimą, ir sugebėjimą pri
sitaikyti prie įvairiausių gyvenimo sąlygų.
Tad tikrai nesigailiu tapęs jėzuitu. Vi
siškai akivaizdu, kad šv. Ignaco Dvasinių
pratybų sistema pasiteisina. Be to, man iš
tiesų labai svarbus gyvenimas jėzuitų ben
druomenėje. O pareigas Jėzaus Draugijoje
esu ėjęs pačias įvairiausias. Kai prieš porą
metų persikėliau į Šiaulius, kurį laiką net
gi buvau naujokyno vedėjas. Sakau, jeigu
skiria, jeigu jėzuitai seną krieną dar kam
nors gali panaudoti, – tebūnie (juokiasi).
Esu turbūt vienintelis lietuvis jėzuitas,
gyvenęs ir dirbęs visuose lietuvių jėzuitų
namuose, išskyrus Afriką – nors ten lietu
viai broliai ir darbavosi, lietuvių jėzuitų
namai niekada nebuvo įkurti.
– Kai Lietuvoje pagaliau atsikūrė jė
zuitų provincija, parvykote į tėvynę...
– Į Lietuvą norėjau grįžti visada, nors
gyvendamas Pietų Amerikoje beveik nieko
apie ją nežinojau, ir vilties buvo be galo
mažai, tačiau ji niekada nebuvo užgesusi.
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Tad šiuo atveju vyresniųjų paskyrimas
ir mano valia visiškai sutapo. Į Kauną
1992 m. atvykau iš Lemonto, Pal. Jurgio
Matulaičio misijos. Nors iki manęs ten
darbavosi prelatas Juozas Prunskis, Mišių
lietuvių bendruomenei aukoti nuvykdavo
kiti kunigai, tačiau įkurti pačią misiją teko
man. Suprantama, iš karto viską palikti
buvo sudėtinga, tad iš pradžių į Lietuvą
buvau paskirtas tik vieneriems metams,
nes tuo metu Kauno kunigų seminarijai
reikėjo dvasios tėvo. Kadangi ir kitąmet
neatsirado, kas mane pavaduotų, mano
grįžimo data nusikėlė iki šiol (juokiasi).
Iš viso dvasios tėvo pareigas ėjau bene
11 metų. Be to, seminarijoje bei Vytauto
Didžiojo universitete dėsčiau dvasinę te
ologiją. Tačiau retkarčiais nuvykdavau ir
į Lemontą. Suskaičiavau, kad iš viso ten
ir atgal per Atlantą esu skridęs daugiau
kaip 30 kartų. Beje, dar turiu įprotį nuo
pat pirmųjų šv. Mišių užsirašyti, kada ir
kur jas aukojau. Per visas keliones pavyko
išsaugoti didžiąją dalį sąsiuvinių, kur tai
užfiksuota. (Šiais metais t. Leono aukotų
Mišių skaičius jau įpusės dvidešimt ket
virtą tūkstantį! – red. past.)
– Dvasios tėvo pareigos, matyt, teko ir
dėl turtingos jūsų gyvenimo patirties.
– Jėzuitai dvasiniam vadovavimui ren
giasi dar nuo Ignaco laikų, tačiau keista,
kad Lietuvoje mažai kas tuo naudojasi, net
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ir seminaristų požiūris į dvasinį vadovavi
mą gana skeptiškas, tarsi tai būtų primesta
„iš viršaus“. O dabar matome, kad kunigų
gyvenime problemos iš dalies kyla ir dėl
to, kad sovietmečiu jie neturėjo dvasios
vadovo ar tiesiog nesinaudojo dvasiniu
vadovavimu. Tačiau tie, kurie tai patyrė,
nesigaili, – juk dabar dvasios vadovų ne
retai ieško ir pasauliečiai.
– Vardijote pareigas, kurias teko at
likti, kraštus, kuriuose gyvenote. Be to,
per ilgą laiką būta nemažai pokyčių ir
Draugijoje, ir visoje Bažnyčioje. Turbūt
ne visada lengva visa tai priimti kaip
Dievo valios išraišką?
– Tikrai nelengva. Bet aš visada sakau
sau – jeigu reikia, vadinasi, turiu tai daryti.
Gal ir asmeninės savybės nulemdavo, kad

persikėlęs į kitus namus, gavęs naujas, dar
neišbandytas, pareigas jausdavausi netgi
patenkintas. Juk kiek visko naujo teko
patirti Argentinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje! Man nebūdavo pernelyg sunku
prisitaikyti. Pvz., Čilėje yra visokių mums
neįprastų valgių iš jūros gėrybių, į kurias
kiti nė žiūrėti negalėdavo, o aš valgiau pa
sigardžiuodamas, nes prisimindavau paties
Viešpaties raginimą valgyti, kas padėta
(juokiasi). Ir, kaip matote, sveikatos po
žiūriu nenukentėjau. Juk esu gimęs 1923
metų spalyje.
Tad šiandien Dievui už viską galiu tik
tai padėkoti...

Šį akrostichą
t. Leonas surašė dar 1975 m.
Lietuvos žemėje, Šeduvoje, išvydau šį pasaulį.
Ėjau mokslus gimnazijoj, seminarijos aulėj.
Ošiančią jūrą, girias pamilau ir žvaigždes.
Nevėžio pakrantėse bėginėjau, Kupos ir Lėvens.
Apleisti tėvynę brangiausią nebuvo manoji valia;
Svetimų valstybių pasai – dabartinė dalia.

T. V. Šimkūno nuotr.

Pietų Kryžiaus padangėse nuo karščio ir šalčio virpėjau.
ORDINIS KARTUSIENSIS galvojau tapti nariu.
„Vykdyti tavo, o Dieve, valią“, – savo šūkiu turiu.
Ignacijaus Lojolos konstitucijoms ištikimybę pažadėjau.
Lietuvos viceprovincijai priskirtas buvau.
Aludario darbą palikęs anksčiau,
Svarbesniems gyvenimo dalykams atsidėjau.
Zodiako ženklai nenusprendžia likimo žmogaus.
Apvaizda TĖVO dangaus mus ves, vadovaus.
Roma man buvo lopšys Kristaus kunigystės kilnios,
Eichstättas – išminties Akviniečio gilios.
Mergelės MARIJOS išgelbėtas ir globotas šventos,
Būsiu laimingas, jei ištversiu iki galo;
ALFA ir OMEGA – mano idealas.
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Tadas Kulbis,

projekto vykdantysis direktorius

Baltic Jesuit Advancement Project –
Baltijos jėzuitų plėtros projektas
Kuris stengiasi daryti, kas teisu ir gera,
ras gyvenimą, teisumą ir pagarbą.
Pat 21, 21
Pirmiausia turiu prisipažinti, kad esu
dėkingas likimui už man suteiktą progą
liudyti apie didžius žmonių darbus, jų at
viras širdis ir ypatingą dosnumą...
Čikagos priemiestyje gyvenanti lietu
vė našlė savo vyro, žinomo sportininko,
atminimą įamžino kasmetiniu krepšinio
turnyru Kauno jėzuitų gimnazijoje. Už
jos paaukotas lėšas mokykla rengia gražią
sporto šventę, kuria kiekvienais metais
džiaugiasi šimtai vaikų. Kita šeima iš
Konektikuto valstijos, suprasdama, kad
šiuolaikiniam gimnazistų ugdymui būtini
kompiuteriai ir internetas, įsteigė fondą
kompiuterių klasėms Vilniaus ir Kauno
jėzuitų gimnazijose įrengti. Pasiturinti
lietuvių pora iš Čikagos, prisimindama
sunkią savo kūrimosi JAV pradžią, dosniai
remia gimnazistus iš neturtingų šeimų. Dar
vienas geradaris, įvertindamas asmeninę
patirtį, įgytą jėzuitų mokykloje, piniginę
dovaną palydėjo tokiais žodžiais: „Jei bū
čiau tikras filantropas, tyliai aukočiau visai
nepažįstamiems neturtingiems žmonėms,
gal net Afrikoje. Tačiau esu taip sužavėtas
jėzuitų mokslo ir auklėjimo metodų, kad
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savo auka noriu visiems paskelbti, jog pri
tariu jų darbams ir siekiams, laikydamas
juos investicija į Lietuvos ateitį“.
Tai – tik keletas istorijų apie labdaringus
poelgius. O jų šimtai. Didžiulė geradarių
šeima, pirmenybę teikdama pažangiam Lie
tuvos jaunimo švietimui, nesireklamuoda
ma rūpinasi jėzuitų gimnazijomis, o drauge
– ir savo tėviškės ateitimi. Jie rodo gyvą ir
sektiną pavyzdį savo vaikams, anūkams ir
patiems gimnazijų mokiniams.

Kas yra Baltijos jėzuitų plėtros
projektas?
Jau nuo XVI a. jėzuitai Lietuvoje sten
giasi praturtinti žmonių moralinį, dvasinį ir
intelektualinį gyvenimą. Per pažangų kata
likišką švietimą jie ugdo žmonių savimonę
ir orumą, brandina jų tikėjimą ir skiepija
supratimą apie tikrą pilietinę visuomenę,
pagrįstą pagalbos artimui dvasia. Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų plėtros projektas ir
ieško pritarimo bei paramos šiems jėzuitų
siekiams įgyvendinti. Pirmasis projekto
užmojis – atstatyti ir sustiprinti jėzuitų
gimnazijas Lietuvoje.

Bendradarbiai
Jungtinėse Amerikos Valstijose regist
ruotoms labdaros organizacijoms įstatymai
leidžia rinkti lėšas ir jas skirti paramos
vertiems užmojams bei jų plėtrai. Buvo
pastebėta, kad labdaros organizacijų dar
buotojai ir savanoriai dažniausiai dirba
efektyviau ir taupiau. Kadangi valstybė
neturi pakankamai lėšų remti visų mokslo,
religinių organizacijų sumanymų ir sociali
nių projektų, tokią galimybę ji suteikia pel
no nesiekiančioms organizacijoms, kurių
šalyje yra tūkstančiai, tarp jų – nemažai ir
lietuviškų. Džiaugiamės Religinės šalpos,
Lietuvių fondo, Ateitininkų, Skautų, AP
PLE, „Vaikų vartų į mokslą“, „Dainavos“,
„Neringos“ bei „Rako“ stovyklų, Lietuvių
bendruomenės, Mercy Lift, „Saulutės“ bei
daugelio kitų puikių organizacijų prasmin
ga veikla ir joms visoms dėkojame. Nors jų
tikslai skirtingi, tačiau visos organizacijos
stengiasi padėti tiems, kuriems labiausiai
reikia paramos ar užuojautos. Jėzuitai taip
pat yra užsiregistravę kaip pelno nesie
kianti organizacija, dėl to ir Baltic Jesuit
Advancement Project gali rinkti lėšas, už
kurias, beje, aukotojams nereikia mokėti
mokesčių valstybei. Labdaros organizaci
jos privalo griežtai laikytis nustatytų tokios

veiklos taisyklių, o valstybė prižiūri, kaip
ir kokiems tikslams skiriami sukaupti
pinigai. Baltijos jėzuitų plėtros projekto
surinktas lėšas skirsto Lietuvos jėzuitų
provincijos vyresnybė, tardamasi su abiejų
gimnazijų vadovais.

Projekto užuomazgos

Po II pasaulinio karo lietuviai jėzuitai
Čikagoje pastatė Jaunimo centrą su koply
čia ir viename pastato sparne įsikūrė patys.
Jie nuolat palaikė gerus ryšius su JAV jė
zuitais. 1996 m. Čikagos jėzuitų provin
cija, atsiliepdama į Draugijos generolo
prašymą atgaivinti jėzuitų veiklos židinius
buvusioje Sovietų Sąjungoje, nusprendė
padėti atkurti jėzuitų veiklą Lietuvoje. Jie
ypač rūpinosi gimnazijų Vilniuje ir Kaune
atstatymu. Amerikiečių jėzuitų siūlymu
ir lėšomis buvo pasamdytas ilgalaikio
projekto vadovas, vėliau įsteigta Balti
jos jėzuitų plėtros projekto raštinė, dabar
vei-kianti Lemonte, susibūrė aktyvi lėšų
telkimo taryba. Užsibrėžti dideli tikslai –
mokyklas atstatyti, jas išlaikyti ir plėsti,
Lietuvos jaunimui suteikiant galimybę
gauti šiuolaikinį išsilavinimą bei dvasinį
ugdymą. JAV jėzuitai jau turėjo ilgalaikę

Baltijos jėzuitų projekto tary
ba (iš kairės): sėdi Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolo
atstovas t. Antanas Saulaitis,
SJ, ir tarybos pirmininkas dr.
Mindaugas Vygantas. Stovi
Mic hae l Devl in II, John
Norkus, dr. Jonas Daugir
das, konsultantas dr. David
Hellkamp, t. J. Leo Klein,
SJ, ir direktorius T. Kulbis.
Nuotraukoje nėra tarybos
narių: Ofe-lijos BarškėtytėsVainius, dr. Gailės Černiaus
kaitės, Timothy Freemano ir
Čikagos jėzuitų provincijolo
t. Edwardo Schmidto, SJ.
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mokyklų steigimo ir išlaikymo patirtį, tad
žinojo, kokie sunkumai laukia ir kiek lėšų
tai pareikalaus. Lietuvos ir JAV provinci
jolams sutarus, pradėtos lankyti gausiau
lietuvių gyvenamos vietovės, aiškinama
apie jėzuitų siekį tinkamai ugdyti jaunimą
išsilaisvinusioje Lietuvoje, jėzuitų gimna
zijų reikmes bei rūpesčius.

Nelengva pradžia

1997 m. amerikietis advokatas Pa
trickas Headas, teisę studijavęs jėzuitų
Džordžtauno univ ers it et e, sut ik o būt i
proj ekt o tar yb os pirm in ink u. Jo aps i
sprendimą nulėmė susižavėjimas Lietuvos
siekiu būti laisvai ir jos pasirinktas kelias
į demokratiją. Tais pačiais metais įvyko
pirmasis lėšų telkimo tarybos, kurią su
darė amerikiečiai ir Amerikos lietuviai,
susirinkimas. Jame dalyvavęs tuometinis
Lietuvos jėzuitų provincijolas t. Antanas
Saulaitis nubrėžė pagrindines projekto gai
res. Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijoms
atstovavo direktoriai t. Antanas Gražulis ir
t. Gintaras Vitkus.
Pradžioje projekto laimėjimai buvo
labai kuklūs ir viltis galėjo greitai užgesti.
Tačiau didžiausi entuziastai mąstė pozity
viai. Dažnai prisimindami posakį „kas ver
tinga, nelengvai pasiekiama“, jie atkakliai
dirbo toliau. Pamažu geradarių atsirado
daugiau, tarp jų – nemažai buvusių jėzuitų
mokyklų Lietuvoje ir JAV ugdytinių, daug
nuoširdžių katalikų ir Lietuvos ateitimi
susirūpinusių žmonių, svarbiausiu dalyku
laikančių būtinybę naujajai lietuvių kartai
suteikti gerą išsilavinimą. Didelį postūmį
čia padarė dosni dr. Vytauto Vyganto šei
mos auka, skirta jo atminimui. Šios šeimos
pavyzdžiu pasekė kiti.

Geradariai, rėmėjai
ir talkininkai

1998 m. projektui vykdyti pasamdyti
dar du darbuotojai ir nutarta pradėti dide
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Tarybos pirmininkas dr. M. Vygantas ir
t. A. Saulaitis

lę pinigų rinkimo kampaniją, mat būtinai
reikėjo paspartinti mokyklų statybos ir
remonto darbus. Darbų netrūko, jų ne
trūksta ir dabar. Lietuvių susibūrimuose
JAV, Kanadoje, Australijoje, per tarybos
narių asmeninius susitikimus ir draugų
būryje buvo diskutuojama apie projekto
svarbą, rodoma vaizdajuostė apie gimna
zijų veiklą ir jų reikšmę ateičiai. Projektas
susilaukė didelio atgarsio, buvo surinkta
ne tik lėšų, mokymo reikmenų, paramos
neturtingiems mokiniams, knygų, svarbiau
sia – daugybė žmonių sužinojo apie jėzuitų
veiklą Lietuvoje ir tapo jų draugais bei
rėmėjais. Neminiu mūsų geradarių vardų,
nes jie aukoja tyliai, vengdami viešumo ir
tuštybės keliamo bruzdesio, iš visos širdies
stengdamiesi padėti kitiems. Tačiau galime
užtikrinti, kad jų aukos keliauja tiesiai ir
tik tam, kam yra skirtos. Taip šie kuklūs
žmonės, dosniai dalydami savo meilę arti
mui, kaip mokė Jėzus, keičia pasaulį, daro
jį gražesnį ir šviesesnį.
Esame nustebinti geradarių ir savanorių
padėjėjų energija bei kantrybe. Jie įvairaus
amžiaus, labai skirtingi, gyvenantys Los
Andžele, Omahoje, Bostone, Vašingtone,
Klivlende, Detroite, Sietle, Floridoje, Ka
nadoje, net Australijoje… Bet juos vienija
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bendras požiūris, gražesnės Lietuvos atei
ties viltis ir dėl to jie niekada nenuleidžia
rankų. Džiaugiantis jų gerumu kartais
visus norisi tiesiog apkabinti!
Nutinka ir keistų istorijų. Vienas žmo
gus paaukojo nemažą sumą pinigų ir už
tai paprašė suorganizuoti jam asmenišką
susitikimą su popiežiumi. Širdis atlėgo
pamačius šypseną: supratau, kad jis tiesiog
pajuokavo, tad patariau su Šventuoju Tėvu
susisiekti maldomis.

Kiti aukoja savo laisvalaikį, sugebėji
mus atlikti vieną ar kitą darbą, rengia va
karus ir savo stipriu įsitikinimu, kad jėzuitų
siekiai yra tikrai prasmingi, patraukia būrius
naujų bendraminčių. Šviesaus atminimo
advokatas Patrickas Headas įteikė puikią
dovaną – galimybę vienam Kauno jėzuitų
gimnazijos mokiniui nemokamai studijuoti
Džordžtauno universitete ir įgyti bakalauro
laipsnį. Deja, jis pats, projektui vadova
vęs šešerius metus, 2003 m. mirė. Šiemet
naujojo tarybos pirmininko dr. Mindaugo
Vyganto iniciatyva rengiamas šeimos ir
draugų vakaras prisiminti prasmingą P. Heado gyvenimą ir jo nuveiktus darbus.
Projekto taryba ir savanoriai pagalbi
ninkai dirba be jokio atlygio, skatinami
vien gerų norų ir ryžto padėti įgyvendinti
didelius siekius. Dr. M. Vygantas nuo
širdžiai atlieka savo įsipareigojimus, nes
mato projekto ateitį – tikrai aukšto lygio
jėzuitų gimnazijas Lietuvoje.
Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius br. Virgili-jus
Saulius, SJ, su mokiniais kompiuterių klasė

Tarybos posėdyje: konsultantas dr. D. Hellkamp, ta
rybos narė O. Barškėtytė-Vainius ir Kauno jėzuitų
gimnazijos direktorius t. G. Vitkus, SJ

Mūsų geradariai projektui dovanoja
savo sunkiai uždirbtus pinigus ir nekilnoja
mąjį turtą, nepamiršta gimnazijų paminėti
testamentuose ar pažada kasmetines išmo
kas (annuity). Aukoja ir rūpesčių naštos
prislėgti žmonės, ir tie, kurių gyvenimas
niekada nelepino. Gavome kuklią auką ir
laiškelį: „Esu neturtinga pensininkė, našlė.
Atsiprašau, bet didesnės aukos neturiu. Tad
priimkite bent šią bei mano nuoširdžias
maldas, kad jėzuitams ir jaunimui Lietu
voje sektųsi“. Branginame šiuos žmones,
nes jie savo pavyzdžiu ir kitiems suteikia
jėgų siekti tikslo.

Nuoširdžiai dėkodami visiems rėmė
jams už gerus darbus primename adresą
tiems, kurie norėtų prie jų prisidėti:
Baltic Jesuit Advancement Project,
12690 Archer Ave, Lemont, IL 60439 USA.
Čekius prašome rašyti:
Jesuit Fathers – Baltic Project

37

Þmogus kely

T. Antanas Saulaitis, SJ

MANO
KOVOS
UŽ
STUDENTUS
ir parama
mokytojams
Sausio mėnesį sukako 35 metai, kai
pradėjau dėstytojo darbą San Paulo (Brazi
lija) jėzuitų filosofijos fakultete. Iš tų laikų
įsiminė du dalykai: 13 litų atlygis už vieną
paskaitą anuomet buvo didesnis nei sekma
dieninė Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
rinkliava, o tarp studentų sėdėdavo kiek
vyresnis asmuo – karinės diktatūros slapukas
– ir klausydavosi, ką dėstytojas kalbės apie
krašto vystymąsi, visuomenės sanklodą, so
cialinį teisingumą, mokslo ir studijų padėtį.
Nuo 1999 m. tenka – dabar jau nemo
kamai – po du semestrus per metus dėstyti
Vilniaus universitete („Krikščioniškasis
dvasingumas ir šiuolaikinė kultūra“, „Baž
nyčia postmoderniame pasaulyje“, „Krikš
čioniškas socialinis mokymas“). Taip pat
po vieną semestrą dėstau Lietuvos muzikos
akademijoje („Krikščioniškas dvasingumas
ir muziko karjera“) ir Vilniaus dailės aka
demijoje („Krikščioniškas dvasingumas ir
dailininko karjera“). Buvo ir keletas trumpų
kursų Vilniaus pedagoginiame universitete,
vieną semestrą skaičiau paskaitas Gedimi
no technikos universitete ir Vilniaus kunigų
seminarijoje. O nuolatinis lektoriaus darbas
– Mykolo Romerio universiteto Socialinio
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darbo katedroje („Socialinio darbo etika“,
„Savanoriškas socialinis darbas“, „Religinių
institucijų socialinė veikla“). 2004–2005
m. rudens semestrą šiuos kursus lankė apie
700 studentų – labai gaila, bet visų vardų ir
pavardžių įsidėmėti neįmanoma. Šios ka
tedros dėstytojų ratelis labai gražiai sutaria,
tad miela į darbą vykti, įspūdžiais pasidalyti,
pasitarti.
O dėl ko tenka kovoti? Kad ir kokį da
lyką dėstytum – pagrindinė kova vyksta ne
dėl žinių, kurių galima pasisemti iš knygų ar
rasti internete, o už studentų pažiūras. Čia
privalau pasakyti, kad ir dieninio, ir neaki
vaizdinio skyriaus studentai yra malonūs,
jautrūs ir gabūs, tik labai norėtųsi, kad jų
širdyse žėruojanti ugnelė gautų šviežio oro
gūsį arba ant jos būtų užmesta sausų malkų.
Kartais tai darau pažadėdamas visus norin
čius sutuokti ar jų vaikus pakrikštyti su nuo
laida ir be PVM, nes dėstytojas visų pirma
privalo sukurti tokią nuotaiką, kad studentai
per seminarus nebijotų kelti klausimų ar pa
teikti jų raštu ir sugebėtų laisvai išsakyti savo
nuomonę. Tačiau kiek teko kovoti, kol kas
nors prabildavo pirmas! VU kelis semestrus
atsinešdavau saldainių: pirmasis pasisakęs
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gauna du, o kiti – tik po vieną. Ne mažesnė
kova vyksta skatinant studentus prie visų
sukauptų duomenų ir nuorašų iš interne
to pridėti savo įžvalgą, nuomonę, požiūrį.
Vertinant rašto darbus šimtus kartų yra tekę
prirašyti: „O kokia Jūsų nuomonė?!“
Mažame būrelyje bendrauti lengviau, o
didesnėje grupėje jaunesni studentai, ypač
tokie drovūs kaip aš, nedrįsta pasisakyti.
Kunigiškai apsirengusio klausti išvis nedrą
su, – kol studentas įsitikina, kad pasisakyti
galima laisvai, prireikia nemažai laiko. Vie
ną atviriausių ir gražiausių pasisakymų teko
išgirsti VU: „Vis dėlto manau, kad teisios
yra religijos, išpažįstančios daugiau nei vieną
Dievą, nes neįmanoma, kad vienas Dievas
išklausytų visų žmonių maldas“...
Antra kova vyksta dėl to, kad studentai
pradėtų skristi savo sparnais. Ypač tai matosi
per įskaitas, kurias išlaiko 99,9% studen
tų. Tačiau ir neakivaizdininkai, ir dieninio
skyriaus studentai nejučia žvilgčioja į kairę,
dešinę arba per petį stengiasi pamatyti, ką
rašo kaimynai. Taip daro net kai nerašomas
pažymys – patys susiskaičiuos, kiek taškų
surinko. Kaip šiuo atveju neprisiminus studi
jų užsienyje, kur už nusirašinėjimą praranda
ma ne tik stipendija, bet ir vieta universitete.
„Skristi savo sparnais“ – tai ir rašto darbus
rašyti sau kuo artimesnėmis temomis, apie
tai, kas tikrai įdomu ir naudinga, o ne kas
„privaloma“. Skaudu, kai keturi studentai
įteikia lygiai tokį pat kūrinį arba net neper
skaitę „savo“ rašinio susega du it vienas
vienodus tekstus lyg vientisą rašto darbą.
Tiesiog nepatogu klausti: „Ar Jūs šį darbą
parašėte?“ Nežinau, kodėl esama paukščių,
kurie nenori savais sparnais kilti, savo jėgų
išbandyti. Nors pasitaiko ir nuostabių, įžval
gių bei taiklių darbų!
Trečia kova – dėl dėstomų dalykų, ku
riuos VU, LMA ir VDA siūloma pasirinkti
laisvai, – kad, kaip yra visame pasaulyje, bent
mažytė studentijos dalelė galėtų susipažinti su
krikščioniškomis vertybėms ir nuostatomis.
Žinoma, nebūtinai tuos dalykus turi dėstyti
Saulaitis, – yra labiau išsilavinusių ir jaunes

nių. O aš pats labai daug išmokstu, sužinau
(taip pat ir naujų knygų, medžiagos gaunu)
iš savo sesers Marijos Stankus-Saulaitės,
universitetų dėstytojos bei gimnazijos mo
kytojos ir auklėtojos JAV Rytuose, kur mes
augome. Atidžiai skaitau jėzuitų socialinių
centrų leidinius, informuojančius apie naujas
Draugijos pastangas socialinėje srityje.
Studentams kartu su Aušra Karaliūte pa
rengėme programą ir tris vadovėlius (išleido
Marijonų talkininkų centras Kaune). Dabar
rengti naują medžiagą ir vesti užsiėmimus
man padeda Šv. Šeimos kongregacijos se
suo Lina Briliūtė. Labiausiai mums rūpi,
kad studentai galėtų susidaryti šiuolaikišką
požiūrį į krikščionybę, Katalikų Bažnyčią,
tikėjimą ir socialinį teisingumą, kad prak
tiškai ir paprastai, be didelio religijotyros
filosofavimo ar maldingo daugžodžiavimo,
įgytų kiekvienam išsilavinusiam žmogui
būtinų žinių apie savąjį bei kitus tikėjimus
ir kad šios žinios atvertų langą į tolimesnę
saviugdą, lavinimąsi.
Ketvirtoji kova – ilgalaikė. Kai tiek globa
-lizacijos apimtame pasaulyje, tiek pas mus,
Lietuvoje, ne vienas žmogus pasijunta esąs
bejėgis, studentai dar turi jaunatviško ryžto
tikėti, kad pasaulis gali tapti geresnis mūsų
pačių pastangų dėka. Atlikdami socialinio
darbo praktiką pataisos įstaigose, globos
namuose, savivaldybėse ir kitur, jie mato,
kaip žmogaus teisės įgyvendinamos prak
tiškai. Tačiau jeigu padėtį keisti bandytų
vienas studentas, jį greitai „suvalgytų“, o jei
penki – vienas kitą paremdami tikrai galėtų
šį tą padaryti. Studentams dažnai pasakoju
apie „konkę“ – prieš II pasaulinį karą Kaune
arklio traukiamą tramvajų, – kurį studentai
apvertė reikalaudami, kad Lietuva taptų
moderniška. Arba prisimenu penkis studen
tus jėzuitus, nepatenkintus savaitiniu JAV
ir Kanados jėzuitų žurnalu, perėmusius jo
redagavimą ir pavertusius šį žurnalą skaito
miausiu katalikišku leidiniu ligi šiandien.
Ateitį kurti gali tik žmonės, sugebantys
į susidariusią situaciją žvelgti, ją tirti ir ver
tinti kritiškai, nepasiduodantys apkalboms,
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sensacingiems pranešimams, pareigūnų
propagandai ir dūmų pūtimui, o bandantys
ieškoti išeities bendram visų labui. Apie
bendrą gėrį turėtų mąstyti ir neakivaizdinių
skyrių studentų darbdaviai, nemažai kurių
neišleidžia studentų į paskaitas ar įskaitų
laikyti, – o juk galėtų padėti ir už mokslą
susimokėti! Universitetui siūliau net įsteigti
įmonių, kurios skatina savo darbuotojus to
liau mokytis, kaip yra visame normaliame
pasaulyje, garbės lentą.
Tad visos šios kovos dėl to, kad studentai,
keliaudami į ateitį, jaustųsi tvirtesni...
Peržvelgdamas visą ilgą ir sudėtingą
gyvenimą matau, kad viena mieliausių
veiklų man buvo skautų ir skaučių vadovų
ugdymas. Šį darbą pradėjau vos sulaukęs
aštuoniolikos, ir pernai dar dalyvavau „Gin
taro – Ąžuolo“ vadovų ugdymo stovykloje
JAV. Panašų darbą atlieku ir Lietuvoje, pra
dinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų
mokytojams pasiūlydamas medžiagos įvai
riems užsiėmimams. Tam tikslui Marijonų
talkininkų centras išleido dvi sielovadinių
žaidimų ir pratybų rinkinio „Kito link“ da
lis, rengiame trečią. Kartais parengtą naują
medžiagą tiesiog išsiuntinėju pažįstamiems
mokytojams ir katechetikos centrams.
Anksčiau į talką kviesdavosi tikybos
mokytojai, dabar į įvairius susitikimus
miestų ir rajonų švietimo centruose, kurie
trunka nuo 4 valandų iki dviejų dienų, daž
niau prašo atvykti kitų dalykų mokytojai.
Pernai vis kviesdavo kalbėti apie toleranciją
– tai vienas aktualiausių klausimų, kylančių
ir mokyklų bendruomenėms, ir visai mūsų
visuomenei. Tokie pokalbiai – ne metodinė
medžiaga pamokoms, jie daugiau skirti sa
viugdai. Teko kalbėtis su mokytojais Skuo
de, Telšiuose, Šilalėje, Pakruojyje, Šalčinin
kuose, Kybartuose, Noriūnuose, Molėtuose,
su mokiniais – Mosėdyje, keliose Vilniaus
mokyklose (įskaitant specialiuosius globos
namus), Veliučionyse, Naujojoje Vilnioje,
Toliejuose, Bukonyse, su studentais – Ute
nos kolegijoje, su kunigais – Šiauliuose.
Be to, dalyvavau mokytojų seminaruose
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Šiauliuose, Panevėžyje, Radviliškyje, Kau
ne. O kur dar rekolekcijos ir susitikimai su
mokiniais, skautais, skautais akademikais,
ateitininkais, valančiukais!
Labai miela bendrauti su kaimų ir mažų
vietovių gyventojais bei mokyklų bendruo
menėmis. Jaudina valandėlės, praleistos su
neįgaliais vaikais, jaunimu ir suaugusiaisiais,
nes nuo jaunumės savanoriškai dirbau aklųjų
ir kurčiųjų darželiuose bei mokyklose, pa
taisos namuose, ligoninėse ir prieglaudose.
Padėdamas jaunimo vadovams, kunigams
ar mokytojams, iš tiesų talkinu tiems, kurie
ugdo jaunąją kartą. Mokytojus dažnai reikia
ir išklausyti, paguosti, padrąsinti ar tiesiog
parūpinti metodinės medžiagos, kurios tarp
darbo, šeimos ir kitų įsipareigojimų patys
ne visada randa ar spėja parengti. Labiausiai
mane džiugina mokytojos ir mokytojai žiban
čiomis akimis, mėgstantys ir vertinantys savo
mokinius, sąmojingai bendraujantys ir mielai
bendradarbiaujantys su kitais. Liūdina viltį
praradę senųjų laikų „krienai“, stabdantys
tuos, kurie kuria ir ieško naujovių. O labiau
siai pralinksmina į savo mokinius panašūs
mokytojai: per užsiėmimus jie lygiai taip
pat plepa vieni su kitais, užmiršta užsukti
garuojančių klijų indelį ar užkimšti džiūs
tantį tušinuką, sumaišo žirkles su rašikliais,
vaikosi mobiliųjų telefonų šaukinius, į klasę
sugriūva ir iš jos veržiasi kaip iš 7-to marš
ruto troleibuso Vilniuje...
Prie savo akademinės tarnystės dar pri
skirčiau ir tai, kad nuo 2004 m. rudens tapau
Klaipėdoje veikiančios Lietuvos krikščioniš
kos kolegijos direktorių tarybos nariu. Žavi
menonitų uolumas ugdant krikščioniškas
vertybes, sugebėjimą bendrauti ir tarpininkau
ti, skatinant siekti tiesa ir teisingumu grįsto
žmonių, luomų, bendrijų, tautų bendrabūvio.
Šiaip esu namisėda, tupiu savo kambarė
lyje tarp knygų ir raštų, žiūriu pro langą ir tik
laukiu, kad kas nors paskambintų, atsiųstų
elektroninį laišką ar aplankytų. Kol gyvenu
žemėje, norisi būti naudingam, nes išsikraus
čius anapus gali nebebūti tiek laiko po svietą
lakstyti.
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Jūratė Grabytė

Trečiadienio chorelis
Šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčioje
Vos man pradėjus nuosekliau domėtis
jėzuitų veikla, apie kurią vertėtų papasakoti
„Laiškuose bičiuliams“, kone visi Kaune
ilgiau ar trumpiau dirbę tėvai jėzuitai siūlė
parašyti apie gerą dešimtmetį Šv. Pranciškaus
Ksavero bažnyčioje trečiadieniais per Mišias
giedoti susirenkantį vaikų chorelį, vadovauja
mą ypač jam atsidavusios mokytojos Marijos
Statkevičienės. Vieną žiemos trečiadienį su
siruošusi į Kauną, maždaug tiek ir težinojau.
Na, dar pasakojo, kad chorelyje esama ir
ligotų vaikų, kad mokytoja, švelniai vadina
ma tiesiog Marija, priimanti visus norinčius
ir visais sugebanti pasirūpinti.
Tądien prieš Mišias apie netoli alto
riaus kankliuojančią vadovę besirenkanti
vaikų grupelė ypatingos nuostabos nekėlė.
Keistoka buvo nebent tai, kad kai kurie
atėjo gerokai vėluodami, – bet juk taip vi
sur pasitaiko. Labiau sutrikau išgirdusi ne
itin darnų jaunų balselių skambėjimą, – vis

dėlto važiavau susitikti su choru!.. Tiktai
po geros valandėlės, kai su choristais, jų
vadove ir jai nuoširdžiai talkinančia bičiule
Jolanta Lideikiene sugarmėjome pasikalbėti
į mažą kambarėlį šalia altoriaus, ne vieneri
metai, ku-riuos praleidau „Tikėjimo ir švie
sos“ bendruomenėje, man padėjo suvokti,
kad dauguma choristų ne šiaip triukšmingi
pašnekovai, – pasirodo, jie mokosi „Šaltinio“
pagrindinėje mokykloje, kur lavinami specia
lių poreikių turintys vaikai. Šioje mokykloje
bei šalimais įsikūrusiame „Girinuko“ vaikų
darželyje dirba ir mokytoja Marija Statkevi
čienė. Tad pirmuosius savo choristus giedoti
ji paskatino būtent vaikų darželyje. Prasidė
jus Atgimimui, viskas vykę tarsi savaime.
Įsigijo senas kankles, kurias mokykloje jau
ketino supjaustyti. Tuomet pas ją pradėjo
lankytis kankliuoti norėjusi išmokti Jolanta
– vėliau, kol dar neturėjo savų mažylių,  ji
nuoširdžiai padėjo Marijai globoti į bažny

Eilinį trečiadienį Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Pirmoje eilėje (iš kairės) sėdi Daina, Danas ir mokytoja
Marija. T. V. Šimkūno nuotr.
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Iš pokalbio su choristais: dviem Gin
tarėmis, Sauliumi, Karolina, Solveiga
ir Aurelija.
– Kaip jūsų choras taip ilgai išsilaikė?
– Čia linksma, gera, daug šypsenų. Susi
renkame kartu pabūti ir po Mišių.
– Būna, kad mokytoja ir supyksta, kai per
Mišias imame juoktis.
– Mūsų mokytoja labai gera ir linksma,
labai rūpestinga, myli mus, dažnai saldai
niais pavaišina, bet kartais mes ją kraus
tom iš proto, kai pradedame išdykauti.
– Jūratė labai moka maivytis ir visus pra
juokina. Ir Erika labai juokinga.
– Kartą pas mus į mokyklą per šventę
buvo atėjęs Danas, labai gražias giesmes
giedojo ir grojo gitara.
– Per repeticijas mes ir patys mėgstam jo
gitara pagroti. (Visi kvatoja.)
– O mokykloje mokytoja mus moko groti
kanklėmis.
– Ji turi mamą, kuri labai serga, tai už ją
nuolat meldžiamės.
– Kiek jūsų iš viso yra chore?
– Pilna...
– Kaip manote, ar dar ilgai jūsų chorelis
gyvuos?
– Tol, kol mus čia laikys kunigai.
– Ir kol jėgos apleis.
– Kieno jėgos – mokytojos ar jūsų?
– Jeigu mokytojos nebūtų, kažin ar cho
relis išliktų...

T. L. Baliūno nuotr.

čią susirenkančius vaikus. Ši apie jokį chorą
negalvojusi, tiesiog vaikus norėjo pamokyti
religinių giesmių, nes darželyje buvo pra
dėtos švęsti Kalėdos, Velykos. Vėliau su
grupele darželinukų pasisiūlė giedoti Vytauto
bažnyčioje. Klebonas iš karto sutikęs, nors ir
nebuvo girdėjęs, kaip mažieji gieda. Po pir
mojo „pasirodymo“ kvietęs ateiti, kada tik
šie panorėsią, tačiau šioje bažnyčioje chorų
netrūko. Tad vieną trečiadienį užsukę į Šv.
Pranciškaus Ksavero bažnyčią ir ten sutikę
kažkurį iš tėvų Gudaičių – Marija sako, kad
tada brolių dvynių dar negalėdavusi atskirti.
Po Mišių jis pasiūlęs vaikams ateiti giedoti
kiekvieną trečiadienį. Taip jie čia ir užsili
kę – gegužės mėnesį sueina 13 metų, kai
trečiadieniais gieda vakaro Mišiose. Chore
lis susirenka ir per vasaros atostogas, ir kai
lauke spigina šaltis, tuo nustebindamas net
čia dirbančius kunigus.
Nuolat į Mišias ateina nuo 10 iki 25
vaikų, tačiau kiek jų iš viso chore – sunku
pasakyti. Vieni nustoja lankyti, po kelerių
metų, žiūrėk, vėl sugrįžta. Dvyliktokė Daina
ir metais jaunesnis jos brolis Danas – pirmieji
giesmininkai darželinukai – choro neaplei
džia iki šiol. Daina sako, kad nors choristų
balsai ir nėra labai tvirti ir skambūs, užtat visi
tikrai gieda iš širdies. Ir sekmadieniais ji su
broliu lanko Šv. Pranciškaus Ksavero bažny
čią, esančią tolokai nuo namų. Tačiau, pasak
jų, patinka čia susirenkantys žmonės, bažny
čią aptarnaujantys kunigai – ir pamokslus
įdomius sako, ir po Mišių labai nuoširdžiai
bendrauja. Dabar Daina, Danas, Ugnė, Vai
da ir kiti buvę darželio auklėtiniai – didžiausi
vadovės pagalbininkai.
O darželinukų chore yra iki šiol – jau
niausiajai giesmininkei buvę vos treji. Tad
vyresnieji nuolat turi kuo rūpintis. Be vaikų
iš „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos chorą
lanko ir gausios Sigitos Džiaugienės globoti
nių šeimynos nariai. Ne vieno chore giedančio
vaiko gyvenime būta tikrai skaudžių ir sun-kių
išgyvenimų, anksčiau kai kuriems netgi buvo
sudarytos sąlygos nakvoti mokykloje. Šiuos
vaikus Marija ypač kvietusi į chorą, – kad
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bent vieną vakarą jie galėtų pakeisti kasdienę
aplinką.
Kadangi „Šaltinio“ mokykla daliai vaikų
praktiškai atstoja namus, Velykas ir Kalėdas
visi kartu su mokytojais, kaip viena šeima,
švenčia prie bendro stalo. Į šias šventes pasi
kviečia ir kunigų. Kažkaip savaime susidrau
gavo su tėvais jėzuitais. Mokyklą dažniausiai
aplanko t. Gintaras Vitkus, ne kartą, kol dar
dirbo Kaune, čia svečiavosi ir su choristais
laiko pabendrauti atrasdavo t. Lionginas
Virbalas. Dabar didžiausias chorelio bičiu
lis – bažnyčios prefektas t. Stasys Kazėnas,
bet, anot Marijos, visi jėzuitai mažuosius
giesmininkus myli ir globoja. Ne vienam gie
doti atėjusiam vaikui jie padėję pasirengti ir
pirmiesiems sakramentams. Chorelio istoriją
primenančiame albume – daug Krikšto, Pir
mosios Komunijos šventės Šv. Pranciškaus
Ksavero bažnyčioje nuotraukų.
„Šaltinio“ mokykla tolokai nuo centro,
Taikos prospekte. Sužinoję, kad vaikai iš taip
toli važinėja, pradžioje tėvai jėzuitai labai
stebėjosi. Nors mokykla priklauso Šv. Anta
no parapijai, tačiau susisiekimas su bažnyčia
labai nepatogus. Į centre esančią Šv. Pranciš
kaus Ksavero bažnyčią atvykti paprasčiau.
Kiti vaikai gyvena įvairiuose miesto rajonuose,
pvz., Kristina važinėdavo net iš Garliavos.
Chorelis paprastai repetuoja tiktai prieš
Mišias, anksčiau vaikai nespėja susirinkti,
nes dažnam būna 7–8 pamokos. Mokykloje
Marija vadovauja folkloriniam ansambliu
kui, ansambliečiai gieda ir bažnyčioje. Tad
su jais naujų giesmių pasimoko po pamokų.
Marija iš anksto nieko neplanavo, viskas
atsirado tarsi savaime, dabar belieka tai pri
imti – ir vaikus, ir dažno jų problemišką gy
venimą. Dėl to ji sako niekada nežinanti, kiek
vaikų vieną ar kitą trečiadienį ateis giedoti.
Iš pradžių per Mišias jie ir dūkdavę gerokai.
Mokytoja bijojusi, kad kuris iš kunigų lieps
jiems daugiau čia nebesilankyti... Ir gieda jie
ne visada darniai, tačiau chorelio tikslas – ne
kaip nors ypatingai giedoti, o kad vaikai galėtų
išbandyti savo sugebėjimus. Svarbu ne tai, kad
jie pavėlavę įsiterpia į giesmės vidurį, o kad

apskritai ateina čia, į bažnyčią, nelikdami kur
tarpuvartėse trainiotis. Po kelerių metų ne tik
vadovė pastebėjo, kad chorą lankantys vaikai
labai pasikeitė. Net jų šeimose gyvenimas ėmė
keistis – bažnyčią kartu lankyti pradėjo ir kai
kurių mergaičių mamos.
Marija tikina, kad tarp jos ir choristų už
simezgęs labai stiprus dvasinis ryšys. Jai ne
atrodo, kad vaikams kažin ką duodanti, – kur
kas daugiau iš  jų gaunanti pati. Daug mokosi
ir iš Jolantos, dabar jau įgijusios katechetės
specialybę, nes ji tiesiog jaučianti, kuo vaikai
gyvena. „Kaip svarbu, kad žmogus yra tikin
tis!“ – sako Marija apie Jolantą, o iš tiesų ir
apie save. Juk tik jos pačios tikėjimas ir gy
venimo pavyzdys įžiebė tikėjimo ugnelę ne
vieno vaiko širdyje, sustiprino jo nuoširdžias
pastangas nepasiduoti gyvenimo negandoms.
Tik jos pačios nesavanaudiškas atsidavimas
vaikams skatina ir kas vasarą surengti jau
tradicine tapusią išvyką į Alksnėnus, kur jie
ne tik atsigaivina maldininkų gausiai lanko
mo šaltinio vandeniu, bet ir švenčia Mišias,
po jų linksmai kur ant pievelės vaišinasi, o
grįždami į Kauną traukiniu taip smagiai gie
da, kad visi bendrakeleiviai teiraujasi, iš kur
čia tokia džiugi kompanija atsiradusi...

Baigdama drįstu pasvajoti, kad šv. Igna
cas Lojola, kuriam taip rūpėjo išgelbėti kiek
vieną sielą, pro kokį lengvą vasaros debesėlį
besižvalgydamas ir tą linksmą būrelį į Kauną
grįžtant išvydęs, džiaugiasi, kad jo įkurtosios
Draugijos prieglobstyje iš tiesų vyksta tai,
kam jis ir telkė savo brolius. O jie šiandien
tam drąsina savuosius Bičiulius.
Apie tai ir šis rašinys...
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In memoriam
Antanas Masionis, SJ

2005 m. vasario 1 d., eidamas devyniasdešimt šeš
tuosius metus, Kauno jėzuitų namuose mirė br. Antanas
Masionis.
Velionis gimė 1909 m. sausio 22 d. Seirijų parapijoje,
Alytaus r. Baigė tris Seirijų pradžios mokyklos skyrius.
Toliau mokytis nebegalėjo, nes teko ganyti bandą pas
ūkininkus.
Pamaldžioje Masionių šeimoje Antanas buvo jau
niausias iš penkių vaikų. Tapti Jėzaus Draugijos nariu
pirmiausia bandė jo vyresnysis brolis, taip pat ir gimtosios
parapijos vargonininko sūnus kurį laiką buvo išvykęs pas
jėzuitus, tačiau abudu netrukus vienuolyną paliko.
Antanas į Jėzaus Draugiją įstojo 1930 m. balandžio 3
d. Naujokyną baigė Pagryžuvyje. Ten gyveno ir toliau,
dirbo ūkio darbus, talkino virtuvėje, buvo durininkas.
Galutinius įžadus davė 1940 m. rugpjūčio 15 d., per
Žolinę.
1948 m. rugpjūčio 1 d. sovietinei valdžiai likvidavus
Pagryžuvio vienuolyną, br. Antanas parapijose dirbo
zakristijonu, ilgiausiai – daugiau nei penkiasdešimt metų
– praleido Eržvilke. Susilpnėjus sveikatai, šio darbo teko
atsisakyti. 1999 m. vasario 3 d. persikraustė į Kauno jė
zuitų namus, kur įsikūrę ir kiti broliai, su kuriais kadaise
kartu gyveno ir darbavosi Pagryžuvyje.
Nors br. Antano akių šviesa buvo nusilpusi, jis sunkiai
vaikščiojo, tačiau kasdien stengėsi dalyvauti šv. Mišiose
bei kartu su kitais namų gyventojais melstis koplyčioje
arba Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.
Gilios senatvės sulaukęs brolis buvo ramaus, švelnaus
būdo, labai kantrus, nieko neužgaudavo, visiems jautė
dėkingumą. Ypač jį reiškė ses. Marytei ir p. Rimutei, ku
rios jį rūpestingai ir pasiaukojančiai slaugė, kol Viešpats
pasikvietė pas save amžinajam poilsiui.
Vasario 3 d. vykusiose laidotuvių Mišiose Šv. Pran
ciškaus Ksavero bažnyčioje kartu su 6 tėvais jėzuitais
dalyvavo ir du buvę Eržvilko parapijos klebonai: mons.
Petras Meilus ir kun. Juozas Čepėnas.
Br. Antanas Masionis palaidotas Kaune, Petrašiūnų
kapinėse, šalia kitų tėvų ir brolių jėzuitų.
T. Leonardas Jagminas, SJ
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Nauji leidiniai
Įspūdingo formato leidinyje „Kauno jėzuitų gim
nazija. 1649–2004“ visapusiškai atspindėti vienos
seniausių Lietuvos mokyklų – Kauno jėzuitų gimna
zijos – gyvavimo ir veiklos aspektai. Šioje knygoje
į vieną vietą sutelkti ir istorine chronologine tvarka
pateikti jėzuitų dvasinės-pedagoginės sistemos palikti
pėdsakai Lietuvoje. Publikacijų įvairumu pagrįsta lei
dinio sandara – čia gausu dvasininkų įžvalgų, moks
lininkų komentarų, buvusių ir dabartinių pedagogų
bei gimnazijos auklėtinių prisiminimų ir liudijimų
– atskleidžia jėzuitų dvasingumo šaknijimąsi Lie
tuvoje, jo veiksmingumą ir aktualumą. „Leidinio
publicistinė mozaika akivaizdžiai liudija – evan
geline šviesa nutvieksta jėzuitų pedagoginė sistema,
nepaisant objektyvių istorijos sąlygų, laiko pasikeitimų,
yra gyva ir nuolat atsinaujinanti, – knygos įžangoje rašo
gimnazijos direktorius t. Gintaras Vitkus, SJ. – Todėl,
vedami svarbiausios krikščioniškosios dorybės – duoti
ir dalytis, šį leidinį dedikuojame Lietuvos mokytojams
kaip bendro tikėjimo, dvasinio ir pedagoginio solida

„Jezuīti 20. gadsimtā“ – tai dalies įvai
riomis kalbomis išleisto Jėzaus Draugijos
metinio albumo „Jėzuitai XX amžiuje“
straipsnių, pasakojančių apie įvairius jėzuitų
veiklos aspektus visame pasaulyje, vertimas
į latvių kalbą, papildytas Jėzaus Draugijos
Latvijoje veiklos apybraiža, kurią parengė
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
scholastikas Kārlis Freibergs, SJ. Lie-tu
viškai pirmoji šios apybraižos dalis spaus
dinama šiame žurnalo numeryje, p. 14–18.
„Nežinia, kaip ir kodėl kuris nors Šventojo Rašto sakinys ar
skaitomos knygos mintis ima ir suskamba visai kitaip. „Skambe
siui“ nesiliaujant, eini pirmyn ir vis atrandi ką nors labai nauja,
negirdėta, nematyta... Šiuo Dievo pažinimo džiaugsmu bei dvasi
nėmis patirtimis traukte traukia apdovanoti kitus žmones“, – savo
knygos „Žodžiai“ pratarmėje pasakoja T. Algirdas Paliokas, SJ.
Knygą, kurią išleido leidykla „Caritas“, daugiausia sudaro
straipsniai, spausdinti JAV lietuvių jėzuitų leistame religinės ir
tautinės kultūros žurnale „Laiškai lietuviams“, kuriame praeito
dešimtmečio pradžioje pradėjo bendradarbiauti t. A. Paliokas,
jėzuitų provincijos vyresnybės pasiųstas talkinti JAV lietuvių
sielovados darbe.
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Ið visur
Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II iškeliavus
Amžinybėn, Jėzaus Draugijos generolas t. Peteris
Hansas Kolvenbachas visiems Draugijos nariams
pasiuntė laišką, kuriame prisiminė savo paskutinį
apsilankymą pas Šventąjį Tėvą praėjusių metų
pabaigoje, kai popiežius, kaip ir kasmet, asme
niškai perdavė generolui Maldos apaštalavimo
intencijas 2005 metams. Dėkodamas Draugijai už
šią tarnystę daugiau kaip 50 milijonų tikinčiųjų,
Jonas Paulius II išreiškė savo žavėjimąsi vienuo
line šeima, kuri kviesdama tikinčiuosius melstis visos Bažnyčios Ganytojo intencijomis
atlieka ypač svarbią apaštalinę misiją, nes tiki, kad kontempliatyvus pašaukimas įmanomas
ir apaštalinėje veikloje.
Draugijos generolas kiekvieną jos narį tradiciškai pakvietė už Šventąjį Tėvą, su kuriuo
Jėzaus Draugija susijusi ypatingais tarnystės ir misijos saitais, aukoti Eucharistiją ir melsti
jam amžinos ramybės.
Pagal Jėzaus Draugijos generalinės kurijos sekretoriato pateiktą statistiką,
2005 m. sausio 1 d. Draugijoje buvo 19 850 jėzuitų: 13 966 kunigai, 3 051
scholastikas (studentas), 1 921 brolis ir 909 naujokai. Palyginti su 2004 m.,
Draugijos narių sumažėjo 320. Praėjusiais metais į Draugiją įstojo 512, 414
jėzuitų mirė ir 418 ją paliko. Š. m. pradžioje vidutinis jėzuitų amžius buvo
53 metai: kunigų – 60 metų, brolių – 62 metai, scholastikų – 25 metai. Gau
siausia ir toliau lieka 4 003 jėzuitus (20,2% Draugijos narių)  turinti Pietų
Azijos asistencija. JAV asistencijoje yra 3 217 jėzuitų (16,7%). Centrinės
Europos asistencijoje, kuriai priklauso Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija,
yra tik 773 jėzuitai (3,9%). Visose Europos asistencijose yra 6 639 jėzuitai
Lapkričio mėnesį posėdžiavo iš visų asistencijų atstovų sudaryta Jė
zaus Draugijos Brolių komisija. Jos svarstymus savo laiške, išplatintame
gruodžio 30 d., apibendrino Draugijos generolas, pažymėdamas, kad naujų
brolių jėzuitų pašaukimų yra nedaug, dėl to dažnai jie mokosi kartu su
scholastikais, tačiau broliams svarbu turėti ir savo ugdymo programą. Bai
gus naujokyną, ją turėtų sudaryti bent treji studijų, tarp kurių svarbią vietą
užimtų teologijos ir užsienio kalbų mokymasis, metai. Nors visi Jėzaus
Draugijos nariai yra to paties pašaukimo dalininkai, savo misiją pasaulyje
jie atlieka užsiimdami įvairia veikla, kuriai reikia tinkamai pasirengti.

Š. m. sausio mėn. buvęs Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
narys, Atsimainymo vyskupijos Novosibirske vyskupas Josephas
Werthas Sankt Peterburge vykusiame Vyskupų konferencijos po
sėdyje išrinktas Rusijos vyskupų konferencijos pirmininku. Šias
pareigas jis perėmė iš taip pat Kauno kunigų seminariją baigusio
arkivysk. Tadeušo Kondrusievičiaus. (Pokalbis su vysk. J. Werthu
– kitame žurnalo numeryje.)
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Cunamio ištiktose Šri Lankos, Indonezijos ir Indijos srityse į pagalbą nuken
tėjusiesiems atėjo jėzuitai ir JRS (Jesuit Refugee Service – Jėzuitų tarnyba pabė
gėliams): daug žmonių priglaudė jėzuitų rekolekcijų namai, mokyklos, kolegijos,
netgi bažnyčių kiemuose buvo įkurti laikini būstai netekusiems namų. Anot vieno
indo jėzuito, savo solidarumą nukentėjusiesiems Bažnyčia rodo būdama kartu su
jais. Vien Indijoje JRS dirbo penkiasdešimtyje nukentėjusių asmenų stovyklų. Vie
nas svarbiausių uždavinių buvo stebėti, kad visa gausiai teikiama humanitarinė
pagalba pasiektų tuos, kam ji skirta. Jėzaus Draugijos Pietų Azijos provincijos
bei Draugijos generolas nukentėjusiesiems iš specialaus fondo skyrė solidžią fi
nansinę paramą. Prie jos prisidėjo ir keturių Lietuvos bažnyčių – Šv. Kazimiero ir
Šv. Jonų Vilniuje, Šv. Pranciškaus Ksavero Kaune ir Šv. Ignaco Šiauliuose, kuriose
darbuojasi jėzuitai, – tikintieji, paaukodami net 5 tūkst. JAV dolerių!
       Š. m. vasario 25–28 d. Druskinin
kuose vyko tarptautinė ekumeninė Eu
ropos dvasinių palydėtojų konferencija,
kurią Gyvenimo ir tikėjimo institutas
surengė drauge su Europos dvasinių
palydėtojų judėjimu, vienijančiu įvai
rių krikščioniškų konfesijų dvasinin
kus ir pasauliečius. Toks susitikimas
Lietuvoje vyko pirmą kartą. Dvasinio
palydėjimo patirtimi čia dalijosi tris
dešimt septyni skirtingų krikščioniškų
konfesijų atstovai iš 12 šalių – Romos
katalikai, anglikonai, liuteronai ir refor
matai. Lietuvai atstovavę tėvai jėzuitai,
seserys vienuolės ir keletas pasauliečių su savo dvasinio palydėjimo patirtimi supažindino
bei lietuvišką dvasingumą svečiams atskleidė per Kristaus-Rūpintojėlio įvaizdį, renginio
dalyviams padariusį labai stiprų įspūdį. Kitąmet tokį susitikimą nutarta surengti Čekijoje.
Praėjusių metų lapkričio mėn. Montevidėjaus Fatimos Marijos para
pija, kurios steigėjai buvo lietuviai tėvai jėzuitai Jonas Giedrys, Vladas
Mikalauskas ir Jonas Bružikas, minėjo bažnyčios pašventinimo 50 metų
jubiliejų. Šiai sukakčiai skirtuose renginiuose dalyvavo ir buvęs šios para
pijos klebonas t. Leonas Zaremba. T. Leon o, vienintelio išlikusio lietuvio
kunigo, kuris anuomet čia dirbo, apsilankymą plačiai aprašė t. J. Giedrio
pradėtos ir iki šiol leidžiamos „Urugvajaus lietuvių žinios“, kurioms Urug
vajaus provincijos scholastikas Alvaro Pacheso taip išsakė savo įspūdžius:
„T. Leonas mus visus sužavėjo. Pažintis su juo mums, jėzuitams studen
tams, buvo gyvas pavyzdys, kaip galima tiek metų būti vienuoliu ir ne
prarasti pirmykščio užsidegimo, savo pašaukimo džiaugsmo ir apaštalinio
uolumo“. Plačiau apie t. L. Zarembos gyvenimą ir veiklą Pietų Amerikoje
skaitykite p. 28–33.
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Nusiðypsokime

Jėzuitų bendruomenei priklauso ir
tame pačiame mieste ar apylinkėje dėl
darbo, mokslo ar kitų priežasčių atskirai
gyvenantys Jėzaus Draugijos nariai.
– Tėvas Rapolas sako, kad jam šie
namų susitikimai tokie svarbūs, jog į
juos ateitų per ugnį ir per vandenį.
– Ar vakar buvo atėjęs?
– Ne. Vakar smarkiai lijo.

Kaime netoli Utenos, kur gyvena vieno
jėzuito tėvai, miestietis jėzuitas mėgino
pamelžti pievoje besiganančią šeimininkų
karvę. Vos šiam prie jos prisėdus, karvė
sugalvojo paėjėti. Pastvėręs suoliuką, ant
kurio sėdėjo, ją pasivijo ir melžė toliau.
Karvė ir vėl pajudėjo į priekį.
– Kaip sekasi? – teiraujasi šeiminin
kas.
– Maždaug trys litrai kilometrui, – at

Kauno jėzuitų gimnazijoje vyksta
tikybos pamoka.
– Kažin ar plaukdamas savo laivu
Nojus žvejojo? – svarsto kapelionas.
– Nemanau, – atsako vienas gimna
zistų. – Juk jis turėjo tik du sliekus.

Metiniame jėzuitų provincijos suvažiavime susitikę
dviejų bendruomenių nariai kalbasi apie praėjusius metus
ir pažįstamus Jėzaus Draugijos narius:
– Mūsų namų vyresnysis – tikras angelas, – pasakoja
t. Juozas.
– Labai gražiai pasakei, Juozai. O mūsų namų vyresnysis
dar gyvas, – atsiliepė t. Matas.

Per Vėlines jėzuitai lanko Draugijos
nariams skirtą sklypelį Petrašiūnų kapinė
se. Sukalbėję bendrą maldą už mirusiuo
sius, prisimena čia palaidotus jėzuitus.
Stabtelėję prie vieno antkapio, klausosi
bičiulio pasakojimo:
– Čia ilsisi tikras jėzuitas – ramus,
išsimokslinęs, ryžtingas, pamaldus, uo
lus apaštalas, sumanus administratorius,
nepaprastai malonus, linksmas net sunkią
valandą, dvasingas iki ašarų, švelnios ir
kilnios dvasios, paslaugus net įkyriausiam,

atlaidus, dėmesingas varguoliams, tobulas
auklėtojas ir mokytojas, visados susitvar
dęs, neturėjęs kenksmingų įpročių, gyvenęs
nuostabiai kukliai, tvarkingas, punktualus,
tyros širdies, rūpestingas, sąžiningas iki kau
lų čiulpų, išmintingas dideliuose ir mažuose
dalykuose...
Pasitikslinęs, kas užrašyta ant antkapio,
vienas jėzuitas šnabžda kitam:
– Apie ką čia kalba? Tikriausiai kapų
tarnyba sumaišė antkapius.
Užrašė t. Antanas Saulaitis, SJ

48

Laiðkai bièiuliams 2005 1 (7)
Iðeina du kartus per metus
Leidþia VðÁ „Jëzuitø ekonomo tarnyba“
Didþioji g. 34, LT-01128 Vilnius

Redaktorë
Jūratė Grabytė
Dailininkë
Jūratė Tamošiūnaitė
Stilistë
Eglė Gudavičienė
Konsultantas
T. Lionginas Virbalas, SJ
ISSN 1648-4304
Spaustuvë „MORKÛNAS ir Ko“

