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Provincijolo þodis

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

	 Su	grį	žo	me	ten,	kur	vi	suo	met	bu	vo	me	
–	į	Eu	ro	pą,	pa	ju	to	me	po	zi	ty	vią	šio	įvykio	
reikšmę	mū	sų	sa	vi	ver	tei.	Ta	čiau	Eu	ro	pa	
mus	 pa	si	ti	ko	 ne	 tik	 ža	dė	to	mis	 do	va	no
mis,	bet	 ir	 sa	vais	 iš	šū	kiais.	Da	bar	daug	
kal	ba	ma	apie	se	ku	lia	ri	za	ci	ją	–	vis	la	biau	
žmo	nes	per	smel	kian	tį	su	pa	sau	lė	ji	mą.	Nu
va	žia	vę	į	ku	rią	nors	Eu	ro	pos	ša	lį	ir	už	ėję	į	
bet	ku	rią	baž	ny	čią,	daž	niau	siai	pa	ste	bi	me	
vien	ją	lan	kan	čius	tu	ris	tus	–	vie	ni	įei	na,	
ki	ti	iš	ei	na,	sprag	si	ir	blyk	si	fo	to	apa	ra	tai;	
baž	ny	čios	čia	tik	rai	gra	žios,	ta	čiau	la	bai	
daž	nai	ver	ti	na	mos	tik	kaip	kul	tū	ros	pa	vel
das.	Be	abe	jo,	tarp	tu	ris	tų	at	si	ran	da	vie	nas	
ki	tas,	ku	ris	pri	sė	da,	su	si	kau	pia	mal	dai,	bet	
ir	vis	kas.	
	 Kaip	at	si	ti	ko,	kad	krikš	čio	ny	bė,	Eu
ro	po	je	 kles	tė	ju	si	 šimt	me	čius,	 dau	ge	liui	
ta	po	 tik	 kul	tū	ros	 da	li	mi?	Ka	da	 ir	 kaip	
pra	si	de	da	 va	di	na	ma	sis	 su	pa	sau	lė	ji	mas?	
Ban	dy	da	mas	at	sa	ky	ti	į	šį	klau	si	mą,	vie	nas	
jė	zui	tas	svars	tė:	„Žmo	nės,	ku	rie	tik	kal	ba	
apie	Die	vą,	o	ne	su	Die	vu,	pa	ma	žu	nuo	

Kalbėtis
suDievu,
onevien
apieDievą

jo	nu	tols	ta.	Ne	už	ten	ka	vien	kal	bė	ti	apie	
Die	vą,	gy	vas	ry	šys	ne	už	si	megs,	jei	gu	ne
bus	kal	ba	ma	su	juo“.
	 Tą	pa	tį	liu	di	ja	ir	mū	sų	žmo	giš	ka	pa
tir	tis	 –	 jei	gu	 šei	mo	je	 kal	ba	ma	 tik	 apie	
vai	kus,	o	ne	su	jais,	su	sve	ti	mė	ja	ma.	Net	
ir	tie	se	nyvo	amžiaus	žmo	nės,	ku	rie,	at
rodo,	yra	vis	kuo	ap	rū	pin	ti,	ku	riems	lyg	ir	
nie	ko	ne	trūks	ta,	iš	tie	sų	jau	čia	si	vie	ni	ši,	
jei	rū	pes	tis	su	ka	si	apie	juos,	jei	tuo	ne	si
da	li	ja	ma	su	jais	pa	čiais.	Jei	vy	ras	ir	žmo	na	
kal	ba	si	tik	vie	nas	apie	ki	tą,	o	ne	vie	nas	su	
ki	tu,	jie	yra	tik	ben	dra	dar	biai	šei	mo	je,	o	
ne	gy	va	na	mų	Baž	ny	čia...
	 Tai	gi	 su	grį	žę	 į	 Eu	ro	pą	 su	si	du	ria	me	
su	iš	šū	kiais,	o	vie	nas	iš	jų	–	tik	rai	eg	zis
ten	ci	nis:	 kaip	 ne	su	pa	sau	lė	ti,	 ne	pa	da	ry	ti	
sa	vo	gy	ve	ni	mo	tiks	lu	pa	sau	lio,	ku	ris	yra	
ri	bo	tas.	Ar	iš	min	tin	ga	dėl	ri	bo	to	pa	sau	lio	
at	si	sa	ky	ti	po	kal	bio	su	Die	vu	–	sa	vo	gy
ve	ni	mo	šal	ti	niu?	Ar	iš	min	tin	ga	at	si	sa	ky	ti	
vi	sa	ver	čio	gy	ve	ni	mo?
	 Vie	na	mo	ti	na,	 nu	vy	ku	si	 į	Ai	ri	ją	 ap
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lan	ky	ti	ten	dir	ban	čio	sa	vo	vai	ko,	ma	tė,	
kaip	sun	kiai	už	si	dir	ba	duo	ną	iš	Lie	tu	vos	
iš	vy	kęs	 jau	ni	mas,	 ta	čiau	 jų	 po	kal	biai	
su	ka	si	tik	apie	dar	bą	ir	pi	ni	gus.	Pi	ni	gų	
tik	rai	rei	kia,	kad	iš	gy	ven	tum,	ta	čiau	ši
taip	žmo	gus	tar	si	su	siau	ri	na,	dar	la	biau	
ap	ri	bo	ja	sa	vo	gy	ve	ni	mą.	Ta	pa	ti	ma	ma	
mi	nė	jo,	 kad	 la	bai	ma	žai	 kas	 iš	 tų	 jau
nuo	lių	mel	džia	si,	ne	daug	kas	pri	si	me	na	
Die	vą.	Tai	 ke	lia	 di	de	lį	 rū	pes	tį,	 ku	riuo	
no	rė	čiau	 pa	si	da	ly	ti	 šia	me	 žur	na	le,	 ir	
drau	ge	pa	ra	gin	ti	jus	kal	bė	tis	su	Die	vu,	
iš	lik	ti	bendrystėje	su	juo.	
	 Ne	su	siau	rin	ki	me	 ir	 ne	ap	ri	bo	ki	me	
sa	vo	 gy	ve	ni	mo!	 Jei	mes	 ne	si	kal	ba	me	
su	Gy	vy	bės	 da	vė	ju,	mū	sų	 gy	ve	ni	mas	
pra	ran	da	sa	vo	gy	vas	tin	gu	mą.	Ti	kiu,	kad	
žurnalą	 „Laiš	kai	 bi	čiu	liams“	 skai	to	 tie,	
ku	rie	jau	yra	pa	ty	rę	gy	vo	ry	šio	su	Die	vu	
do	va	ną,	šio	ry	šio	ir	mal	dos	vai	sius	–	tad	
ne	pra	ras	ki	me	jo!	
	 Ge	rai	 ži	no	me,	 kad	 kal	bė	da	mie	si	 su	
Die	vu	 pa	ti	ria	me	 jo	 at	lei	di	mą.	Die	vas	
mus	su	pran	ta,	mes	po	tru	pu	tį	vis	la	biau	jį	
pa	žįs	ta	me,	pa	ti	ria	me	jo	gy	ve	ni	mą	sa	vy	je.	
Kal	bė	da	mie	si	 su	Die	vu,	 at	pa	žįs	ta	me	 jo	
žen	klus	sa	vo	gy	ve	ni	me.
	 Dau	ge	lio	žmo	nių,	ku	riuos	va	di	na	me	
šven	tais,	 pa	lik	tos	mal	dos	 liu	di	ja,	 kaip	
sa	vo	gy	ve	ni	mo	pras	mę	jie	at	ra	do	būtent	
iš	lai	ky	da	mi	nuo	la	ti	nį	ry	šį	su	Die	vu.	Šios	
mal	dos	at	sklei	džia,	ko	kupinas	bu	vo	 jų	
gy	ve	ni	mas,	ir	pa	ro	do,	kuo	mes	galėtume	
užpildyti	savo	gy	ve	ni	mą.
	 Evan	ge	li	jo	je	mus	 ne	pa	liau	ja	 ste	bi
nęs	Jė	zaus	as	muo.	Kon	tem	pliuo	da	mi	 jį	
su	vo	kia	me,	kad	jis	bu	vo	vi	sa	ver	tis	žmo
gus.	Kur	to	vi	sa	ver	tiš	ku	mo	pa	slap	tis?	Jo	
nuo	la	ti	nia	me	gy	va	me	ry	šy	je	su	Tė	vu.	Tad	
ir	šiais	lai	kais	no	rė	da	mi	bū	ti	vi	sa	ver	čiai	
žmo	nės,	kal	bė	ki	mės	su	Die	vu.
	 Ne	iš	si	gąs	ki	me,	 jei	gu	 po	kal	bis	 ne
si	se	ka.	Taip	 iš	moks	ta	me	 nuo	lan	ku	mo.	
Dau	ge	lis	ben	drau	ti	su	Die	vu	mo	ko	si	il	gą	
lai	ką,	tad	ne	pra	ras	ki	me	drą	sos.

ViešpatieJėzau,duoduTau
savorankas

Tavodarbamsatlikti.
DuoduTausavokojas,kadjomiseitum

pergyvenimą.
DuoduTausavoakis,kadgalėčiauma

tytikaipTu,
savoliežuvį,kadgalėčiau 
kalbėtiTavožodžius,

savoprotą,kadgalėtum 
mąstytimanyje,

savodvasią,kadgalėtum 
manyjemelstis.

Svarbiausia,ašduoduTausavoširdį,
kadmanyjegalėtum 
mylėtisavoTėvą

irvisusžmoniųvaikus.
AšatiduoduTauvisąsave,

kadTugalėtumaugtimanyje.
AšesuTavo,ViešpatieJėzau,

kurisgyveniirdirbi,irmeldiesimanyje.

LauncelotAndrews(1555–1626)
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Šv.Ignacas
„Deomilitare – KovotiužDievą“

	 Tai	 svar	biau	sia	 Ig	na	co	 ir	 jo	 pir	mų	jų	
ben	dra	žy	gių	paskata,	pa	si	kar	to	jan	ti	vi	suo
se	 stei	gi	mo	 do	ku	men	tuo	se.	Ta	čiau	 nors	
ko	va	 už	Die	vą	 iš	lie	ka	 ir	Kon	sti	tu	ci	jo	se,	
for	mu	luo	tės	Deo mi li ta re	čia	ne	bė	ra.	Ig
na	cas	 per	ei	na	 nuo	 ka	riš	kio	 kal	bė	se	nos,	
bū	din	gos	Dvasinėms pratyboms,	 prie	
kan	traus	Vieš	pa	ties	vy	nuo	gy	no	dar	bi	nin	ko	
kal	bė	ji	mo.	Užuot	už	ka	ria	vęs	Ig	na	cas	ti	ki	si	
„neš	ti	vai	sių“.	Šis	kal	bos	bū	do	pa	si	kei	ti
mas	nieku	gyvu	ne	pa	kei	čia	jo	už	si	de	gi	mo	
kon	tem	plia	ci	ja	ir	veik	la	tar	nau	ti	vien	tik	
Die	vui,	su	ren	kant	vie	nin	gą	bū	rį,	ku	ris	„vis	
la	biau	tar	nau	tų,	šlo	vin	tų	ir	gar	bin	tų	Die	vo	
var	dą“.	Ig	na	cas	trokš	ta,	jog	„Die	viš	ko	ji	ir	
Aukš	čiau	sio	ji	Di	dy	bė“	ma	lo	nė	tų	pa	si	nau
do	ti	šia	„ma	žiau	sia	Drau	gi	ja,	ku	ri	vis	kuo	
–	net	ir	už	si	de	gi	mu	tar	nau	ti	–	pir	miausia	
tar	nau	tų	vien	Die	vui“.

	 Pa	gal	šią	apaš	ta	li	nę	vi	zi	ją	ne	pa	kan	ka	
ko	vo	ti	už	Die	vą	ar	dirb	ti	dėl	Die	vo.	Kad	iš	
tie	sų	pir	ma	vis	ko	bū	tų	tar	nau	ja	ma	Die	vui,	
šią	 ko	vą	bū	ti	na	 ati	duo	ti	 į	Die	vo	 ran	kas,	
nes	 Jis	 vie	nin	te	lis	 „tu	ri	 sau	go	ti,	 ves	ti	 ir	
ska	tin	ti	ei	ti	į	prie	kį	šven	to	je	tar	nys	tė	je	šią	
ma	žiau	sią	Jė	zaus	Drau	gi	ją,	nes	(tik	tai	Jis)	
tei	kė	si	jai	duo	ti	pra	džią“.	Sa	ky	da	mas,	kad	
Die	vas	plu	ša	ir	sten	gia	si	dėl	mū	sų	„tar	si	
dar	bi	nin	kas“,	Ig	na	cas	trokš	ta	pats	įsi	trauk
ti	į	šį	Die	vo	dar	bą,	at	si	sa	ky	da	mas	bet	ko
kio	su	ma	ny	mo,	pa	si	rin	ki	mo	ar	pir	mu	mo,	
jei	Drau	gi	jo	je	tai	aiš	kiai	ne	ky	la	iš	Die	vo,	
ku	ris	ir	pa	no	rė	jo	šia	Drau	gi	ja	pa	si	nau	do	ti.
	 Šian	dien	–	la	biau	nei	bet	ka	da	per	sa	vo	
il	gą	is	to	ri	ją	–	Drau	gi	ja	ne	ga	lės	gy	ven	ti	šia	
mis	ti	ne	Ig	na	co	vi	zi	ja,	jei	ne	taps	apaš	ta	li	niu	
kū	nu,	 ku	ris	 ir	 ak	ty	viai	 veik	da	mas	mel
džia	si:	„Pir	mo	ji	rek	to	riaus	už	duo	tis	–	vi	są	
ko	le	gi	ją	 pa	rem	ti	mal	da	 ir	 šven	tais	 troš
ki	mais“.	Die	vui	pir	ma	vis	ko	 tar	nau	ja	me	
tuo	met,	kai	sa	vo	apaš	ta	li	nia	me	gy	ve	ni	me	

JėzausDraugijosgenerolo
t.PeterioHanso
Kolvenbacholaiškas
minintšv.PranciškausKsaveroir
pal.PetroFaberio500-ąsiasgimimobei
šv.IgnacoLojolos450-ąsiasmirtiesmetines

	 Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	(Fran	cis	co	de	Jas	su	y	Ja	vier)	gi	mi	mas	šio	je	že	mė	je	1506	m.	
ba	lan	džio	7	d.	Ksa	ve	ro	(Ja	vier)	mies	te	ly	je	Na	va	ro	je,	Pet	ro	Faberio	(Pier	re	Fav	re)	gi	mi
mas	tų	pa	čių	me	tų	ba	lan	džio	13	d.	Vil	la	re	te,	Sa	vo	jo	je,	ir	Ig	na	co	Lo	jo	los	gi	mi	mas	dan	gui	
1556	m.	lie	pos	31	d.	Ro	mo	je	kvie	čia	mus	ap	mąs	ty	ti	ir	at	nau	jin	ti	savo	iš	ti	ki	my	bę	Vieš
pa	ties	pa	šau	ki	mui,	ku	rį	jie	pir	mie	ji	at	pa	ži	no	ir	at	si	lie	pė	taip	kū	ry	bin	gai,	kad	ir	mums,	
tre	čio	jo	tūks	tant	me	čio	jų	ben	dra	žy	giams,	tai	te	be	me	ta	iš	šū	kį.	Kai	ku	rios	pro	vin	ci	jos	ir	
re	gio	nai	jau	su	ska	to	reng	tis	šiam	is	to	ri	niam	įvy	kiui.	Vi	są	Drau	gi	ją	ska	tin	da	mas	im	tis	
to	pa	ties,	šia	me	laiš	ke	no	rė	čiau	iš	ryš	kin	ti	ke	le	tą	pir	mykš	čio	dva	sin	gu	mo,	ku	ris	įkvė	pė	
šiuos	tris	Jė	zaus	ben	dra	žy	gius	ir	šian	dien	te	bė	ra	iš	šū	kis	vi	sam	Drau	gi	jos	apaš	ta	li	niam	
kū	nui,	as	pek	tų.	Vie	na	svar	biau	sių	už	duo	čių	mums	–	tinkamai	pa	si	rengti	ju	bi	lie	ji	niams	
me	tams,	ku	rie	pra	si	dės	2005	m.	gruo	džio	3	d.	
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ski	ria	me	vie	tos	ir	lai	ko	jam,	nes	kaip	tik	
šiais	mal	dos	mo	men	tais	ir	at	pa	žįs	ta	me,	kad	
bū	tent	jis	mums	lei	džia	neš	ti	vai	sių	ir	kad	
iš	jo	ky	la	apaš	ta	li	nis	įkvė	pi	mas	tar	nau	ti	jo	
vy	nuo	gy	ne.	Jam	pir	ma	vis	ko	tar	nau	ja	ma	
ir	tuo	met,	kai	apaš	ta	li	nis	Drau	gi	jos	kū	nas,	
pa	mal	džiai	svars	ty	da	mas,	no	ri,	kad	bū	tų	
pa	lies	ta	 jo	 šir	dis,	 o	 vie	ny	bė	 su	Die	vu	 ir	
vei	ki	mo	pla	nai	 tap	tų	my	lin	čia	 ir	va	lin	ga	
sam	plai	ka.	 Ig	na	cas	 pri	me	na	mums,	 kad	
siek	da	mi	„vis	la	biau	tar	nau	ti	Die	vui“	taip	
pat	tu	ri	me	pri	pa	žin	ti,	jog	„Drau	gi	ja	bu	vo	
su	kur	ta	 ne	 žmo	gaus	 pa	stan	go	mis,	 tad	 ir	
iš	lik	ti	bei	plės	tis	ji	ga	li	ne	šių	pa	stan	gų,	bet	
mū	sų	vi	sa	ga	lio	Die	vo	ir	Vieš	pa	ties	Jė	zaus	
Kris	taus	dė	ka“.

Šv.PranciškusKsaveras
„ChristiDomininostri lucem illutari – 
NeštiKristaus,mūsųViešpaties,
šviesą“

	 Pran	ciš	kus	 –	 veik	lus	 vy	ras,	 ak	ty	vus	
mi	sio	nie	rius,	skelbdamas	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną	
ne	pai	sęs	jo	kių	kliū	čių	–	ne	pa	liau	ja	ir	to	liau	
me	tęs	iš	šū	kį.	Jo	dva	sin	gu	mas	yra	be	ga	lo	
ig	na	ciš	kas	–	vi	suo	se	Pran	ciš	kaus	laiš	kuo
se	ran	da	me	Dvasiniųpratybųko	men	ta	rą.	
Ypač	gy	vai	 ap	ta	ria	mas	mąs	ty	mas	 „Apie	
dvi	 vė	lia	vas“,	 nes	 Pran	ciš	kus	 sa	ve	 pri
ski	ria	prie	apaš	ta	lų,	Kris	taus	siun	čia	mų	į	
vi	są	pa	sau	lį	„pa	gel	bė	ti	vi	siems	žmo	nėms“,	
skel	biant	„jo	šven	tą	jį	moks	lą“.	Ayudara
las al mas	Die	vo	gar	bei	–	tai	tiks	las,	ku	rio	
Drau	gi	ja	 sie	kia.	 Pran	ciš	kus	 ne	ša	Ge	rą	ją	
Nau	jie	ną	 į	 že	my	nus,	 kad	 pa	dė	tų	 tiems,	
ku	rie	ne	be	at	spin	di	Die	vo	at	vaiz	do,	tiems,	
ku	rie	yra	nu	žmo	gin	ti	ir	pa	nar	din	ti	skur	de.	
Tu	ri	me	pa	dė	ti	žmo	nėms	ir	jų	ne	iš	ma	ny	me,	
„nes	ką	ga	li	iš	ma	ny	ti	tas,	ku	ris	ne	pa	žįs	ta	
nei	Die	vo,	nei	Jė	zaus	Kris	taus?“	
	 Aiš	kin	da	mas,	ko	kią	pa	gal	bą	siū	lo	Ge
ro	ji	Nau	jie	na,	ir	ne	no	rė	da	mas	jos	pri	mes	ti,	
Pran	ciš	kus	 daž	nai	 pa	si	nau	do	ja	 vai	siaus	
įvaiz	džiu.	Evan	ge	li	zuo	ti	–	tai	neš	ti	vai	sių	

sie	lo	se.	 Jo	 ben	dra	žy	giai	 „pu	re	na	 sie	las,	
kad	iš	lais	vin	tų	jas	iš	nuo	dė	mių	ir	pa	ska
tin	tų	tar	nau	ti	Die	vui“	duo	dant	gau	sų	vai
sių.	Pa	ly	gi	ni	mas	su	vai	siu	mi	at	sklei	džia,	
kad	 evan	ge	li	zuo	ja	ma	 vi	siš	kai	 do	va	nai,	
nes	vai	sių	sa	vo	mei	le	au	gi	na	Die	vas.	Juk	
Vieš	pa	čiui	 gy	ve	nant	 že	mė	je,	 jo	 pa	gal	ba	
ir	gi	ne	ap	si	ri	bo	jo	vien	žo	džiu,	bet	apė	mė	
ir	auk	lė	ji	mą,	ir	so	cia	li	nę	pa	ra	mą,	ir	sie	lo
va	dą,	 ir	ben	druo	me	ni	nį	gy	ve	ni	mą.	Pran
ciš	kus	ži	no	svar	biau	sią	da	ly	ką	–	jei	no	ri	
kam	nors	pa	dė	ti,	pri	va	lai	ieš	ko	ti	drau	gų	ir	
glo	bė	jų,	ge	ra	da	rių	bei	ben	dra	dar	bių,	ypač	
ten,	kur	ben	dra	žy	gių	jė	zui	tų	dar	ne	daug.
	 Ta	čiau	 Pran	ciš	kaus	 evan	ge	li	za	ci	jo	je	
mus	la	biau	siai	kurs	to	jo	sku	bė	ji	mas	skelb	ti	
Ge	rą	ją	Nau	jie	ną,	ku	ri	tar	si	jį	per	se	kio	ja,	o	
mus	–	pa	lie	ka	per	ne	lyg	ra	mius.	Tai,	kad	
mū	sų	 evan	ge	li	za	ci	ja	 pri	va	lo	 pai	sy	ti	 pa
gar	bos	ki	to	są	ži	nei	ir	kul	tū	rai,	dia	lo	go	ir	
ug	dy	mo	po	rei	kių,	re	li	gi	nės	in	di	fe	ren	ci	jos	
ir	re	li	gi	nio	pliu	ra	liz	mo	iš	šū	kių,	tu	rė	tų	mus	
ska	tin	ti	per	si	im	ti	Ksa	ve	ro	sku	ba	 ir	ne	si
lanks	ty	ti	prieš	tai,	kas	jau,	at	ro	do,	at	lik	ta.	
„Die	vu,	mū	sų	Vieš	pa	čiu,	 vi	lia	mės,	 kad	
ne	ši	me	gau	sių	vai	sių“.	Tai	ir	yra	ge	riau	sia	
tar	nys	tė,	ku	rią	ga	li	me	at	lik	ti	pri	si	dė	da	mi	
prie	mū	sų	 pa	sau	lio	 at	ei	ties.	Bū	ti	mi	sio
nie	riu	mi	–	tai	trokš	ti	ir	veik	ti,	kad	Ge	ro	ji	
Nau	jie	na,	ku	ri	yra	Vieš	pats,	ga	lė	tų	pa	siek	ti	
ir	keis	ti	vi	są	žmo	ni	ją,	lau	kian	čią	To,	ku	ris	
yra	jos	Tie	sa	ir	Gy	ve	ni	mas.

Pal.PetrasFaberis
„Maldauti Šventosios Dvasios, kad
teiktųsipažabotivisasdvasias,esančias
mumyse“
 
	 Pir	ma	jai	Drau	gi	jos	 kar	tai	 pri	klau	sęs	
Faberis	 sa	ve	api	bū	di	na	 taip:	„Man	bu	vo	
la	bai	liūd	na	ir	ne	jau	ku	pri	pa	žin	ti,	kad	ne
at	li	kau	nie	ko	di	din	go;	esu	lin	kęs	ma	ny	ti,	
kad	iš	vi	sų	sa	vo	am	ži	nin	kų	pa	sie	kiau	už
vis	ma	žiau	siai“.	Vi	siš	kai	 ne	ap	do	va	no	tas	
to	kiu	su	ge	bė	ji	mu	va	do	vau	ti	kaip	Ig	na	cas,	

JėzausDraugijosgenerolo
t.PeterioHanso
Kolvenbacholaiškas
minintšv.PranciškausKsaveroir
pal.PetroFaberio500-ąsiasgimimobei
šv.IgnacoLojolos450-ąsiasmirtiesmetines
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Tikëjimo gyvenimas

ne	įkvėp	tas	to	kiems	di	diems	žy	giams	kaip	
Pran	ciš	kus,	Faberis	dau	ge	lį	Die	vo	ieš	kan
čių	žmo	nių	su	at	si	da	vi	mu	dva	siš	kai	pa	ly
dė	da	vo	šiuo	tar	nys	čių	tre	je	tu:	iš	pa	žin	ti	mi,	
po	kal	biais	ir	Dva	si	nė	mis	pra	ty	bo	mis.	Jis	
ži	no	jo,	kad	yra	pa	vo	jus	„di	džius	dar	bus	at
lik	ti	var	ga	nai“,	jei	„Die	vo	gar	bės	įkvėp	tas“	
žmo	gus	Šven	to	sios	Dva	sios	dė	ka	ne	tam	pa	
ati	dus	„men	kiau	siems	Die	vo	rei	ka	lams“,	
pvz.,	kad	ir	as	me	niš	kai	pa	ly	dė	da	mas	ki	tą	
žmo	gų	į	ke	lią	Die	vo	link.	Kal	bė	da	mas	apie	
šią	tar	nys	tę,	ku	riai	tei	kė	pir	mu	mą,	Faberis	

sa	kė,	kad	Dva	sia	guo	dė	ja	pa	ti	lai	mi	na	net	
ma	žiau	sius	da	ly	kus	ar	veiks	mus.	„Kuo	la
biau	su	ja	su	si	vie	ni	ji,	tuo	di	des	nė	pa	lai	ma	
nu	žen	gia	ant	nuo	lan	kių	dar	bų,	–	tų,	ku	rie	
ky	la	iš	jos	ir	vyks	ta	pa	gal	ją“.
	 Ug	dy	mui	ir	švie	ti	mui	au	gant	bei	ne	iš
ven	gia	mai	virs	tant	ins	ti	tu	ci	ja,	Curaper
so na lis	tar	nys	tės	Drau	gi	jo	je	ir	to	liau	lie	ka	
iš	šū	kiu	bei	po	rei	kiu	–	juk	bū	ti	ni	so	cia	li	niai	
po	ky	čiai	 vyks	ta	 per	 šir	dies	 at	si	ver	ti	mą,	
kuri	ga	li	pa	sau	ly	je	pa	naikin	ti	skur	dą,	ta
čiau	 to	 ne	no	ri.	 Faberis,	 ku	riam	Šven	to	ji	

Dva	sia	įkvė	pė	troš	ki	mą	bei	vil	tį	
at	lik	ti	Kris	taus	pa	guo	dos	tar	nys
tę,	ga	li	bū	ti	mū	sų	va	do	vas.	Jis	
no	rė	jo	 bū	ti	 tas,	 „ku	ris	 pa	de	da,	
iš	lais	vi	na,	 gy	do,	 va	duo	ja,	 tau
ri	na	ir	stip	ri	na“,	kad	„pa	dė	tų	ne	
tik	 dva	siš	kai,	 bet,	 jei	 ši	 drą	sa	
ir	 vil	tis	 bus	Die	vo	 leis	tos,	 ir	
ma	te	ria	liai,	 kiek	 tik	mei	lė	ga	li	
nu	veik	ti	bet	ku	rio	iš	mū	sų	bro	lių	
sie	lai	ir	kū	nui“.

Iš	va	da
	 Štai	ke	le	tas	pir	mų	jų	Jė	zaus	ben	dra	žy	gių	dva	sin	gu	mo	as	pek	tų,	ku	rie	ir	šian	dien	te	bė	ra	
iš	šū	kis	apaš	ta	li	niam	Jė	zaus	Drau	gi	jos	kū	nui,	kad	Die	vui	tar	nau	tu	me	visa	savo	esybe	ir	
visų	pirma	per	tai,	kaip	mes	iš	gy	ve	na	me	sa	vo	pa	šau	ki	mą;	kad	sek	da	ma	mū	sų	Vieš	pa	tį,	
Drau	gi	ja	su	vok	tų	sa	vo	mi	si	jos	sku	bu	mą,	nes	„pa	kel	ki	te	akis	ir	pa	žiū	rė	ki	te	į	lau	kus	–	jie	
jau	bo	luo	ja	ir	pri	no	kę	pjū	čiai“	(Jn	4,35);	kad	pa	gau	ti	Dva	sios	mes	at	lik	tu	me	guo	dė	jo	
tar	nys	tę,	–	juk	pri	si	kė	lęs	Vieš	pats	tai	da	ro	taip,	kaip	bi	čiu	lis	guodžia	bičiulį.
	 Ju	bi	lie	ji	niais	me	tais	mes	iš	tie	sų	tu	rė	tu	me	pa	si	nau	do	ti	šiais	skir	tin	gais	as	pek	tais	ir	
per	žiū	rė	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mo	bū	dą	bei	im	tis	prie	mo	nių,	kad	cha	riz	mą,	gau	tą	iš	mū	sų	Įkū	rė
jų,	vis	la	biau	iš	gy	ven	tu	me	per	Eu	cha	ris	ti	jos	mai	ti	na	mą	apaš	ta	li	nę	mal	dą,	sa	vo	mi	si	ji	nį	
už	si	de	gi	mą	bei	dva	si	nės	pa	gal	bos	tar	nys	tę	ki	tiems.	Te	gul	pro	vin	ci	jos	bei	re	gio	nai	ne
ven	gia	iš	ryš	kin	ti	ir	ki	tų	as	pek	tų,	la	biau	tin	kan	čių	jų	apaš	ta	li	nė	je	ap	lin	ko	je,	ta	čiau	te	gul	
kiek	vie	nas	pa	si	tik	ri	na	 ir	 su	stip	ri	na	 sa	vo	 iš	ti	ki	my	bę	pa	šau	ki	mui,	 gau	tam	per	 Ig	na	cą,	
Pran	ciš	kų	ir	Pet	rą.	Bū	siu	la	bai	dė	kin	gas,	jei	man	pra	ne	ši	te	apie	sa	vo	pla	nus	ir	ini	cia	ty
vas,	skir	tas	šių	tri	jų	Jė	zaus	ben	dra	žy	gių	pa	mi	nė	ji	mui,	kad	tuo,	kaip	ga	li	mu	įkvė	pi	mo	
šal	ti	niu,	pa	si	da	ly	čiau	su	ki	to	mis	pro	vin	ci	jo	mis	ir	re	gio	nais.
	 Šiems	 šven	tiems	 ir	vai	sin	giems	Me	tams	–	ma	no	ge	riau	si	 lin	kė	ji	mai,	mal	dos	bei	
ma	no	vi	siš	kas	at	si	da	vi	mas	Vieš	pa	ty	je.
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Gimnazi-

	 Šv.	 Ig	na	cas	 Lo	jo	la,	 šv.	 Pran	ciš	kus	
Ksa	ve	ras	ir	pa	lai	min	ta	sis	Pet	ras	Faberis,	
–	Jė	zaus	Drau	gi	jos	pra	di	nin	kai,	ku	rių	ju
bi	lie	ji	nes	su	kak	tis	mi	nė	si	me	ki	tais	me	tais,	
–	yra	ge	ras	pa	vyz	dys	 jė	zui	tų	mo	kyk	lo	se	
dir	ban	tiems	pe	da	go	gams,	šian	die	nos	jau
ni	mo	ug	dy	to	jams.	Ig	na	cas	Lo	jo	la	bu	vo	di
dis	mo	ky	to	jas	ir	dau	ge	lio	žmo	nių	dva	si	nis	
va	do	vas,	Pran	ciš	kus	Ksa	ve	ras	–	aist	rin	gas	
mi	sio	nie	rius,	o	Pet	ras	Faberis	–	oratorius,	
pra	na	šas,	skel	bęs	Ge	rą	ją	Vieš	pa	ties	Nau
jie	ną.	
	 Pe	da	go	gas	visų	pirma	yra	mo	ky	to	jas	
ir	va	do	vas.	Ta	čiau	tas,	ku	ris	ve	da,	yra	ir	
ben	dra	ke	lei	vis.	Jis	ne	tik	mo	ko,	bet	ir	ro	do	
pa	vyz	dį,	ku	riuo	ga	li	sek	ti	ki	ti.	Tik	ras	mo
ky	to	jas	mo	ko	ne	vien	sko	nė	tis	gy	ve	ni	mu,	o	
kaip	gy	ve	ni	mui	su	teik	ti	sko	nio.	Pas	ku	ti	nė
je	gim	na	zi	jos	kla	sė	je	mū	sų	mo	ki	niai	para
šo	sa	vo	gy	ve	ni	mo	credo	ir	di	džiuo	da	mie	si	
iš	si	ne	ša	 iš	mo	kyk	los	 kar	tu	 su	 bran	dos	
ates	ta	tu.	Me	tams	bė	gant	jų	požiūris	grei
čiau	siai	kei	sis,	ta	čiau	pa	lik	da	mi	mo	kyk	lą	
mokiniai	ži	no,	kas	yra	jie	pa	tys,	ko	sie	kia	
gy	ve	ni	me	ir	kas	jiems	svar	biau	sia.	Taip	pat	
jie	tu	ri	ga	li	my	bę	nu	ro	dy	ti,	koks	mo	ky	to
jas,	jų	ma	ny	mu,	bu	vo	ge	riau	sias	va	do	vas.	
Ar	ba	tie	siog	koks	žmo	gus	jiems	yra	pats	
svar	biau	sias.	Žmo	gus,	 ku	riuo	 jie	 ža	vi	si.	
Ma	nau,	 di	de	lis	 lai	mė	ji	mas	 kiek	vie	nai	
mo	kyk	lai,	jei	gu	iš	jos	iš	ei	nan	tys	mo	ki	niai	
sa	vo	šir	dy	se	ir	min	ty	se	iš	si	ne	ša	bent	vie	ną	
mo	ky	to	ją.	

Jėzuitųmokyklos
pedagogas–

mokytojas,misionierius,pranašas

T.WojczechZmudzinski,SJ,
GdyniosPedroArrupės

pedagogųugdymocentrodirektorius

	 Kad	tap	tu	me	svar	būs	sa	vo	mo	ki	niams,	
pri	va	lo	me	 nu	ties	ti	 ben	dra	vi	mo	 til	tus,	 ir	
kiek	vie	nas	ži	no	sa	vo	bū	dą,	kaip	tą	pa	da	ry
ti.	Be	ben	dra	vi	mo	mo	ki	niai	sa	vo	gy	ve	ni	me	
nie	ka	da	ne	at	ras	au	to	ri	te	tin	gų	žmo	nių,	ku
rie	jiems	bū	tų	svar	būs.		
	 Psi	cho	lo	gai	 sako,	 kad	 šiais	 lai	kais	
jau	ni	ems	žmonėms	vis	 sunkiau	 	rasti	au
to	ri	te	tų,	kad	jie	ne	tu	ri	kuo	sek	ti.	Žmo	nės,	
ku	riais	jie	ža	vi	si,	daž	nai	yra	ki	no,	mu	zi
kos	ar	spor	to	įžy	my	bės,	pa	žįs	ta	mos	vien	
iš	te	le	vi	zo	rių	ek	ra	nų.	Tie	sio	gi	nio	ry	šio	su	
jais	nė	ra,	o	iš	to	lo	asmenybe	ža	vė	tis	la	bai	
leng	va.	Tik	ras	mo	ra	li	nis	ug	dy	to	jo	au	to	ri
te	tas	at	si	ran	da	tik	tai	tuo	met,	kai	už	si	mez	ga	
as	me	ni	nis	ry	šys.	Šv.	Ig	na	cas	bu	vo	pui	kus	
au	to	ri	te	tas	sa	vo	se	kė	jams.	Ta	čiau	tuo	pat	
me	tu	ir	la	bai	ge	ras	sa	vo	Mo	ky	to	jo	–	Jė	zaus	
Kris	taus	–	mo	ki	nys.	Jis	mo	kė	si	ir	ki	tus	mo
kė	svars	ty	ti	bei	pri	im	ti	spren	di	mus.	Vi	sų	
pir	ma	per	tei	kė	ne	ži	nias	ar	ko	kius	nors	įgū
džius,	bet	iš	min	tį.	Ma	nau,	mes	ir	gi	tu	ri	me	
tap	ti	mo	ky	to	jais,	vis	la	biau	su	vo	kian	čiais	
ben	dra	vi	mo,	mąs	ty	mo,	svars	ty	mo	svar	bą.	
Juk	svars	ty	mas	yra	vie	nas	svar	biau	sių	Ig
na	co	Lo	jo	los	ug	dy	mo	prin	ci	pų.
	 Antras	da	ly	kas,	ku	rio	ga	li	me	mo	ky	tis	
iš	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro,	–	tai	bū	ti	mo	ky	to
jumi	sio	nie	riu	mi,	t.	y.	mo	ky	to	juat	ra	dė	ju,	
ieš	kan	čiu	nau	jų	bū	dų	pri	ei	ti	prie	mo	ki	nio,	
pa	siek	ti	jo	šir	dį.	Mi	sio	nie	rius	ki	tuo	se	vi	sų	
pir	ma	sten	gia	si	įžvelg	ti	tai,	kas	juo	se	ge
ra	ir	bran	gin	ti	na.	Ly	gin	da	mi	mo	ky	to	ją	su	
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mi	sio	nie	riu	mi	ga	li	me	 ras	ti	 įvai	rių	 są	sa	jų.	
Pvz.,	 vyk	da	mas	 į	 ne	pa	žįs	ta	mą	 ša	lį,	mi
sio	nie	rius	pa	kei	čia	net	sa	vo	ap	ran	gą,	kad	
tap	tų	kuo	pa	na	šesnis	į	vie	tos	gy	ven	to	jus.	
Mo	kyk	lo	je	–	at	virkš	čiai.	Mes	sa	ko	me:	tu	
tu	rė	si	dirb	ti,	mo	ky	tis	taip,	kaip	mes	lie	pia
me.	Mi	sio	nie	rius	sten	gia	si	kal	bė	ti	vie	tos	
gyventojų	kal	ba,	o	mes	sten	gia	mės	įti	kin	ti	
sa	vo	mo	ki	nius,	kad	jie	kal	bė	tų	taip,	kaip	
mes.	Tai	nė	ra	blo	gai,	 ta	čiau	 šis	ug	dy	mo	
prin	ci	pas	 ne	be	tin	ka,	 jei	 no	ri	me	 su	pras	ti	
ki	to	 žmo	gaus	 šir	dies	 kal	bą.	Mes	 tu	ri	me	
tap	ti	mi	sio	nie	riais	ir	kal	bė	ti	čia	bu	vių	kal
ba,	su	si	pa	žin	ti	su	jų	kul	tū	ra,	nors	ji	mums	
ir	at	ro	dy	tų	sub	kul	tū	ra.	Jei	gu	ne	iš	mok	si	me	
jau	ni	mo	 kal	bos,	 ne	su	si	pa	žin	si	me	 su	 jų	
gy	ve	ni	mo	bū	du,	ne	no	rė	si	me	 tie	siog	bū	ti	
kar	tu	 su	 jau	nais	 žmo	nė	mis,	–	ne	tap	si	me	
ge	rais	mi	sio	nie	riais,	va	di	na	si,	ir	pe	da	go
gais.	
	 Pran	cū	zas	 ku	ni	gas	Guy	Gil	ber	t,	 dir
ban	tis	 su	 itin	 sun	kiais	 pa	aug	liais	 iš	 gat
vės,	sa	ko,	kad	no	rė	da	mas	šlo	vin	ti	Die	vą	
jis	pri	va	lo	bū	ti	ty	lus,	nors	kar	tais	ir	no	ri	si	
rėk	ti.	„Jei	gu	vai	kui,	ku	rį	tė	vas	me	tų	me	tais	
muš	da	vo	ar	ki	taip	skau	din	da	vo,	pa	sa	ky	siu,	
kad	Die	vas	yra	mylintis	Tėvas,	jis	pra	dės	
jo	 ne	kęs	ti.	Tad	 ga	liu	 tik	 pa	pras	čiau	siai	
bū	ti,	gy	ven	ti	kar	tu	su	juo	ir	ty	lė	ti.	La	bai	
re	tai	kal	bu	ir	apie	Baž	ny	čią.	Kal	bė	da	mas	
ap	skri	tai	ga	liu	var	to	ti	maž	daug	200	žo	džių,	
nes	toks	vai	kas	dau	giau	jų	ne	mo	ka“,	–	tei
gia	Guy	Gil	ber	t.	Tai	gi	bū	ti	mi	sio	nie	riu	mi	
–	pir	miau	sia	bū	ti	kar	tu	ir	kal	bė	ti	vie	tinių	
kal	ba.
	 Mi	sio	nie	riaus	 prie	šin	gy	bė	 yra	 le	gio
nie	rius,	pa	sam	dy	tas	tam	tik	rai	mi	si	jai	at
lik	ti.	Jis	tai	da	ro	ne	iš	idė	jos,	o	už	pi	ni	gus.	
Legionierius	 taip	 pat	 iš	moks	ta	 vie	ti	nių	
kal	bą,	 tu	ri	 pri	si	tai	ky	ti	 prie	 jį	 supančių	
žmo	nių,	ta	čiau	yra	su	si	tel	kęs	tik	į	tai,	ką	
pri	va	lo	at	lik	ti.	Ir	mes	–	tiek	jė	zui	tų,	 tiek	
ki	to	se	mo	kyk	lo	se	–	tu	ri	me	žmo	nių,	ku	rie	
yra	vi	siš	kos	mi	sio	nie	rių	prie	šin	gy	bės.	Jie	
ne	dirbs,	jei	gu	už	tai	ne	gaus	at	ly	gio.	Yra	ir	
mo	ki	nių,	ku	rie	mokosi	tik	dėl	pa	žy	mių	ar	

tuo	met,	kai	juos	gi	ria.	Šiuo	atveju	ir	mo	ky
to	jams,	ir	mo	ki	niams	rei	kia	per	žvelg	ti	sa	vo	
mo	ty	va	ci	ją	–	juk	es	ame	pa	siųs	ti	pa	sau	lio	
keis	ti	jį	kur	da	mi.	
	 Tre	čio	ji	 as	me	ny	bė	–	Pet	ras	Faberis	–	
ora	to	rius	ir	pa	na	šas.	Tik	riau	siai	kiek	vie	nas	
ži	no,	kaip	mo	kyk	los	ben	druo	me	nė	ža	lo	jama,	
kai	kalbama	netiesa.	Pra	na	šas	–	tai	žmo	gus,	
at	sklei	džian	tis	da	ly	kų	es	mę	bei	pras	mę	ir	ne
bi	jan	tis	sa	ky	ti	tie	sos.	Jis	re	gi	Die	vą	vi	suo	se	
kū	ri	niuo	se,	net	su	dė	tin	go	se	gy	ve	ni	mo	si	tu
a	ci	jo	se	at	ras	da	mas	tei	gia	mų	jos	pu	sių.	Tai	
žmo	gus,	į	vis	ką	žvel	gian	tis	per	ver	ty	bių	priz
mę,	o	ne	per	tai,	kaip	įvykius	vertina	spauda.	
Laik	raš	čių	pir	muo	siuo	se	pus	la	piuo	se	–	vien	
skan	da	lin	gos,	blo	gos	nau	jie	nos.	Mes,	jė	zui	tų	
mo	kyk	lų	pedagogai,	ne	ga	li	me	to	perkelti	į	
sa	vo	pa	mo	kas.	
	 Dirb	da	mas	 su	mo	ky	to	jais	 vie	na	me	
Pie	tų	Len	ki	jos	mies	te,	 jų	 tei	ra	vau	si	apie	
tei	gia	mus	įvai	rių	su	dė	tin	gų	at	ve	jų	as	pek
tus.	Kon	teks	tas	 bu	vo	 la	bai	 keb	lus,	 nes	
iš	va	ka	rė	se	ta	me	mies	te	bu	vo	nu	žu	dy	ti	du	
po	li	ci	nin	kai.	Aš	su	ri	zi	ka	vau	ir	pa	klau	siau	
mo	ky	to	jų:	 ar	 jūs	ma	to	te	 ko	kią	 nors	 tei
gia	mą	šios	tra	ge	di	jos	pu	sę?	Be	je,	vie	nas	
iš	 žu	vu	sių	jų	 bu	vo	 tos	 jėzuitų	mo	kyk	los	
alum	nas,	 pui	kus	 žmo	gus.	 Jis	 skubėjo	 į	
ba	rą,	no	rė	da	mas	ap	gin	ti	žmo	nes	nuo	nak	tį	
ten	siau	tė	ju	sios	šut	vės.	Ir	bu	vo	nu	žu	dy	tas.	
Klaus	da	mas	apie	tei	gia	mą	šios	tra	ge	di	jos	
aspektą	ma	niau,	 kad	mo	ky	to	jai	 pri	baigs	
ma	ne	 pa	tį.	Bet	 vie	na	 vy	res	nio	 am	žiaus	
mo	ky	to	ja	pa	kė	lė	ran	ką	ir	pa	sa	kė:	„Galiu	
pasakyti,	kas	yra	tei	gia	ma	šioje	situacijo
je“.	Vi	si	nu	ste	bę	at	sig	rę	žė.	 Ji	 tę	sė:	 „Ogi	
tai,	kad	šiais	lai	kais	dar	yra	žmo	nių,	pa	si
ry	žu	sių	au	ko	tis,	kad	ap	gin	tų	ki	tus“...
	 2006ai	siais,	ju	bi	lie	ji	niais	Jė	zaus	Drau
gi	jos	me	tais,	mąs	ty	da	mi	 apie	 pe	da	go	go	
pa	šau	ki	mą	bei	mo	ky	to	jų	ug	dy	mo	ypa	ty	bes	
ga	li	me	pri	si	min	ti	ir	šias	įžval	gas,	pa	rem	tas	
tri	jų	žy	miau	sių	Jė	zaus	Drau	gi	jos	pra	di	nin
kų	pa	vyz	džiu.	
	 Ped	ro	Ar	ru	pės	pe	da	go	gų	ug	dy	mo	cen
tre	bė	gant	me	tams	su	pra	to	me,	kad	ugdant	

Gimnazijose
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mo	ky	to	jus	bū	ti	ni	tam	tik	ri	po	ky	čiai.	
 Pirmasis svar	bus	pokytis	 –	 tai	 per
ėji	mas	 nuo	 in	di	vi	du	a	laus	 to	bu	li	ni	mo	si	
prie	ben	druo	me	ni	nio	ug	dy	mo.	Dau	gu	ma	
mo	kyk	lų	pedagogų	ži	nių	ir	kva	li	fi	ka	ci	jos	
ly	gį	sten	gia	si	kel	ti	siųs	da	mos	juos	į	to	bu
li	ni	mo	si	 kur	sus.	 Po	ku	rio	 lai	ko	 su	grį	žęs	
į	mo	kyk	lą	 toks	mo	ky	to	jas	ži	no	dau	gy	bę	
nau	jų	mo	ky	mo	me	to	dų,	 su	 ku	riais	 dar	
nė	ra	 su	si	pa	ži	nę	 jo	 ko	le	gos,	 tad	 jis	 no	ri	
juos	mo	ky	ti.	Ka	dan	gi	 į	 kur	sus	 daž	niau
siai	 siun	čia	mi	 jau	nes	ni	mo	ky	to	jai,	 jiems	
tik	rai	ne	leng	va	įti	kin	ti	pa	ty	ru	sius	ko	le	gas,	
mo	kyk	lo	je	dir	ban	čius	20–30	me	tų.	Dėl	to	
bū	ti	na	ug	dy	ti	vi	są	mo	kyk	los	ben	druo	me
nę.	
 Antrasispokytis	–	nuo	frag	men	tiš	kų	
pa	stan	gų	 ge	rin	ti	mo	ky	to	jų	 ži	nias	 bū	ti	na	
per	ei	ti	prie	nuo	sek	laus,	struk	tū	riško	jų	la
vi	ni	mo	pla	no,	ap	iman	čio	įvai	rius	žmo	gaus	
as	me	ny	bės	as	pek	tus.	
 Trečiasispokytis–	nuo	įpras	to	bū	do,	
kai	 nau	jas	 ži	nias	mo	ky	to	jams	 per	duo	da	
eks	per	tai,	 per	ei	ti	 prie	 to,	 kad	mo	ky	to	jai	
pa	tys	 la	vin	tų	si	 ir	 švies	tų	 ki	tus mo	ky	da
mie	si	 ben	dra	dar	biau	ti.	 Jei	gu	 eks	per	tų	
pa	stan	go	mis	 įsi	stei	gia	 pe	da	go	gų	 sa	viš
vie	tos	gru	pe	lės,	tuomet	dar	bas	iš	tie	sų	yra	
sėk	min	gas	ir	vai	sin	gas.	Ge	riau	sias	da	ly	kas	
šio	se	 gru	pe	lė	se	 yra	 pa	vyz	džių	 stu	di	ja	vi
mas,	kai	ana	li	zuo	ja	mos	tik	ros	si	tu	a	ci	jos,	
su	si	klos	čiu	sios	savo	ar	kitoje	mo	kyk	lo	se.
 Ketvirtasispokytis	 –	 per	ėji	mas	nuo	
ug	dy	to	jųva	dy	bi	nin	kų,	 ku	rie	 rū	pi	na	si	
vien	 per	so	na	lo	mo	ky	mu,	 prie	 kon	sul
tan	tųpatarėjų,	 padedančių	mokytojui	 jo	
profesijos	kelionėje.
 Penktasis pokytis	 –	 ug	dy	ti	 ne	 vien	
pe	da	go	gus	 kaip	 svar	biau	sius	mo	kyk	los	
dar	buo	to	jus,	bet	vi	są	mo	kyk	los	ben	druo
me	nę	–	ne	tik	ad	mi	nist	ra	ci	ją,	ap	tar	nau	jan	tį	
per	so	na	lą,	bet	ir	moks	lei	vių	tė	vus.	Mū	sų	
mo	kyk	lo	se	dir	ba	ne	tik	pui	kūs	mo	ky	to	jai,	
bet	 ir	 są	ži	nin	gi,	 dori	 ad	mi	nist	ra	ci	jos	 bei	
ap	tar	nau	jan	čio	per	so	na	lo	dar	buo	to	jai,	ku
rių	į	mo	ky	mus	kaž	ko	dėl	ne	įtrau	kia	me.	

 Šeštasis pokytis	 –	 tei	gia	mų	 he	ro	jų,	
pa	vyz	džių	ne	be	ieš	ko	ki	me	pra	ei	ty	je	ar	ki
tuo	se	kraš	tuo	se.	Ras	ki	me	jų	tarp	mū	sų!
	 ...Baig	da	mas	 no	rė	čiau	 pa	teik	ti	 kaip	
tik	to	kį	pa	vyz	dį.	Vie	nos	JAV	jė	zui	tų	mo
kyk	los	di	rek	to	rius,	sa	vo	mo	ky	to	jams	kal
bė	da	mas	 apie	cura personalis	 –	 dė	me	sį	
kiek	vie	nam	mo	ki	niui,	–	pa	pa	sa	ko	jo	apie	
Te	dį,	ku	ris	anks	čiau	mo	kė	si	jų	gim	na	zi	jo
je.	Į	pa	mo	kas	berniukas	at	ei	da	vo	ne	val	gęs,	
ne	si	prau	sęs	 –	 prieš	me	tus	 bu	vo	mi	ru	si	
ma	ma	ir	juo	rū	pi	no	si	tik	tai	tė	vas.	Te	džio	
pa	žy	miai	bu	vo	pras	ti.	Vai	kai	daž	nai	iš	jo	
šai	py	da	vo	si,	 kla	sė	je	 jis	 ne	tu	rė	jo	 drau	gų.	
Kartą	bu	vo	mo	ky	to	jos	gim	ta	die	nis.	Mo
ki	niai	jai	įtei	kė	gė	lių,	do	va	nė	lę.	Te	dis	taip	
pat	no	rė	jo	ką	nors	pa	do	va	no	ti,	 ta	čiau	 jo	
do	va	na	bu	vo	įvy	nio	ta	 į	pil	ką,	su	lam	dy	tą	T.

	V
.	S
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po	pie	rių	 ir	 kė	lė	 vai	kų	 juo	ką.	 Iš	vy	nio	ju
si	 ry	šu	lė	lį,	mo	ky	to	ja	 ten	 ra	do	 žie	dą	 be	
aku	tės	ir	apy	ran	kę.	Ji	pa	dė	ko	jo,	už	si	se	gė	
apy	ran	kę	 ir	už	si	mo	vė	žie	dą.	Po	 sa	vai	tės	
Te	dis	pa	ste	bė	jo,	kad	mo	ky	to	ja	 te	be	mū	vi	
jo	do	va	no	tą	žie	dą,	ir	pra	ta	rė:	„No	riu	pa
dė	ko	ti,	kad	jūs	pri	ėmė	te	ma	no	do	va	ną	ir	
kad	vis	dar	ne	šio	ja	te	šį	žie	dą,	nes	tai	pats	
bran	giau	sias	 daik	tas,	 ku	ris	man	 li	ko	 po	
ma	mos	mir	ties,	o	jūs	la	bai	į	ją	pa	na	ši“...	
	 Ki	tais	me	tais	Te	džio	tė	vas	ga	vo	nau	ją	
dar	bą	ir	jie	per	si	kė	lė	gy	ven	ti	ki	tur.	Ry	šys	
nu	trū	ko.	Tik	tai	pra	ėjus	še	še	riems	me	tams	
mo	ky	to	ja	ga	vo	Te	džio	laiš	ką.	Jis	ra	šė,	kad	
vis	dar	ją	pri	si	me	na,	o	šiuo	me	tu	stu	di	juo
ja	ge	riau	sia	me	sa	vo	mies	to	uni	ver	si	te	te	ir	
sva	jo	ja	 tap	ti	 gy	dy	to	ju.	 Po	 tre	jų	 ket	ve	rių	
me	tų	mo	ky	to	ja	ga	vo	dar	vie	ną	laiš	ką.	Te	dis	
jau	ren	gė	si	tap	ti	me	di	ku.	Dar	po	pen	ke	rių	
me	tų	mo	ky	to	ja	 ga	vo	 laiš	ką,	 pa	žy	mė	tą	
Te	džio,	 kaip	 gy	dy	to	jo,	 spau	du.	 Laiš	ke	
jis	pa	sa	ko	jo	apie	sa	vo	bū	si	mą	ją	žmo	ną	ir	
kvies	da	mas	at	vyk	ti	į	ves	tu	ves	mo	ky	to	jos	
pra	šė,	kad	per	iš	kil	mes	ji	sė	dė	tų	vie	to	je,	
ku	rią	šiaip	tu	rė	tų	už	im	ti	jo	ma	ma...	Pa	pa
sa	ko	jęs	šią	is	to	ri	ją,	mo	kyk	los	di	rek	to	rius	
pa	pra	šė	vie	ną	jau	ke	le	rius	me	tus	pen	si	jo	je	
bu	vu	sią	mo	ky	to	ją	pri	ei	ti	prie	mik	ro	fo	no	ir	
pra	tęs	ti	jo	pa	sa	ko	ji	mą...	
	 ...Toks	ir	yra	jė	zui	tų	bei	jų	gim	na	zi	jų	
pe	da	go	gų	 bū	das	mo	ky	ti	 –	 ne	 gra	žio	mis	
idė	jo	mis,	o	pa	pras	tais	pa	vyz	džiais,	ro	do
mais	tė	vų,	mo	ky	to	jų,	ben	dra	moks	lių.	Ug
dy	mas	ne	įma	no	mas	be	glau	džių	tar	pu	sa	vio	
san	ty	kių,	o	jie	už	si	mez	ga	ir	mū	sų	mo	kyk
los	 tam	pa	 tik	ro	mis	ben	druo	me	nė	mis,	 jei	
mes,	pe	da	go	gai,	iš	tie	sų	es	ame	Mo	ky	to	jai,	
mi	sio	nie	riai	ir	pra	na	šai.	

 Parengta pagal pranešimą, skaitytą
tarptautinėjemokslinėje konferencijoje
„Jėzuitų švietimas: praeitis ir dabartis“,
surengtojeVilniaus jėzuitųgimnazijosat
kūrimo10mečiuipaminėti

 PirmojiVilniausjėzuitųgimnazija – 
CollegiumVilnenseSocietatisJesu	–	bu	vo	
ati	da	ry	ta	 1570	m.	 lie	pos	 17	 d.	Vil	niaus	
vysk.	Va	le	ri	jo	no	Pro	ta	se	vi	čiaus	rū	pes	čiu.	
Vys	ku	pas	 pa	si	kvie	tė	 jė	zui	tus,	 kad	 jie	
pa	dė	tų	 ko	vo	ti	 su	 Lie	tu	vo	je	 plin	tan	čiu	
pro	tes	tan	tiz	mu,	 o	 pir	miau	sia	 pa	kel	tų	
švie	ti	mo	ly	gį,	įsteig	da	mi	mo	kyk	lą.	Jė	zui
tų	ko	le	gi	jos,	da	bar	 sa	ky	tu	me,	vi	du	ri	nės	
mo	kyk	los	 ar	ba	 gim	na	zi	jos,	 įstei	gi	mas	
bu	vo	svar	bus	įvy	kis,	nes	tai	bu	vo	pir	mo	ji	
to	kio	ti	po	mo	kyk	la	vi	so	je	Lie	tu	vo	je.	Iki	
tol	vei	kė	tik	tai	pra	di	nėms	mo	kyk	loms	pri
lygs	tan	čios	pa	ra	pi	nės	mo	kyk	los,	ku	rio	se	
mo	kė	skai	ty	ti,	ra	šy	ti,	skai	čiuo	ti,	gie	do	ti	
ir	 ti	kė	ji	mo	tie	sų.	Tad	ga	li	ma	teig	ti,	kad	
jė	zui	tai	 yra	 vi	du	ri	nės,	 o	 po	 ke	le	to	me
tų	–	ir	aukš	to	sios	mo	kyk	los	pra	di	nin	kai	
Lie	tu	vo	je,	nes	ša	lia	ko	le	gi	jos	pra	si	de	da	ir	
aukš	to	jo	moks	lo	stu	di	jos.	Šiek	tiek	sun	ku	
at	skir	ti	 pir	mą	ją	Vil	niaus	 gim	na	zi	ją	 nuo	
uni	ver	si	te	to,	 nes	 to	je	 pa	čio	je	Vil	niaus	
jė	zui	tų	 ko	le	gi	jo	je	 („aka	de	mi	nė	je	 ko	le
gi	jo	je“)	buvo	ir	gim	na	zi	ja,	 ir	dėstomos	
universitetinės	 disciplinos	 –	 fi	lo	so	fi	ja,	
te	olo	gi	ja	bei	tei	sė.	
	 Jė	zui	tų	mo	kyk	lo	je	dės	ty	mo	tu	ri	nys	bu
vo	kla	si	ki	nis	fi	lo	lo	gi	nis,	t.	y.	mo	ki	niai	mo
kė	si	ra	šy	ti	ir	kal	bė	ti	lo	ty	niš	kai.	Tam	skir	tos	
5–7	me	tų	stu	di	jos.	Mo	kyk	la	su	dės	to	mą	ja	
lo	ty	nų	kal	ba	bu	vo	pa	trauk	li	ir	pri	ei	na	ma	ne	
vien	Lie	tu	vos,	bet	ir	gre	ti	mų	kraš	tų	moks
lei	viams.	Jo	je	mo	kė	si,	ži	no	ma,	ber	niu	kai;	
kil	min	gos	ka	ta	li	kės	mer	gai	tės	iš	si	la	vi	ni	mą	
ga	lė	jo	gau	ti	tik	tai	mo	te	rų	vie	nuo	ly	nuo	se.	
Skir	tin	gai	nei	vė	liau	įsteig	to	se	jė	zui	tų	mo
kyk	lo	se,	šio	je	moks	las	bu	vo	ne	mo	ka	mas.	
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(tra	ge	di	jo	mis	ir	ko	me	di	jo	mis)	ir	dia	lo	gais	
(kai	ke	le	tas	žmo	nių	de	kla	muo	ja	li	te	ra	tū	ri	nį	
teks	tą	be	sce	ni	nio	veiks	mo).	Dau	giau	sia	
dia	lo	gų	ir	dra	mų,	ma	tyt,	dėl	to,	kad	vie	tos	
vi	suo	me	nė	mė	go	 te	at	ralizuotus	 re	gi	nius,	
bu	vo	sta	to	ma	Lie	tu	vo	je	ir	Len	ki	jo	je	–	ke	lis	
kar	tus	dau	giau	ne	gu	ki	to	se	Eu	ro	pos	jė	zui
tų	 pro	vin	ci	jo	se.	Vai	di	ni	mai	 daž	niau	siai	
vyk	da	vo	lo	ty	niš	kai,	vie	tos	kal	ba	trum	pai	
pa	aiš	ki	nant,	kas	bus	vai	di	na	ma.	
	 Nuo	XVI	II	a.	bu	vo	per	ei	ta	prie	len	kų	
kal	bos,	į	spek	tak	lius	įves	ta	mu	zi	ka	ir	šo	kis.	
XVI	II	a.	vi	du	ry	je	pra	si	de	da	ir	ba	le	to	pa
sta	ty	mai,	tad	ga	li	ma	sa	ky	ti,	kad	Lie	tu	vos	
ba	le	to	is	to	ri	ja	taip	pat	pra	si	de	da	Vil	niaus	
jė	zui	tų	 gim	na	zi	joje.	 XVI	II	 a.	 įreng	ta	
pir	mo	ji	 te	at	ro	 sa	lė,	 ap	rū	pin	ta	 rei	kia	mais	
sce	nos	įren	gi	niais.	At	si	ran	da	ir	spe	cia	lūs	
bal	ko	nai	 jė	zui	tams,	kad	 jie,	bū	da	mi	vie
nuo	liai,	 te	at	ro	 pa	sta	ty	mus	ga	lė	tų	 ste	bė	ti	
at	ski	rai	nuo	pa	sau	lie	čių.	Da	bar	ti	nė	Te	at	ro	
sa	lė	Vil	niaus	 uni	ver	si	te	to	 cen	tri	niuo	se	
rū	muo	se	yra	šios	jė	zui	tų	te	at	ro	tra	di	ci	jos	
liu	dy	to	ja.
	 Jė	zui	tų	ko	le	gi	jo	je	vei	kė	Ma	ri	jos	so	da
li	ci	ja,	ku	riai	pri	klau	sė	mo	ki	nių	eli	tas	–	pa
tys	kil	min	giau	si	ir	pa	žan	giau	si	mo	ki	niai.		
Jos	 na	riai	 gy	ve	no	 in	ten	sy	ves	nį	 dva	si	nį	
gy	ve	ni	mą,	tu	rė	jo	daž	niau	prak	ti	kuo	ti	sak
ra	men	tus,	re	gu	lia	riai	su	si	tik	ti	su	dva	sios	
tė	vu,	lai	ky	tis	įvai	rių	at	gai	los	prak	ti	kų	bei	
už	si	im	ti	ar	ti	mo	mei	lės	dar	bais	–	pa	tar	nau
ti	li	go	niams,	varg	šams	ir	ka	li	niams.	
	 Pir	mo	ji	Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	ja	
ko	le	gi	ja	 vei	kė	 tol,	 kol	Lie	tu	vo	je	 dar	ba
vo	si	jė	zui	tai	–	iki	1773	m.	Jė	zui	tų	or	di	ną	

Be	to,	mo	kyk	la	tu	rė	jo	ir	ke	le	tą	ne	mo	ka	mų	
ben	dra	bu	čių.
	 Pir	mo	sios	 gim	na	zi	jos	 kla	sės	 įsi	kū	rė	
vie	no	je	 da	bar	ti	nių	Vil	niaus	 uni	ver	si	te	to	
cen	tri	nių	rū	mų,	ku	riuos	jė	zui	tams	nu	pir	ko	
fun	da	to	rius,	da	ly	je.	1571	m.,	kai	jė	zui	tams	
pa	sky	rė	Šv.	Jo	no	baž	ny	čią,	jiems	ati	te	ko	
ir	kle	bo	ni	jos	na	mas	da	bar	ti	nia	me	uni	ver
si	te	to	Di	džia	ja	me	kie	me.	Į	tą	na	mą	ir	bu	vo	
iš	kel	tos	kla	sės.
	 Mo	ki	nių	skai	čius	ko	le	gi	jo	je	svy	ra	vo.	Iš	
pra	džių	jų	bū	ta	ke	lias	de	šimt,	vė	liau	–	ke	li	
šim	tai,	pas	kiau	siai	–	net	per	tūks	tan	tį.	Pa
ly	gi	nti	 su	 vė	liau	 at	kur	to	sio	mis,	mo	ki	nių	
skai	čiu	mi	tai	bu	vo	di	džiau	sia	jė	zui	tų	gim
na	zi	ja.	XVI	II	a.	vi	du	ry	je	mo	ky	mas	bu	vo	
pe	ro	rien	tuo	tas	nuo	kla	si	ki	nių	hu	ma	ni	ta	ri
nių	stu	di	jų	prie	mo	der	nes	nių:	įves	tas	kal	bų	
–	pran	cū	zų,	vė	liau	vo	kie	čių	–	dės	ty	mas	bei	
nau	ji	da	ly	kai	–	is	to	ri	ja	ir	ge	og	ra	fi	ja.	Mo
kyk	la	tei	kė	to	kį	iš	si	la	vi	ni	mą,	kad	žmo	gus	
ga	lė	tų	 reikš	tis	 vi	suo	me	ni	nia	me	 gy	ve	ni
me	–	sa	ky	ti	kal	bas,	da	ly	vau	ti	po	li	ti	niuo	se	
de	ba	tuo	se.
	 Ryš	kiau	sia	to	me	to	as	me	ny	bė,	su	sie	ta	
su	ko	le	gi	ja,	yra	Mo	tie	jus	Ka	zi	mie	ras	Sar
bie	vi	jus	–	„Šiau	rės	Ho	ra	ci	jus“,	vie	ne	rius	
me	tus	čia	dės	tęs	re	to	ri	ką.	Ko	le	gi	jo	je	daž
niau	siai	 dės	ty	da	vo	 jė	zui	tai	 scho	las	ti	kai,	 
t.	 y.	 stu	den	tai,	 da	rydami	 per	trau	ką	 tarp	
sa	vo	stu	di	jų	ar	ba	po	jų.	Ir	tik	tai	pas	ku	ti	nė
je,	re	to	ri	kos,	kla	sė	je,	jau	dės	ty	da	vo	tė	vas	
jė	zui	tas.	Aka	de	mi	nės	jė	zui	tų	kar	je	ros	vir
šū	nė	bu	vo	te	olo	gi	jos	dės	ty	mas.
	 Jė	zui	tų	švie	ti	mo	sis	te	ma	XVI–X	VI	II	a.	
ypač	gar	sė	jo	te	at	ru	–	įvai	rio	mis	dra	mo	mis	
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už	da	rius,	 ko	le	gi	jauni	ver	si	te	tas	 per	ėjo	
vals	ty	bės	ži	nion	ir	iš	pra	džių	bu	vo	re	or	ga
ni	zuo	tas	į	Vy	riau	si	ą	ją	Lie	tu	vos	mo	kyk	lą,	
pa	val	džią	Edu	ka	ci	jos	ko	mi	si	jai,	o	vė	liau	
–	į	ca	ro	val	džios	1803	m.	įsteig	tą	Im	pe
ra	to	riš	ką	jį	Vil	niaus	uni	ver	si	te	tą.	1832	m.	
už	da	ry	tas	uni	ver	si	te	tas	bu	vo	at	kur	tas	1919	
m.,	ta	čiau	jė	zui	tams	jis	ne	be	pri	klau	sė.
	 1919	m.	ba	lan	dį,	len	kams	iš	Vil	niaus	
iš	vi	jus	 bol	še	vi	kus,	 prie	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čios	 atsi	kū	rė	Len	ki	jos	 pro	vin	ci	jos	
jė	zui	tai,	ku	riems	bu	vu	sius	jė	zui	tų	pa	sta	tus	
per	da	vė	Vil	niaus	vys	ku	pas	Jur	gis	Ma	tu	lai
tis.	1921	m.	se	nuo	sio	se	pro	fe	sų	na	muo	se	
jė	zui	tai	 ati	da	rė	 ber	niu	kų	gim	na	zi	ją.	 Pir
mai	siais	me	tais	ją	lan	kė	135	moks	lei	viai.	
Gim	na	zi	jos	sta	tu	są	mo	kyk	la	ga	vo	1922	m.	
ir	ofi	cia	liai	va	di	no	si	Tėvųjėzuitųgimna-
zijaVilniuje.	Gim	na	zi	ją	no	rė	ta	pa	va	din	ti	
šv.	Kazi	mie	ro	var	du,	 ta	čiau	 jis	 jau	bu	vo	
su	teik	tas	 ki	tai	Vil	niaus	 gim	na	zi	jai.	Ne
pai	sant	to,	šv.	Ka	zi	mie	ras	bu	vo	lai	ko	mas	
gim	na	zi	jos	glo	bė	ju,	jo	šven	tė	vi	sa	da	iš	kil
min	gai	švęs	ta.
	 Iš	pra	džių	pa	tal	po	mis	da	li	jo	si	 ir	 į	se
nuo	sius	pro	fe	sų	na	mus	at	sikė	lę	jė	zui	tai,	ir		
gim	na	zi	jos	kla	sės.	1927–1928	m.	mo	kyk	la	
per	si	kė	lė	 į	 da	bar	ti	nį	mo	kyk	los	 pa	sta	tą.	
1933–1938	m.	 bu	vo	pri	sta	ty	tas	 tre	čia	sis	
gim	na	zi	jos	 aukš	tas.	Mo	kyk	la	 jau	 at	ro	dė	
pa	na	šiai	kaip	da	bar,	vie	na	me	kor	pu	se	bu	vo	
įreng	tas	iki	šiol	iš	li	kęs	pla	tus	ko	ri	do	rius.	
1928	m.	gim	na	zi	ją	bai	gė	pir	mo	ji	lai	da.	
	 Tuo	me	tu	gim	na	zi	ja	bu	vo	šeš	ta	pa	gal	
dy	dį	Vil	niu	je	ir	tre	čia	–	ber	niu	kų	mo	kyk	la.	
Moks	las	bu	vo	mo	ka	mas,	ta	čiau	rei	kia	ma	
su	ma	ne	vi	sa	da	su	ren	ka	ma,	 tad	 trū	ku	mą	
tek	da	vo	 pa	deng	ti	 iš	 jė	zui	tų	 lė	šų.	Mo	ki
niams,	ku	rie	bu	vo	ne	vil	nie	čiai,	nu	pirk	tas	
erd	vus	 ir	 pa	to	gus	 ben	dra	bu	čio	 pa	sta	tas,	
ta	čiau,	skir	tin	gai	nei	pir	mo	sios	gim	na	zi	jos	
lai	kais,	gy	ve	ni	mas	ben	dra	bu	ty	je	ne	pi	giai	
kai	na	vo.Tar	pu	ka	rio	gim	na	zi	jo	je	bu	vo	dės
to	mos	pran	cū	zų,	vo	kie	čių,	 len	kų,	 lo	ty	nų	
kal	bos,	 fi	lo	so	fi	jos	 įva	das,	ma	te	ma	ti	ka,	
pie	ši	mas,	 dai	na	vi	mas,	 is	to	ri	ja,	 bio	lo	gi	ja,	

ge	og	ra	fi	ja,	fi	zi	ka,	che	mi	ja,	dar	bai	ir	gim
nas	ti	ka.	 Spor	to	 sa	lė	 įreng	ta	 da	bar	ti	nė	je	
gim	na	zi	jos	ak	tų	 sa	lė	je.	Gim	na	zi	jo	je	 taip	
pat	bu	vo	 ir	 te	at	ro	sa	lė,	vei	kė	dvi	bib	lio
te	kos	 –	mo	ky	to	jams	 ir	mo	ki	niams.	 Per	
ka	rą	jų	rin	ki	niai	iš	si	bars	tė	net	po	gre	ti	mas	
vals	ty	bes.	
	 Iš	pra	džių	gim	na	zi	ja	tra	di	ciš	kai	bu	vo	
hu	ma	ni	ta	ri	nė,	vė	liau	vy	res	nio	sio	se	kla	sė
se	įves	ta	ir	gam	ta	moks	li	nė	kryp	tis,	ku	rią	
rin	ko	si	 dau	gu	ma	moks	lei	vių.	Mo	ki	nių	
skai	čius	 kla	sė	se	 svy	ra	vo	 nuo	30	 iki	 40.	
Mo	ky	tis	bu	vo	sun	ku,	nes	kel	ti	ga	na	aukš
ti	rei	ka	la	vi	mai,	o	pa	žy	mių	šykš	tė	ta.	Ga	na	
daž	nai	mo	ki	niai	lik	da	vo	ant	riems	me	tams	
ar	ba	per	ei	da	vo	į	ki	tą	mo	kyk	lą.	Gim	na	zi	jo
je	mo	kė	jė	zui	tai	ir	pa	sau	lie	čiai	vy	rai,	o	1939	
m.	mo	kyk	lą	 su	lie	tu	vi	nus	 –	 ir	 pir	mo	sios	
mo	ky	to	jos	mo	te	rys.	
	 Tar	pu	ka	rio	gim	na	zi	jo	je	vei	kė	An	ge	lų	
Ka	ra	lie	nės	 ir	 šv.	Ka	zi	mie	ro	 so	da	li	ci	ja,	
tu	rė	ju	si	dvi	sek	ci	jas	–	apo	lo	ge	ti	nęeu	cha
ris	ti	nę	ir	mi	si	ji	nę,	nuo	1925	m.	–	skau	tus	
pri	me	nan	ti	har	ce	rų	or	ga	ni	za	ci	ja,	vė	liau	–	
ka	ri	nio	pa	ren	gi	mo,	me	ni	nės	bei	moks	li	nės	
kryp	ties	bū	re	liai,	cho	ras,	or	kest	ras,	džia	zo	
mu	zi	kos	gru	pė.
	 1938–1939	moks	lo	me	tais	gim	na	zi	jo	je	
mo	kė	si	580	moks	lei	vių.	Lie	tu	vai	at	ga	vus	
Vil	nių,	jė	zui	tų	ge	ne	ro	lo	dek	re	tu	gim	na	zi	ja	
per	duo	ta	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lo	ju
ris	dik	ci	jai	ir	re	or	ga	ni	zuo	ta	į	Kau	no	jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	fi	lia	lą.	Dės	ty	mo	sis	te	ma	ne	si
kei	tė,	 tik	tai	 bu	vo	 įves	tas	 lie	tu	vių	kal	bos	
dės	ty	mas,	Lie	tu	vos	is	to	ri	ja	ir	ge	og	ra	fi	ja.	
	 1940	m.	 už	ėjus	 so	vie	tams,	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	ja	 už	da	ry	ta,	mo	kyk	la	 iš	 es	mės	
per	tvar	ky	ta.	 Po	ka	rio	me	tais	 gim	na	zi	jos	
pa	tal	po	se	ati	da	ry	ta	Vil	niaus	pir	mo	ji	ber
niu	kų	gim	na	zi	ja,	 vė	liau	per	tvar	ky	ta	 į	A.	
Vie	nuo	lio	vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą.
	 Ka	dan	gi	 bu	vu	sios	Vil	niaus	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	pa	sta	tas	il	gai	niui	pra	dė	jo	griū
ti,	1982	m.	jis	pra	dė	tas	re	konst	ruo	ti,	o	A.	
Vie	nuo	lio	mo	kyk	la	 iš	kelta	 į	 pa	tal	pas	už	
Auš	ros	Var	tų.	1989–1990	m.	jė	zui	tams	iš
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ėjus	iš	po	grin	džio,	pastato	re	mon	to	dar	bai	
prak	tiš	kai	bu	vo	vos	pra	dė	ti.	1989	m.	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	va	do	vy	bė	pe	rė	mė	 tuo	
me	tu	 jos	 pastate	 vei	ku	sią	mo	kyk	lą	 kar
tu	su	mo	ky	to	jais	ir	mo	ki	niais,	o	Vil	niu	je	
bu	vo	ke	lia	mas	klau	si	mas,	 ar	 su	sig	rą	žin	ti	
tra	di	ci	nė	je	bu	vu	sios	gim	na	zi	jos	vie	to	je	jau	
sep	ty	nio	li	ka	me	tų	 sto	vin	čius	 griu	vė	sius,	
ar	kur	nors	mies	to	pa	kraš	ty	je	sta	ty	ti	nau	ją	
gim	na	zi	ją.	Nu	tar	ta	re	mon	tuo	ti	se	ną	ją.	
	 1989	m.	lap	kri	čio	1	d.,	kai	pa	sta	tai	dar	
ne	bu	vo	grą	žin	ti	jė	zui	tams,	di	di	nant	kam	ba
rius	se	no	jo	je	jė	zui	tų	re	zi	den
ci	jo	je,	lū	žo	aukš	tų	per	dan	gos	
ir	pa	sta	tas	nuo	ket	vir	to	aukš	to	
su	griu	vo	į	rū	sį.	Li	ko	tik	sie
nos.	Tai,	 ką	 da	bar	ma	to	me	
gim	na	zi	jos	ad	mi	nist	ra	ci	nia	me	
pa	sta	te,		sta	ty	ta	iš	nau	jo.	Tad	
ati	duo	dant	pa	sta	tus	jė	zui	tams,	
se	no	ji	 jų	 re	zi	den	ci	jos	 da	lis	
bu	vo	 tar	si	 su	bom	bar	duo	ta.	
Gim	na	zi	jos	pa	sta	tų	būk	lė	ir	gi	
bu	vo	bai	si.
	 1994	m.	 lap	kri	čio	 11	 d.	
Vil	niaus	mies	to	val	dy	ba	pa
sta	tus	 grą	ži	no	 tik	rie	siems	

šei	mi	nin	kams.	Tuoj	pat	su	si	kū	rė	gim	na	zi	jos	
stei	gi	mo	ini	cia	ty	vi	nė	gru	pė.	1995	m.	va	sa
rio	mė	ne	sį	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	
t.	J.	Bo	ru	ta	krei	pė	si	į	Vil	niaus	ar	ki	vys	ku	pą	
met	ro	po	li	tą	A.	J.	Bač	kį	pra	šy	da	mas	su	tik	ti	
at	kur	ti	 gim	na	zi	ją.	1995	m.	bir	že	lio	19	d.	
dek	re	tu	Vil	niaus	ar	ki	vys	ku	pas	met	ro	po	li	tas	
su	ma	ny	mui	pri	ta	rė.	
	 Grą	žin	da	ma	pa	sta	tus,	mies	to	 val	džia	
pri	sa	kė,	kad	po	9	mėnesių	 čia	 jau	pri	va
lo	veik	ti	mo	kyk	la!	Tam	rei	kė	jo	di	džiu	lių	
pi	ni	gų,	ku	rių	val	džia	ne	sky	rė,	tad	jė	zui	tai	
nau	do	jo	už	sie	ny	je	 su	kaup	tas	 lė	šas.	Nors	
die	ną	ir	nak	tį	dir	bo	per	60	sta	ty	bi	nin	kų,	vi
sų	dar	bų,	ku	rių	bu	vo	gau	sy	bė,	lai	ku	at	lik	ti	
ne	su	spė	ta.	Moks	lo	me	tai	pra	si	dė	jo	sa	vai	te	
vė	liau,	už	ką	mokykla	su	mo	kė	jo	di	džiu	lę	
bau	dą.	Pra	dė	jus	moks	lo	me	tus,	vis	kas	dar	
kve	pė	jo	da	žais.	Ka	dan	gi	grin	dys	bu	vo	su	dė
tos	iš	drėg	nų	pu	ši	nių	len	tų,	da	bar	jas	nuo	lat	
ten	ka	keis	ti.	Bū	ta	ir	di	des	nių	ne	sklan	du	mų	
dėl	ar	chi	tek	tų	ir	pa	min	klo	sau	gi	nin	kų	ne	su
ta	ri	mų.	Ta	čiau	svar	biau	sia	–	mo	kyk	la	dar	bą	
pra	dė	jo!	Vė	liau	baig	tas	re	mon	tuo	ti	tre	čia	sis	
aukš	tas,	o	pa	sto	gę	leidus	pusę	metro	pa	kel	ti,	
ten	įreng	ti	ka	bi	ne	tai.	Po	ke	le	rių	me	tų	pa	vy
ko	at	sta	ty	ti	ir	su	griu	vu	sį	jė	zui	tų	re	zi	den	ci
jos	pa	sta	tą,	kur	įsi	kū	rė	mo	kyk	los	raš	ti	nė	ir	
ad	mi	nist	ra	ci	ja.	Sta	ty	bos	ir	re	mon	to	dar	bai	
vy	ko	nuo	lat,	kol	ga	liau	siai	prieš	po	rą	me	tų	
antrame	 aukš	te	 ati	da	ry	ta	 sa	lė,	 ku	rios	 iki	



14

Gimnazijose

tol	gim	na	zi	ja	ne	tu	rė	jo.	Prieš	 tre	jus	me	tus	
skly	pe	ša	lia	mo	kyk	los,	ku	rį	ar	ki	vys	ku	pi	ja	
iš	kei	tė	į	ki	tą	jai	pri	klau	siu	sį	skly	pą,	pra	dė	ta	
sta	ty	ti	spor	to	sa	lė.	Gre	ta	te	ko	iš	si	nuo	mo	ti	
ki	tą	 skly	pą,	vir	tu	sį	mies	to	 šiukš	ly	nu,	kur	
400	me	tų	bu	vo	jė	zui	tų	dar	žas	ir	so	das,	 ir	
ten	įreng	ti	šiuo	lai	ki	nį	mo	kyk	los	sta	dio	ną.	
	 Pradžioje	buvo	nu	spręs	ta,	kad	mo	kyk	la	
bus	ne	di	de	lė,	 su	dviem	pa	ra	le	li	nių	kla	sių	
gru	pė	mis,	iš	vi	so	apie	400	mo	ki	nių.	Ta	čiau	
Švie	ti	mo	ir	mokslo	mi	nis	te	ri	ja	nu	ro	dė,	kad	
gim	na	zi	jo	je	pri	va	lo	bū	ti	 po	3	pa	ra	le	li	nes	
kla	ses.	Dėl	 to	 rei	kė	jo	 suk	ti	 gal	vą,	 kaip	
ras	ti	 pa	kan	ka	mai	 pa	tal	pų	 630	mo	ki	nių.	
Dar	vie	nas	įdo	mus	da	ly	kas	–	kai	mo	kyk	la	
no	rė	jo	tap	ti	gim	na	zi	ja	(1996	m.	rug	sė	jo	1	
d.	gim	na	zi	jos	9	kla	sei	su	teik	tas	hu	ma	ni
ta	ri	nio	pro	fi	lio	pir	mo	sios	gim	na	zi	jos	kla	sės	
sta	tu	sas),	net	tris	mė	ne	sius	15	as	me	nų	ko	mi
si	ja	tik	ri	no,	ar	ji	to	ver	ta,	pa	mir	šu	si,	kad	prieš	
ke	le	tą	šim	tų	me	tų	pra	džią	gim	na	zi	joms	bei	
licėjams	ir	da	vė	jė	zui	tai...
	 1997	m.	iš	leis	ta	pir	mo	ji	abi	tu	rien	tų	lai
da.	1997	m.	rug	sė	jo	1	d.	Švie	ti	mo	ir	mokslo	
mi	nis	te	ri	jos	ko	le	gi	ja	9	kla	sei	su	tei	kė	re	a
li	nio	pro	fi	lio	pir	mo	sios	gim	na	zi	jos	kla	sės	
sta	tu	są.	Nuo	1999	m.	rug	sė	jo	1	d.	mo	kyk	la	
ta	po	realinio irhumanitarinioprofilio
gimnazija.
	 Da	bar	vals	ty	bė	gim	na	zi	jai	ski	ria	va	di
na	mą	jį	 „moks	lei	vio	krep	še	lį“	už	moks	lą	

ir	 ko	mu	na	li	nes	 paslaugas.	Bet	 pra	džio
je	 bū	ta	 vis	ko	–	 kar	tais	 skir	da	vo	 tik	 da	lį	
moks	lei	viams	pri	klau	san	čių	lė	šų,	o	vie	nais	
me	tais	ne	da	vė	nė	cen	to.	Tai	mus	be	veik	
par	bloš	kė,	nes	rei	kė	jo	to	liau	tęs	ti	pa	sta	tų	
re	mon	to	 dar	bus,	 su	mo	kė	ti	 už	 šil	dy	mą	 ir	
ki	tas	 ko	mu	na	li	nes	 pa	slau	gas	 bei	 	mo	kė	ti	
at	ly	gi	ni	mus	mo	ky	to	jams.
	 Jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	tu	ri	pa	pil	do	mą	ug	dy
mo	pro	gra	mą	–	vyks	ta	mo	ki	nių	re	ko	lek
ci	jos,	su	si	kau	pi	mo	sa	vait	ga	liai,	sto	vyk	los,	
mo	ky	to	jų	to	bu	li	ni	mo	si	kur	sai,	pa	lai	ko	mi	
ry	šiai	su	ki	to	mis	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	gim	na	zi
jo	mis.	Be	to,	įreng	ta	gim	na	zi	jos	sto	vyk	la
vie	tė.	Vi	sam	tam	rei	kia	lė	šų.	Dėl	to	nuo	pat	
pra	džių	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	bu	vo	
nu	tar	ta	im	ti	100	li	tų	mė	ne	si	nį	mo	kes	tį	(ne
pa	si	tu	rin	čios	ar	dau	gia	vai	kės	šei	mos	mo	ka	
ma	žiau).	Moks	lo	me	tų	 pra	džio	je	 tė	vai	
pa	si	ra	šo	su	tar	tį,	kiek	jie	ga	lės	mo	kė	ti	už	
sa	vo	vai	ką.	Prieš	ke	le	tą	me	tų	vie	nas	tė	vas	
pa	ža	dė	jo	mo	kė	ti	po	500	li	tų,	nes	šei	ma	tiek	
iš	ga	lė	jo.	Tai	nė	ra	mo	kes	tis	už	moks	lą,	bet	
kon	kre	ti	pa	ra	ma	mo	kyk	lai.	Lė	šas	paskirs	to	
kla	sių	ir	mo	kyk	los	tė	vų	ko	mi	te	tai.
	 No	rin	čių	mo	ky	tis	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim
na	zi	jo	je	yra	3,5	kar	to	dau	giau,	nei	mo	kyk	la	
ga	li	pri	im	ti.	Kaip	at	ren	ka	mi	moks	lei	viai?	
Ka	dan	gi	pra	džios	mo	kyk	lo	je	pa	žy	mių	nė	ra	
ir	sun	ku	su	pras	ti,	kaip	vai	kas	mo	ko	si,	sto
jan	tiems	į	gim	na	zi	ją	penk	to	kams	ren	gia
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mas	ma	te	ma	ti	kos,	lie	tu	vių	kal	bos,	už	sie	nio	
kal	bos	ir	ti	ky	bos	ži	nių	pa	tik	ri	ni	mas,	už	ku	rį	
jie	gau	na	tam	tik	rą	ba	lų	skai	čių.	Ke	li	ba	lai	
pri	de	da	mi,	jei	šią	mo	kyk	lą	jau	lan	ko	bro	lis	
ar	se	suo,	jei	šei	ma	ne	pasiturinti,	dau	gia	vai	kė	
ar	ba	gy	ve	na	ne	to	li	mokyklos.	Be	to,	vyks	ta	
po	kal	bis	su	tė	vais.	Jei	mo	kyk	los	va	do	vy	bė	
ma	to,	kad	la	bai	no	rima	„įkiš	ti“	sa	vo	vai	ką	į	
pres	ti	ži	nę	mo	kyk	lą,	bet	iš	po	kal	bio	ne	at	ro	do,	
kad	tėvai	do	mė	sis	vai	ko	mo	ky	mu	si,	ben
draus	su	mo	ky	to	jais	–	vai	kas	į	gim	na	zi	ją	
ne	pa	ten	ka.	 Jė	zui	tų	 gim	na	zi	ja	 ren	ka	si	 ne	
pa	mal	džius	ka	ta	li	kus,	o	pir	miau	sia	ver	ti	na	
šei	mos	po	žiū	rį	į	vai	ką.	Re	li	gi	niai	da	ly	kai	
vė	liau	iš	si	spren	džia	sa	vai	me.
	 No	rė	čiau	 pri	min	ti	 vie	ną	 gra	žią	 tra
di	ci	ją,	 at	ėju	sią	 iš	 pir	mo	sios	 gim	na	zi	jos	
ir	Vil	niaus	 uni	ver	si	te	to	 lai	kų	 –	mo	ki	nių	
ar	ti	mo	mei	lės	 tar	nys	tę,	 da	bar	 va	di	na	mą	
so	cia	li	ne	veik	la.	9–11	gim	na	zi	jos	kla	sė	se	
pri	va	lo	ma	sa	va	no	riš	kai	ati	dirb	ti	po	40	va
lan	dų	lan	kant	se	ne	lių	ar	kū	di	kių	na	mus	ir	
pan.	Tai	la	bai	svar	bi	ug	dy	mo	da	lis.	Kar	tą,	
kai	mū	sų	gim	na	zi	jo	je	lan	kė	si	pre	zi	den	tas	 
V.	Adam	kus,	 vie	na	mo	ki	nė,	 kal	bė	da	ma	
apie	tai,	ką	ga	vo	gim	na	zi	jo	je,	pir	miau	sia	
pa	žy	mė	jo	ne	aukš	tą	jos	aka	de	mi	nį	ly	gį,	o	
kaip	tik	ši	tą	tar	nys	tę.	Tai	nė	ra	vien	for	ma
lus	da	ly	kas.	Vy	res	nių	jų	kla	sių	mer	gai	tės	
neat	si	ste	bi,	kaip	jų	bend	ra	klasiai	ber	niu	kai	
ben	drau	ja	 su	 kū	di	kių	 na	mų	ug	dy	ti	niais.	
Ki	ti	 ten	 lan	ko	si	 ir	 vė	liau,	 jau	 ati	dir	bę	
„pri	va	lo	mas	va	lan	das“.	Tai	reiš	kia,	kad	jų	
šir	dis	jau	pa	lies	ta.	O	tai	ir	yra	svar	biau	sia...

 Parengta pagal pranešimą, skaitytą
konferencijojeVilniaus jėzuitųgimnazijos
atkūrimo10mečiuipaminėti

Viešpatie,
padėkmaneitiTavuojukeliu.
Kurjisveda,jokiaakisneregėjo
irjokiaausisnegirdėjo.
Tadsvarbiausia–
geraipasirengtišiaikelionei.
Keliaudamaspamatysiu,
kokiospaslaptysatsiveria
Tavogyvenime.
DėkojuTau,kadpriklausau
keliaujančiaiDievotautai.
Tująvedi
irpatsesijoskelias.
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	 Po	ka	rio	me	tais	so	vie	ti	nė	val	džia	už	da
rė	Vil	ka	viš	kio,	Tel	šių	 ir	Vil	niaus	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	jas,	o	į	vie	nin	te	lę	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją	klierikų	skai	čius	pa	ma	žu	bu	vo	
ap	ri	bo	tas	iki	mi	ni	mu	mo	(1970	m.	pri	im
ta	vos	10	klie	ri	kų,	o	tais	me	tais	mi	rė	18	
ku	ni	gų).	Kad	bū	tų	pa	pil	dy	tos	re	tė	jan	čios	
ku	ni	gų	gre	tos	 ir	ku	ni	gys	tės	ga	lė	tų	 siek	ti	
tie,	ku	rie	jau	čia	pa	šau	ki	mą,	bet	so	vie	ti	nė	
val	džia	jiems	ne	lei	džia	mo	ky	tis	ofi	cia	lio	je	
se	mi	na	ri	jo	je,	 ku	ni	gus	 pra	dė	ta	 reng	ti	 po
grin	džio	se	mi	na	ri	jo	je.	
	 To	kią	 se	mi	na	ri	ją	 ėmė	si	 kur	ti	 kun.	
Juo	zas	Zdebs	kis.	1971	m.	fi	lo	so	fi	jos	dis
cip	li	noms	dės	ty	ti	pa	si	tel	kęs	Jo	ną	Sta	šai	tį	
ir	Al	gir	dą	 Jus	ti	ną	Vai	čiū	ną,	 jis	 pri	ėmė	
pir	muo	sius	 klau	sy	to	jus	 (I	 ir	 II	 kur	suo	se	
mo	kė	si	po	ke	tu	ris	studentus).	Iš	pir	mų	jų	
po	grin	džio	se	mi	na	ris	tų	mi	nė	ti	ni	a.	a.	kun.	
Vir	gi	li	jus	Jau	ge	lis	ir	kun.	Jo	nas	Kas	ty	tis	
Ma	tu	lio	nis,	SJ.	Pats	kun.	J.	Zdebs	kis	bu	vo	
ne	ofi	cia	lus	rek	to	rius	(kal	bė	da	vo	si	su	sto
jan	čiai	siais,	spręs	da	vo	apie	jų	tin	ka	mu	mą)	
bei	dva	sios	 tė	vas	 (va	do	va	vo	se	mi	na	ris	tų	
re	ko	lek	ci	joms).	
	 Mo	ky	mas	 bu	vo	 pu	siau	 aka	de	mi	nis	
(su	 pa	skai	to	mis,	 ko	lok	viu	mais),	 pu	siau	
ne	aki	vaiz	di	nis.	 Stu	di	juo	jan	tys	mo	ky	da
vo	si	in	di	vi	du	a	liai,	o	sun	kes	nius	klau	si	mus	
aiš	kin	da	vo	si	per	pa	skai	tas,	ku	rios	vyk	da	vo	
tuo	me	ti	nė	je	Vil	niaus	pa	veiks	lų	ga	le	ri	jo	je	
(Ar	ki	ka	ted	ro	je).	 Jos	 di	rek	to	riu	mi	 bu	vo	
J.	K.	Ma	tu	lio	nis	(1971	m.	jis	pats	įsto	jo	į	
po	grin	di	nę	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją).	Pa	skai	tos	
taip	pat	bu	vo	skai	to	mos	dvie	juo	se	bu	tuo	se	

T.LeonardasJagminas,SJ

Jėzuitaiirpogrindžio
kunigųseminarija
(Tęsinys.PradžiaNr.6–7)

Vil	niu	je	ir	ke	liuo	se	bu	tuo	se	Kau	ne.
	 1973	m.	lap	kri	tį	Jo	nas	Sta	šai	tis	bu	vo	
su	im	tas.	Te	ko	 keis	ti	 po	grin	di	nės	 se	mi
na	ri	jos	 veik	los	me	to	dus.	Ka	dan	gi	 pa	gal	
Baž	ny	čios	 tei	sę	 (ka	no	nus)	 šven	ti	na	mų	jų	
kan	di	da	tū	ras	 tu	ri	 teik	ti	 or	di	na	ras	 ar	 vie
nuo	li	jos	va	do	vas,	po	grin	džio	se	mi	na	ri	jai	
va	do	vau	ti	ėmė	si	jė	zui	tai	ir	ma	ri	jo	nai.	Bu	vo	
at	si	sa	ky	ta	aka	de	mi	nio	mo	ky	mo	būdo	ir	su	
kiek	vie	nu	be	si	ren	gian	čiu	ku	ni	gys	tei	pra
dė	ta	dirb	ti	in	di	vi	du	a	liai.	Pa	pras	tai	kiek	vie
nas,	be	si	mo	kan	tis	po	grin	di	nė	je	ku	ni	gų	se
mi	na	ri	jo	je,	bu	vo	pri	ski	ria	mas	ku	riam	nors	
uo	liam	ku	ni	gui,	įsi	dar	bin	da	vo	to	je	pačioje	
baž	ny	čio	je	 (daž	niau	siai	 zak	ris	ti	jo	nu)	 ir	
ne	aki	vaiz	džiai	stu	di	juo	da	vo.	Kon	spek	tais	
ir	li	te	ra	tū	ra	ap	rū	pin	da	vo	šios	se	mi	na	ri	jos	
ku	ni	gai.	 Pri	ėmi	mo	 klau	si	mus	 spręs	da
vo,	 stu	di	jas	 re	gu	liuo	da	vo,	 re	ko	lek	ci	jas	
or	ga	ni	zuo	da	vo	 ir	 kan	di	da	tus	 ku	ni	gys	tės	
šven	ti	mams	 teik	da	vo	vie	nuo	li	jų	va	do	vai	
t.	Jo	nas	Da	ny	la,	SJ,	ir	t.	Pra	nas	Ra	čiū	nas,	
MIC.	 Eg	za	mi	nuodavo	 jie	 pa	tys	 bei	 jų	
pa	skir	ti	 ku	ni	gai	 (t.	 Jo	nas	Lau	riū	nas,	 SJ,	 
t.	Jo	nas	Do	mi	ny	kas	Gri	gai	tis,	OP,	t.	Vac	lo
vas	Aliu	lis,	MIC,	t.	Juo	zas	Gri	gai	tis,	MIC,	
kun.	Al	bi	nas	Del	tu	va	ir	kt.).	Po	grin	di	nės	
se	mi	na	ri	jos	veik	la	nu	trū	ko	1988–1989	m.,	
kai	slap	ta	stu	di	ja	vę	klie	ri	kai	bu	vo	pri	im	ti	
į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	ar	ba	įšven	tin	ti	
ku	ni	gais.	
	 Ga	li	 kil	ti	 klau	si	mas,	 ko	dėl	 slap	tu	
ku	ni	gų	 ren	gi	mu	 rū	pi	no	si	 bū	tent	 ku	ni	gai	
vie	nuo	liai?	Mat	kan	di	da	tus	į	ku	ni	gus	ren
gu	sios	vie	nuo	li	jos	iš	spręs	da	vo	ir	ju	ri	di	nius	
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klau	si	mus.	Vie	nuo	li	ja	pri	si	im	da	vo	vi	są	at
sa	ko	my	bę	už	kan	di	da	to	da	ly	ki	nį	ir	dva	si	nį	
ug	dy	mą,	už	ku	rį	įpras	to	je	se	mi	na	ri	jo	je	at
sa	ko	vys	ku	pi	jos	va	do	vy	bė.	Pa	gal	Ka	no	nų	
tei	sę,	ku	ni	gas	tu	ri	bū	ti	tie	sio	giai	pa	val	dus	
ku	rios	nors	vys	ku	pi	jos	or	di	na	rui	ar	ba	ku
riai	nors	vie	nuo	li	jai.	So	vie	ti	nės	val	džios	
pri	pa	žin	ti	 Lie	tu	vos	 vys	ku	pi	jų	 or	di	na	rai	
(vys	ku	pai	ar	ba	vys	ku	pi	jų	val	dy	to	jai)	at
vi	rai	pri	im	ti	sa	vo	ju	ris	dik	ci	jon	po	grin	džio	
se	mi	na	ri	ją	bai	gu	sių	ku	ni	gų	ne	ga	lė	jo,	nes	
ne	leis	da	vo	kul	to	rei	ka	lų	įga	lio	ti	nis.	Be	to,	
po	grin	džio	ku	ni	gai	 veik	da	vo	ne	vie	noje	
vys	ku	pi	joje,	bet	vi	so	je	Lie	tu	vo	je,	o	daž	nai	
ir	už	 jos	ri	bų	–	ki	to	se	So	vie	tų	Są	jun	gos	
res	pub	li	ko	se.	To	dėl	po	grin	džio	są	ly	go	mis	
vei	ku	sios	vie	nuo	li	jos	ir	ėmė	si	at	sa	ko	my
bės	už	po	grin	džio	ku	ni	gus	bei	jų	veik	lą.
	 Šiame	 straips	nyje	 norėtųsi	 pa	teik	ti	
duo	me	nų,	kaip	stu	di	jas	po	grin	džio	se	mi
na	ri	jo	je	 or	ga	ni	za	vo	 jė	zui	tai,	 kaip	 vy	ko	
jė	zui	tų	 glo	bo	ja	mų	 auk	lė	ti	nių	 dva	si	nis	
ug	dy	mas,	 ko	kio	mis	 ap	lin	ky	bė	mis	 bu	vo	
tei	kia	mi	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mai.
	 Pir	ma	sis,	ku	ris	slap	ta	stu	di	ja	vo	pas	jė
zui	tus	ir	ren	gė	si	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mams,	
bu	vo	Vy	tau	tas	Mer	kys.	1954	m.	jis	įsto	jo	į	
Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją,	iš	lai	kė	eg	za	mi
nus,	bet	so	vie	ti	nė	val	džia	mo	ky	tis	ne	lei	do.	
Ap	si	gy	ve	nęs	Kau	ne	lan	kė	bu	hal	te	rių	kur
sus,	pas	kui	dir	bo	fab	ri	ke.	1955	m.	bu	vo	
pri	im	tas	į	se	mi	na	ri	ją,	bet	1959	m.	so	vie
ti	nės	 val	džios	 pa	ša	lin	tas	 iš	 pas	ku	ti	nio	jo	
kur	so.	Tuo	me	ti	nis	Kau	no	ar	ki	vys	ku	pi	jos	
ir	Vil	ka	viš	kio	vys	ku	pi	jos	val	dy	to	jas	kan.	
J.	Stan	ke	vi	čius	jam	raš	tu	pra	ne	šė:	„1959	
m.	rug	pjū	čio	mėn.	12	d.	Re	li	gi	nių	kul	tų	
įga	lio	ti	nio	pra	ne	ši	mu,	Tams	ta	to	liau	ne	ga
lė	si	te	tęs	ti	stu	di	jų	Tarp	die	ce	zi	nė	je	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	jo	je	Kau	ne“.
	 Ka	dan	gi	V.	Mer	kys	 1957	m.	 bu	vo	
įsto	jęs	 į	 Jė	zaus	Drau	gi	ją,	 tė	vai	 jė	zui	tai	
su	da	rė	 są	ly	gas	 stu	di	jas	 tęs	ti	 ne	aki	vaiz
džiai	 ir	 reng	tis	 ku	ni	gys	tės	 šven	ti	mams	
pas	jė	zui	tą	t.	Ro	mu	al	dą	Bla	žį	Nau	ja	ja	me	
Dau	gė	liš	ky	je,	kur	įsi	dar	bi	no	zak	ris	ti	jo	nu.	

Eg	za	mi	nus	 lai	kė	 pri	va	čiai	 pas	 ofi	cia	lios	
ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	dės	ty	to	jus.	1960	m.	lie
pos	26	d.	Nau	jo	jo	Dau	gė	liš	kio	kle	bo	ni	jo	je,	
da	ly	vau	jant	t.	R.	Bla	žiui	vysk.	Vin	cen	tas	
Slad	ke	vi	čius,	MIC,	Vy	tau	tui	Mer	kiui	su
tei	kė	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus.	
	 Ga	li	ma	sa	ky	ti,	kad	kun.	V.	Mer	kio	at
ve	jis	 da	vė	 pra	džią	 jė	zui	tų	 va	do	vau	ja	mai	
po	grin	di	nei	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jai.	 Tik	ro	ji	
po	grin	džio	 se	mi	na	ri	ja	 su	si	for	ma	vo	 ta	da,	
kai	 jo	je	ėmė	stu	di	juo	ti	 tie,	ku	rie	anks	čiau	
ne	bu	vo	mo	kę	si	ofi	cia	lio	je	ku	ni	gų	se	mi	na	ri
jo	je,	nes	į	ją	įsto	ti	ne	lei	do	so	vie	ti	nė	val	džia.
	 Al	gir	das	 Pa	lio	kas,	 bai	gęs	 Pa	sva	lio	
vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą,	du	kar	tus	ban	dė	 įsto	ti	
į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją,	bet	vis	ką	kon
tro	liuo	jan	ti	 val	džia	mo	ky	tis	 ne	lei	do.	 Po	
ne	sėk	min	gų	 ban	dy	mų	 nu	ta	rė	 stu	di	juo	ti	
Kau	no	po	li	tech	ni	kos	ins	ti	tu	te.	Bai	gęs	jį	ir	
įgi	jęs	ra	di	jo	in	ži	nie	riaus	spe	cia	ly	bę,	1968	
m.	įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Gy	ven	da	mas	
pas	 jėzuitą	 t.	Al	bi	ną	Dum	bliaus	ką	Ka	ra
gan	do	je	pra	dė	jo	ne	aki	vaiz	džiai	studijuoti	
fi	lo	so	fi	ją	 ir	 te	olo	gi	ją.	 Stu	di	jas	Lie	tu	vo	je	
tę	sė	pas	t.	J.	Da	ny	lą.	1973	m.	rug	sė	jo	11	
d.	vysk.	V.	Slad	ke	vi	čius	 slap	ta	 įšven	ti	no	
ku	ni	gu.
	 Jo	nas	Kas	ty	tis	Ma	tu	lio	nis,	1971	m.	fi
lo	so	fi	jos	stu	di	jas	pra	dė	jęs	kun.	J.	Zdebs	kio	
suor	ga	ni	zuo	to	je	 po	grin	džio	 se	mi	na	ri	jo	je,	
vė	liau	 jas	 tę	sė	va	do	vau	jant	 t.	J.	Da	ny	lai.	
1977	m.	įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	1980	m.	
spa	lio	31	d.	vysk.	V.	Slad	ke	vi	čius	slap	ta	
įšven	ti	no	ku	ni	gu.
	 Da	bar	ti	nis	Tel	šių	vys	ku	pas	Jo	nas	Bo	ru
ta	1962	m.	sto	jo	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
Ka	dan	gi	1948	m.	jo	tė	vas	bu	vo	vie	nas	iš	
Lie	tu	vos	 pa	si	prie	ši	ni	mo	 ju	dė	ji	mo	 va	dų	
ko	or	di	na	to	rių,	 pa	si	ra	šęs	Lie	tu	vos	 in	te	li
gen	tų	krei	pi	mą	si	į	SNO,	o	vė	liau	nu	teis	tas,	
se	mi	na	ri	ja	ne	pri	ėmė	net	do	ku	men	tų,	nes	
to	kiam	 kan	di	da	tui	 pra	smuk	ti	 pro	 kul	to	
rei	ka	lų	 įga	lio	ti	nio	 „sie	tą“	 ne	bu	vo	 jo	kios	
vil	ties.	1962	m.	J.	Bo	ru	ta	įsto	jo	į	Vil	niaus	
uni	ver	si	te	to	 Fi	zi	kos	 ir	ma	te	ma	ti	kos	 fa
kul	te	tą.	 Po	me	tų	 stu	di	jas	 te	ko	per	trauk	ti	
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ir	 tar	nau	ti	 so	vie	ti	nė	je	 ar	mi	jo	je.	1970	m.	
uni	ver	si	te	tą	bai	gė	ir	dir	bo	Lie	tu	vos	moks	lų	
aka	de	mi	jos	Fi	zi	kos	ir	ma	te	ma	ti	kos	ins	ti
tu	te	jau	nes	niuo	ju	moks	li	niu	ben	dra	dar	biu.	
1972	m.	 pra	dė	jo	mo	ky	tis	 po	grin	di	nė	je	
ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jo	je.	 Eg	za	mi	nus	 lai	ky
da	vo	 pas	 t.	 J.	 Lau	riū	ną	 ir	 t.	 J.	Da	ny	lą.	
1979	m.	pradėjo	studijas	ne	aki	vaiz	di	nėje	
as	pi	ran	tū	roje.	1982	m.	ap	gy	nė	fi	zi	kos	 ir	
ma	te	ma	ti	kos	moks	lų	kan	di	da	to	di	ser	ta	ci
ją.	Į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto	jo	1981	m.,	o	1982	
m.	rug	pjū	čio	5	d.	Skaist	gi	rio	baž	ny	čio	je,	
da	ly	vau	jant	t.	Si	gi	tui	Tam	ke	vi	čiui,	SJ,	ir	 
t.	Le	o	nar	dui	Jag	mi	nui,	SJ,	vys	ku	pas	Ju
li	jo	nas	Ste	po	na	vi	čius	įšven	ti	no	ku	ni	gu.
	 Ka	zi	mie	ras	Juo	zas	Amb	ra	sas	1952	m.	
bai	gė	Laz	di	jų	vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą	ir	įsto	jo	į	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	Fi	lo	lo	gi	jos	fa	kul	te	tą.	

Stu	di	ja	vo	lie	tu	vių	kal	bą	ir	li	te	ra	tū	rą,	ap	gy	nė	
kan	di	da	to	di	ser	ta	ci	ją.	Dir	bo	vy	res	niuo	ju	dės
ty	to	ju,	vė	liau	ta	po	do	cen	tu,	1995	m.	su	teik	tas	
moks	lų	dak	ta	ro	laips	nis.	Į	po	grin	di	nę	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją	įsto	jo	1982	m.	Per	vi	są	fi	lo	so	fi	jos	
ir	 te	olo	gi	jos	 stu	di	jų	 lai	ką	 jį	kon	sul	ta	vo	 ir	
eg	za	mi	na	vo	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	J.	Da	ny	la.	
Kai	ku	riais	klau	si	mais	tar	da	vo	si	su	t.	J.	Lau
riū	nu.	1981	m.	įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	1988	
m.	 rug	pjū	čio	17	d.	Skaist	gi	rio	baž	ny	čio	je	
vysk.	J.	Ste	po	na	vi	čius	įšven	ti	no	ku	ni	gu	kar	tu	
su	Vy	tau	tu	Vai	čiū	nu,	ku	ris	taip	pat	stu	di
ja	vo	po	grin	džio	se	mi	na	ri	jo	je,	va	do	vau	jant	
t.	 J.	Da	ny	lai.	 Šven	ti	mų	 liu	di	nin	ku	 bu	vo	
tuometinis	Skaist	gi	rio	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nas	
t.	L.	Jag	mi	nas.Tai	bu	vo	pas	ku	ti	niai	slap	ta	
su	teik	ti	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mai.	Mi	nė	ti	jė	zui
tų	va	do	vau	ja	mos	po	grin	džio	 se	mi	na	ri	jos	
auk	lė	ti	niai	jo	je	stu	di	ja	vo	nuo	pra	džios	iki	
pat	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mų.
	 Ki	ti	jė	zui	tų	va	do	vau	ja	mos	po	grin	džio	
se	mi	na	ri	jos	 auk	lė	ti	niai	 jo	je	 stu	di	ja	vo	 il
ges	nį	ar	 trum	pes	nį	 lai	ką,	kol	at	si	ras	da	vo	
ga	li	my	bė	įsto	ti	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
	 Da	bar	ti	nis	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci
jo	las	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis	1984	m.	sto	jo	į	
Kau	no	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją,	 bet	 so	vie	ti	nis	
sau	gu	mas	pri	im	ti	ne	lei	do.	Įsi	dar	bi	no	Prie
nų	baž	ny	čios	zak	ris	ti	jo	nu	ir	sa	va	ran	kiš	kai	
mo	kė	si	 lo	ty	nų	kal	bos,	 ti	kė	da	ma	sis	 įsto	ti	
ki	tais	me	tais.	1985	m.	įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau
gi	ją.	1986	m.	bu	vo	pri	im	tas	į	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją.
	 Da	bar	ti	nis	 jė	zui	tų	nau	jo	ky	no	ve	dė	jas	
t.	Al	gi	man	tas	Gu	dai	tis	 į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	
įsto	jo	1986	m.	Į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	
ban	dė	sto	ti	net	ke	tu	ris	kar	tus.	Po	grin	di	nė	je	
se	mi	na	ri	jo	je	stu	di	joms	va	do	va	vo	t.	J.	Bo
ru	ta,	 ku	ris	 nuo	 1983	m.	 pa	bai	gos	 bu	vo	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lo	t.	J.	Da	ny	los	pa	dė	jė	jas	
–	so	ci	jus.	T.	Da	ny	la	jam	pa	ti	kė	jo	jė	zui	tų	
ug	dy	mą	bei	 po	grin	džio	 se	mi	na	ri	jo	je	 ku
ni	gys	tei	 be	si	ren	gian	čių	 jau	nuo	lių	 glo	bą.	
1988	m.	Al	gi	man	tas	Gu	dai	tis	į	ofi	cia	li	ą	ją	
se	mi	na	ri	ją	 ban	dė	 sto	ti	 penk	tą	 kar	tą.	Dėl	
ryž	tin	gos	kar	di	no	lo	V.	Slad	ke	vi	čiaus	laiT.	J.	Danyla

T.	J.	Boruta
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ky	se	nos	tais	me	tais	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi
na	ri	ją	bu	vo	pri	im	ti	vi	si	kan	di	da	tai.	Kul	to	
rei	ka	lų	 įga	lio	ti	nis	 1988	m.	 ata	skai	to	je	
ra	šė:	„Prieš	nau	jus	moks	lo	me	tus	nau	jai	
pa	skir	tas	kar	di	no	las	V.	Slad	ke	vi	čius	da	vė	
nu	ro	dy	mą	se	mi	na	ri	jos	va	do	vy	bei	pri	im	ti	
vi	sus	 46,	 pa	no	ru	sius	 tap	ti	 dva	si	nin	kais.	
Taip	į	se	mi	na	ri	ją	bu	vo	pri	im	ta	ke	le	tas	eks
tre	mis	tiš	kai	nu	si	tei	ku	sių	jau	nuo	lių,	ku	rie	
sto	jo	 ir	 anks	čiau“.	Ne	pai	sant	 įga	lio	ti	nio	
ne	pa	si	ten	ki	ni	mo,	 bu	vo	 pri	im	tas	 ir	Al	gi
man	tas	Gu	dai	tis.	Ku	ni	gu	įšven	tin	tas	1992	
m.	bir	že	lio	13	d.
	 Eit	vy	das	Mer	kys	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto
jo	1983	m.	Po	grin	džio	są	ly	go	mis	stu	di	ja	vo	
va	do	vau	jant	 t.	 J.	Da	ny	lai.	 1984	m.	bu	vo	
pri	im	tas	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	Ku	ni	gu	
įšven	tin	tas	1989	m.	ge	gu	žės	28	d.
	 Vid	man	tas	Šim	kū	nas	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	
įsto	jo	1986	m.	Stu	di	ja	vo	po	grin	džio	se	mi
na	ri	jo	je,	va	do	vau	jant	t.	J.	Bo	ru	tai.	1988	m.	
bu	vo	pri	im	tas	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
Ku	ni	gu	įšven	tin	tas	1993	m.
	 Lion	gi	nas	Vir	ba	las,	 1983	m.	 grį	žęs	
iš	so	vie	ti	nės	ka	riuo	me	nės,	sto	jo	į	Kau	no	
ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją,	bet	įsi	ki	šus	so	vie	ti	nei	
val	džiai	ne	bu	vo	pri	im	tas.	1984	m.	ap	si	gy
ve	no	pas	t.	J.	Lau	riū	ną,	dir	bo	zak	ris	ti	jo	nu	
ir	 t.	 Jo	nui	 va	do	vau	jant	 pra	dė	jo	 stu	di	jas	
po	grin	džio	 se	mi	na	ri	jo	je.	Eg	za	mi	nus	 lai
ky	da	vo	pas	 t.	Al	gį	Ba	niu	lį,	SJ.	 Į	Kau	no	
ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją	 ban	dė	 sto	ti	 dar	 tris	
kar	tus.	 1986	m.	 pa	ga	liau	bu	vo	pri	im	tas.	
Į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto	jo	1989	m.	Ku	ni	gu	
įšven	tin	tas	1991	m.	ge	gu	žės	30	d.
	 La	dis	lo	vas	Ba	liū	nas	nuo	1974	m.	sep
ty	nis	 kar	tus	 ban	dė	 sto	ti	 į	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją,	 bet	 so	vie	ti	nė	 val	džia	 pri	im	ti	
ne	lei	do.	Zak	ris	ti	jo	na	vo	Kau	ne,	Gargž	duo
se,	Ža	ga	rė	je.	1978	m.	įsto	jo	į	po	grin	džio	
ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją.	 Stu	di	joms	 va	do	va	vo	 
t.	An	ta	nas	Šeš	ke	vi	čius,	SJ.	1981	m.	pri
im	tas	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	1985	m.	
įsto	jo	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Ku	ni	gu	įšven	tin
tas	1986	m.	rug	sė	jo	18	d.	
	 Ed	mun	das	Ma	žei	ka	 1946	m.	 įsto	jo	 į	

Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Mo	kė	si	Kau	no	 ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	jo	je,	 bet	 1949	m.	KGB	 jį,	 kaip	
vie	nuo	lį,	iš	se	mi	na	ri	jos	pa	ša	li	no.	Stu	di	ja	vo	
Vil	niaus	pe	da	go	gi	nia	me	ins	ti	tu	te,	o	jį	bai
gęs	mo	ky	to	ja	vo	Lie	tu	vo	je	ir	Bal	ta	ru	si	jo	je	
(Pe	le	so	je	ir	Ger	vė	čiuo	se).	1985	m.,	iš	ėjęs	
į	pen	si	ją,	pri	va	čiai	tę	sė	te	olo	gi	jos	stu	di	jas.	
Mo	kė	si	pas	jė	zui	tus	t.	Jo	ną	Da	ny	lą,	t.	Jo
ną	Bo	ru	tą,	t.	Bo	les	lo	vą	Bab	raus	ką.	1991	m.	
lie	pos	 27	d.	Šiau	liuo	se	 bu	vo	 įšven	tin	tas	
dia	ko	nu,	o	1992	m.	va	sa	rio	15	d.	Vil	niaus	
šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	vysk.	S.	Tam	ke
vi	čius	 įšven	ti	no	 ku	ni	gu.	 (Mi	rė	 1999	m.	
ba	lan	džio	 15	 d.	Klai	pė	do	je.	 Pa	lai	do	tas	
Ši	lu	vo	je.)

	 Be	mi	nė	tų	 jė	zui	tų,	 jų	 glo	bo
ja	mo	je	 po	grin	džio	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jo	je,	
va	do	vau	jant	t.	J.	Da	ny	lai,	t.	J.	Lau	riū	nui	ir	
t.	J.	Bo	ru	tai,	stu	di	ja	vo	Gin	tas	Sa	ka	vi	čius,	
Vy	tau	tas	 Sa	ka	vi	čius,	Al	vy	das	Vai	no	ras,	
Ju	lius	Sas	naus	kas,	OFM,	Si	gi	tas	Bit	kaus
kas.	Vė	liau	jie	vi	si	pri	im	ti	į	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją	ir	bu	vo	įšven	tin	ti	ku	ni	gais.
	 Gargž	duo	se	pas	t.	A.	Šeš	ke	vi	čių,	be	jau	
mi	nė	to	La	dis	lo	vo	Ba	liū	no,	ne	aki	vaiz	džiai	
ku	ni	gys	tei	 ren	gė	si	 dar	 ke	le	tas	 kan	di	da
tų:	 Juo	zas	 Pet	ras	Bal	tru	šai	tis,	Čes	lo	vas	
God	liaus	kas,	Jo	nas	Ma	ci	jaus	kas,	An	ta	nas	
Sau	no	rius,	Sta	nis	lo	vas	Venc	kus,	Ro	ber	tas	
Ged	vy	gas	Skrins	kas,	Ro	ber	tas	Gri	gas	 ir	
Al	fon	sas	Bum	bu	lis.
	 R.	G.	 Skrins	kas	 vė	liau	 bu	vo	 pri	im

T.	J.	Lauriūnas
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tas	 į	Kau	no	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją.	Ku	ni	gu	
įšven	tin	tas	1991	m.	lie	pos	16	d.	R.	Gri	gą	
vysk.	V.	 Slad	ke	vi	čius	 ku	ni	gu	 įšven	ti	no	
sa	vo	bu	te	Kai	šia	do	ry	se	1987	m.	gruo	džio	
7	 d.,	 da	ly	vau	jant	 kun.	Ro	kui	Pu	zo	nui	 ir	
t.	 Jo	nui	Zub	rui,	 SJ.	 J.	Ma	ci	jaus	ką,	 J.	 P.	
Bal	tru	šai	tį,	Č.	God	liaus	ką,	A.	Sau	no	rių	ir	 
S.	Venc	kų	ku	ni	gais	įšven	ti	no	vysk.	An	ta
nas	Vai	čius.	Vė	liau	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus	
ga	vo	ir	A.	Bum	bu	lis.
	 Po	grin	džio	se	mi	na	ri	jo	je	stu	di	jos	vy	ko	
pa	gal	 Kau	no	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jos	 pro
gra	mą,	 slap	ta	 be	si	ren	gian	tys	 ku	ni	gys	tei	
nau	do	jo	si	 tais	 pa	čiais	ma	ši	nė	le	 spaus
din	tais	pa	skai	tų	už	ra	šais,	iš	ku	rių	mo	kė	si	
ofi	cia	lio	sios	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	klie	ri	kai.	
Su	 kiek	vie	nu	 be	si	ren	gian	čiu	 ku	ni	gys	tei	
bu	vo	dir	ba	ma	 in	di	vi	du	a	liai.	 Jie	 sa	va	ran
kiš	kai	 stu	di	juo	da	vo	 tai,	 kas	 nu	ro	dy	ta,	 o	
pas	 sa	vo	 dės	ty	to	ją	 vyk	da	vo	 at	si	skai	ty	ti,	
pa	si	kon	sul	tuo	ti	ar	pa	dis	ku	tuo	ti.	Per	eg	za
mi	nus	 ne	bu	vo	 bi	lie	tų,	 dės	ty	to	jas	 lais	vai	
klau	si	nė	da	vo	iš	eg	za	mi	nuo	ja	mo	da	ly	ko.
	 Po	grin	džio	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ja	 nuo
la	ti	nės	 vie	tos	 ne	tu	rė	jo.	 Stu	di	juo	jan	tys	
ke	liau	da	vo	ten,	kur	tuo	me	tu	ku	ni	ga	vo	dės
ty	to	jas.	Eg	za	mi	nai,	kon	sul	ta	ci	jos	vyk	da	vo	
Bi	ju	tiš	kio,	Ka	be	lių,	Lin	kme	nų,	Gargž	dų	
kle	bo	ni	jo	se	ar	ba	pri	va	čiuo	se	bu	tuo	se	įvai
rio	se	Lie	tu	vos	vie	to	se.	Slap	tą	po	grin	džio	
klie	ri	kų	mo	ky	mą	or	ga	ni	za	vo	bei	pa	grin	di
niai	dės	ty	to	jai	bu	vo	jė	zui	tai	t.	J.	Da	ny	la,	
t.	 J.	 Lau	riū	nas	 ir	 t.	A.	 Šeš	ke	vi	čius.	Be	
jų,	 įvai	rius	 da	ly	kus	dės	tė	 ir	 eg	za	mi	na	vo	 
t.	K.	Ga	ruc	kas,	 t.	 B.	Bab	raus	kas,	 t.	A.	
Ba	niu	lis.	Vė	liau	dės	ty	ti	pra	dė	jo	ir	vie	nu	
se	mi	na	ri	jos	va	do	vų	ta	po	t.	J.	Bo	ru	ta.	
	 Pogrindžio	seminarijos	organizatori
ams	rū	pė	jo	ne	tik	ge	ras	stu	den	tų	moks	lo	
ly	gis,	 bet	 ir	 dva	si	nis	 ug	dy	mas.	Ka	dan	gi	
ke	liems	klie	ri	kams	kar	tu	gy	ven	ti	pas	ku
rį	 nors	 dės	ty	to	ją	 bu	vo	 ne	įma	no	ma,	 tam	
pa	si	tar	na	vo	il	ges	nės	ar	trum	pes	nės	re	ko
lek	ci	jos,	 dva	si	nio	 at	si	nau	ji	ni	mo	 die	nos.	
Į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto	ju	siems	klie	ri	kams	
buvo	privalomos	tris	de	šim	ties	die	nų	re	ko

lek	ci	jos,	ku	rios	su	teik	da	vo	tvir	tą	pa	grin	dą	
dva	si	niam	gy	ve	ni	mui.	Trum	pes	nės	re	ko
lek	ci	jos	įvai	rio	se	Lie	tu	vos	vie	to	se	vyk	da
vo	per	vi	sas	stu	di	jas.	Kai	ku	rie	stu	den	tai	
da	ly	vau	da	vo	kas	me	ti	nė	se	jė	zui	tų	aš	tuo	nių	
die	nų	re	ko	lek	ci	jo	se	kar	tu	su	jais.	Tie,	ku	rie	
vie	nuo	li	nio	gy	ve	ni	mo	ne	sie	kė,	dva	si	niam	
at	si	nau	ji	ni	mui	 iš	nau	do	da	vo	 sa	vait	ga	lius,	
juos	pra	leis	da	mi	pas	tuos	ku	ni	gus,	ku	rie	
bu	vo	at	sa	kin	gi	už	po	grin	džio	klie	ri	kų	dva
si	nį	ug	dy	mą.

	 Se	mi	na	ris	tams	pa	si	ren	gus	 ir	 sėk	min
gai	iš	lai	kius	vi	sus	eg	za	mi	nus,	kunigystės	
šven	ti	mų	or	ga	ni	za	to	riams	 tek	da	vo	 tar	tis	
su	vysk.	J.	Ste	po	na	vi	čiu	mi	ar	ba	su	vysk.	
V.	Slad	ke	vi	čiu	mi,	kar	tais	ir	su	ki	tais	vys	ku
pais	(t.	A.	Šeš	ke	vi	čiaus	pa	reng	tus	klie	ri	kus	
šven	tin	da	vo	vysk.	A.	Vai	čius).	Ka	dan	gi	
ku	ni	gys	tei	bu	vo	ren	gia	ma	si	slap	ta,	ir	šven
ti	mai	pri	va	lė	jo	bū	ti	 slap	ti.	T.	Ka	zi	mie	ras	
Amb	ra	sas,	SJ,	pri	si	me	na:	„Bai	giau	lai	ky	ti	
pas	ku	ti	nius	eg	za	mi	nus.	Pa	ga	liau	man	bu
vo	pra	neš	ta,	kad	1988	m.	rug	pjū	čio	16	d.	
bū	čiau	 prie	Lat	vi	jos	 sie	nos,	 Skaist	gi	rio	
pa	ra	pi	jo	je,	kur	anuo	met	dar	 te	bek	le	bo	na
vo	jė	zui	tas	Le	o	nar	das	Jag	mi	nas,	o	prie	jo	
ne	to	li	mais	jau	dau	giau	kaip	25	me	tus	bu	vo	
iš	trem	tas	Vil	niaus	ar	ki	vys	ku	pas	Ju	li	jo	nas	
Ste	po	na	vi	čius.	Čio	nai	su	si	ti	kau	su	Vy	tau	tu	
Vai	čiū	nu,	su	ku	riuo	abu	du	sto	jo	me	prie	al
to	riaus.	Rug	pjū	čio	vė	lų	va	ka	rą,	kai	pa	si	ro	dė	
ar	ki	vys	ku	pas	 Ju	li	jo	nas,	abu	du	su	Vy	tau	tu	

T.	A.	Šeškevičius
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ga	vo	me	dia	ko	na	to	šven	ti	mus,	o	ry	tą	anks	ti,	
dar	sau	lei	ne	te	kė	jus,	klū	po	jo	me	prie	ar	ki
vys	ku	po	ko	jų	jau	du	ku	ni	gai“.
	 Iš	slap	ta	įšven	tin	tų	ku	ni	gų	bu	vo	rei
ka	lau	ja	ma,	kad	jo	kiu	bū	du	ne	pra	si	tar	tų,	
koks	 vys	ku	pas	 įšven	ti	no.	 To	kia	 bu	vo	
šven	ti	mų	 są	ly	ga,	 ku	rios	 vi	si	 griež	tai	
lai	kė	si.	 Slap	ta	 įšven	tin	ti	 ku	ni	gai	 vie
šai	 au	ko	ti	 šv.	Mi	šių	 ne	sku	bė	da	vo,	 kad	
so	vie	ti	nis	 sau	gu	mas	 ne	ga	lė	tų	 su	sek	ti,	
ka	da,	kas	ir	kur	tą	ku	ni	gą	įšven	ti	no.	Kai	
pa	ga	liau	no	rė	da	vo	 įsi	dar	bin	ti,	val	džios	
pa	rei	gū	nai	 rei	ka	lau	da	vo	 nu	ro	dy	ti,	 kas	
įšven	ti	no.	Kai	šie	at	si	sa	ky	da	vo	tai	pa	da

ry	ti,	rei	ka	lau	da	vo	bent	ku	rio	nors	vys	ku
po	pa	žy	mė	ji	mo,	kad	esąs	tik	ras	ku	ni	gas.
	 Slap	tai	pa	reng	tais	ku	ni	gais	Lie	tu	vos	vys
ku	pai	bu	vo	la	bai	pa	ten	kin	ti,	nes	jie	įsi	trau
kė	į	sie	lo	va	dos	dar	bą,	tal	kin	da	mi	pa	ra	pi	jų	
kle	bo	nams.	Kai	ku	rie	pa	siek	da	vo	to	li	mas	
So	vie	tų	Są	jun	gos	vie	to	ves,	 ten	pa	tar	nau
da	vo	ki	tų	tau	ty	bių	ti	kin	tie	siems.	At	si	ra	dus	
ne	aki	vaiz	di	nė	se	stu	di	jo	se	pa	si	ren	gu	sių	ku
ni	gų,	so	vie	ti	nės	val	džios	pa	rei	gū	nai	bu	vo	
pri	vers	ti	į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	pri	im	ti	
dau	giau	stu	den	tų	ir	ne	be	ga	lė	jo	jų	te	ro	ri	zuo
ti,	prie	var	ta	ver	buo	da	mi	ben	dra	dar	biau	ti	su	
KGB,	antraip	jie	niekada	netapsią	ku	ni	gais.	
At	virkš	čiai,	kan	di	da	tai	da	bar	tu	rė	jo	stip	rų,	
per	se	kio	to	jus	 bau	gi	nu	sį	 ar	gu	men	tą:	 jei	
ne	bū	sią	pri	im	ti	į	le	ga	liai	vei	kian	čią	se	mi
na	ri	ją,	stu	di	juo	sią	ir	ku	ni	gys	tės	siek	sią	ki	tu	
bū	du,	ku	rio	jie	vi	siš	kai	ne	ga	lės	kon	tro	liuo	ti.	
Po	grin	džio	se	mi	na	ri	jos	at	si	ra	di	mas	tei	gia
mai	at	si	lie	pė	ofi	cia	lia	jai	 se	mi	na	ri	jai,	kaip	
ją	gi	nan	ti	ir	lais	vi	nan	ti	aplinkybė.
	 Po	grin	dy	je	įšven	tin	tų	ku	ni	gų	so	vie	ti	nė	
val	džia	ne	pri	pa	ži	no,	juos	va	di	no	„ne	le	ga
lais“,	pro	pa	gan	dis	tai	aiš	ki	no	ti	kin	tie	siems,	
kad	tai	esą	ne	tik	ri	ku	ni	gai,	ta	čiau	bu	vo	be
jė	gė	prieš	dva	si	nin	kų	ir	ti	kin	čių	jų	so	li	da	ru
mą.	Pa	gal	Baž	ny	čios	ka	no	nus,	po	grin	dy	je	
įšven	tin	ti	 ku	ni	gai	 bu	vo	 ly	gia	tei	siai	 tarp	
sa	vo	pa	šau	ki	mo	bro	lių.	At	ėjus	At	gi	mi	mui,	
jie	uo	liai	įsi	trau	kė	į	vie	šą	sie	lo	va	dos	dar
bą	di	des	nei	Die	vo	gar	bei	ir	ne	ma	rio	sioms	
sie	loms	iš	ga	ny	ti.
 

Bijutiškio	bažnyčia,	kurioje	daug	metų	dirbo	t.	J.	Danyla,	ir	klebonija,	 
kurioje	gyvendamas	vadovavo	pogrindžio	seminarijai
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	 T.	Pran	ciš	kus	gi	mė	1902	m.	va	sa	rio	26	
d.	Pa	žo	sų	kai	me	Jo	niš	kio	ra	jo	ne	stam	baus	
ūki	nin	ko	šei	mo	je.	La	bai	re	li	gin	gi	tė	vai	iš
au	gi	no	gau	sią	šei	mą	–	6	duk	ras	ir	3	sū	nus.	
Ka	ro	bei	po	ka	rio	aud	ros	du	sū	nus	–	Juo	zą	
ir	Adol	fą	–	bei	dvi	duk	te	ris	–	Vik	tu	tę	 ir	
Sta	se	lę	–	nu	bloš	kė	į	Jung	ti	nes	Ame	ri	kos	
Vals	ti	jas,	o	Onu	tę	su	šei	ma	–	į	Kras	no	jars
ko	sri	tį.
	 Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	
ar	chy	ve	iš	li	kę	nuo	1956	m.	bro	liams	ir	se
se	rims	į	JAV	ra	šy	ti	t.	Pran	ciš	kaus	laiš	kai.	
Ka	dan	gi	so	vie	ti	nis	sau	gu	mas	jį	ypač	se	kė,	
il	gą	 lai	ką	 laiš	kus	 pa	si	ra	šy	da	vo	 „Bu	vęs	
Jū	sų	mo	ky	to	jas“	 ar	ba	 „Na	miš	kiai“.	 Jei	
laiš	kuo	se	sa	vo	nuo	mo	nę	iš	sa	ky	da	vo	at	vi
riau,	jie	tie	siog	„pa	skęs	da	vo	At	lan	te“	–	at
si	dur	da	vo	so	vie	ti	nio	sau	gu	mo	dar	buo	to	jų	
stal	čiuo	se,	to	dėl	daž	niau	siai	ra	šy	da	vo	tik	
apie	bui	ti	nes	smul	kme	nas	ir	na	miš	kių	bei	
sa	vo	svei	ka	tą.	Ka	dan	gi	bro	lis	Juo	zas	ir	se
suo	Vik	to	ri	ja	bu	vo	gy	dy	to	jai,	jų	pra	šy	da	vo	
vais	tų,	ku	rių	 tuo	me	tu	Lie	tu	vo	je	ne	bu	vo	
įma	no	ma	gau	ti.

Asmenybėsblyksniai
prolaikodulksną

	 Spren	džiant	iš	laiš	kų,	Ma	si	lio	nių	tė	vai	
bu	vo	ne	blo	gai	 įsi	kū	rę:	na	mas	di	de	lis,	su	
dviem	įė	ji	mais,	dvi	klė	tys,	di	de	lis	so	das,	
so	dy	bos	 cen	tre	 –	 kry	žius.	Ta	čiau	 apie	
1956	m.	mo	ti	na	ir	dvi	se	se	rys	čia	jau	gy
ve	no	kaip	kam	pi	nin	kės.	Mo	ti	nai	„...bu	vo	
skaus	mo,	kai	iš	stū	mė	iš	se	no	sios	so	dy	bos,	
kur	gi	mė	me	ir	au	go	me,	kur	se	nie	ji	so	dai	
ir	 su	rim	tė	ję	me	džiai.	Ta	čiau	 ji	 iš	mo	ko	
nu	si	ra	min	ti.	Ir	man,	ro	dos,	ne	per	sun	ku	
pri	min	ti	 jai	 tas	 di	džias	 tie	sas,	 iš	 ku	rių,	
kaip	iš	bran	giau	sių	ver	smių,	į	sie	lą	plūs	ta	
pa	guo	da,	ra	my	bė,	švie	sa“	(Vik	tu	tei,	1958	m.	
ko	vas).	Ko	lū	kio	val	džia	„ak	me	nis	 iš	 so
dy	bos	vi	sus	iš	ve	žė	ir	pa	grin	dus	iš	dras	kė.	
Mat	 di	de	lė	 sta	ty	ba	 vi	sur.	 So	dy	bo	je	 no	ri	
ki	ti	 sta	ty	tis.	Gal	 ir	 pa	si	sta	tys.	Te	pa	de	da	
jiems	ge	ra	sis	Vieš	pats!“	 (Adziukui,	1958	
m.	gruo	džio	30	d.).	1965	m.	ba	lan	džio	7	d.	
Adziu	kui	(Adolfui)	ra	šo	vėl:	„...Kai	my	nai,	
tie,	ku	rie	tu	ri	sa	vo	so	dy	bas,	Ane	lę	[se	se	rį]	
iš	stū	mė	iš	bu	vu	sios	mū	sų	so	dy	bos	ir	pa	tys	
įsi	kū	rė.	Aiš	ku,	nie	ko	ne	gai	la,	bet	skau	dus	
ši	toks	 žmo	nių	–	kai	my	nų	–	 el	ge	sys!	Bet	
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Mū	siš	kės	nė	vie	na	ne	pyks	ta,	ne	ker	ši	ja.	Ir	
Tu	ne	pyk!	Ar	gi	tai	nė	ra	au	kos	Die	vui	už	
dau	gy	bę	sa	vo	ir	Tau	tos	rei	ka	lų?“
	 Vi	si	 rei	ka	lai,	 rū	pes	čiai	 ir	 bė	dos	 laiš
kuo	se	 daž	niau	siai	 ap	ra	šo	mos	 su	 di	de	le	
vil	ti	mi,	kar	tais	–	su	hu	mo	ro	gai	de	le.	Ypač	
jun	ta	mas	 gi	lus	 ra	šan	čio	jo	 ti	kė	ji	mas	 bei	
nuo	šir	di	šei	mos	na	rių	tar	pu	sa	vio	mei	lė	ir	
su	ta	ri	mas.	Į	sa	vo	se	se	ris	ir	bro	lius	laiš	kuo
se	t.	Pran	ciš	kus	vi	suo	met	krei	pia	si	ma	lo
ny	bi	niais	var	dais:	Vik	tu	te,	Adziuk,	Juo	zuk,	
Sta	sy	te.	Kai	 laiš	kus	 pra	dė	jo	 ra	šy	ti	 sa	vo	
var	du,	vi	sa	da	pa	si	ra	šy	da	vo	Pra	niu	kas,	tik	
vė	les	niuo	se	–	Pra	nas.
	 Jau	1956	m.	t.	Pran	ciš	kus	bro	lio	Juo
zo	pra	šo	vais	tų	tu	ber	ku	lio	zei	gy	dy	ti.	Li	ga	
įsi	se	nė	ju	si	 –	 plau	čiuo	se	 ka	ver	na.	 1958	
m.	 ko	vo	mėnesį	 laiš	ke	 se	se	riai	Vik	tu	tei	
pa	sa	ko	ja:	 „Ta	riuos	 tu	rįs	bū	ti	dė	kin	gas	 ir	
Ma	ri	jai.	1958	m.,	apie	Nau	juo	sius	me	tus,	
ka	ver	na	 dar	 ne	pa	si	da	vė	 gy	do	ma.	 Kai	
1958	m.	 va	sa	rio	 11	 d.	 šven	čiau	Lur	do	
įvy	kių	100	me	tų	su	kak	tį,	su	pa	si	ti	kė	ji	mu	
Ma	ri	jai	sa	kiau,	kad	ta	pro	ga	Ji	man	pa	ro
dy	tų	sa	vo	ge	ru	mą,	kad	ma	ne	pa	gy	dy	tų.	Tai	
bū	tų	su	kak	ties	do	va	na.	Po	to	per	pa	tik	ri	ni
mą,	ro	dos,	ko	vo	mė	ne	sį,	tais	pa	čiais	me	tais	
dak	ta	rė	nu	si	gan	do	ne	be	ra	du	si	ka	ver	nos.	Jos	
li	gi	 šiol	 ne	be	ga	li	 ras	ti“.	Ta	čiau	gy	dy	to	ja	
bu	vo	įsi	ti	ki	nu	si,	kad	ka	ver	na	už	gy	ti	ne	ga	li,	
tad	vais	tus	lie	pė	ger	ti	ir	to	liau...
	 Tė	ve	lio	Pranciškaus	svei	ka	ta	vi	są	lai
ką	bu	vo	sil	pna,	nes	jis	daug	dir	bo,	nuo	lat	
va	ži	nė	jo	ir	sa	vi	mi	pa	si	rū	pin	ti	ne	tu	rė	da	vo	
lai	ko.	1961	m.	jam	ope	ra	vo	inks	tus	–	ak
men	li	gė.	Nors	skaus	mai	ir	po	to	ne	si	lio
vė,	 apie	 sa	vo	 li	gas	 ra	šo	 la	bai	 san	tū	riai:	
už	vis	ką	dė	ko	ja	Die	vui,	ir,	jei	to	kia	bū	tų	
Jo	 va	lia,	 ieš	ko	 bū	dų	 iš	gy	ti	 –	 dėl	 ki	tų.	
1966	m.	gruo	džio	7	d.	se	se	riai,	gy	dy	to	jai	
Vik	to	ri	jai,	ra	šo:	„Drau	gė	ak	men	li	gė	man	
nuo	lat	kan	ki	na	kai	rį	jį	šo	ną.	Kar	tais	bū	na	
prie	puo	lių.	Pas	ku	ti	ny	sis	už	klu	po	per	Vi	sus	
Šven	tuo	sius,	kai	tu	rė	jom	daug	dar	bo.	Per	
Vė	li	nes	dėl	šir	dies	nu	sil	pi	mo	bu	vau	vi	sai	
pra	ra	dęs	jė	gas:	ne	įsten	giau	nė	šlaks	tyk	lės	

pa	kel	ti.	Dar	mė	gi	nu	grum	tis	su	drau	gė	mis	
li	go	mis.	Juk	džio	va	jau	įveik	ta!	Bet	drau	gė	
Gil	ti	nė	–	ne	nu	ga	li	ma	ka	rū	nuo	ta	val	do	vė!	
Ta	čiau	aš	džiau	giuos	am	ži	ny	be,	ku	ri	la	bai	
įdo	mi“.
	 T.	Ma	si	lio	niui	rū	pė	jo	ne	tik	pa	ra	pi	jie	čių,	
pa	žįs	ta	mų	sie	los	rei	ka	lai,	bet	kiek	ga	lė	jo	rū
pi	no	si	pa	leng	vin	ti	ir	jų	var	gus	bei	kan	čias.	
Kai	iš	JAV	gau	da	vo	vais	tų,	da	li	jo	si	su	ki
tais.	Iš	1966	m.	sau	sio	8	d.	laiš	ko	Vik	tu	tei:	
„Ne	be	tu	ri	me	ir	tų	vais	tų	seromicyn,ku	rie	
čia	iš	gel	bė	jo	ga	na	daug	vai	ku	čių.	Nuo	sta
būs	vais	tai!	Jau,	ro	dos,	mir	tis.	Tė	vai	at	bė	ga	
su	bai	me,	gau	na	vie	ną	ar	dvi	pu	pe	lestab
le	tes,	pa	da	li	ja	vieną	į	12	da	lių,	po	da	le	lę	
duo	da	vai	ku	čiui	ir	vai	ke	lis	tuo	jau	pa	si	tai
so.	Aš	tu	rė	jau	3	tab	le	tes,	ga	vęs	iš	Ste	fos	
per	Mo	tu	tę,	ir	man	pa	si	se	kė	iš	gel	bė	ti	tris	
kū	di	kius.	Pirm	gi	mio	Ste	pu	ko	tė	ve	lis	spe
cia	liai	at	vy	ko	pa	dė	ko	ti.	Ki	tu	du	ne	at	vy	ko,	
nes	–	tar	nau	to	jai,	o	aš...	su	pran	ti?!“
	 To	kių	pa	sa	ko	ji	mų	laiš	kuo	se	–	ne	vie
nas.	T.	Pran	ciš	kus	da	li	ja	si	ir	sa	vo	vais	tais	
nuo	 tu	ber	ku	lio	zės.	 Ir	vėl	pra	šo	bro	lių	 jų	
at	siųs	ti,	kiek	vie	ną	kar	tą	pa	brėž	da	mas,	kad	
tik	pa	tys	sa	vęs	ne	nu	skriaus	tų,	juk	Ame	ri
ko	je	jie	tu	ri	sa	vo	šei	mas	ir	ar	ti	muo	sius.	
Bro	liams	ir	se	se	rims	į	JAV	t.	Pran	ciš	kus	
nuo	lat	siun	čia	sa	vo	ei	lė	raš	čių.	Ma	tyt,	ar	ti
mie	siems	jie	pa	tik	da	vo.	Jis	pats	sa	vo	kū	ry
bos	per	ne	lyg	ne	ver	ti	no,	yra	pa	aiš	ki	nęs	tik	
tiek:	„Kur	ti	mie	la.	Tuo	met	pa	mirš	tu	vi	sa	
ki	ta.	Pa	si	jun	tu	kaip	na	mie.	Ką	nors	ra	šau	
tik	pro	re	čiais	tarp	ki	tų	rei	ka	lų“.
	 No	rė	da	mas	 ap	lan	ky	ti	 ar	ti	muo	sius	 ir	
pra	šy	da	mas	vi	zos	į	JAV	(jos,	suprantama,	
negavo),	Tė	ve	lis	jiems	ra	šė,	ko	kias	kal	bas	
mo	ka:	„An	glų	kal	bos	ne	si	mo	kiau.	Da	bar	
są	ly	gos	mo	ky	tis	ne	pa	lan	kios.	Pas	Tams	tas	
nu	vy	kęs,	ti	kiuo	si	per	mė	ne	sį	ga	lė	si	ąs	su	si
kal	bė	ti.	Man	leng	viau	sia	kal	bė	ti	ru	siš	kai,	
pas	kum	vo	kiš	kai,	pran	cū	ziš	kai,	lo	ty	niš	kai,	
es	pe	ran	tiš	kai	su	pran	tu	skai	ty	ti“	(iš	1976	m.	
gruo	džio	11	d.	laiš	ko).
	 Ra	šy	da	mas	 bro	liams,	 nuo	lat	 lie	čia	
am	ži	ny	bės	 te	mą.	 1958	m.	 gruo	džio	 30	
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d.	 laiš	ke	Adziu	kui	 ra	gi	na:	 „Už	lai	kyk	
svei	ka	tą.	Už	lai	kyk	blai	vu	mą,	 skais	tu	mą	
ir	 vi	są	 kil	nu	mą!	Ar	 jau	 pa	ste	bė	jai,	 kaip	
vis	kas	 grei	tai	 pra	ei	na?	Kiek	mums	 be
li	ko?	Ma	žiau	nei	pra	lei	do	me!	Dar	at	si
me	nu	Tams	tą	vi	sai	ma	žą,	kai	dar	gu	lė	jai	
lop	še	ly	je.	Tuo	met	aš	Tams	tą	pir	mą	sy	kį	
gud	riai	ap	ga	vau.	Te	be	at	si	me	nu	ir	už	tai	
te	bes	mer	kiu	sa	ve.	Tams	ta	tuo	met	nie	ko	
ne	su	pra	tai	ir	ne	at	si	min	si:	toks	ma	žas	bu
vai!	Ir	kaip	vi	sa	tai	ne	to	li!	Ro	dos,	tik	va
kar.	Ir	vėl	–	taip	to	li:	jau	dau	giau	kaip	50	
me	tų!	Lai	kas,	ku	ris	pa	si	li	ko	mums	čio	nai,	
ant	že	mės,	trum	pes	nis	ir	grei	tes	nis.	Dėl	
to	nė	ra	ko	liū	dė	ti.	Čia	tik	pra	džia.	Pas
kum	–	am	ži	ny	bė.	Ten	–	žy	din	ti	jau	nat	vė,	
pui	kus	 pa	va	sa	ris,	 die	viš	kai	 ka	ra	liš	ko	ji	
ka	rū	na	ci	ja.	Ver	ta	 gy	ven	ti,	 ver	ta	 varg	ti	
dėl	šios	Tė	vy	nės!“
	 Iš	1967	m.	lap	kri	čio	15	d.	laiš	ko	se	se
riai	Vik	tu	tei:	 „Jums	nie	ka	da	 ne	pra	šo	me	
ken	tė	ji	mų,	 bet	 pra	šo	me	Die	vo	 kū	di	kių	
drą	sos	ken	tė	ji	muo	se,	nes	prie	to,	kas	vi	sų	
ge	riau	sia,	 pri	klau	so	 ir	 ken	tė	ji	mai.	 <...>	
Juos	at	siun	čia	pa	ti	Mei	lė,	ku	ri	mirš	ta	dėl	
mū	sų	gra	žiau	sios	lai	mės.	Ir	mes	ga	li	me	su	
Vieš	pa	čiu	sa	ky	ti:	„Ar	gi	aš	ne	ger	siu	tau	rės,	
ku	rią	man	siun	čia	ma	no	Tė	vas!?“	Svar	bi	
mū	sų	lai	ky	se	na	ken	tė	ji	muo	se.	Ta	da,	kai	jie	
už	griū	va,	 rei	kia	ne	pa	si	duo	ti	nu	liū	di	mui,	
ne	vil	čiai,	ne	kan	tru	mui.	Tai	jau	ge	rai.	Bet	
rei	kia	dau	giau:	kaip	 tik	už	 tuos	ken	tė	ji
mus	Vieš	pa	čiui	kar	to	ti	nuo	šir	džios	mei	lės	
ir	pa	dė	kos	žo	džius	ir	su	tik	ti	dar	dau	giau	
ken	tė	ti,	jei	gu	Vieš	pa	čiui	pa	tik	tų	jų	[ken
tė	ji	mų]	duo	ti.	Juo	di	des	ni	ken	tė	ji	mai,	tuo	
nuo	šir	džiau	rei	kia	Vieš	pa	čiui	kar	to	ti	mei
lės	ir	pa	dė	kos	žo	džius	ir	pra	šy	ti	stip	ry	bės.	
Ši	taip	nu	ga	li	me	pri	gim	tį,	ku	ri	ne	su	pran	ta	
ken	tė	ji	mų	ir	gai	va	liš	kai	 jų	ven	gia.	Sie	la	
iš	ei	na	į	lais	vę.	Į	šir	dį	įei	na	ra	my	bė,	švie
sa,	džiaugs	mas,	sie	lo	je	ta	ry	tum	pra	si	ve	ria	
dan	gus.	„Iš	kan	čių	krū	ti	nė	je	Ve	ly	kos	žy
di!“	Žmo	gus	be	no	ri	my	lė	ti	Die	vą	 ir	 dėl	
Die	vo	–	žmo	nes“.
	 Tė	ve	lio	au	kos	dva	sia	gra	žiau	siai	at

si	sklei	džia,	kai	ser	ga	jo	mo	ti	na.	1971	m.	
va	sa	rio	15	d.	laiš	ke	Vik	tu	tei	ap	ra	šo	sa	vo	
ke	lio	nes	pas	ją.	„Va	sa	rio	12	d.,	grį	žęs	iš	
li	go	nio,	 ran	du	 te	leg	ra	mą:	 „At	va	žiuok.	
Ma	ma	ser	ga“.	Prie	ke	lio	lau	kiu	apie	1	val.	
30	min.,	nes	li	gi	plen	to	–	8	km.	Pa	ga	liau	
tak	siu	kas	 nu	ve	ža	 iki	 Pum	pė	nų,	 sunk	ve
ži	mis	–	 iki	Paist	rie	čiu	kų,	ku	rie	prie	Ta
lač	ko	nių.	Lig	Ka	ti	nų	pės	čiam	apie	3	km.	
Ke	lias	–	tirps	tąs	snie	gas	ir	šla	pi	pro	vė	žų	
grums	tai.	Ma	nau,	le	das	iš	neš	tas	kaip	ties	
Pa	sva	liu.	Per	Lė	ve	nį	per	leis	Jo	nu	kas,	Ka
ti	nų	gy	ven	to	jas.	Žiū	riu:	le	do	te	be	sa	ma!	Ar	
ne	lūš?	Pa	ste	biu,	kad	jau	ki	tų	ei	ta.	Pui	ku!	
Le	das	–	kaip	as	fal	tas.	Nuo	Ka	ti	nų	–	tie
siai	 lau	kais.	Snie	go	li	gi	rie	šų.	Daug	kur	
pra	si	ka	lę	 šla	pi	 grums	tai.	 Su	Vieš	pa	čiu	
šo	ki	nė	ju	 ir	 sli	di	nė	ju,	 net	 ba	tas	 per	ply
šo!	Ma	nau,	kad	ir	Vieš	pats	pa	ten	kin	tas!	
Pa	ga	liau	bel	džiuo	si	prie	gry	čios	du	rų,	o	
nu	ga	ra	 šla	pia.	Nie	ko,	 iš	džius!	Gry	čio	je	
Mo	tu	tė	 lo	vo	je,	 yra	 ir	 se	su	tės.	 <...>	 Jas	
kiek	 pa	guo	dęs,	 pra	švie	tęs,	 sku	bu	 at	gal	
lau	kais,	snie	gu,	grums	tais,	ba	lo	mis,	pa	ga
liau	as	fal	tu	pro	Paist	rie	čiu	kus	lig	Jur	gė	nų	
(apie	 6	 km).	 Iš	 čia	 19	 val.	 au	to	bu	siu	ku	
na	mo,	 o	 be	 15	mi	nu	čių	 20	 val.	 jau	 esu	
„ad	aram	Dei“,	nes	šeš	ta	die	nio	va	ka	ras.	
Pa	na	šios	ke	lio	nės	–	maž	daug	kas	sa	vai	tė“.	
Vė	liau,	 kai	mo	ti	na	 per	si	kė	lė	 į	 Pum	pė
nus,	–	ap	si	gy	ven	ti	pas	sū	nų	ne	no	rė	jo,	kad	

Prie	mamos	ligos	patalo
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kle	bo	ni	jo	je	 ne	su	da	ry	tų	 sun	ku	mų,	 –	 ten	
ją	pri	žiū	rė	jo	pa	pra	šy	tos	mo	te	riš	kės,	bet	
pa	gal	bos	vis	tiek	rei	kė	jo.	„Pas	ją	kas	dien	
bū	nu,	net	ne	kar	tą.	Vė	lai	va	ka	re	va	žiuo	ju	
nak	vo	ti	 (nuo	Krik	li	nių	 lig	 Pum	pė	nų	 –	 
8	km).	Grįž	tu	ry	tą	anks	ti.	Da	rau	kaip	tik	
taip,	kaip	ra	šai.	Guo	džiu,	kaip	mo	ku,	pa	de
du,	kaip	tik	iš	ma	nau:	pa	si	šluo	ju,	van	dens	
at	ne	šu,	pa	maz	gas	iš	ne	šu,	kros	nį	pa	krau	nu	
ar	ba	pa	kū	re	nu,	val	gį	pa	šil	dau	ar	ba	ir	iš	ver
du,	nes	jos	me	niu	pa	pras	tu	tis.	<...>	Tu	riu	
tar	ny	bos	 rei	ka	lų.	 Jei	 pa	si	šven	čiu	 jiems,	
ne	ga	liu	tin	ka	mai	pa	dė	ti	Mo	tu	tei;	jei	la	biau	
pa	si	šven	čiu	Mo	tu	tei,	lie	ka	pa	rei	gos	dar	bai,	
ku	rie	 taip	 ir	 pa	lie	ka,	bet	gi	 jie	 svar	būs...“	
(Juo	zu	kui,	1971	m.	lap	kri	čio	30	d.).
	 Mo	ti	nai	su	grį	žus	at	gal	 į	Pa	žo	sus,	vėl	
pra	si	de	da	sun	kios	Tė	ve	lio	ke	lio	nės.	„Va
kar	Ka	ti	nų	Mit	kos	lau	ke	taip	įklim	po	ko	ja,	
jog	gel	bė	da	ma	sis	į	mo	lį	su	grū	dau	ran	kas,	
pirš	ti	nė	mis	ap	mau	tas,	ir	iš	si	pur	vi	nau	lyg	
bū	čiau	gir	tas	be	sąs.	Grio	vy	je	šiek	tiek	ap
si	plo	viau,	ir	nak	ties	tam	sa	pa	dė	jo	pa	slėp	ti	
ne	tvar	ką.	Mat	da	bar	pats	gra	žu	sis	ru	duo,	
t.	y.	ku	pi	nas	drėg	mės,	rū	ko,	pur	vo,	ypač	
ke	liuo	se,	ku	rie	ei	na	per	pur	vo	ka	ra	lys	tę.	
Di	džio	ji	pa	guo	da	–	gu	mi	niai	au	li	niai	ba
tai!	Va	kar	iš	Jur	ge	niš	kių,	pro	ku	riuos	ei	na	
as	fal	tas,	lig	na	mų	ėjau	1	val.	30	min.	To
kios	ke	lio	nės	–	mie	los!	Mie	los,	nes	mie	la	
ru	dens	 gam	ta!	Mie	los,	 nes	 pui	kios	 pro
gos	Vieš	pa	čiui	gie	do	ti	pa	dė	kos	ir	mei	lės	
gies	mę	ir	už	tą	gam	tą,	ir	už	tas	nuo	sta	bias	
ke	lio	nes	 pie	vo	mis,	 van	de	niu,	 pro	 vie	lų	
tvo	ras,	 per	 gi	lius	me	lio	ra	ci	jos	 grio	vius,	
per	gi	lų	pur	vą	ir	sli	džią	ter	lą,	nuo	lat	sau
gan	tis,	kad	ne	su	griū	tum,	kad	ne	už	kliū	tum,	
kad	 ne	įgriū	tum,	 be	 to,	 daž	nai	 pu	čiant	
prie	šin	gam	vė	jui	 ir	 lie	tu	mi	 verkš	le	nant	
pa	dan	gei...	Kad	 vaiz	das	 bū	tų	 pil	nes	nis,	
dar	 įsi	vaiz	duo	ki	te	 se	nį,	 slen	kan	tį	 lau	kais	
su	ry	šu	lė	liais	duo	nos	ir	vais	tų,	nes	vais	ti	nės	
to	li	nuo	na	mų...“	(iš	laiš	ko	vi	siems,	1972	m.	
lap	kri	čio	12	d.).
	 Kar	tais	laiš	kuo	se	t.	Pran	ciš	kus	įter	pia	
gra	žių	 gam	tos	 ap	ra	šy	mų,	 pvz.:	 „Kaž	kur	

nu	si	bas	tė	ir	snie	gas.	Tik	ret	kar	čiais	bal	tais	
au	dek	lais	nu	klo	da	vo	lau	kus	ir	pie	vas,	bet	
taip	plo	nai	ir	ne	stip	riai,	jog	be	žiū	rint	bal
tuo	sius	 už	tie	sa	lus	 nu	lai	žy	da	vo	 švel	nu	tis	
vė	je	lis,	at	lė	kęs	iš	pie	tų,	va	ka	rų,	net	iš	ry
tų,	iš	kur	ki	tais	me	tais	aud	ros	dūk	da	vo.	Iš	
pat	ru	dens	vi	są	sau	sį	ir	be	veik	nuo	lat	vi	są	
va	sa	rį	vi	sur	lau	kuo	se,	pie	vo	se	ir	miš	kuo	se	
bu	vo	nu	deng	ti	ir	pri	reng	ti	sta	lai	paukš	čiu
kams	ir	žvė	re	liams.	Ne	be	rei	kia	nė	sa	ky	ti,	
kad	ku	rap	kos	ir	kiš	kiai,	šer	nai,	stir	nos	ir	
brie	džiai,	net	ba	lan	džiai,	var	nos	ir	žvir	bliai	
ska	niai	pus	ry	čia	vo,	pie	ta	vo	ir	va	ka	rie	nia
vo	ypač	dar	dėl	to,	kad	lau	kuo	se	iš	per	nai	
ru	dens	 aps	tas	 kvie	čių,	mie	žių	 ir	 avi	žų,	
pa	klus	da	mi	vė	jams	ir	liū	tims,	ne	pa	si	da	vė	
nu	ker	ta	mi	kom	bai	nų,	ren	ka	mi	į	klė	tis	bei	
san	dė	lius.	Per	 žie	mą	var	go	me,	 vilk	da	mi	
pur	vi	nus,	šla	pius	ba	tus	ar	ba	griu	vi	nė	jo	me,	
kai	ke	liai	bliz	gė	da	vo	stik	lais,	tru	pu	tį	nu	ša
lę,	 tru	pu	tį	ap	sny	gu	riuo	ti,	 sli	džiai	nu	zu	lin	ti	
ma	ši	nų.	Bet	paukš	čiu	kai	ir	žvė	re	liai,	so	tūs	
ir	links	mi,	šo	ki	nė	jo	džiaug	da	mie	si.	Daž	nas	
upe	lis	bė	ga	at	vi	ras,	me	lo	din	gai	niū	niuo	ja,	
skam	bin	da	mas	 ak	me	nė	liais.	 Ir	 se	na	sis	
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Lė	vuo	 su	 se	ne	le	Mū	ša,	 abu	 ap	žė	lę	mel
dų	barz	do	mis	ir	plau	kais,	kai	kur	nu	tie	sė	
til	tus	[ei	ti]	pės	čio	mis,	o	šiaip	jau	lei	džia	
va	no	tis	 lau	ki	nėms	 an	tims	 ir	 ber	niu	kams	
at	ve	ria	sro	vę	meš	ke	rėms	su	mes	ti.	Ir	Ane
ly	tė	 ne	var	gi	na	Ka	ti	nų	 Jo	nu	ko,	 kurs	 lyg	
vė	lė	iš	kaž	ko	kio	ro	jaus	savo	lu	ge	nuo	lat	
kil	no	ja	 gy	vuo	sius.	 Ji,	 t.	 y.	Ane	ly	tė,	 pas	
Mo	tu	tę	pun	dus	obuo	lių,	pie	no	ir	ki	tų	gė
ry	bių	ra	miai	at	pra	kai	tuo	ja	Lė	vens	le	di	ne	
nu	ga	ra,	mums	da	ry	da	ma	bai	mės,	kad	ne
nu	gramz	dė	tų	 žu	vy	tėms	 pa	sma	gu	riau	ti!“	
(My	li	mie	siems,	1973	m.	ko	vo	4	d.).
	 Tė	ve	lis	vi	sa	da	bu	vo	ku	pi	nas	op	ti	miz
mo.	1978	m.	rug	sė	jo	6	d.	sa	vie	siems	į	JAV	
ra	šo:	 „Ma	no	 sep	ty	nias	de	šimt	 sep	tin	tie	ji	
me	tai	 slen	ka	 į	pa	bai	gą.	Prieš	ko	kius	 tris	
mė	ne	sius	bu	vo	šioks	toks	svei	ka	tos	lū	žis.	
Pra	de	du	 su	pras	ti,	 kad	 se	nat	vė	 ga	li	 bū	ti	
nu	sil	pu	si.	Bet	 ir	 tai	 yra	 pa	tir	tis,	 kad	nei	
sa	vęs,	nei	ki	to	žmo	gaus	ge	riau	ne	va	din	ti	

	 To	kiais	 žo	džiais	 krei	pia	mės	 į	 Švč.	
Mer	ge	lę	Ma	ri	ją	–	Die	vo	Gim	dy	to	ją,	gie
do	da	mi	Vieš	pa	ties	Ap	reiš	ki	mo	jai	aka	tis	tą.	
Gruo	džio	8	d.	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čia	šven	čia	
pa	čios	Ma	ri	jos	kaip	Ne	kal	to	sios	pra	si	dė
ji	mą	–	pa	sau	lio	iš	gel	bė	ji	mo	iš	nuo	dė	mės	
pra	džią:	pra	dė	ta	gy	vy	bė	tos,	ku	ri,	iš	tar	da
ma	Die	vo	va	liai	fiat,	sa	vo	įsčio	se	pra	dė	jo	
Die	vo	Sū	nų,	at	ve	rian	tį	mums	ke	lią	grįž	ti	
į	Tė	vo	na	mus.
	 Ro	jus,	ku	rį	Jė	zus	ant	Kry	žiaus	pa	ža	da	
ša	lia	nu	kry	žiuo	tam	at	gai	lau	jan	čiam	nu	si
kal	tė	liui	(„ge	ra	jam	plė	ši	kui“)	yra	ne	ko	kia	

nors	vie	ta,	į	ku	rią	no	rė	tu	me	pa	tek	ti	po	že
miš	ko	gy	ve	ni	mo,	bet	pats	Kris	tus,	ku	ria	me	
vi	si	esa	me	pa	šauk	ti	gy	ven	ti.	Edenosodas 
pir	miau	sia	reiš	kia	ne	kaž	kur	kaž	ka	da	bu
vu	sią	ir,	de	ja,	pra	ras	tą	vie	tą,	kur	pir	ma	sis	
žmo	gus	pa	lai	min	gai	gy	ve	no,	bet	žmo	gaus	
eg	zis	ten	ci	ją,	ku	rio	je	nė	ra	kan	čios,	var	go,	
blo	gio,	mir	ties	–	gy	ve	ni	mą	su	Die	vu.	Rojus 
ir	Dangus	yra	Die	vo	mei	lės	sim	bo	liai	–	tos	
mei	lės,	ku	rią	žmo	gus,	Die	vui	ne	pa	klus	da
mas,	at	me	tė	ir	ku	ri	mums	nau	jai	ap	reikš	ta	
ir	 duo	da	ma	 Jė	zu	je	Kris	tu	je.	 Jis	Pats	 yra	
mū	sų	 trokš	ta	mas	Rojus.	 Bū	tent	Kris	tui	

se	nu	žmo	gu	mi,	se	ne	liu.	Mes	–	tik	pa	gy
ve	nę	žmo	nės.	Ir	vi	dus	liu	di	ja,	kad	ne	sa	me	
se	niai.	Ir	ste	bi	mės,	kad	mus	lai	ko	se	niais,	
kai	mes	jau	čia	mės	tik	su	bren	du	siais	žmo
nė	mis.	Ge	riau	taip	ir	elg	tis,	kol	yra	jė	gų,	
o	 ir	 ta	da,	 kai	fi	zi	nių	 jė	gų	ne	be	bus,	 sa	vo	
dva	sia	pa	si	lik	ti	na	 jau	niems,	nes	 taip	yra	
iš	 tik	rų	jų:	 juk	nie	ko	nė	ra	 taip	 se	no	kaip	
Die	vas	ir	kaip	Jis	nie	ko	nė	ra,	kad	bū	tų	toks	
jau	nas,	o	juo	me	tais	ar	čiau	prie	Die	vo,	tuo	
dva	sios	 jau	nu	mu	pa	na	šes	ni	 į	 Jį.	Ar	gi	 ne	
to	kia	nor	ma	li	tvar	ka?	De	ja,	bent	pa	na	šiai	
tu	rė	tų	bū	ti“...
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mus	at	ve	ria	Ma	ri	ja.	
	 2004	m.	gruo	džio	8	d.	šven	tė	me	150	
me	tų	nuo	tos	die	nos,	kai	1854	m.	po	pie
žius	Pi	jus	IX	pa	skel	bė	Ma	ri	jos	Ne	kal	to	jo	
pra	si	dė	ji	mo	dog	mą.	Ką	tai	reiš	kia?
	 Kar	di	no	las	Hen	ry	New	ma	nas	kaž	ka	da	
yra	pa	sa	kęs,	kad	dau	ge	lis	žmo	nių	at	me	ta	šį	
mo	ky	mą	to	dėl,	kad	jo	ne	su	pran	ta.	Ma	nau,	
daug	kas	ne	su	pran	ta,	kas	iš	vi	so	yra	dog
ma.	Ne	re	tai	ma	no	ma,	kad	tai	abst	rak	ti	tie
sa,	ku	rią	rei	kia	ak	lai	pri	im	ti,	nes	ji	pa	skelb
ta	Baž	ny	čios.	Taip,	dogma	yra	tie	sa.	Ta	čiau	
rei	kė	tų	pa	tiks	lin	ti:	Die	vą	at	ve	rian	ti	tie	sa.	O	
pir	miau	sia	–	dva	si	nė	tik	ro	vė,	ku	riai	rei	kia	
at	si	ver	ti	 per	 ti	kė	ji	mą	 ir	 kon	tem	plia	ci	jos	
nu	skaid	rin	tą	pro	tą.	Šian	dien	ti	kė	ji	mo	tie
soms	nu	sa	ky	ti	mes	jau	pra	de	da	me	var	to	ti	
žo	dį	 slėpinys,	 o	 ne	paslaptis.	Paslaptis 
yra	 tai,	kas	nuo	mū	sų	 tie	siog	pa	slėp	ta	 ir	
to	dėl	ne	pa	žįs	ta	ma.	O	slėpinysyra	die	viš	ka	
tik	ro	vė,	ku	ri	mums	pa	ti	at	si	ve	ria,	kai	mes	
jos	 ieš	ko	me,	kai	 ti	kė	ji	mu	gi	li	na	mės	 į	 ją.	
Šian	dien	jau	drįs	ta	me	sa	ky	ti,	kad	te	olo	gi	ja	
gims	ta	ne	iš	moks	li	nės	tra	di	ci	jos	ar	moks
li	nio	svars	ty	mo,	bet	 iš	gy	vos	baž	ny	ti	nės	
pa	tir	ties	ir	re	li	gi	nio	po	rei	kio	pa	žin	ti.	Tai	gi,	
dog	mą	su	pras	ti	–	at	pa	žin	ti	ją	kaip	ti	kė	ji	mo	
tik	ro	vę	–	ga	li	me	vi	si,	jei	sa	vo	ti	kė	ji	mą	gi
li	na	me	ir	juo	gy	ve	na	me.
	 Rei	kė	tų	 aptarti	 ir	 ki	tą	 da	ly	ką,	 ku	ris	
mums	 ap	sun	ki	na	 su	pras	ti	Ma	ri	jos	Ne
kal	tu	mo	 slė	pi	nį.	 Lie	tu	vių	 kal	ba	nekaltu
pradėjimu	 daž	nai	 įvar	di	ja	me	du	vi	siš	kai	
skir	tin	gus	da	ly	kus,	ku	rie	ki	to	mis	kal	bo	mis	
ir	va	di	na	mi	skir	tin	gai.	Ko	vo	25	d.	mi	nė
da	mi	Vieš	pa	ties	Ap	reiš	ki	mą,	 šven	čia	me	
Ma	ri	jos	fiat	Die	vo	my	lin	čiai	 va	liai,	 kai	
ji	mer	ge	liš	kai	–	Šven	to	sios	Dva	sios	vei
ki	mu	–	pra	dė	jo	sa	vo	įsčio	se	Die	vo	Sū	nų.	
Mer	gys	tė,	o	gal	ge	riau	mergeliškumas	(lot.	
virginitas)	nė	ra	bū	din	gas	tik	mer	gai	tei,	ne
pa	ži	nu	siai	vy	ro,	ką	mes	daž	niau	siai,	de	ja,	
įvar	di	ja	me	 ne	igi	niu	 „nekal	ty	bė“,	 tar	si	
Die	vo	pa	lai	min	to	je	san	tuo	ko	je	gy	ve	nan	tys	
žmo	nės	 jau	 bū	tų	 kal	ti...	Mer	ge	liš	ku	mas	
įma	no	mas	ir	vy	rui,	 ir	mo	te	riai,	kai	vi	sas	

kū	niš	kas	 žmo	giš	ku	mas	yra	 ati	duo	da	mas	
Die	vui	(pa	pras	tai	tai	vyks	ta	per	vie	nuo	li
nius	skais	tu	mo	įža	dus	ir	ku	ni	giš	ką	jį	ce	li
ba	tą).	
	 Tuo	tar	pu	Ma	ri	jos	Ne	kal	ta	sis	pra	si	dė
ji	mas	 –	conceptio immaculata	 –	 reiš	kia	
vi	sai	 ką	ki	ta:	 pra	si	dė	ji	mą	be	nuodė	mės	
(macula	–	lot.	dėmė).	Ma	ri	ja	bu	vo	pra	dė	ta	
Onos	ir	Jo	a	chi	mo	san	tuo	ki	nia	me	ry	šy	je,	t.	
y.	na	tū	ra	liu	žmo	giš	ku	bū	du,	bet	ypa	tin	gos	
Die	vo	ma	lo	nės	dė	ka	nuo	pat	pra	si	dė	ji	mo	
mo	ti	nos	įsčio	se	jos	sie	la	bu	vo	vi	siš	kai	at
vi	ra	Die	vo	vei	ki	mui,	ne	pa	lies	ta	sa	vi	mei	lės	
ir	ne	pri	ei	na	ma	Pik	to	jo	ga	liai.
	 Vi	suo	ti	nai	pri	pa	žįs	ta	ma,	jog	tam,	kad	
Die	vo	Žo	dis	įsi	kū	ny	tų	ir	tap	tų	tobulužmo
gumi,	rei	kė	jo	to	bu	los	pri	gim	ties	–	vi	siš	kai	
šva	raus,	be	dė	mės	„in	do“.	Dėl	to,	kad	Ma
ri	ja,	kaip	bū	si	mo	ji	Die	vo	Gim	dy	to	ja,	nuo	
pat	pra	džios	vie	nin	te	lė	bu	vo	ku	pi	na	Die	vo	
ma	lo	nės	ir	Vieš	pats	bu	vo	su	ja,	su	tin	ka	ir	
ka	ta	li	kai,	 ir	 sta	čia	ti	kiai.	Sta	čia	ti	kių	Baž
ny	čia	 iki	 šiol	 lai	ko	si	 nuo	mo	nės,	 kad	 šis	
iš	skir	ti	nis	Die	vo	Ar	tu	mas	Ma	ri	jai	ir	pa	da	rė	
ją	 skais	čiau	sią,	 gra	žiau	sią,	 ne	pa	ly	tė	tą	ją,	
ne	su	tep	tą	ją,	pra	kil	nes	nę	už	vi	sus	an	ge	lus,	
che	ru	bus	ir	se	ra	fi	mus.	O	Ka	ta	li	kų	Baž	ny
čia,	is	to	riš	kai	bū	da	ma	la	biau	orien	tuo	ta	į	
ju	ri	di	nę	mąs	ty	seną,	Ma	ri	jos	iš	skir	ti	nu	mui	
ieš	ko	jo	te	olo	gi	nio	pa	grin	di	mo	ir	po	il	ga
lai	kio	svars	ty	mo	su	for	mu	la	vo	tei	gi	nį,	kad	
Ma	ri	ja	iš	skir	ti	nio	Die	vo	vei	ki	mo	dė	ka	bu
vo	vie	nin	te	lis	žmo	gus,	ap	sau	go	tas	ir	nuo	
per	 žmo	giš	ką	ją	 pri	gim	tį	 per	duo	da	mos	
gim	to	sios	nuo	dė	mės,	iš	ku	rios	mus	vi	sus	
iš	gel	bė	ti	Die	vas	at	siun	tė	sa	vo	Vie	na	ti	nį	
Sū	nų.
	 Ta	čiau	šian	dien	svar	bu	ne	tiek	svars	ty	ti	
te	olo	gi	nes	for	mu	luo	tes,	kiek	su	pras	ti,	kad	
spe	ku	lia	ty	vaus	 pro	to	 ke	lia	mos	 abe	jo	nės	
ir	mū	sų	 ne	su	pra	ti	mas	 yra	 įvei	kia	mi	 ne	
moks	li	niu	ar	fi	lo	so	fi	niu	aiš	ki	ni	mu,	o	vi	sai	
kuo	ki	tu.	Kris	tus	yra	skel	bia	mas	„iki	že
mės	pa	kraš	čių“,	kad	per	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną	
jį	pa	žin	tų	vi	si.	Tuo	tar	pu	Die	vo	Mo	ti	nos	
slė	pi	nys	at	si	ve	ria	tiems,	ku	rie	pri	ėmė	Die

Tikëjimo gyven-
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vo	Žo	dį	ir	sie	kia	gi	liau	pa	žin	ti	Die	vą	Jė
zu	je	Kris	tu	je	per	Baž	ny	čią	(plg.	Fil	3,14).	
Ma	ri	ja,	 jos	Ne	kal	tu	mas	yra	ne	 tik	mū	sų	
ti	kė	ji	mo	da	ly	kas,	 bet	 kur	 kas	 dau	giau	–	
mū	sų	vil	ties	pa	grin	das	–	ti	kė	ji	mo	vai	sius,	
su	bran	din	tas	Tra	di	ci	jos.	Ma	ri	jos	slė	pi	nys	
ne	at	si	ve	ria	iš	ori	niam	spe	ku	lia	vi	mui	ir	ne
ga	li	bū	ti	 įro	do	mai	pa	teik	tas	 tiems,	ku	rie	
ne	at	si	ve	ria	Die	vui,	nes	Šven	ta	ja	me	Raš	te	
tie	sio	giai	apie	jį	be	veik	ne	kal	ba	ma.	
Jei	mo	ky	mas	 apie	Die	vo	Gim	dy	to	ją	 ir	
Baž	ny	čios	Mo	ti	ną	 pri	klau	so	Tra	di	ci	jai,	
pa	žin	ti	Ma	ri	ją,	 at	si	ver	ti	 jos	 gar	bi	ni	mui	
mes	ga	li	me	tik	gy	ven	da	mi	ti	kė	ji	mu	Baž
ny	čio	je.	Tad	ga	li	me	sa	vęs	klaus	ti,	ar	mes	
gy	ve	na	me	Baž	ny	čio	je,	ją	su	prasdami	pir
miau	sia	ne	kaip	 ti	kė	ji	mą	sau	gan	čią	 ir	 jo	
prak	ti	ką	 or	ga	ni	zuo	jan	čią	 ins	ti	tu	ci	ją,	 bet	
kaip	mū	sų	tar	pu	sa	vio	ben	drys	tę	ir	ben	dra
vi	mą	Kris	taus	mei	lė	je?	Kol	kas	ne	itin	į	tai	
įsi	trau	kia	me,	o	gal	ir	ne	įga	li	me	taip	my	lė	ti.	
Mums	 truk	do	 ir	 kiek	ne	adek	va	tus	krikš
čio	niš	ko	ti	kė	ji	mo	su	pra	ti	mas,	tra	di	ciš	kai	jį	
sie	jant	vien	su	for	ma	liu	da	ly	va	vi	mu	li	tur
gi	nė	se	apei	go	se,	ke	lių	sak	ra	men	tų	pri	ėmi
mu	ir	ne	re	tai	me	cha	niš	ka	mal	da,	o	kar	tais	
net	 pa	ro	do	muo	ju	 pa	mal	du	mu.	Ka	dan	gi	
ti	kė	ji	mo	ke	lias	ve	da	anaip	tol	ne	per	vie	ną	
at	si	ver	ti	mą,	vis	iš	nau	jo	ir	la	biau	at	si	ve	riant	
Die	vo	mei	lei,	ga	li	me	sa	vęs	klaus	ti,	ka	da	ir	
kaip	as	me	niš	kai	sa	vo	šir	dy	je	su	ti	ko	me	Jė	zų	
Kris	tų?	Ar	ma	to	me	jo	ne	pa	liau	ja	mą	da	ly
va	vi	mą	mū	sų	 gy	ve	ni	me?	Ar	 pa	si	ti	ki	me	
juo	kaip	sa	vo	gy	ve	ni	mo	Vieš	pa	čiu	vi	so	se	
si	tu	a	ci	jo	se?	Ar	esa	me	iš	ti	ki	mi	ben	drys	tei	
su	juo,	pir	miau	sia	klau	sy	da	mie	si	jo	ir	jam	
at	sa	ky	da	mi	mal	da	bei	gy	ve	ni	mu?	Ar	Jė	zų	
Kris	tų	my	li	me	taip,	kad	Evan	ge	li	ją	nuolat	
skai	to	me	kaip	jo	„mei	lės	laiš	kus“	mums,	
t.	y.	ar	mai	ti	na	mės	jo	žo	džiu?	Tai	gi,	ga	lė
tu	me	sa	vęs	pa	klaus	ti,	gal	mums	ver	tė	tų	iš	
nau	jo	jį	su	si	tik	ti?
	 Yra	 dar	 vie	na	 prie	žas	tis,	 tem	dan	ti	
mums	 ti	kė	ji	mo	 ir	 gy	ve	ni	mo	 džiaugs	mą	
bei	 truk	dan	ti	pri	im	ti	Ma	ri	jos	Ne	kal	tu	mo	
slė	pi	nį.	Tai	 žmo	giš	kos	mei	lės	 pa	tir	tis	 ir	

su	pra	ti	mas.	Jei	kū	niš	ką	mei	lę	sie	ja	me	tik	
su	aist	ra	ir	jus	li	niu	ma	lo	nu	mu,	o	tuo	met,	
kai	 san	tuo	kos	 kas	die	ny	bė	je	 jis	 iš	blės	ta,	
vien	su	pa	rei	ga	ar	įpro	čiu	–	var	gas	mums.	
Dau	ge	lis	gal	ir	nė	ra	gir	dė	ję,	kad	šven	to	ir	
do	ry	bin	go	 gy	ve	ni	mo	vie	nuo	lis,	 ku	ni	gas	
ir	Baž	ny	čios	mo	ky	to	jas	To	mas	Ak	vi	nie	tis	
Šven	to	sios	Dva	sios	dė	ka	yra	su	pra	tęs,	jog	
Die	vo	pa	lai	min	to	san	tuo	ki	nio	fi	zi	nio	ry	šio	
ma	lo	nu	mas	yra	Die	vo	ma	lo	nė,	dar	dau	giau	
–	nu	si	pel	no	Dan	gų,	 jei	 ta	me	ry	šy	je	sa	ve	
do	va	no	ja	me	 dėl	 tar	pu	sa	vio	 ben	drys	tės,	
duo	tos	Die	vo,	ir	su	tuok	ti	nio	ar	su	tuok	ti	nės	
džiaugs	mo,	t.	y.	jei	vi	siš	kai	at	si	duo	da	mi	
vie	nas	ki	tam	au	ga	me	Die	vo	mei	lė	je.	Tik	
taip	mums	 ga	li	 tap	ti	 su	pran	ta	ma	 tik	ro	ji	
Die	vo	žo	džių,	pa	sa	ky	tų	pa	čio	je	pra	džio	je	
„ir	du	 taps	vie	nu	kū	nu“	pras	mė:	vy	ro	 ir	
mo	ters	 su	si	jun	gi	mas	 ne	sa	va	nau	diš	ko	je,	
sa	ve	do	va	no	jan	čio	je	mei	lė	je	lei	džia	pa	tir	ti	
ypa	tin	gą	as	me	nų	vie	ny	bę,	ben	drą	bū	tį	kaip	
gy	ve	ni	mą	Die	vo	mei	lė	je.	
	 Ar	esa	te	ma	tę	la	bai	gra	žią	iko	ną,	ku	ri	
sim	bo	liš	kai	 vaiz	duo	ja	Ma	ri	jos	 kaip	Ne
kal	to	sios	pra	si	dė	ji	mą?	 Jo	je	 Jo	a	chi	mas	 ir	
Ona	mei	lės	ty	lo	je	yra	su	glau	dę	vei	dus	taip	
švel	niai	 ir	 at	si	davę,	 kaip	 du	 ta	pę	 vie	nu.	
Mū	sų	gy	ve	ni	mo	pil	nat	vei	 ir	 džiaugs	mui	
rei	kia	vi	sa	pu	siš	kos	evan	ge	li	za	ci	jos.	Ypač	
rei	kia	nau	jai	evan	ge	li	zuo	ti	pa	tir	tį	ir	sam
pra	tą	 tų	 da	ly	kų,	 ku	rie,	 nors	 ir	 la	biau	siai	
su	ba	na	lin	ti	bei	nu	ver	tin	ti,	ne	pa	liau	ja	bū	ti	
ak	tu	a	lūs	 šian	die	nos	 žmo	gui	 ir	 to	dėl	 jų	
skaus	min	gai	ieš	ko	ma.	Tai	tie sa	ir	laisvė,	
o	ypač	–	meilė.
	 Kris	taus	As	me	nį	 kaip	 įsi	kū	ni	ju	sią	
Mei	lę,	 kaip	Tie	są,	 Ke	lią	 ir	 Gy	ve	ni	mą	
mums	at	ve	ria	Ma	ri	ja.	 Iš	Baž	ny	čios	 tė	vų	
ir	vė	les	niais	am	žiais	gy	ve	nu	sių	 ti	kin	čių
jų	ga	li	me	su	pras	ti,	kad	jų	ypa	tin	ga	mei	lė	
mū	sų	vi	sų	Mo	ti	nai	Mer	ge	lei	Ma	ri	jai	au	go	
dėl	jų	mal	dos	ir	pa	si	ti	kė	ji	mo	jos	ve	di	mu,	
nes	ji	mus	krei	pia	į	Kris	tų	ir	at	ve	ria	gy	ve
ni	mui	Šven	to	jo	je	Dva	sio	je.	Šv.	Liud	vi	kas	
Ma	ri	ja	Grin	jo	nas	 iš	Mont	for	to	 (Grig	non	
de	Mont	fort)	yra	pa	sa	kęs:	„Kad	at	ras	tu	me	
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Die	vo	ma	lo	nę,	rei	kia	at	ras	ti	Ma	ri	ją“.	To	dėl	
daž	niau	žvel	ki	me	į	ją	su	pa	si	ti	kė	ji	mu,	at
vi	ra	šir	di	mi,	ieš	ko	ki	me	jos	kaip	žmo	giš	ko	
pa	vyz	džio	 ir	 pa	gal	bos	 at	si	ver	ti	Kris	taus	
vei	ki	mui.	Ypač	tuo	met,	kai	sa	vo	gy	ve	ni	me	
ne	su	ge	ba	me	pri	im	ti	to,	kas	pra	noks	ta	mū	sų	
su	pra	ti	mą,	kreip	ki	mės	į	tą,	ku	ri	sa	vo	lai	ku	
kai	ko	ne	su	pras	da	ma	vis	ką	su	mei	le	sau
go	jo	ir	svars	tė	sa	vo	šir	dy	je.	Bū	tent	ji	yra	
mū	sų	pir	mo	ji	ti	kė	ji	mo	Mo	ky	to	ja	ir	vil	ties	
Mo	ti	na.
	 Ma	ri	jos	kaip	Ne	kal	to	sios	pra	si	dė	ji	mas	
mums	pa	de	da	 su	pras	ti	 dar	 vie	ną	 svar	bų	
da	ly	ką.	 Pra	džia	 nė	ra	 vien	 pir	mas	 ko	kio	
nors	veiks	mo	ar	reiš	ki	nio	mo	men	tas,	bet	
pir	mi	nis	jų	pa	ma	tas.	Pra	džia	yra	tai,	kas	
nu	krei	pia,	 kaip	 sa	ko	Kar	las	 Rah	ne	ris,	
vi	są	mū	sų	 lais	vės	 is	to	ri	ją	 ir	 iš	si	sklei	džia	
kaip	gy	ve	ni	mo	tiks	las.	To	dėl	gera	ir	vai
sin	ga	yra	vi	sa,	kas	pra	de	da	ma	der	mė	je	su	
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my	lin	čia	Die	vo	va	lia.	Die	vas,	ab	so	liu	čiai	
my	lė	da	mas,	 troš	ko	Ma	ri	jos,	 ku	ri	 iš	tar	tų	
be	są	ly	giš	ką	 taip	 jo	Ma	lo	nei	–	 jo	Žo	džio	
Įsi	kū	ni	ji	mui	ir	mū	sų	At	pir	ki	mui,	–	kad	jo	
Mei	lė	ga	liau	siai	už	bėg	tų	už	akių	kiek	vie
nai	kal	tei	ir	per	mū	sų	pa	si	ti	kė	ji	mą	Die	vu	
kas	die	ny	bės	ne	ži	nio	je	at	ver	tų	mus	am	ži
na	jam	gy	ve	ni	mui	su	juo	–	mū	sų	žmo	giš	kai	
pil	nat	vei	ir	džiaugs	mui.	
	 Pa	sak	 pa	lai	min	to	sios	Mo	ti	nos	Te	re
sės,	pir	mų	jų	krikš	čio	nių	slap	ta	žo	dis	bu	vo	
džiaugsmas.	To	dėl	su	nuo	sta	ba	at	ras	da	mi	
ne	pa	liau	ja	mą	Die	vo	Ar	tu	mą	mums,	jo	my
lin	tį	da	ly	va	vi	mą	mū	sų	gy	ve	ni	me	šian	dien	
kar	tu	ga	li	me	gie	do	ti	Vieš	pa	ties	Ap	reiš	ki
mo	Ma	ri	jai	aka	tis	to	žo	džius:	„Džiū	gauk,	
Ma	ri	ja,	ma	lo	nės	pil	no	ji!	Džiū	gauk,	slė	pi
nių	lo	by	ne,	nes	Tu	–	ti	kė	ji	mas	tuo,	prieš	
ką	 nu	ty	la	ma.	Džiū	gauk,	 prieš	ta	ra	vi	mus	
su	tai	kan	ti,	Ro	jaus	var	tus	ati	da	ran	ti...“	
 

Marijos	Nekaltasis	prasidėjimas.	Ikonos	piešinys
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 Andrius:	30	die	nų	re	ko	lek	ci	jos	–	tai	vie
nas	 iš	 še	šių	nau	jo	ky	no	eks	pe	ri	men	tų.	Nuo	
kai	ku	rių	 eks	pe	ri	men	tų	nau	jo	kai	ga	li	 bū	ti	
at	lei	džia	mi,	ta	čiau	Dva	si	nės	pra	ty	bos	pri	va
lo	mos	vi	siems,	nes	tai	–	vie	nas	es	min	giau	sių	
ir	lem	tin	giau	sių	da	ly	kų	jė	zui	tų	ug	dy	me.	
	 Šios	re	ko	lek	ci	jos	yra	as	me	ni	nės,	kai	vis
kas	at	lie	ka	ma	in	di	vi	du	a	liai	–	ben	draujama	tik	
su	dva	si	niu	pa	ly	dė	to	ju	ir	jam	išsakomi	visi	
iš	gy	ve	ni	mai	bei	pa	ty	ri	mai.	Tad	30	die	nų	esi	
vie	nas	–	su	sa	vi	mi,	su	Die	vu	ir	su	ap	lin	ka.	Per	
tą	lai	ką	ne	iš	ven	gia	mai	pa	ma	tai,	kas	esi	tu	pats,	
ko	kie	tik	rie	ji	ta	vo	troš	ki	mai,	ką	nuo	sa	vęs	sle
pi,	ko	kie	ta	vo	san	ty	kiai	su	ap	lin	ki	niais	ir	koks	
ta	va	sis	Die	vo	įvaiz	dis.	Dvasiniųpratybų	kny
ge	lė	je	šv.	Ig	na	cas	sa	ko,	kad	šios	re	ko	lek	ci	jos	
nė	ra	vien	tam,	kad	ge	riau	pa	žin	tu	me	Die	vą.	
Anot	Ig	na	co,	jos	skir	tos	„su	tvar	ky	ti	sa	vo	gy
ve	ni	mą	taip,	kad	mū	sų	spren	di	mų	ne	nu	lem	tų	
ne	tvar	kin	gi	po	lin	kiai“,	 kad	 jie	ne	truk	dy	tų	
vi	sur	at	pa	žin	ti	Die	vo	ir	jo	vei	ki	mo.	Pra	ty	bos	
„su	tvar	ko“	gy	ve	ni	mą	–	vi	di	nį,	iš	ori	nį	bei	ta	vo	
san	ty	kius	su	Die	vu,	–	nes	pri	va	lai	at	sa	ky	ti	į	
klau	si	mą,	kas	tau	Die	vas	yra	iš	tik	rų	jų,	ko	iš	
jo	ti	kie	si	ir	kaip	ža	di	gy	ven	ti	to	liau.	
 –SavoDvasiniųpratybųknyge
lėješv.Ignacaskonkrečiaiišdėstoir
kaipjosturėtųvykti.
 Andrius:Dva	si	nės	 pra	ty	bos	
są	ly	gi	nai	 su	skirs	ty	tos	 į	 ke	tu	rias	
sa	vai	tes.	 Pir	mo	ji	 sa	vai	tė	 va	di	na	si	
„Pra	džia	ir	pa	grin	das“.	Tuo	me	tu	esi	
ska	ti	na	mas	ap	mąs	ty	ti	Die	vo	kū	ri	ni	ją	
–	vi	sa	tą,	gam	tą,	sa	vo	ap	lin	ką	ir	steng
tis	 vi	sur	 at	pa	žin	ti	Die	vo	 vei	ki	mą.	
Ant	rą	ją	 sa	vai	tę	 ap	mąs	to	ma	vie	šo	ji	
Jė	zaus	Kris	taus	veik	la.	Kiek	vie	nam	
krikš	čio	niui,	 juo	 la	biau	 jė	zui	tui,	
Jė	zus	yra	gy	ve	ni	mo	pa	vyz	dys.	Tad	

Pratybosdartikprasideda...
Kiekvienasjėzuitas,prisimindamassavokelią,nueitąJėzausDraugijoje,visadapamini
šv.IgnacoDvasinespratybaskaiptvirtąvisodvasiniogyvenimopamatą.Šia-mežur-
nalonumeryjepavasarįvykusiųpratybųišgyvenimaisdalijasijėzuitųnaujokaiAndrius
Baranauskas,EugenijusMarkovas,LukasLaniauskasirIljaFeščenko.

ap	mąs	ty	da	mi	 jo	 vie	šą	ją	 veik	lą	 ban	dė	me	
suvokti,	kaip	 jis	ben	dra	vo	 su	ap	lin	ki	niais,	
kaip	re	a	ga	vo	į	įvai	rius	įvy	kius,	kaip	el	gė	si	
su	nu	si	dė	jė	liais.	Tai	leidžia	įver	tin	ti,	koks	yra	
ma	no	san	ty	kis	su	pa	sau	liu	ir	koks	–	su	pa	čiu	
sa	vi	mi.	Pra	ty	bos	nė	ra	koks	nors	abst	rak	tus	
fi	lo	so	favimas.	Jų	tiks	las	–	prak	ti	ka,	nes	tai,	
ką	ap	mąs	tai	ir	su	pran	ti,	ne	iš	ven	gia	mai	tu	ri	
įgy	ven	din	ti	prak	tiš	kai.	
	 Tre	či	ą	ją	 sa	vai	tę prisiminėme	ken	čian	tį	
Kris	tų.	Gy	ve	ni	me	ir	mes	pa	ti	ria	me	kan	čios,	
tad	mąs	tė	me,	koks	 ar	ti	mas	kiek	vie	nam	 iš	
mū	sų	ken	čian	tis	Kris	tus,	sa	vo	gy	vy	bę	au	ko
jantis	ir	dėl	ma	nęs.	Ir	vien	dėl	to,	kad	ma	ne	
my	li.	Su	si	tin	ku	Mei	lę,	ku	ri	 iš	ma	nęs	nie	ko	
ne	rei	ka	lau	ja,	 tik	tai	kvie	čia	pas	 sa	ve	 ir	dėl	
ma	nęs	pa	si	ren	gu	si	pa	da	ry	ti	vis	ką.	Tad	ir	aš,	
im	da	mas	pa	vyz	dį	 iš	Kris	taus,	ki	tą	 žmo	gų	
esu	kvie	čia	mas	my	lė	ti	ne	dėl	ko	kių	nors	jo	
sa	vy	bių,	o	dėl	to,	kad	jis	yra	žmo	gus.	Kris
tus	man	tam	pa	pa	vyz	džiu,	kaip	el	gtis	kan	čiai	
iš	ti	kus,	iš	jo	mo	kau	si,	kaip	kan	čią	gy	ve	ni	me	
pri	im	ti.	O	ket	vir	tą	ją	 sa	vai	tę,	kai	mąs	to	ma	
apie	Jė	zaus	Kris	taus	pri	skė	li	mą,	ap	mąs	tė	me	
ir	sa	vo	gy	ve	ni	mo	pras	mę.	Kam	ma	no	gy	ve
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ni	mas	skir	tas?	Pri	si	kė	lęs	Kris	tus	at	ne	ša	vil	tį,	
su	stip	ri	na	ti	kė	ji	mą	ir	tei	kia	ma	no	gy	ve	ni	mui	
džiaugs	mo.	Pradedi	sa	vęs	klaus	ti,	kur	sly	pi	
to	džiaugs	mo	es	mė?	Stai	ga	man	ki	lo	ne	ti	kė	ta	
min	tis,	kad	Šven	čiau	sio	je	Tre	jy	bė	je	la	biau	siai	
džiau	gia	si	Tė	vas,	nes	per	Kris	taus	pri	si	kė	li	mą	
vyks	ta	gy	vy	bės	at	kū	ri	mas,	mei	lės	at	kū	ri	mas,	
pil	nat	vės	at	kū	ri	mas.	Kai	ken	čia	me,	Die	ve	yra	
mū	sų	stip	ry	bė,	bet	džiaugs	mas	ir	gi	ja	me,	jo	
Pri	si	kė	li	me,	o	ne	mu	my	se	pa	čiuo	se.	
	 Be	je,	pra	ty	bų	sa	vai	tė	ne	bū	ti	nai	trun	ka	7	
die	nas.	Vie	na	sa	vai	tė	ga	li	tęs	tis	10	die	nų,	o	
ki	ta	–	tik	3,	kol	žmo	gus,	tą	sa	vai	tę	su	si	tik	da
mas	su	Die	vu,	gau	na	rei	kia	mą	ma	lo	nę.	
 –TačiauapieJėzų,gyvenusį, veikusį,
kentėjusį,mirusįirprisikėlusį,mesmąstome
nekartą.Kuošieapmąstymaiskiriasiper
Dvasinespratybas? 
 Lukas:Man	re	ko	lek	ci	jos	bu	vo	tar	si	30	
die	nų	mei	lės	aki	mir	kos	–	 taip	pa	va	di	nau	šį	
lai	ką,	per	žvel	gęs	jį	vė	liau.	Tai	aki	mir	kos	su	
Vieš	pa	čiu,	kai	pažįstame	Kris	taus	gy	ve	ni	mą,	
sa	ve	ir	sa	ve	atpa	žįstame	Kris	taus	gy	ve	ni	me.	
Vi	sų	pir	ma	mąs	tėme	apie	vis	ko	pa	grin	dą	–	
Die	vo	mei	lę,	jo	bu	vi	mą	pa	sau	ly	je;	ant	rą	ją	
sa	vai	tę	per	ėjome	prie	Kris	taus	apaš	ta	li	nio	
gy	ve	ni	mo	ir	gy	ve	ni	mo	tarp	mū	sų;	tre	či	ą	ją	
sa	vai	tę	mąs	tėme	 apie	 jo	 kan	čią	 už	mū	sų	
nuo	dė	mes	 ir	 ban	dėme	 at	pa	žin	ti	 kan	čią	
sa	vo	 gy	ve	ni	me,	 o	 pas	kui	 –	Pri	si	kė	li	mas.	
Tai	 Kris	taus	 gy	ve	ni	mo	 per	žval	ga.	 Per	
tas	mei	lės	 aki	mir	kas	Kris	taus	 gy	ve	ni	me	
ban	dai	at	pa	žin	ti	ir	sa	vo	mei	lės	aki	mir	kas.	

Man	bu	vo	ypač	svar	bu	su	vok	ti,	kad	vis	kas	
gy	ve	ni	me	pa	grįs	ta	mei	le,	kad	ir	kan	čio	je	yra	
mei	lės	aki	mir	kų.	Ir	ga	liau	siai	–	per	Kris	taus	
pri	si	kė	li	mą	su	pras	ti,	kur	iš	tie	sų	to	ji	mei	lė	ve	da.	
Man	šie	ap	mąs	ty	mai	bu	vo	mei	lės	pa	si	ma	ty	mai	
su	nepaliaujamai	mus	mylinčiu	Vieš	pa	čiu.
 Eugenijus:	An	drius	jau	mi	nė	jo,	kad	per	
šias	 re	ko	lek	ci	jas	 at	ran	di	glaudesnį	 ry	šį	 su	
Die	vu.	Vi	sa	 tai,	ką	aš	ga	vau,	pa	ju	tau	–	 la
bai	ar	ti	mas,	tie	siog	in	ty	mus	ry	šys	su	Die	vu.	
Šven	ta	sis	Raš	tas,	Evan	ge	li	jos	pa	ra	šy	tos	la	bai	
se	niai,	bet	keis	čiau	sia,	kad	jos	ak	tu	a	lios	iki	
šiol.	Vi	si	Jė	zaus	pa	sa	ky	ti	žo	džiai,	pa	ly	gi	ni	mai	
kalba	ir	šian	dien.	Juos	ap	mąs	ty	da	mas	at	ran	di	
tai,	kas	ta	ve	pa	lie	čia	da	bar,	šian	dien,	šią	mi
nu	tę.	Ir,	kaip	sakė	Lu	kas,	pa	žįs	ti	Jė	zų	Kris	tų	
ir	pa	žįs	ti	sa	ve.	
 Ilja:Re	ko	lek	ci	jų	tiks	las	yra	pa	leng	vin	ti	
svar	biau	sią	 vi	so	mū	sų	 gy	ve	ni	mo	už	duo
tį	–	klau	sy	ti	Die	vo	bal	so	ir	su	vok	ti	jo	va	lią,	
mak	si	ma	liai	 su	ma	ži	nant	pa	sau	lio	 triukš	mą	
ir	 to	kio	je	pa	lan	kio	je	ap	lin	ko	je	 su	stip	ri	nant	
Die	vo	Žo	džio	 po	vei	kį.	 Per	 re	ko	lek	ci	jas	
sten	gia	mės	iš	girs	ti,	kaip	Jė	zus	Kris	tus	sto	vi	
prie	kiek	vie	no	šir	dies	du	rų	ir	į	jas	bel	džia	si.	
Dvasinės	pratybos	nė	ra	ko	kia	nors	uni	ver	sa	li	
prie	mo	nė,	ga	lin	ti	pa	keis	ti	žmo	gų.	Jos	tik	tai	
ga	li	pa	dė	ti	jam	pri	im	ti	ko	kį	nors	spren	di	mą,	
pa	leng	vin	ti	ieš	ko	ji	mus,	kad	žmo	gus	vi	sų	pir
ma	ga	lė	tų	at	ras	ti	sa	ve.
 –Dvasiniųpratybųporeikisnuolatjau
čiamas,jomisnaudojasinevienjėzuitai,
bet ir pasauliečiai.Kuo jos reikšmingos

jumsatpažįstantsavąjįpašauki
mą?Jukpošitųrekolekcijųvisi
keturinutarėtetoliautęstiantrų
metųnaujokynoprogramąpas
jėzuitus.
 Andrius:	Vie	na	re	ko	lek	ci
jų	die	na	skir	ta	spren	di	mui	pri	im	ti.	
Pa	gal	tai,	ką	Ig	na	cas	va	di	na	pa	guo
da	ir	ne	pa	guo	da,	mąs	tai,	kur	ta	ve	
Die	vas	ve	da,	svars	tai,	kaip	tu	rė	tum	
pa	si	elg	ti	at	ei	ty	je.	Tai	ga	li	ma	bū	tų	
pa	va	din	ti	Die	vo	va	lios	at	pa	ži	ni	mo	
gai	rė	mis.	Pra	ty	bų	 tiks	las	–	vi	sų	
pir	ma	pa	žin	ti	 sa	ve,	 juk	bal	sas	 iš	
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dan	gaus	ne	pra	bils.	Tad	ten	ka	klaus	ti	sa	vęs,	
ko	dėl	at	ėjau	pas	jė	zui	tus,	ko	kie	ma	no	mo	ty	vai?	
Ko	dėl	no	riu	čia	pa	si	lik	ti?	Ar	iš	tie	sų	no	riu	dar
buo	tis	di	des	nei	Die	vo	gar	bei?	Ko	Die	vas	no	ri	
iš	ma	nęs?	
 Eugenijus:Ka	dan	gi	 jau	čiau	esąs	Die
vo	šau	kia	mas	į	šią	vie	nuo	li	ją,	per	Dva	si	nes	
pra	ty	bas	no	rė	jau	ga	lu	ti	nai	tuo	įsi	ti	kin	ti,	tad	
nau	do	jau	įvai	rius	bū	dus	pa	šau	ki	mui	at	pa	žin
ti.	Pir	mą	sias	dvi	sa	vai	tes	jau	čiau	šio	kią	to	kią	
įtam	pą,	bet,	kaip	sa	kiau,	per	tą	ar	ti	mes	nį	ry	šį	
su	 Jė	zu	mi,	 ku	rį	 iš	gy	ve	nau,	 sa	vai	me	at	ėjo	
tik	ru	mo	po	jū	tis.	Il	ja	sa	kė,	kad	ko	nors	nau	jo	
per	re	ko	lek	ci	jas	ne	at	ra	ndi,	bet	atskleidi	tai,	
kas	pa	leng	vi	na	pa	žin	ti	sa	ve	ir	pri	im	ti	spren
di	mus.	Net	gi	to	kie	pa	pras	ti	da	ly	kai	kaip	pa
si	vaikš	čio	ji	mas	miš	ke,	va	žia	vi	mas	dvi	ra	čiu	
ar	žve	jy	ba	ir	gi	ga	li	bū	ti	sa	vo	tiš	ka	me	di	ta	ci	ja,	
ku	ri	man	as	me	niš	kai	la	bai	pa	dė	jo,	–	Die	vą	
gam	to	je	ir	pa	čia	me	sa	vy	je	daž	nai	at	ras	da	vau	
kaip	tik	tuo	me	tu.	Ir	tai	tik	rai	lei	do	jį	la	biau	
pa	žin	ti.
 Ilja:Per	 re	ko	lek	ci	jas	 ne	vyks	ta	 nie	ko	
ypa	tin	go	ar	ko	nors	la	bai	skir	tin	go	nuo	to,	ką	
ir	šiaip	da	ro	krikš	čio	nys.	Ta	čiau	tai	yra	tam	
tik	ras	krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	kon	den	sa	tas,	
kai	vis	ko	yra	dau	giau,	–	tie	siog	ig	na	ciš	ka
sis	magis.	Kai	Ig	na	cui	rei	kė	da	vo	ko	kį	nors	
svar	bų	 spren	di	mą	 pri	im	ti,	 jis	 vis	ko	 da	rė	
dau	giau:	 dau	giau	mel	dė	si,	 dau	giau	Mi	šių	
au	ko	jo,	sten	gė	si	kuo	la	biau	at	si	ver	ti	Die	vui,	
kad	tai	ne	bū	tų	jo	as	me	ni	nis	spren	di	mas,	bet	
kad	vi	sų	pir	ma	pa	si	reikš	tų	Die	vo	va	lia.	Tad	
ir	mes	per	re	ko	lek	ci	jas	tie	siog	la	biau	sten
gė	mės	gy	ven	ti	kaip	krikš	čio	nys.
 Lukas:Svar	biau	sias	die	nos	įvy	kis	–	Mi
šios,	kai	iš	ei	da	vo	me	iš	sa	vo	ty	los	da	ly	tis	Eu
cha	ris	ti	ja.	Mi	šio	se	dalyvau	da	vo	ir	dau	giau	
žmo	nių,	 ku	rie	 at	va	žiuo	da	vo	5	 ar	 8	 die	nų	
re	ko	lek	ci	joms.	Su	ėji	mas	į	Mi	šias	tar	si	pa
liu	dy	da	vo	–	nors	kiek	vie	nas	pra	ty	bas	at	lie	ka	
sa	vu	bū	du,	Die	vas	kiek	vie	ną	ve	da	skir	tin	gai,	
bet	mes	at	ei	na	me	į	Mi	šias,	da	li	ja	mės	ta	pa
čia	Eu	cha	ris	ti	ja,	nes	iš	tiesų	vi	si	ei	na	me	tuo	
pačiu	ke	liu,	vie	nas	ki	tą	pa	lai	ky	da	mi.	Tai	man	
da	rė	di	de	lį	įspū	dį	ir	la	bai	pa	dė	jo.
	 Anks	čiau	 su	mu	mis	 re	ko	lek	ci	jo	se	 da

ly	va	vo	vie	nas	lat	vis,	ku	ris	no	rė	jo	su	pras	ti,	
kur	ti	jam	šei	mą	su	pa	si	rink	tą	ja	mer	gi	na	ar	
ne.	Tai	tik	rai	la	bai	svar	bus	klau	si	mas,	kaip	ir	
mū	sų	–	bū	ti	jė	zui	tu	ar	rink	tis	ki	tą	ke	lią.	Yra	ir	
pa	pras	tes	nių	klau	si	mų,	ku	riuos	žmo	nės	at	si
ne	ša	į	re	ko	lek	ci	jas,	kurios	iš	tie	sų	yra	di	de	lė	
do	va	na,	pa	de	danti	pri	im	ti	bet	ko	kį	spren	di
mą.	Per	tą	lai	ką	ty	lo	je	ga	li	kur	kas	aiš	kiau	
iš	girs	ti	Die	vo	bal	są	tau	sa	kant:	„Aš	pa	žįs	tu	
ta	ve	ge	riau	ne	gu	tu	pats	sa	ve	ir	ta	ve	my	lė	siu,	
kad	ir	kur	ei	tum,	bet	kvie	čiu	ei	ti	bū	tent	šiuo	
ke	liu“.	Bet	ga	li	iš	girs	ti	ir	ki	tą	bal	są	sa	kant:	
„O	aš	kvie	čiu	ta	ve	ei	ti	ki	tu	ke	liu“.	Jei	gu	tai	
yra	 kvie	ti	mas	 į	 šun	ke	lį,	 svar	bu	 at	pa	žin	ti,	
kad	čia	pra	by	la	mū	sų	sil	pny	bės,	nuo	dė	mės	
ar	po	lin	kiai,	at	ei	nan	tys	iš	pik	to	sios	dva	sios.	
Pri	imant	 spren	di	mą	 svar	biau	sia	 at	pa	žin	ti	
skir	tin	gas	dva	sias	ir	stengtis	at	si	liep	ti	į	Die	vo	
kvie	ti	mą.	
 Ilja:Re	ko	lek	ci	jos	man	bu	vo	lai	kas,	per	
ku	rį	ga	lė	jau	įver	tin	ti	sa	vo	jė	gas	ir	su	for	mu
luo	ti	klau	si	mą,	ką	iš	tie	sų	no	riu	su	vok	ti,	o	
at	sa	ky	mas	ga	li	 at	ei	ti	 ir	vė	liau,	 juk	Die	vas	
vei	kia	ne	vien	per	re	ko	lek	ci	jas.	Ta	čiau	tai	yra	
lai	kas,	kai	ga	li	ma	per	žiū	rė	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mą	
ir	klaus	ti,	ko	aš	jame	siekiu	ir	ko	Die	vas	no	ri	
iš	ma	nęs.
 Andrius:	Ap	skri	tai	pra	ty	bos	ne	si	bai	gia	
nu	ma	ty	tu	 lai	ku.	 Jos	 tik	duo	da	gy	ve	ni	mui	
tam	tik	rą	kryp	tį,	o	pra	ty	bų	vai	siai	jun	ta	mi	
nuo	lat,	nes	jos	ne	iš	ven	gia	mai	pa	da	ro	įta	ką	
vi	sam	li	ku	siam	gy	ve	ni	mui.	Ne	svar	bu,	bū	si	
jė	zui	tas	 ar	 ne,	 svar	biau	sias	Die	vo	dar	bas	
jau	pa	da	ry	tas	–	tu	tie	siog	ki	taip	imi	mąs	ty	ti,	
gy	ve	ni	mas	 tam	pa	 skaid	res	nis,	 išsilaisvini	
nuo	da	ly	kų,	ku	rie	anks	čiau	at	ro	dė	la	bai	rei
ka	lin	gi.	Pa	jun	ti	Die	vo	ar	tu	mą,	su	pran	ti,	kad	
ne	bė	ra	ko	nuo	jo	slėp	tis...	Ir	tai	ne	men	ki	na	
gy	ve	ni	mo	džiaugs	mo,	o	jį	di	di	na,	nes	pra
ty	bos	mū	sų	gy	ve	ni	mui	su	tei	kia	tar	si	nau	ją	
ko	ky	bę	ir	net	gi	dau	giau	žmo	giš	ko	oru	mo	–	
at	si	ran	da	su	vo	ki	mas,	kas	aš	esu	kaip	Die	vo	
kū	ri	nys	 ir	 koks	 iš	 tie	sų	ma	no	 san	ty	kis	 su	
Die	vu.	Ne	ži	nau,	 ar	ga	li	ma	pa	sa	ky	ti,	 ka	da	
Dva	si	nės	pra	ty	bos	bai	gia	si,	nes	per	tas	30	
die	nų	jos	tik	tai	pra	si	de	da....	

KalbėjosiJūratėGrabytė
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 Kārlis:Pa	sau	lio	 jau	ni	mo	die	nos	 pa
pras	tai	pra	si	de	da	įžan	gi	ne	pro	gra	ma,	ku	rią	
ren	gia	 kiek	vie	na	 ša	lies,	 kur	 jos	 vyks	ta,	
die	ce	zi	ja.	Pa	čios	Jau	ni	mo	die	nos,	į	ku	rias	
su	si	ren	ka	 iki	mi	li	jo	no	 žmo	nių,	 su	tei	kia	
ga	li	my	bę	 pa	ma	ty	ti	 vi	suo	ti	nę	Baž	ny	čią,	
įsi	ti	kin	ti,	 kad	 jau	nas	 žmo	gus	 tu	ri	 daug	
ben	dra	min	čių	vi	sa	me	pa	sau	ly	je.	O	 įžan
gi	nė	pro	gra	ma	skir	ta	tam,	kad	kiek	vie	nas	
Die	nų	da	ly	vis	gau	tų	kuo	dau	giau	dva	si	nės	
nau	dos,	pa	gi	lin	tų	sa	vo	ti	kė	ji	mą.	Ka	dan	gi	
jė	zui	tų	 pa	šau	ki	mas	 yra	 pa	dė	ti	 žmo	gui	
as	me	niš	kai,	 o	 ne	 iš	 kar	to	 tūks	tan	čiams,	
anks	tes	nė	se	 Jau	ni	mo	 die	no	se,	 iš	sky	rus	
vy	ku	sias	 Ro	mo	je	 ir	 To	ron	te,	 at	ski	ros	
jė	zui	tų	pro	gra	mos	ne	bū	da	vo.	O	Vo	kie	ti
jos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	 Pa	sau	lio	 jau	ni	mo	

die	noms	Kel	ne	nu	spren	dė	pa	reng	ti	iš	ties	
rim	tą	pro	gra	mą.	4	žmo	nės	–	trys	jė	zui	tai	
ir	vie	nas	jė	zui	tų	alum	nas	–	dve	jus	me	tus	
rū	pi	no	si	vien	tik	[‘ma	gis]	pro	gra	ma.	Vė
liau	į	pa	ren	gia	mą	jį	dar	bą	bu	vo	įtrauk	ti	ir	
Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nių	
na	riai	bei	ki	ti	žmo	nės,	su	si	pa	ži	nęs	su	ig
na	ciš	kuo	ju	dva	sin	gu	mu.
	 „Ma	gis“ (lo	t.	 daugiau)	 šv.	 Ig	na	co	
Dvasinėse pratybose	 su	pran	ta	mas	 kaip	
„dau	giau	 [la	biau]	 gy	ven	ti	 su	 Die	vu“.	
Pro	gra	ma,	ku	ri	va	di	no	si	„[‘ma	gis].	Ig	na
ciš	kie	ji	 eks	pe	ri	men	tai“,	 bu	vo	 su	ma	ny	ta	
kaip	pi	lig	ri	minė	kelionė	su	gru	pi	nių	re	ko
lek	ci	jų	 ele	men	tais.	 Joje	ga	lė	jo	dalyvauti	
iki	 3	 tūkst.	 žmo	nių.	Ren	gė	jai	 nu	spren	dė	
vie	nos	ša	lies	at	sto	vus	po	4–5	iš	skai	dy	ti	į	

Ignaciškiejieksperimentai 
Pasauliojaunimodienose
Prisimenaeksperimentuosedalyvavę
KārlisFreibergs,SJ,EglėŽabolytėirRozanaŠleževičiūtė
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dešinės,	Kārlis	–	
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ki	tas	 gru	pe	les,	 kad	 jie	 ne	ben	drau	tų	 vien	
tar	pu	sa	vy	je	ir	kad	su	si	da	ry	tų	ne	di	de	lės,	iki	
30	žmo	nių,	gru	pės	kaip	re	ko	lek	ci	jo	se,	ir	
šio	se	gru	pė	se	jau	ni	mas	ga	lė	tų	geriau	su
si	pa	žin	ti	su	ig	na	ciš	ką	ja	dva	si	ne	prak	ti	ka	
–	są	ži	nės	per	žval	ga,	mal	da	su	Šven	tuo	ju	
Raš	tu,	 su	ži	no	tų,	 kaip	 gru	pe	lė	se	 da	li	ja
ma	si	min	ti	mis	ir	pa	tir	tais	 iš	gy	ve	ni	mais.	
Šis	su	ma	ny	mas	bu	vo	vi	siš	kai	skir	tin	gas	
nuo	 ki	tų	 įžan	gi	nių	 pro	gra	mų,	 kai	 daug	
žmo	nių	 su	va	žiuo	ja	 į	 vie	ną	 vie	tą,	 jiems	
skai	to	mos	 kon	fe	ren	ci	jos	 ar	 pa	na	šiai.	
[‘ma	gis]	 vy	ko	 ne	 vie	na	me	mies	te	 ir	 ne	
vien	tik	Vo	kie	ti	jo	je	(bet	ir	Pran	cū	zi	jo	je,	
Bel	gi	jo	je	 bei	 Liuk	sem	bur	ge)	 –	 iš	 vi	so	
bu	vo	 100	 at	ski	rų	 eks	pe	ri	men	tų	 gru	pių.	
Eks	pe	ri	men	tu	šv.	Ig	na	cas	va	di	na	veik	lą,	
ku	rio	je	 žmo	gus	 įgy	ja	 ko	kios	 nors	 dva
si	nės	pa	tir	ties.	Pvz.,	jei	per	re	ko	lek	ci	jas	
pa	ti	ri,	 kas	 yra	 ty	la,	 tai	 ir	gi	 tam	 tik	ras	
eks	pe	ri	men	tas.	[‘ma	gis]	pro	gra	mo	je	bu	vo	
nu	ma	ty	ti	4	ti	pų	eks	pe	ri	men	tai.	Vie	nas	iš	
jų	–	pi	lig	ri	mys	tė,	ant	ra	sis	eks	pe	ri	men	tas	
–	so	cia	li	nis,	pvz.,	dar	bas	su	ne	įga	liai	siais	
ar	varg	šais,	tre	čia	sis	–	dva	si	nės	pa	tir	ties	
įgi	ji	mas	 įvai	rio	je	 ap	lin	ko	je,	 ket	vir	ta	sis	
eks	pe	ri	men	tas	 –	 kū	ry	bi	nis.	 Re	gist	ruo
da	mie	si	žmo	nės	ga	lė	jo	pa	si	rink	ti	vie	ną	iš	
dvie	jų	eks	pe	ri	men	tų.	Jei	iš	vie	nos	ša	lies	
at	vyk	da	vo	di	de	lė	jau	ni	mo	gru	pė,	jos	na
riai	tu	rė	jo	ga	li	my	bę	pa	si	skirs	ty	ti	į	vi	sų	4	
ti	pų	eks	pe	ri	men	tus.	
	 Mū	sų	14	žmo	nių	gru	pe	lė	–	4	lat	viai,	1	
es	tas	ir	9	lie	tu	viai	–	iš	pra	džių	nu	vy	ko	me	į	
Ache	ną	–	mums	paskirtą	susirinkimo	vietą.	
Ki	tą	die	ną	mies	to	ka	ted	ro	je	vy	ko	200	čia	
su	si	rin	ku	sių	eks	pe	ri	men	to	da	ly	vių	iš	siun
ti	mo	Mi	šios.	Aš	pa	te	kau	į	vie	ną	eks	pe	ri
men	to	gru	pę	su	is	pa	nais	ir	bel	gais.	Vie	na	
gru	pė,	kur	bu	vo	lie	tu	vių,	li	ko	Ache	ne,	mes	
iš	vy	ko	me	į	Ese	ną,	o	tre	čia	gru	pė	–	į	Pie
tų	Vo	kie	ti	ją,	ne	to	li	Bo	nos	esan	tį	ne	di	de	lį	
mies	te	lį.	Vi	sos	 gru	pe	lės	 tu	rė	jo	 skir	tin	gą	
pro	gra	mą.	Kiek	vie	ną	eks	pe	ri	men	tą,	tru	ku
sį	4	die	nas,	iš	anks	to	ren	gė	ke	lių	žmo	nių	
gru	pė.	Jų	su	mei	le	įdė	tas	dar	bas	tik	rai	da

vė	vai	sių	–	as	me	ni	nis	rū	pes	tis	kiek	vie	nu	
da	ly	viu,	ko	jė	zui	tai	pa	si	ge	do	anks	tes	nė	se	
Jau	ni	mo	die	no	se,	gru	pė	se	bu	vo	la	bai	jun
ta	mas.
	 Mū	sų	 eks	pe	ri	men	tas	va	di	no	si	 „Varg
šai	ir	tur	tin	gie	ji	šian	die	nos	pra	mo	ni	nia	me	
mies	te“.	Ese	nas	 anks	čiau	bu	vo	kal	na	ka
sy	bos	 cen	tras	 ir	mies	to	 at	mo	sfe	ra	 bu	vo	
vi	sai	ki	to	kia.	Ore	tvy	ro	da	vo	an	glies	dul	kės,	
na	mai	ir	gat	vės	bu	vo	ap	neš	ti	an	glies	nuo
sė	dų.	Šia	me	mies	te	gy	ve	no	ir	ži	no	mas	XIX	
a.	 vo	kie	čių	 pra	mo	ni	nin	kas	 bei	 iš	ra	dė	jas	
Al	fre	das	Kru	pas,	sa	vo	tur	tus	su	si	kro	vęs	iš	
plie	no	pra	mo	nės	bei	gin	klų	ga	my	bos	ir	tuo	
me	tu	tur	tin	ges	nis	už	pa	tį	Vo	kie	ti	jos	kai	ze	rį.	
Ese	nas	to	kiam	eks	pe	ri	men	tui	bu	vo	pa	rink
tas	 dėl	 aki	vaiz	džių	 gy	ve	ni	mo	 kon	tras	tų	
tarp	tur	tuo	lių	ir	varg	šų.	Mes	pri	va	lė	jo	me	į	
šį	kon	tras	tą	pa	žvelg	ti	Jė	zaus	žvilgs	niu.	Šis	
eks	pe	ri	men	tas	ne	rei	ka	la	vo	iš	mū	sų	di	de	lių	
pa	stan	gų,	o	bu	vo	la	biau	su	sie	tas	su	ap	lin	kos	
ste	bė	ji	mu.	Pas	ku	ti	nę	die	ną	no	rin	tys	ga	lė	jo	
lais	vai	 iš	ei	ti	 į	mies	tą,	 ta	čiau	 tu	rė	jo	vi	siš
kai	ne	im	ti	pi	ni	gų.	Rei	ka	lui	 esant,	 rei	kė	jo	
pra	šy	ti	iš	mal	dos.	Šio	eks	pe	ri	men	to	tiks	las	
–	su	vok	ti,	kaip	jau	tie	si	to	kio	je	si	tu	a	ci	jo	je	ir	
ko	kia	yra	ap	lin	ki	nių	re	ak	ci	ja.	Man	tai	bu	vo	
vi	siš	kai	nau	ja	pa	tir	tis.	
	 Visi	eks	pe	ri	men	to	da	ly	viai	ga	vo	kny	gu
tes	su	kiek	vie	nos	die	nos	li	tur	gi	niais	skai	ti
niais	bei	dva	si	niu	die	nos	im	pul	su	–	sa	ki	niu	
ar	ke	liais,	nu	ro	dan	čiais,	į	ką	mums	tą	die	ną	
at	kreip	ti	ypa	tin	gą	dė	me	sį.	Va	ka	re	4–5	gru
pe	lė	se	pa	gal	ig	na	ciš	ką	tra	di	ci	ją	da	li	jo	mės	
pa	tir	ti	mi,	sa	vo	iš	gy	ve	ni	mais,	pa	sa	ko	jo	me,	
kaip	mums	se	kė	si	at	lik	ti	už	duo	tis.	Kas	dien	
po	 pie	tų	 bū	da	vo	 pri	sta	to	ma	 ko	kia	 nors	
dva	si	nio	 gyvenimo	prak	ti	ka,	 pvz.,	 vie	ną	
die	ną	kal	ba	ma,	kas	yra	są	ži	nės	per	žval	ga,	
ki	tą	siū	lo	ma	mels	tis	su	Šven	tuo	ju	Raš	tu	ir	
pan.	Su	pran	ta	ma,	 tai	ne	bu	vo	 tik	ros	 re	ko
lek	ci	jos,	o	skir	ta	tam,	kad	jau	ni	mas	ga	lė	tų	
su	si	pa	žin	ti	su	to	kiu	mal	dos	bū	du.	
	 Eks	pe	ri	men	tui	pa	si	bai	gus,	vi	sos	gru	pės	
su	si	rin	ko	ant	Lo	re	ley	kalvos	 prie	Rei	no.	
Tai	gar	si,	įvai	rio	mis	le	gen	do	mis	api	pin	ta	
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vie	ta,	ap	ra	šy	ta	ir	J.	W.	Goethe’ės	kū	ry	bo	je.	
Čia	vi	siems	eks	pe	ri	men	to	da	ly	viams	bu	vo	
nu	ma	ty	tas	tri	jų	die	nų	[‘ma	gis]	fes	ti	va	lis,	
į	ku	rį	su	si	rin	ko	apie	2,5	tūkst.	jau	nuolių.	
Tai	jau	bu	vo	pas	ku	ti	nio	ji	pro	gra	mos	da	lis.	
Čia	kiek	vie	nas	ga	lė	jo	pa	ly	gin	ti	as	me	ni	nę	
pa	tir	tį,	 įgy	tą	 gru	pe	lė	se,	 su	 di	de	lio	 bū	rio	
ben	dra	min	čių	pa	tir	ti	mi.	
	 Sto	vyk	lo	je	 bu	vo	 įreng	ta	 est	ra	da,	 kur	
kon	cer	ta	vo	me	ni	nių	eks	pe	ri	men	tų	–	cho	ro	
ir	or	kest	ro	–	da	ly	viai.	Vy	ko	ne	tik	kon	cer
tai,	mu	zi	ka	čia	mus	su	po	nuo	lat.	De	ja,	ją	
dažnai	per	trauk	da	vo	lie	tus.	Šven	tė	me	Mi
šias,	kur	pui	kią	ho	mi	li	ją	pa	sa	kė	Vo	kie	ti	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las.	Gai	la,	kad	ne	ga	lė	jo	
at	vyk	ti	 pats	 jė	zui	tų	 ge	ne	ro	las,	 nes	 bū	tų	
iš	vy	dęs,	kiek	daug	jau	nų	žmo	nių	su	vie	ni
jo	Ig	na	co	dva	sia.	Ge	ne	ro	lo	 laiš	ką	mums	
per	skai	tė	jo	asis	ten	tas.
	 Po	fes	ti	va	lio	į	Pa	sau	lio	jau	ni	mo	die	nas	
„įsi	lie	jo	me“	sim	bo	liš	kai	–	dviem	di	de	liais	
lai	vais	plau	kė	me	Rei	nu	į	Bo	ną,	kur	vė	liau	
ir	apsistojome.	Per	pa	čias	Jau	ni	mo	die	nas	
vie	na	me	Kel	no	 par	kų	 vei	kė	 va	di	na	mo	ji	
[‘ma	gis]	ka	vi	nė.	Čia	at	ei	da	vo	me	su	si	tik	ti	
pa	žįs	ta	mų	ir	pai	lsė	ti	nuo	dau	gia	tūks	tan	ti
nės	mi	nios.	Ša	lia	bu	vo	baž	ny	čia,	ku	rio	je	
jė	zui	tai	 lau	kė	ne	 tik	[‘ma	gis]	pro	gra	mos	
da	ly	vių.	Čia	kiek	vie	nas	ga	lė	jo	gauti	in	for
ma	ci	jos	apie	jė	zui	tų	ins	ti	tu	ci	jas	bei	įvai	rias	
ben	druo	me	nes,	gy	ve	nan	čias	pa	gal	ig	na	ciš
ką	dva	sin	gu	mą.

	 Grįž	tant	na	mo,	mū	sų	gru	pės	jau	ni	mas	
kal	bė	jo,	kad	[‘ma	gis]	eks	pe	ri	men	tuo	se	ne	
vie	nas	ga	vo	as	me	ni	nės,	 la	bai	prak	tiš	kos,	
dva	si	nės	pa	tir	ties.	Ypač	džiau	gė	si	tie,	ku
rie	anks	čiau	ne	bu	vo	su	si	dū	rę	su	jė	zui	tais.	
Vo	kie	čių	jė	zui	tai	kaip	tik	ir	sie	kė	Baž	ny	čia	
la	biau	su	do	min	ti	stu	den	tiš	ką	jau	ni	mą,	nes	
pa	ste	bė	ta,	kad	net	bai	gu	sie	ji	jė	zui	tų	mo	kyk
las	stu	di	jų	me	tais	nuo	Baž	ny	čios	ati	tols	ta.	
Da	bar	 daugelio	 po	žiū	ris	 į	Baž	ny	čią	 pa
si	kei	tė,	 ta	po	po	zi	ty	ves	nis,	at	si	ra	do	no	ras	
da	ly	vau	ti	jos	gy	ve	ni	me.	
 Eglė:Nie	ka	da	ne	bu	vau	da	ly	vau	si	 ne	
tik	panašiuose	eks	pe	ri	men	tuose,	bet	ir	Pa
sau	lio	jau	ni	mo	die	no	se.	Ka	dan	gi	bai	giau	
jė	zui	tų	gim	na	zi	ją,	ži	nau,	kas	yra	šv.	Ig	na	co	
dvasingumas	ir	kas	yra	eks	pe	ri	men	tai,	tad	
tė	vams	jė	zui	tams	pa	siū	lius	nu	ta	riau vyk	ti.	
	 Ache	ne	ma	ne	pa	sky	rė	į	so	cia	li	nį	eks	pe
ri	men	tą.	Ka	dan	gi	pil	dy	da	ma	an	ke	tą	ra	šiau,	
jog	esu	lan	kiu	si	vai	kų	na	mus,	tur	būt	dėl		to	
į	 jį	 ir	 pa	te	kau.	Eks	pe	ri	men	to	gru	pė	je	be	
mū	siš	kių	dar	bu	vo	ai	rių	ir	ka	na	die	čių.	Mū
sų	eks	pe	ri	men	tas	vy	ko Ache	noSt.Vinzens
heim	li	go	ni	nė	je,	kur	gy	do	si	ir	gy	ve	na	la	bai	
daug	ne	įga	lių	žmo	nių	nuo	sep	ty	ne	rių	me	tų	
iki	gi	lios	se	nat	vės.	Da	lis	ne	įga	lių	jų	įsi	kū
rę	ne	to	li	li	go	ni	nės	esan	čiuo	se	bu	tuo	se,	jų	
pri	žiū	rė	ti	at	ei	na	li	go	ni	nės	slau	gy	to	jai.	
	 Mū	sų	 die	nos	 pro	gra	ma	 pra	si	dė	da	vo	
ry	to	mal	da.	Po	pus	ry	čių	iš	si	skirs	ty	da	vo	me	
į	 va	di	na	mą	sias	 dar	bo	gru	pe	les.	Ka	dan	gi	

Piligrimystė	su	
neįgaliaisiais.	
Eglė	–	pirma	iš	
dešinės
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daug	kas	ne	mo	kė	jo	vo	kiš	kai,	o	ir	ne	įga	lie	ji	
ne	vi	sa	da	įsteng	da	vo	kal	bė	ti,	šių	bū	re	lių	
tiks	las	 bu	vo	 ieš	ko	ti	 ki	to	kių	 ben	dra	vi	mo	
bū	dų.	Vie	ni	 su	 ne	įga	liai	siais	 pie	šė,	 ki	ti	
da	ly	va	vo	te	at	ro	ar	cir	ko	bū	re	liuo	se.	Nors	
da	lis	ne	įga	lių	jų	tu	rė	jo	in	te	lek	to	su	tri	ki	mų,	
jie	pui	kiau	siai	vai	di	no,	reiškė	sa	vo	jaus
mus	ir	nuo	tai	kas.	Man	su	tri	mis	ne	įga	lio
mis	mer	gai	tė	mis	rei	kė	jo	ką	nors	su	kur	ti	iš	
vil	nos,	ta	čiau	jos	be	veik	nie	ko	ne	įsten	gė,	
tad	mes	tie	siog	kar	tu	lei	do	me	lai	ką	žais
da	mos	 įvai	rius	 žai	di	mus.	Po	pie	tų	 –	 vėl	
pa	na	šus	 dar	bas	 bū	re	liuo	se.	Vie	ną	 die	ną	
bu	vo	su	reng	ta	pi	lig	ri	mi	nė	ke	lio	nė.	Ėjo	me	
per	miš	ką	iki	Bel	gi	jos	sie	nos,	nuo	pu	siau
ke	lės	pri	si	jun	gė	ir	ne	įga	lie	ji.	At	ro	do,	nie	ko	
ypa	tin	go	 ne	da	rė	me	 –	 ty	lo	mis	 stū	mė	me	
jų	 ra	tu	kus	 ar	 tie	siog	 lai	kė	mės	už	 ran	kų,	
šyp	so	jo	mės	vie	ni	 ki	tiems,	 gie	do	jo	me.	 Ir	
jau	tė	me,	kaip	ge	ra	vi	siems	drau	ge...	
	 Prieš	va	ka	ro	mal	dą	rink	da	vo	mės	į	ap
ta	ri	mo	 ir	 pa	si	da	li	ji	mo	gru	pe	les,	 ku	rio	se	
da	ly	vau	da	vo	ir	trys	eks	pe	ri	men	to	va	do	vai	
jė	zui	tai.	Grupelėse	ga	lėdavome	papasako
ti,	kaip	iš	gy	ve	no	me	die	ną.	Paskui	ban	dy
da	vo	me	at	pa	žin	ti,	ko	kią	Die	vo	ži	nią	šian
dien	ga	vo	me.	Ši	to	se	gru	pe	lė	se	jau	sdavosi	
ne	pa	pras	tas	Die	vo	ar	tu	mas.	Eks	pe	ri	men	to	
lai	kas	pra	bė	go	itin	grei	tai,	net	ne	si	no	rė	jo	
iš	si	skir	ti.
	 Šio	eks	pe	ri	men	to,	kaip	ir	vi	sos	[‘ma
gis]	 pro	gra	mos,	 tiks	las	 –	 to	bu	lin	ti	 sa	vo	
dva	si	nį	pa	sau	lį,	la	biau	pri	ar	tė	ti	prie	Die	vo,	
juo	 pa	si	ti	kė	ti.	 So	cia	li	nis	 eks	pe	ri	men	tas	
man	 at	sklei	dė,	 kad	 kiek	vie	nas	 žmo	gus	
yra	uni	ka	lus	Die	vo	kū	ri	nys,	kad	ir	su	luo
šin	ta	me	 kū	ne	 gy	va	 Jo	 dva	sia.	Ne	rei	kia	
bi	jo	ti	sa	vo	ne	to	bu	lu	mo,	nes	Die	vas	glo	bo	ja	
kiek	vie	ną.	 Iki	 tol	ma	niau,	kad	ne	įga	lie	ji	
yra	la	bai	ne	lai	min	gi,	ta	čiau	da	bar	su	pra	tau,	
kad	jie	gal	net	ir	lai	min	ges	ni	už	mus,	nes	
yra	tik	ri	Die	vo	vai	kai.	Mums	svar	biau	sia	
už	megz	ti	ry	šį	su	jais.
	 Tur	būt	 la	bai	 re	tai	 bū	na,	 kad	ga	lė	tum	
džiaug	tis	 kiek	vie	na	 aki	mir	ka,	 o	 [‘ma	gis]	
eks	pe	ri	men	tuo	se	mes	vi	si	 gy	ve	no	me	 šia	

aki	mir	ka	 ir	džiau	gė	mės,	kad	mums	 la	bai	
ge	ra...	 Pui	ku	bu	vo	 ir	 fes	ti	va	ly	je	 ant	Lo
re	ley	kalvos	–	nors	smar	kiai	li	jo	ir	bu	vo	
la	bai	 šal	ta,	 kai	 ku	rie	 net	 su	sir	go,	 ta	čiau	
vis	 tiek	 pa	ty	rė	me	 di	džiu	lį	 džiaugs	mą.	
[‘ma	gis]	man	su	tei	kė	nau	jų	jė	gų.	Prieš	tai	
iš	gy	ve	nau	sun	kų	gy	ve	ni	mo	eta	pą	ir	Die	vą	
bu	vau	nuo	sa	vęs	nu	to	li	nu	si,	o	da	bar	jis	vėl	
la	bai	pri	ar	tė	jo.	Palyginti	su	[‘ma	gis],	Jau
ni	mo	die	nos	buvo	tar	si	di	džiu	lis	jau	ni	mo	
fes	ti	va	lis,	 ku	ria	me	 sma	gu,	 ta	čiau	 to	kios	
as	me	ni	nės	dva	si	nės	pa	tir	ties,	ko	kią	 įgy	ji	
eks	pe	ri	men	te,	čia	gau	ti	ne	ga	li.
 Rozana:	Apie	jė	zui	tų	ren	gia	mą	pro	gra
mą	nie	ko	ne	ži	no	jau	ir	ne	la	bai	kas	ga	lė	jo	
apie	 ją	 pa	pa	sa	ko	ti.	Tad	 pa	čią	 pas	ku	ti	nę	
die	ną	už	si	re	gist	ra	vau	labiau	dėl	Jau	ni	mo	
die	nų,	ku	rio	se	iki	tol	ne	bu	vau	da	ly	va	vu	si.	
Ta	čiau	 la	bai	 abe	jo	jau,	 ar	 ver	ta	 va	žiuo	ti,	
nes	tik	riau	siai	nie	ko	įdo	maus	ne	bus.	Sa	vo	
nuo	mo	nę	pa	kei	čiau	pa	čią	pir	mą	ją	die	ną,	
kai	 tik	 nu	vy	ko	me	 į	Vo	kie	ti	ją.	 Bu	vo	me	
la	bai	šil	tai	su	tik	ti	šią	pro	gra	mą	ren	gu	sių	
jė	zui	tų	 ir	 jų	 tal	ki	nin	kų.	Ki	ti	 pro	gra	mos	
da	ly	viai	 taip	pat	bu	vo	la	bai	ge	ra	no	riš	kai	
nu	si	tei	kę.	Ki	tą	die	ną	su	20	pi	lig	ri	mys	tės	
eks	pe	ri	men	to	da	ly	vių	trau	ki	niu	iš	vy	ko	me	
į	Re	ma	ge	no	mies	te	lį.	Be mū	sų,	6	lie	tu	vių,	
gru	pė	je	bu	vo	dar	5	li	ba	nie	čiai	ir	5	mal	tie
čiai,	 vi	si	 la	bai	 šau	nūs	 žmo	nės.	Vy	ko	me	
per	 kal	nus,	 ap	lin	kui	 vė	rė	si	 pui	kūs	 re	gi
niai.	Man	vis	kas	taip	pra	dė	jo	pa	tik	ti,	kad	
vė	liau	 kas	dien	 dė	ko	jau	Die	vui,	 jog	 vis	
dėl	to	su	si	ruo	šiau	į	šią	ke	lio	nę...  
Į	mū	sų	eks	pe	ri	men	tą	Re	ma	ge	ne	kar	tu	 su	
vie	nu	 jė	zui	tu	bei	 jė	zui	tų	biuro	dar	buo	to
ja	 bu	vo	 įsi	trau	kęs	 ir	 vie	ti	nis	 pro	tes	tan	tų	
ku	ni	gas.	Su	juo	kas	dien	ei	da	vo	me	pirk	ti	
gru	pei	mais	to.	La	bai	sma	gu	bu	vo	lan	ky	tis	
vie	ti	nė	se	 ke	pyk	lė	lė	se,	 su	si	pa	žin	ti	 su	 ten	
dir	ban	čiais	žmo	nė	mis,	da	ly	tis	jų	pa	pras	tu	
kas	die	niu	gy	ve	ni	mu.	
	 Kaip	eks	pe	ri	men	te	pa	si	reiš	kė	pi	lig	ri
mys	tė?	Gi	les	niu	Die	vo	pa	ži	ni	mu,	su	vo	ki
mu,	kas	jis	yra	ma	no	kas	die	ny	bė	je.	Ir	kaip	
aš	 skir	tin	go	se	 vie	to	se,	 kur	 ke	lia	vo	me,	 jį	
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at	ran	du,	kaip	at	pa	žįs	tu	Die	vą	ki	ta	me	žmo
gu	je.	Mes,	tri	jų	tau	ty	bių	at	sto	vai,	tu	rė	jo	me	
skir	tin	gas	gy	ve	ni	mo	pa	tir	tis.	Li	ba	nie	čiai	
ži	no	jo,	ką	reiš	kia	gre	ta	vyks	tan	tis	ka	ras.	
Per	jų	skau	džią	pa	tir	tį	mo	kė	mės	su	pras	ti,	
kas	yra	su	si	tai	ki	ni	mas.	
	 Kiek	vie	ną	pro	gra	mos	die	ną	bu	vo	kas	
nors	 nu	ma	ty	ta,	 pvz.,	 vie	ną	 die	ną	 ke	lia
vo	me	 į	 baž	ny	čią,	 sto	vė	ju	sią	 ant	 aukš	tos	
kal	vos.	Ei	da	mi	ap	mąs	tė	me	Kry	žiaus	ke	lio	
slė	pi	nius.	Vie	nas	iš	mū	sų	nuo	lat	tap	da	vo	
„ak	luo	ju“	–	tu	rė	da	vo	ei	ti	už	riš	to	mis	aki
mis,	pa	si	ti	kė	da	mas	tais,	ku	rie	jį	ve	da.	Ki	tą	
die	ną	bu	vo	me	prie	per	ka	rą	su	griau	to	til	to,	
kur	kal	bė	jo	mės	apie	ka	rą	ir	jo	pa	da	ri	nius.	
Ap	lan	kę	bu	vu	sios	kon	cen	tra	ci	jos	sto	vyk	los	
vie	tą,	ra	šė	me	tar	si	tes	ta	mentą,	kas	mums	yra	
svar	biau	sia	ir	ką	no	rė	tu	me	pa	lik	ti	po	sa	vęs.	
	 Eks	pe	ri	men	tui	 pa	si	bai	gus	 vy	ko	me	 į	
Lo	re	ley.	Šiaip	taip	už	ko	pę	į	kal	vą	su	vi	so
mis	kup	ri	nė	mis,	nuo	sta	bios	gam	tos	ap	sup	ti	
pra	lei	do	me	sau	lė	tą	ir	šil	tą	pir	mą	jį	va	ka	rą.	
Su	si	pa	ži	no	me,	 gė	rė	me	 ar	ba	tą,	 įsi	kū	rė	me	
pa	la	pi	nė	se,	tūks	tan	ti	nė	mi	nia	šlo	vi	no	Die
vą,	paskui	 vy	ko	kon	cer	tas.	O	ki	tą	 die	ną	
pra	dė	jo	ly	ti.	Pa	la	pi	nės	ir	dra	bu	žiai	per	mir
ko,	daug	kas	ir	pur	ve	iš	si	vo	lio	jo,	at	ro	do,	
nuo	tai	ka	 tu	rė	jo	 su	ges	ti,	 ta	čiau	 kaž	ko	dėl	
nie	kas	ne	si	skun	dė.	Festivaliui	pasibaigus	
	plau	kdami	dviem	iš	tai	gin	gais	lai	vais	kal
bė	jo	mės,	kad	mes	tur	būt	vėl	čia	su	grįž	tu	me	
ir	 pa	si	rink	tu	me	 tą	 pa	tį	mir	ki	mą	 lie	tu	je.	
Man	magis	 iš	 tie	sų	 bu	vo	ne	daugiau,	 o	
daug,	 la	bai	 daug	–	 tar	si	 kvad	ra	tu	 ar	 net	

ku	bu	„pa	kel	ta“	cha	riz	mi	nio	at	si	nau	ji	ni	mo	
die	na.	Čia	aš	iš	nau	jo	pa	ju	tau,	ko	kia	be	ga
li	nė	yra	Die	vo	mei	lė	ir	kaip	jis	ma	ne	my	li	
per	pa	pras	tus	da	ly	kus.	Ir	kar	tu	vis	kas	pri
klau	so	nuo	ma	nęs,	nuo	ma	no	san	ty	kio	su	
ki	tais	žmo	nė	mis	ir	at	vi	ru	mo	Die	vui.	Kiek	
pats	 at	si	ve	ri,	 tiek	 ir	 pa	si	ne	ri	 į	 jo	 gel	mę.	
To,	ką	pa	ty	riau,	net	ne	įma	no	ma	 iš	sa	ky	ti	
žo	džiais...

UžrašėJūratėGrabytė

[‘magis]malda

Dieve,mūsųTėve,
Tuvisadaesišaliamūsų:
tylojeirmūsųveiklostriukšme,
vienumojeartuomet,kaisusitinkamesukitais,
kaijaispasitikimeirkaiesamesutrikę.
LeiskmumsvisuometTaveatpažinti,
kadgalėtumevisurTavęsieškotiirTaverasti.

Kaipsavojoartumoženklą
TumumsatsiunteisavoSūnųJėzųKristų.
Padėkmumskasdienvislabiaujįpažinti,
kadpasaulįmatytumeirvertintumejožvilgsniu,
kadelgtumėmėstaip,kaipjis.

PripildykmussavoŠventosiosDvasios,
kaddarlabiaumylėtumeJėzų
irkasdienvislabiaujuosektume.

Ant	Loreley	kalvos...
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	 Šių	metų	spa	lio	23	d.,	pas	ku	ti	nę	Eu
cha	ris	ti	jai	skir	to	Vys	ku	pų	si	no	do	die	ną,	
Va	ti	ka	ne	šven	tuo	ju	pa	skelb	tas	so	cia	li	ne	
veik	la	pa	si	žy	mė	jęs	ku	ni	gas	jė	zui	tas,	pal.	
Al	ber	to	 Hur	ta	do	 Cru	cha	ga	 (Al	ber	tas	
Ur	ta	das	Kru	ča	ga)	(1901–1952).	Gy	ven
da	mas	Či	lė	je	bū	si	mą	šven	tą	jį	pa	ži	no	jo	t.	
Le	o	nas	Za	rem	ba,	da	bar	dir	ban	tis	Kau	ne.
	 Al	ber	tas	Hur	ta	das,	 gi	męs	Vi	na	 del	
Mare,	Či	lė	je,	 tė	vo	ne	te	ko	bū	da	mas	ket
ve	rių.	Mo	ti	na,	tu	rė	da	ma	ap	mo	kė	ti	sko	las,	
par	da	vė	na	mus	ir	Al	ber	tas	su	bro	liu	Mi
ge	liu	iki	20	me	tų	pra	lei	do	pas	įvai	rius	gi
mi	nes.	Nors	ir	pa	ty	rė	skur	dą	bei	be	na	mio	
da	lią,	iš	sa	vo	mo	ti	nos	iš	mo	ko,	kad	„ge	ra	
su	glaus	ti	ran	kas	mal	dai,	o	dar	ge	riau	jas	
iš	sklei	dus	duo	ti“.
	 Ga	vęs	 sti	pen	di	ją,	mo	kė	si	 Sant	ja	go	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je.	Čia	 įsto	jo	 į	gim	na
zis	tų	so	da	li	ci	ją	(šian	dien	–	Krikš	čio	niš	ko	
gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nė)	ir	su	ki	tais	jos	
na	riais	 sek	ma	die	niais	 lan	kė	 la	biau	siai	
skurs	tan	čius	žmo	nes.	Bai	gęs	gim	na	zi	ją,	
Al	ber	tas	 iš	kar	to	no	rė	jo	 sto	ti	pas	 jė	zui
tus,	 bet	 pri	va	lė	jo	 pa	si	rū	pin	ti	mo	ti	na	 ir	
jau	nes	niuo	ju	 bro	liu.	 Dir	bo	 po	pie	tė	mis	
ir	 va	ka	rais,	 die	ną	 lan	ky	da	mas	Ka	ta	li	kų	
uni	ver	si	te	to	Tei	sės	fa	kul	te	tą	ir	to	liau	glo
bo	da	mas	varg	die	nius.	At	li	kęs	pri	va	lo	mą	
ka	ri	nę	tar	ny	bą,	moks	lus	bai	gė	1923	m.
	 Tais	pa	čiais	me	tais	įsto	jo	į	jė	zui	tų	nau
jo	ky	ną	Či	lė	je,	ku	rį	bai	gė	Ar	gen	ti	no	je	1925	
m.	Dar	dve	jus	me	tus	pa	si	li	ko	Kor	do	bo	je	

Pal.Alberto
Hurtado
Cruchaga,SJ,
paskelbtasšventuoju

stu	di	juo	ti	 hu	ma	ni	ta	ri	nių	moks	lų.	 1927	
m.	bu	vo	pa	siųs	tas	į	Is	pa	ni	ją,	Bar	se	lo	no	je	
stu	di	ja	vo	fi	lo	so	fi	ją	ir	te	olo	gi	ją.	Ka	dan	gi	
1931	m.	jė	zui	tai	iš	Is	pa	ni	jos	bu	vo	iš	va
ry	ti,	 te	olo	gi	jos	 stu	di	jas	 bai	gė	Bel	gi	jos	
Liu	ve	no	ka	ta	li	kų	uni	ver	si	te	te.
	 Bū	da	mas	ga	bus	ir	ne	pa	pras	tai	kruopš
tus	stu	den	tas,	tuo	pat	me	tu	vals	ty	bi	nia	me	
uni	ver	si	te	te	 įgi	jo	 pe	da	go	gi	kos	 bei	 psi
cho	lo	gi	jos	 li	cen	cia	to	 ir	 dak	ta	ro	 laips	nį.	
Ku	ni	gu	 įšven	tin	tas	 1933	m.	 ir	 iš	 kar	to	
nu	siųs	tas	 į	 ter	cia	tą	 baig	ti	 jė	zui	tų	 ug	dy
mo	pro	gra	mos.	Tė	vy	nėn	grį	žo	1936	m.	
Pas	ku	ti	niuo	sius	įža	dus	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	
da	vė	1941	m.
	 Sant	ja	ge	t.	Al	ber	tas	Hur	ta	das	iš	plėtojo	
pla	čią	 pe	da	go	gi	nę	 veik	lą	 –	 dės	tė	 Šv.	
Ig	na	co	 gim	na	zi	jo	je	 bei	 ka	ta	li	kiš	ka	me	
uni	ver	si	te	te.	 Krikš	čio	niš	ko		 gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nėms	 pri	klau	san	čius	 stu	den
tus	įtrau	kė	į	var	guo	lių	re	li	gi	nį	švie	ti	mą.	
Va	do	vau	da	mas	šv.	Ig	na	co	Dva	si	nėms	pra
ty	boms,	dva	siš	kai	pa	ly	dė	da	vo	mąs	tan	čius	
apie	ku	ni	go	pa	šau	ki	mą,	o	pa	sau	lie	čiams	
pa	dė	jo	 su	vok	ti,	 kas	 su	da	ro	 krikš	čio	nio	
gy	ve	ni	mo	es	mę,	kaip	krikš	tas	įpa	rei	go	ja	
pa	dė	ti	ar	ti	mui	ir	bū	ti	dos	niam.
	 Fi	nan	siš	kai	 pa	jė	gius	 žmo	nes	 –	 ver
sli	nin	kus	 ir	 darb	da	vius	 –	 ska	ti	no	 im	tis	
at	sa	ko	my	bės,	 kad	 vi	suo	me	nė	 tap	tų	
krikš	čio	niš	kesnė.	Dar	bi	nin	kams	 pa	dė	jo	
su	vok	ti,	kad	dar	bas	yra	krikš	čio	niš	kas	ir	
nė	ra	at	skir	ties	tarp	dar	bo	ir	krikš	čio	niš	ko	
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gy	ve	ni	mo,	nes	„dar	bi	nin	kas	pa	šven	ti	na
mas	sa	vo	dar	bu“.	Taip	iš	au	go	Baž	ny	čios	
so	cia	li	nio	mo	ky	mo	įkvėp	ta	krikš	čio	niš	ka	
dar	bi	nin	kų	uni	ja	(prof	są	jun	ga).
	 Nuo	 1941	 iki	 1944	 m.	 va	do	va	vo	
pa	sau	lie	čių	 ka	ta	li	kiš	kai	 veik	lai	 ne	 tik	
Sant	ja	go	 vys	ku	pi	jo	je,	 bet	 ir	 vi	so	je	Či
lė	je.	Bū	da	mas	 ypač	 jaut	rus	 be	na	miams	
ir	 be	jė	giams,	 1944	m.	 spa	lį	 krei	pė	si	 į	
re	ko	lek	ci	jų	da	ly	vius,	kad	šie	at	sig	ręž	tų	į	
mies	to	var	guo	me	nę.	Di	džia	dvasiškai	at
si	liep	da	mi,	jie	ta	po	gar	siau	sio	t.	Al	ber	to	
są	jū	džio	„Ho	gar	de	Cris	to“	–	„Kris	taus	
ži	di	nys“,	ku	ris	rū	pi	no	si	ne	tik	šal	pa,	bet	
ir	 jau	kia,	 šei	my	niš	ka	 ap	lin	ka,	 –	 pra	di
nin	kais.	 Pir	miau	sia	 bu	vo	 įkur	ti	 na	mai	
jau	ni	mui,	 paskui	 –	mo	te	rims,	 vė	liau	 –	
vai	kams.	Kai	ku	rie	na	mai	ta	po	re	a	bi	li	ta
ci	jos	cen	trais,	ki	ti	–	ama	tų	mo	kyk	lo	mis.	
Vi	suo	se	 na	muo	se	 bu	vo	 va	do	vau	ja	ma	si	
krikš	čio	niš	ko	mis	ver	ty	bė	mis.	
	 Šios	veik	los	 sū	ku	ry	je	 t.	Al	ber	tas	 tę
sė	 sa	vo	moks	li	nį	 dar	bą:	 1947–1950	m.	
pa	ra	šė	tris	stam	bius	vei	ka	lus	apie	dar	bi
nin	kų	 uni	jas,	 krikš	čio	niš	ką	 hu	ma	niz	mą	
ir	krikš	čio	niš	ką	so	cia	li	nį	mo	ky	mą.	1951	
m.	 t.	A.	Hur	ta	das	pra	dė	jo	 leis	ti	 žur	na	lą	
„Men	sa	je“	(„Ži	nia“)	Baž	ny	čios	mo	ky	mui	
aiš	kin	ti.	Troš	ko,	kad	ka	ta	li	kiš	kas	lei	di	nys	
pa	veik	tų	 vi	suo	me	nę,	 o	 ka	ta	li	kų	 veik	lą	
pa	dė	tų	nu	kreip	ti	pa	gal	Kris	taus	mo	ky	mą.
	 Jo	gy	vy	bę	per	ke	lis	mė	ne	sius	pa	kir	to	
dvy	li	ka	pirš	tės	žar	nos	vė	žys.	Ken	tė	da	mas	
skaus	mus,	daž	nai	sa	ky	da	vo:	„Esu	lai	min
gas,	Vieš	pa	tie“.	 Į	 Jo	 na	mus	 nu	ke	lia	vo	
1952	m.	rug	pjū	čio	18	d.
	 1994	m.	spa	lio	16	d.	po	pie	žius	Jo	nas	
Pau	lius	 II	 t.	Al	ber	tą	Hur	ta	dą	Crucha	gą,	
SJ,	pa	skel	bė	pa	lai	min	tuo	ju.
	 Jį	pa	ži	no	ju	sie	ji	ma	tė,	kad	t.	Al	ber	tas	
yra	 at	vi	ras	Die	vo	Dva	sios	 įkvė	pi	mui	 ir	
tik	rai	 „įsi	my	lė	jęs	Kris	tų“,	 pa	si	au	ko	jęs	
sa	vo	Vieš	pa	čiui,	 kaip	 kvie	čia	Dvasinės
pratybos.	Ap	mąs	ty	da	mas	 Jė	zaus	 gy	ve
ni	mą,	jis	ža	vė	jo	si,	kaip	Jė	zus	dė	me	sin	gai	
ben	dra	vo	su	žmo	nė	mis,	kaip	pri	si	ė	mė	ki	tų	

skaus	mą	ir	kan	čią.	Taip	jis	ta	po	tik	ru	Jė
zaus	mo	ki	niu.	Jo	sie	kis	gy	ven	ti	taip,	kaip	
Jė	zus,	reiš	kė	si	ben	dra	vi	mu	su	žmo	nė	mis	
ten,	kur	jie	yra.	O	žmo	nėms	rei	kė	jo	tik
ros	 ši	lu	mos,	 ne	sa	va	nau	diš	kos	mei	lės	 ir	
tei	sin	gu	mo.
	 T.	Al	ber	to	 dva	si	nė	 bran	da	 ir	 rim	tas	
pa	si	ren	gi	mas	dar	bui	 pa	dė	jo	 iš	lai	ky	ti	 pu
siau	svy	rą	 tarp	 ku	ni	giš	ko	 bei	 jė	zui	tiš	ko	
įsi	pa	rei	go	ji	mo,	glau	daus	ar	tu	mo	Kris	tui	ir	
tar	ny	bos	ar	ti	mui.	Jis	ži	no	jo,	kad	per	vie	ny	bę	
su	Kris	tu	mi	at	si	duo	da	mas	į	Die	vo	ran	kas	
tam	pa	 ge	ru	 įran	kiu	 žmo	nėms	 skleis	ti	 jo	
mei	lę.	Daug	va	lan	dų	pra	leis	da	vo	mels	da
ma	sis,	nes	no	rė	jo	vyk	dy	ti	ne	sa	vo	su	ma
ny	mus,	 o	 ką	 įkvėps	Die	vas.	Tai	 su	tei	kė	
jam	iš	skir	ti	nio	ge	bė	ji	mo	at	pa	žin	ti	tik	rą	sias	
žmo	nių	reik	mes	ir	at	si	liep	ti	į	jas	ap	dai	riai	
bei	 jaut	riai	 –	 pa	na	šiai	 kaip	 el	gė	si	 Jė	zus.	
Gai	la,	 kad	 to	kio	mis	 sa	vy	bė	mis	pa	si	žy	mi	
anaip	tol	ne	vi	si	dir	ban	tys	so	cia	li	nė	je	sri	ty	je.	
	 T.	Al	ber	tas	 Hur	ta	das	 ypač	 ver	ti	no	
kas	die	nę	Eu	cha	ris	ti	ją,	 va	lan	das	 pra	leis
da	vo	ado	ruo	da	mas	Švč.	Sak	ra	men	tą.	Jis	
tik	rai	bu	vo	„kon	tem	plia	ty	vus	veik	lo	je“.	
„Ga	li	ma	sa	ky	ti,	–	ra	šo	Jė	zaus	Drau	gi	jos	
ge	ne	ra	li	nis	vy	res	ny	sis	 t.	Pe	te	ris	Han	sas	
Kol	ven	ba	chas,	 –	 kad	 t.	Al	ber	to	 daž	nai	
kar	to	ti	žo	džiai	iš	Evan	ge	li	jos	pa	gal	Jo	ną	
bu	vo	jo	pa	ties	gy	ve	ni	mo	švy	tu	rys:	„Pa	si
li	ki	te	ma	ny	je,	tai	ir	aš	ju	my	se	pa	si	lik	siu.	
<...>	Kas	pa	si	lie	ka	ma	ny	je	ir	aš	ja	me,	tas	
duo	da	daug	vai	sių;	nuo	ma	nęs	at	si	sky	rę,	
jūs	ne	ga	li	te	nie	ko	nu	veik	ti“	(Jn	15,4–5)“.

Išanglųk.vertėt.AntanasSaulaitis,SJ
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Br. Jo nAs Mi nAl GA, sJ,
70 me tų Jė zaus Drau gi Jo Je

 

	 Jo	nas	Mi	nal	ga	gi	mė	1914	m.	ko	vo	4	d.	Mo	zū	riš	kių	kai
me,	Gel	gau	diš	kio	vals	čiu	je,	ma	ža	že	mių	šei	mo	je,	kurioje	
au	go	sep	ty	ni	sū	nūs	ir	trys	duk	te	rys.	Są	ly	gos	bu	vo	sun	kios,	
to	dėl	vai	kams	te	ko	pie	me	nau	ti,	o	vė	liau	ber	nau	ti	pas	ūki
nin	kus.	Jo	nu	kas	pas	kai	my	nus	kar	vių	ga	ny	ti	iš	ėjo,	kai	su	ėjo	
sep	ty	ne	ri.	Su	lau	kęs	aš	tuo	ne	rių	pri	ėmė	Pir	mą	ją	Ko	mu	ni	ją,	
o	ki	tais	me	tais	–	Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra	men	tą.	Būdamas	še	šio
li	kos	pas	ūki	nin	kus	pra	dė	jo	tar	nau	ti	kaip	ber	nas.	Vie	na	iš	
Jo	no	se	se	rų	įsto	jo	į	ka	zi	mie	rie	čių	vie	nuo	li	ją.	Kar	tą	ap	si	lan
kiu	si	na	mie,	pa	kvie	tė	Jo	ną	at	vyk	ti	į	Pa	žais	lį,	nes	se	se	rims	
rei	kė	jo	dar	bi	nin	kų	ūkio	dar	bams.	1934	m.	pra	džio	je	Jo	nas	
įsidarbino	Pažaislio	vienuolyne.	Vie	nas	iš	jo	drau	gų,	ku	ris	
taip	pat	dir	bo	vie	nuo	ly	no	ūky	je,	jam	pa	ta	rė	sto	ti	į	Jė	zaus	
Drau	gi	ją.	Tad	nu	vy	ko	į	Kau	ną	pas	vie	nuo	ly	no	vy	res	nį	jį	ir	
šis	jį	pri	ėmė.	1935	m.	lap	kri	čio	26	d.	Pa	gry	žu	vy	je	įsto	jo	į	
nau	jo	ky	ną,	ku	riam	va	do	va	vo	t.	Pau	lius	Biog	ne	ris.	1937	m.	
gruo	džio	8	d.	da	vė	pir	muo	sius	įža	dus.	Pa	gry	žu	vy	je	dir	bo	
įvai	rius	ūkio	dar	bus.	1940	m.	at	vy	ko	į	Šiau	lius.	Čia	jam	
bu	vo	pa	ti	kė	tos	Šv.	Ig	na	co	baž	ny	čios	zak	ris	ti	jo	no	pa	rei	gos.
	 So	vie	ti	nei	 val	džiai	 1949	m.	 lik	vi	da	vus	 vie	nuo	ly	ną,	
bro	liui	Jo	nui	me	tus	te	ko	dirb	ti	Šiau	lių	me	džio	ap	dir	bi	mo	
kom	bi	na	te,	pus	an	trų	me	tų	–	zak	ris	ti	jo	nu	Vil	ki	jos	baž	ny
čio	je.	1951	m.	grį	žo	į	Šiau	lius.	1956	m.	spalio	30	d.	davė	
paskutiniuosius	įžadus	Jėzaus	Draugijoje.
	 Šv.	Pet	ro	ir	Po	vi	lo	baž	ny	čios	kle	bo	nas	pa	kvie	tė	dirb	ti	
zak	ris	ti	jo	nu.	Šias	pa	rei	gas	jis	uo	liai	ir	su	di	de	liu	at	si	da	vi
mu	iš	tver	min	gai	ėjo	iki	1999	m.	pa	va	sa	rio,	kol	su	sil	pnė	jo	
svei	ka	ta,	ypač	re	gė	ji	mas.
	 1999	m.	 ge	gu	žę	 br.	 Jo	nas	 per	si	kė	lė	 į	Kau	no	 jė	zui	tų	
na	mus.	Ne	pai	sydamas	nu	sil	pu	sios	akių	švie	sos	ir	to	liau	at
kak	liai	zak	ris	ti	jo	na	vo	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čio	je.	
2005	m.	ge	gu	žę	po	šv.	Mi	šių	su	kniu	bo	prie	al	to	riaus	(lū	žo	
ko	ja).	Te	ko	iš	tver	ti	sun	kią	ope	ra	ci	ją,	tačiau	li	ko	pri	kaus	ty	tas	
prie	pa	ta	lo.	Sa	vo	ra	my	be,	kan	tru	mu,	mal	din	gu	mu,	at	si	da
vi	mu	Die	vo	va	liai	br.	 Jo	nas	 ro	do	gra	žų	pa	vyz	dį	vi	siems	
Kau	no	na	mų	gy	ven	to	jams.

T.LeonardasJagminas,SJ
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Do	na	tas	 Va	liu	ko	nis	 gi	mė	 1926	 m.	
ba	lan	džio	27	d.	Kau	ne.	Tė	vas	Pra	nas	–	il
ga	me	tis	Mi	nist	ro	Pir	mi	nin	ko	 vai	ruo	to	jas,	
mo	ti	na	Ona	Mo	tu	šy	tė	–	na	mų	šei	mi	nin	kė.	
Mokydamasis	Kau	no	 J.	 Jab	lons	kio	 var	do	
pra	di	nėje	mo	kyk	loje	 pri	ėmė	Pir	mą	ją	Ko
mu	ni	ją.	Bai	gęs	pra	džios	mo	kyk	lą	1938	m.	
įsto	jo	(kaip	ir	abu	vy	res	nie	ji	bro	liai)	į	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	ją.	Jo	je	mo	ky	da	ma	sis	Kau
no	Švč.	Sak	ra	men	to	(Stu	den	tų)	baž	ny	čio	je	
pri	ėmė	Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra	men	tą.
	 1944	m.	bai	gęs	gim	na	zi	ją,	ke	lis	mė	ne
sius	gy	ve	no	Ba	jė	nų	dva	re,	ku	ria	me	kop	ly
čios	rek	to	riu	mi	bu	vo	t.	Ka	ro	lis	Ga	ruc	kas,	
SJ.	Jam	1945	m.	ko	vą	iš	vy	kus	dirb	ti	į	Vil
nių,	Do	na	tas	irgi	per	si	kė	lė	pas	sa	vo	tė	vus	į	
sostinę,	gy	dė	si	Rau	do	no	jo	Kry	žiaus	po	li	kli
ni	ko	je	ir	pa	tar	nau	da	vo	Šv.	Jo	nų	baž	ny	čio	je.	
	 1945	m.	 rug	sė	jo	 1	 d.	 įsto	jo	 į	 Pa	gry
žu	vio	nau	jo	ky	ną	ir	1947	m.	rug	sė	jį	da	vė	
pir	muo	sius	 įža	dus.	Tuoj	 po	 įža	dų	 bu	vo	
per	kel	tas	 į	Vil	niaus	 šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž
ny	čią,	 ku	rios	 rek	to	riu	mi	 tuo	met	 bu	vo	 t.	
R.	 Bla	žys,	 SJ.	 Baž	ny	čio	je	 dir	bo	 var	go
ni	nin	ko	 pa	dė	jė	ju	 bei	 ruo	šė	si	 fi	lo	so	fi	jos	
stu	di	joms.	 1947	m.	 gruo	dį	 bu	vo	 per	kel
tas	 į	Dūkš	tą	 (pas	 t.	Al	fon	są	Pet	ro	nį,	SJ),	
o	 po	 ke	lių	 mė	ne	sių	 įdar	bin	tas	 Dūkš	to	
mies	te	lio	baž	ny	čio	je	(tuo	me	tu	jo	je	dir	bo	
t.	Alek	san	dras	Mar	kai	tis,	 SJ,	 o	 vė	liau	 –	 
t.	Jur	gis	Čikš	tėŠikš	tė	nas,	SJ).

T. do nA TAs VA liu ko nis, sJ,  
60 me tų Jė zaus Drau gi Jo Je

T.LeonardasJagminas,SJ

	 1948	m.	rug	sė	jį	bu	vo	pri	im	tas	į	Kau	no	
ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	1952	m.	rug	sė	jo	21	d.	
Kau	no	ar	ki	ka	ted	ro	je	vys	ku	pas	Ka	zi	mie	ras	
Pal	ta	ro	kas	su	tei	kė	ku	ni	gys	tės	šven	ti	mus.
	 1953	m.	bir	že	lio	3	d.	bai	gęs	se	mi	na	ri	ją	
bu	vo	 pa	skir	tas	 į	 Ei	šiš	kių	 pa	ra	pi	ją	 vi	ka
ru.	1953	m.	rug	sė	jį	pa	skir	tas	Ig	na	li	nos	ir	
Vi	diš	kių	 kle	bo	nu,	 1956	m.	 –	Ka	zi	tiš	kio	
kle	bo	nu,	 1957	m.	Vil	niaus	 šv.	Kry	žiaus	
(Kal	va	ri	jų)	 pa	ra	pi	jo	je	 –	 vi	ka	ru.	 1959	m.	
pa	skir	tas	Vil	niaus	ar	ki	vys	ku	pi	jos	tri	bu	no	lo	
pro	si	no	di	niu	tei	sė	ju,	1961	m.	–	Ka	les	nin	kų	
kle	bo	nu,	1963	m.	–	Adu	tiš	kio	vi	ka	ru,	1964	
m.	 –	Gai	dės	 kle	bo	nu,	 1980	m.	 per	kel	tas	
kle	bo	nu	į	Pa	ber	žę.
	 Nu	sil	pus	 svei	ka	tai,	 po	 pa	kar	to	ti	nio	
pra	šy	mo	1988	m.	bir	že	lio	14	d.	at	leis	tas	iš	
kle	bo	no	pa	rei	gų,	per	si	kė	lė	į	Vil	nių	ir	ta	po	
Švč.	M.	Ma	ri	jos	Ne	kal	to	jo	Pra	si	dė	ji	mo	pa
ra	pi	jos	re	zi	den	tu.	Po	dvie	jų	akių	ope	ra	ci	jų	
1989	m.	rug	sė	jo	24	d.	pa	skir	tas	tos	pa	čios	
pa	ra	pi	jos	al	ta	ris	tu	su	pa	rei	ga	lai	ki	nai	ap
tar	nau	ti	Vil	niaus	šv.	Onos	baž	ny	čią,	o	pra
slin	kus	vos	mė	ne	siui	–	pa	tar	nau	ti	Vil	niaus	
ar	ki	ka	ted	ro	je	su	vi	ka	ro	tei	sė	mis.
	 1990	m.	bir	že	lio	25	d.	at	leis	tas	 iš	ar
ki	vys	ku	pi	jos	 tri	bu	no	lo	 tei	sė	jo	 pa	rei	gų	 ir	
pa	skir	tas	 San	tuo	kos	 ry	šio	 gy	nė	ju.	 Šias	
pa	rei	gas	ei	na	iki	šiol.	
	 Nuo	1990	m.	lie	pos	20	d.	lai	ki	nai	ap	tar
na	vo	Nau	jo	sios	Vil	nios	pa	ra	pi	ją	ad	mi	nist
ra	to	riaus	tei	sė	mis,	tų	pa	čių	me	tų	rug	pjū	čio	
24	d.	bu	vo	pa	skir	tas	Vil	niaus	ar	ki	ka	ted	ros	
al	ta	ris	tu,	 o	 spa	lio	1	d.	 per	kel	tas	vi	ka	ru	 į	 
Šv.	Ra	po	lo	pa	ra	pi	ją.	Paskutiniuosius	jėzui
to	įžadus	davė	1992	m.	balandžio	4	d.
	 Nuo	1984	m.	t.	Do	na	tas	–	Vil	niaus	ar	ki
vys	ku	pi	jos	Ku	ni	gų	ta	ry	bos	bei	Kon	sul	to	rių	
ko	le	gi	jos	 na	rys.	 1991	m.	 bu	vo	 pa	skir	tas	
Lie	tu	vos	 vys	ku	pų	 Li	tur	gi	nės	 ko	mi	si	jos	
na	riu.
	 Ne	pai	sydamas	 sil	pnos	 svei	ka	tos,	 at
šven	tęs	 auk	si	nį	 ku	ni	gys	tės	 ju	bi	lie	jų	 ir	
vie	nuo	li	nio	gy	ve	ni	mo	še	šias	de	šimt	me	tį,	jis	
uo	liai	te	be	si	dar	buo	ja	Vil	niaus	šv.	Ra	po	lo	
baž	ny	čio	je.
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 Šių	metų	birželio	6	d.,	staigios	ligos	užkluptas,	mirė	Lietuvos	
ir	Latvijos	jėzuitų	provincijos	narys	t.	Pranas	Liuima,	SJ,	gyvenęs	
ir	dirbęs	Naujosios	Anglijos	provincijoje	JAV.	
	 Pranas	Liuima	gimė	1919	m.	kovo	8	d.	Ažudvarių	kaime,	
Utenos	apskrityje.	Mokėsi	Utenos	pradinėje	mokykloje,	nuo	1929	
m.	lankė	ir	1937	m.	baigė	Kauno	jėzuitų	gimnaziją.	Į	Jėzaus	Draugiją	
įstojo	1937	m.	rugpjūčio	30	d.	Pagryžuvyje.	Filosofiją	studijavo	
Nijmegene,	o	teologiją	–	Mastrichte,	Olandijoje.	Kunigu	įšventin
tas	1945	m.	 rugpjūčio	22	d.	Jėzuitų	ugdymo	programą	 terciate	
1946–1947	m.	baigė	Ineuilo	miestelyje	netoli	Burges,	Prancūzijoje.	
Paskutiniuosius	įžadus	davė	1949	m.	rugpjūčio	15	d.
	 Nuo	1937	m.	JAV	dirbęs	t.	Jonas	Kidykas	Draugijos	generolo	
buvo	 įpareigotas	suburti	karo	 išsklaidytus	Lietuvos	provincijos	
narius.	Atsiliepdamas	 į	 jo	kvietimą,	1947	m.	 į	 JAV	atvyko	 ir	 
t.	Pranas.	1947–1950	m.	Bostono	 jėzuitų	kolegijoje	 studijavo	
fiziką	ir	įgijo	magistro	laipsnį.	1950–1954	m.	St.	Louis	jėzuitų	
universitete	fizikos	mokslus	baigė	daktaro	laipsniu.	Jo	mokslinio	
darbo	sritis	–	trumpųjų	bangų	spektroskopija.	
	 Nuo	1954	m.	iki	1992	m.	t.	Pranas	Liuima	dėstė	fiziką	apie	 
10	tūkst.	studentų	turinčioje	Bostono	kolegijoje.	1992	m.	išėjęs	į	
privalomą	pensiją,	toliau	dėstė	fizikos	pagrindus	pirmakursiams	
ir	rūpinosi	Bostono	kolegijos	kompiuterių	tinklu.	Ilgainiui	tapo	
kolegijos	ir	joje	dirbančių	jėzuitų	kompiuterių	konsultantu.	Nau
josios	Anglijos	provincijos	jėzuitai	t.	Praną	bičiuliškai	vadindavo	
„Frankie“	(Pranukas),	o	pavardę	ištardavo	„LūYma“.
Visas	vasaras	t.	Pranas	leisdavo	jėzuitų	vilojekonferencijų	centre	
prie	 jūros	esančiame	Cohasseto	miestelyje.	Buvo	vilos	„uosto	
viršininkas“.	Jo	prižiūrima	prieplauka,	laivai	bei	jiems	reikalinga	
įranga	visada	buvo	saugi	ir	tvarkinga.	Vasarą	t.	Pranas	skaitydavo	
per	metus	susikaupusią	lietuvių	jėzuitų	spaudą	bei	aplinkraščius,	
nes	per	mokslo	metus	knygomis	užverstame	savo	kambaryje	ar	
fizikos	laboratorijoje	nenorėdavo	užsiimti	kitais	darbais.	Jis	buvo	
tikras	mokslininkas	–	paslaugus	ir	malonaus	būdo	žmogus,	tačiau	
menkai	 tesidomintis	 su	 jo	darbo	sritimi	nesusijusiais	dalykais.	
Bendravo	su	anksčiau	Vestono	ar	Bostono	kolegijose	studijavu
siais	Lietuvos	jėzuitų	provincijos	nariais,	vėliau	globojo	Bostone	
studijavusius	t.	Algimantą	Gudaitį,	 t.	Vytautą	Sadauską,	 t.	Rytį	
Gurkšnį.	Į	Bostono	lietuvių	bendruomenės	veiklą	nebuvo	įsitraukęs	
–	prašomas	aukodavo	Mišias	ar	dalyvaudavo	renginiuose,	–	tačiau	
pažinojo	visus	Bostono	kolegijoje	dirbusius	lietuvius	ar	lietuvių	
kilmės	studentus.
	 Po	šermenų	ir	laidotuvių	Mišių	Bostono	jėzuitų	kolegijos	St.
Mary’sHall	rezidencijoje	birželio	8	d.	t.	Pranas	Liuima	palaidotas	
jėzuitų	kapinėse	Vestone	 (Masačusetso	valstija).	Vyresnysis	 jo	
brolis	t.	Antanas	Liuima,	SJ,	mirė	2000	m.

T. PrAnAs liuiMA, sJ
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T. PrAnAs liuiMA, sJ Br. Jo nas ur ma na vi čius, sJ

 

Ane	lės	Na	vic	kai	tės	ir	Vin	co	Ur	ma	na	vi	čių	šei	mo	je	1915	
m.	va	sa	rio	25	d.	gi	męs,	iš	ke	tu	rių	vai	kų	pats	vy	riau	sias	sū
nus	Jo	nas	mo	kė	si	Ne	mu	nai	čių	pra	di	nė	je	mo	kyk	lo	je,	1932	
m.	–	Kvie	tiš	kio	že	mės	ūkio	mo	kyk	lo	je.	Iki	1936	m.	dir	bo	
tė	vų	ūky	je.	1937	m.	spa	lio	28	d.	įsto	jo	į	jė	zui	tų	nau	jo	ky	ną	
Pa	gry	žu	vy	je,	ku	riam	va	do	va	vo	t.	Pau	lius	Biog	ne	ris.	
	 Bai	gęs	nau	jo	ky	ną,	 li	ko	gy	ven	ti	Pa	gry	žu	vy	je,	dir	bo	
ūkio	ir	įvai	rius	ki	tus	dar	bus	vie	nuo	ly	ne:	skal	byk	lo	je,	san
dė	ly	je,	val	gyk	lo	je,	du	ri	nin	ku,	pa	šti	nin	ku	ir	kt.	1946–1947	
m.	 –	Vil	niaus	 šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čios	 zak	ris	ti	jo	nas,	
vė	liau	–	ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jos	 ir	 jė	zui	tų	na	mų	bu	dėtojas	
Kau	ne.	 Nuo	 1947	m.	 –	 Šiau	lių	 šv.	 Ig	na	co	 baž	ny	čios	
zak	ris	ti	jo	nas.	
	 So	vie	tų	val	džiai	vie	nuo	ly	nus	už	da	rius,	br.	Jo	nas	įsi
dar	bi	no	vais	tų	 san	dė	ly	je.	Su	sir	gęs	 reu	ma	tu	dirb	ti	ne	be
ga	lė	jo.	 Svei	ka	tai	 su	stip	rė	jus	 lie	da	vo	 žva	kes,	 pa	dė	da	vo	
zak	ris	ti	jo	nu	dir	bu	siam	br.	Jo	nui	Mi	nal	gai.	1960	m.	Šiau	lių	
„Nu	klo	no“	ga	myk	lo	je	pra	dė	jo	dirb	ti	 elek	tri	ku,	 4	me	tus	
bu	vo	elek	tri	kų	bri	ga	di	nin	kas.	Paskutiniuos	įžadus	Jėzaus	
Draugijoje	davė	1956	m.	rugpjūčio	15	d.
	 Pa	ū	mė	jus	 po	li	artritui,	 iš	ėjo	 į	 pen	si	ją	 ir	 ap	si	gy	ve	nęs	
Kau	no	 jė	zui	tų	 na	muo	se	 at	si	dė	jo	mal	dai	 už	Baž	ny	čią	 ir	
Drau	gi	ją.	De	vy	nias	de	šimt	me	tis	br.	Jo	nas,	ypač	pa	si	li	go	jęs	
šį	ru	de	nį,	mi	rė	spa	lio	mėn.	30	d.	
	 Po	lai	do	tu	vių	Mi	šių	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksavero	baž	ny
čio	je	 lap	kri	čio	 2	 d.	 pa	ly	dė	tas	 į	 Pet	ra	šiū	nų	ka	pi	nes,	 kur	
Am	ži	no	po	il	sio	at	gu	lė	gre	ta	ki	tų	čia	be	si	il	sin	čių	tė	vų	ir	
bro	lių	jė	zui	tų,	gy	vie	siems	pa	li	kęs	pluoš	tą	sa	vo	ei	lių.	

Gyvenimegyvenimonėra,
Tuilgesiuliūdnupamojai.
Sugrįžt,kurTu,kurmeilėirviltis–
Sugrįžtįprarastąjįrojų.
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	 Taip	jau	nu	ti	ko,	kad	Die	vu	lis,	pa	si	ta	ręs	su	
ma	no	tė	vais,	1972	m.	rug	sė	jo	9	d.	nu	spren	dė	
ma	ne	pa	kvies	ti	į	šį	pa	sau	lį.	Ta	čiau	ne	pra	ėjus	
nė	ke	liems	mė	ne	siams	te	ko	pa	tir	ti	sun	kų	gy
ve	ni	mo	iš	mė	gi	ni	mą	–	li	gą.	Ar	ti	mie	ji	pa	sa	ko	ja,	
kad	bu	vau	mir	ties	aki	vaiz	do	je.	Kai	gy	dy	to	jai	
tė	vams	pa	ta	rė	 ruoš	tis	 lai	do	tu	vėms,	 jie	ma	ne	
pa	krikš	ti	jo	(per	1972	me	tų	Kū	čias).
	 To	liau	–	ne	rū	pes	tin	ga	kū	di	kys	tė	ir	džiu	gi	
vai	kys	tė.	Ka	dan	gi	Vo	niš	kių	vien	kie	my	je	be	
ma	nęs	gy	ve	no	dar	 še	ši	žmo	ge	liai	 (se	ne	liai,	
tė	vai	ir	dvi	se	se	rys),	džiu	gaus	šur	mu	lio	tik	rai	
pa	ka	ko.	Jei	pa	si	tai	ky	da	vo,	kad	ku	ris	nors	pa
bar	da	vo,	 tuoj	pat	at	si	ras	da	vo	kas	pa	guo	džia.	
Gy	ve	ni	mo	pa	tir	ties	ir	moks	lo	sė	miau	si	Pa	jo	ti	jų	
pra	di	nė	je	ir	Plokš	čių	vi	du	ri	nė	je	mo	kyk	lo	se.	
	 Ar	tė	jant	pa	aug	lys	tei,	vis	 la	biau	ka	ma	vo	
klau	si	mas,	koks	tu	rė	tų	bū	ti	to	les	nis	ma	no	gy	ve
ni	mo	ke	lias.	Kar	tą	vie	nas	žmo	gus	lyg	juo	kais,	
lyg	rim	tai	pa	sa	kė:	„Tu	bū	si	ar	ba	ku	ni	gas,	ar	ba	
gy	dy	to	jas“.	 Iš	pra	džių	pa	gal	vo	jau,	kad	 toks	
pa	ste	bė	ji	mas	ne	tu	ri	jo	kios	ver	tės,	nes	gy	dy	to	ju	
ne	ga	lė	čiau	bū	ti	–	esu	per	daug	jautrus	(net	ir	
da	bar	bai	su	pa	žvelg	ti	į	švirkš	tą),	o	ką	ku	ni	gai	
vei	kia	–	ne	tu	rė	jau	jo	kio	su	pra	ti	mo.	Ta	čiau	su
lau	kus	še	šio	li	kos	pa	rū	po	iš	si	aiš	kin	ti.	Ga	liau	siai	
lyg	tarp	kit	ko	įstri	go	vie	na	Ka	ta	li	kų	te	le	vi	zi	jos	
stu	di	jos	lai	da.	Jo	je	da	ly	va	vęs	tuometi	nis	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jo	las	Jo	nas	Bo	ru	ta	kvie	tė	 jau	nuo	lius	
dar	buo	tis	Vieš	pa	ties	vy	nuo	gy	ne.	Šir	dy	je	pa
ju	tau	no	rą	ei	ti	 į	 tą	vy	nuo	gy	ną.	Tik	ne	bu	vo	
aiš	ku,	ar	Die	vu	lis	ma	ne	kvie	čia,	ar	ne.	Pa	ga	liau	
nu	ta	riau:	ei	siu,	o	tas,	ku	ris	ge	riau	su	pran	ta	Jo	
kal	bė	ji	mą,	man	pa	sa	kys,	ar	čia	mano	vie	ta.	
	 Taip	 pra	si	dė	jo	moks	lai	 se	mi	na	ri	jo	je.	
Ka	dan	gi	bu	vau	 la	bai	ne	drą	sus	 ir	nie	ko	ne
pa	ži	no	jau,	ma	ne	glo	bo	ti	 ėmė	si	 links	muo	lis	
tre	čia	kur	sis	Al	gis	Gu	dai	tis	(ki	ti	man	sa	kė,	kad	

		Kun.	Ar	tū	ras	Se	de	re	vi	čius	–	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rys

jis	esąs	kaž	koks	jė	zui	tas).	Jė	zui	tų	se	mi	na	ri	jo	je	
tuo	me	tu	bu	vo	ir	dau	giau,	bet	jie	man	ne	kliu	dė,	
nes	apie	vie	nuo	li	nį	gy	ve	ni	mą	tik	rai	ne	gal	vo
jau.	Bai	gęs	moks	lus,	pra	dė	jau	ku	ni	giš	ką	ją	
ke	lio	nę.	Vis	kas	bu	vo	 įdo	mu,	pa	si	tai	kė	net	
ga	li	my	bė	pus	an	trų	me	tų	pa	dirbėti	 vie	no	je	
Vo	kie	ti	jos	pa	ra	pi	jo	je.	Grį	žęs	tę	siau	stu	di	jas	
uni	ver	si	te	te.	Ta	čiau	kuo	dau	giau	ben	dra	vau	
su	 žmo	nė	mis,	 tuo	 la	biau	 pa	ste	bė	jau,	 kad	
ma	no	pa	ties	dva	si	nį	gy	ve	ni	mą	iš	tin	ka	saus
ra,	tad	pra	dė	jau	ieš	ko	ti,	kuo	jį	gai	vin	ti.	Be	
to,	supratau,	kad	ir	kitiems	no	rė	čiau	pa	dė	ti	
ieš	kant	dva	si	nio	ke	lio.	Stu	di	juo	da	mas	uni
ver	si	te	te	Kau	ne	kaip	ty	čia	ap	si	gy	ve	nau	pas	
jė	zui	tus.	Tad	ga	lė	jau	 ste	bė	ti	 jų	 gy	ve	ni	mo	
bū	dą.	Džiau	giau	si	 jų	ben	drys	te	 ir	 jau	čiau,	
kad	vis	la	biau	už	si	kre	čiu	„jėzuitiškumu“,	vis	
sun	kiau	bū	da	vo	su	grįž	ti	į	sa	vo	pa	ra	pi	ją,	vis	
daž	niau	sku	bė	da	vau	at	gal	į	Kauną.	
	 Jėzuitams	apie	 tai	 ne	pra	si	ta	riau,	 nie	ko	
ne	sa	kiau	ir	sa	vo	vys	ku	pui.	Nu	ta	riau	me	tus	
ty	ri	nė	ti	 šį	po	jū	tį,	kad	su	pras	čiau,	ar	 tai	 tik	
„įsi	my	lė	ji	mas“,	 ar	 „tik	ra	mei	lė“.	Me	tams	
bai	gian	tis,	į	Ma	ri	jam	po	lę	va	do	vau	ti	vys	ku	pi
jos	ku	ni	gų	re	ko	lek	ci	joms	at	vy	ko	tuo	me	ti	nis	
jė	zui	tų	nau	jo	ky	no	ve	dė	jas	t.	Al	do	nas	Gu	dai
tis.	Jam	ir	pa	sa	kiau	apie	sa	vo	svars	ty	mus.	Jis	
pa	siū	lė	 at	va	žiuo	ti,	 ke	le	tą	 die	nų	pa	gy	ven	ti	
nau	jo	ky	ne	 ir	 pa	si	kal	bė	ti	 su	 pro	vin	ci	jo	lu.	
Pas	kui	bu	vo	pa	siū	ly	ta	pa	si	kal	bė	ti	su	eg	za
mi	na	to	riais.	Ne	kan	triai	lau	kiau	jų	spren	di	mo,	
ku	rį	vi	si	jau	ži	no	te.		
	 Me	tai	 nau	jo	ky	ne	 pra	tur	ti	no	 nau	jo	mis	
įžval	go	mis	ir	su	stip	ri	no	vie	nuo	liš	ką	pa	šau
ki	mą.	Dė	ko	ju	Die	vui,	 ku	ris	 vi	sus	 kvie	čia	
da	ly	tis	gy	ve	ni	mo	džiaugs	mu	su	juo.	Gy	ve
ni	mo	ke	lio	nė	tę	sia	si,	bū	ki	me	to	je	ke	lio	nė	je	
ben	dra	ke	lei	viai.							
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Spalio2–23d.	Ro	mo	je	vy	ku	sio	je	XIoje	vys	ku	pų	si	no	do	ge	ne	ra	li
nė	je	asam	blė	jo	je,	skir	to	je	Eu	cha	ris	ti	jai,	tarp	po	pie	žiaus	pa	skir	tų	36	
dva	si	nin	kų	(34	vys	ku	pų	ir	2	ku	ni	gų),	pri	si	jun	gu	sių	prie	200	at	sto
vų	iš	vi	so	pa	sau	lio	Vys	ku	pų	kon	fe	ren	ci	jų,	vie	nas	iš	dvie	jų	ku	ni	gų	
bu	vo	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	t.	Pe	te	r	Han	s	Kol	ven	ba	ch.	Be	to,	
asam	blė	jos	 eks	per	tais	 (adiutores Secretarii speciales)	 patvirtinti	
šie	jė	zui	tai:	Apaš	ta	liš	ko	sios	pe	ni	ten	cia	ri	jos	te	olo	gas	t.	Iva	n	Fu	ce	k,	
Po	pie	žiš	ko	jo	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	to	ir	Po	pie	žiš	ko	jo	Ry	tų	ins	ti	tu	to	
pro	fe	so	rius	t.	Ce	sa	re	Gi	rau	do,	Te	olo	gi	jos	stu	di	jų	ins	ti	tu	to	pro	fe	so	rius	 
t.	Alain	Mat	thews	iš	Bel	gi	jos,	Ry	tų	ka	no	ni	nės	tei	sės	fa	kul	te	to	de	ka
nas	ir	Po	pie	žiš	ko	jo	Ry	tų	ins	ti	tu	to	vi	ce	rek	to	rius	t.	Cy	ril	Va	sil.

Liepos22d.Draugijos	ge	ne	ro	las	pa	si	ra	šė	dek	re	tą,	ku	riuo	bu	vo	
įkur	ta	Šiau	rės	Va	ka	rų	Af	ri	kos	pro	vin	ci	ja.	Pir	muo	ju	pro	vin	ci	jo	lu	
pa	skir	tas	59	me	tų	t.	Ge	or	ge	W.	Quig	ley.	Šiau	rės	Va	ka	rų	Af	ri	kos	
pro	vin	ci	jai	pri	klau	so	pen	kios	ša	lys:	Ni	ge	ri	ja,	Ga	na,	Sie	ra	Le	o	nė,	
Li	be	ri	ja	ir	Gam	bi	ja.	Šio	je	pro	vin	ci	jo	je	yra	12	nau	jo	kų,	49	scho
las	ti	kai,	2	bro	liai	ir	40	ku	ni	gų	(21	Af	ri	kos	čia	bu	vis	ir	19	atvykusių	

Liepos2d.	į	są	skry	dį	„Pa	li	ki	me	skur	dą	pra	ei	ty	je“	(Makepoverty
history),	vy	ku	sį	Ško	ti	jo	je,	Bri	ta	ni	jos	jėzuitų	pro	vin	ci	ja	su	kvie	tė	50	
tūkst.	pa	ra	pi	jų	at	sto	vų,	mo	ksleivių,	stu	den	tų	bei	mo	ky	to	jų.	Siek	da	mi	
su	do	min	ti	kuo	daugiau	žmonių,	jė	zui	tai	pla	ti	no	bal	tas	apy	ran	kes	su	
sąjūdžio	pavadinimu.	Tą	pa	čią	die	ną	jų	ben	dra	dar	biai	bei	bi	čiu	liai	
or	ga	ni	za	vo	de	monst	ra	ci	jas	Ai	ri	jo	je,	Is	pa	ni	jo	je,	Ita	li	jo	je,	JAV,	Ga	ja
no	je,	Tri	ni	da	de	ir	To	ba	ge,	Bar	ba	do	se,	Zim	bab	vė	je,	Zam	bi	jo	je,	Pie	tų	
Af	ri	ko	je,	Tai	lan	de	ir	Ja	po	ni	jo	je.	Eu	ro	pos	ko	mi	si	jos	pirmininkui	J.	
M.	Bar	ro	sui	bu	vo	įteik	ti	3	tūkst.	vai	kų	laiš	kų	iš	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	
bei	pa	ra	pi	jų.

  
 
Vi	sų	še	šių	že	my	nų	jė	zui	tai	tur	tin	giau	sių	pa	sau	lio	vals	ty	bių	va	do
vams,	su	si	rin	ku	siems	ap	tar	ti	eko	no	mi	nių	pro	ble	mų	(va	di	na	ma	jam	
„G8“),	pa	siun	tė	 raš	tą	 ra	gin	da	mi	 iš	 tiesų	pa	dė	ti	be	si	vys	tan	čioms	
ša	lims,	spręs	ti	jų	už	sie	nio	sko	lų	klau	si	mą,	plėtoti	hu	ma	niš	ką	tarp
tau	ti	nę	pre	ky	bą,	siek	ti	ben	dra	dar	bia	vi	mo	ir	ug	dy	ti	sa	vo	ša	lių	vi	suo
me	nės	so	li	da	ru	mą	su	be	si	vys	tan	čio	mis	ša	li	mis.

Rugpjūčio15d.	sa	va	ran	kiš	kas	Ko	rė	jos	re	gio	nas	ta	po	jė	zui	tų	pro
vin	ci	ja.	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	Ko	rė	jos	mi	si	ją	įstei	gė	1955	m.	
ir	ją	glo	bo	ti	pa	ti	kė	jo	Viskon	si	no	(JAV)	pro	vin	ci	jai.	Prieš	10	me	tų	
Ko	rė	ja	ta	po	re	gio	nu.	Nau	jo	ji	ir	kar	tu	82oji	Drau	gi	jos	pro	vin	ci	ja	
tu	ri	136	na	rius	(83	ku	ni	gus,	38	stu	den	tus,	3	bro	lius	ir	20	nau	jo	kų).

Liub	lia	nos	 (Slo	vė	ni	ja)	me	ras	 įtei	kė	Liub	lia	nos	pre	mi	ją	Slo	vė	ni	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jai,	pa	si	žy	mė	ju	siai	so	cia	li	nė	je,	švie	ti	mo	ir	me	no	sri	ty
se.	Pir	mą	ją	mo	kyk	lą	Liub	lia	no	je	jė	zui	tai	įkū	rė	dar	1598	m.,	o	mies	to	
uni	ver	si	te	tas	atsirado	iš	1619	m.	čia	įsteig	tos	jė	zui	tų	ko	le	gi	jos.
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MarkLink,SJ
MISIJA
ŠventojoRaštožodžioįkvėptiapmąstymai

 „Mi	si	ja“	–	tai	ant	ro	ji	pro	gra	mos	„Vi	zi	ja“	da	lis,	kvie	ti	mas	
mels	tis	su	Šven	tuo	ju	Raš	tu,	kad	XXI	am	žius	skatintų	nau	ją	
žmo	ni	jos	šei	mos	vie	ny	bę	bei	ugdytų	jos	so	li	da	ru	mą.	Kny
gos,	ku	rią	iš	an	glų	kal	bos	išver	tė	t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	
o	iš	lei	do	„Ka	ta	li	kų	pa	sau	lio	lei	di	niai“,	skai	ti	niai	pa	rink	ti	ir	
trum	pi	jų	ap	mąs	ty	mai	pa	teik	ti	at	si	žvel	giant	į	sek	ma	die	nių	
skai	ti	nius	(B	li	tur	gi	nių	me	tų	cik	las)	ir	šio	kia	die	nių	pir	muo
sius	skai	ti	nius	(po	ri	nių	me	tų	cik	las).

LotharLies,SJ
TRuMPATREJyBėSTEoLogIJA
JėzusKristus–prieigaprietriasmenioDievo

	 Kny	go	je,	ku	rią	iš	vo	kie	čių	kal	bos	iš	ver	tė	t.	Vid	man	tas	
Šim	kū	nas,	SJ,	o	iš	lei	do	Lie	tu	vių	ka	ta	li	kų	moks	lo	aka	de	mi	ja,	
pa	tei	kia	ma	pa	skai	tų,	skai	ty	tų	Vil	niaus	uni	ver	si	te	te	2003	m.	
lap	kri	tį,	san	trau	ka.	Ne	di	de	lės	ap	im	ties	lei	di	ny	je	au	to	riui,	
ku	ris	 dau	ge	liui	 ži	no	mas	 prieš	 ke	le	tą	me	tų	 lie	tu	viš	kai	
pa	si	ro	džiu	siu	 vei	ka	lu	 „Eu	cha	ris	ti	ja“,	 rū	pė	jo	 pa	aiš	kin	ti	
su	dė	tin	gos	kris	to	lo	gi	nės	bei	tre	jy	bi	nės	te	olo	gi	jos	są	vo	kas	
žmo	nėms,	ne	tu	rin	tiems	 te	olo	gi	nio	 iš	si	la	vi	ni	mo,	bet	 tuo	
be	si	do	min	tiems.	Šia	 kny	ga	 sie	kia	ma	pa	teik	ti	 tin	ka	mas	
pri	ei	gas	prie	Kris	taus,	prie	Tė	vo	dan	gu	je	ir	prie	Šven	to
sios	Dva	sios	sam	pra	tos.

MoniqueLorrain
ĮŽVALgA:KASVyKSTAMuMySE?

	 Šis	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nės	lei	di	nys,	
ku	rį	iš	pran	cū	zų	kalbos	išver	tė	Jū	ra	tė	Bie	liaus	kai	tė,	pa	pil
do	„Ig	na	ciš	ko	dva	sin	gu	mo	bib	lio	te	kė	lę“.	Tai	pa	ran	ki	nė	
prie	mo	nė	kiek	vie	nam,	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me	at	lie	kan
čiam	Dva	si	nes	pra	ty	bas	ar	tie	siog	no	rin	čiam	su	stip	rin	ti	
sa	vo	dva	si	nį	gy	ve	ni	mą,	pa	si	nau	do	jant	šim	ta	me	te	ig	na
ciš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	prak	ti	ka.

Nauji leidiniai
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WilliamA.Barry,SJ
RASTIDIEVąVISuR
Šv.IgnacoDvasiniųpratybųvadovas

	 Šios	kny	gos	au	to	rius	–	pa	ty	ręs	dva	si	nis	va	do	vas,	va	do
va	vęs	dau	gy	bės	žmo	nių	re	ko	lek	ci	joms	–	nuo	sek	liai,	var	to
da	mas	šv.	Ig	na	co	ter	mi	nus,	aiškina	jo	Dvasinespratybas,	
kaip	prak	tiškai	jas	atlikti,	ir	at	skleidžia,	kaip	dalyvaudamas	
rekolekcijose	 papras	tas	 žmo	gus	 ga	li	 ben	drau	ti	 su	Die	vu.	
Kny	go	je	gau	su	nau	din	gų	pa	ta	ri	mų,	kaip	per	pratybas,	pa
si	tel	kus	 vaiz	duo	tę,	 pa	jus	ti	 Jė	zaus	 ar	tu	mą	 ir	 jo	 tei	kia	mas	
ma	lo	nes.
 Kny	gą	iš	an	glų	kalbos	išver	tė	t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	
iš	lei	do	„Ka	ta	li	kų	pa	sau	lio	lei	di	niai“.

METAISuŠVENTuoJuRAŠTu
Skaitiniaikiekvienaidienai.
Maldosapaštalavimointencijos

	 Nau	jus	ka	len	do	ri	nius	me	tus	vėl	ga	lė	si	me	pra	dė	ti	su	jau	ket	vir	tą	kar
tą	t.	Lion	gi	no	Vir	ba	lo,	SJ,	rū	pes	čiu	pa	reng	tu	ka	len	do	rė	liu,	ku	rį	šie	met	
iš	lei	do	„Ka	ta	li	kų	pa	sau	lio	lei	di	niai“.	Ieškokite	kny	gy	nuo	se!

Nauji leidiniai

 Einaapaštalai su Jėzumi vandeniu ir
nueina,oPetrasvisprasmenga.Andriejus
atsisukaįjįirsako:„Jukliepiautreniruotes
lankyti“.
	 Tai	–	vie	na	iš	tri	jų	šim	tų	sep	ty	nias	de
šim	ties	 aki	mirks	nio	 są	mo	jo	 do	zių.	Tiek	
jų	 pa	teik	ta	Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	
ju	bi	lie	ji	nia	me	 lei	di	ny	jeBAŽNyTINIAI
ANEKDoTAI.	Anek	do	tus	 prieš	 ket	ve

rius	me	tus	 su	rin	kę	 gim	na	zi	jos	 auk	lė	ti	niai	
su	da	rė	 pir	mą	bažnytinių	 anekdotų	 rin	ki	nį	
Lie	tu	vo	je.	Iki	šiol	nie	kas	ne	si	ry	žo	ši	to	da
ry	ti.	Gal	bi	jo	ta	pri	si	lies	ti	prie	to,	kas	šven	ta	
ir	ne	kri	ti	kuo	ti	na?	Ar	ma	ny	ta,	kad	Baž	ny	čios	
žmo	nės	ne	mo	ka	pa	si	šai	py	ti	 iš	 sa	vęs?	Gal	
baž	ny	ti	niai	anek	do	tai	ne	ku	ria	mi?
	 Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	mo	ki	niai	
įro	dė,	kad	baž	ny	ti	nis	sąmojis	gy	vas.	Ir	ne	
bet	 koks!	 Sub	ti	lus,	 juokingas.	 Pa	jus	ti	 jo	
ža	ve	sį	nė	ra	pa	pras	ta.	Bū	ti	nas	ti	kė	ji	mo	tie
sų,	Šven	to	jo	Raš	to,	vie	nuo	li	nio	gy	ve	ni	mo	
iš	ma	ny	mas	ir,	ži	no	ma,	hu	mo	ro	po	jū	tis.	
	 Kny	ge	lės	for	ma	–	kaip	se	no	vi	nių	„kan
tič	kų“.	Įsi	gy	ti	„Baž	ny	ti	nių	anek	do	tų“	rin	ki
nį	kvie	čia	mi	tie,	ku	rie	niū	rų	ru	dens	va	ka	rą,	
at	si	ver	tę	 „juo	ko	kan	tič	kas“,	 no	rė	tų	pa	tir	ti	
aki	mirks	nio	są	mo	jo	ža	ve	sį...

Ses.EditaŠicaitė,SSC
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Nusiðypsokime

	 Po	 iš	kil	min	gų	 šv.	Mi	šių	 jė	zui	tas	
klau	sia	 vie	ną	 baž	ny	čios	 lan	ky	to	ją,	
kaip	pa	ti	kęs	jo	pa	moks	las.	Žmo	ge	lis	
at	sa	ko:	 „Tė	ve,	 jū	sų	 pa	moks	las	 bu	vo	
kaip	Die	vo	 iš	min	tis	 ir	Die	vo	gai	les
tin	gu	mas...“	Nu	džiu	gęs	ir	nu	ste	bęs	jė
zui	tas	tei	rau	ja	si:	„Kas	gi	jus	pa	ska	ti	no	
taip	gal	vo	ti?“	–	„Ogi	pa	moks	las	bu	vo	
ne	su	pran	ta	mas	kaip	Die	vo	iš	min	tis	ir	
ne	si	bai	gian	tis	kaip	jo	gai	les	tin	gu	mas“.

	 Jė	zui	tas,	do	mi	ni	ko	nas	ir	at	si	sky	rė	lis	tra	pis	tas	plau	kia	vie	nu	lai	vu.	Per	aud
rą	lai	vas	nu	skęs	ta,	o	trys	vie	nuo	liai	iš	si	gel	bė	ja	ir	pa	ten	ka	į	ne	gy	ve	na	mą	sa	lą.	
Vaikš	ti	nė	da	mi	po	ją	ran	da	bu	te	lį.	Šį	at	kim	šus,	iš	len	da	dži	nas	ir	pa	si	siū	lo	iš	pil
dy	ti	po	vie	ną	troš	ki	mą.	Pra	de	da	jė	zui	tas:	„No	rė	čiau	tap	ti	te	olo	gi	jos	pro	fe	so	riu
mi	gar	siau	sia	me	pa	sau	lio	uni	ver	si	te	te“.	Dži	nas	tik	mos	te	li	 laz	de	le	ir	jėzuitas	
dingsta.	Do	mi	ni	ko	nas	taip	pat	pa	sa	ko	sa	vo	no	rą:	„No	rė	čiau	tap	ti	pa	moks	li	nin	ku	
gar	siau	sio	je	pa	sau	lio	baž	ny	čio	je“.	Dži	nas	vėl	mos	te	li	laz	de	le	ir	šis	dingsta.	„O	
tu	ko	no	ri?“	–	klau	sia	vieną	likusį	tra	pis	tą.	Šis	pa	ten	kin	tas	at	sa	ko:	„Ačiū,	ma	no	
troš	ki	mas	jau	iš	pil	dy	tas“.

	 Kas	yra	ro	jus?	Tai	vie	ta,	kur	
pa	moks	lau	ja	 do	mi	ni	ko	nas,	 dva
sios	tė	vas	yra	jė	zui	tas,	o	li	tur	gi	ja	
rū	pi	na	si	be	ne	dik	ti	nas.
	 Kas	 yra	 pra	ga	ras?	Tai	 vie	ta,	
kur	 pa	moks	lau	ja	 be	ne	dik	ti	nas,	
dva	sios	tė	vas	yra	do	mi	ni	ko	nas,	o	
li	tur	gi	ja	rū	pi	na	si	jė	zui	tas.

	 Su	klu	pu	si	prie	šv.	An	ta	no	al	to	riaus	
mo	te	rė	lė	pus	bal	siu	mal	dau	ja:	„Šven	ta
sis	An	ta	nai,	 šven	ta	sis	An	ta	nai,	 su	teik	
man	ma	lo	nę!“	Pro	ša	lį	ei	da	mas	jė	zui	tas	
pa	aiš	ki	na:	„Bran	gio	ji,	ne	šven	ta	sis	An
ta	nas	da	li	ja	ma	lo	nes,	o	Jė	zus!“	Mo	te	riš
kė	ei	na	prie	Švč.	Jė	zaus	Šir	dies	al	to	riaus	
ir	at	si	klau	pu	si	mel	džia:	„Jė	zau,	pa	sa	kyk	
šven	ta	jam	An	ta	nui,	 kad	 su	teik	tų	man	
ma	lo	nę“.

	 Da	ly	vau	da	mi	 re	ko	lek
ci	jo	se	 pa	ra	pi	jos	 kle	bo	nas,	
do	mi	ni	ko	nas,	 pran	ciš	ko	nas	
ir	 jė	zui	tas	 tu	ri	 pri	si	pa	žin	ti,	
ko	kią	 di	džiau	sią	 nuo	dė	mę	
yra	pa	da	rę.	Pra	de	da	kle	bo	nas:	
„Pri	si	pa	žįs	tu,	kad	ret	kar	čiais	
lan	kau	si	pas	vie	ną	naš	lę“.	Do
mi	ni	ko	nas	tę	sia:	„Man	daž	nai	
susvyruoja	ti	kė	ji	mas,	abejoju	
net	 svar	biau	sio	mis	 krikš	čio
ny	bės	 dog	mo	mis“.	 Pran	ciš
ko	nas:	„Man	nie	kaip	ne	si	se	ka	
gy	ven	ti	 ne	tur	tin	gai,	 kai	 tik	
gau	nu	 pi	ni	gų,	 iš	lei	džiu	 juos	
sa	vo	ma	lo	nu	mui“.	Ga	liau	siai	
pra	by	la	jė	zui	tas:	„La	bai	gai	la,	
bet	ma	no	di	džiau	sia	nuo	dė	mė	
ta,	kad	ne	mo	ku	sau	go	ti	sve	ti
mų	pa	slap	čių“.

Išitalųk.vertėt.LionginasVirbalas,SJ



Lietuvosjėzuitųprovincija
Didžiojig.34,
LT-01128Vilnius
Įm.k.191893936
SEBVilniausbankas
Kodas70440
A.s.LT347044060001123231
Galėsiteparemti:
žurnaloirknygųleidybą,
internetosvetaines:www.skrynia.lt,www.jesuit.lt;
išsiskyrusiųjųsielovadą,savižudybiųprevenciją;
šv.IgnacoDvasiniųpratybųorganizavimą;
Druskininkųrekolekcijųnamus.

Vilniausjėzuitųgimnazija
Didžiojig.32,
LT-01128Vilnius
Įm.k.291812440
SEBVilniausbankas
Kodas70440
A.s.LT847044060001101282
Galėsiteparemti:
per600čiaugdomųmokinių;
sportosalėsstatybą;
mokiniųirmokytojųsielovadą;
stovyklavietėsišplėtimą.

Vilniausšv.Kazimierobažnyčia
Didžiojig.34,
LT-01128Vilnius
Įm.k.291310320
SEBVilniausbankas
Kodas70440
A.s.LT087044060000458376
Galėsiteparemti:
sielovadąŠv.Kazimierobažnyčioje;
jaunimoirsuaugusiųjų
maldosbūreliusbeichorus;
bažnyčiosstogoirfasadoremontą;
religinėsmuzikoskoncertus.
VšĮJėzuitųgimnazija

Dėkojamevisiems2%fiziniųasmenųpajamųmokesčiųsumos
skyrusiemsLietuvosjėzuitųprovincijai,atskiromsbažnyčioms
argimnazijoms.KviečiameirtoliauremtijėzuitųmisijąLietu

(buv.Kaunojėzuitųgimnazija)
Rotušėsa.9,
LT-44280Kaunas
Įm.k.300109458
Bankas„NORD/LBLietuva“
Kodas40100
A.s.LT244010042500709680
Galėsiteparemti:
690čiaugdomųmokinių;
gimnazijossielovadą;
priestatostatybą;
vertybiųugdymoirdebatųprogramas.

Kaunošv.PranciškausKsaverobažnyčia
Rotušėsa.7,
LT-44280Kaunas
Įm.k.9067565
Bankas„HANSA-LTB“
Kodas73000
A.s.LT867300010002251333
Galėsiteparemti:
bažnyčiosremontodarbus;
chorųirjaunimogrupiųveiklą;
rekolekcijųorganizavimą.

Šiauliųšv.IgnacoLojolosbažnyčia
Vilniausg.245,
LT-76343Šiauliai
Įm.k.291067110
SEBVilniausbankas
Kodas70440
A.s.LT407044060004564295
Galėsiteparemti:
būsimųjėzuitųugdymąnaujokyne;
bažnyčiosremontoiraplinkostvarkymodarbus;
rekolekcijųprogramąjaunimui„Kelias“;
Krikščioniškogyvenimobendruomenes.



Laiðkai bi èiu liams 2005 2 (8)
Iðeina du kartus per metus

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

Didþio ji g. 34, LT-01128 Vil nius

Re dak to rë
JūratėGrabytė

Dai li nin kë
JūratėTamošiūnaitė

Sti lis të
EglėGudavičienė

Konsultantas

T.LionginasVirbalas,SJ

Spaus tuvë „MORKÛNAS ir Ko“

laiðkai
bièiuliams

Draugijos  
jubiliejiniai

metai 

Trys Vilniaus
gimnazijos 

Jëzuitø
pogrindþio
seminarija

  

ISSN1648-4304




