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...Nieko daugiau negalėjo kalbėti, vien apie Švenčiausiąją
Trejybę, vartodamas daugybę įvairiausių palyginimų ir
jausdamas didžiulį džiaugsmą bei paguodą. Visą gyveni
mą, kai tik meldėsi Švenčiausiajai Trejybei, jautė didelį
maldingumą...
Ignacas Lojola „Autobiografija“

Švč. Trejybė su šv. Ignacu Lojola ir šv. Pranciškumi Ksaveru
XVIII a. nežinomas italų dailininkas. Drobė, aliejus
Lietuvos dailės muziejus
1948 m. paveikslas gautas iš Vilniaus šv. Jurgio bažnyčios
Viršelyje – t. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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Provincijolo þodis

T. Aldonas Gudaitis, SJ

Kalbėtis
su Dievu,
o ne vien
apie Dievą
Sugrįžome ten, kur visuomet buvome
– į Europą, pajutome pozityvią šio įvykio
reikšmę mūsų savivertei. Tačiau Europa
mus pasitiko ne tik žadėtomis dovano
mis, bet ir savais iššūkiais. Dabar daug
kalbama apie sekuliarizaciją – vis labiau
žmones persmelkiantį supasaulėjimą. Nu
važiavę į kurią nors Europos šalį ir užėję į
bet kurią bažnyčią, dažniausiai pastebime
vien ją lankančius turistus – vieni įeina,
kiti išeina, spragsi ir blyksi fotoaparatai;
bažnyčios čia tikrai gražios, tačiau labai
dažnai vertinamos tik kaip kultūros pavel
das. Be abejo, tarp turistų atsiranda vienas
kitas, kuris prisėda, susikaupia maldai, bet
ir viskas.
Kaip atsitiko, kad krikščionybė, Eu
ropoje klestėjusi šimtmečius, daugeliui
tapo tik kultūros dalimi? Kada ir kaip
prasideda vadinamasis supasaulėjimas?
Bandydamas atsakyti į šį klausimą, vienas
jėzuitas svarstė: „Žmonės, kurie tik kalba
apie Dievą, o ne su Dievu, pamažu nuo
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jo nutolsta. Neužtenka vien kalbėti apie
Dievą, gyvas ryšys neužsimegs, jeigu ne
bus kalbama su juo“.
Tą patį liudija ir mūsų žmogiška pa
tirtis – jeigu šeimoje kalbama tik apie
vaikus, o ne su jais, susvetimėjama. Net
ir tie senyvo amžiaus žmonės, kurie, at
rodo, yra viskuo aprūpinti, kuriems lyg ir
nieko netrūksta, iš tiesų jaučiasi vieniši,
jei rūpestis sukasi apie juos, jei tuo nesi
dalijama su jais pačiais. Jei vyras ir žmona
kalbasi tik vienas apie kitą, o ne vienas su
kitu, jie yra tik bendradarbiai šeimoje, o
ne gyva namų Bažnyčia...
Taigi sugrįžę į Europą susiduriame
su iššūkiais, o vienas iš jų – tikrai egzis
tencinis: kaip nesupasaulėti, nepadaryti
savo gyvenimo tikslu pasaulio, kuris yra
ribotas. Ar išmintinga dėl riboto pasaulio
atsisakyti pokalbio su Dievu – savo gy
venimo šaltiniu? Ar išmintinga atsisakyti
visaverčio gyvenimo?
Viena motina, nuvykusi į Airiją ap

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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lankyti ten dirbančio savo vaiko, matė,
kaip sunkiai užsidirba duoną iš Lietuvos
išvykęs jaunimas, tačiau jų pokalbiai
sukasi tik apie darbą ir pinigus. Pinigų
tikrai reikia, kad išgyventum, tačiau ši
taip žmogus tarsi susiaurina, dar labiau
apriboja savo gyvenimą. Ta pati mama
minėjo, kad labai mažai kas iš tų jau
nuolių meldžiasi, nedaug kas prisimena
Dievą. Tai kelia didelį rūpestį, kuriuo
norėčiau pas idalyti šiame žurnale, ir
drauge paraginti jus kalbėtis su Dievu,
išlikti bend-rystėje su juo.
Nes us iaur ink im e ir nea pr ib ok im e
savo gyvenimo! Jei mes nesikalbame
su Gyvybės davėju, mūsų gyvenimas
praranda savo gyvastingumą. Tikiu, kad
žurnalą „Laiškai bičiuliams“ skaito tie,
kurie jau yra patyrę gyvo ryšio su Dievu
dovaną, šio ryšio ir maldos vaisius – tad
nepraraskime jo!
Gerai žinome, kad kalbėdamiesi su
Dievu patiriame jo atleidimą. Dievas
mus supranta, mes po truputį vis labiau jį
pažįstame, patiriame jo gyvenimą savyje.
Kalbėdamiesi su Dievu, atpažįstame jo
ženklus savo gyvenime.
Daugelio žmonių, kuriuos vadiname
šventais, paliktos maldos liudija, kaip
savo gyvenimo prasmę jie atrado būtent
išlaikydami nuolatinį ryšį su Dievu. Šios
maldos atskleidžia, ko kupinas buvo jų
gyvenimas, ir parodo, kuo mes galėtume
užpildyti savo gyvenimą.
Evangelijoje mus nepaliauja stebi
nęs Jėzaus asmuo. Kontempliuodami jį
suvokiame, kad jis buvo visavertis žmo
gus. Kur to visavertiškumo paslaptis? Jo
nuolatiniame gyvame ryšyje su Tėvu. Tad
ir šiais laikais norėdami būti visaverčiai
žmonės, kalbėkimės su Dievu.
Neišsigąskime, jeigu pokalbis ne
siseka. Taip išmokstame nuolankumo.
Daugelis bendrauti su Dievu mokosi ilgą
laiką, tad nepraraskime drąsos.

Viešpatie Jėzau, duodu Tau
savo rankas
Tavo darbams atlikti.
Duodu Tau savo kojas, kad jomis eitum
per gyvenimą.
Duodu Tau savo akis, kad galėčiau ma
tyti kaip Tu,
savo liežuvį, kad galėčiau
kalbėti Tavo žodžius,
savo protą, kad galėtum
mąstyti manyje,
savo dvasią, kad galėtum
manyje melstis.
Svarbiausia, aš duodu Tau savo širdį,
kad manyje galėtum
mylėti savo Tėvą
ir visus žmonių vaikus.
Aš atiduodu Tau visą save,
kad Tu galėtum augti manyje.
Aš esu Tavo, Viešpatie Jėzau,
kuris gyveni ir dirbi, ir meldiesi manyje.
Launcelot Andrews (1555–1626)
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Jėzaus Draugijos generolo
t. Peterio Hanso
Kolvenbacho laiškas
minint šv. Pranciškaus Ksavero ir
pal. Petro Faberio 500-ąsias gimimo bei
šv. Ignaco Lojolos 450-ąsias mirties metines
Pranciškaus Ksavero (Francisco de Jassu y Javier) gimimas šioje žemėje 1506 m.
balandžio 7 d. Ksavero (Javier) miestelyje Navaroje, Petro Faberio (Pierre Favre) gimi
mas tų pačių metų balandžio 13 d. Villarete, Savojoje, ir Ignaco Lojolos gimimas dangui
1556 m. liepos 31 d. Romoje kviečia mus apmąstyti ir atnaujinti savo ištikimybę Vieš
paties pašaukimui, kurį jie pirmieji atpažino ir atsiliepė taip kūrybingai, kad ir mums,
trečiojo tūkstantmečio jų bendražygiams, tai tebemeta iššūkį. Kai kurios provincijos ir
regionai jau suskato rengtis šiam istoriniam įvykiui. Visą Draugiją skatindamas imtis
to paties, šiame laiške norėčiau išryškinti keletą pirmykščio dvasingumo, kuris įkvėpė
šiuos tris Jėzaus bendražygius ir šiandien tebėra iššūkis visam Draugijos apaštaliniam
kūnui, aspektų. Viena svarbiausių užduočių mums – tinkamai pasirengti jubiliejiniams
metams, kurie prasidės 2005 m. gruodžio 3 d.

Šv. Ignacas

„Deo militare – Kovoti už Dievą“
Tai svarbiausia Ignaco ir jo pirmųjų
bendražygių paskata, pasikartojanti visuo
se steigimo dokumentuose. Tačiau nors
kova už Dievą išlieka ir Konstitucijose,
formuluotės Deo militare čia nebėra. Ig
nacas pereina nuo kariškio kalbėsenos,
būd ing os Dvas in ėms prat yb oms, prie
kantraus Viešpaties vynuogyno darbininko
kalbėjimo. Užuot užkariavęs Ignacas tikisi
„nešti vaisių“. Šis kalbos būdo pasikeiti
mas nieku gyvu nepakeičia jo užsidegimo
kontempliacija ir veikla tarnauti vien tik
Dievui, surenkant vieningą būrį, kuris „vis
labiau tarnautų, šlovintų ir garbintų Dievo
vardą“. Ignacas trokšta, jog „Dieviškoji ir
Aukščiausioji Didybė“ malonėtų pasinau
doti šia „mažiausia Draugija, kuri viskuo
– net ir užsidegimu tarnauti – pirmiausia
tarnautų vien Dievui“.
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Pagal šią apaštalinę viziją nepakanka
kovoti už Dievą ar dirbti dėl Dievo. Kad iš
tiesų pirma visko būtų tarnaujama Dievui,
šią kovą būtina atiduoti į Dievo rankas,
nes Jis vienintelis „turi saugoti, vesti ir
skatinti eiti į priekį šventoje tarnystėje šią
mažiausią Jėzaus Draugiją, nes (tiktai Jis)
teikėsi jai duoti pradžią“. Sakydamas, kad
Dievas pluša ir stengiasi dėl mūsų „tarsi
darbininkas“, Ignacas trokšta pats įsitrauk
ti į šį Dievo darbą, atsisakydamas bet ko
kio sumanymo, pasirinkimo ar pirmumo,
jei Draugijoje tai aiškiai nekyla iš Dievo,
kuris ir panorėjo šia Draugija pasinaudoti.
Šiandien – labiau nei bet kada per savo
ilgą istoriją – Draugija negalės gyventi šia
mistine Ignaco vizija, jei netaps apaštaliniu
kūnu, kuris ir aktyviai veikdamas mel
džiasi: „Pirmoji rektoriaus užduotis – visą
kolegiją paremti malda ir šventais troš
kimais“. Dievui pirma visko tarnaujame
tuomet, kai savo apaštaliniame gyvenime

Tikëjimo gyvenimas
skiriame vietos ir laiko jam, nes kaip tik
šiais maldos momentais ir atpažįstame, kad
būtent jis mums leidžia nešti vaisių ir kad
iš jo kyla apaštalinis įkvėpimas tarnauti jo
vynuogyne. Jam pirma visko tarnaujama
ir tuomet, kai apaštalinis Draugijos kūnas,
pamaldžiai svarstydamas, nori, kad būtų
paliesta jo širdis, o vienybė su Dievu ir
veikimo planai taptų mylinčia ir valinga
samplaika. Ignacas primena mums, kad
siekdami „vis labiau tarnauti Dievui“ taip
pat turime pripažinti, jog „Draugija buvo
sukurta ne žmogaus pastangomis, tad ir
išlikti bei plėstis ji gali ne šių pastangų, bet
mūsų visagalio Dievo ir Viešpaties Jėzaus
Kristaus dėka“.

Šv. Pranciškus Ksaveras

„Christi Domini nostri lucem illutari –
Nešti Kristaus, mūsų Viešpaties,
šviesą“
Pranciškus – veiklus vyras, aktyvus
misionierius, skelbdamas Gerąją Naujieną
nepaisęs jokių kliūčių – nepaliauja ir toliau
metęs iššūkį. Jo dvasingumas yra be galo
ignaciškas – visuose Pranciškaus laiškuo
se randame Dvasinių pratybų komentarą.
Ypač gyvai aptariamas mąstymas „Apie
dvi vėliavas“, nes Pranciškus save pri
skiria prie apaštalų, Kristaus siunčiamų į
visą pasaulį „pagelbėti visiems žmonėms“,
skelbiant „jo šventąjį mokslą“. Ayudar a
las almas Dievo garbei – tai tikslas, kurio
Draugija siekia. Pranciškus neša Gerąją
Naujieną į žemynus, kad padėtų tiems,
kurie nebeatspindi Dievo atvaizdo, tiems,
kurie yra nužmoginti ir panardinti skurde.
Turime padėti žmonėms ir jų neišmanyme,
„nes ką gali išmanyti tas, kuris nepažįsta
nei Dievo, nei Jėzaus Kristaus?“
Aiškindamas, kokią pagalbą siūlo Ge
roji Naujiena, ir nenorėdamas jos primesti,
Pranciškus dažnai pasinaudoja vaisiaus
įvaizdžiu. Evangelizuoti – tai nešti vaisių

sielose. Jo bendražygiai „purena sielas,
kad išlaisvintų jas iš nuodėmių ir paska
tintų tarnauti Dievui“ duodant gausų vai
sių. Palyginimas su vaisiumi atskleidžia,
kad evangelizuojama visiškai dovanai,
nes vaisių savo meile augina Dievas. Juk
Viešpačiui gyvenant žemėje, jo pagalba
irgi neapsiribojo vien žodžiu, bet apėmė
ir auklėjimą, ir socialinę paramą, ir sielo
vadą, ir bendruomeninį gyvenimą. Pran
ciškus žino svarbiausią dalyką – jei nori
kam nors padėti, privalai ieškoti draugų ir
globėjų, geradarių bei bendradarbių, ypač
ten, kur bendražygių jėzuitų dar nedaug.
Tačiau Pranciškaus evangelizacijoje
mus labiausiai kursto jo skubėjimas skelbti
Gerąją Naujieną, kuri tarsi jį persekioja, o
mus – palieka pernelyg ramius. Tai, kad
mūsų evangelizacija privalo paisyti pa
garbos kito sąžinei ir kultūrai, dialogo ir
ugdymo poreikių, religinės indiferencijos
ir religinio pliuralizmo iššūkių, turėtų mus
skatinti persiimti Ksavero skuba ir nesi
lankstyti prieš tai, kas jau, atrodo, atlikta.
„Dievu, mūsų Viešpačiu, viliamės, kad
nešime gausių vaisių“. Tai ir yra geriausia
tarnystė, kurią galime atlikti prisidėdami
prie mūsų pasaulio ateities. Būti misio
nieriumi – tai trokšti ir veikti, kad Geroji
Naujiena, kuri yra Viešpats, galėtų pasiekti
ir keisti visą žmoniją, laukiančią To, kuris
yra jos Tiesa ir Gyvenimas.

Pal. Petras Faberis

„Mald aut i Švent os ios Dvas ios, kad
teiktųsi pažaboti visas dvasias, esančias
mumyse“
Pirmajai Draugijos kartai priklausęs
Faberis save apibūdina taip: „Man buvo
labai liūdna ir nejauku pripažinti, kad ne
atlikau nieko didingo; esu linkęs manyti,
kad iš visų savo amžininkų pasiekiau už
vis mažiausiai“. Visiškai neapdovanotas
tokiu sugebėjimu vadovauti kaip Ignacas,
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neįkvėptas tokiems didiems žygiams kaip
Pranciškus, Faberis daugelį Dievo ieškan
čių žmonių su atsidavimu dvasiškai paly
dėdavo šiuo tarnysčių trejetu: išpažintimi,
pokalbiais ir Dvasinėmis pratybomis. Jis
žinojo, kad yra pavojus „didžius darbus at
likti varganai“, jei „Dievo garbės įkvėptas“
žmogus Šventosios Dvasios dėka netampa
atidus „menkiausiems Dievo reikalams“,
pvz., kad ir asmeniškai palydėdamas kitą
žmogų į kelią Dievo link. Kalbėdamas apie
šią tarnystę, kuriai teikė pirmumą, Faberis

Išvada

sakė, kad Dvasia guodėja pati laimina net
mažiausius dalykus ar veiksmus. „Kuo la
biau su ja susivieniji, tuo didesnė palaima
nužengia ant nuolankių darbų, – tų, kurie
kyla iš jos ir vyksta pagal ją“.
Ugdymui ir švietimui augant bei neiš
vengiamai virstant institucija, Cura per
sonalis tarnystės Draugijoje ir toliau lieka
iššūkiu bei poreikiu – juk būtini socialiniai
pokyčiai vyksta per širdies atsivertimą,
kuri gali pasaulyje panaikinti skurdą, ta
čiau to nenori. Faberis, kuriam Šventoji
Dvasia įkvėpė troškimą bei viltį
atlikti Kristaus paguodos tarnys
tę, gali būti mūsų vadovas. Jis
norėjo būti tas, „kuris padeda,
išlaisvina, gydo, vaduoja, tau
rina ir stiprina“, kad „padėtų ne
tik dvasiškai, bet, jei ši drąsa
ir viltis bus Dievo leistos, ir
materialiai, kiek tik meilė gali
nuveikti bet kurio iš mūsų brolių
sielai ir kūnui“.

Štai keletas pirmųjų Jėzaus bendražygių dvasingumo aspektų, kurie ir šiandien tebėra
iššūkis apaštaliniam Jėzaus Draugijos kūnui, kad Dievui tarnautume visa savo esybe ir
visų pirma per tai, kaip mes išgyvename savo pašaukimą; kad sekdama mūsų Viešpatį,
Draugija suvoktų savo misijos skubumą, nes „pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie
jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4,35); kad pagauti Dvasios mes atliktume guodėjo
tarnystę, – juk prisikėlęs Viešpats tai daro taip, kaip bičiulis guodžia bičiulį.
Jubiliejiniais metais mes iš tiesų turėtume pasinaudoti šiais skirtingais aspektais ir
peržiūrėti savo gyvenimo būdą bei imtis priemonių, kad charizmą, gautą iš mūsų Įkūrė
jų, vis labiau išgyventume per Eucharistijos maitinamą apaštalinę maldą, savo misijinį
užsidegimą bei dvasinės pagalbos tarnystę kitiems. Tegul provincijos bei regionai ne
vengia išryškinti ir kitų aspektų, labiau tinkančių jų apaštalinėje aplinkoje, tačiau tegul
kiekvienas pasitikrina ir sustiprina savo ištikimybę pašaukimui, gautam per Ignacą,
Pranciškų ir Petrą. Būsiu labai dėkingas, jei man pranešite apie savo planus ir iniciaty
vas, skirtas šių trijų Jėzaus bendražygių paminėjimui, kad tuo, kaip galimu įkvėpimo
šaltiniu, pasidalyčiau su kitomis provincijomis ir regionais.
Šiems šventiems ir vaisingiems Metams – mano geriausi linkėjimai, maldos bei
mano visiškas atsidavimas Viešpatyje.
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Gimnazi-

T. Wojczech Zmudzinski, SJ,

Gdynios Pedro Arrupės
pedagogų ugdymo centro direktorius

Jėzuitų mokyklos
pedagogas –
mokytojas, misionierius, pranašas
Šv. Ign ac as Loj ol a, šv. Pranc išk us
Ksaveras ir palaimintasis Petras Faberis,
– Jėzaus Draugijos pradininkai, kurių ju
biliejines sukaktis minėsime kitais metais,
– yra geras pavyzdys jėzuitų mokyklose
dirbantiems pedagogams, šiandienos jau
nimo ugdytojams. Ignacas Lojola buvo di
dis mokytojas ir daugelio žmonių dvasinis
vadovas, Pranciškus Ksaveras – aistringas
misionierius, o Petras Faberis – oratorius,
pranašas, skelbęs Gerąją Viešpaties Nau
jieną.
Pedagogas visų pirma yra mokytojas
ir vadovas. Tačiau tas, kuris veda, yra ir
bendrakeleivis. Jis ne tik moko, bet ir rodo
pavyzdį, kuriuo gali sekti kiti. Tikras mo
kytojas moko ne vien skonėtis gyvenimu, o
kaip gyvenimui suteikti skonio. Paskutinė
je gimnazijos klasėje mūsų mokiniai para
šo savo gyvenimo credo ir didžiuodamiesi
išsineša iš mokyklos kartu su brandos
atestatu. Metams bėgant jų požiūris grei
čiausiai keisis, tačiau palikdami mokyklą
mokiniai žino, kas yra jie patys, ko siekia
gyvenime ir kas jiems svarbiausia. Taip pat
jie turi galimybę nurodyti, koks mokyto
jas, jų manymu, buvo geriausias vadovas.
Arba tiesiog koks žmogus jiems yra pats
svarbiausias. Žmogus, kuriuo jie žavisi.
Man au, did el is laim ėj im as kiekv ien ai
mokyklai, jeigu iš jos išeinantys mokiniai
savo širdyse ir mintyse išsineša bent vieną
mokytoją.

Kad taptume svarbūs savo mokiniams,
privalome nutiesti bendravimo tiltus, ir
kiekvienas žino savo būdą, kaip tą padary
ti. Be bendravimo mokiniai savo gyvenime
niekada neatras autoritetingų žmonių, ku
rie jiems būtų svarbūs.  
Psic hol og ai sako, kad šiais laik ais
jauniems žmonėms vis sunkiau rasti au
toritetų, kad jie neturi kuo sekti. Žmonės,
kuriais jie žavisi, dažnai yra kino, muzi
kos ar sporto įžymybės, pažįstamos vien
iš televizorių ekranų. Tiesioginio ryšio su
jais nėra, o iš tolo asmenybe žavėtis labai
lengva. Tikras moralinis ugdytojo autori
tetas atsiranda tiktai tuomet, kai užsimezga
asmeninis ryšys. Šv. Ignacas buvo puikus
autoritetas savo sekėjams. Tačiau tuo pat
metu ir labai geras savo Mokytojo – Jėzaus
Kristaus – mokinys. Jis mokėsi ir kitus mo
kė svarstyti bei priimti sprendimus. Visų
pirma perteikė ne žinias ar kokius nors įgū
džius, bet išmintį. Manau, mes irgi turime
tapti mokytojais, vis labiau suvokiančiais
bendravimo, mąstymo, svarstymo svarbą.
Juk svarstymas yra vienas svarbiausių Ig
naco Lojolos ugdymo principų.
Antras dalykas, kurio galime mokytis
iš Pranciškaus Ksavero, – tai būti mokyto
ju-misionieriumi, t. y. mokytoju-atradėju,
ieškančiu naujų būdų prieiti prie mokinio,
pasiekti jo širdį. Misionierius kituose visų
pirma stengiasi įžvelgti tai, kas juose ge
ra ir brangintina. Lygindami mokytoją su
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misionieriumi galime rasti įvairių sąsajų.
Pvz., vykdamas į nepažįstamą šalį, mi
sionierius pakeičia net savo aprangą, kad
taptų kuo panašesnis į vietos gyventojus.
Mokykloje – atvirkščiai. Mes sakome: tu
turėsi dirbti, mokytis taip, kaip mes liepia
me. Misionierius stengiasi kalbėti vietos
gyventojų kalba, o mes stengiamės įtikinti
savo mokinius, kad jie kalbėtų taip, kaip
mes. Tai nėra blogai, tačiau šis ugdymo
principas nebetinka, jei norime suprasti
kito žmogaus širdies kalbą. Mes turime
tapti misionieriais ir kalbėti čiabuvių kal
ba, susipažinti su jų kultūra, nors ji mums
ir atrodytų subkultūra. Jeigu neišmoksime
jaunimo kalbos, nesusipažinsime su jų
gyvenimo būdu, nenorėsime tiesiog būti
kartu su jaunais žmonėmis, – netapsime
gerais misionieriais, vadinasi, ir pedago
gais.
Prancūzas kunigas Guy Gilbert, dir
bantis su itin sunkiais paaugliais iš gat
vės, sako, kad norėdamas šlovinti Dievą
jis privalo būti tylus, nors kartais ir norisi
rėkti. „Jeigu vaikui, kurį tėvas metų metais
mušdavo ar kitaip skaudindavo, pasakysiu,
kad Dievas yra mylintis Tėvas, jis pradės
jo nekęsti. Tad galiu tik paprasčiausiai
būti, gyventi kartu su juo ir tylėti. Labai
retai kalbu ir apie Bažnyčią. Kalbėdamas
apskritai galiu vartoti maždaug 200 žodžių,
nes toks vaikas daugiau jų nemoka“, – tei
gia Guy Gilbert. Taigi būti misionieriumi
– pirmiausia būti kartu ir kalbėti vietinių
kalba.
Misionieriaus priešingybė yra legio
nierius, pasamdytas tam tikrai misijai at
likti. Jis tai daro ne iš idėjos, o už pinigus.
Legionierius taip pat išmoksta vietinių
kalbą, turi prisitaikyti prie jį supančių
žmonių, tačiau yra susitelkęs tik į tai, ką
privalo atlikti. Ir mes – tiek jėzuitų, tiek
kitose mokyklose – turime žmonių, kurie
yra visiškos misionierių priešingybės. Jie
nedirbs, jeigu už tai negaus atlygio. Yra ir
mokinių, kurie mokosi tik dėl pažymių ar
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tuomet, kai juos giria. Šiuo atveju ir moky
tojams, ir mokiniams reikia peržvelgti savo
motyvaciją – juk esame pasiųsti pasaulio
keisti jį kurdami.
Trečioji asmenybė – Petras Faberis –
oratorius ir panašas. Tikriausiai kiekvienas
žino, kaip mokyklos bendruomenė žalojama,
kai kalbama netiesa. Pranašas – tai žmogus,
atskleidžiantis dalykų esmę bei prasmę ir ne
bijantis sakyti tiesos. Jis regi Dievą visuose
kūriniuose, net sudėtingose gyvenimo situ
acijose atrasdamas teigiamų jos pusių. Tai
žmogus, į viską žvelgiantis per vertybių priz
mę, o ne per tai, kaip įvykius vertina spauda.
Laikraščių pirmuosiuose puslapiuose – vien
skandalingos, blogos naujienos. Mes, jėzuitų
mokyklų pedagogai, negalime to perkelti į
savo pamokas.
Dirbd am as su mok ytojais vien am e
Pietų Lenkijos mieste, jų teiravausi apie
teigiamus įvairių sudėtingų atvejų aspek
tus. Kontekstas buvo labai keblus, nes
išvakarėse tame mieste buvo nužudyti du
policininkai. Aš surizikavau ir paklausiau
mokytojų: ar jūs matote kokią nors tei
giamą šios tragedijos pusę? Beje, vienas
iš žuvusiųjų buvo tos jėzuitų mokyklos
alumnas, puikus žmogus. Jis skubėjo į
barą, norėdamas apginti žmones nuo naktį
ten siautėjusios šutvės. Ir buvo nužudytas.
Klausdamas apie teigiamą šios tragedijos
aspektą maniau, kad mokytojai pribaigs
mane patį. Bet viena vyresnio amžiaus
mokytoja pakėlė ranką ir pasakė: „Galiu
pasakyti, kas yra teigiama šioje situacijo
je“. Visi nustebę atsigręžė. Ji tęsė: „Ogi
tai, kad šiais laikais dar yra žmonių, pasi
ryžusių aukotis, kad apgintų kitus“...
2006-aisiais, jubiliejiniais Jėzaus Drau
gijos metais, mąstydami apie pedagogo
pašaukimą bei mokytojų ugdymo ypatybes
galime prisiminti ir šias įžvalgas, paremtas
trijų žymiausių Jėzaus Draugijos pradinin
kų pavyzdžiu.
Pedro Arrupės pedagogų ugdymo cen
tre bėgant metams supratome, kad ugdant

T. V. Sadausko nuotr.
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mokytojus būtini tam tikri pokyčiai.
Pirmasis svarbus pokytis – tai per
ėjimas nuo individualaus tobulinimosi
prie bendruomeninio ugdymo. Dauguma
mokyklų pedagogų žinių ir kvalifik acijos
lygį stengiasi kelti siųsdamos juos į tobu
linimosi kursus. Po kurio laiko sugrįžęs
į mokyklą toks mokytojas žino daugybę
naujų mokymo metodų, su kuriais dar
nėra susipažinę jo kolegos, tad jis nori
juos mokyti. Kadangi į kursus dažniau
siai siunčiami jaunesni mokytojai, jiems
tikrai nelengva įtikinti patyrusius kolegas,
mokykloje dirbančius 20–30 metų. Dėl to
būtina ugdyti visą mokyklos bendruome
nę.
Antrasis pokytis – nuo fragmentiškų
pastangų gerinti mokytojų žinias būtina
pereiti prie nuoseklaus, struktūriško jų la
vinimo plano, apimančio įvairius žmogaus
asmenybės aspektus.
Trečiasis pokytis – nuo įprasto būdo,
kai naujas žinias mokytojams perduoda
ekspertai, pereiti prie to, kad mokytojai
patys lavintųsi ir šviestų kitus mokyda
mies i bend rad arb iaut i. Jeig u eksp ert ų
pastangomis įsisteigia pedagogų saviš
vietos grupelės, tuomet darbas iš tiesų yra
sėkmingas ir vaisingas. Geriausias dalykas
šiose grupelėse yra pavyzdžių studijavi
mas, kai analizuojamos tikros situacijos,
susiklosčiusios savo ar kitoje mokyklose.
Ketvirtasis pokytis – perėjimas nuo
ugd yt oj ų-vad yb in ink ų, kur ie rūp in as i
vien pers on al o mok ym u, prie kons ul
tantų-patarėjų, padedančių mokytojui jo
pro-fesijos kelionėje.
Penktasis pokytis – ugdyti ne vien
pedagogus kaip svarbiausius mokyklos
darbuotojus, bet visą mokyklos bendruo
menę – ne tik administraciją, aptarnaujantį
personalą, bet ir moksleivių tėvus. Mūsų
mokyklose dirba ne tik puikūs mokytojai,
bet ir sąžiningi, dori administracijos bei
aptarnaujančio personalo darbuotojai, ku
rių į mokymus kažkodėl neįtraukiame.

Šeštasis pokytis – teigiamų herojų,
pavyzdžių nebeieškokime praeityje ar ki
tuose kraštuose. Raskime jų tarp mūsų!
...Baigdamas norėčiau pateikti kaip
tik tokį pavyzdį. Vienos JAV jėzuitų mo
kyklos direktorius, savo mokytojams kal
bėdamas apie cura personalis – dėmesį
kiekvienam mokiniui, – papasakojo apie
Tedį, kuris anksčiau mokėsi jų gimnazijo
je. Į pamokas berniukas ateidavo nevalgęs,
nesiprausęs – prieš metus buvo mirusi
mama ir juo rūpinosi tiktai tėvas. Tedžio
pažymiai buvo prasti. Vaikai dažnai iš jo
šaipydavosi, klasėje jis neturėjo draugų.
Kartą buvo mokytojos gimtadienis. Mo
kiniai jai įteikė gėlių, dovanėlę. Tedis taip
pat norėjo ką nors padovanoti, tačiau jo
dovana buvo įvyniota į pilką, sulamdytą
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popierių ir kėlė vaikų juoką. Išvynioju
si ryšulėlį, mokytoja ten rado žiedą be
akutės ir apyrankę. Ji padėkojo, užsisegė
apyrankę ir užsimovė žiedą. Po savaitės
Tedis pastebėjo, kad mokytoja tebemūvi
jo dovanotą žiedą, ir pratarė: „Noriu pa
dėkoti, kad jūs priėmėte mano dovaną ir
kad vis dar nešiojate šį žiedą, nes tai pats
brangiausias daiktas, kuris man liko po
mamos mirties, o jūs labai į ją panaši“...
Kitais metais Tedžio tėvas gavo naują
darbą ir jie persikėlė gyventi kitur. Ryšys
nutrūko. Tiktai praėjus šešeriems metams
mokytoja gavo Tedžio laišką. Jis rašė, kad
vis dar ją prisimena, o šiuo metu studijuo
ja geriausiame savo miesto universitete ir
svajoja tapti gydytoju. Po trejų ketverių
metų mokytoja gavo dar vieną laišką. Tedis
jau rengėsi tapti mediku. Dar po penkerių
metų mokytoja gavo laišką, pažymėtą
Tedžio, kaip gydytojo, spaudu. Laiške
jis pasakojo apie savo būsimąją žmoną ir
kviesdamas atvykti į vestuves mokytojos
prašė, kad per iškilmes ji sėdėtų vietoje,
kurią šiaip turėtų užimti jo mama... Papa
sakojęs šią istoriją, mokyklos direktorius
paprašė vieną jau kelerius metus pensijoje
buvusią mokytoją prieiti prie mikrofono ir
pratęsti jo pasakojimą...
...Toks ir yra jėzuitų bei jų gimnazijų
pedagogų būdas mokyti – ne gražiomis
idėjomis, o paprastais pavyzdžiais, rodo
mais tėvų, mokytojų, bendramokslių. Ug
dymas neįmanomas be glaudžių tarpusavio
santykių, o jie užsimezga ir mūsų mokyk
los tampa tikromis bendruomenėmis, jei
mes, pedagogai, iš tiesų esame Mokytojai,
misionieriai ir pranašai.
Parengta pagal pranešimą, skaitytą
tarptautinėje moksl in ėj e konferenc ij oj e
„Jėzuitų švietimas: praeitis ir dabartis“,
surengtoje Vilniaus jėzuitų gimnazijos at
kūrimo 10-mečiui paminėti
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Pirmoji Vilniaus jėzuitų gimnazija –
Collegium Vilnense Societatis Jesu – buvo
atidaryta 1570 m. liepos 17 d. Vilniaus
vysk. Valerijono Protasevičiaus rūpesčiu.
Vysk up as pas ik viet ė jėz uit us, kad jie
padėtų kov oti su Lietuv oje plintančiu
prot est ant izm u, o pirm iaus ia pak elt ų
švietimo lygį, įsteigdami mokyklą. Jėzui
tų kolegijos, dabar sakytume, vidurinės
mokyklos arba gimnazijos, įsteigimas
buvo svarbus įvykis, nes tai buvo pirmoji
tokio tipo mokykla visoje Lietuvoje. Iki
tol veikė tiktai pradinėms mokykloms pri
lygstančios parapinės mokyklos, kuriose
mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti, giedoti
ir tikėjimo tiesų. Tad galima teigti, kad
jėzuitai yra vidurinės, o po keleto me
tų – ir aukštosios mokyklos pradininkai
Lietuvoje, nes šalia kolegijos prasideda ir
aukštojo mokslo studijos. Šiek tiek sunku
atskirti pirmąją Vilniaus gimnaziją nuo
universiteto, nes toje pačioje Vilniaus
jėzuitų kolegijoje („akademinėje kole
gijoje“) buvo ir gimnazija, ir dės-tomos
universitetinės disciplinos – filosofija,
teologija bei teisė.
Jėzuitų mokykloje dėstymo turinys bu
vo klasikinis filologinis, t. y. mokiniai mo
kėsi rašyti ir kalbėti lotyniškai. Tam skirtos
5–7 metų studijos. Mokykla su dėstomąja
lotynų kalba buvo patraukli ir prieinama ne
vien Lietuvos, bet ir gretimų kraštų moks
leiviams. Joje mokėsi, žinoma, berniukai;
kilmingos katalikės mergaitės išsilavinimą
galėjo gauti tiktai moterų vienuolynuose.
Skirtingai nei vėliau įsteigtose jėzuitų mo
kyklose, šioje mokslas buvo nemokamas.

Gimnazijose

Trys Vilniaus
jėzuitų gimnazijos
Liudas Jovaiša, t. Antanas Saulaitis, SJ

Be to, mokykla turėjo ir keletą nemokamų
bendrabučių.
Pirmosios gimnazijos klasės įsikūrė
vienoje dabartinių Vilniaus universiteto
centrinių rūmų, kuriuos jėzuitams nupirko
fundatorius, dalyje. 1571 m., kai jėzuitams
paskyrė Šv. Jono bažnyčią, jiems atiteko
ir klebonijos namas dabartiniame univer
siteto Didžiajame kieme. Į tą namą ir buvo
iškeltos klasės.
Mokinių skaičius kolegijoje svyravo. Iš
pradžių jų būta keliasdešimt, vėliau – keli
šimtai, paskiausiai – net per tūkstantį. Pa
lyginti su vėliau atkurtosiomis, mokinių
skaičiumi tai buvo didžiausia jėzuitų gim
nazija. XVIII a. viduryje mokymas buvo
perorientuotas nuo klasikinių humanitari
nių studijų prie modernesnių: įvestas kalbų
– prancūzų, vėliau vokiečių – dėstymas bei
nauji dalykai – istorija ir geografija. Mo
kykla teikė tokį išsilavinimą, kad žmogus
galėtų reikštis visuomeniniame gyveni
me – sakyti kalbas, dalyvauti politiniuose
debatuose.
Ryškiausia to meto asmenybė, susieta
su kolegija, yra Motiejus Kazimieras Sar
bievijus – „Šiaurės Horacijus“, vienerius
metus čia dėstęs retoriką. Kolegijoje daž
niausiai dėstydavo jėzuitai scholastikai,
t. y. studentai, darydami pertrauką tarp
savo studijų arba po jų. Ir tiktai paskutinė
je, retorikos, klasėje, jau dėstydavo tėvas
jėzuitas. Akademinės jėzuitų karjeros vir
šūnė buvo teologijos dėstymas.
Jėzuitų švietimo sistema XVI–XVIII a.
ypač garsėjo teatru – įvairiomis dramomis

(tragedijomis ir komedijomis) ir dialogais
(kai keletas žmonių deklamuoja literatūrinį
tekstą be sceninio veiksmo). Daugiausia
dialogų ir dramų, matyt, dėl to, kad vietos
visuomenė mėgo teatralizuotus reginius,
buvo statoma Lietuvoje ir Lenkijoje – kelis
kartus daugiau negu kitose Europos jėzui
tų provincijose. Vaidinimai dažniausiai
vykdavo lotyniškai, vietos kalba trumpai
paaiškinant, kas bus vaidinama.
Nuo XVIII a. buvo pereita prie lenkų
kalbos, į spektaklius įvesta muzika ir šokis.
XVIII a. viduryje prasideda ir baleto pa
statymai, tad galima sakyti, kad Lietuvos
baleto istorija taip pat prasideda Vilniaus
jėz uit ų gimn az ij oje. XVII I a. įrengt a
pirmoji teatro salė, aprūpinta reikiamais
scenos įrenginiais. Atsiranda ir specialūs
balkonai jėzuitams, kad jie, būdami vie
nuoliai, teatro pastatymus galėtų stebėti
atskirai nuo pasauliečių. Dabartinė Teatro
salė Vilniaus universiteto centriniuose
rūmuose yra šios jėzuitų teatro tradicijos
liudytoja.
Jėzuitų kolegijoje veikė Marijos soda
licija, kuriai priklausė mokinių elitas – pa
tys kilmingiausi ir pažangiausi mokiniai.  
Jos nariai gyveno intensyvesnį dvasinį
gyvenimą, turėjo dažniau praktikuoti sak
ramentus, reguliariai susitikti su dvasios
tėvu, laikytis įvairių atgailos praktikų bei
užsiimti artimo meilės darbais – patarnau
ti ligoniams, vargšams ir kaliniams.
Pirmoji Vilniaus jėzuitų gimnazija-
kolegija veikė tol, kol Lietuvoje darba
vosi jėzuitai – iki 1773 m. Jėzuitų ordiną

11

Gimnazijose
uždarius, kolegija-universitetas perėjo
valstybės žinion ir iš pradžių buvo reorga
nizuotas į Vyriausiąją Lietuvos mokyklą,
pavaldžią Edukacijos komisijai, o vėliau
– į caro valdžios 1803 m. įsteigtą Impe
ratoriškąjį Vilniaus universitetą. 1832 m.
uždarytas universitetas buvo atkurtas 1919
m., tačiau jėzuitams jis nebepriklausė.
1919 m. balandį, lenkams iš Vilniaus
išvijus bolševikus, prie Šv. Kazimiero
bažnyčios atsikūrė Lenkijos provincijos
jėzuitai, kuriems buvusius jėzuitų pastatus
perdavė Vilniaus vyskupas Jurgis Matulai
tis. 1921 m. senuosiose profesų namuose
jėzuitai atidarė berniukų gimnaziją. Pir
maisiais metais ją lankė 135 moksleiviai.
Gimnazijos statusą mokykla gavo 1922 m.
ir oficialiai vadinosi Tėvų jėzuitų gimna
zija Vilniuje. Gimnaziją norėta pavadinti
šv. Kazimiero vardu, tačiau jis jau buvo
suteiktas kitai Vilniaus gimnazijai. Ne
paisant to, šv. Kazimieras buvo laikomas
gimnazijos globėju, jo šventė visada iškil
mingai švęsta.
Iš pradžių patalpomis dalijosi ir į se
nuosius profesų namus atsikėlę jėzuitai, ir  
gimnazijos klasės. 1927–1928 m. mokykla
persikėlė į dabartinį mokyklos pastatą.
1933–1938 m. buvo pristatytas trečiasis
gimnazijos aukštas. Mokykla jau atrodė
panašiai kaip dabar, viename korpuse buvo
įrengtas iki šiol išlikęs platus koridorius.
1928 m. gimnaziją baigė pirmoji laida.
Tuo metu gimnazija buvo šešta pagal
dydį Vilniuje ir trečia – berniukų mokykla.
Mokslas buvo mokamas, tačiau reikiama
suma ne visada surenkama, tad trūkumą
tekdavo padengti iš jėzuitų lėšų. Moki
niams, kurie buvo ne vilniečiai, nupirktas
erdvus ir patogus bendrabučio pastatas,
tačiau, skirtingai nei pirmosios gimnazijos
laikais, gyvenimas bendrabutyje nepigiai
kainavo.Tarpukario gimnazijoje buvo dės
tomos prancūzų, vokiečių, lenkų, lotynų
kalbos, filosofijos įvadas, matematika,
piešimas, dainavimas, istorija, biologija,
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geografija, fizika, chemija, darbai ir gim
nastika. Sporto salė įrengta dabartinėje
gimnazijos aktų salėje. Gimnazijoje taip
pat buvo ir teatro salė, veikė dvi biblio
tekos – mokytojams ir mokiniams. Per
karą jų rinkiniai išsibarstė net po gretimas
valstybes.
Iš pradžių gimnazija tradiciškai buvo
humanitarinė, vėliau vyresniosiose klasė
se įvesta ir gamtamokslinė kryptis, kurią
rinkosi dauguma moksleivių. Mokinių
skaičius klasėse svyravo nuo 30 iki 40.
Mokytis buvo sunku, nes kelti gana aukš
ti reikalavimai, o pažymių šykštėta. Gana
dažnai mokiniai likdavo antriems metams
arba pereidavo į kitą mokyklą. Gimnazijo
je mokė jėzuitai ir pasauliečiai vyrai, o 1939
m. mokyklą sulietuvinus – ir pirmosios
mokytojos moterys.
Tarpukario gimnazijoje veikė Angelų
Karalienės ir šv. Kazimiero sodalicija,
turėjusi dvi sekcijas – apologetinę-eucha
ristinę ir misijinę, nuo 1925 m. – skautus
primenanti harcerų organizacija, vėliau –
karinio parengimo, meninės bei mokslinės
krypties būreliai, choras, orkestras, džiazo
muzikos grupė.
1938–1939 mokslo metais gimnazijoje
mokėsi 580 moksleivių. Lietuvai atgavus
Vilnių, jėzuitų generolo dekretu gimnazija
perduota Lietuvos jėzuitų provincijolo ju
risdikcijai ir reorganizuota į Kauno jėzuitų
gimnazijos filialą. Dėstymo sistema nesi
keitė, tiktai buvo įvestas lietuvių kalbos
dėstymas, Lietuvos istorija ir geografija.
1940 m. užė jus sov iet ams, jėz uit ų
gimnazija uždaryta, mokykla iš esmės
pertvarkyta. Pokario metais gimnazijos
patalpose atidaryta Vilniaus pirmoji ber
niukų gimnazija, vėliau pertvarkyta į A.
Vienuolio vidurinę mokyklą.
Kad ang i buv usios Viln iaus jėz uitų
gimnazijos pastatas ilgainiui pradėjo griū
ti, 1982 m. jis pradėtas rekonstruoti, o A.
Vie-nuolio mokykla iškelta į patalpas už
Aušros Vartų. 1989–1990 m. jėzuitams iš
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ėjus iš pogrindžio, pastato remonto darbai
praktiškai buvo vos pradėti. 1989 m. Kauno
jėzuitų gimnazijos vadovybė perėmė tuo
metu jos pastate veikusią mokyklą kar
tu su mokytojais ir mokiniais, o Vilniuje
buvo keliamas klausimas, ar susigrąžinti
tradicinėje buvusios gimnazijos vietoje jau
septyniolika metų stovinčius griuvėsius,
ar kur nors miesto pakraštyje statyti naują
gimnaziją. Nutarta remontuoti senąją.
1989 m. lapkričio 1 d., kai pastatai dar
nebuvo grąžinti jėzuitams, didinant kamba
rius senojoje jėzuitų reziden
cijoje, lūžo aukštų perdangos
ir pastatas nuo ketvirto aukšto
sugriuvo į rūsį. Liko tik sie
nos. Tai, ką dabar matome
gimnazijos administraciniame
pastate, statyta iš naujo. Tad
atiduodant pastatus jėzuitams,
senoji jų rezidencijos dalis
buvo tarsi subombarduota.
Gimnazijos pastatų būklė irgi
buvo baisi.
1994 m. lapkričio 11 d.
Vilniaus miesto valdyba pa
stat us grąž in o tikr ies iems

šeimininkams. Tuoj pat susikūrė gimnazijos
steigimo iniciatyvinė grupė. 1995 m. vasa
rio mėnesį Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. J. Boruta kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą
metropolitą A. J. Bačkį prašydamas sutikti
atkurti gimnaziją. 1995 m. birželio 19 d.
dekretu Vilniaus arkivyskupas metropolitas
sumanymui pritarė.
Grąžindama pastatus, miesto valdžia
prisakė, kad po 9 mėnesių čia jau priva
lo veikti mokykla! Tam reikėjo didžiulių
pinigų, kurių valdžia neskyrė, tad jėzuitai
naudojo užsienyje sukauptas lėšas. Nors
dieną ir naktį dirbo per 60 statybininkų, vi
sų darbų, kurių buvo gausybė, laiku atlikti
nesuspėta. Mokslo metai prasidėjo savaite
vėliau, už ką mokykla sumokėjo didžiulę
baudą. Pradėjus mokslo metus, viskas dar
kvepėjo dažais. Kadangi grindys buvo sudė
tos iš drėgnų pušinių lentų, dabar jas nuolat
tenka keisti. Būta ir didesnių nesklandumų
dėl architektų ir paminklosaugininkų nesu
tarimų. Tačiau svarbiausia – mokykla darbą
pradėjo! Vėliau baigtas remontuoti trečiasis
aukštas, o pastogę leidus pusę metro pakelti,
ten įrengti kabinetai. Po kelerių metų pavy
ko atstatyti ir sugriuvusį jėzuitų rezidenci
jos pastatą, kur įsikūrė mokyklos raštinė ir
administracija. Statybos ir remonto darbai
vyko nuolat, kol galiausiai prieš porą metų
antrame aukšte atidaryta salė, kurios iki
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ir komunalines paslaugas. Bet pradžio
je būta visko – kartais skirdavo tik dalį
moksleiviams priklausančių lėšų, o vienais
metais nedavė nė cento. Tai mus beveik
parbloškė, nes reikėjo toliau tęsti pastatų
remonto darbus, sumokėti už šildymą ir
kitas komunalines paslaugas bei mokėti
atlyginimus mokytojams.
Jėzuitų gimnazija turi papildomą ugdy
mo programą – vyksta mokinių rekolek
cijos, susikaupimo savaitgaliai, stovyklos,
mokytojų tobulinimosi kursai, palaikomi
ryšiai su kitomis Europos jėzuitų gimnazi
jomis. Be to, įrengta gimnazijos stovykla
vietė. Visam tam reikia lėšų. Dėl to nuo pat
pradžių Vilniaus jėzuitų gimnazijoje buvo
nutarta imti 100 litų mėnesinį mokestį (ne
pasiturinčios ar daugiavaikės šeimos moka
mažiau). Mokslo metų pradžioje tėvai
pasirašo sutartį, kiek jie galės mokėti už
savo vaiką. Prieš keletą metų vienas tėvas
pažadėjo mokėti po 500 litų, nes šeima tiek
išgalėjo. Tai nėra mokestis už mokslą, bet
konkreti parama mokyklai. Lėšas paskirsto
klasių ir mokyklos tėvų komitetai.
Norinčių mokytis Vilniaus jėzuitų gim
nazijoje yra 3,5 karto daugiau, nei mokykla
gali priimti. Kaip atrenkami moksleiviai?
Kadangi pradžios mokykloje pažymių nėra
ir sunku suprasti, kaip vaikas mokosi, sto
jantiems į gimnaziją penktokams rengia

Mokytojai ir svečiai minint gimnazijos atkūrimo dešimtmetį
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tol gimnazija neturėjo. Prieš trejus metus
sklype šalia mokyklos, kurį arkivyskupija
iškeitė į kitą jai priklausiusį sklypą, pradėta
statyti sporto salė. Greta teko išsinuomoti
kitą sklypą, virtusį miesto šiukšlynu, kur
400 metų buvo jėzuitų daržas ir sodas, ir
ten įrengti šiuolaikinį mokyklos stadioną.
Pradžioje buvo nuspręsta, kad mokykla
bus nedidelė, su dviem paralelinių klasių
grupėmis, iš viso apie 400 mokinių. Tačiau
Švietimo ir mokslo ministerija nurodė, kad
gimnazijoje privalo būti po 3 paralelines
klases. Dėl to reikėjo sukti galvą, kaip
rasti pakankamai patalpų 630 mokinių.
Dar vienas įdomus dalykas – kai mokykla
norėjo tapti gimnazija (1996 m. rugsėjo 1
d. gimnazijos 9 klasei suteiktas humani
tarinio profilio pirmosios gimnazijos klasės
statusas), net tris mėnesius 15 asmenų komi
sija tikrino, ar ji to verta, pamiršusi, kad prieš
keletą šimtų metų pradžią gimnazijoms bei
licėjams ir davė jėzuitai...
1997 m. išleista pirmoji abiturientų lai
da. 1997 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ir mokslo
ministerijos kolegija 9 klasei suteikė rea
linio profilio pirmosios gimnazijos klasės
statusą. Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. mokykla
tapo realinio ir humanitarinio profilio
gimnazija.
Dabar valstybė gimnazijai skiria vadi
namąjį „moksleivio krepšelį“ už mokslą

T. Ladislovo Baliūno, SJ, nuotr.

mas matematikos, lietuvių kalbos, užsienio
kalbos ir tikybos žinių patikrinimas, už kurį
jie gauna tam tikrą balų skaičių. Keli balai
pridedami, jei šią mokyklą jau lanko brolis
ar sesuo, jei šeima nepasiturinti, daugiavaikė
arba gyvena netoli mokyklos. Be to, vyksta
pokalbis su tėvais. Jei mokyklos vadovybė
mato, kad labai norima „įkišti“ savo vaiką į
prestižinę mokyklą, bet iš pokalbio neatrodo,
kad tėvai domėsis vaiko mokymusi, ben
draus su mokytojais – vaikas į gimnaziją
nepatenka. Jėzuitų gimnazija renkasi ne
pamaldžius katalikus, o pirmiausia vertina
šeimos požiūrį į vaiką. Religiniai dalykai
vėliau išsisprendžia savaime.
Norėčiau priminti vieną gražią tra
diciją, atėjusią iš pirmosios gimnazijos
ir Vilniaus universiteto laikų – mokinių
artimo meilės tarnystę, dabar vadinamą
socialine veikla. 9–11 gimnazijos klasėse
privaloma savanoriškai atidirbti po 40 va
landų lankant senelių ar kūdikių namus ir
pan. Tai labai svarbi ugdymo dalis. Kartą,
kai mūsų gimnazijoje lankėsi prezidentas
V. Adamkus, viena mokinė, kalbėdama
apie tai, ką gavo gimnazijoje, pirmiausia
pažymėjo ne aukštą jos akademinį lygį, o
kaip tik šitą tarnystę. Tai nėra vien forma
lus dalykas. Vyresniųjų klasių mergaitės
neatsistebi, kaip jų bendraklasiai berniukai
bendrauja su kūdikių namų ugdytiniais.
Kiti ten lankosi ir vėliau, jau atidirbę
„privalomas valandas“. Tai reiškia, kad jų
širdis jau paliesta. O tai ir yra svarbiausia...

Viešpatie,
padėk man eiti Tavuoju keliu.
Kur jis veda, jokia akis neregėjo
ir jokia ausis negirdėjo.
Tad svarbiausia –
gerai pasirengti šiai kelionei.
Keliaudamas pamatysiu,
kokios paslaptys atsiveria
Tavo gyvenime.
Dėkoju Tau, kad priklausau
keliaujančiai Dievo tautai.
Tu ją vedi
ir pats esi jos kelias.

Parengta pagal pranešimą, skaitytą
konferencijoje Vilniaus jėzuitų gimnazijos
atkūrimo 10-mečiui paminėti
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Jėzuitai ir pogrindžio
kunigų seminarija
(Tęsinys. Pradžia Nr. 6–7)

Pokario metais sovietinė valdžia užda
rė Vilkaviškio, Telšių ir Vilniaus kunigų
seminarijas, o į vienintelę Kauno kunigų
seminariją klierikų skaičius pamažu buvo
apribotas iki minimumo (1970 m. priim
ta vos 10 klierikų, o tais metais mirė 18
kunigų). Kad būtų papildytos retėjančios
kunigų gretos ir kunigystės galėtų siekti
tie, kurie jaučia pašaukimą, bet sovietinė
valdžia jiems neleidžia mokytis oficialioje
seminarijoje, kunigus pradėta rengti po
grindžio seminarijoje.
Tok ią sem in ar ij ą ėmės i kurt i kun.
Juozas Zdebskis. 1971 m. filosofijos dis
ciplinoms dėstyti pasitelkęs Joną Stašaitį
ir Algirdą Justiną Vaičiūną, jis priėmė
pirmuosius klausytojus (I ir II kursuose
mokėsi po keturis studentus). Iš pirmųjų
pogrindžio seminaristų minėtini a. a. kun.
Virgilijus Jaugelis ir kun. Jonas Kastytis
Matulionis, SJ. Pats kun. J. Zdebskis buvo
neoficialus rektorius (kalbėdavosi su sto
jančiaisiais, spręsdavo apie jų tinkamumą)
bei dvasios tėvas (vadovavo seminaristų
rekolekcijoms).
Mokymas buvo pusiau akademinis
(su paskaitomis, kolokviumais), pusiau
neakivaizdinis. Studijuojantys mokyda
vosi individualiai, o sunkesnius klausimus
aiškindavosi per paskaitas, kurios vykdavo
tuometinėje Vilniaus paveikslų galerijoje
(Arkikatedroje). Jos direktoriumi buvo
J. K. Matulionis (1971 m. jis pats įstojo į
pogrindinę kunigų seminariją). Paskaitos
taip pat buvo skaitomos dviejuose butuose
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Vilniuje ir keliuose butuose Kaune.
1973 m. lapkritį Jonas Stašaitis buvo
suimtas. Teko keisti pogrindinės semi
narijos veiklos metodus. Kadangi pagal
Bažnyčios teisę (kanonus) šventinamųjų
kandidatūras turi teikti ordinaras ar vie
nuolijos vadovas, pogrindžio seminarijai
vadovauti ėmėsi jėzuitai ir marijonai. Buvo
atsisakyta akademinio mokymo būdo ir su
kiekvienu besirengiančiu kunigystei pra
dėta dirbti individualiai. Paprastai kiekvie
nas, besimokantis pogrindinėje kunigų se
minarijoje, buvo priskiriamas kuriam nors
uoliam kunigui, įsidarbindavo toje pačioje
bažnyčioje (dažniausiai zakristijonu) ir
neakivaizdžiai studijuodavo. Konspektais
ir literatūra aprūpindavo šios seminarijos
kunigai. Priėmimo klausimus spręsda
vo, studijas reguliuodavo, rekolekcijas
organizuodavo ir kandidatus kunigystės
šventimams teikdavo vienuolijų vadovai
t. Jonas Danyla, SJ, ir t. Pranas Račiūnas,
MIC. Egzaminuodavo jie patys bei jų
paskirti kunigai (t. Jonas Lauriūnas, SJ,
t. Jonas Dominykas Grigaitis, OP, t. Vaclo
vas Aliulis, MIC, t. Juozas Grigaitis, MIC,
kun. Albinas Deltuva ir kt.). Pogrindinės
seminarijos veikla nutrūko 1988–1989 m.,
kai slapta studijavę klierikai buvo priimti
į Kauno kunigų seminariją arba įšventinti
kunigais.
Gal i kilt i klaus im as, kod ėl slapt u
kunigų rengimu rūpinosi būtent kunigai
vienuoliai? Mat kandidatus į kunigus ren
gusios vienuolijos išspręsdavo ir juridinius
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klausimus. Vienuolija prisiimdavo visą at
sakomybę už kandidato dalykinį ir dvasinį
ugdymą, už kurį įprastoje seminarijoje at
sako vyskupijos vadovybė. Pagal Kanonų
teisę, kunigas turi būti tiesiogiai pavaldus
kurios nors vyskupijos ordinarui arba ku
riai nors vienuolijai. Sovietinės valdžios
pripažinti Lietuvos vyskupijų ordinarai
(vyskupai arba vyskupijų valdytojai) at
virai priimti savo jurisdikcijon pogrindžio
seminariją baigusių kunigų negalėjo, nes
neleisdavo kulto reikalų įgaliotinis. Be to,
pogrindžio kunigai veikdavo ne vienoje
vyskupijoje, bet visoje Lietuvoje, o dažnai
ir už jos ribų – kitose Sovietų Sąjungos
respublikose. Todėl pogrindžio sąlygomis
veikusios vienuolijos ir ėmėsi atsakomy
bės už pogrindžio kunigus bei jų veiklą.
Šiame straipsnyje norėtųsi pateikti
duomenų, kaip studijas pogrindžio semi
narijoje organizavo jėzuitai, kaip vyko
jėzuitų globojamų auklėtinių dvasinis
ugdymas, kokiomis aplinkybėmis buvo
teikiami kunigystės šventimai.
Pirmasis, kuris slapta studijavo pas jė
zuitus ir rengėsi kunigystės šventimams,
buvo Vytautas Merkys. 1954 m. jis įstojo į
Kauno kunigų seminariją, išlaikė egzami
nus, bet sovietinė valdžia mokytis neleido.
Apsigyvenęs Kaune lankė buhalterių kur
sus, paskui dirbo fabrike. 1955 m. buvo
priimtas į seminariją, bet 1959 m. sovie
tinės valdžios pašalintas iš paskutiniojo
kurso. Tuometinis Kauno arkivyskupijos
ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas kan.
J. Stankevičius jam raštu pranešė: „1959
m. rugpjūčio mėn. 12 d. Religinių kultų
įgaliotinio pranešimu, Tamsta toliau nega
lėsite tęsti studijų Tarpdiecezinėje kunigų
seminarijoje Kaune“.
Kadangi V. Merkys 1957 m. buvo
įstojęs į Jėzaus Draugiją, tėvai jėzuitai
sudarė sąlygas studijas tęsti neakivaiz
džiai ir rengtis kunigystės šventimams
pas jėzuitą t. Romualdą Blažį Naujajame
Daugėliškyje, kur įsidarbino zakristijonu.

Egzaminus laikė privačiai pas oficialios
kunigų seminarijos dėstytojus. 1960 m. lie
pos 26 d. Naujojo Daugėliškio klebonijoje,
dalyvaujant t. R. Blažiui vysk. Vincentas
Sladkevičius, MIC, Vytautui Merkiui su
teikė kunigystės šventimus.
Galima sakyti, kad kun. V. Merkio at
vejis davė pradžią jėzuitų vadovaujamai
pogrindinei kunigų seminarijai. Tikroji
pogrindžio seminarija susiformavo tada,
kai joje ėmė studijuoti tie, kurie anksčiau
nebuvo mokęsi oficialioje kunigų seminari
joje, nes į ją įstoti neleido sovietinė valdžia.
Alg ird as Pal iok as, baig ęs Pas val io
vidurinę mokyklą, du kartus bandė įstoti
į Kauno kunigų seminariją, bet viską kon
troliuojanti valdžia mokytis neleido. Po
nesėkmingų bandymų nutarė studijuoti
Kauno politechnikos institute. Baigęs jį ir
įgijęs radijo inžinieriaus specialybę, 1968
m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Gyvendamas
pas jėzuitą t. Albiną Dumbliauską Kara
gandoje pradėjo neakivaizdžiai studijuoti
filosofiją ir teologiją. Studijas Lietuvoje
tęsė pas t. J. Danylą. 1973 m. rugsėjo 11
d. vysk. V. Sladkevičius slapta įšventino
kunigu.
Jonas Kastytis Matulionis, 1971 m. fi
losofijos studijas pradėjęs kun. J. Zdebskio
suorganizuotoje pogrindžio seminarijoje,
vėliau jas tęsė vadovaujant t. J. Danylai.
1977 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1980 m.
spalio 31 d. vysk. V. Sladkevičius slapta
įšventino kunigu.
Dabartinis Telšių vyskupas Jonas Boru
ta 1962 m. stojo į Kauno kunigų seminariją.
Kadangi 1948 m. jo tėvas buvo vienas iš
Lietuvos pasipriešinimo judėjimo vadų
koordinatorių, pasirašęs Lietuvos inteli
gentų kreipimąsi į SNO, o vėliau nuteistas,
seminarija nepriėmė net dokumentų, nes
tokiam kandidatui prasmukti pro kulto
reikalų įgaliotinio „sietą“ nebuvo jokios
vilties. 1962 m. J. Boruta įstojo į Vilniaus
universiteto Fizikos ir matematikos fa
kultetą. Po metų studijas teko pertraukti
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ir tarnauti sovietinėje armijoje. 1970 m.
universitetą baigė ir dirbo Lietuvos mokslų
akademijos Fizikos ir matematikos insti
tute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
1972 m. pradėjo mokytis pogrindinėje
kunigų seminarijoje. Egzaminus laiky
davo pas t. J. Lauriūną ir t. J. Danylą.
1979 m. pradėjo studijas neakivaizdinėje
aspirantūroje. 1982 m. apgynė fizikos ir
matematikos mokslų kandidato disertaci
ją. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1981 m., o 1982
m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio bažnyčioje,
dalyvaujant t. Sigitui Tamkevičiui, SJ, ir
t. Leonardui Jagminui, SJ, vyskupas Ju
lijonas Steponavičius įšventino kunigu.
Kazimieras Juozas Ambrasas 1952 m.
baigė Lazdijų vidurinę mokyklą ir įstojo į
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą.

T. J. Danyla
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Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, apgynė
kandidato disertaciją. Dirbo vyresniuoju dės
tytoju, vėliau tapo docentu, 1995 m. suteiktas
mokslų daktaro laipsnis. Į pogrindinę kunigų
seminariją įstojo 1982 m. Per visą filosofijos
ir teologijos studijų laiką jį konsultavo ir
egzaminavo jėzuitų provincijolas J. Danyla.
Kai kuriais klausimais tardavosi su t. J. Lau
riūnu. 1981 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1988
m. rugpjūčio 17 d. Skaistgirio bažnyčioje
vysk. J. Steponavičius įšventino kunigu kartu
su Vytautu Vaičiūnu, kuris taip pat studi
javo pogrindžio seminarijoje, vadovaujant
t. J. Danylai. Šventimų liudininku buvo
tuometinis Skaistgirio parapijos klebonas
t. L. Jagminas.Tai buvo paskutiniai slapta
suteikti kunigystės šventimai. Minėti jėzui
tų vadovaujamos pogrindžio seminarijos
auklėtiniai joje studijavo nuo pradžios iki
pat kunigystės šventimų.
Kiti jėzuitų vadovaujamos pogrindžio
seminarijos auklėtiniai joje studijavo il
gesnį ar trumpesnį laiką, kol atsirasdavo
galimybė įstoti į Kauno kunigų seminariją.
Dabartinis Lietuvos jėzuitų provinci
jolas t. Aldonas Gudaitis 1984 m. stojo į
Kauno kunigų seminariją, bet sovietinis
saugumas priimti neleido. Įsidarbino Prie
nų bažnyčios zakristijonu ir savarankiškai
mokėsi lotynų kalbos, tikėdamasis įstoti
kitais metais. 1985 m. įstojo į Jėzaus Drau
giją. 1986 m. buvo priimtas į Kauno kunigų
seminariją.
Dabartinis jėzuitų naujokyno vedėjas
t. Algimantas Gudaitis į Jėzaus Draugiją
įstojo 1986 m. Į Kauno kunigų seminariją
bandė stoti net keturis kartus. Pogrindinėje
seminarijoje studijoms vadovavo t. J. Bo
ruta, kuris nuo 1983 m. pabaigos buvo
jėzuitų provincijolo t. J. Danylos padėjėjas
– socijus. T. Danyla jam patikėjo jėzuitų
ugdymą bei pogrindžio seminarijoje ku
nigystei besirengiančių jaunuolių globą.
1988 m. Algimantas Gudaitis į oficialiąją
seminariją bandė stoti penktą kartą. Dėl
ryžtingos kardinolo V. Sladkevičiaus lai
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kysenos tais metais į Kauno kunigų semi
nariją buvo priimti visi kandidatai. Kulto
reikalų įgaliotinis 1988 m. ataskaitoje
rašė: „Prieš naujus mokslo metus naujai
paskirtas kardinolas V. Sladkevičius davė
nurodymą seminarijos vadovybei priimti
visus 46, panorusius tapti dvasininkais.
Taip į seminariją buvo priimta keletas eks
tremistiškai nusiteikusių jaunuolių, kurie
stojo ir anksčiau“. Nepaisant įgaliotinio
nepasitenkinimo, buvo priimtas ir Algi
mantas Gudaitis. Kunigu įšventintas 1992
m. birželio 13 d.
Eitvydas Merkys į Jėzaus Draugiją įsto
jo 1983 m. Pogrindžio sąlygomis studijavo
vadovaujant t. J. Danylai. 1984 m. buvo
priimtas į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1989 m. gegužės 28 d.
Vidmantas Šimkūnas į Jėzaus Draugiją
įstojo 1986 m. Studijavo pogrindžio semi
narijoje, vadovaujant t. J. Borutai. 1988 m.
buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją.
Kunigu įšventintas 1993 m.
Lionginas Virbalas, 1983 m. grįžęs
iš sovietinės kariuomenės, stojo į Kauno
kunigų seminariją, bet įsikišus sovietinei
valdžiai nebuvo priimtas. 1984 m. apsigy
veno pas t. J. Lauriūną, dirbo zakristijonu
ir t. Jonui vadovaujant pradėjo studijas
pogrindžio seminarijoje. Egzaminus lai
kydavo pas t. Algį Baniulį, SJ. Į Kauno
kunigų seminariją bandė stoti dar tris
kartus. 1986 m. pagaliau buvo priimtas.
Į Jėzaus Draugiją įstojo 1989 m. Kunigu
įšventintas 1991 m. gegužės 30 d.
Ladislovas Baliūnas nuo 1974 m. sep
tynis kartus bandė stoti į Kauno kunigų
seminariją, bet sovietinė valdžia priimti
neleido. Zakristijonavo Kaune, Gargžduo
se, Žagarėje. 1978 m. įstojo į pogrindžio
kunigų seminariją. Studijoms vadovavo
t. Antanas Šeškevičius, SJ. 1981 m. pri
imtas į Kauno kunigų seminariją. 1985 m.
įstojo į Jėzaus Draugiją. Kunigu įšventin
tas 1986 m. rugsėjo 18 d.
Edmundas Mažeika 1946 m. įstojo į

Jėzaus Draugiją. Mokėsi Kauno kunigų
seminarijoje, bet 1949 m. KGB jį, kaip
vienuolį, iš seminarijos pašalino. Studijavo
Vilniaus pedagoginiame institute, o jį bai
gęs mokytojavo Lietuvoje ir Baltarusijoje
(Pelesoje ir Gervėčiuose). 1985 m., išėjęs
į pensiją, privačiai tęsė teologijos studijas.
Mokėsi pas jėzuitus t. Joną Danylą, t. Jo
ną Borutą, t. Boleslovą Babrauską. 1991 m.
liepos 27 d. Šiauliuose buvo įšventintas
diakonu, o 1992 m. vasario 15 d. Vilniaus
šv. Kazimiero bažnyčioje vysk. S. Tamke
vičius įšventino kunigu. (Mirė 1999 m.
balandžio 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas
Šiluvoje.)

T. J. Lauriūnas

Be minėtų jėzuitų, jų globo
jamoje pogrindžio kunigų seminarijoje,
vadovaujant t. J. Danylai, t. J. Lauriūnui ir
t. J. Borutai, studijavo Gintas Sakavičius,
Vytautas Sakavičius, Alvydas Vainoras,
Julius Sasnauskas, OFM, Sigitas Bitkaus
kas. Vėliau jie visi priimti į Kauno kunigų
seminariją ir buvo įšventinti kunigais.
Gargžduose pas t. A. Šeškevičių, be jau
minėto Ladislovo Baliūno, neakivaizdžiai
kunigystei rengėsi dar keletas kandida
tų: Juozas Petras Baltrušaitis, Česlovas
Godliauskas, Jonas Macijauskas, Antanas
Saunorius, Stanislovas Venckus, Robertas
Gedvygas Skrinskas, Robertas Grigas ir
Alfonsas Bumbulis.
R. G. Skrinskas vėliau buvo priim
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tas į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1991 m. liepos 16 d. R. Grigą
vysk. V. Sladkevičius kunigu įšventino
savo bute Kaišiadoryse 1987 m. gruodžio
7 d., dalyvaujant kun. Rokui Puzonui ir
t. Jonui Zubrui, SJ. J. Macijauską, J. P.
Baltrušaitį, Č. Godliauską, A. Saunorių ir
S. Venckų kunigais įšventino vysk. Anta
nas Vaičius. Vėliau kunigystės šventimus
gavo ir A. Bumbulis.
Pogrindžio seminarijoje studijos vyko
pag al Kaun o kun ig ų sem in ar ij os pro
gramą, slapta besirengiantys kunigystei
naudojosi tais pačiais mašinėle spaus
dintais paskaitų užrašais, iš kurių mokėsi
oficialiosios kunigų seminarijos klierikai.
Su kiekvienu besirengiančiu kunigystei
buvo dirbama individualiai. Jie savaran
kiškai studijuodavo tai, kas nurodyta, o
pas savo dėstytoją vykdavo atsiskaityti,
pasikonsultuoti ar padiskutuoti. Per egza
minus nebuvo bilietų, dėstytojas laisvai
klausinėdavo iš egzaminuojamo dalyko.
Pogrindžio kunigų seminarija nuo
latinės vietos neturėjo. Studijuojantys
keliaudavo ten, kur tuo metu kunigavo dės
tytojas. Egzaminai, konsultacijos vykdavo
Bijutiškio, Kabelių, Linkmenų, Gargždų
klebonijose arba privačiuose butuose įvai
riose Lietuvos vietose. Slaptą pogrindžio
klierikų mokymą organizavo bei pagrindi
niai dėstytojai buvo jėzuitai t. J. Danyla,
t. J. Lauriūnas ir t. A. Šeškevičius. Be
jų, įvairius dalykus dėstė ir egzaminavo
t. K. Garuckas, t. B. Babrauskas, t. A.
Ba-niulis. Vėliau dėstyti pradėjo ir vienu
seminarijos vadovų tapo t. J. Boruta.
Pogrindžio seminarijos organizato-ri
ams rūpėjo ne tik geras studentų mokslo
lygis, bet ir dvasinis ugdymas. Kadangi
keliems klierikams kartu gyventi pas ku
rį nors dėstytoją buvo neįmanoma, tam
pasitarnavo ilgesnės ar trumpesnės reko
lekcijos, dvasinio atsinaujinimo dienos.
Į Jėzaus Draugiją įstojusiems klierikams
buvo privalomos trisdešimties dienų reko
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lekcijos, kurios suteikdavo tvirtą pagrindą
dvasiniam gyvenimui. Trumpesnės reko
lekcijos įvairiose Lietuvos vietose vykda
vo per visas studijas. Kai kurie studentai
dalyvaudavo kasmetinėse jėzuitų aštuonių
dienų rekolekcijose kartu su jais. Tie, kurie
vienuolinio gyvenimo nesiekė, dvasiniam
atsinaujinimui išnaudodavo savaitgalius,
juos praleisdami pas tuos kunigus, kurie
buvo atsakingi už pogrindžio klierikų dva
sinį ugdymą.

T. A. Šeškevičius

Seminaristams pasirengus ir sėkmin
gai išlaikius visus egzaminus, kunigystės
šventimų organizatoriams tekdavo tartis
su vysk. J. Steponavičiumi arba su vysk.
V. Sladkevičiumi, kartais ir su kitais vysku
pais (t. A. Šeškevičiaus parengtus klierikus
šventindavo vysk. A. Vaičius). Kadangi
kunigystei buvo rengiamasi slapta, ir šven
timai privalėjo būti slapti. T. Kazimieras
Ambrasas, SJ, prisimena: „Baigiau laikyti
paskutinius egzaminus. Pagaliau man bu
vo pranešta, kad 1988 m. rugpjūčio 16 d.
būčiau prie Latvijos sienos, Skaistgirio
parapijoje, kur anuomet dar tebeklebona
vo jėzuitas Leon ardas Jagminas, o prie jo
netolimais jau daugiau kaip 25 metus buvo
ištremtas Vilniaus arkivyskupas Julijonas
Steponavičius. Čionai susitikau su Vytautu
Vaičiūnu, su kuriuo abudu stojome prie al
toriaus. Rugpjūčio vėlų vakarą, kai pasirodė
arkivyskupas Julijonas, abudu su Vytautu
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gavome diakonato šventimus, o ry-tą anksti,
dar saulei netekėjus, klūpojome prie arki
vyskupo kojų jau du kunigai“.
Iš slapta įšventintų kunigų buvo rei
kalaujama, kad jokiu būdu neprasitartų,
koks vysk up as įšvent in o. Tok ia buv o
švent im ų sąl yg a, kur ios vis i griežt ai
laik ės i. Slapt a įšvent int i kun ig ai vie
šai aukoti šv. Mišių neskubėdavo, kad
sov iet in is saug um as neg al ėt ų sus ekt i,
kada, kas ir kur tą kunigą įšventino. Kai
pagaliau norėdavo įsidarbinti, valdžios
pareigūnai reikalaudavo nurodyti, kas
įšventino. Kai šie atsisakydavo tai pada

ryti, reikalaudavo bent kurio nors vysku
po pažymėjimo, kad esąs tikras kunigas.
Slaptai parengtais kunigais Lietuvos vys
kupai buvo labai patenkinti, nes jie įsitrau
kė į sielovados darbą, talkindami parapijų
klebonams. Kai kurie pasiekdavo tolimas
Sovietų Sąjungos vietoves, ten patarnau
davo kitų tautybių tikintiesiems. Atsiradus
neakivaizdinėse studijose pasirengusių ku
nigų, sovietinės valdžios pareigūnai buvo
priversti į Kauno kunigų seminariją priimti
daugiau studentų ir nebegalėjo jų terorizuo
ti, prievarta verbuodami bendradarbiauti su
KGB, antraip jie niekada netapsią kunigais.
Atvirkščiai, kandidatai dabar turėjo stiprų,
persekiotojus bauginusį argumentą: jei
nebūsią priimti į legaliai veikiančią semi
nariją, studijuosią ir kunigystės sieksią kitu
būdu, kurio jie visiškai negalės kontroliuoti.
Pogrindžio seminarijos atsiradimas teigia
mai atsiliepė oficialiajai seminarijai, kaip
ją ginanti ir laisvinanti aplinkybė.
Pogrindyje įšventintų kunigų sovietinė
valdžia nepripažino, juos vadino „nelega
lais“, propagandistai aiškino tikintiesiems,
kad tai esą netikri kunigai, tačiau buvo be
jėgė prieš dvasininkų ir tikinčiųjų solidaru
mą. Pagal Bažnyčios kanonus, pogrindyje
įšventinti kunigai buvo lygiateisiai tarp
savo pašaukimo brolių. Atėjus Atgimimui,
jie uoliai įsitraukė į viešą sielovados dar
bą didesnei Dievo garbei ir nemariosioms
sieloms išganyti.

Bijutiškio bažnyčia, kurioje daug metų dirbo t. J. Danyla, ir klebonija,
kurioje gyvendamas vadovavo pogrindžio seminarijai
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Asmenybės blyksniai
pro laiko dulksną
T. Pranciškaus Masilionio, SJ,
25-ąsias mirties metines minint
T. Pranciškus Masilionis – vienas pirmųjų kunigų, sovietinės okupacijos laikais
pradėjęs religinį atgimimą Lietuvoje. Kol gyveno Šiauliuose, nepailsdamas dirbo
su vaikais. Vėliau, valdžios išvarytas į užkampio parapijas, nuolat važinėjo po Lie
tuvą burdamas kunigus, vadovaudamas kunigų ir seserų vienuolių rekolekcijoms,
platindamas religinę literatūrą, skatindamas Eucharistijos bičiulių sąjūdį. 1947 m.,
kai vienuolynai buvo uždarinėjami, įsteigė naują – Eucharistinio Jėzaus seserų –
kongregaciją, gebančią veikti pogrindžio sąlygomis, ir iki pat mirties ją globojo.
Parašė keliolika religinio turinio knygų, paliko didelį pluoštą religinės poezijos,
atskleidžiančios nuostabų jo vidinį pasaulį.
T. Pranciškus gimė 1902 m. vasario 26
d. Pažosų kaime Joniškio rajone stambaus
ūkininko šeimoje. Labai religingi tėvai iš
augino gausią šeimą – 6 dukras ir 3 sūnus.
Karo bei pokario audros du sūnus – Juozą
ir Adolfą – bei dvi dukteris – Viktutę ir
Staselę – nubloškė į Jungtines Amerikos
Valstijas, o Onutę su šeima – į Krasnojars
ko sritį.
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
archyve išlikę nuo 1956 m. broliams ir se
serims į JAV rašyti t. Pranciškaus laiškai.
Kadangi sovietinis saugumas jį ypač sekė,
ilgą laiką laiškus pasirašydavo „Buvęs
Jūsų mokytojas“ arba „Namiškiai“. Jei
laiškuose savo nuomonę išsakydavo atvi
riau, jie tiesiog „paskęsdavo Atlante“ – at
sidurdavo sovietinio saugumo darbuotojų
stalčiuose, todėl dažniausiai rašydavo tik
apie buitines smulkmenas ir namiškių bei
savo sveikatą. Kadangi brolis Juozas ir se
suo Viktorija buvo gydytojai, jų prašydavo
vaistų, kurių tuo metu Lietuvoje nebuvo
įmanoma gauti.
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Sprendžiant iš laiškų, Masilionių tėvai
buvo neblogai įsikūrę: namas didelis, su
dviem įėjimais, dvi klėtys, didelis sodas,
sodybos centre – kryžius. Tačiau apie
1956 m. motina ir dvi seserys čia jau gy
veno kaip kampininkės. Motinai „...buvo
skausmo, kai išstūmė iš senosios sodybos,
kur gimėme ir augome, kur senieji sodai
ir surimtėję medžiai. Tačiau ji išmoko
nusiraminti. Ir man, rodos, ne per sunku
priminti jai tas didžias tiesas, iš kurių,
kaip iš brangiausių versmių, į sielą plūsta
paguoda, ramybė, šviesa“ (Viktutei, 1958 m.
kovas). Kolūkio valdžia „akmenis iš so
dybos visus išvežė ir pagrindus išdraskė.
Mat didelė statyba visur. Sodyboje nori
kiti statytis. Gal ir pasistatys. Tepadeda
jiems gerasis Viešpats!“ (Adziukui, 1958
m. gruodžio 30 d.). 1965 m. balandžio 7 d.
Adziukui (Adolfui) rašo vėl: „...Kaimynai,
tie, kurie turi savo sodybas, Anelę [seserį]
išstūmė iš buvusios mūsų sodybos ir patys
įsikūrė. Aišku, nieko negaila, bet skaudus
šitoks žmonių – kaimynų – elgesys! Bet
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Mūsiškės nė viena nepyksta, nekeršija. Ir
Tu nepyk! Argi tai nėra aukos Dievui už
daugybę savo ir Tautos reikalų?“
Visi reikalai, rūpesčiai ir bėdos laiš
kuose dažniausiai aprašomos su didele
viltimi, kartais – su humoro gaidele. Ypač
juntamas gilus rašančiojo tikėjimas bei
nuoširdi šeimos narių tarpusavio meilė ir
sutarimas. Į savo seseris ir brolius laiškuo
se t. Pranciškus visuomet kreipiasi malo
nybiniais vardais: Viktute, Adziuk, Juozuk,
Stasyte. Kai laiškus pradėjo rašyti savo
vardu, visada pasirašydavo Praniukas, tik
vėlesniuose – Pranas.
Jau 1956 m. t. Pranciškus brolio Juo
zo prašo vaistų tuberkuliozei gydyti. Liga
įsisenėjusi – plaučiuose kaverna. 1958
m. kovo mėnesį laiške seseriai Viktutei
pasakoja: „Tariuos turįs būti dėkingas ir
Marijai. 1958 m., apie Naujuosius metus,
kav ern a dar nep as id av ė gyd om a. Kai
1958 m. vasario 11 d. švenčiau Lurdo
įvykių 100 metų sukaktį, su pasitikėjimu
Marijai sakiau, kad ta proga Ji man paro
dytų savo gerumą, kad mane pagydytų. Tai
būtų sukakties dovana. Po to per patikrini
mą, rodos, kovo mėnesį, tais pačiais metais
daktarė nusigando neberadusi kavernos. Jos
ligi šiol nebegali rasti“. Tačiau gydytoja
buvo įsitikinusi, kad kaverna užgyti negali,
tad vaistus liepė gerti ir toliau...
Tėvelio Pranciškaus sveikata visą lai
ką buvo silpna, nes jis daug dirbo, nuolat
važinėjo ir savimi pasirūpinti neturėdavo
laiko. 1961 m. jam operavo inkstus – ak
menligė. Nors skausmai ir po to nesilio
vė, apie savo ligas rašo labai santūriai:
už viską dėkoja Dievui, ir, jei tokia būtų
Jo valia, ieško būdų išgyti – dėl kitų.
1966 m. gruodžio 7 d. seseriai, gydytojai
Viktorijai, rašo: „Draugė akmenligė man
nuolat kankina kairįjį šoną. Kartais būna
priepuolių. Paskutinysis užklupo per Visus
Šventuosius, kai turėjom daug darbo. Per
Vėlines dėl širdies nusilpimo buvau visai
praradęs jėgas: neįstengiau nė šlakstyklės

pakelti. Dar mėginu grumtis su draugėmis
ligomis. Juk džiova jau įveikta! Bet draugė
Giltinė – nenugalima karūnuota valdovė!
Tačiau aš džiaugiuos amžinybe, kuri labai
įdomi“.
T. Masilioniui rūpėjo ne tik parapijiečių,
pažįstamų sielos reikalai, bet kiek galėjo rū
pinosi palengvinti ir jų vargus bei kančias.
Kai iš JAV gaudavo vaistų, dalijosi su ki
tais. Iš 1966 m. sausio 8 d. laiško Viktutei:
„Nebeturime ir tų vaistų seromicyn, kurie
čia išgelbėjo gana daug vaikučių. Nuosta
būs vaistai! Jau, rodos, mirtis. Tėvai atbėga
su baime, gauna vieną ar dvi pupeles-tab
letes, padalija vieną į 12 dalių, po dalelę
duoda vaikučiui ir vaikelis tuojau pasitai
so. Aš turėjau 3 tabletes, gavęs iš Stefos
per Motutę, ir man pasisekė išgelbėti tris
kūdikius. Pirmgimio Stepuko tėvelis spe
cialiai atvyko padėkoti. Kitu du neatvyko,
nes – tarnautojai, o aš... supranti?!“
Tokių pasakojimų laiškuose – ne vie
nas. T. Pranciškus dalijasi ir savo vaistais
nuo tuberkuliozės. Ir vėl prašo brolių jų
atsiųsti, kiekvieną kartą pabrėždamas, kad
tik patys savęs nenuskriaustų, juk Ameri
koje jie turi savo šeimas ir artimuosius.
Broliams ir seserims į JAV t. Pranciškus
nuolat siunčia savo eilėraščių. Matyt, arti
miesiems jie patikdavo. Jis pats savo kūry
bos pernelyg nevertino, yra paaiškinęs tik
tiek: „Kurti miela. Tuomet pamirštu visa
kita. Pasijuntu kaip namie. Ką nors rašau
tik prorečiais tarp kitų reikalų“.
Norėdamas aplankyti artimuosius ir
prašydamas vizos į JAV (jos, suprantama,
ne-gavo), Tėvelis jiems rašė, kokias kalbas
moka: „Anglų kalbos nesimokiau. Dabar
sąlygos mokytis nepalankios. Pas Tamstas
nuvykęs, tikiuosi per mėnesį galėsiąs susi
kalbėti. Man lengviausia kalbėti rusiškai,
paskum vokiškai, prancūziškai, lotyniškai,
esperantiškai suprantu skaityti“ (iš 1976 m.
gruodžio 11 d. laiško).
Raš yd am as brol iams, nuol at lieč ia
amžinybės temą. 1958 m. gruodžio 30

23

Þmogus kely
d. laišk e Adziuk ui rag in a: „Užl aik yk
sveikatą. Užlaikyk blaivumą, skaistumą
ir visą kilnumą! Ar jau pastebėjai, kaip
viskas greitai praeina? Kiek mums be
liko? Mažiau nei praleidome! Dar atsi
menu Tamstą visai mažą, kai dar gulėjai
lopšelyje. Tuomet aš Tamstą pirmą sykį
gudriai apgavau. Tebeatsimenu ir už tai
tebesmerkiu save. Tamsta tuomet nieko
nesupratai ir neatsiminsi: toks mažas bu
vai! Ir kaip visa tai netoli! Rodos, tik va
kar. Ir vėl – taip toli: jau daugiau kaip 50
metų! Laikas, kuris pasiliko mums čionai,
ant žemės, trumpesnis ir greitesnis. Dėl
to nėra ko liūdėti. Čia tik pradžia. Pas
kum – amžinybė. Ten – žydinti jaunatvė,
puikus pavasaris, dieviškai karališkoji
karūnacija. Verta gyventi, verta vargti
dėl šios Tėvynės!“
Iš 1967 m. lapkričio 15 d. laiško sese
riai Viktutei: „Jums niekada neprašome
kentėjimų, bet prašome Dievo kūdikių
drąsos kentėjimuose, nes prie to, kas visų
geriausia, priklauso ir kentėjimai. <...>
Juos atsiunčia pati Meilė, kuri miršta dėl
mūsų gražiausios laimės. Ir mes galime su
Viešpačiu sakyti: „Argi aš negersiu taurės,
kurią man siunčia mano Tėvas!?“ Svarbi
mūsų laikysena kentėjimuose. Tada, kai jie
užgriūva, reikia nepasiduoti nuliūdimui,
nevilčiai, nekantrumui. Tai jau gerai. Bet
reikia daugiau: kaip tik už tuos kentėji
mus Viešpačiui kartoti nuoširdžios meilės
ir padėkos žodžius ir sutikti dar daugiau
kentėti, jeigu Viešpačiui patiktų jų [ken
tėjimų] duoti. Juo didesni kentėjimai, tuo
nuoširdžiau reikia Viešpačiui kartoti mei
lės ir padėkos žodžius ir prašyti stiprybės.
Šitaip nugalime prigimtį, kuri nesupranta
kentėjimų ir gaivališkai jų vengia. Siela
išeina į laisvę. Į širdį įeina ramybė, švie
sa, džiaugsmas, sieloje tarytum prasiveria
dangus. „Iš kančių krūtinėje Velykos žy
di!“ Žmogus benori mylėti Dievą ir dėl
Dievo – žmones“.
Tėvelio aukos dvasia gražiausiai at
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siskleidžia, kai serga jo motina. 1971 m.
vasario 15 d. laiške Viktutei aprašo savo
keliones pas ją. „Vasario 12 d., grįžęs iš
ligon io, rand u telegr am ą: „Atv až iuok.
Mama serga“. Prie kelio laukiu apie 1 val.
30 min., nes ligi plento – 8 km. Pagaliau
taksiukas nuveža iki Pumpėnų, sunkve
žimis – iki Paistriečiukų, kurie prie Ta
lačkonių. Lig Katinų pėsčiam apie 3 km.
Kelias – tirpstąs sniegas ir šlapi provėžų
grumstai. Manau, ledas išneštas kaip ties
Pasvaliu. Per Lėvenį perleis Jonukas, Ka
tinų gyventojas. Žiūriu: ledo tebesama! Ar
nelūš? Pastebiu, kad jau kitų eita. Puiku!
Ledas – kaip asfaltas. Nuo Katinų – tie
siai laukais. Sniego ligi riešų. Daug kur
prasikalę šlapi grumstai. Su Viešpačiu
šokinėju ir slidinėju, net batas perply
šo! Manau, kad ir Viešpats patenkintas!
Pagaliau beldžiuosi prie gryčios durų, o
nugara šlapia. Nieko, išdžius! Gryčioje
Motutė lovoje, yra ir sesutės. <...> Jas
kiek paguodęs, prašvietęs, skubu atgal
laukais, sniegu, grumstais, balomis, paga
liau asfaltu pro Paistriečiukus lig Jurgėnų
(apie 6 km). Iš čia 19 val. autobusiuku
namo, o be 15 minučių 20 val. jau esu
„ad aram Dei“, nes šeštadienio vakaras.
Panašios kelionės – maždaug kas savaitė“.
Vėliau, kai motina persikėlė į Pumpė
nus, – apsigyventi pas sūnų nenorėjo, kad

Prie mamos ligos patalo

Þmogus kely
klebonijoje nesudarytų sunkumų, – ten
ją prižiūrėjo paprašytos moteriškės, bet
pagalbos vis tiek reikėjo. „Pas ją kasdien
būnu, net ne kartą. Vėlai vakare važiuoju
nakvoti (nuo Kriklinių lig Pumpėnų –
8 km). Grįžtu rytą anksti. Darau kaip tik
taip, kaip rašai. Guodžiu, kaip moku, pade
du, kaip tik išmanau: pasišluoju, vandens
atnešu, pamazgas išnešu, krosnį pakraunu
arba pakūrenu, valgį pašildau arba ir išver
du, nes jos meniu paprastutis. <...> Turiu
tarnybos reikalų. Jei pasišvenčiu jiems,
negaliu tinkamai padėti Motutei; jei labiau
pasišvenčiu Motutei, lieka pareigos darbai,
kurie taip ir palieka, betgi jie svarbūs...“
(Juozukui, 1971 m. lapkričio 30 d.).
Motinai sugrįžus atgal į Pažosus, vėl
prasideda sunkios Tėvelio kelionės. „Va
kar Katinų Mitkos lauke taip įklimpo koja,
jog gelbėdamasis į molį sugrūdau rankas,
pirštinėmis apmautas, ir išsipurvinau lyg
būčiau girtas besąs. Griovyje šiek tiek ap
siploviau, ir nakties tamsa padėjo paslėpti
netvarką. Mat dabar pats gražusis ruduo,
t. y. kupinas drėgmės, rūko, purvo, ypač
keliuose, kurie eina per purvo karalystę.
Didžioji paguoda – guminiai auliniai ba
tai! Vakar iš Jurgeniškių, pro kuriuos eina
asfaltas, lig namų ėjau 1 val. 30 min. To
kios kelionės – mielos! Mielos, nes miela
rudens gamta! Mielos, nes puikios pro
gos Viešpačiui giedoti padėkos ir meilės
giesmę ir už tą gamtą, ir už tas nuostabias
keliones pievomis, vandeniu, pro vielų
tvoras, per gilius melioracijos griovius,
per gilų purvą ir slidžią terlą, nuolat sau
gantis, kad nesugriūtum, kad neužkliūtum,
kad neįgriūtum, be to, dažnai pučiant
priešingam vėjui ir lietumi verkšlenant
padangei... Kad vaizdas būtų pilnesnis,
dar įsivaizduokite senį, slenkantį laukais
su ryšulėliais duonos ir vaistų, nes vaistinės
toli nuo namų...“ (iš laiško visiems, 1972 m.
lapkričio 12 d.).
Kartais laiškuose t. Pranciškus įterpia
gražių gamtos aprašymų, pvz.: „Kažkur

nusibastė ir sniegas. Tik retkarčiais baltais
audeklais nuklodavo laukus ir pievas, bet
taip plonai ir nestipriai, jog bežiūrint bal
tuosius užtiesalus nulaižydavo švelnutis
vėjelis, atlėkęs iš pietų, vakarų, net iš ry
tų, iš kur kitais metais audros dūkdavo. Iš
pat rudens visą sausį ir beveik nuolat visą
vasarį visur laukuose, pievose ir miškuose
buvo nudengti ir prirengti stalai paukščiu
kams ir žvėreliams. Nebereikia nė sakyti,
kad kurapkos ir kiškiai, šernai, stirnos ir
briedžiai, net balandžiai, varnos ir žvirbliai
skaniai pusryčiavo, pietavo ir vakarienia
vo ypač dar dėl to, kad laukuose iš pernai
rudens apstas kviečių, miežių ir avižų,
paklusdami vėjams ir liūtims, nepasidavė
nukertami kombainų, renkami į klėtis bei
sandėlius. Per žiemą vargome, vilkdami
purvinus, šlapius batus arba griuvinėjome,
kai keliai blizgėdavo stiklais, truputį nuša
lę, truputį apsnyguriuoti, slidžiai nuzulinti
mašinų. Bet paukščiukai ir žvėreliai, sotūs
ir linksmi, šokinėjo džiaugdamiesi. Dažnas
upelis bėga atviras, melodingai niūniuoja,
skambindamas akmenėliais. Ir senasis
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Lėvuo su senele Mūša, abu apžėlę mel
dų barzdomis ir plaukais, kai kur nutiesė
tiltus [eiti] pėsčiomis, o šiaip jau leidžia
vanotis laukinėms antims ir berniukams
atveria srovę meškerėms sumesti. Ir Ane
lytė nevargina Katinų Jonuko, kurs lyg
vėlė iš kažkokio rojaus savo luge nuolat
kilnoja gyvuosius. Ji, t. y. Anelytė, pas
Motutę pundus obuolių, pieno ir kitų gė
rybių ramiai atprakaituoja Lėvens ledine
nugara, mums darydama baimės, kad ne
nugramzdėtų žuvytėms pasmaguriauti!“
(Mylimiesiems, 1973 m. kovo 4 d.).
Tėvelis visada buvo kupinas optimiz
mo. 1978 m. rugsėjo 6 d. saviesiems į JAV
rašo: „Mano septyniasdešimt septintieji
metai slenka į pabaigą. Prieš kokius tris
mėnesius buvo šioks toks sveikatos lūžis.
Pradedu suprasti, kad senatvė gali būti
nusilpusi. Bet ir tai yra patirtis, kad nei
savęs, nei kito žmogaus geriau nevadinti

senu žmogumi, seneliu. Mes – tik pagy
venę žmonės. Ir vidus liudija, kad nesame
seniai. Ir stebimės, kad mus laiko seniais,
kai mes jaučiamės tik subrendusiais žmo
nėmis. Geriau taip ir elgtis, kol yra jėgų,
o ir tada, kai fizinių jėgų nebebus, savo
dvasia pasiliktina jauniems, nes taip yra
iš tikrųjų: juk nieko nėra taip seno kaip
Dievas ir kaip Jis nieko nėra, kad būtų toks
jaunas, o juo metais arčiau prie Dievo, tuo
dvasios jaunumu panašesni į Jį. Argi ne
tokia normali tvarka? Deja, bent panašiai
turėtų būti“...
Pagal t. Pranciškaus Masilionio, SJ, laiškus,
1956–1980 m. rašytus broliams ir seserims
į JAV,
parengė
ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė, SJE

Irena Eglė Laumenskaitė

ROJAUS  VARTUS
ATIDARANTI
Paskaita skaityta Kauno šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčioje 2004 m. gruodį

Tok iais žod žiais kreip iam ės į Švč.
Mergelę Mariją – Dievo Gimdytoją, gie
dodami Viešpaties Apreiškimo jai akatistą.
Gruodžio 8 d. Katalikų Bažnyčia švenčia
pačios Marijos kaip Nekaltosios prasidė
jimą – pasaulio išgelbėjimo iš nuodėmės
pradžią: pradėta gyvybė tos, kuri, ištarda
ma Dievo valiai fiat, savo įsčiose pradėjo
Dievo Sūnų, atveriantį mums kelią grįžti
į Tėvo namus.
Rojus, kurį Jėzus ant Kryžiaus pažada
šalia nukryžiuotam atgailaujančiam nusi
kaltėliui („gerajam plėšikui“) yra ne kokia
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nors vieta, į kurią norėtume patekti po že
miško gyvenimo, bet pats Kristus, kuriame
visi esame pašaukti gyventi. Edeno sodas
pirmiausia reiškia ne kažkur kažkada bu
vusią ir, deja, prarastą vietą, kur pirmasis
žmogus palaimingai gyveno, bet žmogaus
egzistenciją, kurioje nėra kančios, vargo,
blogio, mirties – gyvenimą su Dievu. Rojus
ir Dangus yra Dievo meilės simboliai – tos
meilės, kurią žmogus, Dievui nepaklusda
mas, atmetė ir kuri mums naujai apreikšta
ir duodama Jėzuje Kristuje. Jis Pats yra
mūsų trokštamas Rojus. Būtent Kristui

Tikëjimo gyvenmus atveria Marija.
2004 m. gruodžio 8 d. šventėme 150
metų nuo tos dienos, kai 1854 m. popie
žius Pijus IX paskelbė Marijos Nekaltojo
prasidėjimo dogmą. Ką tai reiškia?
Kardinolas Henry Newmanas kažkada
yra pasakęs, kad daugelis žmonių atmeta šį
mokymą todėl, kad jo nesupranta. Manau,
daug kas nesupranta, kas iš viso yra dog
ma. Neretai manoma, kad tai abstrakti tie
sa, kurią reikia aklai priimti, nes ji paskelb
ta Bažnyčios. Taip, dogma yra tiesa. Tačiau
reikėtų patikslinti: Dievą atverianti tiesa. O
pirmiausia – dvasinė tikrovė, kuriai reikia
atsiverti per tikėjimą ir kontempliacijos
nuskaidrintą protą. Šiandien tikėjimo tie
soms nusakyti mes jau pradedame vartoti
žodį slėpinys, o ne paslaptis. Paslaptis
yra tai, kas nuo mūsų tiesiog paslėpta ir
todėl nepažįstama. O slėpinys yra dieviška
tikrovė, kuri mums pati atsiveria, kai mes
jos ieškome, kai tikėjimu gilinamės į ją.
Šiandien jau drįstame sakyti, kad teologija
gimsta ne iš mokslinės tradicijos ar moks
linio svarstymo, bet iš gyvos bažnytinės
patirties ir religinio poreikio pažinti. Taigi,
dogmą suprasti – atpažinti ją kaip tikėjimo
tikrovę – galime visi, jei savo tikėjimą gi
liname ir juo gyvename.
Reikėtų aptarti ir kitą dalyką, kuris
mums apsunkina suprasti Marijos Ne
kaltumo slėpinį. Lietuvių kalba nekaltu
pradėjimu dažnai įvardijame du visiškai
skirtingus dalykus, kurie kitomis kalbomis
ir vadinami skirtingai. Kovo 25 d. minė
dami Viešpaties Apreiškimą, švenčiame
Marijos fiat Dievo mylinčiai valiai, kai
ji mergeliškai – Šventosios Dvasios vei
kimu – pradėjo savo įsčiose Dievo Sūnų.
Mergystė, o gal geriau mergeliškumas (lot.
virginitas) nėra būdingas tik mergaitei, ne
pažinusiai vyro, ką mes dažniausiai, deja,
įvardijame neiginiu „ne-kaltybė“, tarsi
Dievo palaimintoje santuokoje gyvenantys
žmonės jau būtų kalti... Mergeliškumas
įmanomas ir vyrui, ir moteriai, kai visas

kūniškas žmogiškumas yra atiduodamas
Dievui (paprastai tai vyksta per vienuoli
nius skaistumo įžadus ir kunigiškąjį celi
batą).
Tuo tarpu Marijos Nekaltasis prasidė
jimas – conceptio immaculata – reiškia
visai ką kita: prasidėjimą be nuo-dėmės
(macula – lot. dėmė). Marija buvo pradėta
Onos ir Joachimo santuokiniame ryšyje, t.
y. natūraliu žmogišku būdu, bet ypatingos
Dievo malonės dėka nuo pat prasidėjimo
motinos įsčiose jos siela buvo visiškai at
vira Dievo veikimui, nepaliesta savimeilės
ir neprieinama Piktojo galiai.
Visuotinai pripažįstama, jog tam, kad
Dievo Žodis įsikūnytų ir taptų tobulu žmo
gumi, reikėjo tobulos prigimties – visiškai
švaraus, be dėmės „indo“. Dėl to, kad Ma
rija, kaip būsimoji Dievo Gimdytoja, nuo
pat pradžios vienintelė buvo kupina Dievo
malonės ir Viešpats buvo su ja, sutinka ir
katalikai, ir stačiatikiai. Stačiatikių Baž
nyčia iki šiol laikosi nuomonės, kad šis
išskirtinis Dievo Artumas Marijai ir padarė
ją skaisčiausią, gražiausią, nepalytėtąją,
nesuteptąją, prakilnesnę už visus angelus,
cherubus ir serafimus. O Katalikų Bažny
čia, istoriškai būdama labiau orientuota į
juridinę mąstyseną, Marijos išskirtinumui
ieškojo teologinio pagrindimo ir po ilga
laikio svarstymo suformulavo teiginį, kad
Marija išskirtinio Dievo veikimo dėka bu
vo vienintelis žmogus, apsaugotas ir nuo
per žmogiškąją prigimtį perduodamos
gimtosios nuodėmės, iš kurios mus visus
išgelbėti Dievas atsiuntė savo Vienatinį
Sūnų.
Tačiau šiandien svarbu ne tiek svarstyti
teologines formuluotes, kiek suprasti, kad
spekuliatyvaus proto keliamos abejonės
ir mūsų nesupratimas yra įveikiami ne
moksliniu ar filosofiniu aiškinimu, o visai
kuo kitu. Kristus yra skelbiamas „iki že
mės pakraščių“, kad per Gerąją Naujieną
jį pažintų visi. Tuo tarpu Dievo Motinos
slėpinys atsiveria tiems, kurie priėmė Die
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vo Žodį ir siekia giliau pažinti Dievą Jė
zuje Kristuje per Bažnyčią (plg. Fil 3,14).
Marija, jos Nekaltumas yra ne tik mūsų
tikėjimo dalykas, bet kur kas daugiau –
mūsų vilties pagrindas – tikėjimo vaisius,
subrandintas Tradicijos. Marijos slėpinys
neatsiveria išoriniam spekuliavimui ir ne
gali būti įrodomai pateiktas tiems, kurie
neatsiveria Dievui, nes Šventajame Rašte
tiesiogiai apie jį beveik nekalbama.
Jei mokymas apie Dievo Gimdytoją ir
Bažnyčios Motiną priklauso Tradicijai,
pažinti Mariją, atsiverti jos garbinimui
mes galime tik gyvendami tikėjimu Baž
nyčioje. Tad galime savęs klausti, ar mes
gyvename Bažnyčioje, ją suprasdami pir
miausia ne kaip tikėjimą saugančią ir jo
praktiką organizuojančią instituciją, bet
kaip mūsų tarpusavio bendrystę ir bendra
vimą Kristaus meilėje? Kol kas ne itin į tai
įsitraukiame, o gal ir neįgalime taip mylėti.
Mums trukdo ir kiek neadekvatus krikš
čioniško tikėjimo supratimas, tradiciškai jį
siejant vien su formaliu dalyvavimu litur
ginėse apeigose, kelių sakramentų priėmi
mu ir neretai mechaniška malda, o kartais
net parodomuoju pamaldumu. Kadangi
tikėjimo kelias veda anaiptol ne per vieną
atsivertimą, vis iš naujo ir labiau atsiveriant
Dievo meilei, galime savęs klausti, kada ir
kaip asmeniškai savo širdyje sutikome Jėzų
Kristų? Ar matome jo nepaliaujamą daly
vavimą mūsų gyvenime? Ar pasitikime
juo kaip savo gyvenimo Viešpačiu visose
situacijose? Ar esame ištikimi bendrystei
su juo, pirmiausia klausydamiesi jo ir jam
atsakydami malda bei gyvenimu? Ar Jėzų
Kristų mylime taip, kad Evangeliją nuolat
skaitome kaip jo „meilės laiškus“ mums,
t. y. ar maitinamės jo žodžiu? Taigi, galė
tume savęs paklausti, gal mums vertėtų iš
naujo jį susitikti?
Yra dar vien a priež ast is, temd ant i
mums tikėjimo ir gyvenimo džiaugsmą
bei trukdanti priimti Marijos Nekaltumo
slėpinį. Tai žmogiškos meilės patirtis ir
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supratimas. Jei kūnišką meilę siejame tik
su aistra ir jusliniu malonumu, o tuomet,
kai santuokos kasdienybėje jis išblėsta,
vien su pareiga ar įpročiu – vargas mums.
Daugelis gal ir nėra girdėję, kad švento ir
dorybingo gyvenimo vienuolis, kunigas
ir Bažnyčios mokytojas Tomas Akvinietis
Šventosios Dvasios dėka yra supratęs, jog
Dievo palaiminto santuokinio fizinio ryšio
malonumas yra Dievo malonė, dar daugiau
– nusipelno Dangų, jei tame ryšyje save
dovanojame dėl tarpusavio bendrystės,
duotos Dievo, ir sutuoktinio ar sutuoktinės
džiaug-smo, t. y. jei visiškai atsiduodami
vienas kitam augame Dievo meilėje. Tik
taip mums gali tapti suprantama tikroji
Dievo žodžių, pasakytų pačioje pradžioje
„ir du taps vienu kūnu“ prasmė: vyro ir
moters susijungimas nesavanaudiškoje,
save dovanojančioje meilėje leidžia patirti
ypatingą asmenų vienybę, bendrą būtį kaip
gyvenimą Dievo meilėje.
Ar esate matę labai gražią ikoną, kuri
simboliškai vaizduoja Marijos kaip Ne
kaltosios prasidėjimą? Joje Joachimas ir
Ona meilės tyloje yra suglaudę veidus taip
švelniai ir atsidavę, kaip du tapę vienu.
Mūsų gyvenimo pilnatvei ir džiaugsmui
reikia visapusiškos evangelizacijos. Ypač
reikia naujai evangelizuoti patirtį ir sam
pratą tų dalykų, kurie, nors ir labiausiai
subanalinti bei nuvertinti, nepaliauja būti
aktualūs šiandienos žmogui ir todėl jų
skausmingai ieškoma. Tai tiesa ir laisvė,
o ypač – meilė.
Krist aus Asm en į kaip įsik ūn ij us ią
Meilę, kaip Tiesą, Kelią ir Gyvenimą
mums atveria Marija. Iš Bažnyčios tėvų
ir vėlesniais amžiais gyvenusių tikinčių
jų galime suprasti, kad jų ypatinga meilė
mūsų visų Motinai Mergelei Marijai augo
dėl jų maldos ir pasitikėjimo jos vedimu,
nes ji mus kreipia į Kristų ir atveria gyve
nimui Šventojoje Dvasioje. Šv. Liudvikas
Marija Grinjonas iš Montforto (Grignon
de Montfort) yra pasakęs: „Kad atrastume
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Marijos Nekaltasis prasidėjimas. Ikonos piešinys

Dievo malonę, reikia atrasti Mariją“. Todėl
dažniau žvelkime į ją su pasitikėjimu, at
vira širdimi, ieškokime jos kaip žmogiško
pavyzdžio ir pagalbos atsiverti Kristaus
veikimui. Ypač tuomet, kai savo gyvenime
nesugebame priimti to, kas pranoksta mūsų
supratimą, kreipkimės į tą, kuri savo laiku
kai ko nesuprasdama viską su meile sau
gojo ir svarstė savo širdyje. Būtent ji yra
mūsų pirmoji tikėjimo Mokytoja ir vilties
Motina.
Marijos kaip Nekaltosios prasidėjimas
mums padeda suprasti dar vieną svarbų
dalyką. Pradžia nėra vien pirmas kokio
nors veiksmo ar reiškinio momentas, bet
pirminis jų pamatas. Pradžia yra tai, kas
nukreipia, kaip sako Karlas Rahneris,
visą mūsų laisvės istoriją ir išsiskleidžia
kaip gyvenimo tikslas. Todėl gera ir vai
singa yra visa, kas pradedama dermėje su

mylinčia Dievo valia. Dievas, absoliučiai
mylėdamas, troško Marijos, kuri ištartų
besąlygišką taip jo Malonei – jo Žodžio
Įsikūnijimui ir mūsų Atpirkimui, – kad jo
Meilė galiausiai užbėgtų už akių kiekvie
nai kaltei ir per mūsų pasitikėjimą Dievu
kasdienybės nežinioje atvertų mus amži
najam gyvenimui su juo – mūsų žmogiškai
pilnatvei ir džiaugsmui.
Pasak palaimintosios Motinos Tere
sės, pirmųjų krikščionių slaptažodis buvo
džiaugsmas. Todėl su nuostaba atrasdami
nepaliaujamą Dievo Artumą mums, jo my
lintį dalyvavimą mūsų gyvenime šiandien
kartu galime giedoti Viešpaties Apreiški
mo Marijai akatisto žodžius: „Džiūgauk,
Marija, malonės pilnoji! Džiūgauk, slėpi
nių lobyne, nes Tu – tikėjimas tuo, prieš
ką nutylama. Džiūgauk, prieštaravimus
sutaikanti, Rojaus vartus atidaranti...“
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Pratybos dar tik prasideda...
Kiekvienas jėzuitas, prisimindamas savo kelią, nueitą Jėzaus Draugijoje, visada pamini
šv. Ignaco Dvasines pratybas kaip tvirtą viso dvasinio gyvenimo pamatą. Šia-me žur
nalo numeryje pavasarį vykusių pratybų išgyvenimais dalijasi jėzuitų naujokai Andrius
Baranauskas, Eugenijus Markovas, Lukas Laniauskas ir Ilja Feščenko.
Andrius: 30 dienų rekolekcijos – tai vie
nas iš šešių naujokyno eksperimentų. Nuo
kai kurių eksperimentų naujokai gali būti
atleidžiami, tačiau Dvasinės pratybos priva
lomos visiems, nes tai – vienas esmingiausių
ir lemtingiausių dalykų jėzuitų ugdyme.
Šios rekolekcijos yra asmeninės, kai vis
kas atliekama individualiai – bendraujama tik
su dvasiniu palydėtoju ir jam išsakomi visi
išgyvenimai bei patyrimai. Tad 30 dienų esi
vienas – su savimi, su Dievu ir su aplinka. Per
tą laiką neišvengiamai pamatai, kas esi tu pats,
kokie tikrieji tavo troškimai, ką nuo savęs sle
pi, kokie tavo santykiai su aplinkiniais ir koks
tavasis Dievo įvaizdis. Dvasinių pratybų kny
gelėje šv. Ignacas sako, kad šios rekolekcijos
nėra vien tam, kad geriau pažintume Dievą.
Anot Ignaco, jos skirtos „sutvarkyti savo gy
venimą taip, kad mūsų sprendimų nenulemtų
netvarkingi polinkiai“, kad jie netrukdytų
visur atpažinti Dievo ir jo veikimo. Pratybos
„sutvarko“ gyvenimą – vidinį, išorinį bei tavo
santykius su Dievu, – nes privalai atsakyti į
klausimą, kas tau Dievas yra iš tikrųjų, ko iš
jo tikiesi ir kaip žadi gyventi toliau.
– Savo Dvasinių pratybų knyge
lėje šv. Ignacas konkrečiai išdėsto ir
kaip jos turėtų vykti.
And rius: Dvas in ės prat yb os
sąl yg in ai sus kirst yt os į ket ur ias
savaites. Pirmoji savaitė vadinasi
„Pradžia ir pagrindas“. Tuo metu esi
skatinamas apmąstyti Dievo kūriniją
– visatą, gamtą, savo aplinką ir steng
tis visur atpažinti Dievo veikimą.
Antrąją savaitę apmąstoma viešoji
Jėzaus Kristaus veikla. Kiekvienam
krikščioniui, juo labiau jėzuitui,
Jėzus yra gyvenimo pavyzdys. Tad
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apmąstydami jo viešąją veiklą bandėme
suvokti, kaip jis bendravo su aplinkiniais,
kaip reagavo į įvairius įvykius, kaip elgėsi
su nusidėjėliais. Tai leidžia įvertinti, koks yra
mano santykis su pasauliu ir koks – su pačiu
savimi. Pratybos nėra koks nors abstraktus
filosofavimas. Jų tikslas – praktika, nes tai,
ką apmąstai ir supranti, neišvengiamai turi
įgyvendinti praktiškai.
Trečiąją savaitę prisiminėme kenčiantį
Kristų. Gyvenime ir mes patiriame kančios,
tad mąstėme, koks artimas kiekvienam iš
mūsų kenčiantis Kristus, savo gyvybę auko
jantis ir dėl manęs. Ir vien dėl to, kad mane
myli. Susitinku Meilę, kuri iš manęs nieko
nereikalauja, tiktai kviečia pas save ir dėl
manęs pasirengusi padaryti viską. Tad ir aš,
imdamas pavyzdį iš Kristaus, kitą žmogų
esu kviečiamas mylėti ne dėl kokių nors jo
savybių, o dėl to, kad jis yra žmogus. Kris
tus man tampa pavyzdžiu, kaip elgtis kančiai
ištikus, iš jo mokausi, kaip kančią gyvenime
priimti. O ketvirtąją savaitę, kai mąstoma
apie Jėzaus Kristaus priskėlimą, apmąstėme
ir savo gyvenimo prasmę. Kam mano gyve
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nimas skirtas? Prisikėlęs Kristus atneša viltį,
sustiprina tikėjimą ir teikia mano gyvenimui
džiaugsmo. Pradedi savęs klausti, kur slypi
to džiaugsmo esmė? Staiga man kilo netikėta
mintis, kad Švenčiausioje Trejybėje labiausiai
džiaugiasi Tėvas, nes per Kristaus prisikėlimą
vyksta gyvybės atkūrimas, meilės atkūrimas,
pilnatvės atkūrimas. Kai kenčiame, Dieve yra
mūsų stiprybė, bet džiaugsmas irgi jame, jo
Prisikėlime, o ne mumyse pačiuose.
Beje, pratybų savaitė nebūtinai trunka 7
dienas. Viena savaitė gali tęstis 10 dienų, o
kita – tik 3, kol žmogus, tą savaitę susitikda
mas su Dievu, gauna reikiamą malonę.
– Tačiau apie Jėzų, gyvenusį, veikusį,
kentėjusį, mirusį ir prisikėlusį, mes mąstome
ne kartą. Kuo šie apmąstymai skiriasi per
Dvasines pratybas?
Lukas: Man rekolekcijos buvo tarsi 30
dienų meilės akimirkos – taip pavadinau šį
laiką, peržvelgęs jį vėliau. Tai akimirkos su
Viešpačiu, kai pažįstame Kristaus gyvenimą,
save ir save atpažįstame Kristaus gyvenime.
Visų pirma mąstėme apie visko pagrindą –
Dievo meilę, jo buvimą pasaulyje; antrąją
savaitę perėjome prie Kristaus apaštalinio
gyvenimo ir gyvenimo tarp mūsų; trečiąją
savaitę mąstėme apie jo kančią už mūsų
nuodėmes ir bandėme atpažinti kančią
savo gyvenime, o paskui – Prisikėlimas.
Tai Krist aus gyv en im o perž valg a. Per
tas meilės akimirkas Kristaus gyvenime
bandai atpažinti ir savo meilės akimirkas.

Man buvo ypač svarbu suvokti, kad viskas
gyvenime pagrįsta meile, kad ir kančioje yra
meilės akimirkų. Ir galiausiai – per Kristaus
prisikėlimą suprasti, kur iš tiesų toji meilė veda.
Man šie apmąstymai buvo meilės pasimatymai
su nepaliaujamai mus mylinčiu Viešpačiu.
Eugenijus: Andrius jau minėjo, kad per
šias rekolekcijas atrandi glaudesnį ryšį su
Dievu. Visa tai, ką aš gavau, pajutau – la
bai artimas, tiesiog intymus ryšys su Dievu.
Šventasis Raštas, Evangelijos parašytos labai
seniai, bet keisčiausia, kad jos aktualios iki
šiol. Visi Jėzaus pasakyti žodžiai, palyginimai
kalba ir šiandien. Juos apmąstydamas atrandi
tai, kas tave paliečia dabar, šiandien, šią mi
nutę. Ir, kaip sakė Lukas, pažįsti Jėzų Kristų
ir pažįsti save.
Ilja: Rekolekcijų tikslas yra palengvinti
svarbiausią viso mūsų gyvenimo užduo
tį – klausyti Dievo balso ir suvokti jo valią,
maksimaliai sumažinant pasaulio triukšmą
ir tokioje palankioje aplinkoje sustiprinant
Dievo Žodžio poveikį. Per rekolekcijas
stengiamės išgirsti, kaip Jėzus Kristus stovi
prie kiekvieno širdies durų ir į jas beldžiasi.
Dvasinės pratybos nėra kokia nors universali
priemonė, galinti pakeisti žmogų. Jos tiktai
gali padėti jam priimti kokį nors sprendimą,
palengvinti ieškojimus, kad žmogus visų pir
ma galėtų atrasti save.
– Dvasinių pratybų poreikis nuolat jau
čiamas, jomis naudojasi ne vien jėzuitai,
bet ir pasauliečiai. Kuo jos reikšmingos
jums atpažįstant savąjį pašauki
mą? Juk po šitų rekolekcijų visi
keturi nutarėte toliau tęsti antrų
metų naujokyno programą pas
jėzuitus.
Andrius: Viena rekolekci
jų diena skirta sprendimui priimti.
Pagal tai, ką Ignacas vadina paguo
da ir nepaguoda, mąstai, kur tave
Dievas veda, svarstai, kaip turėtum
pasielgti ateityje. Tai galima būtų
pavadinti Dievo valios atpažinimo
gairėmis. Pratybų tikslas – visų
pirma pažinti save, juk balsas iš
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dangaus neprabils. Tad tenka klausti savęs,
kodėl atėjau pas jėzuitus, kokie mano motyvai?
Kodėl noriu čia pasilikti? Ar iš tiesų noriu dar
buotis didesnei Dievo garbei? Ko Dievas nori
iš manęs?
Eugenijus: Kadangi jaučiau esąs Die
vo šaukiamas į šią vienuoliją, per Dvasines
pratybas norėjau galutinai tuo įsitikinti, tad
naudojau įvairius būdus pašaukimui atpažin
ti. Pirmąsias dvi savaites jaučiau šiokią tokią
įtampą, bet, kaip sakiau, per tą artimesnį ryšį
su Jėzumi, kurį išgyvenau, savaime atėjo
tikrumo pojūtis. Ilja sakė, kad ko nors naujo
per rekolekcijas neatrandi, bet atskleidi tai,
kas palengvina pažinti save ir priimti spren
dimus. Netgi tokie paprasti dalykai kaip pa
sivaikščiojimas miške, važiavimas dviračiu
ar žvejyba irgi gali būti savotiška meditacija,
kuri man asmeniškai labai padėjo, – Dievą
gamtoje ir pačiame savyje dažnai atrasdavau
kaip tik tuo metu. Ir tai tikrai leido jį labiau
pažinti.
Ilja: Per rekolekcijas nevyksta nieko
ypatingo ar ko nors labai skirtingo nuo to, ką
ir šiaip daro krikščionys. Tačiau tai yra tam
tikras krikščioniško gyvenimo kondensatas,
kai visko yra daugiau, – tiesiog ignaciška
sis magis. Kai Ignacui reikėdavo kokį nors
svarbų sprendimą priimti, jis visko darė
daugiau: daugiau meldėsi, daugiau Mišių
aukojo, stengėsi kuo labiau atsiverti Dievui,
kad tai nebūtų jo asmeninis sprendimas, bet
kad visų pirma pasireikštų Dievo valia. Tad
ir mes per rekolekcijas tiesiog labiau sten
gėmės gyventi kaip krikščionys.
Lukas: Svarbiausias dienos įvykis – Mi
šios, kai išeidavome iš savo tylos dalytis Eu
charistija. Mišiose dalyvaudavo ir daugiau
žmonių, kurie atvažiuodavo 5 ar 8 dienų
rekolekcijoms. Suėjimas į Mišias tarsi pa
liudydavo – nors kiekvienas pratybas atlieka
savu būdu, Dievas kiekvieną veda skirtingai,
bet mes ateiname į Mišias, dalijamės ta pa
čia Eucharistija, nes iš tiesų visi einame tuo
pačiu keliu, vienas kitą palaikydami. Tai man
darė didelį įspūdį ir labai padėjo.
Anksčiau su mumis rekolekcijose da
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lyvavo vienas latvis, kuris norėjo suprasti,
kurti jam šeimą su pasirinktąja mergina ar
ne. Tai tikrai labai svarbus klausimas, kaip ir
mūsų – būti jėzuitu ar rinktis kitą kelią. Yra ir
paprastesnių klausimų, kuriuos žmonės atsi
neša į rekolekcijas, kurios iš tiesų yra didelė
dovana, padedanti priimti bet kokį sprendi
mą. Per tą laiką tyloje gali kur kas aiškiau
išgirsti Dievo balsą tau sakant: „Aš pažįstu
tave geriau negu tu pats save ir tave mylėsiu,
kad ir kur eitum, bet kviečiu eiti būtent šiuo
keliu“. Bet gali išgirsti ir kitą balsą sakant:
„O aš kviečiu tave eiti kitu keliu“. Jeigu tai
yra kvietimas į šunkelį, svarbu atpažinti,
kad čia prabyla mūsų silpnybės, nuodėmės
ar polinkiai, ateinantys iš piktosios dvasios.
Priimant sprendimą svarbiausia atpažinti
skirtingas dvasias ir stengtis atsiliepti į Dievo
kvietimą.
Ilja: Rekolekcijos man buvo laikas, per
kurį galėjau įvertinti savo jėgas ir suformu
luoti klausimą, ką iš tiesų noriu suvokti, o
atsakymas gali ateiti ir vėliau, juk Dievas
veikia ne vien per rekolekcijas. Tačiau tai yra
laikas, kai galima peržiūrėti savo gyvenimą
ir klausti, ko aš jame siekiu ir ko Dievas nori
iš manęs.
Andrius: Apskritai pratybos nesibaigia
numatytu laiku. Jos tik duoda gyvenimui
tam tikrą kryptį, o pratybų vaisiai juntami
nuolat, nes jos neišvengiamai padaro įtaką
visam likusiam gyvenimui. Nesvarbu, būsi
jėzuitas ar ne, svarbiausias Dievo darbas
jau padarytas – tu tiesiog kitaip imi mąstyti,
gyvenimas tampa skaidresnis, išsilaisvini
nuo dalykų, kurie anksčiau atrodė labai rei
kalingi. Pajunti Dievo artumą, supranti, kad
nebėra ko nuo jo slėptis... Ir tai nemenkina
gyvenimo džiaugsmo, o jį didina, nes pra
tybos mūsų gyvenimui suteikia tarsi naują
kokybę ir netgi daugiau žmogiško orumo –
atsiranda suvokimas, kas aš esu kaip Dievo
kūrinys ir koks iš tiesų mano santykis su
Dievu. Nežinau, ar galima pasakyti, kada
Dvasinės pratybos baigiasi, nes per tas 30
dienų jos tiktai prasideda....
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Ignaciškieji eksperimentai
Pasaulio jaunimo dienose
Prisimena eksperimentuose dalyvavę
Kārlis Freibergs, SJ, Eglė Žabolytė ir Rozana Šleževičiūtė
Kārlis: Pasaulio jaunimo dienos pa
prastai prasideda įžangine programa, kurią
rengia kiekviena šalies, kur jos vyksta,
diecezija. Pačios Jaunimo dienos, į kurias
susirenka iki milijono žmonių, suteikia
galimybę pamatyti visuotinę Bažnyčią,
įsitikinti, kad jaunas žmogus turi daug
bendraminčių visame pasaulyje. O įžan
ginė programa skirta tam, kad kiekvienas
Dienų dalyvis gautų kuo daugiau dvasinės
naudos, pagilintų savo tikėjimą. Kadangi
jėzuitų pašaukimas yra padėti žmogui
asmeniškai, o ne iš karto tūkstančiams,
ankstesnėse Jaunimo dienose, išskyrus
vyk us ias Rom oj e ir Tor ont e, ats kir os
jėzuitų programos nebūdavo. O Vokieti
jos jėzuitų provincija Pasaulio jaunimo

dienoms Kelne nusprendė parengti išties
rimtą programą. 4 žmonės – trys jėzuitai
ir vienas jėzuitų alumnas – dvejus metus
rūpinosi vien tik [‘magis] programa. Vė
liau į parengiamąjį darbą buvo įtraukti ir
Krikščioniško gyvenimo bendruomenių
nariai bei kiti žmonės, susipažinęs su ig
naciškuoju dvasingumu.
„Mag is“ (lot . daug iau) šv. Ign ac o
Dvasinėse pratybose suprantamas kaip
„daug iau [lab iau] gyv ent i su Diev u“.
Programa, kuri vadinosi „[‘magis]. Igna
ciškieji eksperimentai“, buvo sumanyta
kaip piligriminė kelionė su grupinių reko
lekcijų elementais. Joje galėjo dalyvauti
iki 3 tūkst. žmonių. Rengėjai nusprendė
vienos šalies atstovus po 4–5 išskaidyti į

Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijos
jaunimo atstovai.
Rozana – trečia iš
dešinės, Kārlis –
paskutinėje eilėje
ketvirtas iš kairės
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kitas grupeles, kad jie nebendrautų vien
tarpusavyje ir kad susidarytų nedidelės, iki
30 žmonių, grupės kaip rekolekcijose, ir
šiose grupėse jaunimas galėtų geriau su
sipažinti su ignaciškąja dvasine praktika
– sąžinės peržvalga, malda su Šventuoju
Raštu, sužinotų, kaip grupelėse dalija
masi mintimis ir patirtais išgyvenimais.
Šis sumanymas buvo visiškai skirtingas
nuo kitų įžanginių programų, kai daug
žmonių suvažiuoja į vieną vietą, jiems
skait om os konf er enc ij os ar pan aš iai.
[‘magis] vyko ne viename mieste ir ne
vien tik Vokietijoje (bet ir Prancūzijoje,
Belgijoje bei Liuksemburge) – iš viso
buvo 100 atskirų eksperimentų grupių.
Eksperimentu šv. Ignacas vadina veiklą,
kurioje žmogus įgyja kokios nors dva
sinės patirties. Pvz., jei per rekolekcijas
patiri, kas yra tyla, tai irgi tam tikras
eksperimentas. [‘magis] programoje buvo
numatyti 4 tipų eksperimentai. Vienas iš
jų – piligrimystė, antrasis eksperimentas
– socialinis, pvz., darbas su neįgaliaisiais
ar vargšais, trečiasis – dvasinės patirties
įgijimas įvairioje aplinkoje, ketvirtasis
eksp er im ent as – kūrybinis. Registruo
damiesi žmonės galėjo pasirinkti vieną iš
dviejų eksperimentų. Jei iš vienos šalies
atvykdavo didelė jaunimo grupė, jos na
riai turėjo galimybę pasiskirstyti į visų 4
tipų eksperimentus.
Mūsų 14 žmonių grupelė – 4 latviai, 1
estas ir 9 lietuviai – iš pradžių nuvykome į
Acheną – mums paskirtą susirinkimo vietą.
Kitą dieną miesto katedroje vyko 200 čia
susirinkusių eksperimento dalyvių išsiun
timo Mišios. Aš patekau į vieną eksperi
mento grupę su ispanais ir belgais. Viena
grupė, kur buvo lietuvių, liko Achene, mes
išvykome į Eseną, o trečia grupė – į Pie
tų Vokietiją, netoli Bonos esantį nedidelį
miestelį. Visos grupelės turėjo skirtingą
programą. Kiekvieną eksperimentą, truku
sį 4 dienas, iš anksto rengė kelių žmonių
grupė. Jų su meile įdėtas darbas tikrai da
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vė vaisių – asmeninis rūpestis kiekvienu
dalyviu, ko jėzuitai pasigedo ankstesnėse
Jaunimo dienose, grupėse buvo labai jun
tamas.
Mūsų eksperimentas vadinosi „Varg
šai ir turtingieji šiandienos pramoniniame
mieste“. Esenas anksčiau buvo kalnaka
sybos centras ir miesto atmosfera buvo
visai kitokia. Ore tvyrodavo anglies dulkės,
namai ir gatvės buvo apnešti anglies nuo
sėdų. Šiame mieste gyveno ir žinomas XIX
a. vokiečių pramonininkas bei išradėjas
Alfredas Krupas, savo turtus susikrovęs iš
plieno pramonės bei ginklų gamybos ir tuo
metu turtingesnis už patį Vokietijos kaizerį.
Esenas tokiam eksperimentui buvo parink
tas dėl akivaizdžių gyvenimo kontrastų
tarp turtuolių ir vargšų. Mes privalėjome į
šį kontrastą pažvelgti Jėzaus žvilgsniu. Šis
eksperimentas nereikalavo iš mūsų didelių
pastangų, o buvo labiau susietas su aplinkos
stebėjimu. Paskutinę dieną norintys galėjo
laisvai išeiti į miestą, tačiau turėjo visiš
kai neimti pinigų. Reikalui esant, reikėjo
prašyti išmaldos. Šio eksperimento tikslas
– suvokti, kaip jautiesi tokioje situacijoje ir
kokia yra aplinkinių reakcija. Man tai buvo
visiškai nauja patirtis.
Visi eksperimento dalyviai gavo knygu
tes su kiekvienos dienos liturginiais skaiti
niais bei dvasiniu dienos impulsu – sakiniu
ar keliais, nurodančiais, į ką mums tą dieną
atkreipti ypatingą dėmesį. Vakare 4–5 gru
pelėse pagal ignacišką tradiciją dalijomės
patirtimi, savo išgyvenimais, pasakojome,
kaip mums sekėsi atlikti užduotis. Kasdien
po pietų būdavo pristatoma kokia nors
dvasinio gyvenimo praktika, pvz., vieną
dieną kalbama, kas yra sąžinės peržvalga,
kitą siūloma melstis su Šventuoju Raštu ir
pan. Suprantama, tai nebuvo tikros reko
lekcijos, o skirta tam, kad jaunimas galėtų
susipažinti su tokiu maldos būdu.
Eksperimentui pasibaigus, visos grupės
susirinko ant Loreley kalvos prie Reino.
Tai garsi, įvairiomis legendomis apipinta

Tikëjimo gyvenvieta, aprašyta ir J. W. Goethe’ės kūryboje.
Čia visiems eksperimento dalyviams buvo
numatytas trijų dienų [‘magis] festivalis,
į kurį susirinko apie 2,5 tūkst. jaunuolių.
Tai jau buvo paskutinioji programos dalis.
Čia kiekvienas galėjo palyginti asmeninę
patirtį, įgytą grupelėse, su didelio būrio
bendraminčių patirtimi.
Stovykloje buvo įrengta estrada, kur
koncertavo meninių eksperimentų – choro
ir orkestro – dalyviai. Vyko ne tik koncer
tai, muzika čia mus supo nuolat. Deja, ją
dažnai pertraukdavo lietus. Šventėme Mi
šias, kur puikią homiliją pasakė Vokietijos
jėzuitų provincijolas. Gaila, kad negalėjo
atvykti pats jėzuitų generolas, nes būtų
išvydęs, kiek daug jaunų žmonių suvieni
jo Ignaco dvasia. Generolo laišką mums
perskaitė jo asistentas.
Po festivalio į Pasaulio jaunimo dienas
„įsiliejome“ simboliškai – dviem dideliais
laivais plaukėme Reinu į Boną, kur vėliau
ir apsistojome. Per pačias Jaunimo dienas
viename Kelno parkų veikė vadinamoji
[‘magis] kavinė. Čia ateidavome susitikti
pažįstamų ir pailsėti nuo daugiatūkstanti
nės minios. Šalia buvo bažnyčia, kurioje
jėzuitai laukė ne tik [‘magis] programos
dalyvių. Čia kiekvienas galėjo gauti infor
macijos apie jėzuitų institucijas bei įvairias
bendruomenes, gyvenančias pagal ignaciš
ką dvasingumą.

Grįžtant namo, mūsų grupės jaunimas
kalbėjo, kad [‘magis] eksperimentuose ne
vienas gavo asmeninės, labai praktiškos,
dvasinės patirties. Ypač džiaugėsi tie, ku
rie anksčiau nebuvo susidūrę su jėzuitais.
Vokiečių jėzuitai kaip tik ir siekė Bažnyčia
labiau sudominti studentišką jaunimą, nes
pastebėta, kad net baigusieji jėzuitų mokyk
las studijų metais nuo Bažnyčios atitolsta.
Dabar daugelio požiūris į Bažnyčią pa
sikeitė, tapo pozityvesnis, atsirado noras
dalyvauti jos gyvenime.
Eglė: Niekada nebuvau dalyvausi ne
tik panašiuose eksperimentuose, bet ir Pa
saulio jaunimo dienose. Kadangi baigiau
jėzuitų gimnaziją, žinau, kas yra šv. Ignaco
dvasingumas ir kas yra eksperimentai, tad
tėvams jėzuitams pasiūlius nutariau vykti.
Achene mane paskyrė į socialinį ekspe
rimentą. Kadangi pildydama anketą rašiau,
jog esu lankiusi vaikų namus, turbūt dėl to
į jį ir patekau. Eksperimento grupėje be
mūsiškių dar buvo airių ir kanadiečių. Mū
sų eksperimentas vyko Acheno St. Vinzens
heim ligoninėje, kur gydosi ir gyvena labai
daug neįgalių žmonių nuo septynerių metų
iki gilios senatvės. Dalis neįgaliųjų įsikū
rę netoli ligoninės esančiuose butuose, jų
prižiūrėti ateina ligoninės slaugytojai.
Mūsų dienos programa prasidėdavo
ryto malda. Po pusryčių išsiskirstydavome
į vadinamąsias darbo grupeles. Kadangi

Piligrimystė su
neįgaliaisiais.
Eglė – pirma iš
dešinės
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daug kas nemokėjo vokiškai, o ir neįgalieji
ne visada įstengdavo kalbėti, šių būrelių
tikslas buvo ieškoti kitokių bendravimo
būdų. Vieni su neįgaliaisiais piešė, kiti
dalyvavo teatro ar cirko būreliuose. Nors
dalis neįgaliųjų turėjo intelekto sutrikimų,
jie puikiausiai vaidino, reiškė savo jaus
mus ir nuotaikas. Man su trimis neįgalio
mis mergaitėmis reikėjo ką nors sukurti iš
vilnos, tačiau jos beveik nieko neįstengė,
tad mes tiesiog kartu leidome laiką žais
damos įvairius žaidimus. Po pietų – vėl
panašus darbas būreliuose. Vieną dieną
buvo surengta piligriminė kelionė. Ėjome
per mišką iki Belgijos sienos, nuo pusiau
kelės prisijungė ir neįgalieji. Atrodo, nieko
ypatingo nedarėme – tylomis stūmėme
jų ratukus ar tiesiog laikėmės už rankų,
šypsojomės vieni kitiems, giedojome. Ir
jautėme, kaip gera visiems drauge...
Prieš vakaro maldą rinkdavomės į ap
tarimo ir pasidalijimo grupeles, kuriose
dalyvaudavo ir trys eksperimento vadovai
jėzuitai. Grupelėse galėdavome papasako
ti, kaip išgyvenome dieną. Paskui bandy
davome atpažinti, kokią Dievo žinią šian
dien gavome. Šitose grupelėse jausdavosi
nepaprastas Dievo artumas. Eksperimento
laikas prabėgo itin greitai, net nesinorėjo
išsiskirti.
Šio eksperimento, kaip ir visos [‘ma
gis] programos, tikslas – tobulinti savo
dvasinį pasaulį, labiau priartėti prie Dievo,
juo pasitikėti. Socialinis eksperimentas
man atskleidė, kad kiekvienas žmogus
yra unikalus Dievo kūrinys, kad ir suluo
šintame kūne gyva Jo dvasia. Nereikia
bijoti savo netobulumo, nes Dievas globoja
kiekvieną. Iki tol maniau, kad neįgalieji
yra labai nelaimingi, tačiau dabar supratau,
kad jie gal net ir laimingesni už mus, nes
yra tikri Dievo vaikai. Mums svarbiausia
užmegzti ryšį su jais.
Turbūt labai retai būna, kad galėtum
džiaugtis kiekviena akimirka, o [‘magis]
eksperimentuose mes visi gyvenome šia
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akimirka ir džiaugėmės, kad mums labai
gera... Puiku buvo ir festivalyje ant Lo
reley kalvos – nors smarkiai lijo ir buvo
labai šalta, kai kurie net susirgo, tačiau
vis tiek patyrėme didžiulį džiaugsmą.
[‘magis] man suteikė naujų jėgų. Prieš tai
išgyvenau sunkų gyvenimo etapą ir Dievą
buvau nuo savęs nutolinusi, o dabar jis vėl
labai priartėjo. Palyginti su [‘magis], Jau
nimo dienos buvo tarsi didžiulis jaunimo
festivalis, kuriame smagu, tačiau tokios
asmeninės dvasinės patirties, kokią įgyji
eksperimente, čia gauti negali.
Rozana: Apie jėzuitų rengiamą progra
mą nieko nežinojau ir nelabai kas galėjo
apie ją papasakoti. Tad pačią paskutinę
dieną užsiregistravau labiau dėl Jaunimo
dienų, kuriose iki tol nebuvau dalyvavusi.
Tačiau labai abejojau, ar verta važiuoti,
nes tikriausiai nieko įdomaus nebus. Savo
nuomonę pakeičiau pačią pirmąją dieną,
kai tik nuvykome į Vokietiją. Buvome
labai šiltai sutikti šią programą rengusių
jėzuitų ir jų talkininkų. Kiti programos
dalyviai taip pat buvo labai geranoriškai
nusiteikę. Kitą dieną su 20 piligrimystės
eksperimento dalyvių traukiniu išvykome
į Remageno miestelį. Be mūsų, 6 lietuvių,
grupėje buvo dar 5 libaniečiai ir 5 maltie
čiai, visi labai šaunūs žmonės. Vykome
per kalnus, aplinkui vėrėsi puikūs regi
niai. Man viskas taip pradėjo patikti, kad
vėliau kasdien dėkojau Dievui, jog vis
dėlto susiruošiau į šią kelionę...		
Į mūsų eksperimentą Remagene kartu su
vienu jėzuitu bei jėzuitų biuro darbuoto
ja buvo įsitraukęs ir vietinis protestantų
kunigas. Su juo kasdien eidavome pirkti
grupei maisto. Labai smagu buvo lankytis
vietinėse kepyklėlėse, susipažinti su ten
dirbančiais žmonėmis, dalytis jų paprastu
kasdieniu gyvenimu.
Kaip eksperimente pasireiškė piligri
mystė? Gilesniu Dievo pažinimu, suvoki
mu, kas jis yra mano kasdienybėje. Ir kaip
aš skirtingose vietose, kur keliavome, jį

Tikëjimo gyvenimas

Ant Loreley kalvos...

atrandu, kaip atpažįstu Dievą kitame žmo
guje. Mes, trijų tautybių atstovai, turėjome
skirtingas gyvenimo patirtis. Libaniečiai
žinojo, ką reiškia greta vykstantis karas.
Per jų skaudžią patirtį mokėmės suprasti,
kas yra susitaikinimas.
Kiekvieną programos dieną buvo kas
nors numatyta, pvz., vieną dieną kelia
vome į bažnyčią, stovėjusią ant aukštos
kalvos. Eidami apmąstėme Kryžiaus kelio
slėpinius. Vienas iš mūsų nuolat tapdavo
„akluoju“ – turėdavo eiti užrištomis aki
mis, pasitikėdamas tais, kurie jį veda. Kitą
dieną buvome prie per karą sugriauto tilto,
kur kalbėjomės apie karą ir jo padarinius.
Aplankę buvusios koncentracijos stovyklos
vietą, rašėme tarsi testamentą, kas mums yra
svarbiausia ir ką norėtume palikti po savęs.
Eksperimentui pasibaigus vykome į
Loreley. Šiaip taip užkopę į kalvą su viso
mis kuprinėmis, nuostabios gamtos apsupti
praleidome saulėtą ir šiltą pirmąjį vakarą.
Susipažinome, gėrėme arbatą, įsikūrėme
palapinėse, tūkstantinė minia šlovino Die
vą, paskui vyko koncertas. O kitą dieną
pradėjo lyti. Palapinės ir drabužiai permir
ko, daug kas ir purve išsivoliojo, atrodo,
nuotaika turėjo sugesti, tačiau kažkodėl
niekas nesiskundė. Festivaliui pasibaigus
plaukdami dviem ištaigingais laivais kal
bėjomės, kad mes turbūt vėl čia sugrįžtume
ir pasirinktume tą patį mirkimą lietuje.
Man magis iš tiesų buvo ne daugiau, o
daug, labai daug – tarsi kvadratu ar net

kubu „pakelta“ charizminio atsinaujinimo
diena. Čia aš iš naujo pajutau, kokia bega
linė yra Dievo meilė ir kaip jis mane myli
per paprastus dalykus. Ir kartu viskas pri
klauso nuo manęs, nuo mano santykio su
kitais žmonėmis ir atvirumo Dievui. Kiek
pats atsiveri, tiek ir pasineri į jo gelmę.
To, ką patyriau, net neįmanoma išsakyti
žodžiais...
Užrašė Jūratė Grabytė

[‘magis] malda
Dieve, mūsų Tėve,
Tu visada esi šalia mūsų:
tyloje ir mūsų veiklos triukšme,
vienumoje ar tuomet, kai susitinkame su kitais,
kai jais pasitikime ir kai esame sutrikę.
Leisk mums visuomet Tave atpažinti,
kad galėtume visur Tavęs ieškoti ir Tave rasti.
Kaip savojo artumo ženklą
Tu mums atsiuntei savo Sūnų Jėzų Kristų.
Padėk mums kasdien vis labiau jį pažinti,
kad pasaulį matytume ir vertintume jo žvilgsniu,
kad elgtumėmės taip, kaip jis.
Pripildyk mus savo Šventosios Dvasios,
kad dar labiau mylėtume Jėzų
ir kasdien vis labiau juo sektume.
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Pal. Alberto
Hurtado
Cruchaga, SJ,
paskelbtas šventuoju

Šių metų spalio 23 d., paskutinę Eu
charistijai skirto Vyskupų sinodo dieną,
Vatikane šventuoju paskelbtas socialine
veikla pasižymėjęs kunigas jėzuitas, pal.
Alb ert o Hurt ad o Cruc hag a (Alb ert as
Urtadas Kručaga) (1901–1952). Gyven
damas Čilėje būsimą šventąjį pažinojo t.
Leon as Zaremba, dabar dirbantis Kaune.
Albertas Hurtadas, gimęs Vina del
Mare, Čilėje, tėvo neteko būdamas ket
verių. Motina, turėdama apmokėti skolas,
pardavė namus ir Albertas su broliu Mi
geliu iki 20 metų praleido pas įvairius gi
mines. Nors ir patyrė skurdą bei benamio
dalią, iš savo motinos išmoko, kad „gera
suglausti rankas maldai, o dar geriau jas
išskleidus duoti“.
Gav ęs stip end ij ą, mok ės i Santj ag o
jėzuitų gimnazijoje. Čia įstojo į gimna
zistų sodaliciją (šiandien – Krikščioniško
gyvenimo bendruomenė) ir su kitais jos
nariais sekmadieniais lankė labiausiai
skurstančius žmones. Baigęs gimnaziją,
Albertas iš karto norėjo stoti pas jėzui
tus, bet privalėjo pasirūpinti motina ir
jaunesniuoju broliu. Dirbo popietėmis
ir vakarais, dieną lankydamas Katalikų
universiteto Teisės fakultetą ir toliau glo
bodamas vargdienius. Atlikęs privalomą
karinę tarnybą, mokslus baigė 1923 m.
Tais pačiais metais įstojo į jėzuitų nau
jokyną Čilėje, kurį baigė Argentinoje 1925
m. Dar dvejus metus pasiliko Kordoboje
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studijuoti humanitarinių mokslų. 1927
m. buvo pasiųstas į Ispaniją, Barselonoje
studijavo filosofiją ir teologiją. Kadangi
1931 m. jėzuitai iš Ispanijos buvo išva
ryti, teologijos studijas baigė Belgijos
Liuveno katalikų universitete.
Būdamas gabus ir nepaprastai kruopš
tus studentas, tuo pat metu valstybiniame
universitete įgijo pedagogikos bei psi
chologijos licenciato ir daktaro laipsnį.
Kunigu įšventintas 1933 m. ir iš karto
nusiųstas į terciatą baigti jėzuitų ugdy
mo programos. Tėvynėn grįžo 1936 m.
Paskutiniuosius įžadus Jėzaus Draugijoje
davė 1941 m.
Santjage t. Albertas Hurtadas išplėtojo
plač ią ped ag og in ę veikl ą – dėst ė Šv.
Ign ac o gimn az ij oj e bei kat al ik išk am e
univ ers it et e. Krikšč ion išk o  gyv en im o
bendruomenėms priklausančius studen
tus įtraukė į varguolių religinį švietimą.
Vadovaudamas šv. Ignaco Dvasinėms pra
tyboms, dvasiškai palydėdavo mąstančius
apie kunigo pašaukimą, o pasauliečiams
padėjo suvokti, kas sudaro krikščionio
gyvenimo esmę, kaip krikštas įpareigoja
padėti artimui ir būti dosniam.
Finansiškai pajėgius žmones – ver
slininkus ir darbdavius – skatino imtis
ats ak om yb ės, kad vis uom en ė tapt ų
krikščioniškesnė. Darbininkams padėjo
suvokti, kad darbas yra krikščioniškas ir
nėra atskirties tarp darbo ir krikščioniško

Paðaukimas
gyvenimo, nes „darbininkas pašventina
mas savo darbu“. Taip išaugo Bažnyčios
socialinio mokymo įkvėpta krikščioniška
darbininkų unija (profsąjunga).
Nuo 1941 iki 1944 m. vad ov av o
pas aul ieč ių kat al ik išk ai veikl ai ne tik
Santjago vyskupijoje, bet ir visoje Či
lėje. Būdamas ypač jautrus benamiams
ir bejėgiams, 1944 m. spalį kreipėsi į
rekolekcijų dalyvius, kad šie atsigręžtų į
miesto varguomenę. Didžiadvasiškai at
siliepdami, jie tapo garsiausio t. Alberto
sąjūdžio „Hogar de Cristo“ – „Kristaus
židinys“, kuris rūpinosi ne tik šalpa, bet
ir jaukia, šeimyniška aplinka, – pradi
ninkais. Pirmiausia buvo įkurti namai
jaunimui, paskui – moterims, vėliau –
vaikams. Kai kurie namai tapo reabilita
cijos centrais, kiti – amatų mokyklomis.
Visuose namuose buvo vadovaujamasi
krikščioniškomis vertybėmis.
Šios veiklos sūkuryje t. Albertas tę
sė savo mokslinį darbą: 1947–1950 m.
parašė tris stambius veikalus apie darbi
ninkų unijas, krikščionišką humanizmą
ir krikščionišką socialinį mokymą. 1951
m. t. A. Hurtadas pradėjo leisti žurnalą
„Mensaje“ („Žinia“) Bažnyčios mokymui
aiškinti. Troško, kad katalikiškas leidinys
paveiktų visuomenę, o katalikų veiklą
padėtų nukreipti pagal Kristaus mokymą.
Jo gyvybę per kelis mėnesius pakirto
dvylikapirštės žarnos vėžys. Kentėdamas
skausmus, dažnai sakydavo: „Esu laimin
gas, Viešpatie“. Į Jo namus nukeliavo
1952 m. rugpjūčio 18 d.
1994 m. spalio 16 d. popiežius Jonas
Paulius II t. Albertą Hurtadą Cruchagą,
SJ, paskelbė palaimintuoju.
Jį pažinojusieji matė, kad t. Albertas
yra atviras Dievo Dvasios įkvėpimui ir
tikrai „įsimylėjęs Kristų“, pasiaukojęs
savo Viešpačiui, kaip kviečia Dvasinės
pratybos. Apmąstydamas Jėzaus gyve
nimą, jis žavėjosi, kaip Jėzus dėmesingai
bendravo su žmonėmis, kaip prisiėmė kitų

skausmą ir kančią. Taip jis tapo tikru Jė
zaus mokiniu. Jo siekis gyventi taip, kaip
Jėzus, reiškėsi bendravimu su žmonėmis
ten, kur jie yra. O žmonėms reikėjo tik
ros šilumos, nesavanaudiškos meilės ir
teisingumo.
T. Alberto dvasinė branda ir rimtas
pasirengimas darbui padėjo išlaikyti pu
siausvyrą tarp kunigiško bei jėzuitiško
įsipareigojimo, glaudaus artumo Kristui ir
tarnybos artimui. Jis žinojo, kad per vienybę
su Kristumi atsiduodamas į Dievo rankas
tampa geru įrankiu žmonėms skleisti jo
meilę. Daug valandų praleisdavo melsda
masis, nes norėjo vykdyti ne savo suma
nymus, o ką įkvėps Dievas. Tai suteikė
jam išskirtinio gebėjimo atpažinti tikrąsias
žmonių reikmes ir atsiliepti į jas apdairiai
bei jautriai – panašiai kaip elgėsi Jėzus.
Gaila, kad tokiomis savybėmis pasižymi
anaiptol ne visi dirbantys socialinėje srityje.
T. Alb ert as Hurt ad as ypač vert in o
kasdienę Eucharistiją, valandas praleis
davo adoruodamas Švč. Sakramentą. Jis
tikrai buvo „kontempliatyvus veikloje“.
„Galima sakyti, – rašo Jėzaus Draugijos
generalinis vyresnysis t. Peteris Hansas
Kolvenbachas, – kad t. Alberto dažnai
kartoti žodžiai iš Evangelijos pagal Joną
buvo jo paties gyvenimo švyturys: „Pasi
likite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu.
<...> Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas
duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15,4–5)“.
Iš anglų k. vertė t. Antanas Saulaitis, SJ
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Br. Jonas Minalga, SJ,
70 metų Jėzaus Draugijoje

Jonas Minalga gimė 1914 m. kovo 4 d. Mozūriškių kai
me, Gelgaudiškio valsčiuje, mažažemių šeimoje, kurioje
augo septyni sūnūs ir trys dukterys. Sąlygos buvo sunkios,
todėl vaikams teko piemenauti, o vėliau bernauti pas ūki
ninkus. Jonukas pas kaimynus karvių ganyti išėjo, kai suėjo
septyneri. Sulaukęs aštuonerių priėmė Pirmąją Komuniją,
o kitais metais – Sutvirtinimo sakramentą. Būdamas šešio
likos pas ūkininkus pradėjo tarnauti kaip bernas. Viena iš
Jono seserų įstojo į kazimieriečių vienuoliją. Kartą apsilan
kiusi namie, pakvietė Joną atvykti į Pažaislį, nes seserims
reikėjo darbininkų ūkio darbams. 1934 m. pradžioje Jonas
įsidarbino Pažaislio vienuolyne. Vienas iš jo draugų, kuris
taip pat dirbo vienuolyno ūkyje, jam patarė stoti į Jėzaus
Draugiją. Tad nuvyko į Kauną pas vienuolyno vyresnįjį ir
šis jį priėmė. 1935 m. lapkričio 26 d. Pagryžuvyje įstojo į
naujokyną, kuriam vadovavo t. Paulius Biogneris. 1937 m.
gruodžio 8 d. davė pirmuosius įžadus. Pagryžuvyje dirbo
įvairius ūkio darbus. 1940 m. atvyko į Šiaulius. Čia jam
buvo patikėtos Šv. Ignaco bažnyčios zakristijono pareigos.
Sovietinei valdžiai 1949 m. likvidavus vienuolyną,
broliui Jonui metus teko dirbti Šiaulių medžio apdirbimo
kombinate, pusantrų metų – zakristijonu Vilkijos bažny
čioje. 1951 m. grįžo į Šiaulius. 1956 m. spalio 30 d. davė
paskuti-niuosius įžadus Jėzaus Draugijoje.
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas pakvietė dirbti
zakristijonu. Šias pareigas jis uoliai ir su dideliu atsidavi
mu ištvermingai ėjo iki 1999 m. pavasario, kol susilpnėjo
sveikata, ypač regėjimas.
1999 m. gegužę br. Jonas persikėlė į Kauno jėzuitų
namus. Nepaisydamas nusilpusios akių šviesos ir toliau at
kakliai zakristijonavo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.
2005 m. gegužę po šv. Mišių sukniubo prie altoriaus (lūžo
koja). Teko ištverti sunkią operaciją, tačiau liko prikaustytas
prie patalo. Savo ramybe, kantrumu, maldingumu, atsida
vimu Dievo valiai br. Jonas rodo gražų pavyzdį visiems
Kauno namų gyventojams.
T. Leonardas Jagminas, SJ
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T. Donatas Valiukonis, SJ,
60 metų Jėzaus Draugijoje

Don at as Val iuk on is gim ė 1926 m.
balandžio 27 d. Kaune. Tėvas Pranas – il
gametis Ministro Pirmininko vairuotojas,
motina Ona Motušytė – namų šeimininkė.
Mokydamasis Kauno J. Jablonskio vardo
pradinėje mokykloje priėmė Pirmąją Ko
muniją. Baigęs pradžios mokyklą 1938 m.
įstojo (kaip ir abu vyresnieji broliai) į Kauno
jėzuitų gimnaziją. Joje mokydamasis Kau
no Švč. Sakramento (Studentų) bažnyčioje
priėmė Sutvirtinimo sakramentą.
1944 m. baigęs gimnaziją, kelis mėne
sius gyveno Bajėnų dvare, kuriame koply
čios rektoriumi buvo t. Karolis Garuckas,
SJ. Jam 1945 m. kovą išvykus dirbti į Vil
nių, Donatas irgi persikėlė pas savo tėvus į
sostinę, gydėsi Raudonojo Kryžiaus polikli
nikoje ir patarnaudavo Šv. Jonų bažnyčioje.
1945 m. rugsėjo 1 d. įstojo į Pagry
žuvio naujokyną ir 1947 m. rugsėjį davė
pirmuosius įžadus. Tuoj po įžadų buvo
perkeltas į Vilniaus šv. Kazimiero baž
nyčią, kurios rektoriumi tuomet buvo t.
R. Blažys, SJ. Bažnyčioje dirbo vargo
nininko padėjėju bei ruošėsi filosofijos
studijoms. 1947 m. gruodį buvo perkel
tas į Dūkštą (pas t. Alfonsą Petronį, SJ),
o po kel ių mėn es ių įdarb int as Dūkšt o
miestelio bažnyčioje (tuo metu joje dirbo
t. Aleksandras Markaitis, SJ, o vėliau –
t. Jurgis Čikštė-Šikštėnas, SJ).

1948 m. rugsėjį buvo priimtas į Kauno
kunigų seminariją. 1952 m. rugsėjo 21 d.
Kauno arkikatedroje vyskupas Kazimieras
Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.
1953 m. birželio 3 d. baigęs seminariją
buvo paskirtas į Eišiškių parapiją vika
ru. 1953 m. rugsėjį paskirtas Ignalinos ir
Vidiškių klebonu, 1956 m. – Kazitiškio
klebonu, 1957 m. Vilniaus šv. Kryžiaus
(Kalvarijų) parapijoje – vikaru. 1959 m.
paskirtas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo
prosinodiniu teisėju, 1961 m. – Kalesninkų
klebonu, 1963 m. – Adutiškio vikaru, 1964
m. – Gaidės klebonu, 1980 m. perkeltas
klebonu į Paberžę.
Nus ilp us sveik at ai, po pak art ot in io
prašymo 1988 m. birželio 14 d. atleistas iš
klebono pareigų, persikėlė į Vilnių ir tapo
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo pa
rapijos rezidentu. Po dviejų akių operacijų
1989 m. rugsėjo 24 d. paskirtas tos pačios
parapijos altaristu su pareiga laikinai ap
tarnauti Vilniaus šv. Onos bažnyčią, o pra
slinkus vos mėnesiui – patarnauti Vilniaus
arkikatedroje su vikaro teisėmis.
1990 m. birželio 25 d. atleistas iš ar
kivyskupijos tribunolo teisėjo pareigų ir
pas kirt as Sant uok os ryš io gyn ėj u. Šias
pareigas eina iki šiol.
Nuo 1990 m. liepos 20 d. laikinai aptar
navo Naujosios Vilnios parapiją administ
ratoriaus teisėmis, tų pačių metų rugpjūčio
24 d. buvo paskirtas Vilniaus arkikatedros
altaristu, o spalio 1 d. perkeltas vikaru į
Šv. Rapolo parapiją. Paskutiniuosius jėzui
to įžadus davė 1992 m. balandžio 4 d.
Nuo 1984 m. t. Donatas – Vilniaus arki
vyskupijos Kunigų tarybos bei Konsultorių
kolegijos narys. 1991 m. buvo paskirtas
Lietuvos vyskupų Liturginės komisijos
nariu.
Nepaisydamas silpnos sveikatos, at
švent ęs auks in į kun ig yst ės jub il iej ų ir
vienuolinio gyvenimo šešiasdešimtmetį, jis
uoliai tebesidarbuoja Vilniaus šv. Rapolo
bažnyčioje.
T. Leonardas Jagminas, SJ
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In memoriam

T. Pranas Liuima, SJ
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 „Lū-Y-ma“.
Visas vasaras t. Pranas leisdavo jėzuitų viloje-konferencijų 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 studi-javu
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 rengi-niuose, – tačiau
pažinojo visus Bostono kolegijoje dirbusius lietuvius ar lietuvių
kilmės studentus.
Po šermenų ir laidotuvių Mišių Bostono jėzuitų kolegijos St.
Mary’s Hall rezidencijoje birželio 8 d. t. Pranas Liuima palaidotas
jėzuitų kapinėse Vestone (Masačusetso valstija). Vyresnysis jo
brolis t. Antanas Liuima, SJ, mirė 2000 m.
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In memoriam

Br. Jonas Urmanavičius, SJ

Gyvenime gyvenimo nėra,
Tu ilgesiu liūdnu pamojai.
Sugrįžt, kur Tu, kur meilė ir viltis –
Sugrįžt į prarastąjį rojų.

Anelės Navickaitės ir Vinco Urmanavičių šeimoje 1915
m. vasario 25 d. gimęs, iš keturių vaikų pats vyriausias sū
nus Jonas mokėsi Nemunaičių pradinėje mokykloje, 1932
m. – Kvietiškio žemės ūkio mokykloje. Iki 1936 m. dirbo
tėvų ūkyje. 1937 m. spalio 28 d. įstojo į jėzuitų naujokyną
Pagryžuvyje, kuriam vadovavo t. Paulius Biogneris.
Baigęs naujokyną, liko gyventi Pagryžuvyje, dirbo
ūkio ir įvairius kitus darbus vienuolyne: skalbykloje, san
dėlyje, valgykloje, durininku, paštininku ir kt. 1946–1947
m. – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios zakristijonas,
vėliau – kunigų seminarijos ir jėzuitų namų budėtojas
Kaune. Nuo 1947 m. – Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios
zakristijonas.
Sovietų valdžiai vienuolynus uždarius, br. Jonas įsi
darbino vaistų sandėlyje. Susirgęs reumatu dirbti nebe
galėjo. Sveikatai sustiprėjus liedavo žvakes, padėdavo
zakristijonu dirbusiam br. Jonui Minalgai. 1960 m. Šiaulių
„Nuklono“ gamykloje pradėjo dirbti elektriku, 4 metus
buvo elektrikų brigadininkas. Paskutiniuos įžadus Jėzaus
Draugijoje davė 1956 m. rugpjūčio 15 d.
Paūmėjus poliartritui, išėjo į pensiją ir apsigyvenęs
Kauno jėzuitų namuose atsidėjo maldai už Bažnyčią ir
Draugiją. Devyniasdešimtmetis br. Jonas, ypač pasiligojęs
šį rudenį, mirė spalio mėn. 30 d.
Po laidotuvių Mišių Šv. Pranciškaus Ksavero bažny
čioje lapkričio 2 d. palydėtas į Petrašiūnų kapines, kur
Amžino poilsio atgulė greta kitų čia besiilsinčių tėvų ir
brolių jėzuitų, gyviesiems palikęs pluoštą savo eilių.
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Provincijoje...

  Kun. Artūras Sederevičius –
Jėzaus Draugijos narys

Taip jau nutiko, kad Dievulis, pasitaręs su
mano tėvais, 1972 m. rugsėjo 9 d. nusprendė
mane pakviesti į šį pasaulį. Tačiau nepraėjus
nė keliems mėnesiams teko patirti sunkų gy
venimo išmėginimą – ligą. Artimieji pasakoja,
kad buvau mirties akivaizdoje. Kai gydytojai
tėvams patarė ruoštis laidotuvėms, jie mane
pakrikštijo (per 1972 metų Kūčias).
Toliau – nerūpestinga kūdikystė ir džiugi
vaikystė. Kadangi Voniškių vienkiemyje be
manęs gyveno dar šeši žmogeliai (seneliai,
tėvai ir dvi seserys), džiugaus šurmulio tikrai
pakako. Jei pasitaikydavo, kad kuris nors pa
bardavo, tuoj pat atsirasdavo kas paguodžia.
Gyvenimo patirties ir mokslo sėmiausi Pajotijų
pradinėje ir Plokščių vidurinėje mokyklose.
Artėjant paauglystei, vis labiau kamavo
klausimas, koks turėtų būti tolesnis mano gyve
nimo kelias. Kartą vienas žmogus lyg juokais,
lyg rimtai pasakė: „Tu būsi arba kunigas, arba
gydytojas“. Iš pradžių pagalvojau, kad toks
pastebėjimas neturi jokios vertės, nes gydytoju
negalėčiau būti – esu per daug jautrus (net ir
dabar baisu pažvelgti į švirkštą), o ką kunigai
veikia – neturėjau jokio supratimo. Tačiau su
laukus šešiolikos parūpo išsiaiškinti. Galiausiai
lyg tarp kitko įstrigo viena Katalikų televizijos
studijos laida. Joje dalyvavęs tuometinis jėzuitų
provincijolas Jonas Boruta kvietė jaunuolius
darbuotis Viešpaties vynuogyne. Širdyje pa
jutau norą eiti į tą vynuogyną. Tik nebuvo
aišku, ar Dievulis mane kviečia, ar ne. Pagaliau
nutariau: eisiu, o tas, kuris geriau supranta Jo
kalbėjimą, man pasakys, ar čia mano vieta.
Taip prasidėjo mokslai seminarijoje.
Kadangi buvau labai nedrąsus ir nieko ne
pažinojau, mane globoti ėmėsi linksmuolis
trečiakursis Algis Gudaitis (kiti man sakė, kad
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jis esąs kažkoks jėzuitas). Jėzuitų seminarijoje
tuo metu buvo ir daugiau, bet jie man nekliudė,
nes apie vienuolinį gyvenimą tikrai negalvo
jau. Baigęs mokslus, pradėjau kunigiškąją
kelionę. Viskas buvo įdomu, pasitaikė net
galimybė pusantrų metų padirbėti vienoje
Vokietijos parapijoje. Grįžęs tęsiau studijas
universitete. Tačiau kuo daugiau bendravau
su žmonėmis, tuo labiau pastebėjau, kad
mano paties dvasinį gyvenimą ištinka saus
ra, tad pradėjau ieškoti, kuo jį gaivinti. Be
to, supratau, kad ir kitiems norėčiau padėti
ieškant dvasinio kelio. Studijuodamas uni
versitete Kaune kaip tyčia apsigyvenau pas
jėzuitus. Tad galėjau stebėti jų gyvenimo
būdą. Džiaugiausi jų bendryste ir jaučiau,
kad vis labiau užsikrečiu „jėzuitiškumu“, vis
sunkiau būdavo sugrįžti į savo parapiją, vis
dažniau skubėdavau atgal į Kauną.
Jėzuitams apie tai neprasitariau, nieko
nesakiau ir savo vyskupui. Nutariau metus
tyrinėti šį pojūtį, kad suprasčiau, ar tai tik
„įsimylėjimas“, ar „tikra meilė“. Metams
baigiantis, į Marijampolę vadovauti vyskupi
jos kunigų rekolekcijoms atvyko tuometinis
jėzuitų naujokyno vedėjas t. Aldonas Gudai
tis. Jam ir pasakiau apie savo svarstymus. Jis
pasiūlė atvažiuoti, keletą dienų pagyventi
naujokyne ir pasikalbėti su provincijolu.
Paskui buvo pasiūlyta pasikalbėti su egza
minatoriais. Nekantriai laukiau jų sprendimo,
kurį visi jau žinote.  
Metai naujokyne praturtino naujomis
įžvalgomis ir sustiprino vienuolišką pašau
kimą. Dėkoju Dievui, kuris visus kviečia
dalytis gyvenimo džiaugsmu su juo. Gyve
nimo kelionė tęsiasi, būkime toje kelionėje
bendrakeleiviai.       

...ir kitur
Spalio 2–23 d. Romoje vykusioje XI-oje vyskupų sinodo generali
nėje asamblėjoje, skirtoje Eucharistijai, tarp popiežiaus paskirtų 36
dvasininkų (34 vyskupų ir 2 kunigų), prisijungusių prie 200 atsto
vų iš viso pasaulio Vyskupų konferencijų, vienas iš dviejų kunigų
buvo Jėzaus Draugijos generolas t. Peter Hans Kolvenbach. Be to,
asamblėjos ekspertais (adiutores Secretarii speciales) patvirtinti
šie jėzuitai: Apaštališkosios penitenciarijos teologas t. Ivan Fucek,
Popiežiškojo Grigaliaus universiteto ir Popiežiškojo Rytų instituto
profesorius t. Cesare Giraudo, Teologijos studijų instituto profesorius
t. Alain Matthews iš Belgijos, Rytų kanoninės teisės fakulteto deka
nas ir Popiežiškojo Rytų instituto vicerektorius t. Cyril Vasil.
Rugpjūčio 15 d. savarankiškas Korėjos regionas tapo jėzuitų pro
vincija. Jėzaus Draugijos generolas Korėjos misiją įsteigė 1955 m.
ir ją globoti patikėjo Viskonsino (JAV) provincijai. Prieš 10 metų
Korėja tapo regionu. Naujoji ir kartu 82-oji Draugijos provincija
turi 136 narius (83 kunigus, 38 studentus, 3 brolius ir 20 naujokų).
Liepos 2 d. į sąskrydį „Palikime skurdą praeityje“ (Make poverty
history), vykusį Škotijoje, Britanijos jėzuitų provincija sukvietė 50
tūkst. parapijų atstovų, moksleivių, studentų bei mokytojų. Siekdami
sudominti kuo daugiau žmonių, jėzuitai platino baltas apyrankes su
sąjūdžio pavadinimu. Tą pačią dieną jų bendradarbiai bei bičiuliai
organizavo demonstracijas Airijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Gaja
noje, Trinidade ir Tobage, Barbadose, Zimbabvėje, Zambijoje, Pietų
Afrikoje, Tailande ir Japonijoje. Europos komisijos pirmininkui J.
M. Barrosui buvo įteikti 3 tūkst. vaikų laiškų iš jėzuitų mokyklų
bei parapijų.
Liepos 22 d. Draugijos generolas pasirašė dekretą, kuriuo buvo
įkurta Šiaurės Vakarų Afrikos provincija. Pirmuoju provincijolu
paskirtas 59 metų t. George W. Quigley. Šiaurės Vakarų Afrikos
provincijai priklauso penkios šalys: Nigerija, Gana, Siera Leonė,
Liberija ir Gambija. Šioje provincijoje yra 12 naujokų, 49 scho
lastikai, 2 broliai ir 40 kunigų (21 Afrikos čiabuvis ir 19 atvykusių
Liublianos (Slovėnija) meras įteikė Liublianos premiją Slovėnijos
jėzuitų provincijai, pasižymėjusiai socialinėje, švietimo ir meno srity
se. Pirmąją mokyklą Liublianoje jėzuitai įkūrė dar 1598 m., o miesto
universitetas atsirado iš 1619 m. čia įsteigtos jėzuitų kolegijos.
Visų šešių žemynų jėzuitai turtingiausių pasaulio valstybių vado
vams, susirinkusiems aptarti ekonominių problemų (vadinamajam
„G-8“), pasiuntė raštą ragindami iš tiesų padėti besivystančioms
šalims, spręsti jų užsienio skolų klausimą, plėtoti humanišką tarp
tautinę prekybą, siekti bendradarbiavimo ir ugdyti savo šalių visuo
menės solidarumą su besivystančiomis šalimis.
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Nauji leidiniai
Lothar Lies, SJ
Trumpa  Trej yb ės teo log ija
Jėzus Kristus – prieiga prie triasmenio Dievo
Knygoje, kurią iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas
Šimkūnas, SJ, o išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija,
pateikiama paskaitų, skaitytų Vilniaus universitete 2003 m.
lapkritį, santrauka. Nedidelės apimties leidinyje autoriui,
kuris daugeliui žinomas prieš keletą metų lietuviškai
pasirodžiusiu veikalu „Eucharistija“, rūpėjo paaiškinti
sudėtingos kristologinės bei trejybinės teologijos sąvokas
žmonėms, neturintiems teologinio išsilavinimo, bet tuo
besidomintiems. Šia knyga siekiama pateikti tinkamas
prieigas prie Kristaus, prie Tėvo danguje ir prie Švento
sios Dvasios sampratos.

Mark Link, SJ
Misija
Šventojo Rašto žodžio įkvėpti apmąstymai
„Misija“ – tai antroji programos „Vizija“ dalis, kvietimas
melstis su Šventuoju Raštu, kad XXI amžius skatintų naują
žmonijos šeimos vienybę bei ugdytų jos solidarumą. Kny
gos, kurią iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas,
o išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, skaitiniai parinkti ir
trumpi jų apmąstymai pateikti atsižvelgiant į sekmadienių
skaitinius (B liturginių metų ciklas) ir šiokiadienių pirmuo
sius skaitinius (porinių metų ciklas).

Monique Lorrain
Įžvalg a: kas vyksta m um yse ?
Šis Krikščioniško gyvenimo bendruomenės leidinys,
kurį iš prancūzų kalbos išvertė Jūratė Bieliauskaitė, papil
do „Ignaciško dvasingumo bibliotekėlę“. Tai parankinė
priemonė kiekvienam, kasdieniame gyvenime atliekan
čiam Dvasines pratybas ar tiesiog norinčiam sustiprinti
savo dvasinį gyvenimą, pasinaudojant šimtamete igna
ciškojo dvasingumo praktika.
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Nauji leidiniai
William A. Barry, SJ
Rasti  Diev ą vis ur
Šv. Ignaco Dvasinių pratybų vadovas
Šios knygos autorius – patyręs dvasinis vadovas, vado
vavęs daugybės žmonių rekolekcijoms – nuosekliai, varto
damas šv. Ignaco terminus, aiškina jo Dvasines pratybas,
kaip praktiškai jas atlikti, ir atskleidžia, kaip dalyvau-damas
rekolekcijose paprastas žmogus gali bendrauti su Dievu.
Knygoje gausu naudingų patarimų, kaip per pratybas, pa
sitelkus vaizduotę, pajusti Jėzaus artumą ir jo teikiamas
malones.
Knygą iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas,
išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“.

Metai s u Švent uoj u Rašt u
Skaitiniai kiekvienai dienai.
Maldos apaštalavimo intencijos
Naujus kalendorinius metus vėl galėsime pradėti su jau ketvirtą kar
tą t. Liongino Virbalo, SJ, rūpesčiu parengtu kalendorėliu, kurį šiemet
išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“. Ieškokite knygynuose!

Eina apaštalai su Jėzumi vandeniu ir
nueina, o Petras vis prasmenga. Andriejus
atsisuka į jį ir sako: „Juk liepiau treniruotes
lankyti“.
Tai – viena iš trijų šimtų septyniasde
šimties akimirksnio sąmojo dozių. Tiek
jų pateikta Vilniaus jėzuitų gimnazijos
jubiliejiniame leidinyje Bažn ytiniai 
anekd otai . Anekdotus prieš ketve

rius metus surinkę gimnazijos auklėtiniai
sudarė pirmą bažnytinių anekdotų rinkinį
Lietuvoje. Iki šiol niekas nesiryžo šito da
ryti. Gal bijota prisiliesti prie to, kas šventa
ir nekritikuotina? Ar manyta, kad Bažnyčios
žmonės nemoka pasišaipyti iš savęs? Gal
bažnytiniai anekdotai nekuriami?
Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniai
įrodė, kad bažnytinis sąmojis gyvas. Ir ne
bet koks! Subtilus, juokingas. Pajusti jo
žavesį nėra paprasta. Būtinas tikėjimo tie
sų, Šventojo Rašto, vienuolinio gyvenimo
išmanymas ir, žinoma, humoro pojūtis.
Knygelės forma – kaip senovinių „kan
tičkų“. Įsigyti „Bažnytinių anekdotų“ rinki
nį kviečiami tie, kurie niūrų rudens vakarą,
atsivertę „juoko kantičkas“, norėtų patirti
akimirksnio sąmojo žavesį...
Ses. Edita Šicaitė, SSC
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Nusiðypsokime
Po iškilmingų šv. Mišių jėzuitas
klausia vieną bažnyčios lankytoją,
kaip patikęs jo pamokslas. Žmogelis
atsako: „Tėve, jūsų pamokslas buvo
kaip Dievo išmintis ir Dievo gailes
tingumas...“ Nudžiugęs ir nustebęs jė
zuitas teiraujasi: „Kas gi jus paskatino
taip galvoti?“ – „Ogi pamokslas buvo
nesuprantamas kaip Dievo išmintis ir
nesibaigiantis kaip jo gailestingumas“.

Kas yra rojus? Tai vieta, kur
pamokslauja dominikonas, dva
sios tėvas yra jėzuitas, o liturgija
rūpinasi benediktinas.
Kas yra pragaras? Tai vieta,
kur pamokslauja benediktinas,
dvasios tėvas yra dominikonas, o
liturgija rūpinasi jėzuitas.

Jėzuitas, dominikonas ir atsiskyrėlis trapistas plaukia vienu laivu. Per aud
rą laivas nuskęsta, o trys vienuoliai išsigelbėja ir patenka į negyvenamą salą.
Vaikštinėdami po ją randa butelį. Šį atkimšus, išlenda džinas ir pasisiūlo išpil
dyti po vieną troškimą. Pradeda jėzuitas: „Norėčiau tapti teologijos profesoriu
mi garsiausiame pasaulio universitete“. Džinas tik mosteli lazdele ir jėzuitas
dingsta. Dominikonas taip pat pasako savo norą: „Norėčiau tapti pamokslininku
garsiausioje pasaulio bažnyčioje“. Džinas vėl mosteli lazdele ir šis dingsta. „O
tu ko nori?“ – klausia vieną likusį trapistą. Šis patenkintas atsako: „Ačiū, mano
troškimas jau išpildytas“.

Suklupusi prie šv. Antano altoriaus
moterėlė pusbalsiu maldauja: „Šventa
sis Antanai, šventasis Antanai, suteik
man malonę!“ Pro šalį eidamas jėzuitas
paaiškina: „Brangioji, ne šventasis An
tanas dalija malones, o Jėzus!“ Moteriš
kė eina prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus
ir atsiklaupusi meldžia: „Jėzau, pasakyk
šventajam Antanui, kad suteiktų man
malonę“.

Dal yv aud am i rek ol ek
cij os e par ap ij os kleb on as,
dominikonas, pranciškonas
ir jėzuitas turi prisipažinti,
kok ią did žiaus ią nuod ėm ę
yra padarę. Pradeda klebonas:
„Prisipažįstu, kad retkarčiais
lankausi pas vieną našlę“. Do
minikonas tęsia: „Man dažnai
susvyruoja tikėjimas, abejoju
net svarbiausiomis krikščio
nybės dogmomis“. Pranciš
konas: „Man niekaip nesiseka
gyventi neturtingai, kai tik
gaunu pinigų, išleidžiu juos
savo malonumui“. Galiausiai
prabyla jėzuitas: „Labai gaila,
bet mano didžiausia nuodėmė
ta, kad nemoku saugoti sveti
mų paslapčių“.
Iš italų k. vertė t. Lionginas Virbalas, SJ
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Dėkojame visiems 2% fizinių asmenų pajamų mokesčių sumos
skyrusiems Lietuvos jėzuitų provincijai, atskiroms bažnyčioms
argimnazijoms. Kviečiame ir toliau remti jėzuitų misiją Lietu

Lietuvos jėzuitų provincija

Didžioji g. 34,
LT-01128 Vilnius
Įm. k. 191893936
SEB Vilniaus bankas
Kodas 70440
A. s. LT34 7044 0600 0112 3231
Galėsite paremti:
žurnalo ir knygų leidybą,
interneto svetaines: www.skrynia.lt, www.jesuit.lt;
išsiskyrusiųjų sielovadą, savižudybių prevenciją;
šv. Ignaco Dvasinių pratybų organizavimą;
Druskininkų rekolekcijų namus.

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Didžioji g. 32,
LT-01128 Vilnius
Įm. k. 291812440
SEB Vilniaus bankas
Kodas 70440
A. s. LT84 7044 0600 0110 1282
Galėsite paremti:
per 600 čia ugdomų mokinių;
sporto salės statybą;
mokinių ir mokytojų sielovadą;
stovyklavietės išplėtimą.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia
Didžioji g. 34,
LT-01128 Vilnius
Įm. k. 291310320
SEB Vilniaus bankas
Kodas 70440
A. s. LT08 7044 0600 0045 8376
Galėsite paremti:
sielovadą Šv. Kazimiero bažnyčioje;
jaunimo ir suaugusiųjų
maldos būrelius bei chorus;
bažnyčios stogo ir fasado remontą;
religinės muzikos koncertus.

VšĮ Jėzuitų gimnazija

(buv. Kauno jėzuitų gimnazija)

Rotušės a. 9,
LT-44280 Kaunas
Įm. k. 300109458
Bankas „NORD/LB Lietuva“
Kodas 40100
A. s. LT24 4010 0425 0070 9680
Galėsite paremti:
690 čia ugdomų mokinių;
gimnazijos sielovadą;
priestato statybą;
vertybių ugdymo ir debatų programas.

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
Rotušės a. 7,
LT-44280 Kaunas
Įm. k. 9067565
Bankas „HANSA-LTB“
Kodas 73000
A. s. LT86 7300 0100 0225 1333
Galėsite paremti:
bažnyčios remonto darbus;
chorų ir jaunimo grupių veiklą;
rekolekcijų organizavimą.

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 245,
LT-76343 Šiauliai
Įm. k. 291067110
SEB Vilniaus bankas
Kodas 70440
A. s. LT40 7044 0600 0456 4295
Galėsite paremti:
būsimų jėzuitų ugdymą naujokyne;
bažnyčios remonto ir aplinkos tvarkymo darbus;
rekolekcijų programą jaunimui „Kelias“;
Krikščioniško gyvenimo bendruomenes.
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