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 Ma lo nin go ji Jė zaus Mo ti na, mū sų Mo ti na ir Ka ra lie ne, 
nuo lan kiai pra šo me, už tar ki pas sa vo die viš ką jį Sū nų, kad 
mū sų Vieš pats ir Iš ga ny to jas Tau su teik tų nau jų sū nų Jė zaus 
Drau gi jo je. Glo bok ir ap gaubk sa vo mei le vi sus, trokš tan čius 
sek ti Ig na cu bei jo bi čiu liais ir sie kian čius vi sų žmo nių iš ga ny mo. 
Įsi kū ni ju sio Žo džio Mo ti na, iš girs ki mus ir at si liepk. 
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T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

 Ar te ko gy ve ni me pa tir ti, kad pro tas 
įvykiuspriimairvertinavienaip,oširdis
siūlo visiškai kitokį sprendimą?Galima
sakyti,kadširdismatokitaip,nesjisugeba
netikžiūrėti,betirįsiklausyti.Kartaistik
praėjustamtikramlaikuisupranti,kadtai,
kąpatyrei,ištiesųbuvokitaip,neiliudijo
regimybė.
 ...Mano tėtis, važiuodamas įmiestelį
apsipirkti,pasiimdavoirmane.Visuomet
mėgdavoužeiti į bažnyčią, dienosmetu
jojepasimelsti.Irmanevesdavosikartu.
Nevisadarodydavaudidelįnorą,svarsty
damas,kadšiandiennesekmadienis,tad
nėrakočiaveltuilaikągaišti.Ojeigutuo
metudarrodydavoįdomųfilmąvaikams,
pykdavau,kaddėlšioapsilankymovėluo
simegrįžtinamo.Tuometumanyjesukil
davopaaugliškapriešprieša.Betdabar,kai
tėtismiręs,oašpatsjauketuriasdešimtis
metųnugyvenęs,visaikitaipprisimenujo
maldąbažnyčioje.Žinau,kadjismeldėsi
užmane.Kyladėkingumasužtėtėsmaldą.
Širdistąįvykįpastebėjo,išsaugojo,nors
protastuometprieštaravo...
 Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje
pasakojamaapiedumokinius,išJeruzalės
bėgančiusįEmausą.Jiekupinibaimėsdėl

Šir dis ma to ki taip...
Kad taip tik ra ty la nors kar tą sto tų,
kad vi sa, kas ne tvir ta ir mig lo ta,
nu rim tų, kad ne lik tų triukš mo ši to,
ku rį ju ti mai ke lia iš blaš ky ti, 
kad man kai my nų juo kas ne kliu dy tų, –
ta da tūks tan te rio pai iš mąs ty ti
lig pa bai gos ga lė čiau ta vo min tį,
ta ve pa stver ti (mirks nį, kol šyp sais),
kaip pa dė ką ta ve pa si da lin ti
ir su vi sais. 

Rai ner Ma ria Ril ke

to,kasčiaįvyko,dėlJėzausmirties,dėljo
tuščiokapo.PakelyjeJėzusprisiartinaprie
bėglių.Norsmokiniųakysneatpažinoir
protasnepatikėjotuo,kąmato,vėliauat
sitokėjęjiesakovienaskitam:„Argimūsų
širdysnebuvoužsidegusios,kai jis, t. y.
Jėzus,kelyjemumskalbėjoiratvėrėraštų
prasmę?“Mokiniaiatpažinotai,kąširdis
jaunujautėirkuodžiaugėsi.Jiepaklausė
širdiesirgrįžoįJeruzalę,kadirkitiapie
šįsusitikimąsužinotų.
 Švenčiant trijų jėzuitų – šv. Ignaco,
pal.PetroFaberioiršv.PranciškausKsa
vero–jubiliejiniusmetus,bevisųBažny
čiaiiržmonėmsnuveiktųdarbų,matome
iršiųtrijųšventųjųasmeniniogyvenimo
suDievu,arbajųžiūrėjimoširdimi,vai
sius.Kalbėdamasapiemaldą,šv.Ignacas
Lojola viena svarbiausių laikė dienos
peržvalgąDievoakivaizdoje.Apmąstant
praėjusiądieną,jissiūlobent15minučių
Dievožvilgsniuįvertintitai,kąpatyrėme.
Irtieknedauglaikopakanka,kaiesamesu
Dievu!Paklaustas,kądarytų,jeiguJėzaus
Draugijabūtųlikviduota,Ignacasyrasa
kęs,kadjampakaktųketvirčiovalandos,
kad nusiramintų ir vėl atgautų dvasinę
pusiausvyrą. Paskui eitų pas popiežių ir
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klaustų, kur kitur galėtų būti pasiųstas.
Apie IgnacąAutobiografijospabaigoje
pasakyta:jissutikdavoDievąvisada,kai
norėdavoJįsutikti.
 Prieš atsivertimąPranciškusKsave
ras, kaip ir Ignacas,matė tik pasaulio
garbęiržmoniųšlovę,jossiekėirvienja
gyveno.PadedantIgnacuiatlikęsDvasi
nespratybas,Ksaverasaukojasidėlkitų
žmonių ir vaisingiausią savo gyvenimo
laiką atiduodamisijoms. PerDvasines
pratybas sutiktas JėzusKsavero širdžiai
leidovisiškaikitaippažvelgtiįgyvenimo
vertybes.Širdiespraregėjimaspadėjopa
keistigyvenimonuostatas.
 PetrasFaberisžinomaskaipdaugiausia
išpirmųjųjėzuitųvadovavęsDvasinėms
pratyboms.Jissuprato,kadšiospratybos
–vienasgeriausiųbūdųpraregėti,žmogui
susitikti suDievu.Būtimistiku– taine
viengarsėtiprotoįžvalgumu,betišgyventi
Dievąširdimi,kainebereikiažodžių,kai
buvimassuTuo,kurismyli,teikiapilnat
vę.
 Tikiu,kadkiekvienasgalimeprisiminti,
kaiptikrąjątiesąsavogyvenimeišvydome
širdimi.Tainėrafilosofinissvarstymasar

faktųįvertinimas.Kuolabiaužvelgiamešir
dimi,tuodaugiaumūsųgyvenimeramybės.
Visiškadvasinė ramybė ateina, kai širdis
priimatikrovętokią,kokiajiyra.
 Daugelismąstytojųsutaria,kadto,ko
labiausiatrokštamūsųširdis,ištiesųtrokš
tapatsDievas.Taigi,kuoplačiauatversime
savoširdiesakis,tuolabiaužvelgsimeDie
vožvilgsniuirtuodaugiaumūsųgyvenime
bus ramybės.Asmeniniame, šeimos ar
tautųgyvenimedaugkasbūtųkitaip, jei
žmogusviskąnuolatapsvarstytųširdimi.
 Širdiesakyspadedamatytitai,kąma
toDievas.ŠirdiesmaldapadedaJįsutikti.
ProtaspadedaDievąatrasti,tačiaudažnai
susiduriasuabejonėmis,oširdis,matyda
madaugiau,sutinkapriimtiirpaslaptį.Tad
kasvakarąskirkimebentketvirtįvalandos
maldai ir peržvelkime prabėgusią dieną
taip,kaiptaidarytimumssiūlošv.Ignacas
–tikrainebereikėslauktikeliųdešimtme
čių,kadsuprastumeirpamatytumetai,ką
širdisregijaudabar...
 Pagaliau verta prisiminti ir tai, kad
matyti širdimi–Dievodovana.Tadšios
malonėsmelskim, prašykim, laukim, il
gėkimės...

Be ga lo ge ras ir pa slap tin gas Die ve,
Tu lei di vi sur Ta vęs ieš ko ti 
ir Ta ve su ras ti!
Tu esi tas, ku ris ESI.
Aš esu Ta vo aki vaiz do je.
Aš dė ko ju Tau.
Aš no riu iš lais vė ti, su si tai kin ti ir pa si keis ti.
Tu man duo di dar vie ną ga li my bę.
Tu su tei ki jė gų ei ti Ta vo ke liu ir jį nu švie ti.
Aš gy ve nu per Ta ve, su Ta vim ir Ta vy je.

T.
V
id
m
an
to
Š
im
kū
no
,S
J,
nu
ot
r.
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 Petras Faberis (pranc. Pierre Fav
re) gimė 1506m. pamaldžioje šeimoje
mažameVilaretomiestelyje į rytusnuo
Ženevos,dabartinėjePrancūzijoje,otais
laikais–Savojoskaralystėje.Darvaikys
tėjedidelęįtakąjampadarėdugiminai
čiai–dėdėirpusbroliskartūzai,gyvenę
netolimamevienuolyne.1516m.Petras
pradėjo mokytis pas šveicarą kunigą
PetrąVejardą,supažindinusįsu„Bendro
gyvenimobrolija“–liaudiškuasmeninio
šventumosiekusiusąjūdžiu,kurisvado
vavosi gerai žinomu veikalu „Kristaus
sekimas“. Paauglystėje pradėjo ryškėti
Petrokunigiškaspašaukimas.SavoMe
mo ria le(paskutiniųjųketveriųgyvenimo
metųdienoraštyje) jis rašo:„Kaibuvau
maždaug12metų,ŠventojiDvasiamane
įkvėpėsiūlytismūsųViešpatiesDievotar
nybai.Išėjauįlaukus...Labainudžiugęsir
giliaitrokšdamasmūsųViešpačiuiDievui
prisiekiauamžinąskaistumą“.
 1525m.spalįFaberisišvykoįPary
žiųtęstifilosofijosirteologijosmokslų.
Apsigyveno Šv. Barboros kolegijoje,
kur jo pirmuoju kambario draugu tapo

	 2006-ie	ji	–	ju	bi	lie	ji	niai	Jė	zaus	Drau	gi	jos	me	tai:	mi	ni	me	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa-
ve	ro	ir	pal.	Pet	ro	Fav	ro	500-ąsias	gi	mi	mo	bei	šv.	Ig	na	co	Lo	jo	los	450-ąsias	mir-
ties	me	ti	nes.	Ap	vaiz	dos	va	lia	su	si	ti	kę	Pa	ry	žiu	je,	kur	drau	ge	stu	di	ja	vo,	 ir	 ta	pę	
„bi	čiu	liais	Vieš	pa	ty	je“,	šios	bi	čiu	lys	tės	ska	ti	na	mi,	su	ke	liais	vė	liau	pri	si	dė	ju	siais	
ben	dra	min	čiais	jie	įstei	gia	Jė	zaus	Drau	gi	ją	–	ak	ty	viai	apaš	ta	lau	jan	tį	bū	rį,	ku	ris	
„kuo	la	biau	tar	nau	tų	šlo	vin	da	mas	ir	gar	bin	da	mas	Die	vo	var	dą“.	
	 Nors	Pet	ras	Fa	be	ris	ma	žiau	ži	no	mas	už	sa	vo	bi	čiu	lius	Ig	na	cą	ir	Pran	ciš	kų,	
ta	čiau,	anot	Ig	na	co,	tai	bu	vęs	tik	ras	„Die	vo	žmo	gus“	ir	ge	riau	siai	va	do	vau	da	vęs	
Dva	si	nėms	pra	ty	boms.	Pet	ras	pės	čio	mis	iš	vaikš	čio	jo	Pran	cū	zi	ją,	Vo	kie	ti	ją,	Ita-
li	ją,	Is	pa	ni	ją,	deg	da	mas	troš	ki	mu	dva	si	niais	po	kal	biais	„pa	dė	ti	sie	loms“	ir	itin	
rū	pin	da	ma	sis	„šir	džių	at	si	ver	ti	mu“.	

T. Rex A. Pai, SJ

Faberis,	
pirmasis	Ignaco	bičiulis

PranciškusKsaveras, tokio paties am
žiausispanas,siekęsbažnytinėskarjeros.
1527m., praėjus ketveriemsmetams, į
Paryžių atkeliavęs penkiolikametų už
bičiulius vyresnis keturiasdešimtmetis
Ignacastapotrečiuojutopatieskambario
gyventoju.Petrasbuvopaskirtaspadėti
Ignacuiakademiniuosedalykuose,oIg
nacasgelbėjojamdvasiniamegyvenime.
VisųpirmaPetruireikėjoatsakytiįsvar
biausiąklausimą–koksyrajopašauki
mas:taptivienuoliu,kunigu,teisininkuar
mokytoju?Antrasdalykasbuvojįkankinę
skrupulai.Remdamasissavoskausminga
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patirtimiManresoje,kaijįpatįilgąlaiką
varginoabejonės,argeraiatlikoišpažintį,
Ignacasištiesųgalėjojampadėti.Trečia
pagalbabuvopasiūlymasbičiuliuipasi
tikėtivientikDievu–taipgyvenoirpats
Ignacas.
 Daug vėliau Petras prisiminė: „Mes
dalijomėstuopačiukambariu,tuopačiu
stalu, ta pačia pinigų kasa. Ilgainiui jis
tapomanomokytoju dvasiniuose daly
kuose ir suteikėman galimybę pažinti
Dievo valią ir patį save. Pagaliaumes
tvirtai sutarėme pradėti gyvenimą, kurį
šiandiengyvename–dabartiniaiirbūsimi
nariaiDraugijos,kuriosesunevertas“.
 1533m.birželįmirusmotinai,Faberis
nuvykoaplankytitėvoirbrolių.Šešismė
nesiusviešėdamasnamuose,susitikosavo
draugąKlaudijųDžei,1528m.įšventintą
kunigu.1534m. sausįgrįžęs įParyžių,
Ignacuivadovaujant,FaberisatlikoDva
sinespratybas.Kunigubuvoįšventintas
gegužės 30 d., pirmąsiasMišias šventė
liepos22d.Petras rašė:„Niekadnebū
siuvertasJam(kunigystėje)tarnauti,nei
būsiuvertas Jopašaukimo,nes tai toks
didispašaukimas,kadįjįturėčiaunuola
tosatsilieptivisomissavokūnoirsielos
pastangomis“.
 TuometuIgnacas„laimėjo“darpenkis
bičiulius–keturisispanus(PranciškųKsa
verą,JokūbąLainezą,AlfonsąSalmeroną,
MikalojųBobadilą)irportugalą(Simoną
Rodrigesą).1534m.rugpjūtįvisi,išskyrus
PranciškųKsaverą,Ignacuivadovaujant,
jaubuvoatlikęDvasinespratybas irnu
sprendęgyventiEvangelija.Rugpjūčio15
d.mažojeMonmartrokoplyčiojevienin
telioišjųbūreliokunigoFaberioaukoja
moseMišiosejiedavėįžadusneturtubei
skaistumusektiKristumiirvyktiįJeruzalę
atverstiturkų.JeiguįJeruzalękeliautibūtų
neįmanoma,tuometvyktųįRomąirsavo
tarnystępasiūlytųpopiežiui.Norsdarne
buvomąstoma apie JėzausDraugiją, šis
septynių bičiulių įsipareigojimas tapo

svarbiausiujospriešistorėsįvykiu.
 Kadangi Ignacas nuolat sirguliavo,
gydytojai ir bičiuliai jampatarėvykti į
Ispaniją, tėviškėje atgauti sveikatą bei
aplankyti savo bičiulių šeimas.Likusio
būreliovadovu IgnacaspaskyrėFaberį.
1535–1536m. jie tęsėmokslus ir keti
nosusitiktisuIgnacuVenecijoje.Išten
laivuturėjoplauktiįŠventąjąŽemę.Per
tąlaiką,Faberiuivadovaujant,Dvasines
pratybasatlikoKlaudijusDžeiirdardu
prancūzai studentai – 1524m. kunigu
įšventintasPaskalisBroetasirJonasKo
diuras.Visitrysprisijungėpriebūrelio.
 1536m.devynibendraminčiaiišvyko
išParyžiausirsusitikojaumetusVene
cijojegyvenusįIgnacą.Čiajiepatarnavo
kelioseligoninėse–valėpatalpas,slau
gė ligonius, laidojomirusiuosius. 1537

m. gavę popiežiaus leidimą keliauti į
ŠventąjąŽemę,išsisklaidėpoVenecijąir
apylinkes,laukdamilaivo.Betdėlkarosu
turkaistaismetaislaivaineplaukė.Todėl
bičiuliaiprisistatėpopiežiuiPauliui III,
kurisjuosmaloniaipriėmė.AnotFaberio,
„mumsbuvosuteiktaišskirtinėmalonė,
tapusimūsųDraugijoskertiniuakmeniu.
Viešpatsnorėjo,kadpopiežiusmuspri
imtųirbūtųpalankusmūsųpasiūlymui“.
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Tar	nys	tė
 Italijoje. 1539m. balandį popiežius
pasiuntėFaberį irLainesąpadėtikardi
noluiFilonarduireformuotiiratnaujinti 
Bažnyčios gyvenimą Parmoje, šiaurės
Italijoje. Faberis vadovavo individua
liomsirgrupinėmsPratyboms.Kaikurie
jųdalyviaivėliauvedėPratybaskitiems.
Perdevynismėnesiusvisomiesto„religi
nisuolumastapodidesnisnegubetkada
anksčiau“.IšvykdamasišParmos,Faberis
palikonaudingųnuorodų,kaipšįuolumą
išlaikyti, ypač didelį dėmesį skirdamas
„sąžinėsperžvalgai,išpažinčiai,medita
cijai,maldaiirgailestingumodarbams“.
KitasgerasvaisiusgimstančiaiDraugijai
buvogrupėpuikių jaunųvyrų,norinčių
įjąįstoti.Vienasišjų–AntanasKrimi
nalis,vėliaunuvykęsįIndijąir1549m.
tapęspirmuojuDraugijoskankiniu.
 Vokietijoje. 1540m. Faberis popie
žiaus buvo paskirtas lydėti ispaną pa
saulietį teologą PetrąOrtisą įVormse
rengiamąkatalikųirliuteronųpasitarimą,
turėjusįįvyktikitaismetais.Petrasmažai
dalyvavo katalikų ir liuteronų pokal
biuose, bet labai sėkmingai patarnavo
katalikams, stiprindamas jų tikėjimą,
ragindamasdažnaipriimtisakramentus,
vadovaudamas kelių įtakingų asmenų
Dvasinėmspratyboms.Draugesudr.Or
tisulankydamaskitusVokietijosmiestus,
Faberisrašėapiesavodidįtroškimąre
formuotikunigųgyvenimą:„O,kad tik
Dievasduotųirkiekvienamemiestebūtų
duartryskunigai,negyvenantyskonku
binatearviešainenusikaltę,betdegantys
uolumusieloms.Neabejoju,kadtuomet
suViešpaties pagalba paprasti žmonės
būtųsugrąžinti...Jienuklystanetiekdėl
liuteronųmokymoarjųdaromoįspūdžio,
betkaiptikdėlblogumotų,kurieturėtų
būtipavyzdingaiuolūs“.Faberisparašė
„Katalikųkatekizmą“irsavodvasiniams
draugamspalikodaugpatarimų.Tarpjų
– siūlymas kuo dažniaumelsti: „Tėve,

JėzausvardusuteikmumsDvasią“,tin
kantisiršiandien.„Išvisųtų,apiekuriuos
taurašiau,aratlikusiųDvasinespratybas,
arkažkadabuvusiųmanodvasiniaissū
numis, nė vienas, kiek žinau, neatkrito
ir nenustojo uolumo“, – rašė Faberis
Ignacui.PirmojiKatalikųBažnyčiosVo
kietijojeatsinaujinimo, tikrosreformos,
banga–didžiulisFaberiodarbas.
 Ispanijoje.1541m.keliaudamisudr.
OrtisuIspanijoslink,dėlPrancūzijosirIs
panijoskarobuvosuimtiirįkalintiLione.
KalėjimePetrasmeldėsiužsavokalinto
jusbeivalstybių irBažnyčiosvadovus,
„nekreipdamasdėmesioįjųsilpnybes“.
 Kitose šalyse. 1542m. sausį Fabe
ris su savo bičiuliaisDžei ir Bobadila
popiežiausvėlbuvopasiųsti įVokietiją
sustiprinti ir įtvirtinti dvasinio katalikų
atsinaujinimo.BalandįatvykęsįSpeyer,
labaisėkmingaiteikėdvasiniuspatarna
vimus.Jotroškimasrastidaugiaubendrų
šiaitarnysteiišsipildė,kaiduispanaika
pelionai,imperatoriausKarolioVdukrų
infančiųpasiųstijampadėti,labaiuoliai
atlikoPratybasirįstojoįDraugiją.
 Išskirtinis Faberio „laimėjimas“ bu
vo PetrasKanizijus. SusitikęMaince,
jie „vienas kitame atpažino savo paties
troškimųiridealųatspindį“.AtlikęsDva
sinespratybas,persavo22ąjįgimtadienį
1543m. gegužę jis irgi prisidėjo prie
Draugijos.VėliauKanizijustęsFaberio
darbąirvadovausreformaitarpvokiškai
kalbančiųjųkatalikų.
 IgnacopasiųstaskeliautiįPortugaliją,
Liuvene (Belgija) Faberis susirgo.Gy
dėsitrismėnesius.Tuometujisirgidaug
kamdvasiškaipadėjo.GrįžoįVokietiją
prašydamasjėzuitų,kadjie„būtųšventi
vyrai,savopavyzdžiugalintysištirpdyti
šiųsričiųdvasinįšaltį,[...]kadjiekasdien
aimanuotų,melstųsi,raudotųirmirtųuž
šiuosžmones“.
 Pakviestas Portugalijos karaliaus,
1544m.rugpjūtįFaberisatvykoįšiąšalį
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ir čiaišbuvošešismėnesius.Daugiausia
laikopraleidosugausiujėzuitųstudentų
(scholastikų)būriuKoimbrojeirEvoroje,
juosmokydamas irdvasiškaipalydėda
mas.Draugijai pelnė ir daug nuostabių
pašaukimų, įskaitant dubroliusBareto,
vėliaupasižymėjusiustarnybaEtiopijoje
irGojoje.
 1545m.kovąFaberisnukeliavoįVal
jadolidąIspanijoje,kurrado„labaidaug
žmonių, jautriųdvasiniamspokalbiams“,
–daugiaunegubetkurkitur.Draugesu
AntanuAraosu,dosniaipadedantPortu
galijos jėzuitams, įsteigė jėzuitųnamus
Alkaloje,ValjadolideirBarselonoje.
 Popiežiausprašomas,labaisėkmingai
IspanijojedirbusįFaberįIgnacaspasiuntė
įTridentosusirinkimą.ŠisįRomąatvyko
1546m.liepos17d.Perseptyneriusme
tusįvairioseEuroposvalstybėseFaberis
nukeliavoper10tūkst.kilometrų.Būda
masnepaprastaiišvargęs,rimtaisusirgo.

Liepos31d.atliko išpažintį,kitądieną
išklausėMišių,priėmėKomunijąbeiLi
goniųpatepimąirrugpjūčio1d.popietę
ramiaimirė. Ispanijos ir Portugalijos
jėzuitamsIgnacasrašė:„MagistruiFabe

riuiiškeliavusiššiovargingopasaulioį
būsimąjį,mesčia,Romoje,esamekupini
tikrosvilties.Tiksliau,esametikri,kadiš
savovietosdangujejismumsžemaipadės
daugdaugiau,negubūtųpadėjęslikdamas
čia,irtuodžiaugiamės“.

Bū	do	sa	vy	bės
 Nuostabus švelnumas.Tą patirdavo
kiekvienassutikęsFaberį.Vienaspirmųjų
jobičiuliųSimonasRodrigesas,praėjus
daugeliuimetųpoFaberiomirties,rašė:
„Bendraudamas su žmonėmis jis buvo
ypačdžiugus irmalonus; tiekmalonus,
kad ligi šios dienos nesu sutikęs kito
tokiomieložmogaus.Vienuarkitubū
du jis susidraugaudavo su žmonėmis ir
visa savo elgsena bei žodžių švelnumu
jųsielasneišvengiamaipatraukdavoprie
Dievomeilės“. „Jis – tai siela, kupina
maloningumo“, – sakėAntanasArao
sas, dirbęs su Faberiu Portugalijoje ir
Ispanijoje.Jisbuvęstoksnuoširdus,kad
žmonėspriejoliptelipo.Faberistvirtino,
kad „klaidatikių“ neįmanoma nugalėti
jėgaarargumentais,otik„žmogiškumu
irsupratingumu“.Joteiginys,kad„žmo
nėsužmiršta,kasbuvosakytaardaryta,
betniekadaneužmiršta,kaipjiemsleidai
pasijusti“, bei nuostabus jo gyvenimo
pavyzdysirmumsparodo,kaipturėtume
bendrautisužmonėmis.
 Dvasiniai pokalbiai.Malonaus Fa
beriobūdo,žmogiškosšilumosiršven
tumopatraukti žmonės be vargo galėjo
jamatsivertiirpasinaudotiišmintingais
jopatarimais.Trumpa, tačiau labaivai
singa jėzuito veikla labiausiai reiškėsi
perasmeniniussusitikimus.ČiaFaberis
uoliai sekė Ignacu,dvasiniuspokalbius
laikiusiu itin svarbia tarnyste. Jo ypa
tingą atsidavimą puikiai jautė įvairių
socialiniųsluoksniųirtautybiųžmonės.
Tie, kuriems teko su Faberiu bendrauti
asmeniškai, būdavo taip paveikti, kad
sugebėdavopašalinti betkokiaskliūtis,
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ikitoltrukdžiusiasjiemssektiKristumi.
Jisnesmerkėirneteisėsavopašnekovų,
sakydamas,kad„reikėtųužvertidurisbet
kokiomsmintimsapiežmoniųblogybes.
Verčiauturėtumerastitamblogiuipatei
sinimą,stengtisjįišsiaiškintiirmaldoje
svarstyti, suDievu kalbėtis apie jame
randamągėrį“.
 Dvasinės pratybos. Kur tik Fabe
ris keliavo, visur rado žmonių, norinčių
dalyvautiDvasinėse pratybose, ir joms
vadovavo.Patirtis,darParyžiujegautaiš
Ignaco, stiprusasmeninis ryšys suKris
tumi ir supratingumo dovana leido jam
rinkti„gausųvaisių“tarppačiųįvairiausių
žmonių.Kaikuriejųsavoruožtupradėda
vo vadovauti rekolekcijoms, vedusioms
į tikrą ir ilgalaikę gyvenimo permainą.
ApiesavodarbąVokietijojeFaberisrašė:
„Kone visa, kas nuo tada gera nuveikta
Vokietijoje,įvykodėlšiųPratybų“.Kadjų
vaisiaiišliktų,davėpraktiškųnurodymų,
ypačapiemaldą,sąžinėsperžvalgą,išpa

žintį irKomuniją.Draugui kunigui apie
išpažintį rašė: „Klausydamas išpažinčių
turėtumvisadabūtinuolankusirkuklus,
išlaikydamasšvelniądvasią,niekadane
leisdamaspasireikštikartėliuiarįkyrumui
dėlpenitentoelgesio.Niekadaneturileisti
šiamedidžiameiršventamedarbeatsirasti
susierzinimui,nesmesesamevietojeKris
taus,kurisnešapasaulionuodėmę“.
 RastiDievąvisuosedalykuose.Labai
veiklus ir drauge itin pamaldusFaberis
sugebėdavo visur atpažintiDievą bei jo
veikimą. Ignacui vadovaujant, to jis iš
mokoParyžiuje,oįgūdispertuosmetus
sutvirtėjo.VienasžymiausiųXXa.jėzuitų
dvasingumotyrinėtojųiržinovųJ.deGui
bertteigia:„Ištikrųjųjisgyvenoniekuo
kitu,vientikmalda.Taibuvogiliiratvira,
begalodžiaugsminga,pasitikinti,dėkin
ga ir atsidavusimaldaTrejybei,Kristui,
DievoMotinai,šventiesiemsirangelams.
Taibuvomalda,kuriosnenutraukėbeat
vangos keliaudamas. Iš prigimties buvo
kontempliatyvus“, arba, kaip šiandien
sakytume,kontempliatyvusveikloje.Bet
kokiojesituacijojejissugebėdavovisiškai
pasitikėtiDievu, uoliai trokšdamas visa
daryti„vientikDievui,mūsųViešpačiui“.
Tai pasireiškė nesavanaudiška tarnyste,
niekadaneieškančianaudosaršlovėssau,
beatodairiškuklusnumu,artumukūrinijai,
ypačjįsiejusiaisuDievu.PetroFaberio
gyvenimasmumsatskleidžia,kaipradika
liaijisgyvenoEvangelijairevangeliniais
palaiminimais.Petras taikliai apibūdino,
kokie turėtų būti visų laikųDraugijos
nariai.Tai–žmonės,„įsišaknijęDieveir
visiškaiatsidavękitiems“.

T.RexA.Pai,SJ,–buvęsIndijosirMadu
raijėzuitųprovincijolas,veiklusrekolekci
jųvadovasirdvasinispalydėtojas.Gyvena

TamilNadu,Indijoje.IšIndijosjėzuitų
žurnalo„JIVAN“,200602,

iš ver tė t. An ta nas Sau lai tis, SJ

Tikëjimo gyvenimas
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				Va	do	va	vi	mas	re	ko	lek	ci	joms
 Jėzuitų apaštališkoje veikloje svarbią
vietąužimavadovavimas rekolekcijoms.
Todėlokupacinėsvaldžiosišsklaidytijėzui
taistengėsinetikrengtirekolekcijassavo
parapijose,ypačperadventąirgavėnią,bet
rūpinosi,kadvyktų irkeletodienųarnet
savaitėsrekolekcijos,žmonėmsatsitraukus
nuokasdieniųdarbųirveiklos.Jėzuitaivado
vavojaunimo,kunigų,įvairiųkongregacijų
seserųvienuoliųrekolekcijoms.
 Metinėsseserųrekolekcijos(trunkan
čiosikiaštuoniųdienų)paprastaivykdavo
vasarą.Dirbančiosseserysjomsskirdavo
dalįsavoatostogų.Rinkdavosimažomis
grupelėmisparapijųbažnyčiosearklebo
nijose,savobutuose,nuošaliosegiminai
čiųsodybosearbadidesniuosemiestuose
(Vilniuje,Kaune, Šiauliuose).Tekdavo
patirti daug nepatogumų dėl nakvynės,
valgio,ankštųpatalpų.Beto,reikėjoimtis
įvairių atsargumopriemonių, kad nesu
keltųįtarimokaimynamsarpašaliniams.
Tačiau,nepaisydamosvisųnepatogumųir
pavojų,seserysbūdavolaimingos,galėda
mosdvasiškaiatsinaujinti.
 Rekolekcijomsvadovavokunigai jė
zuitaiSigitasTamkevičius (dabarKauno
arkivyskupasmetropolitas), JonasLauriū
nas,JonasBoruta(dabarTelšiųvyskupas),
AlgirdasPaliokas,PranciškusMasilionis,
JonasDanyla,JonasLauriūnas,PetrasLyg
nugaris,AntanasŠeškevičius,Leonardas
Jagminas,JonasZubrus,VytautasMerkys,
AlfonsasPetronis,GerardasDundairkiti.

Jė	zui	tai	oku	puo	to	je	
Lie	tu	vo	je	(1940–1990)
(Tęsinys)

Li	te	ra	tū	ri	nis	pa	li	ki	mas
 Sovietinėsokupacijosmetaistikinčių
jųdvasiąjėzuitaistiprinonetikžodžiu,
betirraštu.Atsidūręmažoseparapijose
rašėknygas,vertėkitųautoriųveikalusį
lietuviųkalbą.
 T.BenediktasAndruškabuvoparašęs
577puslapiųautobiografiją–dienoraštį,
kurįsaugumoorganaisunaikino.Taippat
parašėapybraižąapiesovietinęsantvarką
„Raudonasismaras“.T.StanislovasGruo
dis parašė knygą kunigų rekolekcijoms
„NuošalusisTaboras“, plačiajai katalikų
visuomenei–„Keliasįšviesą“ir„Šviesa
išaukštybių“(2dalys),apybraižas„Ate
istų siautėjimasLietuvoje ir jo skaudūs
padariniai“,„Žvilgsnisįateitį“,„Naujieji
laikaiirBažnyčia“,„Kvapnūskrikščiony
bėsžiedai“.
 Labaigausus t.AleksandroMarkaičio
literatūrinispalikimas.Jisparašėtriskonfe
rencijųciklusapieViešpatiesJėzauskančią
„Ave crux spesunica“, taippat parengė
praktiškųpatarimųpluoštąmaldaiugdyti
„Sielostėviškė“,praktinįvadovąsakyklojeir
klausykloje„Jaunamkuniguiįtalką“,parašė
knygą„Kunigystėskilnumas“,autobiogra
finęapybraižą„Amžinai jaunakunigystės
laimė“irdaugelįkitųveikalų.Taippatrengė
medžiagąrekolekcijoms,vertėreliginęlite
ratūrąiškitųkalbų.
 Ilgasirt.PranciškausMasilioniokūry
bossąrašas.Tai–medžiagaaštuoniųdienų
rekolekcijoms„MeilėsMagnificat“,„Kon
ferencijos“(2dalys),„Malda“(2dalys),

T. Le o nar das Jag mi nas, SJ
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„Eucharistinis Jėzus“, „Marija“, „Mintys
apie kunigystę“, „Tikėjimo pagrindai“,
keletas poezijos rinkinių, pjesės religine
tematika,straipsniaiaktualiomistemomis.
 T.JonasLauriūnasparašėkeliasdešimt
tomųpamokslų.Kadangipamokslaibuvo
geraiparengti,savilaidosbūdupaplitopo
visąLietuvą,jaismielainaudojosikunigai.
Be to, t.Lauriūnasparašėknygąkunigų
rekolekcijoms„Kadkūrentųsiugnis“,vie
nuoliųrekolekcijoms–„ĮHorebokalną“,
keletąapologetiniųirdaugkitųveikalų.
 T.AntanasŠeškevičiusrengėmedžia
gąseserųvienuoliųbeikunigųrekolekci
joms.Taippatparašė7dvasiniodienoraš
čiotomus„Mąstymųmintys“.T.Karolis
Garuckas parengė apmąstymų rinkinį
„Krikščionistėvynėje“,knygąkunigųre
kolekcijoms„Didysismenas“.T.Romual
dasBlažystaippatparašėknygąkunigų
rekolekcijoms„Mintyssusikaupimui“bei
„Šv.IgnacoLojolosgyvenimaspagalisto
riniusšaltinius“,t.JonasPaukštys–apy
braižas„Žosistai“(apiejaunųjųkatalikų
sąjūdįJOC),„Gyvosiosdvasioskunigas“
(apiekun.EdvardąPoppé(1890–1924).
 T. JonasDanyla suredagavo Jėzaus
Draugijos52jųregulųkomentarus,parašė
trijųtomųdvasinįdienoraštį(1970–1990
m.)
 T.BoleslovasBabrauskas,dirbdamas
VidurinėjeAzijoje,Celinograde,parengė
katekizmąvietos gyventojams, tikėjimo
tiesųžinynąrusųirlietuviųkalbomis„Ką
privaložinotikiekvienaskatalikas“.Leido
maldaknygesrusųkalba,kuriassupagalbi
ninkaisdidžiulėmissiuntomisgabendavo
įSibiroplatybes.
 Br.AnastazasJanulis,netirbūdamas
lageryje, kūrė eiles, kurias siųsdavo bi
čiuliams.Eilėraščius taip pat rašė ir br.
JonasUrmonavičius.Yraišlikęseptynijo
poezijos sąsiuviniai.Atsiminimų knygą
apiekaroirpokariometųišgyvenimusyra
parašęsdiak.VincentasBiekša.
 Išminėtų irdaugeliočianeišvardytų

veikalų išleisti tik t.Gruodžio „Atsimi
nimai“, t.Masilionio poezijos rinkinys
„Peraukasįgarbę“,br.Januliopoezijos
rinkinys„Gyvenimoaidai“irt.Lauriūno
pamokslų rinkinys „Nueisime ten, kur
žiūrim“.Kiti skaitytojus pasiekdavopa
daugintispausdinimomašinėlearbatebėra
rankraščiai.

Po	grin	džio	spau	da
 Katalikų Bažnyčia Lietuvoje buvo
vienintelė organizuota sovietų režimui
nepavaldiinstitucija.Pasibaigusginkluo
tampasipriešinimui,visossovietųvaldžios
aparatopastangosLietuvojemestosBaž
nyčiaipalaužti,ypačišvidaus.Suvaržyta
kunigųseminarijosveikla.Kasmetmirda
vokelios dešimtyskunigų, o seminarija
galėdavopriimti tikpopenkisklierikus.
Sovietiniais įstatymais ir instrukcijomis
kunigussiektauždarytiklebonijose:jiems
draudžiamalankytiparapijiečius,katechi
zuotivaikus.Nepaklususiemsgrėsėbaus
mėsnuouždraudimoeitikunigopareigas
iki įkalinimo (už vaikų katechizavimą
buvo nuteisti kun.AntanasŠeškevičius,

Leidinio„Tiesoskelias“,kurįrengėt.J.Zubrus,Nr.
11turinys.1979m.



11

Istorija ir mes

SJ,kun.JuozasZdebskisirkun.Prosperas
Bubnys).Tikintiesiemstrūkobūtiniausių
dalykų:katekizmų,maldaknygių,netroži
niovėrinių.Nuovisintensyvesniovaldžios
spaudimoKatalikųBažnyčia privalėjo
gintisbeiginti tikinčiuosius,Lietuvos ir
pasauliovisuomeneiatskleisdamaneleis
tinusvaldžiospersekiojimus.
 Uolesnių kunigųbūreliuose pradėtas
svarstyti pogrindžio spaudos klausimas.
Buvo reikalingas leidinys, kuris žadintų
tautinį, ypač religinį sąmoningumą, at
spindėtų katalikų gyvenimo problemas.
Pogrindžioleidinioidėjąįgyvendinokun.
SigitasTamkevičius, SJ, gavęs vyskupo
tremtinioVincentoSladkevičiaus,MIC,
irjėzuitųprovincijolot.JonoDanylospri
tarimą.1972m.kovo19d.išėjopirmasis
„LietuvosKatalikųBažnyčioskronikos“
numeris.Jįparengėpatsvyriausiasisredak
torius–kun.S.Tamkevičius.Šisrašomąja
mašinėlespausdintasleidinyspasirodydavo
ganareguliariai,kasdutrysmėnesiai.Iki
Atgimimoišėjo81numeris(paskutinysis
datuotas1989m.kovo19d.,taigi„Kroni
ka“ėjolygiai17metų).
 Pradėjusleisti„LKBKroniką“,reikė
jo bendradarbių. Į talką atėjo lituanistas
KazimierasAmbrasas (vėliau įstojęs į
JėzausDraugijąirtapęskunigu),vienuo
lėsseserysElenaŠuliauskaitė,Bernadeta
Mališkaitė,OnaKavaliauskaitė,Birutė
Briliūtė,taippatbr.AnastazasJanulis,SJ,
JuozasGražys,PetrasPlumpa,Virgilijus
Jaugelis, JonasKastytisMatulionis, SJ,
VladasLapienis,PovilasBuzasirkiti.Visi
jiebuvoidealistai,kuriemsrūpėjobentkuo
norspasitarnautiBažnyčiaiirtėvynei.
 Per dešimt pirmųjų „Kronikos“ gy
vavimometų už šio leidinio platinimą
ir dauginimąbuvo suimta ir nuteista 14
asmenų.Tarpjų–dujėzuitai:t.J.K.Ma
tulionisirbr.A.Janulis.O1983m.gegužės
6d.suimtasiršešeriemsmetamslaisvės
atėmimogriežtojorežimopataisosdarbų
kolonijojebeiketveriemsmetamstremties

nuteistas„Kronikos“steigėjasirilgametis
redaktoriuskun.S.Tamkevičius,parengęs
jau57tą„Kronikos“numerį.
 Tolesnį„Kronikos“redagavimąperė
mėkun.JonasBoruta,SJ,talkinoseserys
vienuolės.Kritiškaismomentais„Kroni
kos“leidėjaisusilaukdavopagalbosiškun.
JuozoZdebskio,kun.AntanoGražulio,SJ,
EucharistinioJėzausseserųkongregacijos
vyresniosios JulijosKuodytės.Moralinę
irmaterialinę pagalbą teikė vyskupai J.
SteponavičiusirV.Sladkevičius.
„Kronika“buvotautinėsbeireliginėsgy
vybės apraiška, taip pat ir kovos būdas
prieš okupantų kėslus.Vakarus pasiekęs
leidinysleidopasauliuipažintitikrąjįso
vietųsantvarkosveidą,nesnuplėšėmelo
uždangą,kuriabuvonorimapridengtiTau
tosirBažnyčiosdvasinįgenocidą.
 1975m. „LKBKronikos“ redakci
ja pradėjo leisti tautinės krypties leidinį
„Aušra“.Pirmuosiusnumerius redagavo
kun.S.Tamkevičius.Nuo6to numerio
„Aušros“redagavimąperėmėirikiAtgi
mimo leido kun.LionginasKunevičius.
Išėjo 61 „Aušros“ numeris. „Aušrą“ ir
„Kroniką“redaguotiaktyviaipadėjokal
bininkas,tuometinisVilniausuniversiteto
dėstytojasdr.K.Ambrasas.
 1977m. pradžioje pasirodė pirmasis
„Tiesoskelio“numeris,skirtaskunigams.
IkiAtgimimojįleidokun.JonasZubrus,
SJ.Išėjo32numeriai.Norsirpasiekdavo
negausųkunigųbūrį, leidinysteikėnau
dingųsielovadospatarimų,paskatinimų,
gausiosinformacijosapieBažnyčiąšiuo
laikiniamepasaulyje.

Ka	ta	li	kų	ko	mi	te	tas	ti	kin	čių	jų	
tei	sėms	gin	ti

 1978m.lapkričio13d.Lietuvojeįsi
kūrėKatalikųkomitetastikinčiųjųteisėms
ginti. Jį sudarė kunigaiAlfonsas Sva
rinskas, SigitasTamkevičius, SJ, Juozas 
Zdebskis,JonasKauneckas(dabarPane
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vėžiovyskupas)irVincasVėlavičius.Tai
buvo ne pogrindinė, o viešai veikianti
organizacija,paskelbusišiuossavoveiklos
tikslus: atkreipti sovietinės vyriausybės
dėmesį įBažnyčios ir atskirų tikinčiųjų
diskriminavimą; informuoti Bažnyčios
vadovybę,oreikaluiesant,irvisuomenę
apietikinčiųjųpadėtįLietuvojebeikitose
sovietinėse respublikose; siekti, kad so
vietiniaiįstatymaiirjųpraktinistaikymas
Bažnyčiosirtikinčiųjųatžvilgiuneprieš
tarautųtarptautiniamsSSRSsusitarimams;
kunigamsirtikintiesiemsaiškintijųteises
beipadėtijasapginti;veiktiviešai,nesie
kiantpolitiniųtikslųbeisolidarizuojantis
suSovietųSąjungosirvisopasauliožmo
gausteisiųgynėjais.
 Šįpareiškimądeklaracijąpasirašėvisi
Komitetonariai,kiekvienasnurodydamas
savoadresą,kadvisižinotų,kurkreiptis.
Dokumentas buvo pasiųstas Lietuvos
vyskupamsirvyriausybei.Komitetoįsikū
rimasbuvoprecedentoneturintisakibrokš
tasLietuvosKGBirvisaisovietineival
džiai.Beto,Komitetodokumentaibūdavo
publikuojami„LKBKronikoje“–viename
labiausiaiKGBnekenčiamųpogrindžio
leidinių.1980m.Komitetąpapildėkunigai
LeonasKalinauskas,VaclovasStakėnas,

AlgimantasKeinairKazimierasŽilys,SJ.
 PokunigųA.SvarinskoirS.Tamke
vičiaus areštų kitiKomiteto nariai taip
pat buvo persekiojami ir ėmė skelbtis
veiklą nutraukią.Kun. J.Boruta ir kun.
J.Zdebskis, nuvykę pas vysk. J. Stepo
navičių, aptarė, kaipKomitetą atkurti.
Buvonuspręsta,kadjisveikspogrindyje,
oKomitetopriimtidokumentaibusskel
biami„Kronikoje“,jųturinįatpasakojant
netiesiogiai.ŠioKomitetosusirinkimuose
dalyvaudavoirkun.GvidonasDovidaitis,
kun.PetrasDumbliauskas,SDB,kun.An
tanasGražulis,SJ.

Lie	tu	vos	Hel	sin	kio	gru	pė
 1975m.rugpjūčio1d.SovietųSąjunga
kartusukitomisEuroposvalstybėmis,JAV
irKanadaHelsinkyje pasirašėEuropos
saugumoirbendradarbiavimokonferenci
jos(ESBK)Baigiamąjįaktą.Jamesufor
muluotiEuropossaugumoirtarptautinio
bendradarbiavimoprincipaiekonomikos,
mokslo,technologijų,aplinkosapsaugos
srityse.Trečiojinutarimųdalisskirtahu
manitariniamsklausimamsbei žmogaus
teisiųapsaugai.
Tačiau tarptautiniai susitarimaidėl žmo
gaus teisių apsaugos Sovietų Sąjungai

buvotikformalumas.
Rusijoje irLietuvoje
įvykožmogausteisių
gynėjų J. Osipovo,
S.Kovaliovo,S.Sol
datovo teismai.Visi
jie buvo suimti likus
keliemsmėnesiamsiki
Baigiamojoaktopasi
rašymoirnubaustipo
jopriėmimo.1976m.
spalio19d.už„LKB
Kronikos“ platinimą
suimtiJ.K.Matulio
nis, SJ, irV. Lapie
nis.Tikinčiųjų teisių
ir toliau nepaisoma,

Komitetastikinčiųjųteisėmsginti.Iškairės–kunigaiJ.Kauneckas,J.
Zdebskis,A.Svarinskas,S.Tamkevičius,V.Vėlavičius
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varžomaobjektyvivisuomenės informa
cija,draudžiamaemigracija.Dėltokūrėsi
visuomeninėsgrupės, siekusiosatkreipti
pasauliovisuomenėsbeikitųAktąpasi
rašiusių šalių vyriausybių dėmesį, kaip
Helsinkio nutarimai vykdomi Sovietų
Sąjungoje.
 Viešų draugijų, pasivadinusiųHel
sinkio grupėmis, idėja kilo akademikui
AndrejuiSacharovui.Pirmojitokiagrupė
1976m.gegužės12d.susikūrėMaskvoje.
Ji pareiškė veiksianti viešai, laikydama
si Sovietų Sąjungos įstatymų. Sekdama
maskviečiųpavyzdžiu,Lietuvosvisuome
ninėgrupėHelsinkiosusitarimamsremti
įsikūrė1976m. lapkričio25d. ir labiau
žinomaLietuvosHelsinkiogrupėsvardu.
Jos steigėjai buvo jėzuitas kun.Karolis
Garuckas, fizikasEitanas Finkelšteinas,
poetė,buvusipolitinėkalinėOnaLukaus
kaitėPoškienė, buvęs politinis kalinys
ViktorasPetkusirpoetasTomasVenclo
va.LietuvosHelsinkiogrupės tiesioginė
užduotisbuvoregistruotižmogausteisių
pažeidimusirskleistisurinktąinformaciją.
 VienassvarbiausiųLietuvosHelsinkio
grupės dokumentų – 1977m. balandžio
10d.memorandumas„DėlRomosKata
likųbeikitųtikinčiųjųpadėtiesLietuvoje“.
JisadresuotasESBKBelgradokomisijai,
tikrinusiai,kaipvykdomi1975m.Helsin
kyje pasirašyti tarptautiniai susitarimai.
Memorandume pabrėžiami pagrindiniai
katalikų teisių apribojimai – valstybės
kišimasis įBažnyčios vidaus gyvenimą,
kunigųveiklos,religinioauklėjimosuvar
žymai,masinė antireliginė propaganda,
tuopatmetudraudžiantreliginę.Išvardi
jamikonkretūskunigųseminarijosauklėti
nių,kunigų,nukentėjusiųdėlpastoracinės
veiklos,atvejai.Šismemorandumastarsi
apibendrinovisusanksčiaupasirodžiusius
panašius dokumentus ir leido susidaryti
tikrąvaizdąapietikinčiųjųpadėtįLietu
voje.

Tave, o Kristau, 
mes širdies Karalium renkamės.
Po Tavo vėliava – po kryžium – 
tyliai buriamės.
Mylėk ir mūsų širdimis, 
kovok ir mūsų rankomis.
Lai Petro laivas plauks 
maldos ir darbo burėmis.

Br. Anastazas Janulis, SJ
1976 m.

T.
V
.Š
im
kū
no
n
uo
tr.
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 –Gimiau 1952m.Karagandoje,Ka
zachstane, kur buvo ištremtimano tėvai
vokiečiai – tėvas išPavolgio, omama iš
Odesos srities.Kiek saveatsimenu,mūsų
šeima(irvisakatalikųbendruomenė)visuo
metgyvenolabaiaktyvųreliginįgyvenimą.
PoStalinomirties,kaiiškalėjimųišėjodaug
katalikųkunigų,Karagandojekatalikiškas
gyvenimaslabaipagyvėjo.Ašdarprisime
nu,kaipmanekrikštijo,nesesukrikštytas
dukart:pirmąkart–kainebuvokunigo,krikš
tijopasauliečiai,oantrąkart–kaimanbuvo
apiedvejusmetus,pakrikštijoįnamusatėjęs
kunigas.Mūsųšeimavisadamelsdavosi.Iš
rytomamamelsdavosiatskiraisukiekvienu
iš jaunesniųjųvaikų,ovakare–visikartu.
Sekmadienį,jeibūdavo,eidavomeįMišias.
Kaipersekiojimaiypačsustiprėdavoirkuni
gasnegalėdavoatvyktikeletąmėnesiųarnet
keletąmetų,rinkdavomėstikbendraimaldai.
ŠiandientaivadintumeŽodžioliturgija.Jeiir
josnebūdavo,sekmadienįmamytėsumumis
kalbėdavorožinį.
 Tačiaupersekiojimų laikaismes išgy
venometikraidžiugųtikėjimą,nesijautėme
kenčiantysvarguoliai.Atvirkščiai–dvasiškai
buvomestipresniužsavopersekiotojus. Iš
tolaikolikęirnemažalinksmųprisiminimų.
Pvz.,apievienąvokiečiųkataliką.IkiStalino
mirtiesvokiečiainegalėjogyventi,kurnorėjo,
bet1956m.buvopanaikintasreikalavimas
kassavaitęregistruotiskomendantūroje,tad
daugvokiečiųkatalikųpersikeldavoįKara
gandą,nesbuvogirdėję,kadčiayrakunigų.
Su savo šeimaatvažiavo ir vienas jaunas

	 Su	Ru	si	jos	Ka	ta	li	kų	Vys	ku	pų	Kon	fe	ren	ci	jos	pir	mi	nin	ku	vysk.	
Juo	zA	Pu	VeR	Tu,	SJ,	kal	bė	jo	mės	per	nai	pa	va	sa	rį,	kai	į	Lie	tu	vą	
iš	No	vo	si	birs	ko	jis	bu	vo	at	vy	kęs	at	si	svei	kin	ti	su	sun	kiai	ser	gan	čiu	
kun.	Ka	zi	mie	ru	Že	mė	nu.	Šis	po	kal	bis	–	apie	tai,	kas	tur	būt	įdo-
mu	kiek	vie	nam	žur	na	lo	„Laiš	kai	bi	čiu	liams“	skai	ty	to	jui	–	kaip	
už	si	mez	gė	 ir	kas	 iki	 šiol	 sie	ja	 šį	 to	li	ma	ja	me	Si	bi	re	dir	ban	tį	 ir	
pui	kiai	lie	tu	viš	kai	kal	ban	tį	Ru	si	jos	vo	kie	čių	kil	mės	dva	si	nin	ką	
su	Lie	tu	va	ir	Lie	tu	vos	jė	zui	tais.

Pa	šau	ki	mą	ren	ka	mės	ne	mes...

vyras.Pirmąirpaskutinįkartąsakramentus
jispriėmė1937m.,darvaikas.Kadangivie
toskunigąnetrukusareštavo,vyriškistikpo
dvidešimtiesmetųvėlturėjogalimybęatlikti
išpažintį irpriimtiKomuniją.Per išpažintį
kunigasjamturbūtpadėjo,sunkiaubuvoper
Komuniją.Jisdarprisiminė,kadKomunija
–taiplonytisbaltosduonospaplotėlis.Pri
imantiemsKomunijązakristijonasposmakru
pakišdavoplonąbaltąpadėkliuką,kadKomu
nijanetyčianenukristųantžemės.Tasvyriškis
pamanė,kadčiajauirduodamaKomunija–toji
baltaduona,kuriąjisprisiminėišvaikystės,tad
pabandėjosatsikąsti.Kadangiišpirmokarto
nepavyko,pamanė, reikiakąsti stipriau.O
nustebęszakristijonastraukiatąpadėkliuką
jamišburnos...Tačiautuoslinksmusnutiki
musžmonėspasakojosunuoširdžiapagarba.
 – Ar vė liau jums pa tar nau da vo ku ni gai 
vo kie čiai, ar ir lie tu viai, ku rių bū ta Ka ra gan
do je?
 –Iki1937m.PavolgyjebeikituoseRu
sijos regionuosegyvenantiemsvokiečiams
buvo įsteigta atskira vyskupija.Vėliau ji
buvopanaikinta,kunigaiįkalinti.PoStalino
mirties, jeiguneklystu,gyvibuvo likę tik
tryskunigai.Karagandojedirbovienasištų
jų–jausenyvoamžiauskun.Aleksanderis
Staupas,okitikunigaibuvolenkųtautybės,
pvz.,garsusiskun.VladislavasBukovins
kis.Šiamekraštedirbo ir jėzuitas t.Petras
Lygnugaris, tačiauKaragandoje aš su juo
nesusitikau.Ilgiausiaipasmusdarbavosiku
nigaibazilijonai,t.y.graikųapeigųkunigaiiš
Ukrainos.Tarpjųirkun.AleksandasChira,
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kurįašlaikausavodvasiniumokytoju(kadjis
buvograikųapeigųvyskupas,sužinojometik
pojomirties).Kunigamsbazilijonamsišvy
kus,Karagandojevistieknuolatbūdavoapie
keturiskunigus.Jaugerokaivėliau,1968m.,
atvykoirjėzuitast.AlbinasDumbliauskas.Jis
dirboKustanajujeiraptarnaudavokonevisą
Sibirą.1975m.persikėlėįKaragandą.
 – Kaip to kio je ap lin ko je ieš ko jo te sa vo 
dva si nio ke lio? 
 –Mums,kurienuopatvaikystėsgyveno
metikėjimoapsupti,buvonesunku.Tačiau
kadanginebuvoreligijos laisvės irpasmus
neveikėnėvienakunigų seminarija, apie
pašaukimąkunigaisumumisniekadanekal
bėdavo,nesnebuvogalimybiųjoįgyvendinti.
Bet1971–1973m.ašatlikaukarinętarnybą
sovietųkariuomenėje.Kadangitarnavaune
toliMaskvos,baigęstarnybą,savaiteiatvykau
įLietuvą,kurjaubuvoapsigyvenękaikurie
manogiminaičiai.Norėjau juosaplankyti ir
apžiūrėti šįnepažįstamąkatalikiškąkraštą.
Čiaatvykusmaneužkalbinokun.Kazimieras 
Žemėnasirpasakė,kadKauneveikiakunigų
seminarija,kurirašgalbūtgalėčiaumokytis.
Žinoma,tuomettokspasiūlymasatrodėlabai
netikėtas,tačiauvėliaujisviskirbėjomintyse
irnedavėramybės.Pradėjauapietaimąstyti,
taintencijamelstis.GaliausiaiKaragandoje
nuėjaupaskunigąAleksandrą–taipjįvadi
nome,nesnežinojome,kadyravyskupas,–ir
išsakiausavosvarstymus.Slapčiatikėjausi,
kadjismanęsnepalaikys,nes1974m.tapti
kuniguSibiretikraibuvoneįmanoma.Tačiau
kun.Aleksandras reagavovisaipriešingai.
Mūsųpokalbistrukoapieporąvalandų.Jis
sudideliuužsidegimukalbėjoapiesavoku
nigystę,apietai,kaipkartusukitaiskunigais
savopašaukimąišgyvenokalėjimuoseirla
geriuose.Betsavougningąkalbąbaigėlabai
ra miai, sa ky da mas, kad ne mes pa si ren ka me 
savopašaukimą,betKristuspatspasirenka,
kąnori.Kunigaspatarėdešimtdienųmels
tisįŠventąjąDvasią,davėmanBibliją,kad
kasdien ją skaityčiau.„Podešimtiesdienų
ŠventojiDvasiataupasakys“,–tokiebuvo
jožodžiaiatsisveikinant.Kun.Aleksandras

kalbėjotaipužtikrintai,kadmanatrodė,jog
atsakymąŠventojiDvasia tikrai pasakys
balsu.Kasdienpodarboateidavaupasjįpri
imtišv.Komuniją.Galiausiai,norsirnelabai
vykusiai,nestuomettikraineturėjaudvasinio
gyvenimopatirties,nežinojau,kokiosgelmės
ištiesųjameslypi,atlikauvisogyvenimoiš
pažintį.Kunigasrekomendavo,irašpaklusau.
(Tikvėliausupratau,kadvisa tai šiek tiek
priminėšv.IgnacoDvasinespratybas.)Ne
praėjusnėdešimčiaidienųsupratau,kadkitos
išeitiesmantiesiognebėra–esupasmerktas
taptikunigu...(Juokiasi.)Po10dienųįsitiki
nimastapotoksstiprus,kaddaugiaukaipper
30pašaukimometųneturėjaujokiųabejonių.
 – O kaip at si dū rė te Kau no ku ni gų se mi
na ri jo je? Ar nu lė mė kun. Že mė no pa siū ly
mas, ar tie siog ne bu vo ki tos iš ei ties?..
 –Kai tikrai tapoaišku,kad turiu tapti
kunigu,kun.Aleksandraspasiūlėparašyti
kun.Kazimierui ir pasiteirauti, ar galima
kunigystėssiektiLietuvoje.Kaivėlatvykau
įLietuvą,aplankėmejėzuitąt.JonąDanylą,
kituskunigus.ĮKaragandągrįžausulotynų
kalbosvadovėliuirkun.Kazimieropažadu,
kadkadanorsmaneaplankyskunigasirpra
neš,kąmandarytitoliau.Okadlaikasneitų
veltui, turiumokytis lotynųkalbos, irman
galėtųpadėtitaspatskun.Aleksandras,apie
kurįatvykęspasakojau.Jisnuolankiaipriėmė
tokįpasiūlymą ir tapomano lotynųkalbos
mokytoju. Ikikarokun.Aleksandrasbuvo
UžgorodoseminarijosUžkarpatėjerektorius
ir20metųdėstėlotynųkalbą,tadtikraišįda
lykągeraiišmanė.Ikišiolmanolotynųkalbos
žiniosyrapagrįstostuo,kątuometperpusę
metųišmokau.
 Taibuvo labaidžiugus laikas, jutaudi
delęvidinęramybę.Irvislaukiautožadėto
pasiuntinio.Šeimojeniekasniekonežinojo.
Kun.Aleksandrasperspėjo,kadnereikiasu
niekuokalbėtis,kolviskas ikigaloneišsi
spręs.Išlaikytitokiąpaslaptįmūsųšeimoje,
kurvisiviskąvieniapiekitusžinojo,buvo
labai sunku.Staigaašgaunu laišką išLie
tuvos!Irdarnuokažkokiokunigo!„Kąjis
tauparašė?!“–klausinėjobroliaiirseserys.
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Vakaretėvaivisdėltolaukia,kadbentjiems
pasakysiu,kokiečiakeistilaiškaiatkeliauja.
Norsjaupraėjo31metai,ikišiolprisimenu,
kaippovakarienės,kadangibuvovasara,
uždariauvisuslangusirduris,valgomajame
likotiktėvai,irašpasakiau,kadgavaulaišką
išLietuvos,nesnoriutaptikunigu.
 – Ko kia bu vo tė vų re ak ci ja?
 –Vosnuokėdžiųnenugriuvo.Įsivaizduoki
te,giliausiaiskomunistiniaislaikais,kainiekas
nebuvogirdėjęs,kadiškeliųmilijonųžmonių
Kazachstanekasnorsbūtųįstojęsįseminariją,
ašpareiškiutokįnorą!Pokuriolaikotėvasirsa
ko:„Betmaneužtaiįkalėjimąpasodins!“Nors
mamabuvolabaipamaldi,negalėjoprieštarauti
savovyrui.Tadtiesiogtylėjo.Ištiesųtaipriimti
jiemsbuvolabaisunku.
 Kitišeimosnariaiirtoliauniekonežinojo.
Lotynųkalbosvadovėlioviršelįužklijavau
popieriumi,opirmąjįpuslapįtiesiogišplėšiau.
Tačiauvienamanoseserųkartąvisdėltotą
vadovėlįįnikovartytiirpamanė,kadjųJuo
zukasmokosilietuviškai,nesvistiekjautė,
kadruošiuosivyktiįLietuvą.Priešišvykstant
pasmūsųkatalikųbendruomenėsvadovę
susitiktisumanimiišKustanajausatvažiavo
t.AlbinasDumbliauskas–taiirbuvotasža
dėtaspasiuntinys.Sujuobendravaudarne
kartą,tačiaubuvonutarta,kadsavomokslus
visdėltopradėsiunepasjį,oLietuvoje.Čia
1975m.įstojauįpogrindyjeveikusiosJėzaus
Draugijosnaujokyną.Tiesiai į seminariją
stotituometumannebuvojokiosgalimybės.
Draugijojebuvonuspręsta,kadbaigęsnau
jokynąašpatssavarankiškaipradėsiurengtis
kunigystei.Manonaujokynovadovasbuvo
t.Danyla,paskurįirgyvenau.Jaunaujokyne
pradėjaustudijas,kuriastęsiaujįbaigęs,kad
vėliaugalėčiaupriimtikunigystėsšventimus.
Betpokuriolaiko,1979m.,manvisdėlto
pavykoįstotiįKaunokunigųseminariją,nes
Draugijanutarė,kadoficialiaistudijavusiam
ir įšventintamkuniguibus lengviaudirbti
negutam,kurisoficialausvaldžiosleidimo
neturi.KGBtokįkunigąneišvengiamaiper
sekiodavo.
 – Tur būt nau jo ky ne ir iš mo ko te lie tu viš

kai?
 –Ne,naujokyneapsiėjaubelietuviųkalbos.
Kadangit.JonasDanylanemokėjorusiškai,o
aš–lietuviškai,kalbėjomėsvokiškai. Iki tol
literatūrinėskalbosnemokėjau,nesnamiekal
bėdavomePavolgiovokiečiųdialektu,oskaityti
vokiškaineturėjaugalimybės.Irrašytivokiškai
nemokėjau.Operporąmetųnaujokyneišmo
kau.Kaipirmąkartąaplankiaunamus,suži
nojau,kadtėvas,kurisPavolgyjeseptynias
klasesbuvobaigęsvokiečiųmokykloje,mano
laiškusmotinaiversdavo...
 Pirmajameseminarijoskurseegzaminus
leidolaikytivokiškaiarbarusiškai,betman
buvolengviaulietuviškai,nesvisospaskaitos
vykolietuviųkalba.Sunkiausiabuvosuspėti
perpaskaitas lietuviškaiužsirašinėti.Vėliau
turėjomevadinamuosius „skribtus“ – jau
parengtuspaskaitųkonspektus,opirmame
kursejųnebuvo.Turbūttailabiausiaiirpadė
joišmoktilietuviųkalbą.Tobulailietuviškai
niekadanemokėjau, tačiaukalbos,nors jau
20metųbeveikneturiuprogųkalbėtilietuviš
kai,nepamiršau.
 Baigęs seminariją,vieneriusmetusbu
vauŠvenčioniųparapijosvikaras,opaskui
vyskupasJulijonasSteponavičiusmanleido
išvykti.Pakvietimųturėjaudaug–suprašy
maisatvykdavodelegacijosnetikišKazach
stano,betirSibiro,neskunigųvisurtrūko.
PasirinkauAktiubinską.Prašiauvysk.Stepo
navičiausjurisdikcijossavodarbui,tačiaujis
atsakė,kadtokiajurisdikcijagalibūtitaikoma
tikman,onemanotikintiesiemsKazachsta
ne.„Tentubūsipatssauklebonas,vyskupasir
popiežius“,–pasakėvyskupas,išlydėdamas
mane.Vyskupų iš tiesųčianebuvo,oper
penkiasišpažintiesminuteskartaistekdavo
išspręstitokįsudėtingąatvejį,kuriamnorma
liomissąlygomisprireiktųirmetų.Tuomet
RusijojeveikusiojeBažnyčiojevisikunigai
dirbopanašiomissąlygomis.Vysk.J.Stepo
navičiųaplankydavauganaretai,nesjisžino
jo,kadesujėzuitas,taddaugiausiapagalbosir
prašydavauištėvųjėzuitų.Bejųtikraibūčiau
prapuolęs.SuDraugijabuvaususijęsirlabai
stipriaisdvasiniaisryšiais,pvz.,kait.Danylos
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paklausiau,aružteks,jeiguišpažintiesatva
žiuosiumaždaugkastrismėnesius,jisatsakė,
kadreikiakasmėnesį.Iš tiesųatvykdavau
maždaugkasdumėnesius,nesatstumailabai
dideli,skristireikėjoperMaskvą.Tačiauišvis
bejėzuitųpagalbosbūtųbuvęlabaisunku.
Pvz.,manepradėjokviestiKGB.Kądaryti?
Jeiguneisiu,atimsteisędirbti,žmonėsliks
bekunigo.Eisiu–irgiblogai.Tadpatarimo
klausdavau tėvąprovincijolą irdarydavau
taip,kaipjispasakydavo.Šiuoatvejujaučiau
didelęvidinęlaisvęirramybę.Materialiniu
požiūriupagalbosišLietuvosnereikėjo,nes
tuometuvokiečiųkatalikųbuvodaugirjie
tikrainuoširdžiairėmėsavokunigą.
 – Ar di de lė bu vo jū sų pa ra pi ja? Pvz., 
t. Dum bliaus kas ap tar na vo te ri to ri ją, ke lis 
kar tus di des nę už Lie tu vą.
 –Neteritorijabuvosvarbiausia,otavo
fizinispajėgumas.T.Dumbliauskassugebė
davovisąmėnesįdirbti,kasnaktmiegodamas
tikpodvivalandas.Aštaipnegalėjauirdabar
negaliu.(Juokiasi.)Dėltojisnuveikdavokur
kasdaugiau,beto,irpatirtiesdaugiauturė
jo.Aktiubinske irAktiubinsko srityje,kur
ašdirbau,buvoapie500aktyviųkatalikų,
kurienuolat eidavo išpažinties, taddarbo
buvoganadaug.Vėliaupradėjauaptarnauti
irPavolgiosritį.Anksčiaučiadarbavosiapie
50kunigų, iškuriųnebuvo likęnėvieno.
Tiesa,irtikinčiųjųtiknedidelėdalissugrįžo
ištremties.VėliauišAktiubinskoišvykauį

MarksomiestąSaratovosrityje,nesvokiečių
čiapersikeldavovisdaugiau,oAktiubinske
jųsumažėjo.TuometuRusijosAzijosdalyje
apie90proc.visųpraktikuojančiųkatalikų
sudarėvokiečiai.
 1991m.,kaiŠventasisTėvasmanepasky
rėvyskupuįNovosibirskąbeivisosazijinės
Rusijosdalies apaštaliniuadministratoriu
mi,mūsųapaštalinė administratūra apėmė
13mln.kvadratiniųkilometrųteritoriją,oten
dirbotikdukunigai!1998m.šipatididžiausia
KatalikųBažnyčiosprovincijabuvopadalyta.
Dabarčiajauyradvivyskupijos–Irkutskoir
AtsimainymovyskupijaNovosibirske–irman
tenkarūpintistik4mln.kvadratiniųkilometrų
teritorija,kuriojejaubeveikįmanomasusisiekti
automobiliu.Abiejosevyskupijoseišvisodirba
95kunigai,tačiaudaugumajų–misionieriai
išužsienio.Jaupastatyta irnemažaibažny
čių,tačiaujosnetokiosdidelės,kaipįprasta
Lietuvoje,nesparapijospasmuspalyginti
negausios.Didžiuosiuosemiestuose–Novo
sibirske,Čeliabinske,Jekaterinburge–parapija
vienijaapie500žmonių.Odažniausiaivienoje
vietovėje susidaro5–10žmoniųgrupelė, ir
kunigaikartąpermėnesįarkasantrąmėnesį
įveikiašimtuskilometrų,kadjuosaplankytų
–aukotųšv.Mišiasirsuteiktųvisusjiemsrei
kalinguspatarnavimus.Mūsų,Atsimainymo,
vyskupijojeyra60registruotųparapijųirapie
200tikinčiųjųgrupelių,kuriųnetnegalimeįre
gistruotidėlpernelygmažožmoniųskaičiaus.

Tačiaukadangitikinčiųjųgrupelės
negausios,aš,kaipvyskupas,ne
paisydamasdideliųatstumų, turiu
galimybępabendrautinetiksude
kanaisarklebonais,betirtiesiogiai

Novosibirskokatalikųkatedrairjėzuitųnaujokynas
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sutikinčiaisiais–kartaiskuriamenorskaime
vadovaujutrijųdienųrekolekcijoms.
 Tokiąpadėtįgalimevertintineigiamai,
tačiaujituriirgerųpusių.Pvz.,Lietuvojeper
gavėnią,ypačDidžiąjąsavaitę,prieklausyklų
nusidriekiailgoseilės,opasmustobeveik
niekadanebūnairkunigasperišpažintįgali
ilgiaupabendrauti su tikinčiuoju,užsiimti
sielovada.Beto,mūsųvyskupijojekasvasarą
rengiamosvadinamosios„atostogossuDie
vu“.Jaunimasirkititikintiejiturigalimybę
grupėmiskurnorsišvažiuotiirkeletądienų
arbasavaitępraleistisavotiškoserekolekci
jose,odraugeirpailsėti.Daugžmoniųgali
atliktiindividualiasDvasinespratybas–trijų
dienųarilgesnes.
 Paskutiniaisiaismetaisatsiradodarvie
nas,visainaujas,katalikųtelkinysTiumenės
šiaurėje.Prieš30metų ten, atradusnaftą,
dirbtiatvykolabaidaugžmonių,ypač–iš
Ukrainos.Dalisjų–graikųkatalikai,oda
lis– lenkųkilmės lotynųapeigųkatalikai.
Peratostogas jiegrįžta įUkrainą ir tik ten
turigalimybęnueitiįMišias,priimtisakra
mentus.Grįžę tovėlnebedaro,nes tiesiog
nėrakurirnėrakunigų.Irgyvenasauramia
sąžine.Odabarmes jų sąžinespradėjom
drumsti...(Juokiasi.)Paskutiniaisiaismetais
tenjaudirbadugraikųapeigųkatalikųirdu
lotynųapeigųkatalikųkunigai.Tikimės,kad
pokeleriųmetųtaibusintensyviausiądvasinį
gyvenimągyvenantiparapija. 
 – Ar tai reikš tų, kad ka ta li kų ben druo
me nė au ga?

 –Neturiujokiųiliuzijų,kadpasmusiš
kartoateisdaugžmonių, tačiaudideliuose
miestuosemūsųparapijospamažuauga.Be
to,daugumažmonių,kurieBažnyčiosprašo
krikštosauarbasavovaikams,prašoirka
techezės.Pasmusjitrunkavieneriusmetus.
Per rekolekcijas žmonės irgigali pagilinti
savožiniasapiesvarbiausiastikėjimotiesas,
šv.Ignacastaivadina„Pradžiairpagrindu“.
Mūsųžmonėmstoreikiairjietonori.
 – Ar Sta čia ti kių Baž ny čia ne tu ri prie
kaiš tų, kad jūs vi lio ja te jų žmo nes į Ka ta li kų 
Baž ny čią?
 –Taip, tą juntame.Ši problemabuvo
labai skausminga irvelioniuipopiežiui Jo
nuiPauliuiII.Jamnepavykogaldudalykai,
kuriųsiekė,–aplankytiBažnyčiąRusijojeir
suartintiStačiatikiųirKatalikųBažnyčias.Ta
čiauįtaireikėtųžvelgtipertikėjimoprizmę.
Manatrodo,kadypačpaskutinėmisdienomis
savokančiasŠventasisTėvasaukojobūtent
šiaintencija.Irdabar,aštikras,jistotiesiogiai
prašodangausTėvą.
 2002m.,kaimūsųapaštališkosiosad
ministratūrostapotikromisvyskupijomis,iš
tiesųkeletąkartųišgyvenomebeveiknaują
valdžios persekiojimą: vienamvyskupui
buvouždraustatoliaudirbti,keletaskunigų
turėjopaliktiRusiją, tačiau labaipersekio
jaminesijaučiame,otiekunigaiirtikintieji,
kuriedarprisimenatikrųpersekiojimųlaikus,
džiaugiasilabaididelereliginelaisve.
 – Jūs ki lęs iš gau sios šei mos. Kur dar
buo ja si jū sų jau niau sias bro lis Kle men sas, 

PoViktoroBiloto
(vyskupodešinėje)

kunigystėsšventimų
2005m.vasarąTomske.

T.LionginoVirbalo,SJ,nuotr.
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ku rį pats įšven ti no te ku ni gu?
 –Mūsųšeimojeužaugo11vaikų,ašiš
sūnųvyriausias,užmanevyresnėvienase
suo.ManobrolisįJėzausDraugijątaippat
įstojoLietuvoje1991m.,onaujokynąbaigė
Vokietijoje.Vėliautenstudijavofilosofiją,o
Romoje–teologiją.Vienasesuoyravienuolė,
jiirgilikoRusijoje,ovisikitibroliaiirseserys
dabarjaugyvenaVokietijoje.BrolisKlemen
sasneseniaigrįžoišJAV,kurbaigėmokslusir
šiuometuNovosibirskeyrajėzuitųnaujokyno
vedėjopadėjėjas.Rusijosregionedabardirba
apie40kunigųjėzuitų(ašpats,tapęsvyskupu,
veikląDraugijojeprivalėjaususpenduoti,esu
tiktaivadinamasisgarbėsjėzuitas).Nemažai
kunigų atvykę iš užsienio, tačiaudaugėja
jėzuitų,kilusiųišRusijos.Paaiškėjo,kadpo
manęsirdaugiaujaunuoliųišKazachstano
įstojoįJėzausDraugiją.1991m.Rusijojejau
buvo12jėzuitų,tarpjųirmanobrolis.Da
barįDraugijąstojadaugiausiajaunuoliaiiš
UkrainosirBaltarusijos.Meslabaidžiaugia
mės,kadpo70metųRusijosglūdumoje,kur
kunigųbeveiknebuvo,otikintiejiišsibarstę
pobekraštęSibiroteritoriją,pašaukimųdar
yra.Daugumatų,kuriepasmusrenkasivie
nuolynus,tikėjimąyraatradęvosprieškeletą
metų,beto,jųdažnainesuprantairnepalaiko
šeimos,tadtiejaunuoliaiirmerginosturibūti
nepaprastaidrąsūs.
 Novosibirske veikia preseminarija, į
kuriąpriimamekandidatusišvisųRusijos
vyskupijų.PodvejųmetųjievykstaįSankt
Peterburgą, kur dar šešeriusmetus tęsia
moksląkunigųseminarijoje.Irdarviene
riusmetustrunkapraktika.MesKaunemo
kėmėstikpenkeriusmetus.Manšiaprasme
nepavyko,nesiškartopatekaupasjėzuitus,
o čia jau penkeriaismetais neapsiribosi
(juokiasi) –mano brolisKlemensas stu
dijavonettrylikametų!Mūsųdieceziniai
kunigai,panašiaikaip jėzuitai, studijuoja
devyneriusmetus.Užtatkaišventinuvyrą,
kuristieklaikorengėsikunigys tei, ra miai 
galiuuždėtirankas–pometųkunigystės
jis tikrai nemes... Paskutiniaisiaismetais
pašventinaupirmuosiusketurisjaunusku

nigus,kurieyraišmūsųvyskupijos.
 – Ko kie ry šiai iš li kę su jė zui tais Lie
tu vo je? 
 –Ryšiuspalaikytisunkiau,nesatsira
dosienairvykstantįLietuvąreikiavizos.
Dabar čia, deja, apsilankau gana retai.
Tačiauman didelė privilegija Lietuvoje
būtibentgarbėsjėzuitu.Aišku,dabarman
nebereikia tokiosLietuvos jėzuitų pagal
bos, be kurios prieš 15–16metų būčiau
neišsivertęs, bet jie galėtų padėti, jeigu
atsiųstųlietuviųkunigųįSibirą.Anksčiau
ir vyskupųprašydavau, bet dabarmatau,
kadpativargšėLietuvaneturipakankamai
kunigų ir numojau ranka...Vis galvoju,
kodėlLietuvataipmenkaidomisiSibiru,
kurkadaisebūtatiekdauglietuviųirdabar
daryralikusiųjųvaikų,išsibarsčiusiųpo
visąSibirą,olietuviokunigoSibirenebėra
nė vieno! 1997m. pašventinau kun.Al
fonsąBumbulį.Tačiau jis buvovyresnio
amžiaus, ir užpernai jį pakirto vėžys.O
lietuvių gyvenaKrasnojarske,Barnaule,
Tomske,Novosibirskosrityje.Novosibirs
kokatedrojekartąpermėnesįaukojamos
Mišiossuvadinamu„lietuviškuelementu“:
Evangelijąskaitomerusiškaiirlietuviškai,
dviemkalbomiskalbame„Tėvemūsų“,per
didžiąsiasšventes,kolbuvogiesmininkų,
lietuviškaigiedodavome...Manovaikystėje
Karagandojetikintiejibūrėsinacionaliniu
pagrindu: lenkaimeldėsi lenkiškai, lietu
viai– lietuviškai,vokiečiai–vokiškai,o
dabar beveikvisą laikąmeldžiamėsvien
rusiškai, nors dar prieš penkiolikametų
melsdamasisrusiškaiturbūtliežuvįbūčiau
galėjęsnusilaužti...
 ...BetišLietuvosistorijosSibiroištrin
tineįmanoma–daugybėžmoniųtenėjoį
tremtįdarnuocarolaikų.Dėltoašmanau,
kadužsimezgantkultūriniamsryšiamssu
seniaulietuviųgyventaiskraštais,irKata
likųBažnyčiagalėtųįneštisavoindėlį.
 – Dė kui už ma lo nų ir at vi rą po kal bį.

Kal bė jo si Jū ra tė Gra by tė
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 1923m.KauneatkurtaLietuvosjėzuitų
bendruomenėtuojpatatidarėKaunojėzuitų
gimnaziją(1924m.)–ryškiausiąsavoapaš
talavimocentrąnepriklausomojeLietuvoje.
Kadangiprieš Ipasaulinįkarą įAmeriką
išvykodaugiaukaippusėmilijonoLietuvos
gyventojų,išgirdęapieLietuvosjėzuitųpro
vincijosatkūrimą, taispačiaismetaisJAV
lietuviškųparapijųklebonaipaprašėatsiųsti
jėzuitąmisionierių.Rūpindamasigimnazijos
ugdymokokybebeiplėtrairmąstydamaapie
galimąišeivijosparamąjai,Lietuvosjėzuitų
vadovybėmisijomsįJAV1931m.išsiuntė
t.JonąBružiką.
 Misionieriai vadovaudavo rekolekci
joms,vadinamosiomsparapijųmisijoms.
Dažnai tojepačiojeparapijoje savaitękas

T. An ta nas Sau lai tis, SJ

DEIMANTINĖ
APAŠTALAVIMO
SUKAKTIS
Lie	tu	viai	jė	zui	tai	Ame	ri	ko	se	1931–2006	

vakarąvykdavo rekolekcijosvyrams,kitą
savaitę–moterims, trečią–jaunimui.Pa
mokslai būdavo sakomivien lietuviškai.
T.J.Bružikasaplankėtuometper150Ame
rikojeveikusiųlietuviųparapijų,daugiausia
JAVrytuose.Išvisojispamokslavonet240
misijųsavaičių.Beto,t.Jonasplatinokatali
kiškąspaudą(Kaunejėzuitaileido„Žvaigž
dę“,„Žvaigždutę“,„Misijas“),įsteigėdaug
Maldosapaštalavimobūrelių.
 T.J.Bružikassupažindinotautiečiussu
atsikuriančiaLietuvos jėzuitųprovincija,
jos naujais uždaviniais nepriklausomoje
Lietuvojebei jėzuitiškošvietimosiekiais.
Amerikos lietuviųparamapadėjodviejų
aukštųKaunogimnazijospastatą„pakylė
ti“dardviemaukštais,pastatytikino,teatro
irsportosalę,įrengtituometgarsųgamtos
muziejų.
 1937m. įmisijasAmerikojevietoj t.
Bružikobuvopasiųstas t. JonasKidykas,
taippatgeraižinojęs,kokiosparamosreikia
gimnazijai,atkurtamnaujokynui,katalikiš
kaispaudaiirkitiemsprovincijosužmojams
įgyvendinti.Kaipirt.Bružikas,t.Kidykas
lankėparapijasirvadovavorekolekcijoms.
 IIpasauliniokarometaist.Kidykasbu
vovienintelisLietuvosjėzuitasJungtinėse
AmerikosValstijose.GyvenoFiladelfijoje
amerikiečių jėzuitųnamuose.Karuipasi
baigus,užmezgėryšiussulietuviaisjėzui
tais,išsiųstaismokytisįBelgiją,Vokietiją,
Olandiją,Čekoslovakiją,Prancūziją,Italiją,T.J.Bružikaspamokslauja
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DEIMANTINĖ
APAŠTALAVIMO
SUKAKTIS
Lie	tu	viai	jė	zui	tai	Ame	ri	ko	se	1931–2006	

Anglijąirokupacijųmetaisatkirstaisnuo
Lietuvos.Stengėsiparemtitarpkaropabė
gėliųdirbusiusjėzuitus.JėzausDraugijos
generolast.J.B.Jansenasnurodė,kadkaro
audrųVakaruoseišblaškytilietuviaijėzui
taiburtųsiJAVirsavobūstineipasirinktų
gausiausią tautiečių „koloniją“–Čikagą.
Vyskupijospritarimągautiirnamusįsigyti
padėjoamerikiečiaijėzuitai.
 1946m.įJAVatplaukėpirmiejitėvai
jėzuitai–JuozasBeleckasirJuozasVenc
kus.Pirmiejijėzuitųnamaiįsteigti1948m.
Jaupometųjuoserinkosiskautai,pradėta
katalikiška radijo valandėlė, o 1950m.
redaktoriaust.JuozoVaišnioiradminist
ratoriausbr.PetroKleinotopastangomis
išleistas pirmasis žurnalo „Laiškai lietu
viams“numeris.T.JonasBorevičiustelkė
galinčiusdirbtilituanistinėjemokykloje.
 Plečiantis veiklai, jėzuitų namai ir
koplyčianuolattapdavoperankšti,tadper
aštuoneriusmetustriskartustekopersikel
tikitur.1956–1957m.pastatytasJaunimo
centras,jėzuitųnamaiirkoplyčia(praplėsti
1972m.ir1977m.).Čikagojeįsikūręjė
zuitai aptarnaudavo kai kurias parapijas
ir talkindavodaugeliuibendruomeniųbei
organizacijųvisojeAmerikojeirKanadoje,
kartais–irEuropoje.Apsisprendępirme
nybęteiktidvasiniamirtautiniamjaunimo
ugdymui, lietuviai jėzuitai ypač rūpinosi
Jaunimo centro veikla, lituanistinėmis
mokyklomis,įvairiomisstovyklomis,kur
sais, apaštalavoateitininkų,skautųirkitose
jaunimoorganizacijose.1966m.vykusio
Ipasauliolietuviųjaunimokongresoorga
nizaciniskomitetas įsikūrė irdalispaties
kongresovykoČikagosjaunimocentre.
 1948m.išJAVįIndijąišvykomisio
nierius t.Donatas Slapšys. Zimbabvės
pilietiniokarometaisčiakurį laikąbuvo
persikėlęmisionieriaibroliai jėzuitaiSta
sysTamkvaitisirMykolasAndriejauskas,
Afrikoje dirbę nuo 1938–1939metų. Į
PietųAmeriką išČikagos išvyko tėvai
J.BružikasirV.Mikalauskas.T.Anicetas

TamošaitisišČikagosbuvopasiųstasdirbti
įlietuviųradijąMadride.
 1946m.Kanadosmiškuoseirkasyklose
dirbančiuskaropabėgėliusglobotipradėjo
t.StasysKulbis,ojau1950m.buvoįsteigta
MonrealioAušrosVartųparapija(klebonu
paskirtast.JonasKubilius),pastatytabaž
nyčia. 2000m.parapijaperduotavysku
pijai.Ištisusdešimtmečiust.Kulbisbuvo
skautųkapelionasKanadojeirJAV.T.Ka
zimierasPečkyssubūrėKatalikiųmoterų
organizacijosskyrių,steigėįvairiusmaldos
būrelius.Prieparapijosbūrėsilietuviųorga
nizacijos,dirboNekaltaiPradėtosiosMer

gelėsMarijosseserys,veikėsportoklubas,
įsteigtas lietuviųbankas„Litas“,parapija
rūpinosilituanistinėsmokyklosveikla.Iki
šiolKanadoje tebegyvena t. JuozasAra
nauskas.

T.D.Slapšyssuindaisjaunavedžiais

T.J.Kubilius

T.S.Kulbis
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 Į PietųAmeriką pirmasis nuvyko t.
Kidykas ir 1949m. vadovavomisijoms
Brazilijoje,SanPaule,tenpastatėpirmąjį
lietuviškąkryžių.1950m.išJAVišvykot.
JonasBružikasirt.VladasMikalauskasir
pometųįkūrėlietuviųparapijąUrugvajaus
sostinėjeMontevidėjuje,lankėšeimas,ne
trukusėmėrengtipusvalandinęradijolaidą
lietuviųkalba.Kaip irkitur, čia susibūrė
sportoklubas,įvairūsrateliai,ansambliai,
rengtosparodos,šventės,dažnaidraugesu
tuometineLietuvosatstovybeirsuUrug
vajauslietuviųkultūrosdraugija.1952m.
į JėzausDraugijąČilėje įstojęs t.Leonas
ZarembadarbavosiMontevidėjuje irSan
Paule.Urugvajaus lietuvių „Žinias“ kas
savaitęikipatmirties1998m.leidot.Jonas
Giedrys.Bažnyčiąprieš50metųpastatyti
padėjoJAVlietuviai.Nuo1998m.parapija
rūpinasiurugvajiečiaijėzuitai.Urugvajaus
lietuviųistorijąparašėt.PetrasDaugintis,
išleidoLietuviųkatalikųmoksloakademija.
 Daugiausia t. Bružiko pastangomis
1955m.Brazilijojeįsteigtamisija1968m.
tapo Šv.Kazimiero parapija (1978m.
perleista lietuviams saleziečiams, vėliau
sujungtasuŠv.Juozapolietuviųparapija,
kuriosbažnyčiapastatyta1936m.).Vienu
metu čiadirboketuri lietuviai jėzuitai, o
t.VincentasPupinis,būdamasrytųapeigų
kunigas, apaštalavo tarpBrazilijos rusų
katalikų.Šv.Kazimieroparapijaneturėjo
konkrečių ribų. Ilgą laiką šv.Mišioskas
mėnesįbuvoaukojamostrylikojeSanPaulo
didmiesčiobeipriemiesčiųbažnyčių,prie
didesnių lietuvių telkinių. Jėzuitai reda
ga vo ir leidosavaitraštį„MūsųLietuva“.

PriešišvykdamiišBrazilijos,klebonaujant
t.P.Dauginčiui,įsteigėparapijos,šeimųir
jaunimostovyklavietę„Lituanika“.
 AbiejųPietųAmerikosparapijųjėzuitai
vadovavo rekolekcijoms, talkino stovyk
lose,jaunimokongresuose.Dažnailanky
davomarijonųvadovaujamąAušrosVartų
parapijąBuenosAirėse.KaipirKanadoje
arJAV,draugavoirbendradarbiavosuvieti
niaisjėzuitais,dalyvaudavojųrengiamuose
seminaruose, rekolekcijose, lankydavo
vieni kitus.Keliaudami tarpAmerikos
žemynų, užsukdavo ir įKolumbijos bei
Venesueloslietuviųstovyklas,lankydavosi
lietuviųsambūriuose,palaikydavovisoke
riopusryšiussulietuviaisbeikitųtautybių
kunigais.
 Vienas pagrindinių užsienio lietu
vių žurnalų buvo jėzuitų leisti „Laiškai
lietuviams“ (1950–2000m.). Iš pradžių
NaujosiosAnglijos provincijos lietuvių
kilmės jėzuitų rūpesčiu, vėliauČikagoje
ėjo„Žvaigždė“(1943–1952m.).Knygos,
leidiniai, lankstinukai,didžiojomišioloir
kasdieniomišiolo vertimas, Sibiromal
daknygės„Marija,gelbėkimus“vertimas
įanglųkalbą–visatainuveiktaČikagoje
susitelkusiųjėzuitųpastangomis.
 Jėzuitaibūdavo renkami įvisųkraštų
Lietuviųbendruomenėsvaldybas,tarybas,
dalyvaudavo kasdienėje bendruomenės
veikloje, dešimtmečiais vedė radijo va
landėles lietuvių kalba, pradėjo lietuvių
televizijosveikląČikagoje,vadovavoreko
lekcijoms,mokėlituanistinėsemokyklose,
Pedagoginiameinstitute,įvairioselietuvių
kalbos programose (ypač aktyviai dirbo
ilgametisžurnalo„Laiškailietuviams“re
daktoriust.JuozasVaišnys).
 IšpirmojoužsienyjesusitelkusiųLietu
vosprovincijosjėzuitųvyresniojot.Kidyko
pareigasperėmėt.BroniusKrištanavičius
(1952–1961), vėliau– t.BrunoMarkai
tis (1961–1969), t.GediminasKijauskas
(1969–1977), t.LeonasZaremba (1977–
1983), t.AntanasSaulaitis (1983–1997),

T.J.Kidykas
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vėlt.Kijauskas,nuo2003m.–t.Antanas
Gražulis.
 Nuo1974m. lietuviųparapijaiKlyv
lendevadovauja t.GediminasKijauskas.
Kurįlaikątiktalkinę,1987m.jėzuitaiėmėsi
globotiLemontomisijąČikagospriemies
tyje (dabarmisijai vadovauja t.Algirdas
Paliokas).
 PirmasisLietuvąpokaro(1972m.)ap
lankėt.VincentasPupinis,dirbęstarprusų
katalikųBrazilijoje.1990m.pirmiejijėzui
tai–provincijolast.JonasBorutairKazach
stanomisionieriust.AlbinasDumbliauskas
išLietuvos atvyko įČikagąT.generolas
PeterisHansasKolvenbachaspaslietuvius
jėzuitusirJaunimocentreČikagojelankėsi
1986m.
 Keturi išAmerikose dirbusių jėzuitų
palaidotiPietųAmerikoje,Šv.Kazimiero
kapinėseČikagojeilsisiseptyniolikabrolių
irtėvų.ĮDraugijąAmerikoseįstojodešimt
lietuvių,trysišjųtebesidarbuojaJAVir
Lietuvoje. Pirmieji dirbo tarp „senųjų“
Amerikos lietuvių JAV, vėliau daugiau
supokario„dipukais“ŠiaurėsAmerikoje
irsutarpukarioemigrantaisPietųAmeri
koje,nuo1989m.vislabiausu„trečiąja
banga“išatsikuriančiosLietuvos.

 Ilgamečiųirnaujųgeradariųbeirėmėjų
(nevientiklietuviųkilmės)dėkabeipa
dedantJAVjėzuitams,irvėlkaipprieš75
metus įmanoma remtiKauno irVilniaus
jėzuitųgimnazijasbeikitusLietuvos(dabar
jauirLatvijos)provincijosdarbus.
 2008m.Lietuvosjėzuitųprovincijašvęs
400metųjubiliejų,norsdaugumaprovin
cijosnariųgerokaijaunesni...

PaminklasjėzuitamsŠv.KazimierokapinėseČik
agoje

T.A.Dumbliauskui
Čikagojeapsilankius.

Iškairės:
t.J.Borevičius,

t.K.Raudeliūnas,
t.P.Daugintis,
t.A.Saulaitis,
t.J.Sukackas,

t.A.Dumbliauskas,
t.J.Vaišnys,

br.J.Janeliūnas
prieJaunimocentro
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 NorspasibaigusIIpasauliniamkaruipo
studijųVakaruoselikęlatviųjėzuitaiirtoliau
faktiškaipriklausėLatvijosirEstijosjėzuitų
misijai,ištiesųjieįsitraukėįlatviųpabėgėlių
sielovadosdarbąįvairiuosekontinentuose.
Kadangilatviųjėzuitųveikla,atsižvelgiant
įrealiąlatviųišeivijossituaciją,nebuvosu
telktavienojevietoje,geriausiaijąatspindi
kiekvienojėzuitogyvenimoirveiklosisto
rija.
 Nuo 1936m. latviai jėzuitai S. La
dusānas,P.BečasirS.KučinskisRomoje
studijavo filosofiją ir teologiją.Metais
anksčiau į naujokynąbuvo įstoję dardu
latviai:StaņislavasGaidelis–įStaraWieś 
naujokynąLenkijoje,oPēterisCirsis–Gra
vėje,Olandijoje.Trečiaisiaisstudijųmetais
Ladusānas,BečasirKučinskispriėmėku
nigystėsšventimusišarkivyskupoirbūsi
mojokardinoloLuigioTraglijosrankų.Tai
įvyko1941m.liepos26d.RomosJėzaus
bažnyčioje.
 S.Ladusānas, baigęs studijasGriga
liausuniversitete irŠv.TomoAkviniečio
akademijoje,kurgavoteologijoslicenciato
irfilosofijosdaktarolaipsnį,beipoterciato
metų(1947m.),praleistųVenecijoje,buvo
nusiųstasįBrazilijądėstytifilosofijosirte
ologijosjėzuitųvadovaujamajamefilosofi
josfakulteteNovaFriburge. Kartusukitais
misionieriaisvandenynąjisįveikėsenulai
vu,plaukusiusuBrazilijosvėliava,kurisper
27dienųkelionędukartusvosnenuskendo.
PirmiejimetaianapusAtlantot.Ladusānui
praėjointensyviaisiekiant,kadjomokslo
įstaigabūtųpripažintavalstybės.1954m.
Brazilijosvaldžiapirmąkartąoficialiaipri

Kārlis Frei bergs, SJ

Lat	vių	jė	zui	tų	
veik	la	iš	ei	vi	jo	je

pažinokatalikiškąfakultetą.Netrukust.S.
LadusānasbuvoperkeltasįSanPaulą,kur
dirboiki1974m.
 Persavoakademinękarjerą,dėstydamas
epistemologiją,mokslinįmetodą, logiką,
metafiziką, teodicėją,filosofijospedago
giką,filosofinę antropologiją ir istorijos
filosofiją,jistapovienužymiausiųLotynų
Amerikosfilosofųkatalikų.1970m.įkūrė
Brazilijoskatalikųfilosofųdraugijąirnuo
1972m.buvoTarpamerikietiškoskatalikų
filosofų sąjungos prezidentas. Pažymint
popiežiausLeonoXIIIenciklikosAeter ni 
Patris100ąsiasmetines(jojeLeonasXIII
nurodo,kadkrikščioniškosfilosofijosužda
vinysyraįvertintitikrovęmūsųracionaliu
protu),S.Ladusānaskreipėsi į popiežių
PauliųVI, siūlydamas šiaproga surengti
kongresą. Jodevizu tapoLeonoXIIIžo
džiai: „Veteranovis augere et perficere“
(„Atnaujinti ir ištobulinti“),kuriebuvoir
paties tėvoLadusānogyvenimomoto.Ši
gražiiniciatyva1979m.Kordoboje,Argen
tinoje,paskatinosurengtipirmąjįpasaulinį
Krikščioniškosios filosofijos kongresą.
T.S.Ladusānasbuvošiobeitrijųvėlesnių
kongresųprezidentas.
 Nuo1983m.ikimirties1993m.dau
giausiadirboRiodeŽaneire.Tenkatalikiš
kouniversitetoremiamasįkūrėFilosofijos
tyrimųinstitutąirjamvadovavobeidėstė
metafizikąirepistemologijąRiodeŽaneiro
dvasinėjeseminarijoje.Tuometut.S.La
dusānaspelnėplatųtarptautinįpripažinimą,
įgijodugarbėsdaktarolaipsniusirpopie
žiškosiosŠv.TomoAkviniečioakademijos
diplomąbeitapovisateisiušiosakademijos
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nariu.Latvijai atgavusnepriklausomybę,
S.Ladusānuiatsivėrėgalimybėsugrįžti į
tėvynę ir įsitraukti įLatvijos akademinę
veiklą.Jisparengėspaudaiknygasišgno
seologijos bei filosofijos istorijos latvių
kalba ir arkivyskupo J. Pujato kvietimu
pradėjodėstytiRygosdvasinėje semina
rijoje.Žilagalvis jėzuitas buvo numatęs
vienąsemestrąpermetusdirbtiLatvijoje,
okitą–Brazilijoje, tačiau jogyvenimas
nutrūko1993m. liepos 25 d., 60aisiais
buvimoDraugijojemetais,kaipopirmųjų
mokslometųRygojegrįžoįRiodeŽaneirą.
DidžiausiasS.Ladusāno,kaipmokslininko,

indėlis–įkognityvi
nę fenomenologiją
ir pažinimo teoriją.
Jis parašė ir suda
rė daugelį knygų,
parengėmokymosi
medžiagą, daugiau
siaportugalųkalba;
kartusumoksliniais
straipsniaisjobiblio
grafijoje – daugiau
kaip80pavadinimų

veikalų.LatvijojeS.Ladusānasbuvonu
matęsišleistitrijųdaliųmetafizikosstudiją.
IkišiolKatalikųBažnyčiojeLatvijojenėra
t.Ladusānodarbų tęsėjo, neatsiranda ir
galinčiųšiožymiausioXXa.latviųkatali
kiškosfilosofijosatstovodarbustinkamai
įvertinti.
 P.BečasstudijasRomojebaigėfilosofi
josirteologijoslicenciatolaipsniu.Paskui
keleriusmetusdirboitalųparapijoseFloren
cijojeirRomoje,kurkaropabaigojeatvyko
irpirmiejilatviųpabėgėliaibeistudentai.
Prelato J.Čamanio,Latvijos ambasado
riausprof.A.SpekkėsirklebonoP.Bečo
iniciatyvabuvosukurtasLatviųpagalbos
komitetas,rūpinęsislatviųpabėgėliaisbei
karobelaisviais.1948m.ČamanisirBe
časpradėjovestiVatikanoradijoprogramą
latviųkalba–pradžiojevieną14minučių
trukmės laidąkartą per savaitę, ovėliau

–jaudukartuspersavaitę.P.Bečasvedė
laidasiki1950m.,kolišvykoįAustraliją,
kurtapopirmuojulatviųkatalikųdvasinin
kušiamežemyne,irvisąlikusįgyvenimą
atidavėtengyvenusiųlatviųkatalikųdva
sinėmsreikmėms.Savoveikląjispradėjo
Sidnėjuje, tęsėMelburne,onuo1968m.
vidurioikimirties1994m.vėldirboSid
nėjuje.Ten1970m.užbaigėt.S.Gaidelio
pradėtą„Saulėsnamų“,skirtųlatviųpara
pijosirLatviųkatalikųdraugijos(LKBA)
reikmėms,statybą.T.P.BečasSidnėjuje,
Melburne,AdelaidėjeirPerteįkūrėlatvių
katalikų parapijas, keletą tautinių latvių
sambūrių.JovadovaujamaAustralijojeįsi
steigėirLatviųkatalikųdraugija(LKBA).
Taippataktyviaiveikėlatviųvisuomeni
niamegyvenime,dirbomokyklojeirlatvių
spaudoje, buvo latvių katalikų sąjungos
„Gintaras“ (Dzintars) kapelionas.Kartu
sudr.A.Brumaniuparengėspaudailatvių
katalikųpamokslųknygą„GyvasisŽodis“ 
(DzīvaisVārds),1973m.išleistąMelburne.
P.Bečasmirė1994m.spalio15d.katalikų
poilsionamuoseSidnėjuje.
 T.S.KučinskispostudijųRomojetaip
patkeletąmetųkunigavokelioseItalijos
parapijose.KaljarimiesteSardinijoje jis
buvoMarijossodalicijosjaunimogrupelės
vadovas.1950m.tapoVatikanoradijoLat
viųskyriausvedėju irnepailsdamasšias
pareigasvykdėištisus50metų.Kartuke
letąmetųjisbuvoirŠv.JonoDamaskiečio
kolegijosRomojevicerektorius.Visusšios
metusS.Kučinskis, naudodamasis savo
lotynų,lenkųirvokiečiųkalbųžiniomis,
tyrinėjoKatalikųBažnyčiosLatvijojeisto
riją,peratostogaslankydamasbibliotekas
bei archyvusLenkijoje, Švedijoje, Suo
mijoje,Vokietijoje,Austrijoje ir pačioje
Romoje. Jo tyrimai paskatino atnaujinti
pamirštą šv.Meinardo kultą.Oficialiai
šio šventojo garbinimo tradiciją popie
žiusJonasPauliusIIiškilmingaiatnaujino
1993m.Rygoje, Šv. Jokūbo katedroje;
taispačiaismetaisRygojebuvoišleistas

T.S.Ladusānas
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t.S.Kučinskioveikalas„ŠventasisMeinar
das–Latvijosapaštalas“.Kitijotyrinėjimai
daugiausiasusijęsuXVI–XVIIIa.Latvi
jos istorijabei atskiromis asmenybėmis.
S.Kučinskiostudijasreguliariaispausdino
latviųišeiviųspauda,onuo1990m.–ir
atnaujintikatalikųleidiniaiLatvijoje.Už
nuopelnusLatvijai2002m.RomojeS.Ku
činskiuibuvoįteiktasaukščiausiasLatvijos
apdovanojimas–TrijųŽvaigždžiųordinas.
 Baigęsnaujokyną,S.Gaidelis1938m.
pradėjofilosofijosstudijasKrokuvosuni
versitete, tačiau jau pometų, prasidėjus
IIpasauliniamkarui,grįžoįLatvijąirtęsė
mokslusLatvijosuniversitetoTeologijos
fakultete.Kuniguįšventintas1944m.rug
pjūčio2d.Rygosšv.MarijosMagdalietės
bažnyčioje.Taibuvopaskutiniskartas,kai
vyskupas J.RancānasLatvijoje ką nors
pašventinokunigu.Vokiečiųkariuomenei
traukiantis,S.Gaidelis teologijos studijų
baigti buvo nusiųstas į jėzuitų kolegiją
Pulache,Vokietijoje.Baigęs terciatą, jis
įsitraukėįlatviųpabėgėliųirbelaisviųsie
lovadosdarbąMiunchene,lankydamasjuos
amerikiečių,anglųbeiprancūzųokupacijos
zonose.Šiodarbo tęsti1950m. išvyko į
Australiją,kur–nevienlatviams–patar
navoBrisbane, Sidnėjuje irNiukaslyje.
18metųjisbuvoSidnėjauslatviųkatalikų
parapijos klebonas. Jo iniciatyva buvo
pradėta „Saulės namų“ statyba. 1968m.
t.S.GaidelispakeitėP.BečąMelburneir

tendirbokaiplat
viųparapijoskle
bonas,kartureda
guodamasLKBA
žurnalą „Žiedas“ 
(Gredzens) ir ap
tarnaudamas lat
viųkatalikų sam
būrius Balerate,
DžilongebeiPer
te.1973m.jisva
dovavoMelburno
latvių katalikų pasirengimui 40ajam
tarptautiniamEucharistiniamkongresui.
T.S.Gaidelissavopublikacijasspausdino
įvairiuose latviųkatalikų leidiniuose, iš
vertėįlatviųkalbąknygą„DievoMotina
kalbasavokunigams“. 1993m.atvykęsį
Latvijąperpopiežiausvizitą,kaipdovaną
tautiečiams įteikėLKBAišleistąkatalikų
maldaknygę„Tavožodžiu“ (Tavāvārdā).
Paskutiniuosiusgyvenimometusikimirties
2002m.liepos25d.praleidoMelburne.
 Po karoVokietijoje latvių pabėgė
liaisrūpinosiirkun.LudvigasOrnicānas.
1950m.jisįstojoįJėzausDraugijąPulache,
kur,baigęsnaujokyną,tęsėfilosofijosstudi
jas.VėliautrumpaidirboLince,Austrijoje.
1954–1968m.darbavosilatviųparapijose
Australijoje,betvėliaubuvopakviestas į
Vokietiją irdirboŠv.Steponoparapijose
NiurnbergebeiZilenbacheprieAugsburgo.
Tuopatmetujisbuvoirlatviųmisionierių

Vatikanoradijuje,
t.S.Kučinskiui
TrijųŽvaigždžių

ordinąįteikus

T.S.Gaidelis
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Vokietijojedirektoriaussekretorius.Deja,
jogyvenimasnutrūkotragiškai–1961m.
vasario13d.L.Ornicānasžuvoautomobilio
avarijoje.
 T. P.Cirsis 1937m. baigė naujoky
nąGravėje irpradėjofilosofijos studijas
Insbruko universitete.Vokietijai oku
pavusAustriją, ir šioje šalyje prasidėjo
nacionalsocialistų represijos prieš jėzui
tus. 1938m.P.Cirsis tęsti studijų buvo
išsiųstas į jėzuitųkolegijąHeitrope,An
glijoje,netoliOksfordo.Apgynęsfiloso
fijoslicenciatolaipsnį,tenpatpradėjoir
teologijosstudijas,kuriasbaigė1944m.
KuniguVestminsteriokatedrojeLondone
1943m.liepos2d.jįpašventinobūsima
siskardinolasBernardasGriffinas.Vėliau
penkeriusmetust.Cirsispraleidotalkin
damas parapijos kunigams ir dirbdamas
sujaunimuGlazge,kurirbaigėterciatą.
PaskuidvejusmetusstudijavoGrigaliaus
universiteteRomoje ir 1951m. apgynė
teologijosdaktarolaipsnį.
 GrįžęsišRomos,P.Cirsislikusiągyve
nimodalįgyvenoirdirboLondone,čiada
lyvaudamasįvairiuosesielovadosprojek
tuoselatviųiranglųbendruomenėsebeisu
užsidegimurašydamasteologinesknygas
latviųkalba.Joveiklabuvolabaiįvairi–ren
gėirdidelėmsauditorijomsskaitėreferatus
filosofijosirteologijostemomis,vidurinėje
mokyklojedėstėtikybąiretiką(taippatir
ŠiaurėsAmerikoslatviųvasarosmokykloje
Garezere),buvodviejųmergaičiųmokyklų
kapelionas, vadovavo vienuolių, kunigų
beipasauliečiųrekolekcijoms,rengėpilig
rimineskelionesįŠventąjąŽemę,Romą
irkt.P.Cirsiostraipsniaidažnaipasirody
davolatviųperiodikoje,septyneriusmetus
jis buvo religinio literatūrinio žurnalo
„Šviesa“ (Gaisma) redaktoriusbeikartu
sukitaislatviųkunigais(ypačsuklebonu
Savickiu) aktyviai dirboAnglijos latvių
katalikųsielovadoje.Poklebonomirties
1989m. t.P.Cirsisperėmė jopareigas
irlatviųparapijaiLondonevadovavoiki

mirties1998m.gruodžio25d.
 Didžiausias t.Cirsio indėlis yra sep
tynioslatviųkalbaparašytosteologijosir
religijosfilosofijosknygos,penkios iš jų
apimavisąsisteminęteologiją.Rašantkny
gasišeivijoje,autoriuitekonetikištobulinti
religinęterminolo
giją latvių kalba,
betirsukurtidaug
naujųterminų,kas
buvo nelengva.
Bendraamžiųatsi
minimuose t.Cir
sislikęskaipgeras
pamokslininkas.
Nors ir atsidavęs
mokslinei veiklai,
betneatitrūkęsnuo
savotautiečių.Tąliudijoirjoaktyvusda
lyvavimasAnglijoslatviųvisuomeniniame
gyvenime.
 Paskutinislatvis,kurisįjėzuitųordiną
įstojopriešIIpasaulinįkarą,buvoDonātas
Butānas,naujokynąpradėjęs1939m.Sta ra 
WieśLenkijoje.Jisbuvovienintelislatvių
jėzuitas,pasirinkęssektiKristumikaipbro
lis.PokarolikoLenkijoje,dalyvavobaž
nyčiųatnaujinimodarbuose,dirbokalviu,
zakristijonu,triūsėjėzuitųnamųūkyje.D.
Butānasmirė1988m.kovo5d.Petrikove.
 DidžiausiąXXa. dalį jėzuitai latviai
turėjopraleistisvetur – susitaikydami su
svetimavaldžiasavožemėjeirgyvenda
misavanoriškojearpriverstinėjetremtyje.
Nepaisydamisunkumų,tautiečiamsteikė
didžiulędvasinępagalbą.Tačiaujųveikla
ir sielovadoje, irmoksle–už tai pelny
damakitataučiųpripažinimą–visuomet
buvopakankamai internacionali.Toks ir
yrajėzuitųordinoveiklospagrindinisuž
davinys.Todėlgalimesakyti,kadatskirų
latviųjėzuitųveiklaXXa.buvosėkminga,
norsjosrezultataipačiojeLatvijojenevi
sadabuvožinomi.

Iš lat vių kal bos ver tė ses. Lin da Cep le, SJE
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T.P.Cirsis
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 – „Terciatas“ daugeliui neįprastas
terminas.Draugijoje juo apibūdinamas
trečiasisjėzuitiškougdymoireksperimen
tųlaikotarpis.Pirmasislaikotarpis–naujo
kynas,antrasis–studijųmetai.Poterciato
paprastaiiškilmingaiduodamipaskutinieji
įžadaiJėzausDraugijoje,tuometgalutinai
tampamaDraugijosnariu.
 Svarbiausios teciato programoje yra
trisdešimties dienų šv. IgnacoDvasinės
pratybos, taip pat išsamesnis susipažini
mas su JėzausDraugijoskonstitucijomis
bei paskutiniųjųDraugijos kongregacijų
priimtaisnutarimais,gilinimasisįignaciš
kąjįdvasingumą,nauja sielovadosdarbo
patirtis.Ir,žinoma,labaireikšmingasyra
gyvenimasnaujojebendruomenėje,bendra
malda,dalijimasisdvasinepatirtimi.
 – Ta čiau ir nau jo kai da ly vau ja tris
de šim ties die nų re ko lek ci jo se, stu di juo ja 
svar biau sius Drau gi jos do ku men tus. Kuo 
tai ski ria si ter cia te?
 –Terciatevėlimiesitųpačių,kažkada
jau studijuotų, dalykų, tačiau turėdamas
tamtikrąjėzuitiškogyvenimoirsielovados
patirtį.Kadangituosdokumentuspamatai
tarsinaujoješviesoje,įsave,įsavoasme
ninįgyvenimąbandaipažvelgtidarkartą,
tikjauperignaciškodvasingumoprizmę,
ir įvertinti tai,kąpasirinkai,kur turėtum
eititoliau,kurtikslingiausiaigalėtumsave
nukreipti.

 Faktiškai terciato programą turėtume
pradėtipraėjusmaždaugtrejiemsmetams
postudijų,betištiesųsprendžiamagana
individualiai, atsižvelgiant į provincijos
galimybes.Ašpatspareiškiauprovincijo
lui,kadjauesupasirengęsterciatuiir,jeigu
kamnorsgalėčiauperduoti savodarbus,
norėčiauišvykti.
 Terciatotrukmėpriklausonuoto,kurio
jejėzuitųprovincijojejisvyksta(Lietuvoje
terciatoprogramosnėra).Vienurprograma
ilgesnė,kiturtrumpesnė–tikkeletasmėne
sių.Kaikurjinumatytakeleriemsmetams
vasarosmėnesiais,kaijėzuitamslengviau
palikti savo tiesioginį darbą.Tadgalima
rinktis, susirastiprogramą,kuri tiktųpa
gal tavo pareigas, darbą ir nepakenktų
provincijossiekiams.Tačiaupagrindiniai
programoselementaivisoseterciatonamuo
seyratiepatys–ir30dienųrekolekcijos,ir
studijos,irsielovadospraktikaarsocialinis
darbas.
 AšpirmiausiaparašiauprašymąįIspani
ją,įSalamankosterciatonamus.Tačiauman
atsakė,kadvietabustikpometų.Tuometnu
siunčiaulaiškąįFilipinus.Atėjoteigiamas
atsakymas,betpokuriolaikogavaudar
vienąlaiškąišSalamankos,kadvisdėlto
tenatsiradovieta,neskažkasnedalyvaus,ir
ašnusprendžiauvyktiįIspaniją.
 Visosmano studijosvykoVakarų ša
lyse.Dalį naujokyno laikopraleidauAn

ATNAUJINTIMEILĖSRYŠĮ
	 Kiek	vie	nas	jė	zui	tas	po	te	olo-
gi	jos	stu	di	jų,	o	ku	ni	gai	–	po	stu-
di	jų,	šven	ti	mų	ir	ke	le	rių	dar	bo	
me	tų	–	pri	va	lo	da	ly	vau	ti	ter	cia-
te,	 už	bai	gian	čia	me	 il	gą	 jė	zui	to	
ug	dy	mo	pro	gra	mą,	kar	tais	už-
trun	kan	čią	 net	 ke	lio	li	ka	me	tų.	
Apie	per	ei	tais	me	tais	Is	pa	ni	jo	je	
at	lik	tą	ter	cia	tą	pa	sa	ko	ja	
t. Vy	TAu	TAS	SA	DAuS	KAS,	SJ.
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glijoje,vėliaumokiausiJAV.TadFilipinus
rinkausidėlvisiškaikitokios socialinės ir
kultūrinės aplinkos.O Ispanija viliojo ir
kraštospecifika,irdėlkalbos,kuriąnorėjau
išmokti.Ispanijasuvaidinolabaisvarbųvaid
menį,ypačXVIa.Bažnyčiosatsinaujinime,
omanostudijųirdarbokryptis–krikščio
niškasdvasingumas.Beto,Ispanijojegalima
pasisemtiirišdidžiųjųdvasingumoversmių
–šv.IgnacoLojolos,šv.TeresėsAvilietės,
šv.Kryžiaus Jonodvasiniopalikimo.Tai
irgibuvosvarusmotyvas.Odarvienas–
galimybėišbandytisavekitojeaplinkojeir
kitokiamedarbe.
 Salamankosterciatonamaiturisenastra
dicijas.Ten–tikrasjėzuitųlopšys,kuriame
galimaprisiliestibeveikpriepačių jėzuitų
ištakų.Tai labaivilioja, irašnepirmas iš
mūsųprovincijosįtuosnamusvykau.
 Mūsųprogramatrukoseptynismėnesius.
Jojedalyvavovienuolikažmoniųišįvairių
pasauliokraštų–vienasjėzuitasišIndijos,du
išMeksikos,povienąišEkvadoro,Brazili
jos,Italijos,duišPortugalijos,vienasispanas
irvienasargentinietis.Bendruomenė labai
įdomi,meslabaigražiaibendravome,visą
tąlaikąpuikiaisutarėme.
 Terciatą pradėjome šv. IgnacoAu to
biografija.Šiąknygą,kuriąvisibuvome
ne kartą skaitę, studijavome dar kartą,

aptarinėdami atskirus Ignaco gyvenimo
momentus.Programosvedėjasbuvotikrai
gerasignaciškodvasingumoirjėzuitiško
gyvenimo būdo žinovas. Jis pateikdavo
gaires ir padėdavo įžvelgti daug naujo,
rodos,jaugeraižinomuosedalykuose.
 Paskui visi drauge vykome į Ignaco
Lojolostėviškę–prieAspeitijosmiestelio
baskų krašte.Ten išlikęs Ignaco namas,
pastatyta didelė jėzuitų šventovė, veikia
rekolekcijųnamai.MeldėmėsIgnacokop
lyčioje–kambaryje,kuriamejisatsivertė.
Lankėmės ir Pamplonoje, kur Ignacas
buvo sužeistas. Išgyvenome labai įdomų
metą–juklankėmevietas,apiekuriaską
tikskaitėmejoAutobiografijoje.Grįžęne
trukus pradėjomeDvasines pratybas. 30
dienųrekolekcijasatlikaujautrečiąkartą.Pir
mąjį–pradėjęsnaujokynąLietuvoje,tačiau
tuometPratybosbūdavokitaippateikiamos.
KadanginaujokynątęsiauAnglijoje,reko
lekcijasatlikauantrąkartą,odabarpasitaikė
trečiaproga.
 – Kuo ski ria si šių re ko lek ci jų pa tir tis ir 
iš gy ve ni mai?
 –Išesmėsgrįžtiprietųpačiųdalykų,
tačiautailabaisvarbu,nesgrįžtiprieasme
ninioryšiosuKristumi.Jukjeiduvienas
kitąmylintys žmonės ilgai nesimato, vėl
tenkatąmeilėsryšįatgaivinti,reikiapabūti

Įvairiatautėterciato
bendruomenė



30

Paðaukimas

kartu,kadviskasstotųįvėžes.Taspatsir
dvasiniamegyvenime.Reikia laiko, kad
galėtumvėlužmegztiištiesartimąryšįsu
Kristumi.Dvasinėspratyboskaiptikirsu
teikiatokiągalimybę.
 Po Pratybų atostogavome, kai kurie
keliavomeįPortugaliją.TuometuLisabo
nojevykoTaizébendruomenėssusitikimas,
jametekopasimatytiirsuKaunojėzuitų
gimnazijosalumnais.Grįžętęsėmestudi
jas,gilinomėsįDraugijoskonstitucijas.Tai
buvo labai prasmingas laikotarpis, kuris
trukoikipatmūsųapaštalinėspraktikos.
Kurkiekvienaskonkrečiaijąatliksime,iš
ankstonežinojome,buvopateiktatiktaike
letaspasiūlymų.Šiektieknerimavau,kur
reikėsvykti,kokįdarbąpusantromėnesio
teksdirbti.Manpasiūlėvykti įMaroką,
nes ten įsikūrusiMotinosTeresėsseserų
bendruomenėkiekvienaismetaisprašojė
zuitųpagalbos.Kitagalimybėbuvovyktiį
Lojoląpadėtivietosjėzuitųbendruomenei.
AšsusidomėjaupasiūlymuvyktiįMaroką,
Tangeriomiestą.
 MotinosTeresėsseserimsrytaisauko
davauMišiasanglųkalba,nesdaugumajų
kalbaangliškai,kaikuriosispaniškai.Ypač
manestebinobendruomenėsvyresnioji.Nors
kilusiišAirijos,puikiaikalbaarabiškai,pran
cūziškai,ispaniškai,staigiaipereidamanuo

vienoskalbospriekitos,paisydamapašne
kovo.Seseryssenamiestyjeprižiūrididelius
namus,įkuriuospriimamoteris,neturinčias
kurgyventiarbaatstumtasvisuomenėsdėl
negalios.Kitamoterųgrupė–vienišosmoti
nos,kuriųatsisakėjųšeimos.Pagimdžiusios
josgali likti šiuosenamuose,kol jųvaikai
pradedalankytilopšelį,įsikūrusįkitamenamų
aukšte,irgalieitiįdarbą.Lopšelisskirtasne
tikšioms,betirkitomsdirbtinorinčioms
mamoms,kuriosneturikurpaliktivaikų.
Jų čia būna apie dvidešimt, už priežiūrą
mokėtinereikia.Kaivaikaisulaukiatrejų
metukų, kitos kongregacijos seserų ben
druomenė juos priima į savo prižiūrimą
vaikųdarželį.
 PoMišių,kaiseserysišskubėdavoprie
savodarbų, ašdirbau lopšelyje. Išmokau
pamaitintiiružmigdytidvejųtrejųmetųma
žylius.Šiaiptalkininkųnamuosenetrūkdavo,
nessocialiniodarbopraktikąatlikdavojauni
savanoriai išEuropos.Būdavo savanorių,
kuriekartąper savaitękeliomsvalandoms
atvykdavoišGibraltaro–padėtiseserųglo
bojamiemsvaikams išgatvėsnusiprausti,
apžiūrėtižaizdasirpamaitinti.
 Manlabaipatikobendravimassuseseri
mis,galimybėišartistebėtijųapaštalavimo
irgyvenimobūdą,neturtąiratsidavimądir
bantkrašte,kuriametiesiogiaievangelizuoti
negalima.Iššaliesžiūrint,taidaugiausocia
linisdarbas.Ir,žinoma,maldosgyvenimas.

Vaikaiišgatvėsrandaprieglobstį
pasMotinosTeresėsseseris
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Visosjųnamuosegyvenančiosarabėsžino,
kadaseserysmeldžiasi.
 Beto,lankiauporąTangeryjekalinčių
lietuvių.Kadangi seserys lankokalinius,
apieįkalintustautiečiusmaneinformavodar
priešatvykstant,sužinojusios,kadašlietu
vis.Jauantrąmanoatvykimodienąjospa
rūpinoleidimąįkalėjimą,norstaipadaryti
netaippaprasta.TačiauMeilėsmisionierės
čialabaigerbiamos,jųveiklavertinamair
valdžiosįstaigose,norsMarokovalstybinė
religija–islamas.Sumusulmoniškakul
tūraašsusidūriaupirmąkartą.Buvolabai
įdomu...
 O lietuviai pateko į kalėjimą atvykę
išIspanijos,kurgyvenojaukeletąmetų.
Kadangi jie turėjo padirbtų pinigų, nors
ir tvirtina nežinoję, kadpinigai padirbti,
buvonuteistipodešimtmetųkalėti.Man
atvykus, kalėjime jie jau buvo praleidę
ketveriusmetusirikitolnematęnėvieno
lietuvio,nesulaukę jokiospagalbos,nors
kitus kalinius užsieniečius globoja ir fi
nansiškaiparemiajųvalstybiųambasados.
Sąlygoskalėjimenežmoniškos,kamerose
–po30žmonių,nevisiemsužtenkagultų,
tad kar tais jųparūpina seserys.Klausiau
tautiečių, kokios pagalbos jiems reikia.
ParašiaulaiškąambasadoriuiMečiuiLau
rinkui įMadridą, tačiau paaiškėjo, kad
Marokelietuviaisoficialiaiturėtųrūpintis
LietuvosambasadaParyžiuje.IšParyžiaus
ambasadosskambinoirman,irpatiemska
liniams(daugumakaliniųturimobiliuosius
telefonus),aiškinosi,kuogalijiemspadėti.

 – Tad ką vi sa ši ter cia to pro gra mos 
pa tir tis da vė jums kaip ku ni gui ir jė zui
tui? 
 –Labainaudingosdidžiosiosrekolek
cijos.Norsjųpatirtisnebuvonauja,sutei
kėgalimybęgrįžtiprieDraugijosirmūsų
pašaukimo ištakų bei atnaujinti dvasinį
gyvenimą.Taippatlabaisvarbugeriaupa
žintiDraugiją,josistoriją,aplankytijėzuitų
vietasIspanijoje.Kaijėzuitųbendruomenė
susirenkaišįvairiųpasauliovietų,įvairių
kultūrų,pamatai,kokiaDraugijauniversa
li.Tai,kądaraiLietuvoje,kitiatliekakitoje
kultūrojetarpkitokiųžmonių,betmusvi
susvienijatikėjimasKristumiirKristaus
Evangelija,šv.Ignacopavyzdys,joDva
siniųpratybųpatirtis.Tailabaidžiuginair
suteikianaująimpulsą,atramągyvenime,
kurįpasirinkai.
 Manšiemetaibuvoįdomūsirtuo,kad
turėjaudaugiaulaikodomėtisfotografija,
ypačpriešterciatoprogramą,nesatvykęs
pusantromėnesioanksčiauužkitusstudi
javaukalbą.Patekau įvisiškainaująap
linką,dėltodaugfotografavau.Šįpomėgį
atradautarsiišnaujo,nesanksčiaunetu
rėjaupakankamailaikoįjįgilintis.Grįžęs
įLietuvądarkartąperžvelgiauarchyvus,
juknuotrauka–patsgeriausiasbūdaspa
pasakoti,supažindintikitussutuo,kąpats
pamatei,patyrei,išgyvenai.

Klau sė Jū ra tė Gra by tė

Mažiausiglobotiniai
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 Per daugybęmetų jėzuitai sukūrė
savitą švietimo tinklą, kuriampriklauso
įvairiausio lygio švietimo įstaigos nuo
ikimokyklinių iki aukščiausio akademi
niolygiouniversitetų68šalysešešiuose
žemynuosenuoArgentinosikiZimbabvės.
Šalys labai skirtingos savo tradicijomis,
kultūra,kalba,papročiais.Jėzuitųšvietimo
tikslas – siekti, kadkiekvienasmokinys
ar studentas galėtų lavintis pagalDievo
jamduotasgalimybes,nesuteikiant jam
gausybę žinių, informacijos, reikiamos
būsimajaiprofesijai(norsirtaisvarbu),o
visųpirmarengiantjuostaptivisapusiškai
išsilavinusiaisvadovaiskrikščionimis.To
dėlturibūtiugdomasnevientikgebėjimas
protautiirdirbti.
 Jėzuitųšvietimotinklotikslusyraapi
būdinęDraugijosgeneraliniaivyresnieji.
T.PedroArupėapiejėzuitųšvietimosie
kiuskalbėjodar1973m.Ispanijojevyku
siamejėzuitųmokyklųalumnųEuropos
kongrese.Jisskatino juosbūtivyrais ir
moterimis, atsidavusiais kitiems, ir pa
brėžė,kadvisosDievodovanos–šeima,
gyvybė, gabumai, įgūdžiai – duotos ne
vienmumspatiems,kadprivalomejomis
dalytissukitais.Dabartinisjėzuitųgene
ralinisvyresnysist.PeterisHansasKol
venbachastąpatįišreiškėkitaisžodžiais:

T. Vin cen t Du mi nu co, SJ
   Tarptautiniojėzuitųšvietimovadovųtinklopirmininkas,

Fordhamojėzuitųuniversiteto(JAV)profesorius

Jė	zui	tų	švie	ti	mo	
tin	klo	ypa	ty	bės

 

mes turime ugdyti gabius ir sąžiningus
vyrus irmoteris, ypač šiųdienųpasau
lyje,kuriametiekdaugkorupcijos,deja,
įsikerojusiosnevienvaldžioje,betirvi
suomenėje.Mūsųmoksleiviaituriužaugti
sąmoningais žmonėmis, suvokiančiais,
kasyragera,kasbloga irkokiuspada
riniusgalisukeltijųpriimtisprendimai.
Tad greta asmeninių gebėjimų, jautrios
sąžinės,ypačbūtinaugdytiatjautą–norą
beisugebėjimąrūpintismūsųbroliaisir
sesėmis.
 T.Kolvenbachastaippatpabrėžė,kad
jėzuitųmokyklos ir universitetai siekia
išugdytitokiusvadovus,kuriegyvenime
remtųsikrikščioniškomisvertybėmis.Ta
čiaukoreikia,kadžmogustaptųlyderiu?
Visųpirmavadovasturižinoti,kosiekia,
dėltojįrengiančiųšvietimoįstaigųaka
deminis lygis turi būti itin aukštas.Bet
yražmonių,kurielabaidaugžino,tačiau
nebendrauja su kitais ir savo žiniomis
nesidalija.Gerasvadovas–žmogus,su
gebantis dirbti su kitais.Tai būdinga ir
vadybininkui, kuris privalo žinoti, kas
turibūtiatlikta,sugebėtitosiektikartusu
kitaisiružtikrinti,kadšisprocesasnuolat
tobulėtų.Vadovasnuovadybininkoskiria
sisavovizija,giliaįžvalga,norupalaikyti
teisingumąirdarną.

Tikëjimas ir gyvenimas
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 Kaipšiųugdymo tikslųsiekia jėzuitų
švietimosistema?1978m.įvykopasaulinis
jėzuitųšvietimodarbuotojųsusitikimassut.
ArupeRomoje.Buvokeliamasklausimas,
kostingatuometinėmsjėzuitųmokykloms
irgimnazijoms.Kadangivisdaugėjomūsų
mokyklųdarbuotojų,savodarbąvertinusių
tikkaipgalimybęišlaikytišeimas,svarbiau
siabuvopadėtijiemssuvokti,kaddarbas
jėzuitųmokykloseyraBažnyčiostarnystė.
Padedant pasauliečiams, buvo surengtas
trijųdienųpasitarimas,kuriameįvairiausių
mokyklųmokytojaibendravotarpusavyje,
pasakojo,kodėlsusidomėjojėzuitųmokyk
lomis,kokiusmokytojus turėjopatys,ko
siekė jųauklėtojai.Pasitarimodalyviams
pasidarėdaugaiškiau,kodėl jiedirba jė
zuitųmokykloseirkokiąsvarbiątarnystę
ištiesųatlieka.
 Iš šešių žemynųmokytojų sudarytas
komitetas dirbo penkeriusmetus, šešis
kartus perrašė ir 1986m. išleido doku
mentą „Jėzuitų švietimo ypatybės“. Šis
dokumentasbuvo išverstas į19kalbų ir
labai gerai priimtas jėzuitųmokyklose.
Tačiauapie1990m.kiloklausimas,kaip
šiosypatybėsturėtųpasitarnautimokytojų
irmokiniųtarpusaviosantykiams.Tuomet
tarptautinis pedagogų komitetas pateikė
plačiai aptartus pasiūlymus, o 1993m.
įvykotrissavaitestrukęspedagogųpasi
tarimas.Taiinicijavotarptautinėsjėzuitų
švietimoįstaigųdarbuotojųtobulinimosi
sistemos,padedančiosmokytojamsprak
tiškaitaikytiignaciškąpedagogiką,atsi
radimą.(„Jėzuitųšvietimoypatybės“bei
„Ignaciškapedagogika“išleistairlietuvių
k.–red.past.)
 Romoje prie JėzausDraugijos gene
ralinės kurijos veikia jėzuitų gimnazijų
švietimokomitetas,kasdvejimetai ren
giantis gimnazijų atstovų posėdžius su
jėzuitųšvietimosekretoriumi.Sujuobei
tėvugenerolureguliariaisusitinkairjėzui
tųuniversitetųrektoriųgrupė.Visosšios
grupės pasidalija, kokie projektai buvo

įgyvendintisėkmingai,okuriųrealizuoti
nepavyko, kad vieniems iš kitųmokan
tisbūtųišvengtatųpačiųklaidų.Jėzuitų
gimnazijų tinklaibeipedagogų tobulini
mosi sistema veikiaLotynų bei Šiaurės
Amerikoje,Rytų ir PietųAzijoje.Rytų
Europosjėzuitųgimnazijųatstovaikasva
sarąvykstaįkursusLenkijoje.Praėjusiais
metaisjuosedalyvavotrisdešimtaštuoni
mokytojai,auklėtojaiiruniversitetųrek
toriaiišdvylikosšalių.Yrairvalstybinio
lygiotinklų,pvz.,Ispanijoje,kuriojeveikia
net47jėzuitųgimnazijos.Tadmokytojai,
mokiniai, alumnai ir tėvai kursuose gali
dalyvautikasmet.
 Veikiairkitijėzuitųtinklai,pvz.,jėzuitų
verslovadybosmokyklų,tiksliųjųmokslų,
internetotinklas,pasaulinėjėzuitųšvietimo
įstaigas baigusiųjų bendrija (arbaunija).
Norėčiaupaskatinti pasinaudoti visų šių
tinklų teikiamomisgalimybėmis–ne tik
bičiuliškaisusirašinėtisukitaisžmonėmis,
bet ir dalyvautimoksleivių armokytojų
mainuose,vykstančiuosene tik tarpEu
ropos šalių, bet ir suŠiaurėsAmerikos,
Azijosirkitųžemynųvalstybėmis.
 VatikanoIIsusirinkimebuvolabaiaiš
kiaiatsigręžtaįvargingiausiuosius–juk
Jėzus nuolat rūpinosi neturtingais, ken
čiančiais žmonėmis.Kadangi tikėjimas
neatskiriamasnuoteisingumo,jėzuitaiper
tikėjimątaippatstengiasiužmegztiryšius
sumūsųkenčiančiaisbroliaisirsesėmis.
Todėllabaisvarbiosyrajėzuitųmokyklos
skurstantiesiems. Pvz., Pietų Ispanijoje
veikia„ŠventosiosŠeimos“(„SagradaFa
milia“)jėzuitųmokyklųtinklas.Panašūs
švietimo tinklai plečiasi Indonezijoje ir
Indijoje,ypačtarpneliečiamosioskastos,
kuriosšvietimuniekasnesirūpina.
 Norėčiaupaminėti dar dvi labai įdo
mias jėzuitų švietimo iniciatyvas. Pir
moji atsiradoLotynųAmerikoje.XXa.
aštuntajame dešimtmetyje t. J.M.Ve
lazas buvo geriausios jėzuitųmokyklos
direktoriusVenesueloje. Jismatė, kad

Tikëjimas ir gyvenimas
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Karakasoapylinkėsegyvenadaugbega
loskurdžiųšeimų,kuriosstumiamosvis
toliauužmiesto,irgyvenamosiosvietos
atžvilgiu,irsocialineprasme.Tolimuose
priemiesčiuose nebuvo elektros, geria
mojo vandens, visuomeninio transporto
ir,suprantama,mokyklų,otaireiškė,kad
kartų kartos skurstančių žmonių buvo
pasmerktosneraštingumuiirvargui.T.J.
M.Velazaskėlėklausimąseserimsvienuo
lėmsirkatalikamspasauliečiams,artuose
priemiesčiuose nebūtų įmanoma įsteigti
„vienokabineto“mokyklų,kurvaikaibūtų
mokomi kalbos ir aritmetikos pagrindų.
Pasiūlymas buvo įgyvendintas – tokia
mokykla atsirado ir buvopavadinta „Fe
yAlegría“–„Tikėjimasirdžiaugsmas“.
Šiųmokyklųtinklaspaplitopenkiolikoje
LotynųAmerikosšaliųirvienijapermi
lijonąmokinių.Jųšūkis–„Kurbaigiasi
išgrįstas kelias, tenprasideda „Tikėjimo
ir džiaugsmo“mokykla“. Daugumoje
šalių valdžia,matydama savonepajėgu
mąpadėti skurstantiems žmonėms, kiek
išgalėdamaremiašįmokyklųtinklą.
 JungtinėseAmerikosValstijosevarg
šai daugiausiagyvenamiestų centruose.
Apie1972m.Niujorke,Nativityparapijos
namuose, buvo laisvų patalpų. Jėzuitai
svarstė,kaipjasbūtųgalimageriaupanau
doti.Pradžiojebandėįsteigtinarkomanų
reabilitacijos centrą, kurio veikla buvo
nesėkminga–jisvirtonarkotikųplatinimo
centru.Neprigijoirdarkeliosiniciatyvos.
Jėzuitaimatydami,kadrajone,kurkles
tėjo prostitucija, smurtas ir narkotikai,
daugybėvaikųįsitraukiaįnusikalstamas

gaujas,įsteigėmokykląvaikamsnuo10
metų.Pamokosčiaprasideda7valandą
rytoirbaigiasi9valandąvakare.Mokslo
metaitęsiasiirliepąvasarosstovyklose.
Mokyklojesiekiamaaukštoakademinio
lygio.Mokymasvykstamažosegrupėse,
odirbasavanoriai,baigęjėzuitųuniver
sitetus.Įšiąugdymosistemąįtraukiami
irtėvai.
 Daugvaikųneturijokiųsocialiniųįgū
džių,pvz.,valgopirštais,dėlkogimnazijo
jeišjųbūtųtyčiojamasi.Todėlmokytojai
pietaujakartu,mokydamivaikusnaudotis
įrankiais.Šiosmokyklosnegaunajokios
valstybinėsparamos,vienintelisbūdaslė
šomstelktiyraišmalda.Irjossulaukiama
pakankamai.Net 19metų pirmoji tokia
mokyklabuvovienintelė,tačiaudabaryra
net45jėzuitųmokyklasjungiantis„Nati
vity“mokyklųtinklas,kurdirbajėzuitai,
seserysvienuolės(mergaičiųmokyklose)
ir pasauliečiai, norintys padėti tokiems
vaikams.Prieš dešimtmetį JAV įsteigtas
„ChristoRey“mokyklųtinklas,jungiantis
moksląirpraktiką.
 Jėzuitų švietimo tinklasnuopat pra
džiųturėjosavometodikąirpedagoginę
sistemą,kuriojesvarbiausiasyraasmeninis
rūpestiskiekvienumokiniuarstudentu.Tai
nėra lengva užduotis, kartais pedagogai
pasijuntabejėgiaiarnuleidžiarankas,bet
įžengdamasįdangųViešpatsJėzusmatė,
kokiussilpnusbendražygiusžemėjepalie
kairpažadėjopasiliktisujaisikipasaulio
pabaigos.Taiprisimindamidirbairjėzuitų
mokyklų pedagogai – jie žino, kad šiuo
keliueinanevieni...

 
JėzausDraugijosšvietimosekretoriatoduomenimis,šiuometu68valstybėseDrau

gijaturi202aukštąsiasmokyklas,444gimnazijas,123pradines,79technikosarpro
fesinesmokyklas.848švietimoįstaigosedirba124tūkst.pasauliečių,4600jėzuitų.

Švietimotinklai„FeyAlegría“,„Nativity“,„ChristoRey“turi2603centrus,kuriuose
mokosi1mln.145tūkst.moksleivių.Išvisojėzuitųšvietimoįstaigosemokosidau

giaukaip2,5mln.studentųirmoksleivių.

Tikëjimas ir gyvenimas
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 Nevienasturbūtesatekurnorsmatę
lankstinukąarplakatąsuvaiko,randuotu
ir purvinu veideliu, sudriskusiaismarš
kinėliais,bet labainuoširdžiužvilgsniu,
atvaizdu.Joakysiroda–tamsūs,oplau
kaijuodilygsmala.Taip,taičigoniukas.
Išapgailėtinosjoišvaizdosgalimaspręsti,
kadjisgyvenagatvėje.Otokiovaikodaug
kasprisibijo,nesjistarytumvaiduoklis:
taipaslaptingaiišnyksta,taivėliškažkur
atsiranda.Jispavojingas,nesvagia,mu
šasi,yra šiurkštus ir akiplėša.Be to, jis
nenaudingasvisuomenei–yrabemokslis,
beraštis,drumsčiantis„dorų“miestiečių
saugųgyvenimą.
 Bet tas nuoširdus ir atviras vaiko
žvilgsnismane akimirksnį sustabdė. Jo
rudoseakysetarytumįskaičiaupriekaištą:
kodėlašvisdėltogimiauirkodėlaščia?
Kurmanomama,tėtisirkodėljiemanimi
ne sirūpina?Kodėljiepalikomanevieną
gatvėje?Kodėlirvisikitimaneapleido?
Kodėlišmanęsatimtatai,kasmanbran
giausia – būti vaiku?Tarpmanęs ir to
priekaištingo vaiko žvilgsnio įsivyravo
tyla.Kurį laikąbuvo sunku ištarti: ačiū
Dievui,kadtuesi,ačiū,kadjistavepa
šaukėįšįpasaulį,kadtaptumžmogumi,
skleidžiančiumeilęirgėrįkitiems.Tačiau
vietojšeimosjistaudavėgatvę,vietojra
miosvaikystės–žiauriąišlikimokovą.Ir
tunekaltas,kadkititaviminesirūpina,tu
nekaltas,kadneturibūsto,esibemokslis,
vagisirvalkata.Tunekaltas,kadprašalai

Vai das Lu ko še vi čius, SJ

čiaipraeinatavęsnepastebėjęirnenoritau
būtimamaartėvu.Nekaltas,jeijienenori
būtitavosesearbroliu.TačiauDievastau
leidopažintitai,kasdaugeliuipaslėpta–tu
geriausiaimataiirišgyvenimūsųvisuome
nėsskurdumą,mūsųtikėjimostygių.Nei
aš,neivisuomenėneįstengiameduoti to,
kastausvarbiausia,–būtitaubroliu,sese,
tėvu,mama,taptitavošeima.Labailengva
įmestitaurankonatliekamąsmulkųpinigė
lįarpasidomėtistatistika,kiekišvisoyra
tokiųkaip tugatvėsvaiduoklių.O jųne
šimtas,netūkstantisirnemilijonas–per
šimtasmilijonųvisamepasaulyje!Irštai
mankilomintisšiamgatvėsvaikuipapasa
kotiapieorganizacijąConcordia.Proiecte
sociale P.Georg Sporschill, veikiančią
RumunijojeirMoldovoje,kurtokiegatvės
vaikaigalipatirtišeimosmeilę,pagaliau
išmokti parašyti savo vardą ir suprasti,
kadyražmonių,kuriemsjievisdėltoyra
brangūs...

Con cor dia.	Kas	tai?
 1991m. tėvas jėzuitas išAustrijos
Georgas Sporschillis atvyko įRumuni
jos sostinęBukareštą padėti vaikams iš
gatvės. Jau 1992m. sausį jis įkūrė or
ganizaciją, pavadinimuConcordia. Šis
lotyniškasžodisturidaugreikšmių,viena
išjų–santarvė,jisdargalireikštivienin
gumą,sutarimą.Betašnorėčiaušįžodį
versti–artimasžmogus.Aršisvertimas
atitinkatikrovę,čiairnorėčiaupapasako

VaidassuRustamu

Þmogus kely

Vil	ties	vai	kai
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miegmaišiai,jiegaličianakvoti.Na,otie,
kuriegeraielgiasi,gaunairkambarį,kur
yra lova,stalas,spintelė.Duar trismė
nesiusčiapraleidę,geraibesielgiantysir
ištiesųgatvępaliktibeinaujągyvenimą
pradėti norintys vaikai siunčiami į tam
tikrusConcordijos namusvaikams arba
StadtderKinder–vaikųmiestą.Na mai 
vaikams, arbavaikųmiestas,–taitrečioji 
pakopa.TokiųnamųConcordiaturiišties
nemažai: Bukarešte yra Šv. Pauliaus ir
Šv.Ignaconamaivaikams,Ploiestėje,60
kilometrųįšiauręnuoBukarešto,–namai,
va di na mi CasaAustria, CasaAlexandra, 
CasaCristina, bei vaikųmiestelis.Dar
20kilometrųšiauriaunuoPloiestės,ma
žameAricestimiestelyje,1992m. liepą
buvo įkurtaamatųmokykla – ketvirtoji
Concordijospakopa.Amatųmokykloje
mokosiper70vaikų,čiajiegaliišmokti
agronomijos, kulinarijos, šaltkalvystės,
medžioapdirbimoirgautivalstybėspri
pažintądiplomą.
 Tokiuosenamuosevaikaidažniausiai
pasilieka iki18metų, tačiau jiedar turi
išmoktigyventisavarankiškai,t.y.patys
tvarkytisavofinansiniusbeiūkiniusrei
kalus, planuoti tolesnįmokymąsi.Toks
savarankiškai gyvenančių vaikų būrelis
sudarovadinamąjįWohngemeinschaften.
Tai –penktoji pakopa. Paskutinė, šeš
toji, pakopa –Concordijos klubas, kurį
sudarobuvusiejivaikaiišgatvės,palikę
gatvės gyvenimą ir tapę savarankiški,
įgijęprofesiją,sukūręšeimas.Jielankosi
Concordijoje,pasakoja,kaippalikogatvę,
rengia įvairias programas čia gyvenan
tiemsvaikams.
 Aišku,Concordiagalipadėtianaiptol
nevisiemsvaikams,nesvienBukarešto
gatvėsejųgyvenaper5000,oConcordia 
šiuometugalipriimtitik400.Tačiaušiai
organizacijairūpinetikRumunijosvai
kai,jiišgirdovaikųšauksmąirišgretimos
Moldovos.Kiekjųtenyra,sunkupasaky
ti,tačiauturėtųbūtinemažai.Prisimenu,

ti.
 Concordijos pedagoginė koncepci
ja labai aiški ir paprasta: žingsnis po
žingsniovaikai palydimi į savarankišką
gyvenimą.Visąvaikokeliąbūtųgalima
suskirstyti į šešiaspakopas.Pirma–va
dinamojiStre et workTe am, arba būrys,
dirbantisgatvėje.KurisnorsConcordijos 
narysužmezgaryšįsuvaikaisišgatvės,
lankydamasisgeležinkeliostotyje,metro,
žodžiu, ten, kur tokių vaikų sutinkama
daugiausia. Su jais bendrauja, pasiūlo
maisto,parūpinadrabužiųirkviečiaapsi
lankytiConcordijosŠv.Lozoriaussociali
niamecentre.Stre et workTe amrūpinasiir
vargingaigyvenančiomisšeimomis.Ieško
butųtoms,kuriosjuosprarado,teikiafi
nansinębeiprevencinępagalbą,kadšių
šeimų vaikai neatsidurtų gatvėje.Taigi,
Šv.Lozoriaussocialiniscentras, kuriame
irman teko savaitę praleisti, yraant ro
ji pakopa. Čia atėjęs vaikas pirmiausia
gaunašiltomaisto,galinusiprausti,per
sirengti,atliekamamedicininėapžiūra,jei
reikia,skiriamivaistai,nesdaugvaikųiš
gatvėsužsikrėtętuberkuliozeirsifiliu.
 Šv. Lozoriaus socialiniame centre
vaikai,padedamisavanoriųirauklėtojų,
galiužsiimtiįvairiakūrybineveikla.Kartą
stebėjau,kaipjierengėspektaklįgatvės
praeiviams.Vaidindami buvo panašūs
nebeįgatvėsvaiduoklius,betįtalentin
gusgatvėsmuzikantusiraktorius.Tiems
vaikams,kurienorilikticentre,duodami

T.G.Sporschillis,SJ,suGaliairLarisa
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kaipirmąkartąnuvažiavauįPiritoskai
melį,vaikščiodamasdulkėtukaimokeliu
užkalbinaulaukedirbantįčionykštįžem
dirbį.Kollaužytarusųkalbakalbėjomės,
šalikelėjesusirinkodaugmažųjųžiūrovų,
kurienedrąsiaityrinėjokeistąpraeivį.Jie
buvotokiepurvini,apiplyšęirapgailėtini,
kadbeveikniekuonesiskyrėnuotų,ku
riuosmačiauBukareštogatvėse.Galbūt
jiedarnegatvėsvaiduokliai,tačiaugali
jaistapti...

Vieš	bu	tis	„Mon	te	Nel	ly“
 Turbūtnesuklysiupasakęs,kadMol
dova yra viena vargingiausiųRytų Eu
ropos šalių, europiečių dažnai vadina
„EuroposAfrika“.Vidutiniškaipermėnesį
čiauždirbamanuo20iki30JAVdolerių.
Todėl nieko nuostabaus, kad daugelis
žmonių gyvena labai skurdžiai.Atga
vus nepriklausomybę, emigrantų skai
čius šalyje viršijomilijoną.Daugiausia
emigruojamaįRusiją.Laimėsiruždarbio
ieškotidažniausiaiišvykstajaunižmonės.
Jauni tėvai važiuoja ieškoti darbo, savo
atžalaspalikęgiminėms.Gaila,kaddalis
susiradusiųjųdarbusnamonebegrįžta,ir
vaikai lieka gatvėje, nes giminės nebe
galijaisrūpintis.Todėl2004m.pavasarį
Concordianutarėpagelbėtiskurstantiems
Moldovosvaikams.Pirmiausiapačiame

sostinėsKišiniovo centre, ištaigingame
viešbutyje „MonteNelly“, įkūrė namus
vaikams.
 Dabarčiagyvena18įvairausamžiaus
vaikų.Jiegalilankytimokyklą,auklėtojai
irsavanoriaipadedajiemsruoštipamokas.
Čiavaikaimokosibūtisavarankiški,patys
tvarkosavokambarius,drabužius,prižiūri
aplinką.Vyresnieji rūpinasi jaunesniai
siais–rytaispadedaapsirengtiirpalydi
įmokyklą.Paruošępamokas,vaikaituri
kuoužsiimti–dažniausiaisavanoriaipa
siūlokokiąveiklą.Vyresnivaikaipadeda
auklėtojuigamintivakarienę.Priešeidami
miegoti,visi trumpamsusirenka įpačių
įrengtą koplyčią, kurią vaikai papuošia
visnaujaispiešiniais.Maldos–ekume
niniopobūdžio, čiakartu švenčiamos ir
stačiatikių,irkatalikųšventės.Moldovoje
98proc.gyventojųyrastačiatikiai,kata
likų–voskeletas tūkstančių, tačiaučia
labaisparčiaiplintaįvairiossektos.Con
cordianeskatinavaikųtaptitikinčiaisiais,
tačiaudžiugu,kadvietąkoplyčiojeradoir
tie,kurienetikiDievo.Taivieta,kurvisi
susirinkę gali peržvelgti dienos darbus,
pasisakyti,kaskampatikoarnepatiko,bei
padėkotiDievui,auklėtojaiardrauguiuž
prabėgusiądieną.Nevientikatvirumas
irpadėkavienaskitamyrasvarbūs,kad
visi,gyvenantyskartu,taptųvienašeima.
Čiaitinreikšmingosgimtadieniųšventės.
Kiekvienas paruošia dovanėlę sukaktu
vininkui,tądienąjisyradėmesiocentre,
netjodarbusatliekakiti.Manau,dauge
lisviešbutyje„MonteNelly“gyvenusių
vaikųsuprato,kadvienašeimatampama
tuomet,kaivienikitusmyliirgerbia.

Vai	kų	mies	tas	Pi	ri	to	je
 Nepraėjusnėmetams,kaiConcordia
pirmąkart įsikūrėMoldovoje, gruodžio
14 d. Piritos kaimelyje netoliKišiniovo
buvoatidarytas„vaikųmiestas“.Jįsudaro
šešinamai,kuriuosešiuometugaligyventi
apie130vaikų.Čiataippatyraligoninė,

Piritosvaikųmiesteliogyventojairengiapasiro
dymągeradariams
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namelissvečiamsiradministracijospasta
tas.Vaikųmiestas įsikūrė labai gražioje
vietoje,kuranksčiaubuvopionieriųsto
vykla.Tačiauvaikaigalineviengrožėtis
gamta,betirlankytivietinęPiritosvidurinę
mokyklą,mažesnieji –miestelio svečių
namelyje laikinai įsikūrusįvaikųdarželį.
Kiekvienasvaikųnamelisyratarsi vie na 
šeima.Čia gyvena auklėtojas, kuris yra
lygtėvas,irauklėtoja,vaikamsatstojanti
mamą.Priekiekvienonamelioyradarže
liai,kuriuosprižiūrivaikai.Miestelyjetaip
pat veikia parduotuvė, kur atsiskaitoma
savais–Concordijos–pinigais.Nameliai
turiadresus–antkiekvienojųkaboname
lioglobėjovardas.Globėjaidaugiausiaiš
Vokietijos,Austrijos,Lichtenšteino.Vaikai
labaijiemsdėkingi,kasvakarąeidamimie
gotipasimeldžiagerajamDievuiužsavo
geradarį,odidžiausiąpagarbąjamišreiškia
brangindaminamelįirsavonaująšeimą.

Con cor dia –	var	tai	vai	kui	iš	gat-
vės	į	nau	ją	gy	ve	ni	mą

 VienuolikmetisAr	tū	ras.Jošeimalabai
neturtingair,sprendžiantišto,kadArtūras
beveiknemokėjokalbėti,sujuobuvolabai

mažaibendrauta.AtėjęsįConcordiją,jis
negalėjopasakytinetsavovardo.Artūrui
sunkiaisekėsimokytis,nesniekaipnega
lėdavosusikaupti.Jeijamnepatikopaties
parašytaraidė,sviesdavorašiklįįšalįirtą
dienąvargiaipriprašydavai,kaddarkartą
bandytų parašyti nepasisekusią raidelę...
Tačiau dabarArtūras visai kitoks – tapo
pavyzdžiu kitiems.Man pačiam sunku
tuopatikėti,matantjotvarkingąkambarį
iraprangą,rūpestįmažaisiaisirmandagų
elgesįsumergaitėmis.Jistapopuikiumo
kiniu–labaigražiairašo, išlavinonetik
savogimtąjąrumunųkalbą,betpuikiaiiš
mokoirrusų.Mokytojaiapiejįlabaigerai
atsiliepia.Šisberniukastikrailabaikantrus

irtvirtaisiekiaužsibrėžtotikslo.
 Ga liai šešiolika.Kaimergaitei buvo
keturiolika,mamająišvežėįMaskvądirbti
prostitute.PoporosmetųįKišiniovąsu
grįžusiaiGaliai kaimynai padėjo atverti
Concordijosduris.Kokiątraumąjipatyrė,
sunkuirįsivaizduoti–norsGaliaišešioli
ka,mergina visai nesavarankiška, vieną
pačiąrizikinganetįmiestąišleisti.Tačiau
Galiamielaipadėdavokitiems,ypačma
žesniesiems,kaikamatstodamanetmamą,
beinoriaitriūsdavovirtuvėje,visaimūsų
dideleišeimaipadėdamaruoštipusryčius
arvakarienę.Beto,baigėdevyniasklasesir
išmokokirpėjosamato.DabardirbaPiritos
vaikųmiestelyje.
 RomųkilmėsRus ta masgimėRusijoje.
Tėvoneturi,omamaužsmulkiasvagys
tessėdikalėjime.Jomamairjaunesnioji
sesutė, kuri gimėkalėjime, sergaAIDS.
Rustamas–nuostabusvaikas,labaigerai
mokosi,mokytojaijuodžiaugiasi.Jislabai

Pirita.Vaikųmiestelis
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mylisavomamąbeisesutęirjųlabaiilgisi.
Taižinauišjorašytųlaiškųmamaiįkalėji
mą,kuriuosjismanrodydavo.Kartąsavo
mamyteiRustamasnorėjonusiųstiiršventą
paveikslėlį.AtsitiktinaiantstalobuvoJė
zaus,nukryžiuotokartusudviemnusidė
jėliais,paveikslėlis,kurįmielaiatidaviau,
oRustamasantjoužrašė:mama,pasitikėk
juo,jistaupadės.Berniukasdažnaiman
rodydavo irmamos laiškus, kuriuose ji
labaiprašydavosūnųbūtigerą,draugišką
sukitaisvaikais.Jistikraipateisinomamos
lūkesčius.Rustamas–draugiškasirdrąsus
vaikas,dažnaiprisiimantiskaltęužkitus.
Labiausiaimanestebinoatvirasirnuošir
dusjotikėjimasDievą.Vaikui,kurisneturi
tėvo,kuriomamairsesutėkalėjimeserga
mirtinaliga,vaikui,kurispatyrėnemažai
smurto,Dievasyranepriešas,betgerasis
Tėvasirartimasdraugas.
 Tai tik keletas pavyzdėlių, teikiančių
mannetikviltiesirdžiaugsmo–šievaikai
yradidiejimanogyvenimomokytojai.Jų
likimasmumsliudija,kadvaikystė,drau
gystė,šiltalovairkarštasmaistas,šeimair
mokyklanėrasavaimesuprantamidalykai.
Tievaikaimaneišmokėvertintitai,kąesu
gavęs–vaikystę,tėvus,šeimą,–irbūtiuž
taidėkingam.Vadinujuosviltiesvaikais,
nestokiejieyraištiesų...	 P. 	 S . 

KaidarbuvaujėzuitųnaujokasŠiauliuose,
kartą per savaitę lankydavau jaunuolius
Šiauliųkalėjimoizoliatoriuje.Daugiaunei

potrisvalandasbendraudamassuįvairaus
amžiausjaunaisžmonėmis,supratau,kaip
jiems sunku ir kokie jie nelaimingi.Ne
vienasrodėmansavorandus,iškuriųga
lėjauspręsti,kiekkartųbandėnusižudyti,
irguodėsi,kadkalėjimasyrajųnamai,kad
bijoišeitiįlaisvę,nestenneturėskąveikti.
 Per socialinės akademinės praktikos
laiką, pofilosofijos studijų numatytą jė
zuitų ugdymoprogramoje, labai norėjau
šiemsjaunuoliamspadėti.Manoakyskry
poįKauneesančiąvaikųkoloniją, tačiau
netikėtaiprovincijolast.AldonasGudaitis
pasiūlėvykti įMoldovąEucharistinioJė
zauskongregacijos seseriaiPaulei padėti
dirbtisuvaikaisišgatvės.Kadangišiųvai
kųirįkolonijąpatekusiųvaikųproblemos
labaipanašios,pasiūlymąmielaipriėmiau.
Moldovojedirbaušešismėnesius,išjųke
turis–Kišiniovoviešbutyje„MonteNelly“
esančiuosenamuosevaikamsirdumėnesius
Piritosvaikųmiestelyje.
 Gyvenau su vaikais.Kartu keldavo
mės, kartu leisdavome dieną, eidavome
miegoti–visąparąbuvaujųauklėtojas.
Manrūpėjoirjųdvasinisbeireliginisug
dymas.Kaipirkiekvienoješeimoje,vaikų
namuosetaippatkildavoproblemų.Tik
čiajoskurkassudėtingesnės,nesvaikai
patyrę daug smurto, išgyvenę psicholo
giniųtraumų.Nevisiemslengvapriimti
tokįžaizdotąvaikąkaipsavošeimosnarį,
ypačjeijisišsiskiriaelgesiuaryrakitos
rasės.Pagrindinismanouždavinysbuvo
įvairiais būdais tuos skaudulius paliesti
irgydyti.Sekmadieniaiskartusukeliais
vaikaisparuošdavomepokalbįtema,su
sietasumūsųbendruomenėsgyvenimu.
Pavyzdžiui, kalbėjome apie II pasaulinį
karą ir žydų genocidą, aiškinomės, kad
visųrasiųžmonės,tarpjųirromai,yraly
gūs.Mūsųbendruomenėjepasitaikančias
problemasbandėmespręsti iraptardami
matytusfilmus,olabiausiai–pervakaro
maldą,meditacijas,ŠventojoRaštovaka
rus,šokįirreliginioturiniožaidimus.

Sumažaisiaisglobotiniais
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	 Be	at	si	da	vu	sių	pa	sau	lie	čių	pa	gal	bos	ne	gau	siai	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	ben	druo	me	nei	
sa	vo	di	de	lius	už	mo	jus	įgy	ven	din	ti	bū	tų	kur	kas	sun	kiau.	Jū	sų	dė	me	siui	–	pir	mo-
sios	pa	žin	tys	su	žmo	nė	mis,	il	giau	siai	tal	ki	nan	čiais	jė	zui	tams.

 UAB„Jesida“, kuriosdarbųvadovas
buvoApolinaras Abromavičius,1996m.
liepos8–9d.pradėjoremontuotiVilniaus
jėzuitų gimnaziją.Kai bendrovė atliko
kassutarta,tuometinisgimnazijosdirek
torius bei jėzuitų provincijos ekonomas
t.AntanasGražulis paprašęs jį pasilikti,
nesreikėjodarbuotojo.„Kaipradėjaučia
dirbti,nėnežinojau,kastiejėzuitai,–juo
kaujaApolinaras.–Bettainebuvolabai
svarbu –mes atvykome tik gimnazijos
remontuoti.Vilniaus senamiestyje jau
buvau dirbęs trejetąmetų –Didžiojoje
irVokiečių gatvėse remontavome porą
panašiųistoriniųpastatų,betnereliginės
paskirties.Kad galėčiau dirbti tokiuose
objektuose,turėjaugautiKultūrospaveldo
departamentoatestatąirkaspenkerimetai
vykstaperatestavimas.DabaresuLietuvos
jėzuitųprovincijos inžinierius, rūpinuosi
netikvisaisstatybosdarbais,betatliekuir
kitokiusūkiniuspavedimus.Išpradžiųat
rodė,kaddarbųtieknebus,bett.Gražulis
užtikrino,kadmanoamžiuitikraiužteks.
Taipiryra...“
 Pirmiausia reikėjo tverti gimnazijos
sporto aikštyno tvorą.Toje vietoje, kur
anksčiau buvo jėzuitų sodas, plytėjo di
džiulis sąvartynas.Kilo triukšmas–Su
bačiaus gatvės gyventojai piktinosi, kad
uždaromasįprastaspraėjimasperjį.Vė
liau prasidėjo gimnazijos stovyklavietės
prieGuobsto ežeroTrakų rajone staty

„Dirbu
Bažnyčioje...“

ba, dar vėliau pradėta statyti sporto salė,
remontuojamaŠv.Kazimiero bažnyčia.
Statyboseviskąlemiapinigai,jeigujųbūtų
pakankamai,darbaivyktųsparčiau.Dabar
statomaūkiobūdu,nes,pvz.,gimnazijos
sporto salėsstatybaiparamosišvalstybės
nesulaukiama.Pinigaigaunamiišužsienio
fondų,aukotojųirgeradarių.Tadjieturibūti
panaudojamikuotikslingiau.Šiuometubai
giamasįrengtiantrasisjėzuitųgyvenamojo
korpusoaukštas,kurįsikursjėzuitųprovin
cijosraštinėirekonomotarnyba.Tebesi
tęsiairsportosalėsstatyba,odidžiausias
objektas–gimnazijosstovyklavietė.Jau
pradėtas statyti pagrindinispastatas, kur
buskoplyčia,valgykla,konferencijųsalė,
gyvenamiejikambariai.Čiarekolekcijos
galėsvyktiiržiemą.
 Apskritai statyboseApolinaras dirba
jaupertrisdešimtmetų,tad,sako,prisižiū
rėjęsvisko.Darbasjėzuitųprovincijojeir
kiturskiriasikaipdienairnaktis.Statybų
organizacijose dažnai vyksta skubūs su
sirinkimai,pasitarimai, „penkiaminutės“,
kylabarnių,nesnuolat„dega“planai.Dėl
todirbamairpoilsiodienomis,irnaktimis,
oatsipalaiduotitenkaalkoholiu.Planų,ži
noma,paisomairčia,betnėrabeprasmio
streso,viskasvykstakurkasramiau.„Jei Si

m
on
o
M
oc
ke
vi
či
au
sn

uo
tr.



41

 

Bendradarbiai

aškamnorspasakau,kaddirbustatybojeir
negeriu,žmonėsnesupranta,–prisipažįsta
Apolinaras.–Atėjusiusčiadirbtiiškarto
perspėjame, kadgirtaujamanebus.Kam
nepakeliui,tielabaigreitaiatsisijoja“.
 Betyrairlabaiilgaidirbančiųžmonių,
pvz.,elektrikasEmilisAbaravičius.Jisirgi
atėjo su viena elektrosmontavimoben
drove,betužsiliko,dirbairgimnazijoje,ir
vienuolyne,visurreikalingas–labaigeras
darbuotojas,malonusžmogus.Jaudešimt
metųgimnazijoje dirba ir bendruomenės
slaugytoja Jolanta Jakšienė, ir valgyklos
gamybosvedėjasRimantasGruodis.Yrair
keletasstatybininkų,kurietrumpambuvo
išėjękitur,betjauseniaigrįžoatgal.
 „Daugeliui čiaatėjusiųdirbti žmonių,
kaipirman,viskasbūnanauja.Norsiresu

 2006m. sausio 15d.Šiaulių jėzuitų
naujokynošeimininkėMarytėRazmienė,
prisiminusi,kadlygiaipriešdešimtmetų,
1996m.sausį,buvopaprašytajėzuitams
virtivalgį,irnorėdamašiąsukaktįdrauge
su jaispaminėti,sukvietėvisus jėzuitus,
tuolaikotarpiudirbusiusŠiauliuose.
 Prieš dešimtmetį Šiauliuose dirbęs
kulinarines gudrybes puikiai išmanantis
t.AnicetasTamošaitisapsiėjobešeiminin
kės,tačiauįŠiauliusatvykusirt.Geraldui
Dundai jau reikėjo pagalbininkės.Tuo
metuŠiauliųšv.Ignacobažnyčiaiirjoje
dirbusiems jėzuitamsnuoširdžiai padėjo
dabartinėsUAB„Meba“vadovėLaisvyda
Matusevičienė.T.Anicetaspasiteiravo,ar

Naujokyno
šeimininkė

šinežinanti,kasjėzuitamsgalėtųgaminti
valgyti.Laisvydoskolegėsmamagiedojo
ŠiauliųkatedroschoreirpažinojoMary
tę.Neseniai išėjusi įpensijąmoterisdar
tikėjosi kur nors susirasti darbą, tačiau
kai jai buvopasiūlyta šeimininkauti pas
jėzuitus, šiek tiek sutriko, baiminosi, ar
įtiksiantivirtikunigams.Jųatkakliaipra
šomavisdėltopasiryžoirišpradžiųmaistą
gaminonamuose,ot.Anicetasnuveždavo
t.Geralduibeisaunamo.Marytėtaippat
prižiūrėjo ir t.Geraldo butą bei nuolat
juorūpinosi,nevienąnaktįbudėdamair
prieligospatalo.Jiprisimena,kadkartais

tikintisžmogus,katalikas,tačiauišpradžių
nežinojau,kaipelgtissukunigais,ypačkaisu
jaissusidurikasdien.Maniau,kadčiadirbant
teksatsisakytiirpamėgtosporto,opasirodo,
kad ir jėzuitai sportuoja– stovyklavietėje
žaidžiameirfutbolą,irkrepšinį.Ašikišiol
atstovaujukrepšinioveteranųkomandai,
esameLietuvosčempionai,– toliaupasa
kojaApolinaras.–Labaidaugsujėzuitais
esuirkeliavęs–buvauItalijoje,Austrijoje,
Vokietijoje. IšRomosparvežėmemirusių
tėvų jėzuitųP.Rabikausko irA.Liuimos
archyvus.Taimanbuvoirpuikiekskursi
ja,nespirmąkartą lankiausiVatikane, su
t.LionginuVirbalukeliavomepervisasRo
mosbažnyčias.Kaipažįstamimanęsklausia,
areinuįbažnyčią,sakau,kadeinukasdien,
nesištiesųdirbuBažnyčioje...“

Jū ra tė Gra by tė
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tėvelisnenorėdavęsvienaspietauti,kvies
davoiršeimininkęprisėsti,tiesiogdėdavo
maistąįjoslėkštę,sakydamas,kaddrauge
valgytidauglinksmiau.Poketuriųmėne
siųt.Geraldasligoninėjemirė,kaiptiktą
naktįpriejobudintMarytei.Pojomirties
t.Anicetasprašė,kadMarytėjėzuitųne
paliktų,nesdabarįŠiauliusatkėlėt.An
tanąSimonaitį.Marytėvėlgaminovalgį
dviemstėvamsjėzuitams.
 1999m.Šiauliuoseatidariusnaujoky
ną,jaitekojaugausesnęšeimąmaitinti.Iki
dabarMarytėpirmadieniais,antradieniais,
trečiadieniais,penktadieniais iršeštadie
niaisateinaįnaujokynąišvirtipietųirvi

suometmaistopagaminasu
kaupu,kadužtenkairvaka
rienei,osekmadienįgalime
pietautituo,kasjosišvakaro
paruošta. Jau keletąmetų
kartu su naujokaisMarytė
vykstairį30dienųDvasines
pratybasDruskininkuosear
8 dienų rekolekcijas prieš
įžadus, kadne tik rekolek
tantųsielos,betirkūnaibūtų
sočiaipamaitinti.
    Marytė Razmienė
gimė Šiauliuose, augo ir
mokėsiŠiauliųrajonoMeš
kuičiųmiestelyje.BeMary
tėsšeimojedarbuvosesuo

Eufrozija ir broliaiAntanas bei Juozas.
KaibrolisAntanas,dabarjauamžinybėn
iškeliavęs,pasistatėnamąŠiauliuose,pasi
kvietėgyventiirsesutęMarytę.30metųji
išdirboŠiauliųdviračiųgamykloje.Atliko
įvariusdarbus,oilgiausiaivaldėgamyklos
kraną.
 DievulisMarytę apdovanojo gražiu
balsu, ji yra dainavusi Šiaulių kultūros
namųchore.Bažnytiniamechoregiedoti
pradėjovosvienuolikossulaukusi,dargy
vendamaMeškuičiuose.Iršiuometugieda
Šiauliųšv.PetroirPovilobažnyčioje.

T. Al gi man tas Gu dai tis, SJ

PorekolekcijųDruskininkuose
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In memoriam

 
 
 BalandžioantrosiosvakarąKaunojėzuitųnamuosepo
ilgosirsunkiosligosmirėdiakonasbr.VincentasBiekša.
 Velionisgimė1925m.gruodžio3d.Varėnosr.,Val
kininkų parapijoje,Urkionių kaime ūkininkųMarijos
ZalieckaitėsirVincentoBiekšųšeimoje.Baigėpradžios
mokyklos4skyrius,vėliausuaugusiųjųvakarinėjemo
kyklojeįgijoaštuonmetįišsilavinimą.Maždaugnuo13
metų širdyje juto slaptą troškimą tarnautiDievui, bet
kaip–nežinojo.Tuometupiemenavotėvųūkyje,one
numaldomasnoraskeisti gyvenimąvis labiau stiprėjo.
Apsispręstipadėjougningasmisionierius,jėzuitast.Jonas
Bružikas,gimtojojeparapijojevadovavęsrekolekcijoms.
AnotVinco,pakakokeletopamokslų,kadprikibtųpriet.
Bružiko,„kaipmusėpriemedaus“.
 Nepaprastai džiugios nuotaikos apimtas 1942m.
rugpjūčio 6 d. atvyko į Pagryžuvio jėzuitų naujokyną.
Pradžiojetekopadėtinaujokynovirėjui.Kitųmetųvasa
rįpradėjonaujokynoprogramą.Pirmuosiusįžadusdavė
1945m.vasario13d.
 Sovietųvaldžiaivienuolynusuždarius,„valdiškodar
bo“neieškojo.1949m.rugpjūčiomėnesįsut.Pranciškumi
Masilioniu,SJ,atvykoįPanevėžior.Karsakiškioparapiją.
ČiaVincasšeimininkavoirbuvozakristijonas.1953m.
draugesut.PranciškumipersikėlėįKupiškior.Palėvenės
parapijąiriki1973m.pabaigosdirbozakristijonu.1956
m.spalio30d.Palėvenėsbažnyčiojet.P.Masilioniuidavė
paskutiniuosiusjėzuitoįžadus.
 1974m.sausio6d.V.BiekšatapoKaunoarkikatedros
bazilikos,onuo1985m.rugsėjo–Kaunor.Garliavos
bažnyčios zakristijonu.Parapija buvo labai didelė, ku
nigųtrūko,tadklebonuiprašantirprovincijoluisutikus,
vysk.J.Žemaitis1989m.gruodžio3d.br.Vincuisuteikė
diakonošventimus.DiakonopareigasGarliavojeėjo,kol
susilpnėjosveikata.1999m.pavasarįįsiligojust.Dany
lai,sukuriuokartugyveno,nusprendėdraugepersikeltiį
Kaunojėzuitųnamus,kurjaubuvoįrengtikambariaidirbti
nebepajėgiantiemsjėzuitams.Kaisveikatasustiprėdavo,
patarnaudavoŠv.PranciškausKsaverobažnyčioje.
 BrolisVincas buvomalonaus būdo, visada giedros
nuotaikos,paslauguskitiems,kantriaipakėlęssavone
galavimus,operacijasirsunkiąligą.
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Br. VincenTAs BiekšA, sJ
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 Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	ja–seniausiaLietuvojetokio
tipomokykla–2005–2006m.švenčia435uosiusįkūrimo
ir10uosiusatkūrimometus.Rugsėjo9–10d.gimnazijoje
vykotarptautinėmokslinėkonferencija„Jėzuitųšvietimas:
praeitis irdabartis“. Jubiliejiniųmetų renginiai tęsėsi šių
metųkovo3–4d.
 Kovo3d. dvidešimtketuri gimnazijos alumnaivedė
pamoką„VJGgimnazijosistorijospuslapiai“.Gimnazistai,
paprašytiįvardytisavoiralumnųpanašumus,sakė,kadvisus
vienijatikėjimas,panašuspožiūrisįgyvenimą,rekolekcijų,
stovyklųpatirtis,meilėsjausmasmokyklai.Pedagogaibuvo
pakviestiperskaitytišv.IgnacoLojoloslaiškąšiųdienųmo
kytojuiirdarkartąapmąstytisavo,kaipjėzuitųgimnazijos
mokytojo ir auklėtojo,pašaukimą.Prisiminimaisdalijosi
mokytojai,dirbantysgimnazijojenuopatjosatkūrimo.
 VakareLietuvosnacionalinėjefilharmonijojesurengtas
koncertasAdmaioremDeigloriam gimnazijosbendruo
menei–mokiniams, tėvams,mokytojams,darbuotojams
ir rėmėjams.Koncertavo patys gimnazistai,mokytojai,
alumnaibeimoksleiviųtėvai:GintarėSkėrytė,PovilasJa
raminas,RenataMarcinkutėLesieur.Ir,žinoma,gimnazijos
mišrusischoras,vadovaujamasmokytojoLeonidoAbario.
Beje, choraspakviestasdalyvauti liepos1–2d.Čikagoje
vyksiančiojeVIIIlietuviųdainųšventėje,kuriospagrindi
nis tikslas–puoselėti lietuviškųdainų tradiciją irvienyti

lietuvius,gyvenančiusJAV,Kanadoje
irLietuvoje.
     Kovo4d.–Gimnazijosdieną–
bendruomenėrinkosiįŠv.Kazimiero
bažnyčiąpadėkotiViešpačiuiužvisas
perdešimtmetį patirtasmalones.Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė
t.AlgimantasGudaitis.Gimnazijos
kapelionas t.VytautasSadauskaspa

Gimnazistųkoncertas
Lietuvosnacionalinėje
filharmonijoje
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 Kovo4d.Vil	niaus	šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čiosbendruo
menėirsvečiairinkosipaminėtibažnyčiosatšventinimo
15kosmetųsukakties.Poiškilmingųšv.Mišių,kurioms
vadovavo vienas iš šioje bažnyčioje anksčiau dirbusių
kunigų t.AlgimantasGudaitis, SJ, visi buvo pakviesti
pažiūrėtijauistorijatapusiosfilmuotosmedžiagos,įamži
nusiosbažnyčiosatšventinimoapeigas.Tarpgausiųvakaro
dalyviųbuvokeletas, prisiminusių šiądidingąbažnyčią
priešišbandymus,tekusiusjaisovietmetyje,beitalkinu
siųanksčiaujojedirbusiemstėvamsjėzuitams.Dabartinis
bažnyčiosprefektast.AlgisBaniulis,SJ,tėvųjėzuitųvardu
kvietėirtoliauaktyviainaudotisgalimybepošiosbažny
čiosskliautaisdalytisignaciškojodvasingumopaveldu.
 Priešpenkiolikametų,šv.Kazimieroiškilmiųišvakarė
se,taippatbuvoatkurtairpoilgųveiklosmetųpogrindyje
pagaliauviešatapoLietuvosjėzuitųprovincijosveikla.

šventinogimnazijosherbą.Pošv.
Mišių,remiantisistorinetradicija
ir siekiantmokymobeiugdymo
kokybės,Vilniaus universiteto
rektoriusakad.BenediktasJuodka
irgimnazijosdirektoriusbr.Virgi
lijusSauliuspasirašėpartnerystės
sutartį.
 Universitetas įsipareigojo
jėzuitų gimnazijai nemokamai
teikti informacinębei reklaminę
medžiagą apie universitetą; pri
imtiuniversitetemokytojųirmo
kiniųdelegacijas;nerečiaukaipkartąpermetuspristatyti
mokiniamsuniversitetostudijųprogramasbeipriėmimoį
universitetą tvarką; rengtigimnazijojeuniversitetodėsty
tojųpaskaitas,kitusužsiėmimus; teiktimetodinępagalbą
gimnazijosmokytojams; priimtimokytojus irmokinius
dalyvautimokslinėje tiriamojoje veikloje, ekspedicijose;
sudarytisąlygasgimnazijainaudotisuniversitetointelektine
baze.Gimnazijaįsipareigojosudarytisąlygasuniversiteto
studentamsatliktigimnazijojepedagoginępraktiką;padėti
vykdyti universitetoorganizuojamus tyrimus;bendradar
biauti įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programas; leisti universitetui nustatyta tvarka naudotis
gimnazijosstovyklabeiintelektinebaze.
 Vilniausuniversitetorektoriusakad.B.Juodkašįįvykį
pavadinoistoriniu,nessutartįpasirašėdviseniausiosLie
tuvosšvietimoinstitucijos.

Sutartiespasirašymas
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 Vasario27d.–kovo3d.Lietuvojejaušeštąkartąviešėjo
buvęsČikagosprovincijosprovincijolas,Ksaverouniversiteto
vicerektoriusmisijųirsielovadosreikalams,te	olo	gi	jos	prof.	 
t.	Leo	Klei	nas,	SJ.Paskutiniąjąviešnagėsdienąsvečiasvado
vavoprovincijosnariųstudijųdienaiapieEucharistiją.Vyko
pokalbiai ir diskusijos šiomis temomis: „Ką reiškia – ir ko
nereiškia–Mišiasvadintiauka“,„Mišios–Eucharistija,one
Epifanija“ir„TikrasisJėzausbuvimasEucharistijoje“.T.L.
KleinastaippatbendravosuKaunojėzuitųgimnazijosmoky
tojaisbeiVilniausuniversitetostudentais.

 2005m.lapkričio26d.–gruodžio3d.Lojolojeta	rė	si	vi	so	
pa	sau	lio	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lai, re	gio	nų	vy	res	nie	ji	ir	Romos	
ku	ri	jos	pa	rei	gū	nai(paskutinistokssuvažiavimasįvyko2000
m.)Draugijosgenerolas t.PeterisHansasKolvenbachassu
pažindinosuaktualiausiaisDraugijosuždaviniais,tarpkurių
–tarpprovincinisbendradarbiavimas,pasauliniaiapaštalavimo
prioritetai,jėzuitųtapatybėbeiugdymasirbendradarbiavimas
supasauliečiais.Kalbėdamasapieapaštaliniųdarbųatranką,
t.generolaspriminė,kadnorsDraugijaadministruojadidžiulį
įstaigųbeidarbųtinklą,visųpirmajiyraDievotarnybaiat
sidavęsapaštaliniskūnasirtaidarotikatsiliepdamaįDievo
kvietimą.

 2006m.vasario2d. JėzausDraugijosgenerolasPeteris
HansasKolvenbachaspaskelbė,kadšau	kia	ma	35-oji	Jė	zaus	
Drau	gi	jos	Ge	ne	ra	li	nė	kon	gre	ga	ci	ja,kuriospirmasisposėdis
įvyksRomoskurijoje2008m.sausio5d.
 2003m.vykusiprokuratoriųkongregacijabeiprovincijo
lųsąskrydis2006m.pabaigojeapibūdinoDraugijospadėtį,o
popiežiusBenediktasXVIpritarėkongregacijos sušaukimui.
KongregacijasvarstyssvarbiausiusDraugijosveiklosklausimus,
vyksirgenerolorinkimai.Iki2007m.kovo1d.kiekvienoje
provincijojevyksProvincijoskongregacijos,kuriosebussvars
tomosprovincijolųsąskrydžiorekomendacijosbeit.generolo
pranešimas„ApieDraugijosbūklę“(DestatuSocietati).
 „Generalinė kongregacija ir ją parengiančios provincijų
kongregacijosneturikitotikslo,kaippadėtimums,tarpinin
kaujantIgnacui,PranciškuiKsaveruiirPetruiFaberiui,rasti
kelią tapti kuo tikresniais Jėzaus sekėjais, kurių tapatumas
neatskiriamasnuojųmisijosViešpatiesBažnyčiojeirtaiBaž
nyčiai“, – baigia savo laiškądėlGeneralinėskongregacijos
sušaukimot.PeterisHansasKolvenbachas.
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Nauji leidiniai

Sil	va	no	Faus	ti,	SJ
eVAN	Ge	LI	JoS		AT	MI	NI	MAS		IR		PA	SA	Ko	JI	MAS
Pa	sa	ko	ja	mo	ji	Mor	kaus	ka	te	che	zė

 Knygosautoriusdaugiaukaip20metųgyvenaMilano
priemiesčiojėzuitųbendruomenėje,savoužduotimilaikan
čiojeŽodžiotarnystę.Šisveikalasatsiradoišdaugiametės
patirties,stengiantisEvangelijąpateiktikaippasakojamąją
katechezę.Įžvalgose,pasižyminčioseaiškiuminčiųdėsty
muirpaprastakalba,darniaisusiejamagyvenimopatirtis
ir apmąstymas, tradicija ir šiuolaikiškumas.Evangeliją
siūlomaskaitytilėtaiirįdėmiai,Žodyjestengiantisatrasti
Tą,kuriskalba,kadužmegztumepokalbįsuJuoirvisla
biauJįpažintume,pamiltumebeisektume,kadgalėtume
netikšvęstisavotikėjimą,betirperteiktijįkitiems.
 Išitalųk.vertėt.LionginasVirbalas,SJ.Išleido„Ka
talikųpasaulioleidiniai“.

Je	an-Clau	de	Dhôtel,	SJ
IG	NA	CIŠ	KA	SIS		DVA	SIN	Gu	MAS
Gai	rės

DarvienasKrikščioniškojogyvenimobendruomenėsleidinys,
kurį išprancūzųk.vertė JūratėBieliauskaitė, ne tik išsamiai
atskleidžiasvarbiausius ignaciškojodvasingumobruožus,bet
tiksliaiirkonkrečiaiatsakoįklausimus,kaipšiuodvasingumu,
kuriošaltinis–amžinaigyvasDievoŽodis,–galigyventikiek
vienaskrikščionis.

An	ta	nas	Sau	la	itis,	SJ,	Bi	ru	tė	Bri	liū	tė,	SJe
BAŽ	Ny	ČIA	 	PoST	Mo	DeRNIAMe	 	PA	SAu-
Ly	Je
Stu	den	to	va	do	vas.	III	da	lis

 ŠisleidinysnėraišsamistudijaapieKatalikųBaž
nyčiosvystymąsiirvaidmenįšiuolaikiniamepasaulyje.
Jotikslas–keltisvarbiusšiuolaikiniogyvenimoklau
simusirstengtisįjuosatsakytimąstantkritiškai,t.y.
nebijantpažvelgti,kasslypipodabartinėmisreligijos
praktikomis,iškurtaikiloirkaipbėgantamžiamskei
tėsi.Galimąpublikuojamųstraipsniųvienpusiškumą
kompensuojabibliografinėsnuorodos tiems, kurie
norėspateiktąmedžiagąstudijuotiišsamiau.
 Kaipirpirmąsiasvadovodalis,šiąišleidoMari
jonųtalkininkųcentras.
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Nusiðypsokime

 Norėdamas sudominti klausytojus, pirmąjį
savaitgaliorekolekcijųpamoksląsvečiaskunigas
pradėjokeliaispašmaikštavimais.Baigdamaspa
mokslauti,miesteliospaudosatstovųprašėsavo
žinutėse šių istorijų neperduoti, nes kitą dieną
ketino jaspakartoti.Nepatyręsžurnalistassavo
rašinįbaigė:„Kunigaspapasakojokeletądalykų,
kuriųnegalimaspausdintilaikraštyje“.

 Vienoje jėzuitų bažnyčioje
beigretimuosepastatuoseatsira
do daug pelių.Kaimynai bandė
jų atsikratyti spąstais, nuodais,
užkamšydami skyles. Jėzuitai
nusprendė peles pakrikštyti, nes
tadajasmatystikperKalėdasir
Velykas.

 Po gražaus renginio – suneštinės
vaišės.Kadvisiemspakaktų,priekrep
šeliosuobuoliaisparašyta:„Imkitepo
vieną.Dievulis stebi“.Netrukus prie
lėkštėssupyragaičiaisatsirandakitas
užrašas:„Imkite,kieknorite.Dievulis
anamestalogalesaugoobuolius“.

 Vakare sugrįžęs iš toli
gyvenančių parapijiečių
nuvargęs klebonasmato,
kadmiestoaikštėje,neto
li šventoriaus tvoros, guli
nugaišęs asilas. Pamanė,
kadmiestelio valdžia juo
pasirūpins.Betrytą–vis
kas kaip buvę.Klebonas
skambinaįsavivaldybę.
 –Klebone, juk laidoti
–kunigopareiga,–atsako
valdininkas.
 Akimirkąpamąstęsšis
sutinka:
 –Bet,matote,esupra
tęspirmapasitartisuvelio
niogiminėmis...

Iš	tra	di	ci	nio	ka	ta	li	kų	žo	dy	no:
Amen – vienintelė visų atmintinaimokamamal
dosdalis.
ProcesijaMišiųpradžioje–kunigo,patarnautojų
irvietosatsisėstiieškančiųpavėlavusiųjųeisena. 
Choras–žmoniųbūrelis,kuriųgiedojimasMišių
dalyviusatleidžianuopriesakosutartinaiViešpatį
šlovinti.
Giesmė–muzikiniskūrinys,atliekamaskeliomis
oktavomisaukščiau,neipajėgiabendruomenė.
Teisingumas–seneliųirmočiučiųakimis–kaijau
nitėvaipradedaatsivestisavovaikusįpamaldas.
Prakartėlė–vieta,kurMarijapagimdėJėzų,nes
Juozapasneturėjo„Sodros“knygelės.
Svetingumotarnyba–nesuvokiantys,kiekžmonių
telpaantbažnyčiossuolo.
Bažnyčiossuolai–dartebenaudojamaviduramžių
kankinimopriemonė.
Relikvijos–nuolatdalyvaujantysMišiose,žinantys,
kadastotis,sėstisirklauptis.

Su rin ko t. An ta nas Sau lai tis, SJViktorijosTrublenkovaitėspieš.




Mie lie Ji  Mū sų  žur na lo  skai ty to Jai,

aki vaiz du, kad šian dien šv. ig na co bū das ieš ko ti Die vo ir jį atras ti vis 
la biau pa trau kia žmo nes. Džiu gu, kad vy rai ir mo te rys, at si liep da mi į 
Jė zaus kvie ti mą vie ny ti gy ve ni mą ir ti kė ji mą, per ig na ciš ką jį dva sin
gu mą iš gy ve na vi sa ver tį krikš čio nio pa šau ki mą. o visa tai dar la biau 
at sklei džia, kaip šian dien rei kia pa šau ki mų į Jė zaus Drau gi ją – dar bų 

vis gau sė ja, o evan ge li nė tie sa, kad „dar bi nin kų ma ža“,  
te bė ra la bai ak tu a li.

 Jau nuo liai, per skai tę šį žur na lo nu me rį pa klaus ki te sa vo šir dies – 
gal būt Vieš pats ir jus kvie čia sek ti juo Jė zaus Drau gi jo je.  

Mel džia me drą sos jam at si liep ti. 



 

BesidominčiuspašaukimaiskviečiamekreiptisįLietuvosjėzuitų
provincijosnaujokynovedėjąt.AlgimantąGudaitį,SJ,adresu:

Vilniausg.247B
LT-76343Šiauliai
Tel.:(8~41)525715,437600
El.p.algis_sj@hotmail.com

Apiejėzuitusdaugiaugalitesužinotiinternetosvetainėjewww.jesuit.lt.

 Pri si kė lęs Vieš pa tie, esi mū sų vi di nė 
švie sa, tam so je nie ka da ne gęs tan ti lieps
na. Daž nai mums sun ku su pras ti, kad 
Tu, pri si kė lęs iš nu mi ru sių jų, iš tie sų esi 
gy vas ir kad mes, bū da mi su Ta vi mi, jau 
šio je že mė je esa me pri kel ti am ži na jam 
gy ve ni mui. 
 Trokš ta me, kad mū sų šir dys vis la biau 
Ta vi mi ti kė tų ir pa si ti kė tų, kad Ta vo Žo
dis ir Ta vo ar tu mas bū tų kas die nis mū sų 
po rei kis, kad Dievo karalystė, kurią tu 
atveri kiekvienam, būtų vienintelis mūsų 
troškimas. 
 Pri si kė lu sio Vieš pa ties Dva sia, Šven
tu mo Dva sia, kiek vie na me žmo gu je sėk 
ti kė ji mą, su teik da mas tvirtą pa si ti kė ji mą, 
kad pri im ti jį su ge bė tų kiek vie nas.

T.
V
.Š
im
kū
no
n
uo
tr.
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