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Maloningoji Jėzaus Motina, mūsų Motina ir Karaliene,
nuolankiai prašome, užtarki pas savo dieviškąjį Sūnų, kad
mūsų Viešpats ir Išganytojas Tau suteiktų naujų sūnų Jėzaus
Draugijoje. Globok ir apgaubk savo meile visus, trokštančius
sekti Ignacu bei jo bičiuliais ir siekiančius visų žmonių išganymo.
Įsikūnijusio Žodžio Motina, išgirski mus ir atsiliepk.

Jėzaus Draugijos Motina

Buvusio jėzuitų naujokyno Vilniuje
didžiojo refektoriumo skliauto freska. XVIII a. pr. ?
Aloyzo Petrašiūno nuotr.
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Provincijolo þodis
T. Aldonas Gudaitis, SJ

Širdis mato kitaip...
Kad taip tikra tyla nors kartą stotų,
kad visa, kas netvirta ir miglota,
nurimtų, kad neliktų triukšmo šito,
kurį jutimai kelia išblaškyti,
kad man kaimynų juokas nekliudytų, –
tada tūkstanteriopai išmąstyti
lig pabaigos galėčiau tavo mintį,
tave pastverti (mirksnį, kol šypsais),
kaip padėką tave pasidalinti
ir su visais.

Rainer Maria Rilke

Ar teko gyvenime patirti, kad protas
įvykius priima ir vertina vienaip, o širdis
siūlo visiškai kitokį sprendimą? Galima
sakyti, kad širdis mato kitaip, nes ji sugeba
ne tik žiūrėti, bet ir įsiklausyti. Kartais tik
praėjus tam tikram laikui supranti, kad tai,
ką patyrei, iš tiesų buvo kitaip, nei liudijo
regimybė.
...Mano tėtis, važiuodamas į miestelį
apsipirkti, pasiimdavo ir mane. Visuomet
mėgdavo užeiti į bažnyčią, dienos metu
joje pasimelsti. Ir mane vesdavosi kartu.
Ne visada rodydavau didelį norą, svarsty
damas, kad šiandien ne sekmadienis, tad
nėra ko čia veltui laiką gaišti. O jeigu tuo
metu dar rodydavo įdomų filmą vaikams,
pykdavau, kad dėl šio apsilankymo vėluo
sime grįžti namo. Tuo metu manyje sukil
davo paaugliška priešprieša. Bet dabar, kai
tėtis miręs, o aš pats jau keturias dešimtis
metų nugyvenęs, visai kitaip prisimenu jo
maldą bažnyčioje. Žinau, kad jis meldėsi
už mane. Kyla dėkingumas už tėtės maldą.
Širdis tą įvykį pastebėjo, išsaugojo, nors
protas tuomet prieštaravo...
Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje
pasakojama apie du mokinius, iš Jeruzalės
bėgančius į Emausą. Jie kupini baimės dėl
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to, kas čia įvyko, dėl Jėzaus mirties, dėl jo
tuščio kapo. Pakelyje Jėzus prisiartina prie
bėglių. Nors mokinių akys neatpažino ir
protas nepatikėjo tuo, ką mato, vėliau at
sitokėję jie sako vienas kitam: „Argi mūsų
širdys nebuvo užsidegusios, kai jis, t. y.
Jėzus, kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų
prasmę?“ Mokiniai atpažino tai, ką širdis
jau nujautė ir kuo džiaugėsi. Jie paklausė
širdies ir grįžo į Jeruzalę, kad ir kiti apie
šį susitikimą sužinotų.
Švenčiant trijų jėzuitų – šv. Ignaco,
pal. Petro Faberio ir šv. Pranciškaus Ksa
vero – jubiliejinius metus, be visų Bažny
čiai ir žmonėms nuveiktų darbų, matome
ir šių trijų šventųjų asmeninio gyvenimo
su Dievu, arba jų žiūrėjimo širdimi, vai
sius. Kalbėdamas apie maldą, šv. Ignacas
Loj ol a vien a svarb iaus ių laik ė dien os
peržvalgą Dievo akivaizdoje. Apmąstant
praėjusią dieną, jis siūlo bent 15 minučių
Dievo žvilgsniu įvertinti tai, ką patyrėme.
Ir tiek nedaug laiko pakanka, kai esame su
Dievu! Paklaustas, ką darytų, jeigu Jėzaus
Draugija būtų likviduota, Ignacas yra sa
kęs, kad jam pakaktų ketvirčio valandos,
kad nusiramintų ir vėl atgautų dvasinę
pusiausvyrą. Paskui eitų pas popiežių ir
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T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

klaustų, kur kitur galėtų būti pasiųstas.
Apie Ignacą Autobiografijos pabaigoje
pasakyta: jis sutikdavo Dievą visada, kai
norėdavo Jį sutikti.
Prieš atsivertimą Pranciškus Ksave
ras, kaip ir Ignacas, matė tik pasaulio
garbę ir žmonių šlovę, jos siekė ir vien ja
gyveno. Padedant Ignacui atlikęs Dvasi
nes pratybas, Ksaveras aukojasi dėl kitų
žmonių ir vaisingiausią savo gyvenimo
laiką atiduoda misijoms. Per Dvasines
pratybas sutiktas Jėzus Ksavero širdžiai
leido visiškai kitaip pažvelgti į gyvenimo
vertybes. Širdies praregėjimas padėjo pa
keisti gyvenimo nuostatas.
Petras Faberis žinomas kaip daugiausia
iš pirmųjų jėzuitų vadovavęs Dvasinėms
pratyboms. Jis suprato, kad šios pratybos
– vienas geriausių būdų praregėti, žmogui
susitikti su Dievu. Būti mistiku – tai ne
vien garsėti proto įžvalgumu, bet išgyventi
Dievą širdimi, kai nebereikia žodžių, kai
buvimas su Tuo, kuris myli, teikia pilnat
vę.
Tikiu, kad kiekvienas galime prisiminti,
kaip tikrąją tiesą savo gyvenime išvydome
širdimi. Tai nėra filosofinis svarstymas ar

faktų įvertinimas. Kuo labiau žvelgiame šir
dimi, tuo daugiau mūsų gyvenime ramybės.
Visiška dvasinė ramybė ateina, kai širdis
priima tikrovę tokią, kokia ji yra.
Daugelis mąstytojų sutaria, kad to, ko
labiausia trokšta mūsų širdis, iš tiesų trokš
ta pats Dievas. Taigi, kuo plačiau atversime
savo širdies akis, tuo labiau žvelgsime Die
vo žvilgsniu ir tuo daugiau mūsų gyvenime
bus ramybės. Asmeniniame, šeimos ar
tautų gyvenime daug kas būtų kitaip, jei
žmogus viską nuolat apsvarstytų širdimi.
Širdies akys padeda matyti tai, ką ma
to Dievas. Širdies malda padeda Jį sutikti.
Protas padeda Dievą atrasti, tačiau dažnai
susiduria su abejonėmis, o širdis, matyda
ma daugiau, sutinka priimti ir paslaptį. Tad
kas vakarą skirkime bent ketvirtį valandos
maldai ir peržvelkime prabėgusią dieną
taip, kaip tai daryti mums siūlo šv. Ignacas
– tikrai nebereikės laukti kelių dešimtme
čių, kad suprastume ir pamatytume tai, ką
širdis regi jau dabar...
Pagaliau verta prisiminti ir tai, kad
matyti širdimi – Dievo dovana. Tad šios
malonės melskim, prašykim, laukim, il
gėkimės...

Be galo geras ir paslaptingas Dieve,
Tu leidi visur Tavęs ieškoti
ir Tave surasti!
Tu esi tas, kuris ESI.
Aš esu Tavo akivaizdoje.
Aš dėkoju Tau.
Aš noriu išlaisvėti, susitaikinti ir pasikeisti.
Tu man duodi dar vieną galimybę.
Tu suteiki jėgų eiti Tavo keliu ir jį nušvieti.
Aš gyvenu per Tave, su Tavim ir Tavyje.
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Tikëjimo gyvenimas
2006-ieji – jubiliejiniai Jėzaus Draugijos metai: minime šv. Pranciškaus Ksa
vero ir pal. Petro Favro 500-ąsias gimimo bei šv. Ignaco Lojolos 450-ąsias mir
ties metines. Apvaizdos valia susitikę Paryžiuje, kur drauge studijavo, ir tapę
„bičiuliais Viešpatyje“, šios bičiulystės skatinami, su keliais vėliau prisidėjusiais
bendraminčiais jie įsteigia Jėzaus Draugiją – aktyviai apaštalaujantį būrį, kuris
„kuo labiau tarnautų šlovindamas ir garbindamas Dievo vardą“.
Nors Petras Faberis mažiau žinomas už savo bičiulius Ignacą ir Pranciškų,
tačiau, anot Ignaco, tai buvęs tikras „Dievo žmogus“ ir geriausiai vadovaudavęs
Dvasinėms pratyboms. Petras pėsčiomis išvaikščiojo Prancūziją, Vokietiją, Ita
liją, Ispaniją, degdamas troškimu dvasiniais pokalbiais „padėti sieloms“ ir itin
rūpindamasis „širdžių atsivertimu“.

T. Rex A. Pai, SJ

Faberis,
pirmasis Ignaco bičiulis
Petr as Fab er is (pranc. Pierr e Fav
re) gimė 1506 m. pamaldžioje šeimoje
mažame Vilareto miestelyje į rytus nuo
Ženevos, dabartinėje Prancūzijoje, o tais
laikais – Savojos karalystėje. Dar vaikys
tėje didelę įtaką jam padarė du giminai
čiai – dėdė ir pusbrolis kartūzai, gyvenę
netolimame vienuolyne. 1516 m. Petras
prad ėj o mok yt is pas šveic ar ą kun ig ą
Petrą Vejardą, supažindinusį su „Bendro
gyvenimo brolija“ – liaudišku asmeninio
šventumo siekusiu sąjūdžiu, kuris vado
vavosi gerai žinomu veikalu „Kristaus
sekimas“. Paauglystėje pradėjo ryškėti
Petro kunigiškas pašaukimas. Savo Me
moriale (paskutiniųjų ketverių gyvenimo
metų dienoraštyje) jis rašo: „Kai buvau
maždaug 12 metų, Šventoji Dvasia mane
įkvėpė siūlytis mūsų Viešpaties Dievo tar
nybai. Išėjau į laukus... Labai nudžiugęs ir
giliai trokšdamas mūsų Viešpačiui Dievui
prisiekiau amžiną skaistumą“.
1525 m. spalį Faberis išvyko į Pary
žių tęsti filosofijos ir teologijos mokslų.
Aps ig yv en o Šv. Barb or os kol eg ij oj e,
kur jo pirmuoju kambario draugu tapo
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Pranciškus Ksaveras, tokio paties am
žiaus ispanas, siekęs bažnytinės karjeros.
1527 m., praėjus ketveriems metams, į
Paryžių atkeliavęs penkiolika metų už
bičiulius vyresnis keturiasdešimtmetis
Ignacas tapo trečiuoju to paties kambario
gyventoju. Petras buvo paskirtas padėti
Ignacui akademiniuose dalykuose, o Ig
nacas gelbėjo jam dvasiniame gyvenime.
Visų pirma Petrui reikėjo atsakyti į svar
biausią klausimą – koks yra jo pašauki
mas: tapti vienuoliu, kunigu, teisininku ar
mokytoju? Antras dalykas buvo jį kankinę
skrupulai. Remdamasis savo skausminga

Tikëjimo gyvenimas
patirtimi Manresoje, kai jį patį ilgą laiką
vargino abejonės, ar gerai atliko išpažintį,
Ignacas iš tiesų galėjo jam padėti. Trečia
pagalba buvo pasiūlymas bičiuliui pasi
tikėti vien tik Dievu – taip gyveno ir pats
Ignacas.
Daug vėliau Petras prisiminė: „Mes
dalijomės tuo pačiu kambariu, tuo pačiu
stalu, ta pačia pinigų kasa. Ilgainiui jis
tapo mano mokytoju dvasiniuose daly
kuose ir suteikė man galimybę pažinti
Dievo valią ir patį save. Pagaliau mes
tvirtai sutarėme pradėti gyvenimą, kurį
šiandien gyvename – dabartiniai ir būsimi
nariai Draugijos, kurios esu nevertas“.
1533 m. birželį mirus motinai, Faberis
nuvyko aplankyti tėvo ir brolių. Šešis mė
nesius viešėdamas namuose, susitiko savo
draugą Klaudijų Džei, 1528 m. įšventintą
kunigu. 1534 m. sausį grįžęs į Paryžių,
Ignacui vadovaujant, Faberis atliko Dva
sines pratybas. Kunigu buvo įšventintas
gegužės 30 d., pirmąsias Mišias šventė
liepos 22 d. Petras rašė: „Niekad nebū
siu vertas Jam (kunigystėje) tarnauti, nei
būsiu vertas Jo pašaukimo, nes tai toks
didis pašaukimas, kad į jį turėčiau nuola
tos atsiliepti visomis savo kūno ir sielos
pastangomis“.
Tuo metu Ignacas „laimėjo“ dar penkis
bičiulius – keturis ispanus (Pranciškų Ksa
verą, Jokūbą Lainezą, Alfonsą Salmeroną,
Mikalojų Bobadilą) ir portugalą (Simoną
Rodrigesą). 1534 m. rugpjūtį visi, išskyrus
Pranciškų Ksaverą, Ignacui vadovaujant,
jau buvo atlikę Dvasines pratybas ir nu
sprendę gyventi Evangelija. Rugpjūčio 15
d. mažoje Monmartro koplyčioje vienin
telio iš jų būrelio kunigo Faberio aukoja
mose Mišiose jie davė įžadus neturtu bei
skaistumu sekti Kristumi ir vykti į Jeruzalę
atversti turkų. Jeigu į Jeruzalę keliauti būtų
neįmanoma, tuomet vyktų į Romą ir savo
tarnystę pasiūlytų popiežiui. Nors dar ne
buvo mąstoma apie Jėzaus Draugiją, šis
septynių bičiulių įsipareigojim as tapo

svarbiausiu jos priešistorės įvykiu.
Kadangi Ignacas nuolat sirguliavo,
gydytojai ir bičiuliai jam patarė vykti į
Ispaniją, tėviškėje atgauti sveikatą bei
aplankyti savo bičiulių šeimas. Likusio
būrelio vadovu Ignacas paskyrė Faberį.
1535–1536 m. jie tęsė mokslus ir keti
no susitikti su Ignacu Venecijoje. Iš ten
laivu turėjo plaukti į Šventąją Žemę. Per
tą laiką, Faberiui vadovaujant, Dvasines
pratybas atliko Klaudijus Džei ir dar du
prancūzai studentai – 1524 m. kunigu
įšventintas Paskalis Broetas ir Jonas Ko
diuras. Visi trys prisijungė prie būrelio.
1536 m. devyni bendraminčiai išvyko
iš Paryžiaus ir susitiko jau metus Vene
cijoje gyvenusį Ignacą. Čia jie patarnavo
keliose ligoninėse – valė patalpas, slau
gė ligonius, laidojo mirusiuosius. 1537

m. gav ę pop iež iaus leid im ą kel iaut i į
Šventąją Žemę, išsisklaidė po Veneciją ir
apylinkes, laukdami laivo. Bet dėl karo su
turkais tais metais laivai neplaukė. Todėl
bičiuliai prisistatė popiežiui Pauliui III,
kuris juos maloniai priėmė. Anot Faberio,
„mums buvo suteikta išskirtinė malonė,
tapusi mūsų Draugijos kertiniu akmeniu.
Viešpats norėjo, kad popiežius mus pri
imtų ir būtų palankus mūsų pasiūlymui“.
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Tarnystė

Italijoje. 1539 m. balandį popiežius
pasiuntė Faberį ir Lainesą padėti kardi
nolui Filonardui reformuoti ir atnaujinti
Bažnyčios gyvenimą Parmoje, šiaurės
Italijoje. Faberis vadovavo individua
lioms ir grupinėms Pratyboms. Kai kurie
jų dalyviai vėliau vedė Pratybas kitiems.
Per devynis mėnesius viso miesto „religi
nis uolumas tapo didesnis negu bet kada
anksčiau“. Išvykdamas iš Parmos, Faberis
paliko naudingų nuorodų, kaip šį uolumą
išlaikyti, ypač didelį dėmesį skirdamas
„sąžinės peržvalgai, išpažinčiai, medita
cijai, maldai ir gailestingumo darbams“.
Kitas geras vaisius gimstančiai Draugijai
buvo grupė puikių jaunų vyrų, norinčių
į ją įstoti. Vienas iš jų – Antanas Krimi
nalis, vėliau nuvykęs į Indiją ir 1549 m.
tapęs pirmuoju Draugijos kankiniu.
Vokietijoje. 1540 m. Faberis popie
žiaus buvo paskirtas lydėti ispaną pa
saulietį teologą Petrą Ortisą į Vormse
rengiamą katalikų ir liuteronų pasitarimą,
turėjusį įvykti kitais metais. Petras mažai
dal yv av o kat al ik ų ir liut er on ų pok al
biuose, bet labai sėkmingai patarnavo
kat al ik ams, stipr ind am as jų tik ėj im ą,
ragindamas dažnai priimti sakramentus,
vad ov aud am as kel ių įtak ing ų asm en ų
Dvasinėms pratyboms. Drauge su dr. Or
tisu lankydamas kitus Vokietijos miestus,
Faberis rašė apie savo didį troškimą re
formuoti kunigų gyvenimą: „O, kad tik
Dievas duotų ir kiekviename mieste būtų
du ar trys kunigai, negyvenantys konku
binate ar viešai nenusikaltę, bet degantys
uolumu sieloms. Neabejoju, kad tuomet
su Viešpaties pagalba paprasti žmonės
būtų sugrąžinti... Jie nuklysta ne tiek dėl
liuteronų mokymo ar jų daromo įspūdžio,
bet kaip tik dėl blogumo tų, kurie turėtų
būti pavyzdingai uolūs“. Faberis parašė
„Katalikų katekizmą“ ir savo dvasiniams
draugams paliko daug patarimų. Tarp jų
– siūlymas kuo dažniau melsti: „Tėve,

6

Jėzaus vardu suteik mums Dvasią“, tin
kantis ir šiandien. „Iš visų tų, apie kuriuos
tau rašiau, ar atlikusių Dvasines pratybas,
ar kažkada buvusių mano dvasiniais sū
numis, nė vienas, kiek žinau, neatkrito
ir nen us toj o uol um o“, – raš ė Fab er is
Ignacui. Pirmoji Katalikų Bažnyčios Vo
kietijoje atsinaujinimo, tikros reformos,
banga – didžiulis Faberio darbas.
Ispanijoje. 1541 m. keliaudami su dr.
Ortisu Ispanijos link, dėl Prancūzijos ir Is
panijos karo buvo suimti ir įkalinti Lione.
Kalėjime Petras meldėsi už savo kalinto
jus bei valstybių ir Bažnyčios vadovus,
„nekreipdamas dėmesio į jų silpnybes“.
Kitose šalyse. 1542 m. sausį Fabe
ris su savo bičiuliais Džei ir Bobadila
popiežiaus vėl buvo pasiųsti į Vokietiją
sustiprinti ir įtvirtinti dvasinio katalikų
atsinaujinimo. Balandį atvykęs į Speyer,
labai sėkmingai teikė dvasinius patarna
vimus. Jo troškimas rasti daugiau bendrų
šiai tarnystei išsipildė, kai du ispanai ka
pelionai, imperatoriaus Karolio V dukrų
infančių pasiųsti jam padėti, labai uoliai
atliko Pratybas ir įstojo į Draugiją.
Išskirtinis Faberio „laimėjimas“ bu
vo Petras Kanizijus. Susitikę Maince,
jie „vienas kitame atpažino savo paties
troškimų ir idealų atspindį“. Atlikęs Dva
sines pratybas, per savo 22-ąjį gimtadienį
1543 m. gegužę jis irgi prisidėjo prie
Draugijos. Vėliau Kanizijus tęs Faberio
darbą ir vadovaus reformai tarp vokiškai
kalbančiųjų katalikų.
Ignaco pasiųstas keliauti į Portugaliją,
Liuvene (Belgija) Faberis susirgo. Gy
dėsi tris mėnesius. Tuo metu jis irgi daug
kam dvasiškai padėjo. Grįžo į Vokietiją
prašydamas jėzuitų, kad jie „būtų šventi
vyrai, savo pavyzdžiu galintys ištirpdyti
šių sričių dvasinį šaltį, [...] kad jie kasdien
aimanuotų, melstųsi, raudotų ir mirtų už
šiuos žmones“.
Pak viest as Port ug al ij os kar al iaus,
1544 m. rugpjūtį Faberis atvyko į šią šalį
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ir čia išbuvo šešis mėnesius. Daugiausia
laiko praleido su gausiu jėzuitų studentų
(scholastikų) būriu Koimbroje ir Evoroje,
juos mokydamas ir dvasiškai palydėda
mas. Draugijai pelnė ir daug nuostabių
pašaukimų, įskaitant du brolius Bareto,
vėliau pasižymėjusius tarnyba Etiopijoje
ir Gojoje.
1545 m. kovą Faberis nukeliavo į Val
jadolidą Ispanijoje, kur rado „labai daug
žmonių, jautrių dvasiniams pokalbiams“,
– daugiau negu bet kur kitur. Drauge su
Antanu Araosu, dosniai padedant Portu
galijos jėzuitams, įsteigė jėzuitų namus
Alkaloje, Valjadolide ir Barselonoje.
Popiežiaus prašomas, labai sėkmingai
Ispanijoje dirbusį Faberį Ignacas pasiuntė
į Tridento susirinkimą. Šis į Romą atvyko
1546 m. liepos 17 d. Per septynerius me
tus įvairiose Europos valstybėse Faberis
nukeliavo per 10 tūkst. kilometrų. Būda
mas nepaprastai išvargęs, rimtai susirgo.

Liepos 31 d. atliko išpažintį, kitą dieną
išklausė Mišių, priėmė Komuniją bei Li
gonių patepimą ir rugpjūčio 1 d. popietę
ram iai mir ė. Isp an ij os ir Port ug al ij os
jėzuitams Ignacas rašė: „Magistrui Fabe

riui iškeliavus iš šio vargingo pasaulio į
būsimąjį, mes čia, Romoje, esame kupini
tikros vilties. Tiksliau, esame tikri, kad iš
savo vietos danguje jis mums žemai padės
daug daugiau, negu būtų padėjęs likdamas
čia, ir tuo džiaugiamės“.

Būdo savybės

Nuostabus švelnumas. Tą patirdavo
kiekvienas sutikęs Faberį. Vienas pirmųjų
jo bičiulių Simonas Rodrigesas, praėjus
daugeliui metų po Faberio mirties, rašė:
„Bendraudamas su žmonėmis jis buvo
ypač džiugus ir malonus; tiek malonus,
kad lig i šios dien os nes u sut ik ęs kit o
tokio mielo žmogaus. Vienu ar kitu bū
du jis susidraugaudavo su žmonėmis ir
visa savo elgsena bei žodžių švelnumu
jų sielas neišvengiamai patraukdavo prie
Dievo meilės“. „Jis – tai siela, kupina
malon ing um o“, – sak ė Antan as Arao 
sas, dirbęs su Faberiu Portugalijoje ir
Ispanijoje. Jis buvęs toks nuoširdus, kad
žmonės prie jo lipte lipo. Faberis tvirtino,
kad „klaidatikių“ neįmanoma nugalėti
jėga ar argumentais, o tik „žmogiškumu
ir supratingumu“. Jo teiginys, kad „žmo
nės užmiršta, kas buvo sakyta ar daryta,
bet niekada neužmiršta, kaip jiems leidai
pasijusti“, bei nuostabus jo gyvenimo
pavyzdys ir mums parodo, kaip turėtume
bendrauti su žmonėmis.
Dvasiniai pokalbiai. Malonaus Fa
berio būdo, žmogiškos šilumos ir šven
tumo patraukti žmonės be vargo galėjo
jam atsiverti ir pasinaudoti išmintingais
jo patarimais. Trumpa, tačiau labai vai
singa jėzuito veikla labiausiai reiškėsi
per asmeninius susitikimus. Čia Faberis
uoliai sekė Ignacu, dvasinius pokalbius
laikiusiu itin svarbia tarnyste. Jo ypa
ting ą ats id av im ą puik iai jaut ė įvair ių
socialinių sluoksnių ir tautybių žmonės.
Tie, kuriems teko su Faberiu bendrauti
asmeniškai, būdavo taip paveikti, kad
sugebėdavo pašalinti bet kokias kliūtis,
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iki tol trukdžiusias jiems sekti Kristumi.
Jis nesmerkė ir neteisė savo pašnekovų,
sakydamas, kad „reikėtų užverti duris bet
kokioms mintims apie žmonių blogybes.
Verčiau turėtume rasti tam blogiui patei
sinimą, stengtis jį išsiaiškinti ir maldoje
svarstyti, su Dievu kalbėtis apie jame
randamą gėrį“.
Dvas in ės prat yb os. Kur tik Fab e
ris keliavo, visur rado žmonių, norinčių
dalyvauti Dvasinėse pratybose, ir joms
vadovavo. Patirtis, dar Paryžiuje gauta iš
Ignaco, stiprus asmeninis ryšys su Kris
tumi ir supratingumo dovana leido jam
rinkti „gausų vaisių“ tarp pačių įvairiausių
žmonių. Kai kurie jų savo ruožtu pradėda
vo vadovauti rekolekcijoms, vedusioms
į tikrą ir ilgalaikę gyvenimo permainą.
Apie savo darbą Vokietijoje Faberis rašė:
„Kone visa, kas nuo tada gera nuveikta
Vokietijoje, įvyko dėl šių Pratybų“. Kad jų
vaisiai išliktų, davė praktiškų nurodymų,
ypač apie maldą, sąžinės peržvalgą, išpa
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žintį ir Komuniją. Draugui kunigui apie
išpažintį rašė: „Klausydamas išpažinčių
turėtum visada būti nuolankus ir kuklus,
išlaikydamas švelnią dvasią, niekada ne
leisdamas pasireikšti kartėliui ar įkyrumui
dėl penitento elgesio. Niekada neturi leisti
šiame didžiame ir šventame darbe atsirasti
susierzinimui, nes mes esame vietoje Kris
taus, kuris neša pasaulio nuodėmę“.
Rasti Dievą visuose dalykuose. Labai
veiklus ir drauge itin pamaldus Faberis
sugebėdavo visur atpažinti Dievą bei jo
veikimą. Ignacui vadovaujant, to jis iš
moko Paryžiuje, o įgūdis per tuos metus
sutvirtėjo. Vienas žymiausių XX a. jėzuitų
dvasingumo tyrinėtojų ir žinovų J. de Gui
bert teigia: „Iš tikrųjų jis gyveno niekuo
kitu, vien tik malda. Tai buvo gili ir atvira,
be galo džiaugsminga, pasitikinti, dėkin
ga ir atsidavusi malda Trejybei, Kristui,
Dievo Motinai, šventiesiems ir angelams.
Tai buvo malda, kurios nenutraukė be at
vangos keliaudamas. Iš prigimties buvo
kontempliatyvus“, arba, kaip šiandien
sakytume, kontempliatyvus veikloje. Bet
kokioje situacijoje jis sugebėdavo visiškai
pasitikėti Dievu, uoliai trokšdamas visa
daryti „vien tik Dievui, mūsų Viešpačiui“.
Tai pasireiškė nesavanaudiška tarnyste,
niekada neieškančia naudos ar šlovės sau,
beatodairišku klusnumu, artumu kūrinijai,
ypač jį siejusiai su Dievu. Petro Faberio
gyvenimas mums atskleidžia, kaip radika
liai jis gyveno Evangelija ir evangeliniais
palaiminimais. Petras taikliai apibūdino,
kokie turėtų būti visų laikų Draugijos
nariai. Tai – žmonės, „įsišakniję Dieve ir
visiškai atsidavę kitiems“.
T. Rex A. Pai, SJ, – buvęs Indijos ir Madu
rai jėzuitų provincijolas, veiklus rekolekci
jų vadovas ir dvasinis palydėtojas. Gyvena
Tamil Nadu, Indijoje. Iš Indijos jėzuitų
žurnalo „JIVAN“, 2006 02,
išvertė t. Antanas Saulaitis, SJ
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T. Leonardas Jagminas, SJ

Jėzuitai okupuotoje
Lietuvoje (1940–1990)
(Tęsinys)

    Vadovavimas rekolekcijoms

Jėzuitų apaštališkoje veikloje svarbią
vietą užima vadovavimas rekolekcijoms.
Todėl okupacinės valdžios išsklaidyti jėzui
tai stengėsi ne tik rengti rekolekcijas savo
parapijose, ypač per adventą ir gavėnią, bet
rūpinosi, kad vyktų ir keleto dienų ar net
savaitės rekolekcijos, žmonėms atsitraukus
nuo kasdienių darbų ir veiklos. Jėzuitai vado
vavo jaunimo, kunigų, įvairių kongregacijų
seserų vienuolių rekolekcijoms.
Metinės seserų rekolekcijos (trunkan
čios iki aštuonių dienų) paprastai vykdavo
vasarą. Dirbančios seserys joms skirdavo
dalį savo atostogų. Rinkdavosi mažomis
grupelėmis parapijų bažnyčiose ar klebo
nijose, savo butuose, nuošaliose giminai
čių sodybose arba didesniuose miestuose
(Vilniuje, Kaune, Šiauliuose). Tekdavo
patirti daug nepatogumų dėl nakvynės,
valgio, ankštų patalpų. Be to, reikėjo imtis
įvairių atsargumo priemonių, kad nesu
keltų įtarimo kaimynams ar pašaliniams.
Tačiau, nepaisydamos visų nepatogumų ir
pavojų, seserys būdavo laimingos, galėda
mos dvasiškai atsinaujinti.
Rekolekcijoms vadovavo kunigai jė
zuitai Sigitas Tamkevičius (dabar Kauno
arkivyskupas metropolitas), Jonas Lauriū
nas, Jonas Boruta (dabar Telšių vyskupas),
Algirdas Paliokas, Pranciškus Masilionis,
Jonas Danyla, Jonas Lauriūnas, Petras Lyg
nugaris, Antanas Šeškevičius, Leonardas
Jagminas, Jonas Zubrus, Vytautas Merkys,
Alfonsas Petronis, Gerardas Dunda ir kiti.

Literatūrinis palikimas

Sovietinės okupacijos metais tikinčių
jų dvasią jėzuitai stiprino ne tik žodžiu,
bet ir raštu. Atsidūrę mažose parapijose
rašė knygas, vertė kitų autorių veikalus į
lietuvių kalbą.
T. Benediktas Andruška buvo parašęs
577 puslapių autobiografiją – dienoraštį,
kurį saugumo organai sunaikino. Taip pat
parašė apybraižą apie sovietinę santvarką
„Raudonasis maras“. T. Stanislovas Gruo
dis parašė knygą kunigų rekolekcijoms
„Nuošalusis Taboras“, plačiajai katalikų
visuomenei – „Kelias į šviesą“ ir „Šviesa
iš aukštybių“ (2 dalys), apybraižas „Ate
istų siautėjimas Lietuvoje ir jo skaudūs
padariniai“, „Žvilgsnis į ateitį“, „Naujieji
laikai ir Bažnyčia“, „Kvapnūs krikščiony
bės žiedai“.
Labai gausus t. Aleksandro Markaičio
literatūrinis palikimas. Jis parašė tris konfe
rencijų ciklus apie Viešpaties Jėzaus kančią
„Ave crux spes unica“, taip pat parengė
praktiškų patarimų pluoštą maldai ugdyti
„Sielos tėviškė“, praktinį vadovą sakykloje ir
klausykloje „Jaunam kunigui į talką“, parašė
knygą „Kunigystės kilnumas“, autobiogra
finę apybraižą „Amžinai jauna kunigystės
laimė“ ir daugelį kitų veikalų. Taip pat rengė
medžiagą rekolekcijoms, vertė religinę lite
ratūrą iš kitų kalbų.
Ilgas ir t. Pranciškaus Masilionio kūry
bos sąrašas. Tai – medžiaga aštuonių dienų
rekolekcijoms „Meilės Magnificat“, „Kon
ferencijos“ (2 dalys), „Malda“ (2 dalys),
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„Eucharistinis Jėzus“, „Marija“, „Mintys
apie kunigystę“, „Tikėjimo pagrindai“,
keletas poezijos rinkinių, pjesės religine
tematika, straipsniai aktualiomis temomis.
T. Jonas Lauriūnas parašė keliasdešimt
tomų pamokslų. Kadangi pamokslai buvo
gerai parengti, savilaidos būdu paplito po
visą Lietuvą, jais mielai naudojosi kunigai.
Be to, t. Lauriūnas parašė knygą kunigų
rekolekcijoms „Kad kūrentųsi ugnis“, vie
nuolių rekolekcijoms – „Į Horebo kalną“,
keletą apologetinių ir daug kitų veikalų.
T. Antanas Šeškevičius rengė medžiagą seserų vienuolių bei kunigų rekolekci
joms. Taip pat parašė 7 dvasinio dienoraš
čio tomus „Mąstymų mintys“. T. Karolis
Gar uck as par eng ė apm ąst ym ų rink in į
„Krikščionis tėvynėje“, knygą kunigų re
kolekcijoms „Didysis menas“. T. Romual
das Blažys taip pat parašė knygą kunigų
rekolekcijoms „Mintys susikaupimui“ bei
„Šv. Ignaco Lojolos gyvenimas pagal isto
rinius šaltinius“, t. Jonas Paukštys – apy
braižas „Žosistai“ (apie jaunųjų katalikų
sąjūdį JOC), „Gyvosios dvasios kunigas“
(apie kun. Edvardą Poppé (1890–1924).
T. Jonas Danyla suredagavo Jėzaus
Draugijos 52-jų regulų komentarus, parašė
trijų tomų dvasinį dienoraštį (1970–1990
m.)
T. Boleslovas Babrauskas, dirbdamas
Vidurinėje Azijoje, Celinograde, parengė
katekizmą vietos gyventojams, tikėjimo
tiesų žinyną rusų ir lietuvių kalbomis „Ką
privalo žinoti kiekvienas katalikas“. Leido
maldaknyges rusų kalba, kurias su pagalbi
ninkais didžiulėmis siuntomis gabendavo
į Sibiro platybes.
Br. Anastazas Janulis, net ir būdamas
lageryje, kūrė eiles, kurias siųsdavo bi
čiuliams. Eilėraščius taip pat rašė ir br.
Jonas Urmonavičius. Yra išlikę septyni jo
poezijos sąsiuviniai. Atsiminimų knygą
apie karo ir pokario metų išgyvenimus yra
parašęs diak. Vincentas Biekša.
Iš minėtų ir daugelio čia neišvardytų
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veikalų išleisti tik t. Gruodžio „Atsimi
nimai“, t. Masilionio poezijos rinkinys
„Per aukas į garbę“, br. Janulio poezijos
rinkinys „Gyvenimo aidai“ ir t. Lauriūno
pamokslų rinkinys „Nueisime ten, kur
žiūrim“. Kiti skaitytojus pasiekdavo pa
dauginti spausdinimo mašinėle arba tebėra
rankraščiai.

Pogrindžio spauda

Kat al ik ų Bažn yč ia Liet uv oj e buv o
vienintelė organizuota sovietų režimui
nepavaldi institucija. Pasibaigus ginkluo
tam pasipriešinimui, visos sovietų valdžios
aparato pastangos Lietuvoje mestos Baž
nyčiai palaužti, ypač iš vidaus. Suvaržyta
kunigų seminarijos veikla. Kasmet mirda
vo kelios dešimtys kunigų, o seminarija
galėdavo priimti tik po penkis klierikus.
Sovietiniais įstatymais ir instrukcijomis
kunigus siekta uždaryti klebonijose: jiems
draudžiama lankyti parapijiečius, katechi
zuoti vaikus. Nepaklususiems grėsė baus
mės nuo uždraudimo eiti kunigo pareigas
iki įkalinimo (už vaikų katechizavimą
buvo nuteisti kun. Antanas Šeškevičius,

Leidinio „Tiesos kelias“, kurį rengė t. J. Zubrus, Nr.
11 turinys. 1979 m.

Istorija ir mes
SJ, kun. Juozas Zdebskis ir kun. Prosperas
Bubnys). Tikintiesiems trūko būtiniausių
dalykų: katekizmų, maldaknygių, net roži
nio vėrinių. Nuo vis intensyvesnio valdžios
spaudimo Katalikų Bažnyčia privalėjo
gintis bei ginti tikinčiuosius, Lietuvos ir
pasaulio visuomenei atskleisdama neleis
tinus valdžios persekiojimus.
Uolesnių kunigų būreliuose pradėtas
svarstyti pogrindžio spaudos klausimas.
Buvo reikalingas leidinys, kuris žadintų
tautinį, ypač religinį sąmoningumą, at
spindėtų katalikų gyvenimo problemas.
Pogrindžio leidinio idėją įgyvendino kun.
Sigitas Tamkevičius, SJ, gavęs vyskupo
tremtinio Vincento Sladkevičiaus, MIC,
ir jėzuitų provincijolo t. Jono Danylos pri
tarimą. 1972 m. kovo 19 d. išėjo pirmasis
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“
numeris. Jį parengė pats vyriausiasis redak
torius – kun. S. Tamkevičius. Šis rašomąja
mašinėle spausdintas leidinys pasirodydavo
gana reguliariai, kas du trys mėnesiai. Iki
Atgimimo išėjo 81 numeris (paskutinysis
datuotas 1989 m. kovo 19 d., taigi „Kroni
ka“ ėjo lygiai 17 metų).
Pradėjus leisti „LKB Kroniką“, reikė
jo bendradarbių. Į talką atėjo lituanistas
Kazimieras Ambrasas (vėliau įstojęs į
Jėzaus Draugiją ir tapęs kunigu), vienuo
lės seserys Elena Šuliauskaitė, Bernadeta
Mališkaitė, Ona Kavaliauskaitė, Birutė
Briliūtė, taip pat br. Anastazas Janulis, SJ,
Juozas Gražys, Petras Plumpa, Virgilijus
Jaugelis, Jonas Kastytis Matulionis, SJ,
Vladas Lapienis, Povilas Buzas ir kiti. Visi
jie buvo idealistai, kuriems rūpėjo bent kuo
nors pasitarnauti Bažnyčiai ir tėvynei.
Per dešimt pirmųjų „Kronikos“ gy
vavimo metų už šio leidinio platinimą
ir dauginimą buvo suimta ir nuteista 14
asmenų. Tarp jų – du jėzuitai: t. J. K. Ma
tulionis ir br. A. Janulis. O 1983 m. gegužės
6 d. suimtas ir šešeriems metams laisvės
atėmimo griežtojo režimo pataisos darbų
kolonijoje bei ketveriems metams tremties

nuteistas „Kronikos“ steigėjas ir ilgametis
redaktorius kun. S. Tamkevičius, parengęs
jau 57-tą „Kronikos“ numerį.
Tolesnį „Kronikos“ redagavimą perė
mė kun. Jonas Boruta, SJ, talkino seserys
vienuolės. Kritiškais momentais „Kroni
kos“ leidėjai susilaukdavo pagalbos iš kun.
Juozo Zdebskio, kun. Antano Gražulio, SJ,
Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos
vyresniosios Julijos Kuodytės. Moralinę
ir materialinę pagalbą teikė vyskupai J.
Steponavičius ir V. Sladkevičius.
„Kronika“ buvo tautinės bei religinės gy
vybės apraiška, taip pat ir kovos būdas
prieš okupantų kėslus. Vakarus pasiekęs
leidinys leido pasauliui pažinti tikrąjį so
vietų santvarkos veidą, nes nuplėšė melo
uždangą, kuria buvo norima pridengti Tau
tos ir Bažnyčios dvasinį genocidą.
1975 m. „LKB Kronikos“ redakci
ja pradėjo leisti tautinės krypties leidinį
„Aušra“. Pirmuosius numerius redagavo
kun. S. Tamkevičius. Nuo 6-to numerio
„Aušros“ redagavimą perėmė ir iki Atgi
mimo leido kun. Lionginas Kunevičius.
Išėjo 61 „Aušros“ numeris. „Aušrą“ ir
„Kroniką“ redaguoti aktyviai padėjo kal
bininkas, tuometinis Vilniaus universiteto
dėstytojas dr. K. Ambrasas.
1977 m. pradžioje pasirodė pirmasis
„Tiesos kelio“ numeris, skirtas kunigams.
Iki Atgimimo jį leido kun. Jonas Zubrus,
SJ. Išėjo 32 numeriai. Nors ir pasiekdavo
negausų kunigų būrį, leidinys teikė nau
dingų sielovados patarimų, paskatinimų,
gausios informacijos apie Bažnyčią šiuo
laikiniame pasaulyje.

Katalikų komitetas tikinčiųjų
teisėms ginti

1978 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje įsi
kūrė Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms
ginti. Jį sudarė kunigai Alfonsas Sva
rinskas, Sigitas Tamkevičius, SJ, Juozas
Zdebskis, Jonas Kauneckas (dabar Pane-
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vėžio vyskupas) ir Vincas Vėlavičius. Tai
buvo ne pogrindinė, o viešai veikianti
organizacija, paskelbusi šiuos savo veiklos
tikslus: atkreipti sovietinės vyriausybės
dėmesį į Bažnyčios ir atskirų tikinčiųjų
diskriminavimą; informuoti Bažnyčios
vadovybę, o reikalui esant, ir visuomenę
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje bei kitose
sovietinėse respublikose; siekti, kad so
vietiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas
Bažnyčios ir tikinčiųjų atžvilgiu neprieš
tarautų tarptautiniams SSRS susitarimams;
kunigams ir tikintiesiems aiškinti jų teises
bei padėti jas apginti; veikti viešai, nesie
kiant politinių tikslų bei solidarizuojantis
su Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio žmo
gaus teisių gynėjais.
Šį pareiškimą-deklaraciją pasirašė visi
Komiteto nariai, kiekvienas nurodydamas
savo adresą, kad visi žinotų, kur kreiptis.
Dok um ent as buv o pas iųst as Liet uv os
vyskupams ir vyriausybei. Komiteto įsikū
rimas buvo precedento neturintis akibrokš
tas Lietuvos KGB ir visai sovietinei val
džiai. Be to, Komiteto dokumentai būdavo
publikuojami „LKB Kronikoje“ – viename
labiausiai KGB nekenčiamų pogrindžio
leidinių. 1980 m. Komitetą papildė kunigai
Leonas Kalinauskas, Vaclovas Stakėnas,

Algimantas Keina ir Kazimieras Žilys, SJ.
Po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamke
vičiaus areštų kiti Komiteto nariai taip
pat buvo persekiojami ir ėmė skelbtis
veiklą nutraukią. Kun. J. Boruta ir kun.
J. Zdebskis, nuvykę pas vysk. J. Stepo
navičių, aptarė, kaip Komitetą atkurti.
Buvo nuspręsta, kad jis veiks pogrindyje,
o Komiteto priimti dokumentai bus skel
biami „Kronikoje“, jų turinį atpasakojant
netiesiogiai. Šio Komiteto susirinkimuose
dalyvaudavo ir kun. Gvidonas Dovidaitis,
kun. Petras Dumbliauskas, SDB, kun. An
tanas Gražulis, SJ.

Lietuvos Helsinkio grupė

1975 m. rugpjūčio 1 d. Sovietų Sąjunga
kartu su kitomis Europos valstybėmis, JAV
ir Kanada Helsinkyje pasirašė Europos
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
jos (ESBK) Baigiamąjį aktą. Jame sufor
muluoti Europos saugumo ir tarptautinio
bendradarbiavimo principai ekonomikos,
mokslo, technologijų, aplinkos apsaugos
srityse. Trečioji nutarimų dalis skirta hu
manitariniams klausimams bei žmogaus
teisių apsaugai.
Tačiau tarptautiniai susitarimai dėl žmo
gaus teisių apsaugos Sovietų Sąjungai
buvo tik formalumas.
Rusijoje ir Lietuvoje
įvyko žmogaus teisių
gyn ėj ų J. Osip ov o,
S. Kovaliovo, S. Sol
datovo teismai. Visi
jie buvo suimti likus
keliems mėnesiams iki
Baigiamojo akto pasi
rašymo ir nubausti po
jo priėmimo. 1976 m.
spalio 19 d. už „LKB
Kronikos“ platinimą
suimti J. K. Matulio
nis, SJ, ir V. Lapie
Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti. Iš kairės – kunigai J. Kauneckas, J.
nis. Tikinčiųjų teisių
Zdebskis, A. Svarinskas, S. Tamkevičius, V. Vėlavičius
ir toliau nepaisoma,
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T. V. Šimkūno nuotr.

Istorija ir mes
varžoma objektyvi visuomenės informa
cija, draudžiama emigracija. Dėl to kūrėsi
visuomeninės grupės, siekusios atkreipti
pasaulio visuomenės bei kitų Aktą pasi
rašiusių šalių vyriausybių dėmesį, kaip
Hels ink io nut ar im ai vykd om i Sov iet ų
Sąjungoje.
Viešų draugijų, pasivadinusių Hel
sinkio grupėmis, idėja kilo akademikui
Andrejui Sacharovui. Pirmoji tokia grupė
1976 m. gegužės 12 d. susikūrė Maskvoje.
Ji pareiškė veiksianti viešai, laikydama
si Sovietų Sąjungos įstatymų. Sekdama
maskviečių pavyzdžiu, Lietuvos visuome
ninė grupė Helsinkio susitarimams remti
įsikūrė 1976 m. lapkričio 25 d. ir labiau
žinoma Lietuvos Helsinkio grupės vardu.
Jos steigėjai buvo jėzuitas kun. Karolis
Garuckas, fizikas Eitanas Finkelšteinas,
poetė, buvusi politinė kalinė Ona Lukaus
kaitė-Poškienė, buvęs politinis kalinys
Viktoras Petkus ir poetas Tomas Venclo
va. Lietuvos Helsinkio grupės tiesioginė
užduotis buvo registruoti žmogaus teisių
pažeidimus ir skleisti surinktą informaciją.
Vienas svarbiausių Lietuvos Helsinkio
grupės dokumentų – 1977 m. balandžio
10 d. memorandumas „Dėl Romos Kata
likų bei kitų tikinčiųjų padėties Lietuvoje“.
Jis adresuotas ESBK Belgrado komisijai,
tikrinusiai, kaip vykdomi 1975 m. Helsin
kyje pasirašyti tarptautiniai susitarimai.
Memorandume pabrėžiami pagrindiniai
katalikų teisių apribojimai – valstybės
kišimasis į Bažnyčios vidaus gyvenimą,
kunigų veiklos, religinio auklėjimo suvar
žymai, masinė antireliginė propaganda,
tuo pat metu draudžiant religinę. Išvardi
jami konkretūs kunigų seminarijos auklėti
nių, kunigų, nukentėjusių dėl pastoracinės
veiklos, atvejai. Šis memorandumas tarsi
apibendrino visus anksčiau pasirodžiusius
panašius dokumentus ir leido susidaryti
tikrą vaizdą apie tikinčiųjų padėtį Lietu
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.

13

Paðaukimas

Pašaukimą renkamės ne mes...
Su Rusijos Katalikų Vyskupų Konferencijos pirmininku vysk.
Juozapu Vertu, SJ, kalbėjomės pernai pavasarį, kai į Lietuvą
iš Novosibirsko jis buvo atvykęs atsisveikinti su sunkiai sergančiu
kun. Kazimieru Žemėnu. Šis pokalbis – apie tai, kas turbūt įdo
mu kiekvienam žurnalo „Laiškai bičiuliams“ skaitytojui – kaip
užsimezgė ir kas iki šiol sieja šį tolimajame Sibire dirbantį ir
puikiai lietuviškai kalbantį Rusijos vokiečių kilmės dvasininką
su Lietuva ir Lietuvos jėzuitais.
– Gimiau 1952 m. Karagandoje, Ka
zachstane, kur buvo ištremti mano tėvai
vokiečiai – tėvas iš Pavolgio, o mama iš
Odesos srities. Kiek save atsimenu, mūsų
šeima (ir visa katalikų bendruomenė) visuo
met gyveno labai aktyvų religinį gyvenimą.
Po Stalino mirties, kai iš kalėjimų išėjo daug
katalikų kunigų, Karagandoje katalikiškas
gyvenimas labai pagyvėjo. Aš dar prisime
nu, kaip mane krikštijo, nes esu krikštytas
dukart: pirmąkart – kai nebuvo kunigo, krikš
tijo pasauliečiai, o antrąkart – kai man buvo
apie dvejus metus, pakrikštijo į namus atėjęs
kunigas. Mūsų šeima visada melsdavosi. Iš
ryto mama melsdavosi atskirai su kiekvienu
iš jaunesniųjų vaikų, o vakare – visi kartu.
Sekmadienį, jei būdavo, eidavome į Mišias.
Kai persekiojimai ypač sustiprėdavo ir kuni
gas negalėdavo atvykti keletą mėnesių ar net
keletą metų, rinkdavomės tik bendrai maldai.
Šiandien tai vadintume Žodžio liturgija. Jei ir
jos nebūdavo, sekmadienį mamytė su mumis
kalbėdavo rožinį.
Tačiau persekiojimų laikais mes išgy
venome tikrai džiugų tikėjimą, nesijautėme
kenčiantys varguoliai. Atvirkščiai – dvasiškai
buvome stipresni už savo persekiotojus. Iš
to laiko likę ir nemaža linksmų prisiminimų.
Pvz., apie vieną vokiečių kataliką. Iki Stalino
mirties vokiečiai negalėjo gyventi, kur norėjo,
bet 1956 m. buvo panaikintas reikalavimas
kas savaitę registruotis komendantūroje, tad
daug vokiečių katalikų persikeldavo į Kara
gandą, nes buvo girdėję, kad čia yra kunigų.
Su savo šeima atvažiavo ir vienas jaunas
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vyras. Pirmą ir paskutinį kartą sakramentus
jis priėmė 1937 m., dar vaikas. Kadangi vie
tos kunigą netrukus areštavo, vyriškis tik po
dvidešimties metų vėl turėjo galimybę atlikti
išpažintį ir priimti Komuniją. Per išpažintį
kunigas jam turbūt padėjo, sunkiau buvo per
Komuniją. Jis dar prisiminė, kad Komunija
– tai plonytis baltos duonos paplotėlis. Pri
imantiems Komuniją zakristijonas po smakru
pakišdavo ploną baltą padėkliuką, kad Komu
nija netyčia nenukristų ant žemės. Tas vyriškis
pamanė, kad čia jau ir duodama Komunija – toji
balta duona, kurią jis prisiminė iš vaikystės, tad
pabandė jos atsikąsti. Kadangi iš pirmo karto
nepavyko, pamanė, reikia kąsti stipriau. O
nustebęs zakristijonas traukia tą padėkliuką
jam iš burnos... Tačiau tuos linksmus nutiki
mus žmonės pasakojo su nuoširdžia pagarba.
– Ar vėliau jums patarnaudavo kunigai
vokiečiai, ar ir lietuviai, kurių būta Karagan
doje?
– Iki 1937 m. Pavolgyje bei kituose Ru
sijos regionuose gyvenantiems vokiečiams
buvo įsteigta atskira vyskupija. Vėliau ji
buvo panaikinta, kunigai įkalinti. Po Stalino
mirties, jeigu neklystu, gyvi buvo likę tik
trys kunigai. Karagandoje dirbo vienas iš tų
jų – jau senyvo amžiaus kun. Aleksanderis
Staupas, o kiti kunigai buvo lenkų tautybės,
pvz., garsusis kun. Vladislavas Bukovins
kis. Šiame krašte dirbo ir jėzuitas t. Petras
Lygnugaris, tačiau Karagandoje aš su juo
nesusitikau. Ilgiausiai pas mus darbavosi ku
nigai bazilijonai, t. y. graikų apeigų kunigai iš
Ukrainos. Tarp jų ir kun. Aleksandas Chira,
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kurį aš laikau savo dvasiniu mokytoju (kad jis
buvo graikų apeigų vyskupas, sužinojome tik
po jo mirties). Kunigams bazilijonams išvy
kus, Karagandoje vis tiek nuolat būdavo apie
keturis kunigus. Jau gerokai vėliau, 1968 m.,
atvyko ir jėzuitas t. Albinas Dumbliauskas. Jis
dirbo Kustanajuje ir aptarnaudavo kone visą
Sibirą. 1975 m. persikėlė į Karagandą.
– Kaip tokioje aplinkoje ieškojote savo
dvasinio kelio?
– Mums, kurie nuo pat vaikystės gyveno
me tikėjimo apsupti, buvo nesunku. Tačiau
kadangi nebuvo religijos laisvės ir pas mus
neveikė nė viena kunigų seminarija, apie
pašaukimą kunigai su mumis niekada nekal
bėdavo, nes nebuvo galimybių jo įgyvendinti.
Bet 1971–1973 m. aš atlikau karinę tarnybą
sovietų kariuomenėje. Kadangi tarnavau ne
toli Maskvos, baigęs tarnybą, savaitei atvykau
į Lietuvą, kur jau buvo apsigyvenę kai kurie
mano giminaičiai. Norėjau juos aplankyti ir
apžiūrėti šį nepažįstamą katalikišką kraštą.
Čia atvykus mane užkalbino kun. Kazimieras
Žemėnas ir pasakė, kad Kaune veikia kunigų
seminarija, kur ir aš galbūt galėčiau mokytis.
Žinoma, tuomet toks pasiūlymas atrodė labai
netikėtas, tačiau vėliau jis vis kirbėjo mintyse
ir nedavė ramybės. Pradėjau apie tai mąstyti,
ta intencija melstis. Galiausiai Karagandoje
nuėjau pas kunigą Aleksandrą – taip jį vadi
nome, nes nežinojome, kad yra vyskupas, – ir
išsakiau savo svarstymus. Slapčia tikėjausi,
kad jis manęs nepalaikys, nes 1974 m. tapti
kunigu Sibire tikrai buvo neįmanoma. Tačiau
kun. Aleksandras reagavo visai priešingai.
Mūsų pokalbis truko apie porą valandų. Jis
su dideliu užsidegimu kalbėjo apie savo ku
nigystę, apie tai, kaip kartu su kitais kunigais
savo pašaukimą išgyveno kalėjimuose ir la
geriuose. Bet savo ugningą kalbą baigė labai
ramiai, sakydamas, kad ne mes pasirenkame
savo pašaukimą, bet Kristus pats pasirenka,
ką nori. Kunigas patarė dešimt dienų mels
tis į Šventąją Dvasią, davė man Bibliją, kad
kasdien ją skaityčiau. „Po dešimties dienų
Šventoji Dvasia tau pasakys“, – tokie buvo
jo žodžiai atsisveikinant. Kun. Aleksandras

kalbėjo taip užtikrintai, kad man atrodė, jog
atsakymą Šventoji Dvasia tikrai pasakys
balsu. Kasdien po darbo ateidavau pas jį pri
imti šv. Komuniją. Galiausiai, nors ir nelabai
vykusiai, nes tuomet tikrai neturėjau dvasinio
gyvenimo patirties, nežinojau, kokios gelmės
iš tiesų jame slypi, atlikau viso gyvenimo iš
pažintį. Kunigas rekomendavo, ir aš paklusau.
(Tik vėliau supratau, kad visa tai šiek tiek
priminė šv. Ignaco Dvasines pratybas.) Ne
praėjus nė dešimčiai dienų supratau, kad kitos
išeities man tiesiog nebėra – esu pasmerktas
tapti kunigu... (Juokiasi.) Po 10 dienų įsitiki
nimas tapo toks stiprus, kad daugiau kaip per
30 pašaukimo metų neturėjau jokių abejonių.
– O kaip atsidūrėte Kauno kunigų semi
narijoje? Ar nulėmė kun. Žemėno pasiūly
mas, ar tiesiog nebuvo kitos išeities?..
– Kai tikrai tapo aišku, kad turiu tapti
kunigu, kun. Aleksandras pasiūlė parašyti
kun. Kazimierui ir pasiteirauti, ar galima
kunigystės siekti Lietuvoje. Kai vėl atvykau
į Lietuvą, aplankėme jėzuitą t. Joną Danylą,
kitus kunigus. Į Karagandą grįžau su lotynų
kalbos vadovėliu ir kun. Kazimiero pažadu,
kad kada nors mane aplankys kunigas ir pra
neš, ką man daryti toliau. O kad laikas neitų
veltui, turiu mokytis lotynų kalbos, ir man
galėtų padėti tas pats kun. Aleksandras, apie
kurį atvykęs pasakojau. Jis nuolankiai priėmė
tokį pasiūlymą ir tapo mano lotynų kalbos
mokytoju. Iki karo kun. Aleksandras buvo
Užgorodo seminarijos Užkarpatėje rektorius
ir 20 metų dėstė lotynų kalbą, tad tikrai šį da
lyką gerai išmanė. Iki šiol mano lotynų kalbos
žinios yra pagrįstos tuo, ką tuomet per pusę
metų išmokau.
Tai buvo labai džiugus laikas, jutau di
delę vidinę ramybę. Ir vis laukiau to žadėto
pasiuntinio. Šeimoje niekas nieko nežinojo.
Kun. Aleksandras perspėjo, kad nereikia su
niekuo kalbėtis, kol viskas iki galo neišsi
spręs. Išlaikyti tokią paslaptį mūsų šeimoje,
kur visi viską vieni apie kitus žinojo, buvo
labai sunku. Staiga aš gaunu laišką iš Lie
tuvos! Ir dar nuo kažkokio kunigo! „Ką jis
tau parašė?!“ – klausinėjo broliai ir seserys.
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Vakare tėvai vis dėlto laukia, kad bent jiems
pasakysiu, kokie čia keisti laiškai atkeliauja.
Nors jau praėjo 31 metai, iki šiol prisimenu,
kaip po vakarienės, kadangi buvo vasara,
uždariau visus langus ir duris, valgomajame
liko tik tėvai, ir aš pasakiau, kad gavau laišką
iš Lietuvos, nes noriu tapti kunigu.
– Kokia buvo tėvų reakcija?
– Vos nuo kėdžių nenugriuvo. Įsivaizduoki
te, giliausiais komunistiniais laikais, kai niekas
nebuvo girdėjęs, kad iš kelių milijonų žmonių
Kazachstane kas nors būtų įstojęs į seminariją,
aš pareiškiu tokį norą! Po kurio laiko tėvas ir sa
ko: „Bet mane už tai į kalėjimą pasodins!“ Nors
mama buvo labai pamaldi, negalėjo prieštarauti
savo vyrui. Tad tiesiog tylėjo. Iš tiesų tai priimti
jiems buvo labai sunku.
Kiti šeimos nariai ir toliau nieko nežinojo.
Lotynų kalbos vadovėlio viršelį užklijavau
popieriumi, o pirmąjį puslapį tiesiog išplėšiau.
Tačiau viena mano seserų kartą vis dėlto tą
vadovėlį įniko vartyti ir pamanė, kad jų Juo
zukas mokosi lietuviškai, nes vis tiek jautė,
kad ruošiuosi vykti į Lietuvą. Prieš išvykstant
pas mūsų katalikų bendruomenės vadovę
susitikti su manimi iš Kustanajaus atvažiavo
t. Albinas Dumbliauskas – tai ir buvo tas ža
dėtas pasiuntinys. Su juo bendravau dar ne
kartą, tačiau buvo nutarta, kad savo mokslus
vis dėlto pradėsiu ne pas jį, o Lietuvoje. Čia
1975 m. įstojau į pogrindyje veikusios Jėzaus
Draugijos naujokyną. Tiesiai į seminariją
stoti tuo metu man nebuvo jokios galimybės.
Draugijoje buvo nuspręsta, kad baigęs nau
jokyną aš pats savarankiškai pradėsiu rengtis
kunigystei. Mano naujokyno vadovas buvo
t. Danyla, pas kurį ir gyvenau. Jau naujokyne
pradėjau studijas, kurias tęsiau jį baigęs, kad
vėliau galėčiau priimti kunigystės šventimus.
Bet po kurio laiko, 1979 m., man vis dėlto
pavyko įstoti į Kauno kunigų seminariją, nes
Draugija nutarė, kad oficialiai studijavusiam
ir įšventintam kunigui bus lengviau dirbti
negu tam, kuris oficialaus valdžios leidimo
neturi. KGB tokį kunigą neišvengiamai per
sekiodavo.
– Turbūt naujokyne ir išmokote lietuviš
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kai?
– Ne, naujokyne apsiėjau be lietuvių kalbos.
Kadangi t. Jonas Danyla nemokėjo rusiškai, o
aš – lietuviškai, kalbėjomės vokiškai. Iki tol
literatūrinės kalbos nemokėjau, nes namie kal
bėdavome Pavolgio vokiečių dialektu, o skaityti
vokiškai neturėjau galimybės. Ir rašyti vokiškai
nemokėjau. O per porą metų naujokyne išmo
kau. Kai pirmą kartą aplankiau namus, suži
nojau, kad tėvas, kuris Pavolgyje septynias
klases buvo baigęs vokiečių mokykloje, mano
laiškus motinai versdavo...
Pirmajame seminarijos kurse egzaminus
leido laikyti vokiškai arba rusiškai, bet man
buvo lengviau lietuviškai, nes visos paskaitos
vyko lietuvių kalba. Sunkiausia buvo suspėti
per paskaitas lietuviškai užsirašinėti. Vėliau
turėjome vadinamuosius „skribtus“ – jau
parengtus paskaitų konspektus, o pirmame
kurse jų nebuvo. Turbūt tai labiausiai ir padė
jo išmokti lietuvių kalbą. Tobulai lietuviškai
niekada nemokėjau, tačiau kalbos, nors jau
20 metų beveik neturiu progų kalbėti lietuviš
kai, nepamiršau.
Baigęs seminariją, vienerius metus bu
vau Švenčionių parapijos vikaras, o paskui
vyskupas Julijonas Steponavičius man leido
išvykti. Pakvietimų turėjau daug – su prašy
mais atvykdavo delegacijos ne tik iš Kazach
stano, bet ir Sibiro, nes kunigų visur trūko.
Pasirinkau Aktiubinską. Prašiau vysk. Stepo
navičiaus jurisdikcijos savo darbui, tačiau jis
atsakė, kad tokia jurisdikcija gali būti taikoma
tik man, o ne mano tikintiesiems Kazachsta
ne. „Ten tu būsi pats sau klebonas, vyskupas ir
popiežius“, – pasakė vyskupas, išlydėdamas
mane. Vyskupų iš tiesų čia nebuvo, o per
penkias išpažinties minutes kartais tekdavo
išspręsti tokį sudėtingą atvejį, kuriam norma
liomis sąlygomis prireiktų ir metų. Tuomet
Rusijoje veikusioje Bažnyčioje visi kunigai
dirbo panašiomis sąlygomis. Vysk. J. Stepo
navičių aplankydavau gana retai, nes jis žino
jo, kad esu jėzuitas, tad daugiausia pagalbos ir
prašydavau iš tėvų jėzuitų. Be jų tikrai būčiau
prapuolęs. Su Draugija buvau susijęs ir labai
stipriais dvasiniais ryšiais, pvz., kai t. Danylos
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paklausiau, ar užteks, jeigu išpažinties atva
žiuosiu maždaug kas tris mėnesius, jis atsakė,
kad reikia kas mėnesį. Iš tiesų atvykdavau
maždaug kas du mėnesius, nes atstumai labai
dideli, skristi reikėjo per Maskvą. Tačiau išvis
be jėzuitų pagalbos būtų buvę labai sunku.
Pvz., mane pradėjo kviesti KGB. Ką daryti?
Jeigu neisiu, atims teisę dirbti, žmonės liks
be kunigo. Eisiu – irgi blogai. Tad patarimo
klausdavau tėvą provincijolą ir darydavau
taip, kaip jis pasakydavo. Šiuo atveju jaučiau
didelę vidinę laisvę ir ramybę. Materialiniu
požiūriu pagalbos iš Lietuvos nereikėjo, nes
tuo metu vokiečių katalikų buvo daug ir jie
tikrai nuoširdžiai rėmė savo kunigą.
– Ar didelė buvo jūsų parapija? Pvz.,
t. Dumbliauskas aptarnavo teritoriją, kelis
kartus didesnę už Lietuvą.
– Ne teritorija buvo svarbiausia, o tavo
fizinis pajėgumas. T. Dumbliauskas sugebė
davo visą mėnesį dirbti, kasnakt miegodamas
tik po dvi valandas. Aš taip negalėjau ir dabar
negaliu. (Juokiasi.) Dėl to jis nuveikdavo kur
kas daugiau, be to, ir patirties daugiau turė
jo. Aktiubinske ir Aktiubinsko srityje, kur
aš dirbau, buvo apie 500 aktyvių katalikų,
kurie nuolat eidavo išpažinties, tad darbo
buvo gana daug. Vėliau pradėjau aptarnauti
ir Pavolgio sritį. Anksčiau čia darbavosi apie
50 kunigų, iš kurių nebuvo likę nė vieno.
Tiesa, ir tikinčiųjų tik nedidelė dalis sugrįžo
iš tremties. Vėliau iš Aktiubinsko išvykau į

Markso miestą Saratovo srityje, nes vokiečių
čia persikeldavo vis daugiau, o Aktiubinske
jų sumažėjo. Tuo metu Rusijos Azijos dalyje
apie 90 proc. visų praktikuojančių katalikų
sudarė vokiečiai.
1991 m., kai Šventasis Tėvas mane pasky
rė vyskupu į Novosibirską bei visos azijinės
Rusijos dalies apaštaliniu administratoriu
mi, mūsų apaštalinė administratūra apėmė
13 mln. kvadratinių kilometrų teritoriją, o ten
dirbo tik du kunigai! 1998 m. ši pati didžiausia
Katalikų Bažnyčios provincija buvo padalyta.
Dabar čia jau yra dvi vyskupijos – Irkutsko ir
Atsimainymo vyskupija Novosibirske – ir man
tenka rūpintis tik 4 mln. kvadratinių kilometrų
teritorija, kurioje jau beveik įmanoma susisiekti
automobiliu. Abiejose vyskupijose iš viso dirba
95 kunigai, tačiau dauguma jų – misionieriai
iš užsienio. Jau pastatyta ir nemažai bažny
čių, tačiau jos ne tokios didelės, kaip įprasta
Lietuvoje, nes parapijos pas mus palyginti
negausios. Didžiuosiuose miestuose – Novo
sibirske, Čeliabinske, Jekaterinburge – parapija
vienija apie 500 žmonių. O dažniausiai vienoje
vietovėje susidaro 5–10 žmonių grupelė, ir
kunigai kartą per mėnesį ar kas antrą mėnesį
įveikia šimtus kilometrų, kad juos aplankytų
– aukotų šv. Mišias ir suteiktų visus jiems rei
kalingus patarnavimus. Mūsų, Atsimainymo,
vyskupijoje yra 60 registruotų parapijų ir apie
200 tikinčiųjų grupelių, kurių net negalime įre
gistruoti dėl pernelyg mažo žmonių skaičiaus.
Tačiau kadangi tikinčiųjų grupelės
negausios, aš, kaip vyskupas, ne
paisydamas didelių atstumų, turiu
galimybę pabendrauti ne tik su de
kanais ar klebonais, bet ir tiesiogiai

Novosibirsko katalikų katedra ir jėzuitų naujokynas
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Paðaukimas
su tikinčiaisiais – kartais kuriame nors kaime
vadovauju trijų dienų rekolekcijoms.
Tokią padėtį galime vertinti neigiamai,
tačiau ji turi ir gerų pusių. Pvz., Lietuvoje per
gavėnią, ypač Didžiąją savaitę, prie klausyklų
nusidriekia ilgos eilės, o pas mus to beveik
niekada nebūna ir kunigas per išpažintį gali
ilgiau pabendrauti su tikinčiuoju, užsiimti
sielovada. Be to, mūsų vyskupijoje kas vasarą
rengiamos vadinamosios „atostogos su Die
vu“. Jaunimas ir kiti tikintieji turi galimybę
grupėmis kur nors išvažiuoti ir keletą dienų
arba savaitę praleisti savotiškose rekolekci
jose, o drauge ir pailsėti. Daug žmonių gali
atlikti individualias Dvasines pratybas – trijų
dienų ar ilgesnes.
Paskutiniaisiais metais atsirado dar vie
nas, visai naujas, katalikų telkinys Tiumenės
šiaurėje. Prieš 30 metų ten, atradus naftą,
dirbti atvyko labai daug žmonių, ypač – iš
Ukrainos. Dalis jų – graikų katalikai, o da
lis – lenkų kilmės lotynų apeigų katalikai.
Per atostogas jie grįžta į Ukrainą ir tik ten
turi galimybę nueiti į Mišias, priimti sakra
mentus. Grįžę to vėl nebedaro, nes tiesiog
nėra kur ir nėra kunigų. Ir gyvena sau ramia
sąžine. O dabar mes jų sąžines pradėjom
drumsti... (Juokiasi.) Paskutiniaisiais metais
ten jau dirba du graikų apeigų katalikų ir du
lotynų apeigų katalikų kunigai. Tikimės, kad
po kelerių metų tai bus intensyviausią dvasinį
gyvenimą gyvenanti parapija.
– Ar tai reikštų, kad katalikų bendruo
menė auga?

– Neturiu jokių iliuzijų, kad pas mus iš
karto ateis daug žmonių, tačiau dideliuose
miestuose mūsų parapijos pamažu auga. Be
to, dauguma žmonių, kurie Bažnyčios prašo
krikšto sau arba savo vaikams, prašo ir ka
techezės. Pas mus ji trunka vienerius metus.
Per rekolekcijas žmonės irgi gali pagilinti
savo žinias apie svarbiausias tikėjimo tiesas,
šv. Ignacas tai vadina „Pradžia ir pagrindu“.
Mūsų žmonėms to reikia ir jie to nori.
– Ar Stačiatikių Bažnyčia neturi prie
kaištų, kad jūs viliojate jų žmones į Katalikų
Bažnyčią?
– Taip, tą juntame. Ši problema buvo
labai skausminga ir velioniui popiežiui Jo
nui Pauliui II. Jam nepavyko gal du dalykai,
kurių siekė, – aplankyti Bažnyčią Rusijoje ir
suartinti Stačiatikių ir Katalikų Bažnyčias. Ta
čiau į tai reikėtų žvelgti per tikėjimo prizmę.
Man atrodo, kad ypač paskutinėmis dienomis
savo kančias Šventasis Tėvas aukojo būtent
šia intencija. Ir dabar, aš tikras, jis to tiesiogiai
prašo dangaus Tėvą.
2002 m., kai mūsų apaštališkosios ad
ministratūros tapo tikromis vyskupijomis, iš
tiesų keletą kartų išgyvenome beveik naują
valdžios persekiojimą: vienam vyskupui
buvo uždrausta toliau dirbti, keletas kunigų
turėjo palikti Rusiją, tačiau labai persekio
jami nesijaučiame, o tie kunigai ir tikintieji,
kurie dar prisimena tikrų persekiojimų laikus,
džiaugiasi labai didele religine laisve.
– Jūs kilęs iš gausios šeimos. Kur dar
buojasi jūsų jauniausias brolis Klemensas,

Po Viktoro Biloto
(vyskupo dešinėje)
kunigystės šventimų
2005 m. vasarą Tomske.
T. Liongino Virbalo, SJ, nuotr.
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kurį pats įšventinote kunigu?
– Mūsų šeimoje užaugo 11 vaikų, aš iš
sūnų vyriausias, už mane vyresnė viena se
suo. Mano brolis į Jėzaus Draugiją taip pat
įstojo Lietuvoje 1991 m., o naujokyną baigė
Vokietijoje. Vėliau ten studijavo filosofiją, o
Romoje – teologiją. Viena sesuo yra vienuolė,
ji irgi liko Rusijoje, o visi kiti broliai ir seserys
dabar jau gyvena Vokietijoje. Brolis Klemen
sas neseniai grįžo iš JAV, kur baigė mokslus ir
šiuo metu Novosibirske yra jėzuitų naujokyno
vedėjo padėjėjas. Rusijos regione dabar dirba
apie 40 kunigų jėzuitų (aš pats, tapęs vyskupu,
veiklą Draugijoje privalėjau suspenduoti, esu
tiktai vadinamasis garbės jėzuitas). Nemažai
kunigų atvykę iš užsienio, tačiau daugėja
jėzuitų, kilusių iš Rusijos. Paaiškėjo, kad po
manęs ir daugiau jaunuolių iš Kazachstano
įstojo į Jėzaus Draugiją. 1991 m. Rusijoje jau
buvo 12 jėzuitų, tarp jų ir mano brolis. Da
bar į Draugiją stoja daugiausia jaunuoliai iš
Ukrainos ir Baltarusijos. Mes labai džiaugia
mės, kad po 70 metų Rusijos glūdumoje, kur
kunigų beveik nebuvo, o tikintieji išsibarstę
po bekraštę Sibiro teritoriją, pašaukimų dar
yra. Dauguma tų, kurie pas mus renkasi vie
nuolynus, tikėjimą yra atradę vos prieš keletą
metų, be to, jų dažnai nesupranta ir nepalaiko
šeimos, tad tie jaunuoliai ir merginos turi būti
nepaprastai drąsūs.
Novosibirske veikia preseminarija, į
kurią priimame kandidatus iš visų Rusijos
vyskupijų. Po dvejų metų jie vyksta į Sankt
Peterburgą, kur dar šešerius metus tęsia
mokslą kunigų seminarijoje. Ir dar viene
rius metus trunka praktika. Mes Kaune mo
kėmės tik penkerius metus. Man šia prasme
nepavyko, nes iš karto patekau pas jėzuitus,
o čia jau penkeriais metais neapsiribosi
(juokiasi) – mano brolis Klemensas stu
dijavo net trylika metų! Mūsų dieceziniai
kunigai, panašiai kaip jėzuitai, studijuoja
devynerius metus. Užtat kai šventinu vyrą,
kuris tiek laiko rengėsi kunigystei, ramiai
galiu uždėti rankas – po metų kunigystės
jis tikrai nemes... Paskutiniaisiais metais
pašventinau pirmuosius keturis jaunus ku

nigus, kurie yra iš mūsų vyskupijos.
– Kokie ryšiai išlikę su jėzuitais Lie
tuvoje?
– Ryšius palaikyti sunkiau, nes atsira
do siena ir vykstant į Lietuvą reikia vizos.
Dabar čia, deja, apsilankau gana retai.
Tačiau man didelė privilegija Lietuvoje
būti bent garbės jėzuitu. Aišku, dabar man
nebereikia tokios Lietuvos jėzuitų pagal
bos, be kurios prieš 15–16 metų būčiau
neišsivertęs, bet jie galėtų padėti, jeigu
atsiųstų lietuvių kunigų į Sibirą. Anksčiau
ir vyskupų prašydavau, bet dabar matau,
kad pati vargšė Lietuva neturi pakankamai
kunigų ir numojau ranka... Vis galvoju,
kodėl Lietuva taip menkai domisi Sibiru,
kur kadaise būta tiek daug lietuvių ir dabar
dar yra likusių jų vaikų, išsibarsčiusių po
visą Sibirą, o lietuvio kunigo Sibire nebėra
nė vieno! 1997 m. pašventinau kun. Al
fonsą Bumbulį. Tačiau jis buvo vyresnio
amžiaus, ir užpernai jį pakirto vėžys. O
lietuvių gyvena Krasnojarske, Barnaule,
Tomske, Novosibirsko srityje. Novosibirs
ko katedroje kartą per mėnesį aukojamos
Mišios su vadinamu „lietuvišku elementu“:
Evangeliją skaitome rusiškai ir lietuviškai,
dviem kalbomis kalbame „Tėve mūsų“, per
didžiąsias šventes, kol buvo giesmininkų,
lietuviškai giedodavome... Mano vaikystėje
Karagandoje tikintieji būrėsi nacionaliniu
pagrindu: lenkai meldėsi lenkiškai, lietu
viai – lietuviškai, vokiečiai – vokiškai, o
dabar beveik visą laiką meldžiamės vien
rusiškai, nors dar prieš penkiolika metų
melsdamasis rusiškai turbūt liežuvį būčiau
galėjęs nusilaužti...
...Bet iš Lietuvos istorijos Sibiro ištrin
ti neįmanoma – daugybė žmonių ten ėjo į
tremtį dar nuo caro laikų. Dėl to aš manau,
kad užsimezgant kultūriniams ryšiams su
seniau lietuvių gyventais kraštais, ir Kata
likų Bažnyčia galėtų įnešti savo indėlį.
– Dėkui už malonų ir atvirą pokalbį.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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T. Antanas Saulaitis, SJ

DEIMANTINĖ
APAŠTALAVIMO
SUKAKTIS

Lietuviai jėzuitai Amerikose 1931–2006
1923 m. Kaune atkurta Lietuvos jėzuitų
bendruomenė tuoj pat atidarė Kauno jėzuitų
gimnaziją (1924 m.) – ryškiausią savo apaš
talavimo centrą nepriklausomoje Lietuvoje.
Kadangi prieš I pasaulinį karą į Ameriką
išvyko daugiau kaip pusė milijono Lietuvos
gyventojų, išgirdę apie Lietuvos jėzuitų pro
vincijos atkūrimą, tais pačiais metais JAV
lietuviškų parapijų klebonai paprašė atsiųsti
jėzuitą misionierių. Rūpindamasi gimnazijos
ugdymo kokybe bei plėtra ir mąstydama apie
galimą išeivijos paramą jai, Lietuvos jėzuitų
vadovybė misijoms į JAV 1931 m. išsiuntė
t. Joną Bružiką.
Misionieriai vadovaudavo rekolekci
joms, vadinamosioms parapijų misijoms.
Dažnai toje pačioje parapijoje savaitę kas

T. J. Bružikas pamokslauja
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vakarą vykdavo rekolekcijos vyrams, kitą
savaitę – moterims, trečią – jaunimui. Pa
mokslai būdavo sakomi vien lietuviškai.
T. J. Bružikas aplankė tuomet per 150 Ame
rikoje veikusių lietuvių parapijų, daugiausia
JAV rytuose. Iš viso jis pamokslavo net 240
misijų savaičių. Be to, t. Jonas platino katali
kišką spaudą (Kaune jėzuitai leido „Žvaigž
dę“, „Žvaigždutę“, „Misijas“), įsteigė daug
Maldos apaštalavimo būrelių.
T. J. Bružikas supažindino tautiečius su
atsikuriančia Lietuvos jėzuitų provincija,
jos naujais uždaviniais nepriklausomoje
Lietuvoje bei jėzuitiško švietimo siekiais.
Amerikos lietuvių parama padėjo dviejų
aukštų Kauno gimnazijos pastatą „pakylė
ti“ dar dviem aukštais, pastatyti kino, teatro
ir sporto salę, įrengti tuomet garsų gamtos
muziejų.
1937 m. į misijas Amerikoje vietoj t.
Bružiko buvo pasiųstas t. Jonas Kidykas,
taip pat gerai žinojęs, kokios paramos reikia
gimnazijai, atkurtam naujokynui, katalikiš
kai spaudai ir kitiems provincijos užmojams
įgyvendinti. Kaip ir t. Bružikas, t. Kidykas
lankė parapijas ir vadovavo rekolekcijoms.
II pasaulinio karo metais t. Kidykas bu
vo vienintelis Lietuvos jėzuitas Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Gyveno Filadelfijoje
amerikiečių jėzuitų namuose. Karui pasi
baigus, užmezgė ryšius su lietuviais jėzui
tais, išsiųstais mokytis į Belgiją, Vokietiją,
Olandiją, Čekoslovakiją, Prancūziją, Italiją,
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Angliją ir okupacijų metais atkirstais nuo
Lietuvos. Stengėsi paremti tarp karo pabė
gėlių dirbusius jėzuitus. Jėzaus Draugijos
generolas t. J. B. Jansenas nurodė, kad karo
audrų Vakaruose išblaškyti lietuviai jėzui
tai burtųsi JAV ir savo būstinei pasirinktų
gausiausią tautiečių „koloniją“ – Čikagą.
Vyskupijos pritarimą gauti ir namus įsigyti
padėjo amerikiečiai jėzuitai.
1946 m. į JAV atplaukė pirmieji tėvai
jėzuitai – Juozas Beleckas ir Juozas Venc
kus. Pirmieji jėzuitų namai įsteigti 1948 m.
Jau po metų juose rinkosi skautai, pradėta
katalikiška radijo valandėlė, o 1950 m.
redaktoriaus t. Juozo Vaišnio ir administ
ratoriaus br. Petro Kleinoto pastangomis
išleistas pirmasis žurnalo „Laiškai lietu
viams“ numeris. T. Jonas Borevičius telkė
galinčius dirbti lituanistinėje mokykloje.
Plečiantis veiklai, jėzuitų namai ir
koplyčia nuolat tapdavo per ankšti, tad per
aštuonerius metus tris kartus teko persikel
ti kitur. 1956–1957 m. pastatytas Jaunimo
centras, jėzuitų namai ir koplyčia (praplėsti
1972 m. ir 1977 m.). Čikagoje įsikūrę jė
zuitai aptarnaudavo kai kurias parapijas
ir talkindavo daugeliui bendruomenių bei
organizacijų visoje Amerikoje ir Kanadoje,
kartais – ir Europoje. Apsisprendę pirme
nybę teikti dvasiniam ir tautiniam jaunimo
ugdymui, lietuviai jėzuitai ypač rūpinosi
Jaunimo centro veikla, lituanistinėmis
mokyklomis, įvairiomis stovyklomis, kur
sais, apaštalavo ateitininkų, skautų ir kitose
jaunimo organizacijose. 1966 m. vykusio
I pasaulio lietuvių jaunimo kongreso orga
nizacinis komitetas įsikūrė ir dalis paties
kongreso vyko Čikagos jaunimo centre.
1948 m. iš JAV į Indiją išvyko misio
nierius t. Donatas Slapšys. Zimbabvės
pilietinio karo metais čia kurį laiką buvo
persikėlę misionieriai broliai jėzuitai Sta
sys Tamkvaitis ir Mykolas Andriejauskas,
Afrikoje dirbę nuo 1938–1939 metų. Į
Pietų Ameriką iš Čikagos išvyko tėvai
J. Bružikas ir V. Mikalauskas. T. Anicetas

T. D. Slapšys su indais jaunavedžiais

Tamošaitis iš Čikagos buvo pasiųstas dirbti
į lietuvių radiją Madride.
1946 m. Kanados miškuose ir kasyklose
dirbančius karo pabėgėlius globoti pradėjo
t. Stasys Kulbis, o jau 1950 m. buvo įsteigta
Monrealio Aušros Vartų parapija (klebonu
paskirtas t. Jonas Kubilius), pastatyta baž
nyčia. 2000 m. parapija perduota vysku
pijai. Ištisus dešimtmečius t. Kulbis buvo
skautų kapelionas Kanadoje ir JAV. T. Ka
zimieras Pečkys subūrė Katalikių moterų
organizacijos skyrių, steigė įvairius maldos
būrelius. Prie parapijos būrėsi lietuvių orga
nizacijos, dirbo Nekaltai Pradėtosios Mer

T. S. Kulbis
T. J. Kubilius

gelės Marijos seserys, veikė sporto klubas,
įsteigtas lietuvių bankas „Litas“, parapija
rūpinosi lituanistinės mokyklos veikla. Iki
šiol Kanadoje tebegyvena t. Juozas Ara
nauskas.
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T. J. Kidykas

Į Pietų Ameriką pirmasis nuvyko t.
Kidykas ir 1949 m. vadovavo misijoms
Brazilijoje, San Paule, ten pastatė pirmąjį
lietuvišką kryžių. 1950 m. iš JAV išvyko t.
Jonas Bružikas ir t. Vladas Mikalauskas ir
po metų įkūrė lietuvių parapiją Urugvajaus
sostinėje Montevidėjuje, lankė šeimas, ne
trukus ėmė rengti pusvalandinę radijo laidą
lietuvių kalba. Kaip ir kitur, čia susibūrė
sporto klubas, įvairūs rateliai, ansambliai,
rengtos parodos, šventės, dažnai drauge su
tuometine Lietuvos atstovybe ir su Urug
vajaus lietuvių kultūros draugija. 1952 m.
į Jėzaus Draugiją Čilėje įstojęs t. Leonas
Zaremba darbavosi Montevidėjuje ir San
Paule. Urugvajaus lietuvių „Žinias“ kas
savaitę iki pat mirties 1998 m. leido t. Jonas
Giedrys. Bažnyčią prieš 50 metų pastatyti
padėjo JAV lietuviai. Nuo 1998 m. parapija
rūpinasi urugvajiečiai jėzuitai. Urugvajaus
lietuvių istoriją parašė t. Petras Daugintis,
išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija.
Daugiausia t. Bružiko pastangomis
1955 m. Brazilijoje įsteigta misija 1968 m.
tapo Šv. Kazimiero parapija (1978 m.
perleista lietuviams saleziečiams, vėliau
sujungta su Šv. Juozapo lietuvių parapija,
kurios bažnyčia pastatyta 1936 m.). Vienu
metu čia dirbo keturi lietuviai jėzuitai, o
t. Vincentas Pupinis, būdamas rytų apeigų
kunigas, apaštalavo tarp Brazilijos rusų
katalikų. Šv. Kazimiero parapija neturėjo
konkrečių ribų. Ilgą laiką šv. Mišios kas
mėnesį buvo aukojamos trylikoje San Paulo
didmiesčio bei priemiesčių bažnyčių, prie
didesnių lietuvių telkinių. Jėzuitai reda
gavo ir leido savaitraštį „Mūsų Lietuva“.
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Prieš išvykdami iš Brazilijos, klebonaujant
t. P. Dauginčiui, įsteigė parapijos, šeimų ir
jaunimo stovyklavietę „Lituanika“.
Abiejų Pietų Amerikos parapijų jėzuitai
vadovavo rekolekcijoms, talkino stovyk
lose, jaunimo kongresuose. Dažnai lanky
davo marijonų vadovaujamą Aušros Vartų
parapiją Buenos Airėse. Kaip ir Kanadoje
ar JAV, draugavo ir bendradarbiavo su vieti
niais jėzuitais, dalyvaudavo jų rengiamuose
seminaruose, rekolekcijose, lankydavo
vieni kitus. Keliaudami tarp Amerikos
žemynų, užsukdavo ir į Kolumbijos bei
Venesuelos lietuvių stovyklas, lankydavosi
lietuvių sambūriuose, palaikydavo visoke
riopus ryšius su lietuviais bei kitų tautybių
kunigais.
Vien as pag rind in ių užs ien io liet u
vių žurnalų buvo jėzuitų leisti „Laiškai
lietuviams“ (1950–2000 m.). Iš pradžių
Naujosios Anglijos provincijos lietuvių
kilmės jėzuitų rūpesčiu, vėliau Čikagoje
ėjo „Žvaigždė“ (1943–1952 m.). Knygos,
leidiniai, lankstinukai, didžiojo mišiolo ir
kasdienio mišiolo vertimas, Sibiro mal
daknygės „Marija, gelbėki mus“ vertimas
į anglų kalbą – visa tai nuveikta Čikagoje
susitelkusių jėzuitų pastangomis.
Jėzuitai būdavo renkami į visų kraštų
Lietuvių bendruomenės valdybas, tarybas,
dalyvaudavo kasdienėje bendruomenės
veikloje, dešimtmečiais vedė radijo va
landėles lietuvių kalba, pradėjo lietuvių
televizijos veiklą Čikagoje, vadovavo reko
lekcijoms, mokė lituanistinėse mokyklose,
Pedagoginiame institute, įvairiose lietuvių
kalbos programose (ypač aktyviai dirbo
ilgametis žurnalo „Laiškai lietuviams“ re
daktorius t. Juozas Vaišnys).
Iš pirmojo užsienyje susitelkusių Lietu
vos provincijos jėzuitų vyresniojo t. Kidyko
pareigas perėmė t. Bronius Krištanavičius
(1952–1961), vėliau – t. Bruno Markai
tis (1961–1969), t. Gediminas Kijauskas
(1969–1977), t. Leonas Zaremba (1977–
1983), t. Antanas Saulaitis (1983–1997),
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T. A. Dumbliauskui
Čikagoje apsilankius.
Iš kairės:
t. J. Borevičius,  
t. K. Raudeliūnas,
t. P. Daugintis,
t. A.  Saulaitis,
t. J. Sukackas,  
t. A. Dumbliauskas,
t. J. Vaišnys,
br. J. Janeliūnas
prie Jaunimo centro

vėl t. Kijauskas, nuo 2003 m. – t. Antanas
Gražulis.
Nuo 1974 m. lietuvių parapijai Klyv
lende vadovauja t. Gediminas Kijauskas.
Kurį laiką tik talkinę, 1987 m. jėzuitai ėmėsi
globoti Lemonto misiją Čikagos priemies
tyje (dabar misijai vadovauja t. Algirdas
Paliokas).
Pirmasis Lietuvą po karo (1972 m.) ap
lankė t. Vincentas Pupinis, dirbęs tarp rusų
katalikų Brazilijoje. 1990 m. pirmieji jėzui
tai – provincijolas t. Jonas Boruta ir Kazach
stano misionierius t. Albinas Dumbliauskas
iš Lietuvos atvyko į Čikagą T. generolas
Peteris Hansas Kolvenbachas pas lietuvius
jėzuitus ir Jaunimo centre Čikagoje lankėsi
1986 m.
Keturi iš Amerikose dirbusių jėzuitų
palaidoti Pietų Amerikoje, Šv. Kazimiero
kapinėse Čikagoje ilsisi septyniolika brolių
ir tėvų. Į Draugiją Amerikose įstojo dešimt
lietuvių, trys iš jų tebesidarbuoja JAV ir
Lietuvoje. Pirmieji dirbo tarp „senųjų“
Amerikos lietuvių JAV, vėliau daugiau
su pokario „dipukais“ Šiaurės Amerikoje
ir su tarpukario emigrantais Pietų Ameri
koje, nuo 1989 m. vis labiau su „trečiąja
banga“ iš atsikuriančios Lietuvos.

Ilgamečių ir naujų geradarių bei rėmėjų
(ne vien tik lietuvių kilmės) dėka bei pa
dedant JAV jėzuitams, ir vėl kaip prieš 75
metus įmanoma remti Kauno ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijas bei kitus Lietuvos (dabar
jau ir Latvijos) provincijos darbus.
2008 m. Lietuvos jėzuitų provincija švęs
400 metų jubiliejų, nors dauguma provin
cijos narių gerokai jaunesni...

Paminklas jėzuitams Šv. Kazimiero kapinėse Čik
agoje
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Kārlis Freibergs, SJ

Latvių jėzuitų
veikla išeivijoje
Nors pasibaigus II pasauliniam karui po
studijų Vakaruose likę latvių jėzuitai ir toliau
faktiškai priklausė Latvijos ir Estijos jėzuitų
misijai, iš tiesų jie įsitraukė į latvių pabėgėlių
sielovados darbą įvairiuose kontinentuose.
Kadangi latvių jėzuitų veikla, atsižvelgiant
į realią latvių išeivijos situaciją, nebuvo su
telkta vienoje vietoje, geriausiai ją atspindi
kiekvieno jėzuito gyvenimo ir veiklos isto
rija.
Nuo 1936 m. latviai jėzuitai S. La
dusānas, P. Bečas ir S. Kučinskis Romoje
studijavo filosofiją ir teologiją. Metais
anksčiau į naujokyną buvo įstoję dar du
latviai: Staņislavas Gaidelis – į Stara Wieś
naujokyną Lenkijoje, o Pēteris Cirsis – Gra
vėje, Olandijoje. Trečiaisiais studijų metais
Ladusānas, Bečas ir Kučinskis priėmė ku
nigystės šventimus iš arkivyskupo ir būsi
mojo kardinolo Luigio Traglijos rankų. Tai
įvyko 1941 m. liepos 26 d. Romos Jėzaus
bažnyčioje.
S. Ladusānas, baigęs studijas Griga
liaus universitete ir Šv. Tomo Akviniečio
akademijoje, kur gavo teologijos licenciato
ir filosofijos daktaro laipsnį, bei po terciato
metų (1947 m.), praleistų Venecijoje, buvo
nusiųstas į Braziliją dėstyti filosofijos ir te
ologijos jėzuitų vadovaujamajame filosofi
jos fakultete Nova Friburge. Kartu su kitais
misionieriais vandenyną jis įveikė senu lai
vu, plaukusiu su Brazilijos vėliava, kuris per
27 dienų kelionę du kartus vos nenuskendo.
Pirmieji metai anapus Atlanto t. Ladusānui
praėjo intensyviai siekiant, kad jo mokslo
įstaiga būtų pripažinta valstybės. 1954 m.
Brazilijos valdžia pirmą kartą oficialiai pri
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pažino katalikišką fakultetą. Netrukus t. S.
Ladusānas buvo perkeltas į San Paulą, kur
dirbo iki 1974 m.
Per savo akademinę karjerą, dėstydamas
epistemologiją, mokslinį metodą, logiką,
metafiziką, teodicėją, filosofijos pedago
giką, filosofinę antropologiją ir istorijos
filosofiją, jis tapo vienu žymiausių Lotynų
Amerikos filosofų katalikų. 1970 m. įkūrė
Brazilijos katalikų filosofų draugiją ir nuo
1972 m. buvo Tarpamerikietiškos katalikų
filosofų sąjungos prezidentas. Pažymint
popiežiaus Leono XIII enciklikos Aeterni
Patris 100-ąsias metines (joje Leonas XIII
nurodo, kad krikščioniškos filosofijos užda
vinys yra įvertinti tikrovę mūsų racionaliu
protu), S. Ladusānas kreipėsi į popiežių
Paulių VI, siūlydamas šia proga surengti
kongresą. Jo devizu tapo Leono XIII žo
džiai: „Vetera novis augere et perficere“
(„Atnaujinti ir ištobulinti“), kurie buvo ir
paties tėvo Ladusāno gyvenimo moto. Ši
graži iniciatyva 1979 m. Kordoboje, Argen
tinoje, paskatino surengti pirmąjį pasaulinį
Krikščioniškosios filosofijos kongresą.
T. S. Ladusānas buvo šio bei trijų vėlesnių
kongresų prezidentas.
Nuo 1983 m. iki mirties 1993 m. dau
giausia dirbo Rio de Žaneire. Ten katalikiš
ko universiteto remiamas įkūrė Filosofijos
tyrimų institutą ir jam vadovavo bei dėstė
metafiziką ir epistemologiją Rio de Žaneiro
dvasinėje seminarijoje. Tuo metu t. S. La
dusānas pelnė platų tarptautinį pripažinimą,
įgijo du garbės daktaro laipsnius ir popie
žiškosios Šv. Tomo Akviniečio akademijos
diplomą bei tapo visateisiu šios akademijos

Istorija ir
nariu. Latvijai atgavus nepriklausomybę,
S. Ladusānui atsivėrė galimybė sugrįžti į
tėvynę ir įsitraukti į Latvijos akademinę
veiklą. Jis parengė spaudai knygas iš gno
seologijos bei filosofijos istorijos latvių
kalba ir arkivyskupo J. Pujato kvietimu
pradėjo dėstyti Rygos dvasinėje semina
rijoje. Žilagalvis jėzuitas buvo numatęs
vieną semestrą per metus dirbti Latvijoje,
o kitą – Brazilijoje, tačiau jo gyvenimas
nutrūko1993 m. liepos 25 d., 60-aisiais
buvimo Draugijoje metais, kai po pirmųjų
mokslo metų Rygoje grįžo į Rio de Žaneirą.
Didžiausias S. Ladusāno, kaip mokslininko,
indėlis – į kognityvi
nę fenomenologiją
ir pažinimo teoriją.
Jis parašė ir suda
rė daug el į knyg ų,
parengė mokymosi
medžiagą, daugiau
sia portugalų kalba;
kartu su moksliniais
straipsniais jo biblio
T. S. Ladusānas
grafijoje – daugiau
kaip 80 pavadinimų
veikalų. Latvijoje S. Ladusānas buvo nu
matęs išleisti trijų dalių metafizikos studiją.
Iki šiol Katalikų Bažnyčioje Latvijoje nėra
t. Ladusāno darbų tęsėjo, neatsiranda ir
galinčių šio žymiausio XX a. latvių katali
kiškos filosofijos atstovo darbus tinkamai
įvertinti.
P. Bečas studijas Romoje baigė filosofi
jos ir teologijos licenciato laipsniu. Paskui
kelerius metus dirbo italų parapijose Floren
cijoje ir Romoje, kur karo pabaigoje atvyko
ir pirmieji latvių pabėgėliai bei studentai.
Prelato J. Čamanio, Latvijos ambasado
riaus prof. A. Spekkės ir klebono P. Bečo
iniciatyva buvo sukurtas Latvių pagalbos
komitetas, rūpinęsis latvių pabėgėliais bei
karo belaisviais. 1948 m. Čamanis ir Be
čas pradėjo vesti Vatikano radijo programą
latvių kalba – pradžioje vieną 14 minučių
trukmės laidą kartą per savaitę, o vėliau

– jau du kartus per savaitę. P. Bečas vedė
laidas iki 1950 m., kol išvyko į Australiją,
kur tapo pirmuoju latvių katalikų dvasinin
ku šiame žemyne, ir visą likusį gyvenimą
atidavė ten gyvenusių latvių katalikų dva
sinėms reikmėms. Savo veiklą jis pradėjo
Sidnėjuje, tęsė Melburne, o nuo 1968 m.
vidurio iki mirties 1994 m. vėl dirbo Sid
nėjuje. Ten 1970 m. užbaigė t. S. Gaidelio
pradėtą „Saulės namų“, skirtų latvių para
pijos ir Latvių katalikų draugijos (LKBA)
reikmėms, sta-tybą. T. P. Bečas Sidnėjuje,
Melburne, Adelaidėje ir Perte įkūrė latvių
katalikų parapijas, keletą tautinių latvių
sambūrių. Jo vadovaujama Australijoje įsi
steigė ir Latvių katalikų draugija (LKBA).
Taip pat aktyviai veikė latvių visuomeni
niame gyvenime, dirbo mokykloje ir latvių
spaudoje, buvo latvių katalikų sąjungos
„Gintaras“ (Dzintars) kapelionas. Kartu
su dr. A. Brumaniu parengė spaudai latvių
katalikų pamokslų knygą „Gyvasis Žodis“
(Dzīvais Vārds), 1973 m. išleistą Melburne.
P. Bečas mirė 1994 m. spalio 15 d. katalikų
poilsio namuose Sidnėjuje.
T. S. Kučinskis po studijų Romoje taip
pat keletą metų kunigavo keliose Italijos
parapijose. Kaljari mieste Sardinijoje jis
buvo Marijos sodalicijos jaunimo grupelės
vadovas. 1950 m. tapo Vatikano radijo Lat
vių skyriaus vedėju ir nepailsdamas šias
pareigas vykdė ištisus 50 metų. Kartu ke
letą metų jis buvo ir Šv. Jono Damaskiečio
kolegijos Romoje vicerektorius. Visus šios
metus S. Kučinskis, naudodamasis savo
lotynų, lenkų ir vokiečių kalbų žiniomis,
tyrinėjo Katalikų Bažnyčios Latvijoje isto
riją, per atostogas lankydamas bibliotekas
bei archyvus Lenkijoje, Švedijoje, Suo
mijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir pačioje
Romoje. Jo tyrimai paskatino atnaujinti
pamirštą šv. Meinardo kultą. Oficialiai
šio šventojo garbinimo tradiciją popie
žius Jonas Paulius II iškilmingai atnaujino
1993 m. Rygoje, Šv. Jokūbo katedroje;
tais pačiais metais Rygoje buvo išleistas
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t. S. Kučinskio veikalas „Šventasis Meinar
das – Latvijos apaštalas“. Kiti jo tyrinėjimai
daugiausia susiję su XVI–XVIII a. Latvi
jos istorija bei atskiromis asmenybėmis.
S. Kučinskio studijas reguliariai spausdino
latvių išeivių spauda, o nuo 1990 m. – ir
atnaujinti katalikų leidiniai Latvijoje. Už
nuopelnus Latvijai 2002 m. Romoje S. Ku
činskiui buvo įteiktas aukščiausias Latvijos
apdovanojimas – Trijų Žvaigždžių ordinas.
Baigęs naujokyną, S. Gaidelis 1938 m.
pradėjo filosofijos studijas Krokuvos uni
versitete, tačiau jau po metų, prasidėjus
II pasauliniam karui, grįžo į Latviją ir tęsė
mokslus Latvijos universiteto Teologijos
fakultete. Kunigu įšventintas 1944 m. rug
pjūčio 2 d. Rygos šv. Marijos Magdalietės
bažnyčioje. Tai buvo paskutinis kartas, kai
vyskupas J. Rancānas Latvijoje ką nors
pašventino kunigu. Vokiečių kariuomenei
traukiantis, S. Gaidelis teologijos studijų
baigti buvo nusiųstas į jėzuitų kolegiją
Pulache, Vokietijoje. Baigęs terciatą, jis
įsitraukė į latvių pabėgėlių ir belaisvių sie
lovados darbą Miunchene, lankydamas juos
amerikiečių, anglų bei prancūzų okupacijos
zonose. Šio darbo tęsti 1950 m. išvyko į
Australiją, kur – ne vien latviams – patar
navo Brisbane, Sidnėjuje ir Niukaslyje.
18 metų jis buvo Sidnėjaus latvių katalikų
parapijos klebonas. Jo iniciatyva buvo
pradėta „Saulės namų“ statyba. 1968 m.
t. S. Gaidelis pakeitė P. Bečą Melburne ir

ten dirbo kaip lat
vių parapijos kle
bonas, kartu reda
guodamas LKBA
žurnalą „Žiedas“
(Gredzens) ir ap
tarnaudamas lat
vių katalikų sam
būr ius Bal er at e,
Džilonge bei Per
T. S. Gaidelis
te. 1973 m. jis va
dovavo Melburno
latv ių kat al ik ų pas ir eng im ui 40-ajam
tarptautiniam Eucharistiniam kongresui.
T. S. Gaidelis savo publikacijas spausdino
įvairiuose latvių katalikų leidiniuose, iš
vertė į latvių kalbą knygą „Dievo Motina
kalba savo kunigams“. 1993 m. atvykęs į
Latviją per popiežiaus vizitą, kaip dovaną
tautiečiams įteikė LKBA išleistą katalikų
maldaknygę „Tavo žodžiu“ (Tavā vārdā).
Paskutiniuosius gyvenimo metus iki mirties
2002 m. liepos 25 d. praleido Melburne.
Po kar o Vok ietijoje latv ių pab ėg ė
liais rūpinosi ir kun. Ludvigas Ornicānas.
1950 m. jis įstojo į Jėzaus Draugiją Pulache,
kur, baigęs naujokyną, tęsė filosofijos studi
jas. Vėliau trumpai dirbo Lince, Austrijoje.
1954–1968 m. darbavosi latvių parapijose
Australijoje, bet vėliau buvo pakviestas į
Vokietiją ir dirbo Šv. Stepono parapijose
Niurnberge bei Zilenbache prie Augsburgo.
Tuo pat metu jis buvo ir latvių misionierių

Vatikano radijuje,
t. S. Kučinskiui
Trijų Žvaigždžių
ordiną įteikus
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Vokietijoje direktoriaus sekretorius. Deja,
jo gyvenimas nutrūko tragiškai – 1961 m.
vasario13 d. L. Ornicānas žuvo automobilio
avarijoje.
T. P. Cirsis 1937 m. baigė naujoky
ną Gravėje ir pradėjo filosofijos studijas
Insb ruk o univ ers it et e. Vok iet ij ai oku
pavus Austriją, ir šioje šalyje prasidėjo
nacionalsocialistų represijos prieš jėzui
tus. 1938 m. P. Cirsis tęsti studijų buvo
išsiųstas į jėzuitų kolegiją Heitrope, An
glijoje, netoli Oksfordo. Apgynęs filoso
fijos licenciato laipsnį, ten pat pradėjo ir
teologijos studijas, kurias baigė 1944 m.
Kunigu Vestminsterio katedroje Londone
1943 m. liepos 2 d. jį pašventino būsima
sis kardinolas Bernardas Griffinas. Vėliau
penkerius metus t. Cirsis praleido talkin
damas parapijos kunigams ir dirbdamas
su jaunimu Glazge, kur ir baigė terciatą.
Paskui dvejus metus studijavo Grigaliaus
universitete Romoje ir 1951 m. apgynė
teologijos daktaro laipsnį.
Grįžęs iš Romos, P. Cirsis likusią gyve
nimo dalį gyveno ir dirbo Londone, čia da
lyvaudamas įvairiuose sielovados projek
tuose latvių ir anglų bendruomenėse bei su
užsidegimu rašydamas teologines knygas
latvių kalba. Jo veikla buvo labai įvairi – ren
gė ir didelėms auditorijoms skaitė referatus
filosofijos ir teologijos temomis, vidurinėje
mokykloje dėstė tikybą ir etiką (taip pat ir
Šiaurės Amerikos latvių vasaros mokykloje
Garezere), buvo dviejų mergaičių mokyklų
kapelionas, vadovavo vienuolių, kunigų
bei pasauliečių rekolekcijoms, rengė pilig
rimines keliones į Šventąją Žemę, Romą
ir kt. P. Cirsio straipsniai dažnai pasirody
davo latvių periodikoje, septynerius metus
jis buvo religinio literatūrinio žurnalo
„Šviesa“ (Gaisma) redaktorius bei kartu
su kitais latvių kunigais (ypač su klebonu
Savickiu) aktyviai dirbo Anglijos latvių
katalikų sielovadoje. Po klebono mirties
1989 m. t. P. Cirsis perėmė jo pareigas
ir latvių parapijai Londone vadovavo iki

mirties 1998 m. gruodžio 25 d.
Didžiausias t. Cirsio indėlis yra sep
tynios latvių kalba parašytos teologijos ir
religijos filosofijos knygos, penkios iš jų
apima visą sisteminę teologiją. Rašant kny
gas išeivijoje, autoriui teko ne tik ištobulinti
religinę terminolo
giją latvių kalba,
bet ir sukurti daug
naujų terminų, kas
buv o ne-lengv a.
Bendraamžių atsi
minimuose t. Cir
sis likęs kaip geras
pam oksl in ink as.
Nors ir atsidavęs
T. P. Cirsis
mokslinei veiklai,
bet neatitrūkęs nuo
savo tautiečių. Tą liudijo ir jo aktyvus da
lyvavimas Anglijos latvių visuomeniniame
gyvenime.
Paskutinis latvis, kuris į jėzuitų ordiną
įstojo prieš II pasaulinį karą, buvo Donātas
Butānas, naujokyną pradėjęs 1939 m. Stara
Wieś Lenkijoje. Jis buvo vienintelis latvių
jėzuitas, pasirinkęs sekti Kristumi kaip bro
lis. Po karo liko Lenkijoje, dalyvavo baž
nyčių atnaujinimo darbuose, dirbo kalviu,
zakristijonu, triūsė jėzuitų namų ūkyje. D.
Butānas mirė 1988 m. kovo 5 d. Petrikove.
Didžiausią XX a. dalį jėzuitai latviai
turėjo praleisti svetur – susitaikydami su
svetima valdžia savo žemėje ir gyvenda
mi savanoriškoje ar priverstinėje tremtyje.
Nepaisydami sunkumų, tautiečiams teikė
didžiulę dvasinę pagalbą. Tačiau jų veikla
ir sielovadoje, ir moksle – už tai pelny
dama kitataučių pripažinimą – visuomet
buvo pakankamai internacionali. Toks ir
yra jėzuitų ordino veiklos pagrindinis už
davinys. Todėl galime sakyti, kad atskirų
latvių jėzuitų veikla XX a. buvo sėkminga,
nors jos rezultatai pačioje Latvijoje ne vi
sada buvo žinomi.
Iš latvių kalbos vertė ses. Linda Ceple, SJE
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Atnaujinti meilės ryšį 
Kiekvienas jėzuitas po teolo
gijos studijų, o kunigai – po stu
dijų, šventimų ir kelerių darbo
metų – privalo dalyvauti tercia
te, užbaigiančiame ilgą jėzuito
ugdymo programą, kartais už
trunkančią net keliolika metų.
Apie pereitais metais Ispanijoje
atliktą terciatą pasakoja
t. Vytautas Sadauskas, SJ.
– „Terc iat as“ daug el iui neį prast as
ter-minas. Draugijoje juo apibūdinamas
trečiasis jėzuitiško ugdymo ir eksperimen
tų laikotarpis. Pirmasis laikotarpis – naujo
kynas, antrasis – studijų metai. Po terciato
paprastai iškilmingai duodami paskutinieji
įžadai Jėzaus Draugijoje, tuomet galutinai
tampama Draugijos nariu.
Svarbiausios teciato programoje yra
trisdešimties dienų šv. Ignaco Dvasinės
pratybos, taip pat išsamesnis susipažini
mas su Jėzaus Draugijos konstitucijomis
bei paskutiniųjų Draugijos kongregacijų
priimtais nutarimais, gilinimasis į ignaciš
kąjį dvasingumą, nauja sielovados darbo
patirtis. Ir, žinoma, labai reikšmingas yra
gyvenimas naujoje bendruomenėje, bendra
malda, dalijimasis dvasine patirtimi.
– Tačiau ir naujokai dalyvauja tris
dešimties dienų rekolekcijose, studijuoja
svarbiausius Draugijos dokumentus. Kuo
tai skiriasi terciate?
– Terciate vėl imiesi tų pačių, kažkada
jau studijuotų, dalykų, tačiau turėdamas
tam tikrą jėzuitiško gyvenimo ir sielovados
patirtį. Kadangi tuos dokumentus pamatai
tarsi naujoje šviesoje, į save, į savo asme
ninį gyvenimą bandai pažvelgti dar kartą,
tik jau per ignaciško dvasingumo prizmę,
ir įvertinti tai, ką pasirinkai, kur turėtum
eiti toliau, kur tikslingiausiai galėtum save
nukreipti.
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Faktiškai terciato programą turėtume
pradėti praėjus maždaug trejiems metams
po studijų, bet iš tiesų sprendžiama gana
individualiai, atsižvelgiant į provincijos
galimybes. Aš pats pareiškiau provincijo
lui, kad jau esu pasirengęs terciatui ir, jeigu
kam nors galėčiau perduoti savo darbus,
norėčiau išvykti.
Terciato trukmė priklauso nuo to, kurio
je jėzuitų provincijoje jis vyksta (Lietuvoje
terciato programos nėra). Vienur programa
ilgesnė, kitur trumpesnė – tik keletas mėne
sių. Kai kur ji numatyta keleriems metams
vasaros mėnesiais, kai jėzuitams lengviau
palikti savo tiesioginį darbą. Tad galima
rinktis, susirasti programą, kuri tiktų pa
gal tavo pareigas, darbą ir nepakenktų
provincijos siekiams. Tačiau pagrindiniai
programos elementai visose terciato namuo
se yra tie patys – ir 30 dienų rekolekcijos, ir
studijos, ir sielovados praktika ar socialinis
darbas.
Aš pirmiausia parašiau prašymą į Ispani
ją, į Salamankos terciato namus. Tačiau man
atsakė, kad vieta bus tik po metų. Tuomet nu
siunčiau laišką į Filipinus. Atėjo teigiamas
atsakymas, bet po kurio laiko gavau dar
vieną laišką iš Salamankos, kad vis dėlto
ten atsirado vieta, nes kažkas nedalyvaus, ir
aš nusprendžiau vykti į Ispaniją.
Visos mano studijos vyko Vakarų ša
lyse. Dalį naujokyno laiko praleidau An
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glijoje, vėliau mokiausi JAV. Tad Filipinus
rinkausi dėl visiškai kitokios socialinės ir
kultūrinės aplinkos. O Ispanija viliojo ir
krašto specifika, ir dėl kalbos, kurią norėjau
išmokti. Ispanija suvaidino labai svarbų vaid
menį, ypač XVI a. Bažnyčios atsinaujinime,
o mano studijų ir darbo kryptis – krikščio
niškas dvasingumas. Be to, Ispanijoje galima
pasisemti ir iš didžiųjų dvasingumo versmių
– šv. Ignaco Lojolos, šv. Teresės Avilietės,
šv. Kryžiaus Jono dvasinio palikimo. Tai
irgi buvo svarus motyvas. O dar vienas –
galimybė išbandyti save kitoje aplinkoje ir
kitokiame darbe.
Salamankos terciato namai turi senas tra
dicijas. Ten – tikras jėzuitų lopšys, kuriame
galima prisiliesti beveik prie pačių jėzuitų
ištakų. Tai labai vilioja, ir aš ne pirmas iš
mūsų provincijos į tuos namus vykau.
Mūsų programa truko septynis mėnesius.
Joje dalyvavo vienuolika žmonių iš įvairių
pasaulio kraštų – vienas jėzuitas iš Indijos, du
iš Meksikos, po vieną iš Ekvadoro, Brazili
jos, Italijos, du iš Portugalijos, vienas ispanas
ir vienas argentinietis. Bendruomenė labai
įdomi, mes labai gražiai bendravome, visą
tą laiką puikiai sutarėme.
Terciatą pradėjome šv. Ignaco Auto
biografija. Šią knygą, kurią visi buvome
ne kartą skaitę, studijavome dar kartą,

aptarinėdami atskirus Ignaco gyvenimo
momentus. Programos vedėjas buvo tikrai
geras ignaciško dvasingumo ir jėzuitiško
gyvenimo būdo žinovas. Jis pateikdavo
gaires ir padėdavo įžvelgti daug naujo,
rodos, jau gerai žinomuose dalykuose.
Paskui visi drauge vykome į Ignaco
Lojolos tėviškę – prie Aspeitijos miestelio
baskų krašte. Ten išlikęs Ignaco namas,
pastatyta didelė jėzuitų šventovė, veikia
rekolekcijų namai. Meldėmės Ignaco kop
lyčioje – kambaryje, kuriame jis atsivertė.
Lank ėm ės ir Pamp lon oj e, kur Ign ac as
buvo sužeistas. Išgyvenome labai įdomų
metą – juk lankėme vietas, apie kurias ką
tik skaitėme jo Autobiografijoje. Grįžę ne
trukus pradėjome Dvasines pratybas. 30
dienų rekolekcijas atlikau jau trečią kartą. Pir
mąjį – pradėjęs naujokyną Lietuvoje, tačiau
tuomet Pratybos būdavo kitaip pateikiamos.
Kadangi naujokyną tęsiau Anglijoje, reko
lekcijas atlikau antrą kartą, o dabar pasitaikė
trečia proga.
– Kuo skiriasi šių rekolekcijų patirtis ir
išgyvenimai?
– Iš esmės grįžti prie tų pačių dalykų,
tačiau tai labai svarbu, nes grįžti prie asme
ninio ryšio su Kristumi. Juk jei du vienas
kitą mylintys žmonės ilgai nesimato, vėl
tenka tą meilės ryšį atgaivinti, reikia pabūti

Įvairiatautė terciato  
bendruomenė
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kartu, kad viskas stotų į vėžes. Tas pats ir
dvasiniame gyvenime. Reikia laiko, kad
galėtum vėl užmegzti išties artimą ryšį su
Kristumi. Dvasinės pratybos kaip tik ir su
teikia tokią galimybę.
Po Pratybų atostogavome, kai kurie
ke-liavome į Portugaliją. Tuo metu Lisabo
noje vyko Taizé bendruomenės susitikimas,
jame teko pasimatyti ir su Kauno jėzuitų
gimnazijos alumnais. Grįžę tęsėme studi
jas, gilinomės į Draugijos konstitucijas. Tai
buvo labai prasmingas laikotarpis, kuris
truko iki pat mūsų apaštalinės praktikos.
Kur kiekvienas konkrečiai ją atliksime, iš
anksto nežinojome, buvo pateikta tiktai ke
letas pasiūlymų. Šiek tiek nerimavau, kur
reikės vykti, kokį darbą pusantro mėnesio
teks dirbti. Man pasiūlė vykti į Maroką,
nes ten įsikūrusi Motinos Teresės seserų
bendruomenė kiekvienais metais prašo jė
zuitų pagalbos. Kita galimybė buvo vykti į
Lojolą padėti vietos jėzuitų bendruomenei.
Aš susidomėjau pasiūlymu vykti į Maroką,
Tangerio miestą.
Motinos Teresės seserims rytais auko
davau Mišias anglų kalba, nes dauguma jų
kalba angliškai, kai kurios ispaniškai. Ypač
mane stebino bendruomenės vyresnioji. Nors
kilusi iš Airijos, puikiai kalba arabiškai, pran
cūziškai, ispaniškai, staigiai pereidama nuo

Vaikai iš gatvės randa prieglobstį
pas Motinos Teresės seseris
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vienos kalbos prie kitos, paisydama pašne
kovo. Seserys senamiestyje prižiūri didelius
namus, į kuriuos priima moteris, neturinčias
kur gyventi arba atstumtas visuomenės dėl
negalios. Kita moterų grupė – vienišos moti
nos, kurių atsisakė jų šeimos. Pagimdžiusios
jos gali likti šiuose namuose, kol jų vaikai
pradeda lankyti lopšelį, įsikūrusį kitame namų
aukšte, ir gali eiti į darbą. Lopšelis skirtas ne
tik šioms, bet ir kitoms dirbti norinčioms
mamoms, kurios neturi kur palikti vaikų.
Jų čia būna apie dvidešimt, už priežiūrą
mokėti nereikia. Kai vaikai sulaukia trejų
metukų, kitos kongregacijos seserų ben
druomenė juos priima į savo prižiūrimą
vaikų darželį.
Po Mišių, kai seserys išskubėdavo prie
savo darbų, aš dirbau lopšelyje. Išmokau
pamaitinti ir užmigdyti dvejų trejų metų ma
žylius. Šiaip talkininkų namuose netrūkdavo,
nes socialinio darbo praktiką atlikdavo jauni
savanoriai iš Europos. Būdavo savanorių,
kurie kartą per savaitę kelioms valandoms
atvykdavo iš Gibraltaro – padėti seserų glo
bojamiems vaikams iš gatvės nusiprausti,
apžiūrėti žaizdas ir pamaitinti.
Man labai patiko bendravimas su seseri
mis, galimybė iš arti stebėti jų apaštalavimo
ir gyvenimo būdą, neturtą ir atsidavimą dir
bant krašte, kuriame tiesiogiai evangelizuoti
negalima. Iš šalies žiūrint, tai daugiau socia
linis darbas. Ir, žinoma, maldos gyvenimas.
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T. V. Sadausko nuotr.

Mažiausi globotiniai

Visos jų namuose gyvenančios arabės žino,
kada seserys meldžiasi.
Be to, lankiau porą Tangeryje kalinčių
lietuvių. Kadangi seserys lanko kalinius,
apie įkalintus tautiečius mane informavo dar
prieš atvykstant, sužinojusios, kad aš lietu
vis. Jau antrą mano atvykimo dieną jos pa
rūpino leidimą į kalėjimą, nors tai padaryti
ne taip paprasta. Tačiau Meilės misionierės
čia labai gerbiamos, jų veikla vertinama ir
valdžios įstaigose, nors Maroko valstybinė
religija – islamas. Su musulmoniška kul
tūra aš susidūriau pirmą kartą. Buvo labai
įdomu...
O lietuviai pateko į kalėjimą atvykę
iš Ispanijos, kur gyveno jau keletą metų.
Kadangi jie turėjo padirbtų pinigų, nors
ir tvirtina nežinoję, kad pinigai padirbti,
buvo nuteisti po dešimt metų kalėti. Man
atvykus, kalėjime jie jau buvo praleidę
ketverius metus ir iki tol nematę nė vieno
lietuvio, nesulaukę jokios pagalbos, nors
kitus kalinius užsieniečius globoja ir fi
nansiškai paremia jų valstybių ambasados.
Sąlygos kalėjime nežmoniškos, kamerose
– po 30 žmonių, ne visiems užtenka gultų,
tad kartais jų parūpina seserys. Klausiau
tautiečių, kokios pagalbos jiems reikia.
Parašiau laišką ambasadoriui Mečiui Lau
rinkui į Madridą, tačiau paaiškėjo, kad
Maroke lietuviais oficialiai turėtų rūpintis
Lietuvos ambasada Paryžiuje. Iš Paryžiaus
ambasados skambino ir man, ir patiems ka
liniams (dauguma kalinių turi mobiliuosius
telefonus), aiškinosi, kuo gali jiems padėti.

– Tad ką visa ši terciato programos
patirtis davė jums kaip kunigui ir jėzui
tui?
– Labai naudingos didžiosios rekolek
cijos. Nors jų patirtis nebuvo nauja, sutei
kė galimybę grįžti prie Draugijos ir mūsų
pašaukimo ištakų bei atnaujinti dvasinį
gyvenimą. Taip pat labai svarbu geriau pa
žinti Draugiją, jos istoriją, aplankyti jėzuitų
vietas Ispanijoje. Kai jėzuitų bendruomenė
susirenka iš įvairių pasaulio vietų, įvairių
kultūrų, pamatai, kokia Draugija universa
li. Tai, ką darai Lietuvoje, kiti atlieka kitoje
kultūroje tarp kitokių žmonių, bet mus vi
sus vienija tikėjimas Kristumi ir Kristaus
Evangelija, šv. Ignaco pavyzdys, jo Dva
sinių pratybų patirtis. Tai labai džiugina ir
suteikia naują impulsą, atramą gyvenime,
kurį pasirinkai.
Man šie metai buvo įdomūs ir tuo, kad
turėjau daugiau laiko domėtis fotografija,
ypač prieš terciato programą, nes atvykęs
pusantro mėnesio anksčiau už kitus studi
javau kalbą. Patekau į visiškai naują ap
linką, dėl to daug fotografavau. Šį pomėgį
atradau tarsi iš naujo, nes anksčiau netu
rėjau pakankamai laiko į jį gilintis. Grįžęs
į Lietuvą dar kartą peržvelgiau archyvus,
juk nuotrauka – pats geriausias būdas pa
pasakoti, supažindinti kitus su tuo, ką pats
pamatei, patyrei, išgyvenai.
Klausė Jūratė Grabytė
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Tarptautinio jėzuitų švietimo vadovų tinklo pirmininkas,
Fordhamo jėzuitų universiteto (JAV) profesorius

Jėzuitų švietimo
tinklo ypatybės
Per daug yb ę met ų jėz uit ai suk ūr ė
savitą švietimo tinklą, kuriam priklauso
įvairiausio lygio švietimo įstaigos nuo
ikimokyklinių iki aukščiausio akademi
nio lygio universitetų 68 šalyse šešiuose
žemynuose nuo Argentinos iki Zimbabvės.
Šalys labai skirtingos savo tradicijomis,
kultūra, kalba, papročiais. Jėzuitų švietimo
tikslas – siekti, kad kiekvienas mokinys
ar studentas galėtų lavintis pagal Dievo
jam duotas galimybes, ne suteikiant jam
gausybę žinių, informacijos, reikiamos
būsimajai profesijai (nors ir tai svarbu), o
visų pirma rengiant juos tapti visapusiškai
išsilavinusiais vadovais krikščionimis. To
dėl turi būti ugdomas ne vien tik gebėjimas
protauti ir dirbti.
Jėzuitų švietimo tinklo tikslus yra api
būdinę Draugijos generaliniai vyresnieji.
T. Pedro Arupė apie jėzuitų švietimo sie
kius kalbėjo dar 1973 m. Ispanijoje vyku
siame jėzuitų mokyklų alumnų Europos
kongrese. Jis skatino juos būti vyrais ir
moterimis, atsidavusiais kitiems, ir pa
brėžė, kad visos Dievo dovanos – šeima,
gyvybė, gabumai, įgūdžiai – duotos ne
vien mums patiems, kad privalome jomis
dalytis su kitais. Dabartinis jėzuitų gene
ralinis vyresnysis t. Peteris Hansas Kol
venbachas tą patį išreiškė kitais žodžiais:
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mes turime ugdyti gabius ir sąžiningus
vyrus ir moteris, ypač šių dienų pasau
lyje, kuriame tiek daug korupcijos, deja,
įsikerojusios ne vien valdžioje, bet ir vi
suomenėje. Mūsų moksleiviai turi užaugti
sąmoningais žmonėmis, suvokiančiais,
kas yra gera, kas bloga ir kokius pada
rinius gali sukelti jų priimti sprendimai.
Tad greta asmeninių gebėjimų, jautrios
sąžinės, ypač būtina ugdyti atjautą – norą
bei sugebėjimą rūpintis mūsų broliais ir
sesėmis.
T. Kolvenbachas taip pat pabrėžė, kad
jėzuitų mokyklos ir universitetai siekia
išugdyti tokius vadovus, kurie gyvenime
remtųsi krikščioniškomis vertybėmis. Ta
čiau ko reikia, kad žmogus taptų lyderiu?
Visų pirma vadovas turi žinoti, ko siekia,
dėl to jį rengiančių švietimo įstaigų aka
deminis lygis turi būti itin aukštas. Bet
yra žmonių, kurie labai daug žino, tačiau
nebendrauja su kitais ir savo žiniomis
nesidalija. Geras vadovas – žmogus, su
gebantis dirbti su kitais. Tai būdinga ir
vadybininkui, kuris privalo žinoti, kas
turi būti atlikta, sugebėti to siekti kartu su
kitais ir užtikrinti, kad šis procesas nuolat
tobulėtų. Vadovas nuo vadybininko skiria
si savo vizija, gilia įžvalga, noru palaikyti
teisingumą ir darną.
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Kaip šių ugdymo tikslų siekia jėzuitų
švietimo sistema? 1978 m. įvyko pasaulinis
jėzuitų švietimo darbuotojų susitikimas su t.
Arupe Romoje. Buvo keliamas klausimas,
ko stinga tuometinėms jėzuitų mokykloms
ir gimnazijoms. Kadangi vis daugėjo mūsų
mokyklų darbuotojų, savo darbą vertinusių
tik kaip galimybę išlaikyti šeimas, svarbiau
sia buvo padėti jiems suvokti, kad darbas
jėzuitų mokyklose yra Bažnyčios tarnystė.
Padedant pasauliečiams, buvo surengtas
trijų dienų pasitarimas, kuriame įvairiausių
mokyklų mokytojai bendravo tarpusavyje,
pasakojo, kodėl susidomėjo jėzuitų mokyk
lomis, kokius mokytojus turėjo patys, ko
siekė jų auklėtojai. Pasitarimo dalyviams
pasidarė daug aiškiau, kodėl jie dirba jė
zuitų mokyklose ir kokią svarbią tarnystę
iš tiesų atlieka.
Iš šešių žemynų mokytojų sudarytas
komitetas dirbo penkerius metus, šešis
kartus perrašė ir 1986 m. išleido doku
mentą „Jėzuitų švietimo ypatybės“. Šis
dokumentas buvo išverstas į 19 kalbų ir
labai gerai priimtas jėzuitų mokyklose.
Tačiau apie 1990 m. kilo klausimas, kaip
šios ypatybės turėtų pasitarnauti mokytojų
ir mokinių tarpusavio santykiams. Tuomet
tarptautinis pedagogų komitetas pateikė
plačiai aptartus pasiūlymus, o 1993 m.
įvyko tris savaites trukęs pedagogų pasi
tarimas. Tai inicijavo tarptautinės jėzuitų
švietimo įstaigų darbuotojų tobulinimosi
sistemos, padedančios mokytojams prak
tiškai taikyti ignacišką pedagogiką, atsi
radimą. („Jėzuitų švietimo ypatybės“ bei
„Ignaciška pedagogika“ išleista ir lietuvių
k. – red. past.)
Romoje prie Jėzaus Draugijos gene
ralinės kurijos veikia jėzuitų gimnazijų
švietimo komitetas, kas dveji metai ren
giantis gimnazijų atstovų posėdžius su
jėzuitų švietimo sekretoriumi. Su juo bei
tėvu generolu reguliariai susitinka ir jėzui
tų universitetų rektorių grupė. Visos šios
grupės pasidalija, kokie projektai buvo

įgyvendinti sėkmingai, o kurių realizuoti
nepavyko, kad vieniems iš kitų mokan
tis būtų išvengta tų pačių klaidų. Jėzuitų
gimnazijų tinklai bei pedagogų tobulini
mosi sistema veikia Lotynų bei Šiaurės
Amerikoje, Rytų ir Pietų Azijoje. Rytų
Europos jėzuitų gimnazijų atstovai kas va
sarą vyksta į kursus Lenkijoje. Praėjusiais
metais juose dalyvavo trisdešimt aštuoni
mokytojai, auklėtojai ir universitetų rek
toriai iš dvylikos šalių. Yra ir valstybinio
lygio tinklų, pvz., Ispanijoje, kurioje veikia
net 47 jėzuitų gimnazijos. Tad mokytojai,
mokiniai, alumnai ir tėvai kursuose gali
dalyvauti kasmet.
Veikia ir kiti jėzuitų tinklai, pvz., jėzuitų
verslo vadybos mokyklų, tiksliųjų mokslų,
interneto tinklas, pasaulinė jėzuitų švietimo
įstaigas baigusiųjų bendrija (arba unija).
Norėčiau paskatinti pasinaudoti visų šių
tinklų teikiamomis galimybėmis – ne tik
bičiuliškai susirašinėti su kitais žmonėmis,
bet ir dalyvauti moksleivių ar mokytojų
mainuose, vykstančiuose ne tik tarp Eu
ropos šalių, bet ir su Šiaurės Amerikos,
Azijos ir kitų žemynų valstybėmis.
Vatikano II susirinkime buvo labai aiš
kiai atsigręžta į vargingiausiuosius – juk
Jėzus nuolat rūpinosi neturtingais, ken
čiančiais žmonėmis. Kadangi tikėjimas
neatskiriamas nuo teisingumo, jėzuitai per
tikėjimą taip pat stengiasi užmegzti ryšius
su mūsų kenčiančiais broliais ir sesėmis.
Todėl labai svarbios yra jėzuitų mokyklos
skurstantiesiems. Pvz., Pietų Ispanijoje
veikia „Šventosios Šeimos“ („Sagrada Fa
milia“) jėzuitų mokyklų tinklas. Panašūs
švietimo tinklai plečiasi Indonezijoje ir
Indijoje, ypač tarp neliečiamosios kastos,
kurios švietimu niekas nesirūpina.
Norėčiau paminėti dar dvi labai įdo
mias jėzuitų švietimo iniciatyvas. Pir
moji atsirado Lotynų Amerikoje. XX a.
aštuntajame dešimtmetyje t. J. M. Ve
lazas buvo geriausios jėzuitų mokyklos
direktorius Venesueloje. Jis matė, kad
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Karakaso apylinkėse gyvena daug be ga
lo skurdžių šeimų, kurios stumiamos vis
toliau už miesto, ir gyvenamosios vietos
atžvilgiu, ir socialine prasme. Tolimuose
priemiesčiuose nebuvo elektros, geria
mojo vandens, visuomeninio transporto
ir, suprantama, mokyklų, o tai reiškė, kad
kartų kartos skurstančių žmonių buvo
pasmerktos neraštingumui ir vargui. T. J.
M. Velazas kėlė klausimą seserims vienuo
lėms ir katalikams pasauliečiams, ar tuose
priemiesčiuose nebūtų įmanoma įsteigti
„vieno kabineto“ mokyklų, kur vaikai būtų
mokomi kalbos ir aritmetikos pagrindų.
Pasiūlymas buvo įgyvendintas – tokia
mokykla atsirado ir buvo pavadinta „Fe
y Ale-gría“ – „Tikėjimas ir džiaugsmas“.
Šių mokyklų tinklas paplito penkiolikoje
Lotynų Amerikos šalių ir vienija per mi
lijoną mokinių. Jų šūkis – „Kur baigiasi
išgrįstas kelias, ten prasideda „Tikėjimo
ir džiaugsm o“ mok ykl a“. Daug um oj e
šalių valdžia, matydama savo nepajėgu
mą padėti skurstantiems žmonėms, kiek
išgalėdama remia šį mokyklų tinklą.
Jungtinėse Amerikos Valstijose varg
šai daugiausia gyvena miestų centruose.
Apie 1972 m. Niujorke, Nativity parapijos
namuose, buvo laisvų patalpų. Jėzuitai
svarstė, kaip jas būtų galima geriau panau
doti. Pradžioje bandė įsteigti narkomanų
reabilitacijos centrą, kurio veikla buvo
nesėkminga – jis virto narkotikų platinimo
centru. Neprigijo ir dar kelios iniciatyvos.
Jėzuitai matydami, kad rajone, kur kles
tėjo prostitucija, smurtas ir narkotikai,
daugybė vaikų įsitraukia į nusikalstamas

gaujas, įsteigė mokyklą vaikams nuo 10
metų. Pamokos čia prasideda 7 valandą
ryto ir baigiasi 9 valandą vakare. Mokslo
metai tęsiasi ir liepą vasaros stovyklose.
Mokykloje siekiama aukšto akademinio
lygio. Mokymas vyksta mažose grupėse,
o dirba savanoriai, baigę jėzuitų univer
sitetus. Į šią ugdymo sistemą įtraukiami
ir tėvai.
Daug vaikų neturi jokių socialinių įgū
džių, pvz., valgo pirštais, dėl ko gimnazijo
je iš jų būtų tyčiojamasi. Todėl mokytojai
pietauja kartu, mokydami vaikus naudotis
įrankiais. Šios mokyklos negauna jokios
valstybinės paramos, vienintelis būdas lė
šoms telkti yra išmalda. Ir jos sulaukiama
pakankamai. Net 19 metų pirmoji tokia
mokykla buvo vienintelė, tačiau dabar yra
net 45 jėzuitų mokyklas jungiantis „Nati
vity“ mokyklų tinklas, kur dirba jėzuitai,
seserys vienuolės (mergaičių mokyklose)
ir pasauliečiai, norintys padėti tokiems
vaikams. Prieš dešimtmetį JAV įsteigtas
„Christo Rey“ mokyklų tinklas, jungiantis
mokslą ir praktiką.
Jėzuitų švietimo tinklas nuo pat pra
džių turėjo savo metodiką ir pedagoginę
sistemą, kurioje svarbiausias yra asmeninis
rūpestis kiekvienu mokiniu ar studentu. Tai
nėra lengva užduotis, kartais pedagogai
pasijunta bejėgiai ar nuleidžia rankas, bet
įžengdamas į dangų Viešpats Jėzus matė,
kokius silpnus bendražygius žemėje palie
ka ir pažadėjo pasilikti su jais iki pasaulio
pabaigos. Tai prisimindami dirba ir jėzuitų
mokyklų pedagogai – jie žino, kad šiuo
keliu eina ne vieni...

Jėzaus Draugijos švietimo sekretoriato duomenimis, šiuo metu 68 valstybėse Drau
gija turi 202 aukštąsias mokyklas, 444 gimnazijas, 123 pradines, 79 technikos ar pro
fesines mokyklas. 848 švietimo įstaigose dirba 124 tūkst. pasauliečių, 4600 jėzuitų.
Švietimo tinklai „Fe y Alegría“, „Nativity“, „Christo Rey“ turi 2603 centrus, kuriuose
mokosi 1 mln. 145 tūkst. moksleivių. Iš viso jėzuitų švietimo įstaigose mokosi dau
giau kaip 2,5 mln. studentų ir moksleivių.
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Vaidas Lukoševičius, SJ

Vilties vaikai
Ne vienas turbūt esate kur nors matę
lankstinuką ar plakatą su vaiko, randuotu
ir purvinu veideliu, sudriskusiais marš
kinėliais, bet labai nuoširdžiu žvilgsniu,
atvaizdu. Jo akys ir oda – tamsūs, o plau
kai juodi lyg smala. Taip, tai čigoniukas.
Iš apgailėtinos jo išvaizdos galima spręsti,
kad jis gyvena gatvėje. O tokio vaiko daug
kas prisibijo, nes jis tarytum vaiduoklis:
tai paslaptingai išnyksta, tai vėl iš kažkur
atsiranda. Jis pavojingas, nes vagia, mu
šasi, yra šiurkštus ir akiplėša. Be to, jis
nenaudingas visuomenei – yra bemokslis,
beraštis, drumsčiantis „dorų“ miestiečių
saugų gyvenimą.
Bet tas nuoš ird us ir atv ir as vaik o
žvilgsnis mane akimirksnį sustabdė. Jo
rudose akyse tarytum įskaičiau priekaištą:
kodėl aš vis dėlto gimiau ir kodėl aš čia?
Kur mano mama, tėtis ir kodėl jie manimi
nesirūpina? Kodėl jie paliko mane vieną
gatvėje? Kodėl ir visi kiti mane apleido?
Kodėl iš manęs atimta tai, kas man bran
giausia – būti vaiku? Tarp manęs ir to
priekaištingo vaiko žvilgsnio įsivyravo
tyla. Kurį laiką buvo sunku ištarti: ačiū
Dievui, kad tu esi, ačiū, kad jis tave pa
šaukė į šį pasaulį, kad taptum žmogumi,
skleidžiančiu meilę ir gėrį kitiems. Tačiau
vietoj šeimos jis tau davė gatvę, vietoj ra
mios vaikystės – žiaurią išlikimo kovą. Ir
tu nekaltas, kad kiti tavimi nesirūpina, tu
nekaltas, kad neturi būsto, esi bemokslis,
vagis ir valkata. Tu nekaltas, kad prašalai

Vaidas su Rustamu

čiai praeina tavęs nepastebėję ir nenori tau
būti mama ar tėvu. Nekaltas, jei jie nenori
būti tavo sese ar broliu. Tačiau Dievas tau
leido pažinti tai, kas daugeliui paslėpta – tu
geriausiai matai ir išgyveni mūsų visuome
nės skurdumą, mūsų tikėjimo stygių. Nei
aš, nei visuomenė neįstengiame duoti to,
kas tau svarbiausia, – būti tau broliu, sese,
tėvu, mama, tapti tavo šeima. Labai lengva
įmesti tau rankon atliekamą smulkų pinigė
lį ar pasidomėti statistika, kiek iš viso yra
tokių kaip tu gatvės vaiduoklių. O jų ne
šimtas, ne tūkstantis ir ne milijonas – per
šimtas milijonų visame pasaulyje! Ir štai
man kilo mintis šiam gatvės vaikui papasa
koti apie organizaciją Concordia. Proiecte
sociale P. Georg Sporschill, veikiančią
Rumunijoje ir Moldovoje, kur tokie gatvės
vaikai gali patirti šeimos meilę, pagaliau
išmokti parašyti savo vardą ir suprasti,
kad yra žmonių, kuriems jie vis dėlto yra
brangūs...

Concordia. Kas tai?

1991 m. tėvas jėzuitas iš Austrijos
Georgas Sporschillis atvyko į Rumuni
jos sostinę Bukareštą padėti vaikams iš
gatvės. Jau 1992 m. sausį jis įkūrė or
ganizaciją, pavadinimu Concordia. Šis
lotyniškas žodis turi daug reikšmių, viena
iš jų – santarvė, jis dar gali reikšti vienin
gumą, sutarimą. Bet aš norėčiau šį žodį
versti – artimas žmogus. Ar šis vertimas
atitinka tikrovę, čia ir norėčiau papasako
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ti.

Conc ord ij os ped ag og in ė konc epc i
ja lab ai aišk i ir pap rast a: žingsn is po
žingsnio vaikai palydimi į savarankišką
gyvenimą. Visą vaiko kelią būtų galima
suskirstyti į šešias pakopas. Pirma – va
dinamoji Streetwork-Team, arba būrys,
dirbantis gatvėje. Kuris nors Concordijos
narys užmezga ryšį su vaikais iš gatvės,
lankydamasis geležinkelio stotyje, metro,
žodžiu, ten, kur tokių vaikų sutinkama
daug iausia. Su jais bend rauj a, pasiūl o
maisto, parūpina drabužių ir kviečia apsi
lankyti Concordijos Šv. Lozoriaus sociali
niame centre. Streetwork-Team rūpinasi ir
vargingai gyvenančiomis šeimomis. Ieško
butų toms, kurios juos prarado, teikia fi
nansinę bei prevencinę pagalbą, kad šių
šeimų vaikai neatsidurtų gatvėje. Taigi,
Šv. Lozoriaus socialinis centras, kuriame
ir man teko savaitę praleisti, yra antro
ji pakopa. Čia atėjęs vaikas pirmiausia
gauna šilto maisto, gali nusiprausti, per
sirengti, atliekama medicininė apžiūra, jei
reikia, skiriami vaistai, nes daug vaikų iš
gatvės užsikrėtę tuberkulioze ir sifiliu.
Šv. Loz or iaus soc ial in iam e cent re
vaikai, padedami savanorių ir auklėtojų,
gali užsiimti įvairia kūrybine veikla. Kartą
stebėjau, kaip jie rengė spektaklį gatvės
prae iv iams. Vaid ind am i buv o pan aš ūs
nebe į gatvės vaiduoklius, bet į talentin
gus gatvės muzikantus ir aktorius. Tiems
vaikams, kurie nori likti centre, duodami

T. G. Sporschillis, SJ, su Galia ir Larisa
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miegmaišiai, jie gali čia nakvoti. Na, o tie,
kurie gerai elgiasi, gauna ir kambarį, kur
yra lova, stalas, spintelė. Du ar tris mė
nesius čia praleidę, gerai besielgiantys ir
iš tiesų gatvę palikti bei naują gyvenimą
pradėti norintys vaikai siunčiami į tam
tikrus Concordijos namus vaikams arba
Stadt der Kinder – vaikų miestą. Namai
vaikams, arba vaikų miestas, – tai trečioji
pakopa. Tokių namų Concordia turi išties
nemažai: Bukarešte yra Šv. Pauliaus ir
Šv. Ignaco namai vaikams, Ploiestėje, 60
kilometrų į šiaurę nuo Bukarešto, – namai,
vadinami Casa Austria, Casa Alexandra,
Casa Cristina, bei vaikų miestelis. Dar
20 kilometrų šiauriau nuo Ploiestės, ma
žame Aricesti miestelyje, 1992 m. liepą
buvo įkurta amatų mokykla – ketvirtoji
Concordijos pakopa. Amatų mokykloje
mokosi per 70 vaikų, čia jie gali išmokti
agronomijos, kulinarijos, šaltkalvystės,
medžio apdirbimo ir gauti valstybės pri
pažintą diplomą.
Tokiuose namuose vaikai dažniausiai
pasilieka iki 18 metų, tačiau jie dar turi
išmokti gyventi savarankiškai, t. y. patys
tvarkyti savo finansinius bei ūkinius rei
kalus, planuoti tolesnį mokymąsi. Toks
savarankiškai gyvenančių vaikų būrelis
sudaro vadinamąjį Wohngemeinschaften.
Tai – penktoji pakopa. Paskutinė, šeš
toji, pakopa – Concordijos klubas, kurį
sudaro buvusieji vaikai iš gatvės, palikę
gatv ės gyv en im ą ir tap ę sav ar ank išk i,
įgiję profesiją, sukūrę šeimas. Jie lankosi
Concordijoje, pasakoja, kaip paliko gatvę,
rengia įvairias programas čia gyvenan
tiems vaikams.
Aišku, Concordia gali padėti anaiptol
ne visiems vaikams, nes vien Bukarešto
gatvėse jų gyvena per 5000, o Concordia
šiuo metu gali priimti tik 400. Tačiau šiai
organizacijai rūpi ne tik Rumunijos vai
kai, ji išgirdo vaikų šauksmą ir iš gretimos
Moldovos. Kiek jų ten yra, sunku pasaky
ti, tačiau turėtų būti nemažai. Prisimenu,
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Piritos vaikų miestelio gyventojai rengia  pasiro
dymą geradariams

kai pirmą kartą nuvažiavau į Piritos kai
melį, vaikščiodamas dulkėtu kaimo keliu
užkalbinau lauke dirbantį čionykštį žem
dirbį. Kol laužyta rusų kalba kalbėjomės,
šalikelėje susirinko daug mažųjų žiūrovų,
kurie nedrąsiai tyrinėjo keistą praeivį. Jie
buvo tokie purvini, apiplyšę ir apgailėtini,
kad beveik niekuo nesiskyrė nuo tų, ku
riuos mačiau Bukarešto gatvėse. Galbūt
jie dar ne gatvės vaiduokliai, tačiau gali
jais tapti...

Viešbutis „Monte Nelly“

Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad Mol
dova yra viena vargingiausių Rytų Eu
rop os šal ių, eur op ieč ių dažn ai vad in a
„Europos Afrika“. Vidutiniškai per mėnesį
čia uždirbama nuo 20 iki 30 JAV dolerių.
Tod ėl niek o nuos tab aus, kad daug el is
žmon ių gyv en a lab ai skurd žiai. Atg a
vus nepriklausomybę, emigrantų skai
čius šalyje viršijo milijoną. Daugiausia
emigruojama į Rusiją. Laimės ir uždarbio
ieškoti dažniausiai išvyksta jauni žmonės.
Jauni tėvai važiuoja ieškoti darbo, savo
atžalas palikę giminėms. Gaila, kad dalis
susiradusiųjų darbus namo nebegrįžta, ir
vaikai lieka gatvėje, nes giminės nebe
gali jais rūpintis. Todėl 2004 m. pavasarį
Concordia nutarė pagelbėti skurstantiems
Moldovos vaikams. Pirmiausia pačiame

sostinės Kišiniovo centre, ištaigingame
viešbutyje „Monte Nelly“, įkūrė namus
vaikams.
Dabar čia gyvena 18 įvairaus amžiaus
vaikų. Jie gali lankyti mokyklą, auklėtojai
ir savanoriai padeda jiems ruošti pamokas.
Čia vaikai mokosi būti savarankiški, patys
tvarko savo kambarius, drabužius, prižiūri
aplinką. Vyresnieji rūpinasi jaunesniai
siais – rytais padeda apsirengti ir palydi
į mokyklą. Paruošę pamokas, vaikai turi
kuo užsiimti – dažniausiai savanoriai pa
siūlo kokią veiklą. Vyresni vaikai padeda
auklėtojui gaminti vakarienę. Prieš eidami
miegoti, visi trumpam susirenka į pačių
įrengtą koplyčią, kurią vaikai papuošia
vis naujais piešiniais. Maldos – ekume
ninio pobūdžio, čia kartu švenčiamos ir
stačiatikių, ir katalikų šventės. Moldovoje
98 proc. gyventojų yra stačiatikiai, kata
likų – vos keletas tūkstančių, tačiau čia
labai sparčiai plinta įvairios sektos. Con
cordia neskatina vaikų tapti tikinčiaisiais,
tačiau džiugu, kad vietą koplyčioje rado ir
tie, kurie netiki Dievo. Tai vieta, kur visi
susirinkę gali peržvelgti dienos darbus,
pasisakyti, kas kam patiko ar nepatiko, bei
padėkoti Dievui, auklėtojai ar draugui už
prabėgusią dieną. Ne vien tik atvirumas
ir padėka vienas kitam yra svarbūs, kad
visi, gyvenantys kartu, taptų viena šeima.
Čia itin reikšmingos gimtadienių šventės.
Kiekvienas paruošia dovanėlę sukaktu
vininkui, tą dieną jis yra dėmesio centre,
net jo darbus atlieka kiti. Manau, dauge
lis viešbutyje „Monte Nelly“ gyvenusių
vaikų suprato, kad viena šeima tampama
tuomet, kai vieni kitus myli ir gerbia.

Vaikų miestas Piritoje

Nepraėjus nė metams, kai Concordia
pirmąkart įsikūrė Moldovoje, gruodžio
14 d. Piritos kaimelyje netoli Kišiniovo
buvo atidarytas „vaikų miestas“. Jį sudaro
šeši namai, kuriuose šiuo metu gali gyventi
apie 130 vaikų. Čia taip pat yra ligoninė,

37

Þmogus kely

Pirita. Vaikų miestelis

namelis svečiams ir administracijos pasta
tas. Vaikų miestas įsikūrė labai gražioje
vietoje, kur anksčiau buvo pionierių sto
vykla. Tačiau vaikai gali ne vien grožėtis
gamta, bet ir lankyti vietinę Piritos vidurinę
mokyklą, mažesnieji – miestelio svečių
namelyje laikinai įsikūrusį vaikų darželį.
Kiekvienas vaikų namelis yra tarsi viena
šeima. Čia gyvena auklėtojas, kuris yra
lyg tėvas, ir auklėtoja, vaikams atstojanti
mamą. Prie kiekvieno namelio yra darže
liai, kuriuos prižiūri vaikai. Miestelyje taip
pat veikia parduotuvė, kur atsiskaitoma
savais – Concordijos – pinigais. Nameliai
turi adresus – ant kiekvieno jų kabo name
lio globėjo vardas. Globėjai daugiausia iš
Vokietijos, Austrijos, Lichtenšteino. Vaikai
labai jiems dėkingi, kas vakarą eidami mie
goti pasimeldžia gerajam Dievui už savo
geradarį, o didžiausią pagarbą jam išreiškia
brangindami namelį ir savo naują šeimą.

Concordia – vartai vaikui iš gat
vės į naują gyvenimą

Vienuolikmetis Artūras. Jo šeima labai
neturtinga ir, sprendžiant iš to, kad Artūras
beveik nemokėjo kalbėti, su juo buvo labai
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mažai bendrauta. Atėjęs į Concordiją, jis
negalėjo pasakyti net savo vardo. Artūrui
sunkiai sekėsi mokytis, nes niekaip nega
lėdavo susikaupti. Jei jam nepatiko paties
parašyta raidė, sviesdavo rašiklį į šalį ir tą
dieną vargiai priprašydavai, kad dar kartą
bandytų parašyti nepasisekusią raidelę...
Tačiau dabar Artūras visai kitoks – tapo
pavyzdžiu kitiems. Man pačiam sunku
tuo patikėti, matant jo tvarkingą kambarį
ir aprangą, rūpestį mažai-siais ir mandagų
elgesį su mergaitėmis. Jis tapo puikiu mo
kiniu – labai gražiai rašo, išlavino ne tik
savo gimtąją rumunų kalbą, bet puikiai iš
moko ir rusų. Mokytojai apie jį labai gerai
atsiliepia. Šis berniukas tikrai labai kantrus

ir tvirtai siekia užsibrėžto tikslo.
Galiai šešiolika. Kai mergaitei buvo
keturiolika, mama ją išvežė į Maskvą dirbti
prostitute. Po poros metų į Kišiniovą su
grįžusiai Galiai kaimynai padėjo atverti
Concordijos duris. Kokią traumą ji patyrė,
sunku ir įsivaizduoti – nors Galiai šešioli
ka, mergina visai nesavarankiška, vieną
pačią rizikinga net į miestą išleisti. Tačiau
Galia mielai padėdavo kitiems, ypač ma
žesniesiems, kai kam atstodama net mamą,
bei noriai triūsdavo virtuvėje, visai mūsų
didelei šeimai padėdama ruošti pusryčius
ar vakarienę. Be to, baigė devynias klases ir
išmoko kirpėjos amato. Dabar dirba Piritos
vaikų miestelyje.
Romų kilmės Rustamas gimė Rusijoje.
Tėvo neturi, o mama už smulkias vagys
tes sėdi kalėjime. Jo mama ir jaunesnioji
sesutė, kuri gimė kalėjime, serga AIDS.
Rustamas – nuostabus vaikas, labai gerai
mokosi, mokytojai juo džiaugiasi. Jis labai
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myli savo mamą bei sesutę ir jų labai ilgisi.
Tai žinau iš jo rašytų laiškų mamai į kalėji
mą, kuriuos jis man rodydavo. Kartą savo
mamytei Rustamas norėjo nusiųsti ir šventą
paveikslėlį. Atsitiktinai ant stalo buvo Jė
zaus, nukryžiuoto kartu su dviem nusidė
jėliais, paveikslėlis, kurį mielai atidaviau,
o Rustamas ant jo užrašė: mama, pasitikėk
juo, jis tau padės. Berniukas dažnai man
rodydavo ir mamos laiškus, kuriuose ji
labai prašydavo sūnų būti gerą, draugišką
su kitais vaikais. Jis tikrai pateisino mamos
lūkesčius. Rustamas – draugiškas ir drąsus
vaikas, dažnai prisiimantis kaltę už kitus.
Labiausiai mane stebino atviras ir nuošir
dus jo tikėjimas Dievą. Vaikui, kuris neturi
tėvo, kurio mama ir sesutė kalėjime serga
mirtina liga, vaikui, kuris patyrė nemažai
smurto, Dievas yra ne priešas, bet gerasis
Tėvas ir artimas draugas.
Tai tik keletas pavyzdėlių, teikiančių
man ne tik vilties ir džiaugsmo – šie vaikai
yra didieji mano gyvenimo mokytojai. Jų
likimas mums liudija, kad vaikystė, drau
gystė, šilta lova ir karštas maistas, šeima ir
mokykla nėra savaime suprantami dalykai.
Tie vaikai mane išmokė vertinti tai, ką esu
gavęs – vaikystę, tėvus, šeimą, – ir būti už
tai dėkingam. Vadinu juos vilties vaikais,
nes tokie jie yra iš tiesų... 	
P. S .

Su mažaisiais globotiniais

Kai dar buvau jėzuitų naujokas Šiauliuose,
kartą per savaitę lankydavau jaunuolius
Šiaulių kalėjimo izoliatoriuje. Daugiau nei

po tris valandas bendraudamas su įvairaus
amžiaus jaunais žmonėmis, supratau, kaip
jiems sunku ir kokie jie nelaimingi. Ne
vienas rodė man savo randus, iš kurių ga
lėjau spręsti, kiek kartų bandė nusižudyti,
ir guodėsi, kad kalėjimas yra jų namai, kad
bijo išeiti į laisvę, nes ten neturės ką veikti.
Per socialinės akademinės praktikos
laiką, po filosofijos studijų numatytą jė
zuitų ugdymo programoje, labai norėjau
šiems jaunuoliams padėti. Mano akys kry
po į Kaune esančią vaikų koloniją, tačiau
netikėtai provincijolas t. Aldonas Gudaitis
pasiūlė vykti į Moldovą Eucharistinio Jė
zaus kongregacijos seseriai Paulei padėti
dirbti su vaikais iš gatvės. Kadangi šių vai
kų ir į koloniją patekusių vaikų problemos
labai panašios, pasiūlymą mielai priėmiau.
Moldovoje dirbau šešis mėnesius, iš jų ke
turis – Kišiniovo viešbutyje „Monte Nelly“
esančiuose namuose vaikams ir du mėnesius
Piritos vaikų miestelyje.
Gyvenau su vaikais. Kartu keldavo
mės, kartu leisdavome dieną, eidavome
miegoti – visą parą buvau jų auklėtojas.
Man rūpėjo ir jų dvasinis bei religinis ug
dymas. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, vaikų
namuose taip pat kildavo problemų. Tik
čia jos kur kas sudėtingesnės, nes vaikai
patyrę daug smurto, išgyvenę psicholo
ginių traumų. Ne visiems lengva priimti
tokį žaizdotą vaiką kaip savo šeimos narį,
ypač jei jis išsiskiria elgesiu ar yra kitos
rasės. Pagrindinis mano uždavinys buvo
įvairiais būdais tuos skaudulius paliesti
ir gydyti. Sekmadieniais kartu su keliais
vaikais paruošdavome pokalbį tema, su
sieta su mūsų bendruomenės gyvenimu.
Pavyzdžiui, kalbėjome apie II pasaulinį
karą ir žydų genocidą, aiškinomės, kad
visų rasių žmonės, tarp jų ir romai, yra ly
gūs. Mūsų bendruomenėje pasitaikančias
problemas bandėme spręsti ir aptardami
matytus filmus, o labiausiai – per vakaro
maldą, meditacijas, Šventojo Rašto vaka
rus, šokį ir religinio turinio žaidimus.
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Bendradarbiai
Be atsidavusių pasauliečių pagalbos negausiai Lietuvos jėzuitų bendruomenei
savo didelius užmojus įgyvendinti būtų kur kas sunkiau. Jūsų dėmesiui – pirmo
sios pažintys su žmonėmis, ilgiausiai talkinančiais jėzuitams.

UAB „Jesida“, kurios darbų vadovas
buvo Apolinaras Abromavičius, 1996 m.
liepos 8–9 d. pradėjo remontuoti Vilniaus
jėzuitų gimnaziją. Kai bendrovė atliko
kas sutarta, tuometinis gimnazijos direk
torius bei jėzuitų provincijos ekonomas
t. Antanas Gražulis paprašęs jį pasilikti,
nes reikėjo darbuotojo. „Kai pradėjau čia
dirbti, nė nežinojau, kas tie jėzuitai, – juo
kauja Apolinaras. – Bet tai nebuvo labai
svarbu – mes atvykome tik gimnazijos
remontuoti. Vilniaus senamiestyje jau
buvau dirbęs trejetą metų – Didžiojoje
ir Vokiečių gatvėse remontavome porą
panašių istorinių pastatų, bet ne religinės
paskirties. Kad galėčiau dirbti tokiuose
objektuose, turėjau gauti Kultūros paveldo
departamento atestatą ir kas penkeri metai
vyksta peratestavimas. Dabar esu Lietuvos
jėzuitų provincijos inžinierius, rūpinuosi
ne tik visais statybos darbais, bet atlieku ir
kitokius ūkinius pavedimus. Iš pradžių at
rodė, kad darbų tiek nebus, bet t. Gražulis
užtikrino, kad mano amžiui tikrai užteks.
Taip ir yra...“
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
uždaromas įprastas praėjimas per jį. Vė
liau prasidėjo gimnazijos stovyklavietės
prie Guobsto ežero Trakų rajone staty
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ba, dar vėliau pradėta statyti sporto salė,
remontuojama Šv. Ka-zimiero bažnyčia.
Statybose viską lemia pinigai, jeigu jų būtų
pakankamai, darbai vyktų sparčiau. Dabar
statoma ūkio būdu, nes, pvz., gimnazijos
sporto salės statybai paramos iš valstybės
nesulaukiama. Pinigai gaunami iš užsienio
fondų, aukotojų ir geradarių. Tad jie turi būti
panaudojami kuo tikslingiau. Šiuo metu bai
giamas įrengti antrasis jėzuitų gyvenamojo
korpuso aukštas, kur įsikurs jėzuitų provin
cijos raštinė ir ekonomo tarnyba. Tebesi
tęsia ir sporto salės statyba, o didžiausias
objektas – gimnazijos stovyklavietė. Jau
pradėtas statyti pagrindinis pastatas, kur
bus koplyčia, valgykla, konferencijų salė,
gyvenamieji kambariai. Čia rekolekcijos
galės vykti ir žiemą.
Apskritai statybose Apolinaras dirba
jau per trisdešimt metų, tad, sako, prisižiū
rėjęs visko. Darbas jėzuitų provincijoje ir
kitur skiriasi kaip diena ir naktis. Statybų
organizacijose dažnai vyksta skubūs su
sirinkimai, pasitarimai, „penkiaminutės“,
kyla barnių, nes nuolat „dega“ planai. Dėl
to dirbama ir poilsio dienomis, ir naktimis,
o atsipalaiduoti tenka alkoholiu. Planų, ži
noma, paisoma ir čia, bet nėra beprasmio
streso, viskas vyksta kur kas ramiau. „Jei

Simono Mockevičiaus nuotr.

„Dirbu
Bažnyčioje...“

Bendradarbiai
aš kam nors pasakau, kad dirbu statyboje ir
negeriu, žmonės nesupranta, – prisipažįsta
Apolinaras. – Atėjusius čia dirbti iš karto
perspėjame, kad girtaujama nebus. Kam
nepakeliui, tie labai greitai atsisijoja“.
Bet yra ir labai ilgai dirbančių žmonių,
pvz., elektrikas Emilis Abaravičius. Jis irgi
atėjo su viena elektros montavimo ben
drove, bet užsiliko, dirba ir gimnazijoje, ir
vienuolyne, visur reikalingas – labai geras
darbuotojas, malonus žmogus. Jau dešimt
metų gimnazijoje dirba ir bendruomenės
slaugytoja Jolanta Jakšienė, ir valgyklos
gamybos vedėjas Rimantas Gruodis. Yra ir
keletas statybininkų, kurie trumpam buvo
išėję kitur, bet jau seniai grįžo atgal.
„Daugeliui čia atėjusių dirbti žmonių,
kaip ir man, viskas būna nauja. Nors ir esu

tikintis žmogus, katalikas, tačiau iš pradžių
nežinojau, kaip elgtis su kunigais, ypač kai su
jais susiduri kasdien. Maniau, kad čia dirbant
teks atsisakyti ir pamėgto sporto, o pasirodo,
kad ir jėzuitai sportuoja – stovyklavietėje
žaidžiame ir futbolą, ir krepšinį. Aš iki šiol
atstovauju krepšinio veteranų komandai,
esame Lietuvos čempionai, – toliau pasa
koja Apolinaras. – Labai daug su jėzuitais
esu ir keliavęs – buvau Italijoje, Austrijoje,
Vokietijoje. Iš Romos parvežėme mirusių
tėvų jėzuitų P. Rabikausko ir A. Liuimos
archyvus. Tai man buvo ir puiki ekskursi
ja, nes pirmą kartą lankiausi Vatikane, su
t. Lionginu Virbalu keliavome per visas Ro
mos bažnyčias. Kai pažįstami manęs klausia,
ar einu į bažnyčią, sakau, kad einu kasdien,
nes iš tiesų dirbu Bažnyčioje...“
Jūratė Grabytė

Naujokyno
šeimininkė
2006 m. sausio 15 d. Šiaulių jėzuitų
naujokyno šeimininkė Marytė Razmienė,
prisiminusi, kad lygiai prieš dešimt metų,
1996 m. sausį, buvo paprašyta jėzuitams
virti valgį, ir norėdama šią sukaktį drauge
su jais paminėti, sukvietė visus jėzuitus,
tuo laikotarpiu dirbusius Šiauliuose.
Prieš dešimtmetį Šiauliuose dirbęs
kulinarines gudrybes puikiai išmanantis
t. Anicetas Tamošaitis apsiėjo be šeiminin
kės, tačiau į Šiaulius atvykus ir t. Geraldui
Dundai jau reikėjo pagalbininkės. Tuo
metu Šiaulių šv. Ignaco bažnyčiai ir joje
dirbusiems jėzuitams nuoširdžiai padėjo
dabartinės UAB „Meba“ vadovė Laisvyda
Matusevičienė. T. Anicetas pasiteiravo, ar

ši nežinanti, kas jėzuitams galėtų gaminti
valgyti. Laisvydos kolegės mama giedojo
Šiaulių katedros chore ir pažinojo Mary
tę. Neseniai išėjusi į pensiją moteris dar
tikėjosi kur nors susirasti darbą, tačiau
kai jai buvo pasiūlyta šeimininkauti pas
jėzuitus, šiek tiek sutriko, baiminosi, ar
įtiksianti virti kunigams. Jų atkakliai pra
šoma vis dėlto pasiryžo ir iš pradžių maistą
gamino namuose, o t. Anicetas nuveždavo
t. Geraldui bei sau namo. Marytė taip pat
prižiūrėjo ir t. Geraldo butą bei nuolat
juo rūpinosi, ne vieną naktį budėdama ir
prie ligos patalo. Ji prisimena, kad kartais
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Bendradarbiai

Po rekolekcijų Druskininkuose

tėvelis nenorėdavęs vienas pietauti, kvies
davo ir šeimininkę prisėsti, tiesiog dėdavo
maistą į jos lėkštę, sakydamas, kad drauge
valgyti daug linksmiau. Po keturių mėne
sių t. Geraldas ligoninėje mirė, kaip tik tą
naktį prie jo budint Marytei. Po jo mirties
t. Anicetas prašė, kad Marytė jėzuitų ne
paliktų, nes dabar į Šiaulius atkėlė t. An
taną Simonaitį. Marytė vėl gamino valgį
dviems tėvams jėzuitams.
1999 m. Šiauliuose atidarius naujoky
ną, jai teko jau gausesnę šeimą maitinti. Iki
dabar Marytė pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadie
niais ateina į naujokyną išvirti pietų ir vi
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suomet maisto pagamina su
kaupu, kad užtenka ir vaka
rienei, o sekmadienį galime
pietauti tuo, kas jos iš vakaro
paruošta. Jau keletą metų
kartu su naujokais Marytė
vyksta ir į 30 dienų Dvasines
pratybas Druski-ninkuose ar
8 dienų rekolekcijas prieš
įžadus, kad ne tik rekolek
tantų sielos, bet ir kūnai būtų
sočiai pamaitinti.
	    Mar yt ė Razm ien ė
gim ė Šiaul iuos e, aug o ir
mokėsi Šiaulių rajono Meš
kuičių miestelyje. Be Mary
tės šeimoje dar buvo sesuo
Eufrozija ir broliai Antanas bei Juozas.
Kai brolis Antanas, dabar jau amžinybėn
iškeliavęs, pasistatė namą Šiauliuose, pasi
kvietė gyventi ir sesutę Marytę. 30 metų ji
išdirbo Šiaulių dviračių gamykloje. Atliko
įvarius darbus, o ilgiausiai valdė gamyklos
kraną.
Dievulis Marytę apdovanojo gražiu
balsu, ji yra dainavusi Šiaulių kultūros
namų chore. Bažnytiniame chore giedoti
pradėjo vos vienuolikos sulaukusi, dar gy
vendama Meškuičiuose. Ir šiuo metu gieda
Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
T. Algimantas Gudaitis, SJ

In memoriam

T. V. Šimkūno nuotr.

Br. Vincentas Biekša, SJ

Balandžio antrosios vakarą Kauno jėzuitų namuose po
ilgos ir sunkios ligos mirė diakonas br. Vincentas Biekša.
Velionis gimė 1925 m. gruodžio 3 d. Varėnos r., Val
kininkų parapijoje, Urkionių kaime ūkininkų Marijos
Zalieckaitės ir Vincento Biekšų šeimoje. Baigė pradžios
mokyklos 4 skyrius, vėliau suaugusiųjų vakarinėje mo
kykloje įgijo aštuonmetį išsilavinimą. Maždaug nuo 13
metų širdyje juto slaptą troškimą tarnauti Dievui, bet
kaip – nežinojo. Tuo metu piemenavo tėvų ūkyje, o ne
numaldomas noras keisti gyvenimą vis labiau stiprėjo.
Apsispręsti padėjo ugningas misionierius, jėzuitas t. Jonas
Bružikas, gimtojoje parapijoje vadovavęs rekolekcijoms.
Anot Vinco, pakako keleto pamokslų, kad prikibtų prie t.
Bružiko, „kaip musė prie medaus“.
Nepaprastai džiugios nuotaikos apimtas 1942 m.
rugpjūčio 6 d. atvyko į Pagryžuvio jėzuitų naujokyną.
Pradžioje teko padėti naujokyno virėjui. Kitų metų vasa
rį pradėjo naujokyno programą. Pirmuosius įžadus davė
1945 m. vasario 13 d.
Sovietų valdžiai vienuolynus uždarius, „valdiško dar
bo“ neieškojo. 1949 m. rugpjūčio mėnesį su t. Pranciškumi
Masilioniu, SJ, atvyko į Panevėžio r. Karsakiškio parapiją.
Čia Vincas šeimininkavo ir buvo zakristijonas. 1953 m.
drauge su t. Pranciškumi persikėlė į Kupiškio r. Palėvenės
parapiją ir iki 1973 m. pabaigos dirbo zakristijonu. 1956
m. spalio 30 d. Palėvenės bažnyčioje t. P. Ma-silioniui davė
paskutiniuosius jėzuito įžadus.
1974 m. sausio 6 d. V. Biekša tapo Kauno arkikatedros
bazilikos, o nuo 1985 m. rugsėjo – Kauno r. Garliavos
bažnyčios zakristijonu. Parapija buvo labai didelė, ku
nigų trūko, tad klebonui prašant ir provincijolui sutikus,
vysk. J. Žemaitis 1989 m. gruodžio 3 d. br. Vincui suteikė
diakono šventimus. Diakono pareigas Garliavoje ėjo, kol
susilpnėjo sveikata. 1999 m. pavasarį įsiligojus t. Dany
lai, su kuriuo kartu gyveno, nusprendė drauge persikelti į
Kauno jėzuitų namus, kur jau buvo įrengti kambariai dirbti
nebepajėgiantiems jėzuitams. Kai sveikata sustiprėdavo,
patarnaudavo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.
Brolis Vincas buvo malonaus būdo, visada giedros
nuotaikos, paslaugus kitiems, kantriai pakėlęs savo ne
galavimus, operacijas ir sunkią ligą.
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Vilniaus jėzuitų gimnazija – seniausia Lietuvoje tokio
tipo mokykla – 2005–2006 m. švenčia 435-uosius įkūrimo
ir 10-uosius atkūrimo metus. Rugsėjo 9–10 d. gimnazijoje
vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Jėzuitų švietimas:
praeitis ir dabartis“. Jubiliejinių metų renginiai tęsėsi šių
metų kovo 3–4 d.
Kovo 3 d. dvidešimt keturi gimnazijos alumnai vedė
pamoką „VJG gimnazijos istorijos puslapiai“. Gimnazistai,
paprašyti įvardyti savo ir alumnų panašumus, sakė, kad visus
vienija tikėjimas, panašus požiūris į gyvenimą, rekolekcijų,
stovyklų patirtis, meilės jausmas mokyklai. Pedagogai buvo
pakviesti perskaityti šv. Ignaco Lojolos laišką šių dienų mo
kytojui ir dar kartą apmąstyti savo, kaip jėzuitų gimnazijos
mokytojo ir auklėtojo, pašaukimą. Prisiminimais dalijosi
mokytojai, dirbantys gimnazijoje nuo pat jos atkūrimo.
Vakare Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengtas
koncertas Ad maiorem Dei gloriam gimnazijos bendruo
menei – mokiniams, tėvams, mokytojams, darbuotojams
ir rėmėjams. Koncertavo patys gimnazistai, mokytojai,
alumnai bei moksleivių tėvai: Gintarė Skėrytė, Povilas Ja
raminas, Renata Marcinkutė-Lesieur. Ir, žinoma, gimnazijos
mišrusis choras, vadovaujamas mokytojo Leonido Abario.
Beje, choras pakviestas dalyvauti liepos 1–2 d. Čikagoje
vyksiančioje VIII lietuvių dainų šventėje, kurios pagrindi
nis tikslas – puoselėti lietuviškų dainų tradiciją ir vienyti
lietuvius, gyvenančius JAV, Kanadoje
ir Lietuvoje.
      Kovo 4 d. – Gimnazijos dieną –
bendruomenė rinkosi į Šv. Kazimiero
bažnyčią padėkoti Viešpačiui už visas
per dešimtmetį patirtas malones. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė
t. Algimantas Gudaitis. Gimnazijos
kapelionas t. Vytautas Sadauskas pa

Gimnazistų koncertas
Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje
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šventino gimnazijos herbą. Po šv.
Mišių, remiantis istorine tradicija
ir siekiant mokymo bei ugdymo
kokybės, Vilniaus universiteto
rektorius akad. Benediktas Juodka
ir gimnazijos direktorius br. Virgi
lijus Saulius pasirašė partnerystės
sutartį.
Univ ers it et as įsip ar eig oj o
jėzuitų gimnazijai nemokamai
teikti informacinę bei reklaminę
medžiagą apie universitetą; pri
imti universitete mokytojų ir mo
kinių delegacijas; ne rečiau kaip kartą per metus pristatyti
mokiniams universiteto studijų programas bei priėmimo į
universitetą tvarką; rengti gimnazijoje universiteto dėsty
tojų paskaitas, kitus užsiėmimus; teikti metodinę pagalbą
gimnazijos mokytojams; priimti mokytojus ir mokinius
dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje, ekspedicijose;
sudaryti sąlygas gimnazijai naudotis universiteto intelektine
baze. Gimnazija įsipareigojo sudaryti sąlygas universiteto
studentams atlikti gimnazijoje pedagoginę praktiką; padėti
vykdyti universiteto organizuojamus tyrimus; bendradar
biauti įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programas; leisti universitetui nustatyta tvarka naudotis
gimnazijos stovykla bei intelektine baze.
Vilniaus universiteto rektorius akad. B. Juodka šį įvykį
pavadino istoriniu, nes sutartį pasirašė dvi seniausios Lie
tuvos švietimo institucijos.

Sutarties pasirašymas

Kovo 4 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios bendruo
menė ir svečiai rinkosi paminėti bažnyčios atšventinimo
15-kos metų sukakties. Po iškilmingų šv. Mišių, kurioms
vadovavo vienas iš šioje bažnyčioje anksčiau dirbusių
kunigų t. Algimantas Gudaitis, SJ, visi buvo pakviesti
pažiūrėti jau istorija tapusios filmuotos medžiagos, įamži
nusios bažnyčios atšventinimo apeigas. Tarp gausių vakaro
dalyvių buvo keletas, prisiminusių šią didingą bažnyčią
prieš išbandymus, tekusius jai sovietmetyje, bei talkinu
sių anksčiau joje dirbusiems tėvams jėzuitams. Dabartinis
bažnyčios prefektas t. Algis Baniulis, SJ, tėvų jėzuitų vardu
kvietė ir toliau aktyviai naudotis galimybe po šios bažny
čios skliautais dalytis ignaciškojo dvasingumo paveldu.
Prieš penkiolika metų, šv. Kazimiero iškilmių išvakarė
se, taip pat buvo atkurta ir po ilgų veiklos metų pogrindyje
pagaliau vieša tapo Lietuvos jėzuitų provincijos veikla.
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Vasario 27 d. – kovo 3 d. Lietuvoje jau šeštą kartą viešėjo
buvęs Čikagos provincijos provincijolas, Ksavero universiteto
vicerektorius misijų ir sielovados reikalams, teologijos prof.
t. Leo Kleinas, SJ. Paskutiniąją viešnagės dieną svečias vado
vavo provincijos narių studijų dienai apie Eucharistiją. Vyko
pokalbiai ir diskusijos šiomis temomis: „Ką reiškia – ir ko
nereiškia – Mišias vadinti auka“, „Mišios – Eucharistija, o ne
Epifanija“ ir „Tikrasis Jėzaus buvimas Eucharistijoje“. T. L.
Kleinas taip pat bendravo su Kauno jėzuitų gimnazijos moky
tojais bei Vilniaus universiteto studentais.

2005 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 3 d. Lojoloje tarėsi viso
pasaulio jėzuitų provincijolai, regionų vyresnieji ir Romos
kurijos pareigūnai (paskutinis toks suvažiavimas įvyko 2000
m.) Draugijos generolas t. Peteris Hansas Kolvenbachas su
pažindino su aktualiausiais Draugijos uždaviniais, tarp kurių
– tarpprovincinis bendradarbiavimas, pasauliniai apaštalavimo
prioritetai, jėzuitų tapatybė bei ugdymas ir bendradarbiavimas
su pasauliečiais. Kalbėdamas apie apaštalinių darbų atranką,
t. generolas priminė, kad nors Draugija administruoja didžiulį
įstaigų bei darbų tinklą, visų pirma ji yra Dievo tarnybai at
sidavęs apaštalinis kūnas ir tai daro tik atsiliepdama į Dievo
kvietimą.

2006 m. vasario 2 d. Jėzaus Draugijos generolas Peteris
Hansas Kolvenbachas paskelbė, kad šaukiama 35-oji Jėzaus
Draugijos Generalinė kongregacija, kurios pirmasis posėdis
įvyks Romos kurijoje 2008 m. sausio 5 d.
2003 m. vykusi prokuratorių kongregacija bei provincijo
lų sąskrydis 2006 m. pabaigoje apibūdino Draugijos padėtį, o
popiežius Benediktas XVI pritarė kongregacijos sušaukimui.
Kongregacija svarstys svarbiausius Draugijos veiklos klausimus,
vyks ir generolo rinkimai. Iki 2007 m. kovo 1 d. kiekvienoje
provincijoje vyks Provincijos kongregacijos, kuriose bus svars
tomos provincijolų sąskrydžio rekomendacijos bei t. generolo
pranešimas „Apie Draugijos būklę“ (De statu Societati).
„Generalinė kongregacija ir ją parengiančios provincijų
kongregacijos neturi kito tikslo, kaip padėti mums, tarpinin
kaujant Ignacui, Pranciškui Ksaverui ir Petrui Faberiui, rasti
kelią tapti kuo tikresniais Jėzaus sekėjais, kurių tapatumas
neatskiriamas nuo jų misijos Viešpaties Bažnyčioje ir tai Baž
nyčiai“, – baigia savo laišką dėl Generalinės kongregacijos
sušaukimo t. Peteris Hansas Kolvenbachas.
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Nauji leidiniai
Silvano Fausti, SJ
EVANGELIJOS  ATMINIMAS  IR  PASAKOJIMAS
Pasakojamoji Morkaus katechezė
Knygos autorius daugiau kaip 20 metų gyvena Milano
priemiesčio jėzuitų bendruomenėje, savo užduotimi laikan
čioje Žodžio tarnystę. Šis veikalas atsirado iš daugiametės
patirties, stengiantis Evangeliją pateikti kaip pasakojamąją
katechezę. Įžvalgose, pasižyminčiose aiškiu minčių dėsty
mu ir paprasta kalba, darniai susiejama gyvenimo patirtis
ir apmąstymas, tradicija ir šiuolaikiškumas. Evangeliją
siūloma skaityti lėtai ir įdėmiai, Žodyje stengiantis atrasti
Tą, kuris kalba, kad užmegztume pokalbį su Juo ir vis la
biau Jį pažintume, pamiltume bei sektume, kad galėtume
ne tik švęsti savo tikėjimą, bet ir perteikti jį kitiems.
Iš italų k. vertė t. Lionginas Virbalas, SJ. Išleido „Ka
talikų pasaulio leidiniai“.
Antanas Saulaitis, SJ, Birutė Briliūtė, SJE
BAŽNYČIA   POSTMODERNIAME   PASAU
LYJE
Studento vadovas. III dalis
Šis leidinys nėra išsami studija apie Katalikų Baž
nyčios vystymąsi ir vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje.
Jo tikslas – kelti svarbius šiuolaikinio gyvenimo klau
simus ir stengtis į juos atsakyti mąstant kritiškai, t. y.
nebijant pažvelgti, kas slypi po dabartinėmis religijos
praktikomis, iš kur tai kilo ir kaip bėgant amžiams kei
tėsi. Galimą publikuojamų straipsnių vienpusiškumą
kompensuoja bibliografinės nuorodos tiems, kurie
norės pateiktą medžiagą studijuoti išsamiau.
Kaip ir pirmąsias vadovo dalis, šią išleido Mari
jonų talkininkų centras.

Jean-Claude Dhôtel, SJ
IGNACIŠKASIS  DVASINGUMAS
Gairės
Dar vienas Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės leidinys,
kurį iš prancūzų k. vertė Jūratė Bieliauskaitė, ne tik išsamiai
atskleidžia svarbiausius ignaciškojo dvasingumo bruožus, bet
tiksliai ir konkrečiai atsako į klausimus, kaip šiuo dvasingumu,
kurio šaltinis – amžinai gyvas Dievo Žodis, – gali gyventi kiek
vienas krikščionis.
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Nusiðypsokime

Po gražaus renginio – suneštinės
vaišės. Kad visiems pakaktų, prie krep
šelio su obuoliais parašyta: „Imkite po
vieną. Dievulis stebi“. Netrukus prie
lėkštės su pyragaičiais atsiranda kitas
užrašas: „Imkite, kiek norite. Dievulis
aname stalo gale saugo obuolius“.

Vien oj e jėz uit ų bažn yč ioj e
bei gretimuose pastatuose atsira
do daug pelių. Kaimynai bandė
jų atsikratyti spąstais, nuodais,
užk amš yd am i skyl es. Jėz uit ai
nusprendė peles pakrikštyti, nes
tada jas matys tik per Kalėdas ir
Velykas.

Norėdamas sudominti klausytojus, pirmąjį
savaitgalio rekolekcijų pamokslą svečias kunigas
pradėjo keliais pašmaikštavimais. Baigdamas pa
mokslauti, miestelio spaudos atstovų prašė savo
žinutėse šių istorijų neperduoti, nes kitą dieną
ketino jas pakartoti. Nepatyręs žurnalistas savo
rašinį baigė: „Kunigas papasakojo keletą dalykų,
kurių negalima spausdinti laikraštyje“.

Iš tradicinio katalikų žodyno:
Amen – vienintelė visų atmintinai mokama mal
dos dalis.
Procesija Mišių pradžioje – kunigo, patarnautojų
ir vietos atsisėsti ieškančių pavėlavusiųjų eisena.
Choras – žmonių būrelis, kurių giedojimas Mišių
dalyvius atleidžia nuo priesako sutartinai Viešpatį
šlovinti.
Giesmė – muzikinis kūrinys, atliekamas keliomis
oktavomis aukščiau, nei pajėgia bendruomenė.
Teisingumas – senelių ir močiučių akimis – kai jau
ni tėvai pradeda atsivesti savo vaikus į pamaldas.
Prakartėlė – vieta, kur Marija pagimdė Jėzų, nes
Juozapas neturėjo „Sodros“ knygelės.
Svetingumo tarnyba – nesuvokiantys, kiek žmonių
telpa ant bažnyčios suolo.
Bažnyčios suolai – dar tebenaudojama viduramžių
kankinimo priemonė.
Relikvijos – nuolat dalyvaujantys Mišiose, žinantys,
kada stotis, sėstis ir klauptis.

Viktorijos Trublenkovaitės pieš.
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Vakare sugrįžęs iš toli
gyv en anč ių par ap ij ieč ių
nuvargęs klebonas mato,
kad miesto aikštėje, neto
li šventoriaus tvoros, guli
nugaišęs asilas. Pamanė,
kad miestelio valdžia juo
pasirūpins. Bet rytą – vis
kas kaip buvę. Klebonas
skambina į savivaldybę.
– Klebone, juk laidoti
– kunigo pareiga, – atsako
valdininkas.
Akimirką pamąstęs šis
sutinka:
– Bet, matote, esu pra
tęs pirma pasitarti su velio
nio giminėmis...

Surinko t. Antanas Saulaitis, SJ

Mielieji mūsų žurnalo skaitytojai,
akivaizdu, kad šiandien šv. Ignaco būdas ieškoti Dievo ir jį atrasti vis
labiau patraukia žmones. Džiugu, kad vyrai ir moterys, atsiliepdami į
Jėzaus kvietimą vienyti gyvenimą ir tikėjimą, per ignaciškąjį dvasin
gumą išgyvena visavertį krikščionio pašaukimą. O visa tai dar labiau
atskleidžia, kaip šiandien reikia pašaukimų į Jėzaus Draugiją – darbų
vis gausėja, o evangelinė tiesa, kad „darbininkų maža“,
tebėra labai aktuali.
Jaunuoliai, perskaitę šį žurnalo numerį paklauskite savo širdies –
galbūt Viešpats ir jus kviečia sekti juo Jėzaus Draugijoje.
Meldžiame drąsos jam atsiliepti.
Prisikėlęs Viešpatie, esi mūsų vidinė
šviesa, tamsoje niekada negęstanti lieps
na. Dažnai mums sunku suprasti, kad
Tu, prisikėlęs iš numirusiųjų, iš tiesų esi
gyvas ir kad mes, būdami su Tavimi, jau
šioje žemėje esame prikelti amžinajam
gyvenimui.
Trokštame, kad mūsų širdys vis labiau
Tavimi tikėtų ir pasitikėtų, kad Tavo Žo
dis ir Tavo artumas būtų kasdienis mūsų
poreikis, kad Dievo karalystė, kurią tu
atveri kiekvienam, būtų vie-nintelis mūsų
troškimas.
Prisikėlusio Viešpaties Dvasia, Šven
tumo Dvasia, kiekviename žmoguje sėk
tikėjimą, suteikdamas tvirtą pasitikėjimą,
kad priimti jį sugebėtų kiekvienas.

T. V. Šimkūno nuotr.
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