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Vieš pa tie Die ve,
per Jė zaus Drau gi jos 

šven tuo sius ir pa lai min tuo sius 
Tu ro dai mums to bu los vie ny bės 

su Ta vo Sū nu mi ke lią.
Tu mums da vei juos 

kaip įkve pian tį pa vyz dį, 
kaip mū sų glo bė jus ir bi čiu lius,

su ku riais drau ge 
mel džia mės ir ku ria me Ta vo ka ra lys tę.

Už ta riant Mer ge lei Ma ri jai ir Drau gi jos šven tie siems 
pra šo me Ta ve tęs ti tą dar bą, 

ku rį sėk min gai pra dė jai per šv. Ig na cą ir jo se kė jus.
 

Viršelyje –  t. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

Jubiliejiniai me-
tai ir Draugijos 
aktualijos

	 Gruo	džio	3	d.	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	
šven	te	bai	gia	si	ju	bi	lie	ji	niai	Jė	zaus	Drau
gi	jos	me	tai,	pa	dė	ję	mums	pri	si	min	ti,	o	kai	
kam	 ir	 nau	jai	 įver	tin	ti	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	
pra	di	nin	kų	–	šv.	 Ig	na	co,	 šv.	Pran	ciš	kaus	
Ksa	ve	ro	 ir	 pal.	 Pet	ro	Fa	be	rio	 –	 dva	si	nį	
in	dė	lį	Baž	ny	čio	je.	Pa	sau	ly	je	jė	zui	tai	ju	bi
lie	ji	nius	me	tus	pa	mi	nė	jo	įvai	riai	–	kai	kur	
la	bai	iš	kil	min	gais	ren	gi	niais	ir	pro	gi	niais	
lei	di	niais.	Mū	sų	pro	vin	ci	jo	je	dėl	 dau	gy
bės	apaš	ta	li	nių	dar	bų	ju	bi	lie	jų	mi	nė	jo	me	
la	biau	 as	me	niš	kai,	mal	da	 dė	ko	da	mi	 už	
šių	tri	jų	šven	tų	jų	mums	pa	lik	tą	gy	ve	ni	mo	
pa	vyz	dį.	
	 Per	nai	 ju	bi	lie	ji	nius	me	tus	 pra	dė	jo	me	
ben	dro	mis	Mi	šio	mis	 Šv.	 Pran	ciš	kaus	
Ksa	ve	ro	 baž	ny	čio	je	Kau	ne,	 vi	si	 drau	ge	
ba	lan	džio	22	d.	rin	ko	mės	į	Mi	šias	Vil	niu
je	pa	mi	nė	ti	Švč.	Mer	ge	lę	Ma	ri	ją,	Jė	zaus	
Drau	gi	jos	Mo	ti	ną,	o	Šiau	liuo	se	lie	pos	31
ąją	–	šv.	Ig	na	co	gi	mi	mo	dan	gui	die	ną.	
	 2008	m.	sau	sio	pra	džio	je	Jė	zaus	Drau	gi
ja	šau	kia	Ge	ne	ra	li	nę	kon	gre	ga	ci	ją,	ku	ri	nuo	
Drau	gi	jos	įkū	ri	mo	1540	m.	jau	bus	35oji.	
Kon	gre	ga	ci	ja	 yra	 aukš	čiau	sia	Drau	gi	jos	
val	dy	mo	ins	ti	tu	ci	ja,	ga	lin	ti	pa	pil	dy	ti	ar	ba	
keis	ti	Drau	gi	jos	Kon	sti	tu	ci	jas.	Tai	 la	bai	
svar	bus	įvy	kis	Drau	gi	jos	is	to	ri	jo	je.
	 Daž	niau	siai	 kon	gre	ga	ci	ja	 šau	kia	ma	
mi	rus	Drau	gi	jos	 ge	ne	ra	li	niam	vy	res	nia
jam,	 ypa	tin	gais	 at	ve	jais	 –	 dėl	 bū	ti	ny	bės	
ap	svars	ty	ti	 svar	bius	Drau	gi	jos	 ar	Baž
ny	čios	rei	ka	lus.	Ka	dan	gi	jė	zui	tai	nuo	pat	

Drau	gi	jos	įstei	gi	mo	tu	ri	ypa	tin	gą	ry	šį	su	
po	pie	žiu	mi,	 no	rint	 su	šauk	ti	Ge	ne	ra	li	nę	
kon	gre	ga	ci	ją	rei	kia	Šven	to	jo	Tė	vo	su	ti	ki
mo.	35oji	kon	gre	ga	ci	ja	šau	kia	ma	nau	jam	
po	pie	žiui	lei	dus	iš	si	rink	ti	nau	ją	ge	ne	ra	li	nį	
vy	res	nį	jį.	Iki	šiol	pa	gal	tra	di	ci	ją	ge	ne	ra	li
nis	vy	res	ny	sis	bu	vo	 ren	ka	mas	 iki	gy	vos	
galvos,	ta	čiau	34oji	Ge	ne	ra	li	nė	kon	gre
ga	ci	ja	pri	ėmė	Pa	pil	do	mas	nor	mas	Drau	gi
jos	Kon	sti	tu	ci	joms,	ku	rio	se	nu	ma	ty	ta	ga
li	my	bė	išrinkti	naują	ge	ne	ra	li	nį	vy	res	nį	jį,	
jei	gu	 ankstesnysis	 bū	tų	 ne	be	pa	jė	gus	 ei	ti	
sa	vo	pa	rei	gų	dėl	svei	ka	tos	ar	ba	se	nat	vės.	
Pa	si	nau	do	da	mas	šia	ga	li	my	be,	Drau	gi	jos	
ge	ne	ro	las	t.	Pe	te	ris	Han	sas	Kol	ven	ba	chas	
siū	lo,	 kad	 35oji	 kon	gre	ga	ci	ja	 išrinktų	
naują	 generalinį	 vyresnįjį.	Kadangi	 jis	
ne	tru	kus	su	lauks	aš	tuo	nias	de	šim	ties,	po
pie	žius	lei	do	reng	ti	ge	ne	ra	li	nio	vy	res	nio	jo	
rin	ki	mus.	Tai	Drau	gi	jai	yra	nau	ja,	ta	čiau	
ar	rin	ki	mai	įvyks,	nu	spręs	Kon	gre	ga	ci	ja.	
	 Prieš	Ge	ne	ra	li	nę	kon	gre	ga	ci	ją	vyks	ta	
at	ski	rų	pro	vin	ci	jų	kon	gre	ga	ci	jos.	Ka	dan
gi	mū	sų	pro	vin	ci	ja	ne	di	de	lė	–	tik	46	na
riai	–	ir	kon	gre	ga	ci	jos	su	šauk	ti	ne	ga	li	me	
dėl	ne	pa	kan	ka	mo	pas	ku	ti	niuo	sius	įža	dus	
da	vu	sių	 jė	zui	tų,	 va	di	na	mų	jų	 pro	fe	sų,	
skai	čiaus,	lie	pos	24–28	d.	su	ren	gė	me	Lie
tu	vos	ir	Lat	vi	jos	pro	vin	ci	jos	su	si	rin	ki	mą,	
ku	ria	me	 svars	tė	me	pro	vin	ci	jos	 rei	ka	lus.	
Ap	ta	rę	ak	tu	a	liau	sius	iš	šū	kius	Drau	gi	jai	ir	
Baž	ny	čiai	tu	rė	jo	me	tei	sę	teik	ti	pa	siū	ly	mus	
bū	si	ma	jai	Drau	gi	jos	Ge	ne	ra	li	nei	kon	gre
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ga	ci	jai.	Kon	kre	čių	pa	siū	ly	mų	ne	su	for	mu
la	vo	me,	 ta	čiau	 pro	vin	ci	jos	 su	si	rin	ki	mas	
bu	vo	la	bai	svar	bus,	nes	su	bū	rė	pro	vin	ci	ją,	
visi	kar	tu	ga	lė	jo	me	iš	sa	miai	ap	tar	ti	sa	vo	
apaš	ta	li	nę	veik	lą.	
	 Jė	zui	tų	pa	šau	ki	mas	ra	gi	na	 juos	už	si
im	ti	tuo,	ko	ne	ap	rė	pia	pa	ra	pi	jų	ku	ni	gai	ar	
pa	sau	lie	čiai.	Mes	ren	ka	mės	to	kias	veik	los	
sri	tis,	ku	rios	Baž	ny	čio	je	la	biau	siai	ap	leis
tos	ar	ba	ki	ti	jo	mis	ne	už	si	i	ma.	Dėl	to	mums	
bu	vo	svar	bu	iš	nau	jo	įver	tin	ti	esa	mą	si	tu	a
ci	ją	ir	ap	tar	ti,	kam	sa	vo	veik	lo	je	tei	kia	me	
pir	me	ny	bę.
	 Svar	biau	sia	sri	tis	mums	ir	to	liau	lie	ka	
ka	ta	li	kiš	kas	jau	ni	mo	ug	dy	mas.	Jė	zui	tai	rū
pi	na	si	dviem	gim	na	zi	jo	mis,	be	to,	Kau	no	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	di	rek	to	rius	va	do	vau	ja	
Lie	tu	vos	 ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų	 aso	cia	ci
jai.	Jau	čia	me	pa	rei	gą	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	se	
su	kaup	ta	pa	tir	ti	mi	da	ly	tis	ne	tik	su	ka	ta
li	kiš	ko	mis	mo	kyk	lo	mis,	bet	ieš	ko	ti	bū	dų,	
kaip	krikš	čio	niš	kų	ver	ty	bių	ug	dy	mo	pro
gra	mas,	ap	iman	čias	ir	pe	da	go	gų	ug	dy	mą,	
dieg	ti	ki	to	se	mo	kyk	lo	se.
	 Ant	ra	sis	mū	sų	 apaš	ta	li	nės	 veik	los	
prio	ri	te	tas	–	ig	na	ciš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	sklei
di	mas,	ypač	per	 re	ko	lek	ci	jas.	Šv.	 Ig	na	co	
Dva	si	nės	pra	ty	bos	iki	šiol	te	bė	ra	ypač	ge
ras	bū	das	mels	tis,	ieš	ko	ti	Die	vo	ir	jį	at	ras	ti	
kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me.	Da	bar	Pra	ty	bos	
at	lie	ka	ir	krikš	čio	niš	ko	ug	dy	mo	funk	ci	ją.	
Da	ly	va	vusieji	re	ko	lek	ci	jo	se	ne	re	tai	buria	si	
į	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nes,	
trokš	da	mi	tar	nau	ti	ki	tiems.	Džiau	gia	mės,	
kad	Gyvenimo	ir	tikėjimo	institute	Kaune	
pas	ku	ti	niaisiais	me	tais	 pa	reng	ta	per	200	
dva	sios	 pa	ly	dė	to	jų,	 įvai	riai	 pa	de	dančių	
jė	zui	tams	šias	 re	ko	lek	ci	jas	organizuoti	 ir	
netgi	 ga	linčių	 joms	va	do	vau	ti.	Taip	 pat	
lei	džia	me	 kny	gas,	 su	pa	žin	di	nan	čias	 su	
ig	na	ciš	kuo	ju	 dva	sin	gu	mu,	 pa	de	dan	čias	
pa	sau	lie	čiams	mels	tis	su	šv.	Ig	na	cu.	
	 Tre	čia	sis	 pri	ori	te	tas	 –	 aka	de	mi	nė	
sie	lo	va	da.	Nors	 dar	 ne	daug	 jė	zui	tų	 yra	
pa	si	ren	gę	dirb	ti	šio	je	sri	ty	je,	bet	tie,	ku	rie	
ga	li,	tu	ri	jos	ne	ap	leis	ti.	Kai	stu	di	jas	baigs	

jau	nie	ji	Drau	gi	jos	 na	riai,	ma	no	me,	 kad	
ga	lė	si	me	tam	skir	ti	dar	di	des	nį	dė	me	sį.	
		 Ket	vir	ta	sis	 pri	ori	te	tas	 –	 pa	šau	ki	mų	
ug	dy	mas.	Ka	dan	gi	jun	ta	mas	di	džiu	lis	ig
na	ciš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	po	rei	kis,	no	rė	da	mi	
jį	per	duo	ti	žmo	nėms,	bū	ti	nai	tu	ri	me	tu	rė	ti	
dau	giau	 jė	zui	tų.	O	 jie	 sa	vo	 ruož	tu	 per	
re	ko	lek	ci	jas,	 dva	si	nį	 va	do	va	vi	mą	 ug	do	
pa	šau	ki	mus	vi	sai	Baž	ny	čiai.	
		 Su	si	rin	ki	me	bu	vo	pa	brėž	ti	dar	du	svar
būs	da	ly	kai.	Pir	ma,	nu	ta	rė	me,	kad	bū	ti	na	
or	ga	ni	zuo	ti	pa	gal	bą	Af	ri	kos	žmonėms.	Ži
nant,	kaip	skur	džiai	ten	gy	ve	nama	ir	kiek	
daug	mirš	ta	ma	ža	me	čių	vai	kų,	ma	no	me,	
kad	jau	lai	kas	pa	dė	ti	vargs	tan	tiems	ne	vien	
Lie	tu	vo	je.	Pvz.,	kai	kuriose	Af	ri	kos	šalyse	
10	JAV	do	le	rių	už	ten	ka	vie	nam	vai	kui	vi
sus	me	tus	mo	ky	tis	mo	kyk	lo	je.	
	 Pa	de	dant	 Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nėms,	 ke	ti	na	me	 reng	ti	 ak	ci	ją	
„Pa	gal	ba	Af	ri	kos	 vai	kams“.	 Steng	si	mės	
su	si	siek	ti	su	kon	kre	čio	mis	pa	ra	pi	jo	mis	Af
ri	ko	je,	ku	rio	se	dar	buo	ja	si	po	ra	mi	sio	nie	rių	
lie	tu	vių	ir	per	jė	zui	tų	baž	ny	čias	in	for	muo
si	me,	ko	kios	kon	kre	čios	pa	gal	bos	rei	kia.	
Mes	 tai	 pri	si	ė	mė	me	kaip	 iš	šū	kį	 ir	 da	bar	
svars	to	me,	 kaip	 jį	 kon	kre	čiai	 re	a	li	zuo	ti.	
Juk	ir	vals	ty	bės	mas	tu	esa	me	ra	gi	na	mi	iš	
pa	ra	mos	 ga	vė	jų	 pa	ga	liau	 tap	ti	 pa	ra	mos	
tei	kė	jais.	
	 Pro	vin	ci	jai	 lie	ka	 dar	 vie	nas	 svar	bus	
už	da	vi	nys	 –	 įsi	kur	ti	 Lat	vi	jo	je.	Keletas	
mūsų	provincijos	 narių	 lat	vių	 jau	 bai	gia	
jė	zui	tiš	ką	ug	dy	mą,	o	čia	dar	ne	tu	ri	me	sa
vo	na	mų.	Ta	ria	mės	su	Ry	gos	ar	ki	vys	ku	pu	
kar	di	no	lu	Ja	niu	Pu	jat	su,	kaip	Ry	go	je	bū	tų	
ga	li	ma	juos	įsteig	ti.
	 Bai	gian	tis	 ju	bi	lie	ji	niams	me	tams	per
žvelg	da	mi	 sa	vo	 apaš	ta	li	nę	veik	lą	ga	li	me	
kal	bė	ti	 apie	vai	sius,	 ku	riuos	 esa	me	ga	vę	
per	 tris	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 pra	di	nin	kus	 ir	
vi	sos	Baž	ny	čios	 šven	tuo	sius.	 Is	pa	ni	jos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	vie	na	me	iš	do	ku	men	tų	
įvar	di	jo	keturias	pa	grin	di	nes	do	va	nas,	ku
rio	mis	per	šiuos	šven	tuo	sius	esa	me	pra	tur
tin	ti.	T.
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Keturios 
dovanos

Kvie ti mas da ly vau ti 
Jėzaus mi si jo je
	 Jė	zaus	Drau	gi	ja	gims	ta	dėl	mi	si	jos	ir	
mi	si	jai.	Mi	si	ja	iš	ryš	kė	ja	pa	čio	je	pir	mų	jų	
bi	čiu	lių	ben	dro	sie	kio	pra	džio	je	ir	tam	pa	
jo	va	rik	liu.	 Ji	 su	buria	 juos	 į	gru	pę	kaip	
„drau	gus	Vieš	pa	ty	je“	ir	ska	ti	na	„gy	ven	ti	
ir	 skelb	ti,	kaip	da	rė	apaš	ta	lai“.	Pats	 se
niau	sias	 šios	mi	si	jos	 api	bū	di	ni	mas	 yra	
padėti sieloms.	 „Pa	dė	ti,	 o	 ne	 pri	vers	ti,	
kad	 kiek	vie	nas	 žmo	gus	 Jė	zų	Kris	tų	 ir	 jo	
Evan	ge	li	ją	pri	im	tų	kaip	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną	
ir	leis	tų	si	jo	ug	do	mas“.	Ig	na	cui	mi	si	ja	pir
miau	sia	yra	pa	siun	ti	ny	bė,	ku	ri	įgy	ven	di
na	ma	ne	pa	vie	niui,	bet	bū	nant	Pa	siųs	to	jo	
bi	čiu	liu.	Jis	yra	mi	si	jos	Šei	mi	nin	kas,	o	ne	
mes.	Ją	vyk	dy	da	mi	esa	me	ne	sa	va	ran	kiš	ki	
dar	bi	nin	kai,	o	vei	kia	me	su	juo	ir	pa	gal	jo	
Dva	sią. 

Pa žin ti Kris tų per 
Dva si nes pra ty bas
	 Per	Dva	si	nes	pra	ty	bas	pa	žin	tas	Kris
taus	veikimo	būdas	Kon	sti	tu	cijo	se	mums	
tam	pa	re	a	lus	ir	kon	kre	tus.	Be	šios	meilės
iraistrosKristui,	ve	dan	čiam	mus	į	pa	sau	lį,	
jė	zui	tu	bū	ti	ne	įma	no	ma.	Ja	me	pra	si	de	da	ir	
bai	gia	si	mū	sų	pa	šau	ki	mas.	Įgy	ven	di	na	me	
ne	vien	ko	kią	nors	idė	ją,	pro	gra	mą	ar	hu
ma	niš	ką	pla	ną.	Pir	miau	sia	se	ka	me	pas	kui	
jį,	ku	ris,	ži	no	ma,	tu	ri	sa	vo	už	mo	jį	–	rū	pin
tis	vi	so	pa	sau	lio	iš	ga	ny	mu.	Už	pasaulį	jis	
iš	mei	lės	 ati	da	vė	 sa	vo	gy	vy	bę.	Ši	mei	lė	
ap	ima	vi	są	 žmo	ni	ją	 ir	 ypač	 jaut	ri	 tiems,	
kurie	ta	po	ne	mei	lės	au	ko	mis.	Ji	pa	si	reiš
kia	ir	rū	pes	čiu	mū	sų	bi	čiu	liais,	kaip	ir	mes	
at	si	lie	pu	siais	į	tą	pa	tį	kvie	ti	mą.	

Die vas aukš čiau už vis ką
	 Pir	mo	ji	do	va	na,	iš	ku	rios	ky	la	Drau	gi
ja	ir	mes	jo	je,	–	tai	mū	sų	pir	mų	jų	bi	čiu	lių	
ti	kė	ji	mas	Die	vą,	 į	 ku	rį	 jie	 krei	pė	si	 kaip	
į	 „mū	sų	Kū	rė	ją	 ir	Vieš	pa	tį“	 –	 tą,	 ku	ris	
pa	sau	ly	je	yra	re	a	lus,	vei	kian	tis,	ak	ty	vus;	
Die	vą,	 ku	ris	 trokš	ta	 lais	vai	 ben	drau	ti	 su	
kū	ri	niais	ir	per	juos	at	nau	jin	ti	pa	sau	lį;	Die
vą	–	Jė	zaus	Drau	gi	jos	Kū	rė	ją	ir	Vieš	pa	tį.	
Tai	kvie	ti	mas	į	tik	ro	vę	žvelg	ti	ir	ją	ver	tin	ti	
Die	vo	po	žiū	riu,	o	ne	pa	gal	mū	sų	–	daž	nai	
siau	rus	–	ap	skai	čia	vi	mus.

Bi čiu lys tė
	 Pir	mo	ji	Die	vo	ini	cia	ty	va	Ig	na	cui,	Ksa
ve	rui	ir	Fa	be	riui	pa	si	reiš	kė	su	buriant	juos	į	
krū	vą	ir	to	liau	vis	la	biau	vie	nijant.	Iš	skir	ti
nis	pir	mų	jų	bi	čiu	lių	bruo	žas	yra	tas,	kad	jie	
su	da	rė	grupę:	tai	Kūnomistika,	anks	tes	nė	
už	for	ma	lų	Drau	gi	jos	įstei	gi	mą	ir	tapusi	jos	
pa	grin	du.	Ši	šir	džių	vie	ny	bė	su	Kris	tu	mi	
ir	 jo	mi	si	ja,	 tar	pu	sa	vio	mei	lė	 ir	 rū	pes	tis	
vie	nas	ki	tu,	su	si	vo	ki	mas	ir	pa	klu	si	mas	au
to	ri	te	tui,	iš	si	sklai	džius	pa	sau	ly	je	jiems	bus	
at	skai	tos	taš	kas	ir	va	ro	mo	ji	apaš	ta	la	vi	mo	
jė	ga.	Taip	ste	buk	las	taps	įma	no	mas	–	jie	
vi	si,	 bū	da	mi	 to	kie	 skir	tin	gi	 sa	vo	 kil	me,	
kul	tū	ra,	 tem	pe	ra	men	tu,	 su	da	rys	 vie	ną	
Kū	ną,	 sie	kian	tį	 įgy	ven	di	nti	Die	vo	 sva	ją	
pa	sau	ly	je.

T.
	V
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	 Šian	dien	 tu	ri	me	ge	rą	 pro	gą	 pa	dė	ko	ti	
Vieš	pa	čiui	už	tai,	kad	jū	sų	Drau	gi	jai	da
vė	to	kius	šven	tus	ir	ypa	tin	go	apaš	ta	li	nio	
po	lė	kio	 ku	pi	nus	 vy	rus	 kaip	 šv.	 Ig	na	cas	
Lo	jo	la,	 šv.	 Pran	ciš	kus	Ksa	ve	ras	 ir	 pal.	
Pet	ras	Fa	be	ris.	Tai	jū	sų	Tė	vai	ir	Drau	gi	jos	
Įkū	rė	jai.	 Ju	bi	lie	ji	niais	me	tais	 ge	ra	 šiuos	
žmo	nes	pri	si	min	ti	su	pa	dė	ka,	žvel	giant	į	
juos	kaip	jū	sų	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	ir	apaš
ta	li	nės	veik	los	kel	ro	džius.
	 Šv.	 Ig	na	cas	 pir	miau	sia	 bu	vo	Die	vo	
žmo	gus.	 Tar	nys	tė	 kuo	 di	des	nei	 Die	vo	

 Ju bi lie ji nių Jė zaus Drau gi jos me tų, mi nint šv. Pran ciš
kaus Ksa ve ro ir pal. Pet ro Fa be rio 500ąsias gimimo bei šv. 
Ig na co Lo jo los 450ąsias mir ties me ti nes, kul mi na ci ja įvy ko 
ba lan džio 22 d. Ro mo je, Šv. Pet ro ba zi li ko je. Po šv. Mi šių į 
gau siai su si rin ku sius Jė zaus Drau gi jos, Krikš čio niš ko  gy ve
ni mo ben druo me nių bei Mal dos apaš ta la vi mo bū re lių na rius, 
jė zui tų mo ky mo įstai gų ir aka de mi nių ins ti tu ci jų auk lė ti nius 
bei dės ty to jus, į jė zui tų ben dra dar bius ir bi čiu lius krei pė si 
Šven ta sis Tė vas Be ne DIK Tas XVI.

gar	bei	 už	ėmė	 svar	biau	sią	 vie	tą	 jo	 gy	ve
ni	me.	 Ig	na	cas	 pa	si	žy	mė	jo	 ir	 ypa	tin	gu	
pa	mal	du	mu	 –	 Eu	cha	ris	ti	ja	 jam	 bu	vo	
kiek	vie	nos	 die	nos	 šer	dis	 ir	 vir	šū	nė.	Ne
ga	li	bū	ti	pra	ras	ta	ar	pa	mirš	ta	 tai,	kaip	šį	
bran	gų	dva	si	nį	pa	vel	dą	 jis	per	da	vė	sa	vo	
mo	ki	niams.	Kaip	tik	dėl	to,	kad	šv.	Ig	na
cas	yra	Die	vo	žmo	gus,	jis	tam	pa	iš	ti	ki	mu	
sa	vo	Baž	ny	čios	–	gar	bin	go	sios	Vieš	pa	ties	
su	ža	dė	ti	nės	bei	ti	kin	čių	jų	mo	ti	nos	–	tar	nu.	
Iš	jo	troš	ki	mo	tar	nau	ti	Baž	ny	čiai	kaip	ga
li	ma	nau	din	giau	bei	veiks	min	giau	gi	mė	ir	
ypa	tin	gas	–	klus	nu	mo	po	pie	žiui	–	įža	das,	

neMenKInTI užMoJo
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ku	ris,	 anot	 Ig	na	co,	 yra	 „mū	sų	 pir	mi	nė	
prie	žas	tis	ir	pa	grin	dų	pa	grin	das“.
	 Bran	gūs	jė	zui	tai,	te	gul	baž	ny	tiš	ku	mas,	
toks	bū	din	gas	Jė	zaus	Drau	gi	jai,	 ir	 to	liau	
iš	lie	ka	ju	my	se	ir	jū	sų	apaš	ta	li	nė	je	veik	lo
je,	kad	jūs	ga	lė	tu	mė	te	iš	ti	ki	mai	at	si	liep	ti	į	
sku	biau	sius	šian	die	nos	Baž	ny	čios	po	rei
kius.	No	rė	čiau	at	kreip	ti	dė	me	sį	į	vie	ną	iš	
jų.	Per	te	olo	gi	ją	ir	fi	lo	so	fi	ją	–	dvi	tra	di	ci
nes	Jė	zaus	Drau	gi	jos	apaš	ta	la	vi	mo	sri	tis,	
apiman	čias	ir	kul	tū	ri	nį	paveldą,	–	būtina	
už	megz	ti	dia	lo	gą	su	mo	der	ni	ą	ja	kul	tū	ra,	
ku	ri,	 da	ry	da	ma	 iš	 tie	sų	 di	de	lę	 pa	žan	gą	
moks	le,	yra	la	bai	stip	riai	vei	kia	ma	po	zi	ty
viz	mo	ir	ma	te	ria	liz	mo.	Svei	kin	u	pa	stan	gas	
tin	ka	mai	 ben	dra	dar	biau	jant	 su	 ki	to	mis	
Baž	ny	čios	 struk	tū	ro	mis	 kul	tū	rą	 pa	grįs	ti	
evan	ge	li	nė	mis	ver	ty	bė	mis.	Tai	rei	ka	lau	ja	
rimto	kul	tū	ri	nio	ir	dva	si	nio	pa	si	ren	gi	mo.	
Štai	ko	dėl	šv.	Ig	na	cas	nu	ma	tė	il	gą	jau	nų	jų	
jė	zui	tų	 ug	dy	mo	 ir	 studijų	kelią.	Ma	tant,	
kaip	su	dė	tin	gai	plė	to	ja	si	šiuo	lai	ki	nė	kul	tū
ra,	šią	tra	di	ci	ją	de	rė	tų	iš	lai	ky	ti	ir	stip	rin	ti.	
	 Ki	tas	di	dis	šv.	Ig	na	co	rū	pes	tis	–	krikš
čio	niš	kas	jau	ni	mo	auk	lė	ji	mas	ir	ug	dy	mas.	
Štai	ko	dėl	jis	stei	gė	ko	le	gi	jas,	ku	rios,	jam	
mi	rus,	pa	pli	to	Eu	ro	po	je	ir	vi	sa	me	pa	sau
ly	je.	Mie	li	jė	zui	tai,	tęs	ki	te	šį	la	bai	gra	žų	
apaš	ta	la	vi	mą,	 nie	ka	da	 ne	su	men	kin	da	mi	
sa	vo	Įkū	rė	jo	už	mo	jo.
	 Kal	bė	da	mas	 apie	 šv.	 Ig	na	cą,	 ne	ga	liu	
pa	mirš	ti	ir	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro,	ku	rio	
500ąsias	gi	mi	mo	me	ti	nes	mi	nė	jo	me	ba
lan	džio	7	d.	Šių	dvie	jų	žmo	nių	gyvenimo	
keliai	įsta	būs	ne	tik	tuo,	kad	daž	nai	kry
žiuo	da	vo	si	tarp	Pa	ry	žiaus	ir	Ro	mos,	–	abu	
jie,	ne	pai	sant	jų	skir	ty	bių,	gy	ve	ni	me	bu	vo	
vei	kia	mi	 ir	 stip	ri	na	mi	 vie	no	 ir	 to	 pa	ties	
troš	ki	mo,	 ga	lė	tu	me	 sa	ky	ti,	 vie	nos	 ir	 tos	
pa	čios	aist	ros	–	kas	dien	teik	ti	vis	di	des	nę	
gar	bę	Tre	jy	bės	Die	vui	ir	skelb	ti	Kris	taus	
Evan	ge	li	ją	jos	ne	pa	žįs	tan	tiems.	Svar	biau
sia	šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro,	ku	rį	gar	bu	sis	
ma	no	pirm	ta	kas	Pi	jus	XI	pa	skel	bė	„ka	ta	li
kiš	kų	mi	si	jų	glo	bė	ju“,	mi	si	ja	bu	vo	„at	ver	ti	
nau	jus	 ke	lius“	Evan	ge	li	jai	 „di	džiu	lia	me	

Azi	jos	že	my	ne“.	Tik	10	me	tų	te	tru	kęs	jo	
apaš	ta	la	vi	mas	pa	si	ro	dė	nuostabiai	vai	sin
gas	–	per	ke	tu	ris	su	pu	se	Drau	gi	jos	eg	zis
ta	vi	mo	am	žių	dau	gy	bė	jau	nų	jė	zui	tų	ta	po	
mi	sio	nie	riais.	Iki	da	bar	di	džio	sio	se	Azi	jos	
že	my	no	 ša	ly	se	 šv.	 Pran	ciš	kus	Ksa	ve	ras	
te	bė	ra	mi	sio	nie	riš	kos	veik	los	pa	vyz	dys.
	 Tuo	met,	 kai	 Pran	ciš	kus	 Ksa	ve	ras	
dar	ba	vo	si	Ry	tų	 kraš	tuo	se,	 pa	lai	min	ta	sis	
sa	vo	jie	tis	 Pet	ras	 Fa	be	ris,	 jo	 bi	čiu	lis	 ir	
ben	dra	žy	gis	nuo	Pa	ry	žiaus	lai	kų,	gi	męs	1506	
m.	 ban	džio	 13	d.,	 at	li	ko	mi	si	ją	Eu	ro	pos	
kraš	tuo	se,	kur	ti	kin	tys	krikš	čio	nys	troš	ko	
tik	ros	Baž	ny	čios	re	for	mos.	Jis	bu	vo	la	bai	
kuk	lus	ir	jaut	rus	žmo	gus,	gy	ve	nęs	itin	in
ten	sy	vų	vi	di	nį	gy	ve	ni	mą.	Ka	dan	gi	Fa	be	ris	
su	ge	bė	da	vo	su	si	bi	čiu	liau	ti	su	pa	čiais	įvai
riau	siais	žmo	nė	mis,	 į	Drau	gi	ją	pri	trau	kė	
daug	jau	nuo	lių.	Sa	vo	ne	il	gą	gy	ve	ni	mą	jis	
pra	lei	do	dau	giau	sia	Vo	kie	ti	jo	je,	kur	po	pie
žiaus	Pau	liaus	III	įga	lio	tas	da	ly	va	vo	dis
ku	si	jo	se	su	Re	for	ma	ci	jos	ša	li	nin	kais,	savo	
misija	pui	kiai	įgy	ven	din	da	mas	klus	nu	mo	
po	pie	žiui	 įža	dą	 ir	 tap	da	mas	 įkve	pian	čiu	
pa	vyz	džiu	vi	siems	jė	zui	tams.
	 Bran	gūs	 drau	gi	jos	 tė	vai	 ir	 bro	liai,	
šian	dien	jūs	itin	pa	mal	džiai	žvel	gia	te	į	Pa
lai	min	tą	ją	Mer	ge	lę	Ma	ri	ją,	pri	si	min	da	mi,	
kad	1541	m.	ba	lan	džio	22	d.	Ig	na	cas	ir	jo	
pir	mie	ji	 ben	dra	žy	giai	 da	vė	 iš	kil	min	gus	
įža	dus	prie	Ma	ri	jos	pa	veiks	lo	Šv.	Pau	liaus	
ba	zi	li	ko	je	už	Romos	miesto	sie	nų.	Te	gul	
Ma	ri	ja	 ir	 to	liau	 rū	pi	na	si,	kad	kiek	vie	nas	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rys,	vis	 la	biau	pa	nė
šė	da	mas	 į	 nu	kry	žiuo	tą	jį	Kris	tų,	 ga	lė	tų	
da	ly	vau	ti	ir	jo	Pri	si	kė	li	me.	
	 Jums	ir	vi	siems	jū	sų	dva	si	nės	šei	mos	
na	riams	su	teik	da	mas	Apaš	ta	li	nį	pa	lai	mi
ni	mą	už	tik	ri	nu,	kad	 ir	 to	liau	pri	si	min	siu	
jus	sa	vo	mal	do	se.	

Iš prancūzų k. vertė 
Jūratė Grabytė
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	 Kiek	vie	no	je	kul	tū	ro	je	įsi	ga	lin	tys	tam	tik	ri	
šven	tų	jų	ste	re	o	ti	pai	kar	tais	ska	ti	na	kon	kre	tų	
as	me	nį	ver	tin	ti	vie	na	ša	liš	kai	ar	net	klai	din	gai:	
ma	to	me	tai,	ką	no	ri	me,	ar	ba	tai,	ką	ma	no	me	
pri	va	lą	įžvelg	ti,	to	dėl	daž	nai	ne	pa	ste	bi	me,	kas	
šven	ta	ja	me	ori	gi	na	lu,	ne	įpras	ta...	
	 Luisas	Gon	cal	vesas	 da	Ca	ma	ra	 pa
li	ko	 die	no	raš	tį,	 ap	iman	tį	 še	šis	 1555	m.	
mė	ne	sius.	 Ja	me	 už	ra	šy	ti	 pa	ste	bė	ji	mai	
apie	Ig	na	cą	Lo	jo	lą,	su	ku	riuo	su	si	tik	da	vo	
be	veik	 kiek	vie	ną	 die	ną.	Šio	 die	no	raš	čio	
teks	tas,	 pa	va	din	tas	 „Pri	si	me	nant	 Ini	gą“	
(Remembering Inigo),	 ne	se	niai	 iš	spaus
din	tas	 vie	na	me	 lei	di	ny	je	 an	glų	kal	ba.	 Iš	
su	si	ža	vė	ji	mo	ku	pi	nų	da	Ca	ma	r	os	už	ra	šų	
iš	ky	la	 vi	du	ram	žiams	 bū	din	gas	 šven	to	jo	
ir	 vie	nuo	li	jos	 vy	res	nio	jo	 pa	veiks	las.	Tai	
itin	pa	mal	dus	ir	vos	ne	mis	ti	nės	iš	min	ties	
ku	pi	nas	žmo	gus.	Anot	da	Ca	ma	r	os,	Ig	na

John W. O’Ma ley, SJ

Ypa tin gas Ig na co 
vei ki mo bū das

cas	bu	vo	la	bai	su	si	rū	pi	nęs	ben	druo	me	nės	
draus	me	ir	pa	žan	ga	tų	žmo	nių,	ku	rie	nau
do	sis	 jo	 pa	ta	ri	mais,	 nes	 jis	 pats	 gy	ve	no	
to	kį	 įtemp	tą	 dva	si	nį	 gy	ve	ni	mą,	 kad	 net	
„val	gy	da	vo	taip,	lyg	ne	val	gy	tų“.	
	 Straips	nis	 „Pri	si	me	nant	 Ini	gą“	 at
sklei	džia	to	kias	šven	to	jo	sa	vy	bes,	ku	rios	
šian	dien	pa	trauk	lios	ne	kiek	vie	nam,	ta	čiau	
tai	ne	ste	bi	na	 ty	ri	nė	to	jo,	 skai	tan	čio	vi	du
ram	žių	ha	giog	ra	fų	raš	tus.
	 Nors	ir	ga	lė	tu	me	kves	tio	nuo	ti	tai,	kaip	
da	Ca	ma	ra	pri	ima	ir	ver	ti	na	Ig	na	cą,	jo	pa
sa	ko	ji	mo	tik	ru	mas	abe	jo	nių	ne	ke	lia.	Dėl	
to	 šis	 die	no	raš	tis	 yra	 ver	tin	gas	 is	to	ri	nis	
do	ku	men	tas.	Ki	ta	 ver	tus,	 tai,	 ko	 da	Ca
ma	ra	ne	pa	mi	nė	jo,	mums	gal	būt	svar	biau	
už	tai,	ką	jis	už	ra	šė,	–	jis	ne	pa	ste	bi	to,	kas	
ne	ati	ti	ko	tuo	me	tu	vy	ra	vu	sio	ste	re	o	ti	pi	nio	
šven	tų	jų	 įvaiz	džio.	Žvel	giant	 iš	 ke	tu	rių	
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šim	tų	 pen	kias	de	šim	ties	me	tų	 per	spek
ty	vos,	 dau	ge	liu	 po	žiū	rių	 Ig	na	cas	 at	ro	do	
reikš	min	ges	nis,	nes	me	tė	iš	šū	kį	tam,	kuo	
rė	mė	si	 nu	si	sto	vė	ju	si	 to	me	to	 sam	pra	ta,	
šven	tu	mą	ta	pa	ti	nu	si	su	pa	nie	ka	pa	sau	liui.	
	 Mū	sų	die	no	mis	ne	dau	ge	lis	už	si	ė	mi	mų	
lai	ky	ti	ni	 pa	sau	lie	tiš	kes	niais	 už	 vie	šų	jų	
ry	šių	or	ga	ni	za	vi	mą,	o	kaip	tik	Ig	na	cas	ir	
bu	vo	 vie	šų	jų	 ry	šių	 eks	per	tas.	 Jis	mo	kė	
jė	zui	tus	ne	si	dro	vė	ti	pa	pa	sa	ko	ti	jam	apie	
sa	vo	 lai	mė	ji	mus.	 To	li	mų	 kraš	tų	mi	sio
nie	rius	ra	gin	da	vo	ra	šy	ti	ne	tik	apie	sa	vo	
tar	nys	tę,	 bet	 ir	 itin	pa	sau	lie	tiš	ko	mis	 te
mo	mis,	pa	vyz	džiui,	„ko	kio	il	gu	mo	tuo	se	
kraš	tuo	se	yra	die	na	va	sa	rą	ir	žie	mą“,	apie	
au	ga	lus	bei	gy	vū	nus	 ir	apie	„vis	ką,	kas	
at	ro	do	 ne	pa	pras	ta“.	 Jis	 no	rė	jo	 pa	ro	dy	ti	
šiuos	 laiš	kus	 ap	lin	ki	niams,	 ti	kė	da	ma	sis	
lai	mė	ti	 Drau	gi	jai	 jų	 su	si	do	mė	ji	mą	 bei	
prie	lan	ku	mą.
	 Kai	jė	zui	tai	ėmė	si	steig	ti	mo	kyk	las,	jie	
pel	nė	 žmo	nių	 pa	lan	ku	mą,	 pa	si	tar	na	vu	sį	
ir	ki	tam	tiks	lui	–	ati	da	ry	ti	ga	li	mų	rė	mė	jų	
du	ris.	 Pats	 Ig	na	cas	 bel	dė	si	 į	 šias	 du	ris,	
tap	da	mas	tuo,	ką	mes	šian	dien	va	din	tu	me	
įmo	nės	plėt	ros	ar	ba	pa	žan	gos	va	dy	bi	nin
ku.	Drau	gi	jo	je	jis	pa	tvir	ti	no	to	kį	fi	nan	si	nės	
pa	ra	mos	 ieš	ko	ji	mo	mo	de	lį,	 ku	ris	 an	glų	
is	to	ri	ką	Ol	we	ną	Huf	to	ną	apie	Ig	na	co	lai	kų	
jė	zui	tus	 pa	ska	ti	no	 ra	šy	ti	 kaip	 apie	 „pir
muo	sius	 pro	fe	sio	na	lius	fi	nan	si	nių	 fon	dų	
tel	kė	jus“.	
	 Gy	ve	ni	mo	pa	bai	go	je,	 jė	zui	tams	 tvir
čiau	 įsi	kū	rus	Ro	mo	je,	 Ig	na	cas	 pra	dė	jo	
ieš	ko	ti	rė	mė	jų	Drau	gi	jos	baž	ny	čiai	mies	to	
cen	tre	 sta	ty	ti.	 Jis	 pats	ma	tė	 ir	 pa	tvir	ti	no	
di	džiu	lio	 pa	sta	to	 pla	nus	 ir	 tur	būt	 bu	vo	
pa	ten	kin	tas,	 kai	 1554	m.	 at	ro	dė,	 kad	
Mi	ke	landže	las	 ga	li	 tap	ti	 jo	 ar	chi	tek	tu.	
Nors	 Jė	zaus	 baž	ny	čią	 (Il Jezu)	 –	 vie	ną	
svar	biau	sių	mo	der	nių	jų	 lai	kų	baž	ny	ti	nių	
pa	sta	tų	–	kar	di	no	las	Alek	san	dras	Far	nesas	
jė	zui	tams	(ir	sa	vo	šei	mos	gar	bei)	pa	sta	tė	
tik	pra	ėjus	ke	le	tui	me	tų	po	Ig	na	co	mir	ties,	
tu	ri	me	pa	grin	do	ma	ny	ti,	kad	Ig	na	cas	bū	tų	
bu	vęs	pa	ten	kin	tas	šia	di	din	ga	baž	ny	čia.

	 Ig	na	cui	rei	kė	jo	pi	ni	gų	ir	ki	tiems	pa
sta	tams,	pa	vyz	džiui,	kad	Ro	mo	je	įsi	kū	rę	
jė	zui	tai	tu	rė	tų	vi	lą,	ku	rio	je	ga	lė	tų	pail	sė	ti	
ir	at	gau	ti	jė	gas.	Vi	lą?!	Na	mą	už	mies	ty	je?!	
Šv.	Ka	ro	lis	Bo	ro	mė	jus,	jau	nes	nis	ir	daug	
tur	tin	ges	nis	 Ig	na	co	 am	ži	nin	kas,	 sa	vo	
mo	ki	niams	nie	ka	da	ne	bū	tų	lei	dęs	to	kios	
pra	ban	gos.	Vi	la	 bu	vo	 per	ka	ma	 ste	bint	
tra	di	ci	niams,	„ne	šio	pa	sau	lio“,	šven	tie
siems,	ku	rie	pa	gal	to	me	to	pa	pro	čius	itin	
griež	tai	el	gė	si	su	sa	vo	kū	nu.	Šiuo	po	žiū	riu	
Ka	ro	lis	Bo	ro	mė	jus	sau	bu	vo	ne	gai	les	tin
gas.
	 At	si	ver	ti	mo	pra	džio	je	Ig	na	cas	ėmė	si	
griež	tų	at	gai	lų,	ta	čiau	lai	kui	bė	gant	nuo	
jų	nu	to	lo	ir	ga	liau	siai	Drau	gi	jos na	riams	
Kon	sti	tu	ci	jo	se	nu	ro	dė	sa	vo	kū	nu	rū	pin	tis	
ir	jį	my	lė	ti.	Jė	zui	tų	ins	ti	tu	ci	jų	vy	res	nie
siems	lie	pė	nuo	lat	sam	dy	ti	gy	dy	to	ją	stu
den	tams	ir	jė	zui	tų	fa	kul	te	tui.
	 Vi	du	ram	žių	šven	tu	mo	ide	a	las	–	kraš
tu	ti	nė	„šven	to	ji	kvai	ly	bė“.	Ta	čiau	Ig	na
cas	Kon	sti	tu	ci	jo	se	 rei	ka	la	vo	ne	 šven	tos	
kvai	ly	bės,	o	nuo	sai	ku	mo	–	val	gant,	ge
riant,	mie	gant,	 dir	bant,	 rū	pi	nan	tis	 sa	vo	
svei	ka	ta	 ir	 net	gi	 ski	riant	 lai	ko	mal	dai.	
Aiš	kin	da	mas	Kon	sti	tu	ci	jas, jis	tai	nu	ro	dė	
kaip	nor	mą	(tai	syk	lę),	kaip	vi	du	rio	ke	lią	
tarp	 ri	go	riz	mo	 (griež	tu	mo)	 ir	 lak	si	zmo	
(laisvumo).
	 Ypač	 ste	bi	na	 tai,	 kad	 Ig	na	cas	 sa	vo	
įsteig	toms	mo	kyk	loms	 itin	 leng	vai	 pri
tai	kė	 vi	sus	 hu	ma	nis	ti	nio	 ug	dy	mo	 kom
po	nen	tus.	Tai	 reiš	kė,	kad	di	dži	ą	ją	 lai	ko	
da	lį	 jė	zui	tai	 pra	leis	 ne	 klau	syk	lo	se	 ar	
sa	kyk	lo	se,	o	pa	sau	lie	ti	nė	je	ap	lin	ko	je,	tai	
yra	mo	kyk	lų	kla	sė	se.	Be	to,	dau	gu	ma	jų	
dės	tys	ne	Bib	li	ją	ar	Baž	ny	čios	tė	vų	pa	li	ki
mą,	o	pa	go	niš	ką	li	te	ra	tū	rą,	tai	yra	ro	mė	nų	
ir	grai	kų	kla	si	kus,	pa	teik	da	mi	juos	ne	tik	
kaip	iš	kal	bos	pa	vyz	džius,	bet	kaip	kū	ri
nius,	per	duo	dan	čius	mo	ra	li	nę	ir	dva	si	nę	
ži	nią.	Nie	ka	da	 apie	Kris	tų	 ne	gir	dė	ju	sių	
žmo	nių	raš	tuo	se	jė	zui	tai	 ieš	ko	jo	to,	kas	
ne	pri	eš	ta	rau	ja	krikš	čio	ny	bei.
	 Su	pran	ta	ma,	edu	ka	ci	nė	pro	gra	ma	bu	vo	
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su	da	ry	ta	sie	kiant	ug	dy	ti	ge	rus	krikš	čio	nis,	
ta	čiau	to	siek	ta	ne	tie	sio	giai.	1551	m.	sa	vo	
sek	re	to	riui	Po	lan	cui	Ig	na	cas	nu	ro	dė	pa
ra	šy	ti	laiš	ką,	pa	aiš	ki	nan	tį	jė	zui	tams,	ką	
tu	rė	tų	 at	lik	ti	mo	kyk	los.	 Po	lan	co	 raš	te	
nu	ro	dy	ta	15	prie	žas	čių,	dėl	ku	rių	jė	zui
tai	tu	ri	at	si	dė	ti	dar	bui	mo	kyk	lo	se,	tačiau	
nė	žo	džiu	ne	už	si	me	nama	apie	tar	na	vi	mą	
Baž	ny	čiai	ar	ba	Baž	ny	čios	re	for	ma	vi	mą.	
Vie	to	j	 to	 su	si	tel	kia	ma	 į	 to	kius	 šio	 pa
sau	lio	 da	ly	kus,	 kaip	ma	te	ria	li	nės	 ba	zės	
so	cia	li	nei	veik	lai	rem	ti	kū	ri	mas	stei	giant	
li	go	ni	nes	ir	na	mus	naš	lai	čiams.	Taip	pat	
kal	ba	ma	apie	ga	li	my	bę	pa	leng	vin	ti	naš	tą	
tė	vams,	no	rin	tiems	iš	moks	lin	ti	sa	vo	vai
kus.
	 Jė	zui	tų	pe	da	go	gi	nė	sis	te	ma	gi	ria	ma	
už	 jos	 ge	bė	ji	mą	 ug	dy	ti	 ne	 vien	 ge	rus	
ga	ny	to	jus,	bet	ir	ge	rus	vals	ty	bės	tar	nau
to	jus,	jus	ti	ci	jos	pa	rei	gū	nus	ir	ki	tus	„už
iman	čius	 svar	bias,	 at	sa	kin	gas	 pa	rei	gas	
bei	tar	nau	jan	čius	vi	sų	ge	ro	vei“.	Ug	dy	mo	
sis	te	ma	 pa	dė	jo	 įgy	ven	din	ti	 Drau	gi	jos	
tiks	lą	–	tar	nau	ti	ben	dram	gė	riui.	Tai	Ig
na	cas	 įtei	si	no	 vie	nuo	li	jos	 sta	tu	te,	 ku	rį	
1550	m.	pa	tei	kė	tvir	tin	ti	po	pie	žiui.	Su
pran	ta	ma,	 Ig	na	cas	 iš	 es	mės	 tę	sė	krikš
čio	niš	ką	tra	di	ci	ją,	ta	čiau	sa	vo	se	kė	jams	
nu	ro	dė	sa	vi	tą,	jo	pa	ties	žo	džiais	ta	riant,	
„ypa	tin	gą	vei	ki	mo	bū	dą“.	
	 Die	vas	nuo	sta	bus	sa	vo	šven	tuo	siuo	se.	
Kiek	vie	nas	 iš	 jų	 ir	 kiek	vie	nas	 iš	mū	sų	
esa	me	uni	ka	lūs	ir	su	Die	vo	ma	lo	nės	do	va
no	mis	ben	dra	dar	biau	ja	me	 in	di	vi	du	a	liai.	
Nė	 vie	nam	 iš	 jų	 ir	 nė	 vie	nam	 iš	mū	sų	
ne	ga	li	ma	 tai	ky	ti	 ko	kios	 nors	 for	mu	lės.	
Šio	iš	skir	ti	nio	ma	lo	nės	vei	ki	mo,	pa	si	reiš
kian	čio	 kon	kre	čiuo	se	 žmo	nė	se,	 vi	su	ma	
yra	di	džiu	lis	ka	ta	li	ky	bės	 tur	tas,	kur	kas	
di	des	nis	 nei	 ka	te	kiz	mas	 ar	mo	ra	lės	 ko
dek	sas.	To	dėl	mes	mi	ni	me	šven	tuo	sius,	
to	dėl	 iš	kil	min	gai	 šven	čia	me	 450ąsias	
Ig	na	co	Lo	jo	los	mir	ties	me	ti	nes.	

Iš an glų k. ver tė 
t. Vid man tas Šim kū nas, SJ

Die ve, ap šviesk ir per keisk mus, kad 
siek da mi 

žmo giš ko jo gy ve ni mo pil nat vės ja me 
su ge bė tu me at spin dė ti

Ta vo vei dą taip kaip Jė zus.

At verk mū sų akis ir šir dis, 
kad ga lė tu me dar la biau pa žin ti, pa

mil ti, sek ti ir gy ven ti tuo, 
ku ris už mus mi rė ir pri si kė lė.

Die ve, tęsk ir už baik dar bą, 
ku rį pra dė jai, 

kad Ta vo Žo dis, ta pęs Kū nu, 
ne pa si lik tų vien mū sų žo džiuo se,

bet iš tie sų pri si kel tų
ir tap tų re gi mas

Ta vo ben dra dar bių gy ve ni me.



10

	 Ka	dan	gi	gy	ve	ni	me	daž	nai	pa	si	tai	ko	
įvai	riau	sių	įtam	pų,	nuo	mo	nių	ir	po	žiū
rių	skir	tu	mų,	lū	žių	ar	at	me	ti	mo,	žmo	nės	
nuo	lat	jau	čia	po	rei	kį	su	si	tai	ky	ti.	Ne	re	tai	
iš	ky	la	ir	bū	ti	ny	bė	su	si	tai	ky	ti	pa	tiems	su	
sa	vi	mi,	su	sa	vo	gy	ve	ni	mo	is	to	ri	ja.	Ta	čiau	
su	si	tai	ki	ni	mas	„ne	nu	kren	ta“	 iš	dan	gaus.	
Tai	sun	kus	pro	ce	sas,	nes	rei	ka	lau	ja	keis	ti	
po	žiū	rio	mas	te	lį,	 at	si	sa	ky	ti	 dalykų,	 prie	
kurių	esa	me	pri	si	ri	šę,	 ir	vi	sų	pir	ma	pra
dė	ti	keis	tis	pa	tiems.	Tai	ne	leng	va	už	duo
tis	ir	vie	nuo	li	joms,	ir	vi	sai	Baž	ny	čiai,	ir	
kiekvienam	jos	nariui.	
	 Krikš	čio	nys	ti	ki,	kad	Jė	zus,	kaip	žmo	
gus,	bu	vo	vi	siš	kai	su	si	tai	kęs	–	su	si	tai	kęs	
su	Die	vu,	su	sa	vi	mi	ir	su	vi	sa	kū	ri	ni	ja.	
Jis	pa	jė	gė	at	lai	ky	ti	gy	ve	ni	mo	prieš	ta	ra	vi
mus	bei	ab	sur	dą.	Ne	si	lei	do	pa	trau	kia	mas	
ku	rios	nors	par	ti	jos	ir	ne	iš	sky	rė	nė	vie	no	
žmo	gaus,	net	ir	ta	da,	kai	bu	vo	mu	ša	mas	ir	
kan	ki	na	mas.	Jė	zus	gy	ve	no	kaip	vi	sų	žmo
nių	drau	gas.	Jis	yra	vi	sų	mū	sų	bro	lis,	ieš
kan	tis	pa	kly	du	sio	jo.	Jis	tė	viš	kas,	bet	tuo	
pat	me	tu	aiš	kiai	nu	ro	do	gy	ve	ni	mo	kryp	tį	
bei	mū	sų	el	ge	sio	ri	bas.	To	kio	su	si	tai	ki	ni
mo	pa	grin	das	glū	di	jo	sū	nys	tė	je	–	Jė	zus	
jau	čia	si	 vi	siš	kai	 sau	gus	 sa	vo	Tė	ve.	 Šis	
Jė	zaus	švel	nu	mas	ir	drauge	griež	ta	iš	ti	ki
my	bė	prin	ci	pams	ža	vė	jo	Ig	na	cą,	no	rė	ju	sį	
juo	sek	ti.	
	 Pir	mo	ji	Dvasiniųpratybųsa	vai	tė	ypač	
kvie	čia	 su	tvar	ky	ti	 sa	vo	 gy	ve	ni	mą	 ir	 su	
vi	sais	 su	si	tai	ky	ti.	 Per	 ją	 siū	lo	ma	 at	ver	ti	
Die	vui	tam	si	ą	sias	sa	vo	as	mens	ir	gy	ve	ni

Mi si ja – su TaI KI nI Mas. 
Šv. Ig na co va rian tas

mo	pu	ses	ir	mels	ti	jį	su	tai	ki	ni	mo	do	va	nos.	
Ig	na	cas	mus	drą	si	na	kas	die	ne	me	di	ta	ci	ja.	
	 Jė	zaus	Drau	gi	ja,	ku	ri	 re	mia	si	Dvasi
nių pratybų	 dva	sin	gu	mu,	 ir	 vi	si	 jė	gų	 ir	
iš	min	ties	besise	miantys	 iš	 ig	na	ciš	ko	sios	
cha	riz	mos,	kaip	krikš	čio	nys,	pa	tys	pa	ty	rę	
su	tai	ki	ni	mą,	yra	įtrau	kia	mi	į	tai,	apie	ką	
apaš	ta	las	Pau	lius	sa	ko:	„Kris	taus	vie	to	je	
ei	na	me	 pa	siun	ti	nių	 pa	rei	gas,	 tar	si	 pats	
Die	vas	 ra	gin	tų	 per	mus.	Kris	taus	 var	du	
mal	dau	ja	me:	 „Su	si	tai	kin	ki	te	 su	Die	vu!“	
(2	Kor	5,	20).	
	 Ig	na	cas	 ra	gi	na	 drą	siai	 žvelg	ti	 į	 tai,	
kas	dar	ne	iš	spręs	ta,	į	ne	su	tai	kin	tas	mū	sų	
eg	zis	ten	ci	jos	 pu	ses	 ir	 taip	 įgy	ti	 vi	di	nę	
lais	vę.		 Anot	Ig	na	co,	svar	biau	sia	Jė	zaus	
drau	gų	už	duo	tis	ir	yra	su	tai	ki	ni	mas.	Pa
grin	di	nia	me	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 įsta	ty	me 
Formulainstituti,	pa	tvir	tin	ta	me	1550	m.,	
jis	įsak	miai	aiš	ki	na,	kad	ši	vie	nuo	li	ja	dėl	
Die	vo	gar	bės	tu	ri	im	tis	su	si	vai	di	ju	sių	jų	
su	tai	ki	ni	mo.
	 Apie	tai,	kaip	ig	na	ciš	ka	sis	dva	sin	gu
mas	ve	da	į	su	si	tai	ki	ni	mą,	iš	kal	bin	gai	by
lo	ja	jė	zui	to	Au	gus	ti	no	Bea	(1881–1968)	
gy	ve	ni	mo	 pa	vyz	dys.	Va	ti	ka	no	 II	 su	si
rin	ki	mo	iš	va	ka	rė	se	jau	be	veik	aš	tuo	nias
de	šimt	me	tį	 t.	Bea	po	pie	žius	Jo	nas	XI	II	
ne	ti	kė	tai	 pa	kė	lė	 kar	di	no	lu.	 Per	 vie	ną	
nak	tį	 iš	 ty	laus,	 kuk	laus	Bib	li	jos	moks
li	nin	ko,	 de	šimt	me	čius	 dir	bu	sio	 pa	gal	
Drau	gi	jos	 pa	sky	ri	mą,	 jis	 ta	po	 įta	kin	gu	
eku	me	ni	nio	 ju	dė	ji	mo	vei	kė	ju	Va	ti	ka	no	
II	 su	si	rin	ki	me.	 Jo	 gy	ve	ni	mo	už	duo	ti	mi	

Tikëjimo gyvenimas
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ta	po	 su	si	tai	ki	ni	mas	 su	 žy	dų	 re	li	gi	jos	
iš	pa	ži	nė	jais	 bei	 at	skir	to	mis	 krikš	čio	nių	
Baž	ny	čio	mis.	Rem	da	ma	sis	sa	vo	dva	si	ne	
patirtimi	 bei	 pro	fe	si	niu	 abie	jų	Šven	tojo	
Rašto	Tes	ta	mentų	 iš	ma	ny	mu	 ir	 de	šimt
me	čius	 pa	gal	 ge	riau	sią	 jė	zui	tų	 tra	di	ci	ją	
prak	ti	kuo	tu	ig	na	ciš	kuo	ju	mal	din	gu	mu,	jis	
su	ge	bė	jo	at	lai	ky	ti	tvy	ran	čią	įtam	pą.	Ka
dan	gi	bu	vo	pui	kus	sa	vo	sri	ties	ži	no	vas	bei	
ger	bia	mas	 žmo	gus,	 jam	pa	vy	ko	nu	ties	ti	
til	tus	per	bjau	rius	ski	ria	muo	sius	grio	vius	
ir	po	šimt	me	čius	tru	ku	sio	su	sve	ti	mė	ji	mo	
at	ras	ti	su	si	tai	ki	ni	mo	ke	lius.	Jis	mo	kė	jo	be	
bai	mės	žvelg	ti	į	tai,	kas	dar	ne	su	tai	kin	ta,	
ir	 ra	miai	 ar	tin	tis	 prie	 ki	tokių	 at	skir	ties	
vie	tų.	Ka	dan	gi	tvir	tai	rė	mė	si	Die	vu,	tu	rė	jo	
drą	sos	keis	tis	pats.	Taip	vie	nas	pa	gy	ve	nęs	
jė	zui	tas	pa	jė	gė	iš	ju	din	ti	Baž	ny	čią.
	 Su	si	tai	ki	ni	mas	vi	sa	da	yra	 ri	zi	kin	gas,	
nes	 jo	siek	da	mi	ne	ga	li	me	pa	si	lik	ti	„prie	
se	no“.	Su	si	tai	ki	ni	mui	 vi	sa	da	 rei	kia	 drą

sos	 ir	 ge	ro	 pa	grin	do,	 nes	 pa	si	kei	ti	mai	
at	ne	ša	 ne	tik	ru	mą,	 ke	lia	 bai	mę.	Kaip	 tik	
to	kį	pa	grin	dą	mums	su	tei	kia	po	zi	ty	vus	šv.	
Ig	na	co	pa	sau	lė	vaiz	dis,	at	si	sklei	džian	tis	
per	Dvasinespratybas.	
	 Sa	vo	 įpė	di	niui,	 ge	ne	ra	li	niam	Drau
gi	jos	 vy	res	nia	jam	 Pran	ciš	kui	 Bor	džai	
Ig	na	cas	ra	šė:	„Ne	lai	ky	ki	te,	kad	jū	sų	pa
šau	ki	mui	 yra	 sve	ti	mas	da	ly	kas	 im	tis	 ką	
nors	su	tai	kin	ti	su	jo	prie	ši	nin	ku“.	Tai	da
ry	ti	ga	li	tik	pa	tys	su	sa	vi	mi	ir	su	pa	sau	liu	
su	si	tai	kę	žmo	nės	–	Die	vo	vai	kai. 
     

PagalStephanoCh.Kesslerio,SJ,straipsnį
VokietijosjėzuitųprovincijosžurnaleJe	sui

ten,	2006/2

pa ren gė 
t. Vid man tas Šim kū nas, SJ

Kardinolas	Bea	su	popiežiumi	Jonu	XXIII,	br.	Roger	ir	Maxu	Thurianu	
Vatikano	II	susirinkime.	Nuotr.	iš	žurnalo	Jesuiten

Tikëjimo gyvenimas
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	 Re	ko	lek	ci	jos	–	vie	nas	iš	bū	dų	pra	tin	tis	
pa	si	ti	kė	ti	Die	vu,	 kai	 gy	ve	ni	me	 švie	su	 ir	
kai	ap	lin	kui	drie	kia	si	še	šė	liai.	No	rint	bū	ti	
tik	ram	prieš	Die	vą,	bū	ti	na	su	si	tai	ky	ti	ir	su	
sa	vo	še	šė	li	ne	pu	se...
	 Ty	la,	mal	dos	me	tas,	po	kal	biai	su	dva
sios	 pa	ly	dė	to	ju	 pa	de	da	 ge	riau	 su	vok	ti	
sa	ve	ir	pa	jus	ti	glau	des	nį	są	ly	tį	su	mū	sų	
gy	ve	ni	me	vei	kian	čiu	Vieš	pa	čiu.	Kai	die
nos	skli	di	nos	ty	los,	nu	tols	ta	kas	die	ny	bės	
su	maiš	tis	ir	at	si	ve	ria	gi	les	ni	mū	sų	as	me
ny	bės	sluoks	niai.	Tuo	met	ga	li	me	pa	jus	ti	
dė	kin	gu	mą	už	pa	tir	tus	bran	gius	da	ly	kus,	
džiaugs	mą	dėl	to,	kas	vyks	ta	mū	sų	gy	ve
ni	me,	kas	su	tei	kia	jam	ver	tės	ir	pras	mės.	
	 Ta	čiau	daž	nai	iš	ky	la	ir	tai,	kas	mus	sle
gia:	skau	dūs	ir	niū	rūs	pri	si	mi	ni	mai,	li	ki	mo	
smū	giai,	my	li	mų	žmo	nių	ne	tek	tys	ar	li	gos,	
iš	iru	sios	ar	ti	mos	drau	gys	tės,	vai	kų	ke	lia	mi	
rū	pes	čiai,	nuos	kau	dos	dar	bo	vie	tė	je...	Prieš	
akis	iš	ny	ra	mus	įskau	di	nę	ar	nu	vy	lę	žmo
nės.	Ir	pa	tys	pri	si	me	na	me	už	ga	vę	ar	įžei	dę	
ki	tus.	Ne	leng	va	pri	pa	žin	ti,	kad	 tai	–	 ir	gi	
mū	sų	gy	ve	ni	mo	da	lis.	Tad	ne	re	tai	gin	či
ja	mės	su	Die	vu,	ku	ris	lei	džia	tam	vyk	ti...

Joachim Hartmann, SJ

susitaikinimas 
ir atleidimas 
per rekolekcijas

	 Kaip	tik	tai	ir	bū	tų	ga	li	ma	pa	va	din	ti	
re	ko	lek	ci	jų	kul	mi	na	ci	ja:	da	bar	pri	va	lo	me	
ženg	ti	itin	svar	bų	žings	nį	–	at	leis	ti	ki	tiems	
ir	pa	tys	pri	im	ti	jų	at	lei	di	mą.	Mal	dos	„Tė
ve	mū	sų“	pra	šy	mas	tam	pa	itin	kon	kre	tus:	
„Ir	 at	leisk	mums	mū	sų	 kal	tes,	 kaip	 ir	
mes	 at	lei	džia	me	 sa	vo	 kal	ti	nin	kams“.	 Jį	
dar	ga	li	ma	pa	pil	dy	ti:	„Leisk	mums	ras	ti	
san	tai	ką	 ir	 ra	my	bę	 ten,	 kur	dar	ne	sa	me	
su	si	tai	ki	nę“.

Kaip vyks ta at lei di mas? 

 Pri pa žįs tant, kad yra da ly kų, už ku
riuos dar ne at leis ta.	Tai	–	pir	mas	žings
nis	at	lei	di	mo	ke	ly	je.	Jį	padarius,	ge	ro	kai	
at	lėgs	ta	–	juk	įtam	pa	daž	nai	ky	la	dėl	 to,	
kad	 iš	 vi	so	 ne	no	ri	me	ma	ty	ti,	 už	 ką	 dar	
ne	at	lei	do	me,	ar	ba	tie	siog	esa	me	įsi	ka	lę	į	
gal	vą,	kad	mū	sų	gy	ve	ni	me	vis	kas	klo	ja	si	
sklan	džiai,	be	jo	kių	pro	ble	mų.
 Įvar dy ti, už ką ne at leis ta, ir kreip tis į 
Die vą.	Pri	pa	ži	nus	šią	tik	ro	vę,	svar	bu	leis	ti	
kil	ti	jaus	mams	ir	pri	si	mi	ni	mams,	ku	riuos	
ji	pa	ža	di	na,	–	tuo	met	mū	sų	su	vo	ki	mas	bus	

Tikëjimo gyvenimas
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są	mo	nin	gas,	gi	lus	ir	stip	rus.	Tai	da	ro	me	ne	
dėl	to,	kad	sa	ve	dar	la	biau	įmurk	dy	tu	me,	
bet	steng	da	mie	si	vi	sus	ne	ma	lo	nius,	skaus
min	gus	ir	mus	te	be	var	gi	nan	čius	iš	gy	ve	ni
mus	bei	jaus	mus	iš	kel	ti	gy	dan	čion	Die	vo	
aki	vaiz	don	ir	vie	ny	tis	su	jo	iš	lais	vi	nan	čia	
jė	ga.
 Žmo gaus klai dos ne men ki na jo ver
tės. Jei	kas	mus	su	žei	dė	ar	stip	riai	nu	vy	lė,	
į	 to	kį	 žmo	gų	daž	nai	 ne	be	no	ri	me	 žvelg	ti	
kaip	į	gerb	ti	ną	as	me	nį.	Ta	čiau	pri	va	lo	me	
iš	mok	ti	at	skir	ti:	nors	šiuo	at	ve	ju	jis	pa	si	el
gė	ne	tei	sin	gai	ir	įžei	džia	mai,	as	mens	ver	tė	
ir	gar	bin	gu	mas	vis	tiek	iš	lie	ka.	
 Nuo šir du mas ir no ras at leis ti. „No	rė
čiau	tau	at	leis	ti,	bet	(dar)	ne	ga	liu“.	Šis	mo
men	tas	ypač	reikš	min	gas,	nes	kyla	no	ras	
at	leis	ti.	Jei	gu	tokio	no	ro	dar	ne	jau	čia	me,	
svar	bus	vien	pareikš	tas	nuo	šir	du	mas.	Tad	
ir	to	liau	pa	tar	ti	na	ty	lo	je	mels	tis,	kol	no	ras	
su	bręs.	
 Leis ti pa si reikš ti jaus mams. Kai	no
ri	me	at	leis	ti,	svar	bu	su	vok	ti,	kad	jaus	mų	
plot	mė	je	dar	nie	kas	ne	pa	si	kei	tė	–	ir	to	liau	
ga	li	me	jaus	ti	pyk	tį,	nu	si	vy	li	mą	ar	skaus
mą.	 Ne	si	sten	ki	me	 tų	 jaus	mų	 pa	keis	ti,	
ne	bi	jo	ki	me	 ne	ma	lo	nių	 po	jū	čių,	 ver	čiau	
at	ver	ki	me	juos	gy	dan	čiam	Die	vo,	no	rinčio	
tas	mū	sų	žaiz	das	iš	va	ly	ti	ir	mus	su	tai	kin	ti,	
ar	tu	mui.	
 Su tai kin tas ir pa guos tas Kris tu
je. Tai,	 kad	 kreip	da	ma	sis	 į	 Kris	tų	 esi	
jo	 su	pras	tas	 ir	 pri	im	tas,	 kad	 jau	ti	 jo	
guo	džian	tį	 ar	tu	mą	 ir	 ge	ru	mą	 ten,	 kur	
gy	ve	ni	me	 jau	tie	si	 la	biau	siai	 su	žeis	tas	
ir	dar	ne	su	si	tai	ki	nęs,	ir	tai,	kad	pra	de	di	
po	 tru	pu	tį	 sveik	ti,	 šv.	 Ig	na	cui	 yra	 vie
nas	 svar	biau	sių	 re	ko	lek	ci	jų	mo	men	tų.	
Ne	vel	tui	Dvasinėsepratybosejis	siū	lo:	
„Žvelg	ti	į	Kris	tų,	mū	sų	Vieš	pa	tįGuo	dė
ją,	ir	pa	ly	gin	ti	[gal	vo	jant],	kaip	drau	gai	
pa	pras	tai	guo	džia	vie	nas	ki	tą“.	

Iš vo kie čių k. ver tė 
t. Ani ce tas Ta mo šai tis, SJ

T.
	V
.	Š
im
kū
no
	n
uo
tr.



14

Tikëjimo gyvenimas

Pra noks tant 
vie nuo li nį ide a lą
Be pa lio vos mels ki tės (1 Tes 5, 17).

	 Be	veik	du	tūks	tan	čius	me	tų	krikš	čio
nys	 sa	vo	mal	dą	 ly	gin	da	vo	 su	 vie	nuo	lių	
mal	da,	 lai	ky	da	mi	ją	ide	a	lia,	nors	ir	klai
din	gai	 tą	 ide	a	lą	 su	pras	da	vo.	Anks	ty	vie	ji	
Baž	ny	čios	 tė	vai	 ir	 vi	du	ram	žių	 te	olo	gai	
kon	tem	plia	ty	vų	jį	Ma	ri	jos	gy	ve	ni	mą	ver	ti
no	kur	kas	la	biau	už	veik	lų	jį	Mor	tos.	Nors	
kon	tem	plia	ci	jai,	vie	nuo	li	niam	gy	ve	ni	mui	
pa	šauk	ti	ne	vi	si	žmo	nės,	 ta	čiau	 tai	bu	vo	
gy	ve	ni	mo	 ir	mal	dos	mas	te	lis	 vi	siems.	
Kiek	vie	nas	 bu	vo	 ska	ti	na	mas	 siek	ti	 to	
idea		lo,	 bent	 ret	sy	kiais	 at	si	trau	kiant	 nuo	
že	miš	kos	veik	los	ir	at	si	de	dant	vien	mal	dai.	
Kuo	il	giau	mel	die	si,	tuo	ge	riau.	
	 Ig	na	co	 lai	kais	 dva	si	nio	 gy	ve	ni	mo	
mo	ky	to	jai	 taip	 pat	 tei	gė,	 kad	mal	da	 yra	
ypa	tin	gas,	 net	 vie	nin	te	lis	 bū	das	 vie	ny	tis	
su	Die	vu,	o	vie	nuo	lių	mal	da	lai	ky	ta	pa	čia	
to	bu	li	au	sia.	Ta	čiau	 Ig	na	cas	ma	nė	ki	taip.	
Anot	jo,	mal	dos	truk	mė	nė	ra	pa	grin	di	nis	
ver	ti	ni	mo	mas	tas,	be	to,	ir	pa	ti	mal	da	–	ne	
vi	suo	met	pats	tin	ka	miau	sias	bū	das	vie	ny
tis	su	Die	vu.
	 Vi	siems	kar	tais	 rei	kia	 at	si	trauk	ti	 nuo	
dar	bų	 ir	 il	gė	liau	 pa	si	mels	ti,	 o	 kai	 ku	rie	

Dean Brackley, SJ

PASAULIETIŠKA 
MALDA

žmo	nės	pa	šauk	ti	mels	tis	dau	giau	ir	il	giau	
už	ki	tus,	ta	čiau	dau	gu	mai	tai	nei	įma	no	ma,	
nei	re	ko	men	duo	ti	na.	Šei	mos	tė	vus,	tar	nau
to	jus,	vi	suo	me	nės	vei	kė	jus	il	ga	kas	die	nė	
mal	da	 vers	tų	 ap	leis	ti	 svar	bias	 pa	rei	gas.	
Jei	gu	Die	vas	mus	pa	šau	kia	to	kiems	už	da
vi	niams,	jis	no	rė	tų,	kad	mal	da	pa	dė	tų	juos	
at	lik	ti,	o	ne	prie	šin	gai.	Ži	no	ma,	už	si	ė	mę	
žmo	nės	ga	li	pa	si	mo	ky	ti	iš	il	gai	be	si	mel
džian	čių,	 ta	čiau	vi	siš	kai	 ne	bū	ti	na	be	ato
dai	riš	kai	sek	ti	jų	pa	vyz	džiu.
	 Šiais	lai	kais	ma	žai	ką	vi	lio	ja	per	dė	tas	
mal	din	gu	mas.	Vie	nuo	li	nį	mal	dos	 bū	dą	
siū	ly	ti	ne	tu	rin	tiems	to	kio	pa	šau	ki	mo	–	ga
ran	ti	ja,	 kad	 vi	sai	 nu	slo	pin	si	me	 po	trau	kį	
mal	dai.	Kai	 rei	kia	 pa	si	tei	si	ni	mo,	 ko	dėl	
ne	si	mel	džia	me,	 ypač	 ge	rai	 pa	si	tar	nau	ja	
ne	pa	sie	kia	mas	ide	a	las.

Vie ni ji ma sis su Die vu 
per veik lią mei lę
Jei kas ma ne my li, lai ky sis ma no žo džio, 
ir ma no Tė vas jį my lės; mes pas jį at ei si
me ir ap si gy ven si me (Jn 14, 23).

 Contemplativusinactione.Tiks	liau	siai	
šis	 Ig	na	co	 po	sa	kis	 reikš	tų:	 susivienijęs
suDievujosiekdamasirvykdydamasjo
valią. Su	Die	vu	 vie	ni	ja	mės	 tuo	met,	 kai	
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sten	gia	mės	da	ry	ti,	ką	jis	no	ri.	Kar	tais	tai	
ga	li	bū	ti	mal	da,	ta	čiau	daž	niau	–	ki	to	kia	
veik	la.	Vie	nas	jė	zui	tas	Ig	na	cui	sa	kė	la	biau
siai	Die	vą	ran	dąs	vie	nat	vė	je	mąs	ty	da	mas	
ar	mels	da	ma	sis.	Ig	na	cas	su	klu	so:	„Ką	tai	
reiš	kia?	O	pa	gal	ba	 ar	ti	mui?	 Juk	 tai	 yra	
mū	sų	vei	ki	mo	bū	das“.
	 Coimb	ros	 jė	zui	tų	ko	le	gi	jos	ad	mi	nist
ra	to	rius	Ma	nu	e	lis	Go	din	has	 bu	vo	 la	bai	
su	si	krim	tęs.	Mo	kyk	los	ben	druo	me	nės	rei
ka	lai	jį	įvė	lė	į	smul	kme	niš	kus	kon	flik	tus,	
blaš	kiu	sius	dva	si	nį	gy	ve	ni	mą.	Ig	na	cas	jam	
pa	ra	šė	ma	lo	nų	laiš	ką	už	tik	rin	da	mas,	kad,	
pri	im	da	mas	 šį	 iš	si	blaš	ky	mą,	 jis	 iš	 tie	sų	
vie	ni	ja	si	 su	Die	vu	sa	vo	 tar	nys	tė	je:	„Toks	
iš	si	blaš	ky	mas	ga	li	 bū	ti	 ne	 tik	pri	ly	gin	tas	
bendrys	tei	 su	Die	vu	 jį	 kon	tem	pliuo	jant,	
bet	dar	la	biau	jam	pri	im	ti	nas,	nes	ky	la	iš	
veik	lios	ir	rū	pes	tin	gos	ar	ti	mo	mei	lės“.
	 Anot	Ig	na	co,	jei	gu	sten	gia	mės	vyk	dy	ti	
Die	vo	va	lią,	kas	die	ny	bės	 su	maiš	ty	je	vie
ni	ja	mės	su	Die	vu	taip	pat,	kaip	ir	at	si	dė	ję	
vien	mal	dai:	juk	nė	kiek	ne	ma	žiau	Die	vo	
ar	tu	mo	rei	kia	plau	nant	in	dus	ir	da	ly	vau	jant	
Eu	cha	ris	ti	jo	je,	vai	ruo	jant	mo	kyk	li	nį	au	to
bu	są	ir	vie	nu	mo	je	mel	džian	tis.	„Vi	sa,	ką	tik	
da	ry	tu	mė	te	žo	džiu	ar	dar	bu,	vi	sa	da	ry	ki	te	
Vieš	pa	ties	Jė	zaus	var	du,	per	 jį	dė	ko	da	mi	
Die	vui	Tė	vui“	(Kol	3,	17).	Jei	esa	me	įpra
tę	elg	tis	bū	tent	taip,	vi	sas	mū	sų	gy	ve	ni	mas	
yra	Die	vui	pa	tin	kan	ti	au	ka	(plg.	Rom	12,	
1–2),	o	vi	si	mū	sų	veiks	mai	tam	pa	sa	vo	tiš	ka	
mal	da.	
	 Šv.	To	mas	Ak	vi	nie	tis	 sa	kė:	 „Jei	 kal
bė	da	mas	 ar	 dirb	da	mas	 žmo	gus	 šir	dy	je	
grę	žia	si	 į	Die	vą,	 jis	mel	džia	si.	Kas	 vi	są	
sa	vo	gy	ve	ni	mą	nu	krei	pia	į	Die	vą,	nuo	lat	
mel	džia	si“.
	 Anot	šv.	Ig	na	co:	„Jei	dir	bant	ar	stu	di
juo	jant	min	tys	ky	la	Die	vop,	vis	ką	pa	lenk
da	mos	 jo	 tar	nys	tei,	 žmo	gus	mel	džia	si“.	
Ta	čiau	pri	va	lo	me	ras	ti	lai	ko	at	si	dė	ti	vien	
mal	dai.	„Su	tin	ku,	kad	dirb	ti	reiš	kia	mels
tis,	 bet	 jei	 dar	bas	 taps	vie	nin	te	le	mal	da,	
tai	su	kels	dva	si	nę	griū	tį“,	–	ra	šė	te	olo	gas	
Wal	te	ris	Burg	hardtas.

	 Skir	ti	 lai	ko	mal	dai	 –	 tai	 ne	reiš	kia	
veng	ti	 kas	die	nių	 pa	rei	gų.	Mal	da	 tu	rė	tų	
kil	ti	iš	veik	los	ir	ves	ti	į	veik	lą.	Je	ro	ni	mas	
Na	da	lis	jė	zui	tams	kal	bė	jo:	„Mąs	ty	mas	ir	
kon	tem	plia	ci	ja	yra	be	vai	siai,	 jei	ne	pa	ža
di	na	pra	šy	mo,	mal	din	go	troš	ki	mo	ar	no	ro	
ką	nors	veik	ti“.	Ta	čiau	Die	vą	žei	džia,	jei	
mal	da	 ar	 bet	 koks	 ki	tas	 re	li	gi	nis	 veiks
mas	nė	ra	pa	grįs	tas	mei	le.	 Jis	 ap	si	reiš	kia	
at	si	duo	dan	čia	mei	le,	 ku	rios	 ge	riau	sias	
pa	vyz	dys	 yra	 Jė	zus.	Kai	 vei	kia	me	 kaip	
jis,	Die	vas	su	si	vie	ni	ja	su	mu	mis	ir	vei	kia	
mu	my	se.	Sek	ti	Kris	tu	mi	šian	dien	–	tai	bū	ti	
kon	tem	plia	ty	viam	ko	vo	jant	už	tei	sin	ges	nį	
pa	sau	lį.

Iš si blaš ky mas ir 
su si tel ki mas
Jė zus pa kė lė akis į dan gų ir pra bi lo: „Aš 
ne pra šau, kad juos pa im tum iš pa sau lio, 
bet kad ap sau go tum juos nuo pik to jo“ 
(Jn 17, 15).

	 Ka	dan	gi	 iš	si	blaš	ky	mas	 ga	li	 žlug	dy	ti	
mal	dą,	mel	džian	tis	 rū	pes	čius	 ir	 svar	bius	
rei	ka	lus,	 kiek	 įma	no	ma,	 de	rė	tų	 pa	lik	ti	
nuo	ša	liau.	 (Vė	liau	 tuos	pa	čius	 rū	pes	čius	
ga	lė	si	me	įver	tin	ti	kur	kas	ge	riau.)	Kar	tais	
iš	si	blaš	ky	mas	 ra	gi	na	mal	dą	 la	biau	 sie	ti	
su	gy	ve	ni	mu.	Su	vo	kę,	iš	kur	jis	ky	la,	ga
li	me	pa	jus	ti,	ar	tai	mus	ve	da	į	pa	guo	dą	ir	
vai	sin	gą	veik	lą,	ar	ne.	Bė	dos	ir	rū	pes	čiai	
mū	sų	mal	dą	ga	li	pa	da	ry	ti	aud	rin	gą	ar	net	
skaus	min	gą.	Bet	 dėl	 to	 ji	 ne	tam	pa	 pa
vir	šu	ti	niš	ka,	 at	virkš	čiai	–	kur	kas	 la	biau	
gy	ve	ni	miš	ka.	
	 Krikš	čio	nys	 (ir	 kon	tem	plia	ty	vūs	
vie	nuo	liai)	mal	da	 ap	glė	bia	 pa	sau	lį	 su	
vi	sais	jo	džiaugs	mais	ir	skaus	mais.	Kas	
ga	li	bū	ti	 la	biau	tin	ka	ma,	nei	kas	die	nius	
rū	pes	čius	 bei	 veik	lą	 at	neš	ti	Die	vui	 ir	 jo	
pra	šy	ti	švie	sos?
	 Tra	di	ci	nis	mo	ky	mas	 pa	brė	žia,	 kaip	
svar	bu	mel	džian	tis	su	si	kaup	ti,	t.	y.	su	ge
bė	ti	min	tis	ir	šir	dį	su	telk	ti	į	mal	dos	tu	ri	nį.	
Dar	 svar	biau	 ug	dy	ti	 gi	les	nį	 ir	 nuo	la	ti	nį	
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su	si	tel	ki	mą.	Tai	reiš	kia	įpras	ti	sa	vo	min	tis	
ir	šir	dį	nu	kreip	ti	į	svar	bius	da	ly	kus	–	ap
lin	ki	nių	ge	ro	vę,	gy	vy	bi	nius	ka	ro	ir	tai	kos	
klau	si	mus,	ne	dar	bą	ar	eko	lo	gi	nę	si	tu	a	ci	ją.	
Trum	pa	lai	kis	su	si	kau	pi	mas	pa	de	da	mels
tis,	bet	ne	pa	kei	čia	šio	pa	ma	ti	nio	ir	nuo	la
ti	nio	su	si	tel	ki	mo.	
	 Se	ki	mas	Kris	tu	mi	 –	 pa	stan	gos	 kal
bė	ti	tie	są,	gin	ti	sil	pnuo	sius,	ko	vo	ti	prieš	
ne	tei	sin	gu	mą	–	ne	re	tai	su	ke	lia	ap	lin	kos	
prie	šiš	ku	mą,	ta	čiau	drau	ge	tei	kia	ir	gi	lią	
ra	my	bę.	Ga	liu	bū	ti	itin	ra	mus	prie	eže	ro,	
bet	drau	ge	vi	sai	at	si	ri	bo	jęs	nuo	tik	ro	vės	
ir	 nuo	Die	vo.	Ma	no	 ner	vai	 ga	li	 vir	pė	ti	
po	 įtemp	to	 ry	to	Kri	zių	 ir	 re	a	bi	li	ta	ci	jos	
cent	re,	bet	ir	čia	ra	siu	aki	mir	ką	ty	liai	pa
si	mels	ti.	Nors	vi	du	je	vis	kas	ver	da,	to	kia	
mal	da	nė	ra	ma	žiau	tik	ra	ir	gi	li	nei	ty	lo	je	
nu	grimz	du	sio	 vie	nuo	lio.	Ma	no	 kon	vul
sy	vi	mal	da	šiuo	at	ve	ju	kils	iš	są	ly	čio	su	
tik	ro	ve	ir	su	Die	vu.	Svar	bu,	kad	bū	čiau	
su	si	tel	kęs	 sa	vo	bū	ties	gel	mė	se.	Karš	tos	
vo	nios	 ra	my	bė	 tu	ri	ma	žai	ką	ben	dra	 su	
ra	my	be,	apie	ku	rią	kal	ba	Jė	zus	ir	ku	rios	
pa	sau	lis	su	teik	ti	ne	ga	li.
	 Ži	no	ma,	kai	tik	yra	ga	li	my	bė,	mal	dai	
ieš	ko	ki	me	ra	mios	ap	lin	kos.	Tam	pa	de	da	
re	ko	lek	ci	jos,	 vie	nuo	ly	nų	 ap	lin	ka	 ar	 va
sa	ra	 gam	to	je.	 Pri	pa	žin	ki	me,	 kad	mums	
bū	ti	na	 ku	riam	 lai	kui	 ati	trūk	ti	 nuo	 vi	sų	
dar	bų	bei	rū	pes	čių	 ir	pa	bū	ti	vie	nu	mo	je.	
Bet	ne	lai	ky	ki	me	to	ide	a	liu	mal	dos	bū	du.	
Tie	są	pa	sa	kius,	trum	pa	mal	de	lė,	pa	ly	din	ti	
mei	lės	ku	pi	ną	veiks	mą,	yra	vai	sin	ges	nė	
už	ra	mią	ir	il	gą	mal	dą,	sau	gan	čią	mus	nuo	
mei	lės	ke	lia	mų	rei	ka	la	vi	mų.	
	 Ge	riau	siai	mal	dai	pa	si	ren	gia	me	leis
da	mi	 pa	sau	lio	 siel	var	tui	 per	ver	ti	mū	sų	
šir	dis	 ir	 at	si	liep	da	mi	 į	 jį.	 Tad	 itin	 gi	li	
mal	da	ga	li	kil	ti	pa	čio	je	triukš	min	giau	sio
je	ap	lin	ko	je	ir	la	biau	siai	jau	di	nan	čio	mis	
są	ly	go	mis.	Tai	ge	ra	ži	nia	už	im	tiems	žmo
nėms,	tiems,	ku	rie	gy	ve	na	triukš	min	go	se	
laip	ti	nė	se,	il	gai	va	žiuo	ja	au	to	bu	su,	dir	ba	
sun	kų	dar	bą.	Kiek	jų	gy	ve	na	gi	lios	mal
dos	gy	ve	ni	mą,	gal	to	nė	ne	ži	no	da	mi?	

Ko ky bė ir kie ky bė 

Mels da mie si ne dau gia žo džiau ki te, kaip 
pa go nys: jie ta ria si bū sią iš klau sy ti dėl 
žo džių gau su mo (Mt 6, 7).

	 Kiek	rei	kė	tų	mels	tis	už	im	tiems	žmo
nėms?	Kiek	vie	nas	tu	ri	nu	spręs	ti	pats	–	il	ga	
mal	da	ne	bū	ti	nai	ge	res	nė	už	trum	pą.	Ra	šy
da	mas	il	gas	va	lan	das	mal	do	je	pra	leis	davu
siam	bi	čiu	liui	 Ig	na	cas	 pa	ta	rė	mal	dos	 ir	
at	gai	los	lai	ką	su	trum	pin	ti	per	pus,	ap	dai	riai	
pri	dė	da	mas,	kad	„sie	lai	nau	din	giau	ir	ma
lo	nė	di	des	nė,	su	ge	bant	Vieš	pa	čiu	džiaug
tis	 įvai	riuo	se	 už	si	ė	mi	muo	se	 ir	 įvai	rio	se	
vie	to	se.	De	rė	tų	 su	vok	ti,	 –	 ki	ta	me	 laiš	ke	
tę	sė	jis,	–	kad	ne	tik	mels	da	mie	si	žmo	nės	
Die	vui	tar	nau	ja.	Jei	gu	taip	bū	tų,	ne	už	tek	tų	
ir	24	va	lan	dų	mal	dos“.
	 Ka	dan	gi	 stu	den	tai	 sa	vo	 pro	to	 jė	gas	
eik	vo	ja	moks	lui,	Ig	na	cas	griež	tai	ap	ri	bo	jo	
jė	zui	tų	stu	den	tų	mal	dai	ski	ria	mą	lai	ką,	ra
gin	da	mas	juos	Die	vui	au	ko	ti	sa	vo	moks	lą	
ir	ki	tus	dar	bus.	 Jis	pa	ta	rė	„įpras	ti	Die	vo	
bu	vi	mo	 ieš	ko	ti	vi	sur	–	kal	ban	tis	per	pa
si	vaikš	čio	ji	mą,	ste	bint	ap	lin	ką,	gar	džiuo
jan	tis	mais	tu	ar	už	si	i	mant	bet	ko	kia	ki	ta	
veik	la“.	 Šis	 gy	ve	ni	miš	kas	 bū	das	 „ras	ti	
Die	vą	vi	suo	se	da	ly	kuo	se“	ga	li	su	teik	ti	pro
gą	„net	trum	po	je	mal	do	je	bū	ti	nuo	sta	biai	
Vieš	pa	ties	ap	lan	ky	tam“.	
	 Il	gai	be	si	mel	džian	tys	Ig	na	cui	kel	da	vo	
įta	ri	mą.	Anot	jo,	iš	šim	to	at	si	dė	ju	sių	il	gai	
mal	dai	de	vy	nias	de	šimt	ap	gau	di	nė	ja	sa	ve.	
Iš	pa	tir	ties	Ig	na	cas	ži	no	jo,	kad	il	gos	mal
dos	va	lan	dos	kar	tais	 sle	pia	va	lios	 sto	ką.	
Kad	ir	ko	kia	il	ga	bū	tų	mal	da,	svar	biau	sias	
da	ly	kas	yra	pa	si	ren	gi	mas	vyk	dy	ti	Die	vo	
va	lią.	Vi	du	je	lais	vas	žmo	gus	anais	lai	kais	
va	din	tas	„ap	si	ma	ri	nu	siu“.	„Kai	tė	vas	Ig
na	cas	kal	ba	apie	mal	dą,	jis	vi	suo	met	tu	ri	
gal	vo	je,	kad	aist	ros	jau	su	tram	dy	tos	ir	ap
ma	rin	tos	–	tai	jis	ver	ti	no	la	biau	siai“,	–	pa
ste	bi	jį	ge	rai	pa	ži	no	jęs	Luisas	Gon	cal	vesas	
da	Ca	ma	ra.
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Tikëjimo gyvenimas

	 1553	m.	is	pa	nai	jė	zui	tai	skun	dė	si	Ig	na
co	pa	siun	ti	niui	Na	da	liui,	kad	mal	dai	ski	ria	
per	ma	žai	 lai	ko	 –	 vos	 va	lan	dą,	 ir	 jiems	
gė	da	apie	tai	kal	bė	ti	su	ki	tais.	Su	grį	žęs	į	
Ro	mą,	Na	da	lis	siū	lė	Ig	na	cui	 leis	ti	 jė	zui
tams	mels	tis	il	giau.	Šis	griež	tai	ne	su	ti	ko	
pri	dur	da	mas,	kad	„tik	rai	ap	si	ma	ri	nu	siam	
(su	si	tvar	džiu	siam)	 žmo	gui	 už	ten	ka	 pen
kio	li	kos	mi	nu	čių	mal	dos	 su	si	vie	ny	ti	 su	
Die	vu“	ir	kad	toks	žmo	gus	la	biau	pa	si	mels	
per	pen	kio	li	ka	mi	nu	čių	ne	gu	aist	rų	te	be
val	do	mas	per	dvi	va	lan	das.
	 Ig	na	cas	 la	bai	 ver	ti	no	 to	kią	mal	dą,	
ku	rio	je	„Die	vas	vi	sa	da	prieš	akis“.	Nors	
pats	Ig	na	cas	mels	da	vo	si	va	lan	dų	va	lan	das,	
bu	vo	įsi	ti	ki	nęs,	kad	jo	bū	das	mels	tis	nė	ra	
joks	ro	dik	lis	ki	tiems	ir	kad	šiuo	pa	vyz	džiu	
sek	ti	ne	bū	ti	na.

ne ap leis ti na mal da

 Bi	čiu	liai,	 ben	dra	dar	biai,	 vie	nas	 ki	tą	
my	lin	tys	žmo	nės	ben	drau	ja	įvai	riais	bū
dais	 (kaip	 ir	 ti	kin	tie	ji	 su	Die	vu).	Net	 ir	
bū	da	mi	 la	bai	 už	im	ti,	 jie	 daž	nai	 klau	sia	
vie	nas	ki	to:	„Kaip	ei	na	si?“,	„Kaip	lai	ko
tės?“	Bū	tent	 to	kio	 po	bū	džio	mal	da	 yra	
są	ži	nės	ty	ri	mas	ar	per	žval	ga.	
	 Dau	ge	lis	 žmo	nių	 kal	ba	 apie	 „są	ži
nės	 są	skai	tą“,	nes	yra	 iš	mo	ky	ti	kas	dien	
su	skai	čiuo	ti	 sa	vo	 nuo	dė	mes.	 Jei	gu	 su
tuok	ti	niai	ar	ben	dra	dar	biai	taip	už	baig	tų	
die	ną,	jų	ry	šiui	kil	tų	rim	tas	pa	vo	jus.	Ty	ri
mą	ar	per	žval	gą	Ig	na	cas	su	vo	kia	pla	čiau	
ir	pa	brė	žia,	kad	(bent	jė	zui	tams)	tai	yra	
ne	ap	leis	ti	na	mal	da.	 Jis	pats	 sa	vo	pa	tir	tį	
per	žvelg	da	vo	kas	sa	vai	tę,	kas	die	ną,	net	
kas	va	lan	dą.
	 Ty	ri	mas	 yra	 kas	die	nė	 „per	trau	ka“	
(dvi	 ar	 trys),	 per	 ku	rią	 ap	žvel	gia	me	
rei	ka	lus.	Iš	ti	ria	me	die	ną	ar	die	nos	da	lį,	
pra	leis	tą	su	Die	vu,	įver	tin	da	mi,	kas	įvy
ko,	kad	ga	lė	tu	me	ge	riau	veik	ti	at	ei	ty	je.	
Ir	Die	vas,	ir	mes	klau	sia	me,	kaip	mums	
ei	na	si,	kaip	lai	ko	mės,	ar	ryt	die	na	ga	lė	tų	
bū	ti	ge	res	nė	ir	ko	kiu	bū	du.	Toks	gy	ve

ni	mo	ty	ri	mas	ir	pa	sau	lie	čiams	tu	rė	tų	tap	ti	
pri	va	lo	ma	mal	da.
	 „Są	skai	ta“	sie	ja	ma	vien	su	mū	sų	gy
ve	ni	mu.	Jei	ko	vo	ja	me	mo	ra	lės	plot	mė	je,	
nuo	lat	gal	vo	si	me:	kur	pa	sly	dau?	ar	man	
ki	lo	pa	vo	jus?	kas	pa	si	se	kė	ir	kas	ne?	At
lik	da	mi	per	žval	gą	ir	at	kreip	da	mi	dė	me	sį	
į	tai,	kas	tei	kė	pa	guo	dą	ar	su	kė	lė	nu	si	mi
ni	mą,	ran	da	me	aki	mir	kų,	kai	„šo	ko	me	su	
Die	vu“,	sten	gia	mės	at	pa	žin	ti,	kur	Die	vas	
mus	ve	da.	Tuo	met	sa	ve	ste	bi	me	tar	si	 iš	
ša	lies,	mo	ky	da	mie	si	 tos	 die	nos	 „šo	kio	
žings	nių“.	
	 Pa	guo	dos	 ir	 nu	si	mi	ni	mo	 aki	mir	kos	
at	skleis,	kaip	vei	kė	Die	vas,	kaip	jam	at
si	lie	pėme	 ar	 prie	ši	no	mės.	Mū	sų	mal	da	
pra	si	de	da	 šlo	vi	ni	mu	 ir	pa	dė	ka	 (tai	 tar	si	
pa	si	svei	ki	ni	mas	kal	ban	tis	su	bi	čiu	liu).	Po	
per	žval	gos	gai	li	mės	ir	pra	šo	me	pa	gal	bos	
at	ei	čiai.	
	 Kad	 ge	riau	 su	vok	tu	me,	 kas	 vyks	ta	
mū	sų	gy	ve	ni	me,	rei	ka	lin	ga	pa	gal	ba	(tai	
va	di	na	me	 dva	si	niu	 pa	ly	dė	ji	mu).	Mums	
rei	kia	pa	ty	ru	sio	as	mens,	ku	ris	iš	klau	sy	tų,	
at	si	liep	tų,	pa	dė	tų	iš	veng	ti	klai	dų	ir	leis	tų	
pa	jus	ti,	kur	link	mus	ve	da	Dva	sia.

Iš va da

 Ge	ro	ji	 nau	jie	na	 itin	 už	im	tiems	 žmo
nėms	bū	tų	to	kia:	kai	sten	gia	mės	vyk	dy	ti,	
ką	Die	vas	no	ri,	vie	ni	ja	mės	su	juo.	Mal	da	
tu	rė	tų	 kil	ti	 iš	mū	sų	kas	die	nių	 pa	rei	gų	 ir	
pa	dė	ti	jas	ge	riau	at	lik	ti.	Kiek	vie	nas	tu	ri	me	
ras	ti	mal	dos	bū	dą,	 trau	kian	tį	mus	ar	čiau	
Die	vo,	 ne	pa	mirš	da	mi,	 kad	 ir	 už	im	tiems	
žmo	nėms	 la	bai	 tin	ka	 pa	si	mels	ti	 ra	mio	je	
ap	lin	ko	je.
	 Kai	sten	gia	mės	my	lė	ti	 ir	 tar	nau	ti,	kaip	
Die	vas	trokš	ta,	vi	sas	gy	ve	ni	mas	tam	pa	mal
da	ir	au	ka,	o	Die	vą	ras	ti	iš	moks	ta	me	vi	soje	
sa	vo	kas	die	nėje	veik	loje.

Iš an glų k. ver tė 
t. An ta nas Sau lai tis, SJ
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Jė zui tai oku puo to je 
Lie tu vo je (1940–1990)

(Pabaiga)

T. Le o nar das Jag mi nas, SJ

 For	ma	lus	są	ži	nės	lais	vės	prin	ci	po	pa
skel	bi	mas	Lie	tu	vos	 SSR	Kon	sti	tu	ci	jo	je	
jos	ne	už	tik	ri	no	ne	tik	kas	die	nia	me	gy	ve
ni	me,	bet	ir	tei	si	nė	je	srityje.	Nors	so	vie	ti	nė	
Kon	sti	tu	ci	ja	 for	ma	liai	 ga	ran	ta	vo	 są	ži	nės	
lais	vę,	iš	tiesų	lais	vai	pro	pa	guo	ti	bu	vo	ga
li	ma	tik	vie	ną	pa	sau	lė	žiū	rą	–	va	di	na	mą	jį	
mark	siz	mąle	ni	niz	mą.	Ti	kin	čių	jų	 tei	sių	
pa	žei	di	mų	 pa	vie	ši	ni	mas	 val	džios	 bu	vo	
va	di	na	mas	„ta	ry	bi	nės	tik	ro	vės	šmei	ži	mu“.
	 1974	m.	 rug	sė	jo	20	d.	Lie	tu	vos	SSR	
Mi	nist	rų	Ta	ry	bos	nu	ta	ri	mu	bu	vo	pa	tvir	tin	ti	
Kul	tų	įsta	ty	mų	lai	ky	mo	si	kon	tro	lės	ko	mi
si	jos	prie	mies	to,	ra	jo	no	dar	bo	žmo	nių	De
pu	ta	tų	ta	ry	bos	Vyk	do	mo	jo	ko	mi	te	to	nuo
sta	tai.	Juo	se	nu	ro	do	ma,	kad	dva	si	nin	kams	
ne	lei	džia	ma	 da	ly	vau	ti	 vals	ty	bi	nia	me,	
kul	tū	ri	nia	me	 ir	 vi	suo	me	ni	nia	me	gy	ve	ni
me:	už	si	im	ti	lab	da	ros	veik	la,	or	ga	ni	zuo	ti	
spe	cia	lių	su	si	rin	ki	mų,	bū	re	lių,	gru	pių,	kur
sų,	kur	gy	ven	to	jai	bū	tų	mo	ko	mi	re	li	gi	jos;	
ne	lei	džia	ma	or	ga	ni	zuo	ti	re	li	gi	nių	ren	gi	nių,	
leis	ti	ir	pla	tin	ti	re	li	gi	nės	bei	ki	to	kios	li	te
ra	tū	ros,	reng	ti	eks	kur	si	jų,	po	il	sio	va	ka	rų,	
įreng	ti	 vai	kų	 po	il	sio	 ir	 spor	to	 aikš	te	lių;	
steig	ti	 bib	lio	te	kų,	 skai	tyk	lų	 ir	mu	zie	jų;	
or	ga	ni	zuo	ti	ti	kin	čių	jų	iš	vy	kų	į	šven	tą	sias	
vie	tas.	Be	mies	to	 ar	 ra	jo	no	Vyk	do	mo	jo	
ko	mi	te	to	 su	ti	ki	mo	 ku	ni	gui	 ne	lei	džia	ma	
teik	ti	pa	tar	na	vi	mų	to	se	pa	ra	pi	jo	se,	ku	rio	se	
jis	ne	įre	gist	ruo	tas.
	 Ne	nu	si	ženg	ti	šiam	po	tvar	kiui	iš	tie	sų	
ne	ga	lė	jo	nė	vie	nas	sa	vo	pa	rei	gas	są	ži	nin

Pro tes to ak ci ja prieš so vie tų val džios sa vi va lę 

gai	 at	lie	kan	tis	 ku	ni	gas,	 nes	 šių	 nuo	sta	tų	
vyk	dy	mas	 reiš	kė	 vi	siš	ką	 ku	ni	go	 dar	bo	
su	stab	dy	mą.
	 Dėl	 ti	kė	ji	mo	 lais	vių	 var	žy	mo,	Baž
ny	čios	 ir	 ti	kin	čių	jų	 pa	dė	ties	 Lie	tu	vo	je	
pra	dė	ti	ra	šy	ti	pa	vie	niai	ir	gru	pi	niai	laiš	kai	
vys	ku	pi	jų	val	dy	to	jams	bei	aukš	čiau	sioms	
Lie	tu	vos	ir	Sovietų	Sąjungos	Ko	mu	nis	tų	
par	ti	jos,	vals	ty	bės	 ins	ti	tu	ci	joms,	 taip	pat	
tarp	tau	ti	nėms	or	ga	ni	za	ci	joms.	Juo	se	bu	vo	
rei	ka	lau	ja	ma	Kon	sti	tu	ci	jo	je	ga	ran	tuo	tų	bei	
tarp	tau	ti	niuo	se	SSRS	pa	si	ra	šy	tuo	se	su	si
ta	ri	muo	se	de	kla	ruo	ja	mų	są	ži	nės	ir	žo	džio	
lais	vių.	Kol	 pa	reiš	ki	mai	 bu	vo	 siun	čia	mi	
vie	tos	 val	džiai,	 jie	 ke	liau	da	vo	 tie	siai	
vals	ty	bės	 sau	gu	mo	 dar	buo	to	jams,	 ku	rie	
im	da	vo	si	ati	tin	ka	mų	rep	re	si	jų	prieš	raš	tų	
au	to	rius.	Ta	čiau	tarp	tau	ti	nes	or	ga	ni	za	ci	jas	
pa	sie	kian	tys	raš	tai	val	džią	la	bai	er	zi	no,	nes	
taip	 bu	vo	 „ken	kia	ma	So	vie	tų	 Są	jun	gos	
tarp	tau	ti	niam	pres	ti	žui“.
	 1976	m.	 lap	kri	čio	 25	 d.	 įsi	kū	rė	Lie
tu	vos	 vi	suo	me	ni	nė	 gru	pė	Hel	sin	kio	 su
si	ta	ri	mams	 rem	ti.	Vie	nas	 iš	 šios	 gru	pės	
stei	gė	jų	 bu	vo	 ku	ni	gas	 jė	zui	tas	Ka	ro	lis	
Ga	ruc	kas.	Lie	tu	vos	Hel	sin	kio	gru	pė	re	gist
ra	vo	žmo	gaus	tei	sų	pa	žei	di	mus,	o	su	rin	ktą	
in	for	ma	ci	ją	 sten	gė	si	pa	vie	šin	ti.	Ši	gru	pė	
pa	skel	bė	per	80	do	ku	men	tų.	1976–1979	m.	
ke	tu	rio	li	ka	pir	mų	jų	do	ku	men	tų	pa	si	ra	šė	t.	
K.	Ga	ruc	kas	(mi	rė	1979	m.	ba	lan	džio	6	d.).	
1999	m.	Lie	tu	vos	Res	pub	li	kos	pre	zi	den	to	
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dek	re	tu	už	as	me	ni	nius	nuo	pel	nus	sie	kiant	
Lie	tu	vos	ne	pri	klau	so	my	bės,	gi	nant	žmo
gaus	tei	ses	oku	puo	to	je	Lie	tu	vo	je	t.	Ka	ro	lis	
Ga	ruc	kas	 ap	do	va	no	tas	Vy	čio	Kry	žiaus	
4ojo	laips	nio	or	di	nu.
	 1978	m.	lap	kri	čio	13	d.	Lie	tu	vo	je	įsi
kū	rė	Ka	ta	li	kų	ko	mi	te	tas	ti	kin	čių	jų	tei	sėms	
gin	ti	(apie	jo	veik	lą	pla	čiau	ra	šy	ta	pra	ėju
sia	me	žur	na	lo	„Laiš	kai	bi	čiu	liams“	nu	me
ry	je).	Ko	mi	te	tas	pa	skel	bė	52	do	ku	men	tus,	
ku	riuos	kar	tu	su	ki	tais	jo	na	riais	pa	si	ra	šė	
ku	ni	gas	jė	zui	tas	Si	gi	tas	Tam	ke	vi	čius.
	 1972	m.	 ko	vo	 19	 d.	 iš	ėjo	 pir	ma	sis	
„Lie	tu	vos	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čios	kro	ni	kos“	
nu	me	ris.	Leidinio	stei	gė	jas	ir	re	dak	to	rius	
bu	vo	t.	S.	Tam	ke	vi	čius.	„Kro	ni	ka“	–	tau
ti	nės	bei	re	li	gi	nės	gy	vy	bės	ap	raiš	ka,	taip	
pat	ir	ko	vos	bū	das	prieš	oku	pan	tų	kės	lus.	
Lei	di	nys,	pa	siek	da	vęs	ir	Va	ka	rus,	pa	dė	jo	
pa	sau	liui	pa	žin	ti	tik	rą	jį	so	vie	tų	san	tvar	kos	
vei	dą,	 nes	 nu	plė	šė	me	lo	 už	dan	gą,	 ku	ria	
bu	vo	no	ri	ma	pri	deng	ti	Tau	tos	ir	Baž	ny	čios	
ge	no	ci	dą.
	 „Kro	ni	ko	je“	bu	vo	spaus	di	na	mi	pa	vie
niai	 ir	gru	pi	niai	pro	tes	to	pa	reiš	ki	mai	dėl	
ti	kin	čių	jų	 tei	sių	 var	žy	mo,	 at	sklei	džia	mi	
kon	kre	tūs	 ti	kin	čiųjų	 dis	kri	mi	na	ci	jos	 at
ve	jai.	Oku	puo	to	je	Lie	tu	vo	je	 „Kro	ni	ka“	
bu	vo	 pa	grin	di	nė	 ko	vo	to	ja	 dėl	 ti	kin	čių	jų	
tei	sių	ir	Baž	ny	čios	lais	vės.	So	vie	tų	val	džia	
į	tai	ne	ga	lė	jo	ne	re	a	guo	ti	–	už	šio	lei	di	nio	
ren	gi	mą,	 dau	gi	ni	mą	 ir	 pla	ti	ni	mą	 bu	vo	
su	im	ta	 ir	nu	teis	ta	14	žmo	nių,	 tarp	 jų	du	
jė	zui	tai	–	 t.	 Jo	nas	Kas	ty	tis	Ma	tu	lio	nis	 ir	
br.	Anas	ta	zas	Ja	nu	lis.	1983	m.	ge	gu	žės	6	
d.	su	im	tas	ir	pats	„Kro	ni	kos“	re	dak	to	rius	
t.	Sigitas	Tam	ke	vi	čius.	Nu	teis	tas	šešerius	
me	tus	ka	lė	ti	griež	to	jo	re	ži	mo	la	ge	ry	je	 ir	
ketverius	me	tus	gy	ven	ti	trem	ty	je.
	 Jė	zui	tai	ra	šė	ir	pa	vie	nius	pa	reiš	ki	mus	
so	vie	ti	nės	val	džios	įstai	goms.	Dau	ge	lis	jų	
pa	tek	da	vo	į	„Kro	ni	ką“.
	 T.	Jur	gis	Smil	ge	vi	čius	1962	m.	ge	gu	žės	
22	d.	pa	reiš	ki	me	Pa	kruo	jo	ra	jo	no	pro	ku
ro	rui	skun	džia	si,	kad	dis	kri	mi	nuo	ja	mi	abu	
Lauk	so	džio	pa	ra	pi	jos	ku	ni	gai,	nes	ko	lū	kio	

val	džia	ne	lei	džia	 jiems	nau	do	tis	 elek	tra,	
ku	ri	 jau	 prieš	 po	rą	me	tų	 įves	ta	 vi	siems	
apy	lin	kės	 gy	ven	to	jams.	T.	 Ro	mu	al	das	
Bla	žys	 1963	m.	 rug	sė	jo	 22	 d.	 pa	reiš	ki
me	tuo	me	ti	nei	Lie	tu	vos	Mi	nist	rų	Ta	ry	bai	
nu	si	skun	džia	dėl	ne	tei	sė	to	pa	ja	mų	ap	mo
kes	ti	ni	mo.	Tuo	rei	ka	lu	Fi	nan	sų	mi	nis	te	ri
jai	pa	ra	šęs	net	penkis	pa	reiš	ki	mus,	to	dėl	
siū	lo	Mi	nist	rų	Ta	ry	bai	pa	dė	ti	mi	nis	te	ri	jai	
įžvelg	ti	sa	vo	klai	das	ir	jas	iš	tai	sy	ti.
	 T.	 Bo	les	lo	vas	 Bab	raus	kas	 1974	m.	
sau	sio	24	d.	pa	reiš	ki	me	Res	pub	li	kos	pro
ku	ro	rui	 ra	šo	 apie	 ne	tei	sė	tą	 kra	tą,	 at	lik	tą	
jo	bu	te,	ir	rei	ka	lau	ja,	kad	bū	tų	su	grą	žin	ta	
kon	fis	kuo	ta	re	li	gi	nė	li	te	ra	tū	ra,	gies	my	nai	
ir	mag	ne	to	fo	no	 įra	šai,	 tarp	ku	rių	–	vi	sai	
šei	mai	bran	gus	jau	mi	ru	sios	mo	ti	nos	kal
bos	įra	šas.
	 T.	S.	Tam	ke	vi	čius	1975	m.	rug	pjū	čio	
7	d.	pa	reiš	ki	me	Aly	taus	ra	jo	no	laik	raš	čio	
„Ko	mu	nis	ti	nis	ry	to	jus“	re	dak	ci	jai	at	sa	ko	
į	straips	ny	je	„Ate	is	tinio	dar	bo	pro	ble	mos“	

pa	teik	tus	me	la	gin	gus	 kal	ti	ni	mus	Sim	no	
pa	ra	pi	jos	ti	kin	tie	siems.	1975	m.	rug	sė	jo	28	
d.	ra	šy	ta	me	pa	reiš	ki	me	Valstybės	sau	gu	mo	
ko	mi	te	to	 pir	mi	nin	kui	 t.	 S.	Tam	ke	vi	čius	
pik	ti	na	si	sau	gu	mo	dar	buo	to	jų	sa	vi	va	le	ir	
rei	ka	lau	ja	grą	žin	ti	per	kra	tą	pa	im	tus	daik
tus	bei	ra	ši	nius.
	 T.	K.	Ga	ruc	kas	1975	m.	gruo	džio	26	d.	
pa	reiš	ki	me	So	vie	tų	Są	jun	gos	Ko	mu	nis	tų	

Tokie	paveik
slėliai	irgi	siutino	
tuometinę	valdžią
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par	ti	jos	ge	ne	ra	li	niam	sek	re	to	riui	pa	tei	kia	
Re	li	gi	jų	rei	ka	lų	ta	ry	bos	įga	lio	ti	nio	K.	Tu
mė	no	straips	ny	je	„Są	ži	nės	lais	vė	ir	ta	ry
bi	niai	įsta	ty	mai“,	iš	spaus	din	ta	me	„Tie	sos“	
laik	raš	ty	je,	 iš	var	dy	tus	 pos	tu	latus,	 ku	rių	
so	vie	ti	nės	val	džios	pa	rei	gū	nai	prak	tiš	kai	
ne	si	lai	ko.	Pa	reiš	ki	me	var	di	ja	mi	 kon	kre
tūs	fak	tai	ir	rei	ka	lau	ja	ma	už	tik	rin	ti	tei	ses,	
ku	rias	ti	kin	tie	siems	ga	ran	tuo	ja	Kons	ti	tu
ci	ja.	1978	m.	 lap	kri	čio	16	d.	pa	reiš	ki	me	
Lie	tu	vos	Ko	mu	nis	tų	par	ti	jos	CK	pir	ma	jam	
sek	re	to	riui	 P.	Griš	ke	vi	čiui,	 res	pub	li	kos	
pro	ku	ro	rui	ir	laik	raš	čio	„Tie	sa“	vy	riau	sia
jam	re	dak	to	riui	t.	K.	Ga	ruc	kas	rei	ka	lau	ja,	
kad	bū	tų	ati	tin	ka	mai	re	a	guo	ta	į	me	la	gin	gus	
iš	puo	lius	straips	ny	je	„Me	lo	ir	nu	si	kal	ti	mo	
ke	liu“,	ku	ria	me	šmei	žia	mas	pats	Ka	ro	lis	
Ga	ruc	kas,	Vik	to	ras	 Pet	kus	 ir	 Lie	tu	vos	
Hel	sin	kio	gru	pės	at	lie	ka	mas	dar	bas.	T.	K.	
Ga	ruc	kas	iš	var	di	ja	daug	fak	tų,	liu	di	jan	čių,	
kad	 ti	kin	tie	ji	 yra	 dis	kri	mi	nuo	ja	mi.	 1979	
m.	ko	vo	15	d.	jis	pa	ra	šė	at	vi	rą	laiš	ką	LKP	
CK	pir	ma	jam	sek	re	to	riui	P.	Griš	ke	vi	čiui,	
ku	ria	me	kon	kre	čiai	 įro	di	nė	jo,	 kad	 ti	kin
čių	jų	 tei	sės	nė	ra	pri	ly	gin	tos	ne	ti	kin	čių	jų	
tei	sėms,	nes	ti	kin	tie	ji	ne	tu	ri	tei	sės	ti	kė	ji	mo	
skelb	ti	per	ra	di	ją,	te	le	vi	zi	ją	ar	ba	spau	do	je.	
Straips	niai	apie	ti	kin	čiuo	sius,	ypač	ku	ni
gus,	daž	niau	siai	yra	me	la	gin	gi	ir	šmei	ži
kiš	ki.	Lie	tu	va	įvai	riais	bū	dais	ru	si	na	ma.	T.	
Ga	ruc	kas	ra	gi	na	P.	Griš	ke	vi	čių	gin	ti	nuo	
to	Lie	tu	vą.
	 T.	Pran	ciš	kus	Ma	si	lio	nis	1977	m.	ge
gu	žės	 14	 d.	 pa	reiš	ki	me	Lie	tu	vos	 vi	daus	
rei	ka	lų	mi	nist	rui	 nu	ro	do,	 kad	 jau	 šešeri	
septyneri	me	tai	vel	tui	sten	gia	si	gau	ti	lei	di
mą	ap	lan	ky	ti	sa	vo	bro	lius	ir	se	se	ris,	gyv
enan	čius	 Jung	ti	nė	se	Ame	ri	kos	Vals	ti	jo	se.	
T.	Ma	si	lio	nis	ban	do	įro	dy	ti	mi	nist	rui,	kad	
tai	ne	lo	giš	ka	ir	ydin	ga	prak	ti	ka.	Pa	kar	to	ti
nia	me	pa	reiš	ki	me,	ra	šy	ta	me	po	po	ros	me	tų,	
įspė	ja	mi	nist	rą,	kad	jei	gu	ir	to	liau	ne	su	lauks	
lei	di	mo	ap	lan	ky	ti	sa	vo	šei	mos	na	rių,	pa	gal
bos	kreip	sis	į	tarp	tau	ti	nes	or	ga	ni	za	ci	jas.	T.	
P.	Ma	si	lio	nis	mi	rė	1980	m.	spa	lio	14	d.,	taip	
ir	ne	pa	si	ma	tęs	su	at	skir	ta	šei	ma.

	 T.	Jo	nas	Da	ny	la	1980	m.	rug	sė	jo	10	d.	
pa	ra	šė	krei	pi	mą	si	į	LKP	Cen	tro	ko	mi	te	tą.	
Ja	me	 at	sklei	dė	 šmei	ži	kiš	kus	 pra	si	ma	ny
mus	apie	Lie	tu	vos	vie	nuo	li	jas	ir	kai	ku	riuos	
as	me	nis,	 apie	 ku	riuos	bu	vo	 iš	spaus	din	ta	
ate	is	to	Bro	niaus	Jau	niš	kio	kny	ge	lė	je	„Be	
iliu	zi	jų“.	1981	m.	gruo	džio	15	d.	t.	pa	siun
tė	pa	kar	to	ti	nį	skun	dą	LKP	CK	ir	„Va	gos“	
lei	dyk	lai,	nu	ro	dy	da	mas,	kad	B.	Jau	niš	kio	
kny	ge	lė	je	 gau	su	 šiurkščiau	sio	me	lo,	 iš
krai	py	tų	fak	tų	ir	ki	taip	ma	nan	čių	žmo	nių	
nie	ki	ni	mo.	T.	Da	ny	la	pik	ti	na	si,	kad	„Va
ga“	ne	tik	ne	ke	ti	na	ati	tai	sy	ti	ne	tie	sos,	bet	
ren	gia	 dar	 vie	ną	 šios	 kny	gos	 lei	di	mą,	 ir	
pa	ste	bi,	 kad	 jei	 ši	 kny	giūkš	tė	 ne	bus	 iš
im	ta	iš	bib	lio	te	kų,	tai	taps	ne	pa	nei	gia	mu	
įro	dy	mu,	kad	so	vie	ti	nei	 spau	dai	vi	siš	kai	
ne	rū	pi	ob	jek	ty	vi	 tie	sa,	nes	ji	už	si	i	ma	tik	
be	ato	dai	riš	ka	 an	ti	re	li	gi	ne	 pro	pa	gan	da.	
1984	m.	sau	sio	26	d.	t.	Jo	nas	kny	gos	au	to
riui	pa	ra	šė	at	vi	rą	laiš	ką,	at	sa	ky	da	mas	į	B.	
Jau	niš	kio	vie	šą	laiš	ką	„Ne	bi	jau	šmeiž	to“,	
iš	spaus	di	ntą	 laik	raš	ty	je	 „Kau	no	 die	na“,	
ir	de	mas	kuo	da	mas	jo	pra	si	ma	ny	mus	apie	
vie	nuo	ly	nus.	1983	m.	gruo	džio	7	d.	laiš	ke	
Mo	lė	tų	ra	jo	no	laik	raš	čio	„Pir	myn“	re	dak
ci	jai	t.	J.	Da	ny	la	nu	ro	do,	kad	šia	me	laik
raš	ty	je	iš	spaus	din	ta	me	straips	ny	je	„Ateiz
mas,	do	ro	vė,	re	li	gi	ja“	yra	daug	klai	din	gų	
tei	gi	nių	apie	jė	zui	tus,	taip	pat	at	sklei	džia	

T.	K.	Garuckas
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skau	džias	ate	is	tinio	auk	lė	ji	mo	ne	ge	ro	ves	
ir	jų	pa	da	ri	nius	lie	tu	vių	tau	tai.	
	 T.	Jo	nas	Kas	ty	tis	Ma	tu	lio	nis	1982	m.	
va	sa	rio	28	d.	pa	reiš	ki	me	LKP	CK	sek	re
to	riui	P.	Griš	ke	vi	čiui	aiš	ki	na,	kad	re	li	gi	jos	
rei	ka	lus	tvar	ky	ti	ir	apie	juos	spręs	ti	pri	va	lo	
Lie	tu	vos	baž	ny	ti	nė	vy	res	ny	bė.	Jis	pra	ne
ša,	kad	yra	bai	gęs	ne	aki	vaiz	di	nę	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją	 ir	 to	dėl	 tu	ri	 tei	sę	at	lik	ti	vi	sas	
ku	ni	go	 pa	rei	gas,	 o	 ci	vi	li	nė	 val	džia	 tam	
truk	do.	1983	m.	bir	že	lio	6	d.	pa	reiš	ki	me	
Res	pub	li	kos	pro	ku	ro	rui	t.	Ma	tu	lio	nis	rei
ka	lau	ja	pa	leis	ti	 iš	sau	gu	mo	izo	lia	to	riaus	
kun.	S.	Tam	ke	vi	čių	 ir	 leis	ti	 jam	ei	ti	ku
ni	go	pa	rei	gas,	o	 jei	gu	nu	spręs	ta	su	kun.	
S.	Tam	ke	vi	čiumi	su	si	do	ro	ti	ir	nu	teis	ti,	tai	
jis	su	tin	kąs	at	lik	ti	bet	ko	kią	baus	mę	vietoj	
nuteistojo.
	 T.	An	ta	nas	Gra	žu	lis	1983	m.	va	sa	rio	
18	d.	pa	reiš	ki	me	Re	li	gi	jų	rei	ka	lų	ta	ry	bos	
įga	lio	ti	niui	P.	Anu	lio	niui	pa	nei	gia	kal	ti
ni	mus	esą	jis	šmei	žęs	kul	tū	ros	įstai	gas	ir	
nu	tei	ki	nė	jęs	mo	ki	nius	prieš	mo	ky	to	jus.	T.	
A.	Gra	žu	lis	taip	pat	įro	di	nė	jo,	kad	drau
di	mas	švęs	ti	re	li	gi	nes	šven	tes,	ne	pa	gar	ba	
ti	kin	čių	mo	ki	nių	ir	jų	tė	vų	įsi	ti	ki	ni	mams	
yra	ne	tei	sė	ta.

	 Ypač	 daug	 skun	dų	 ir	 pro	tes	to	 raš	tų	
tuometinei	 val	džiai	 pa	ra	šė	 t.	An	ta	nas	
Šeš	ke	vi	čius.	 1971	m.	 lap	kri	čio	 18	 d.	
skun	de	 Res	pub	li	kos	 pro	ku	ro	rui	 pik	ti
na	si,	 kad	Re	li	gi	jų	 rei	ka	lų	 ta	ry	bos	 įga
lio	ti	nis	 J.	 Ru	gie	nis	 ne	lei	džia	 jam	 ei	ti	
ku	ni	go	pa	rei	gų,	nors	 jis	 jau	yra	at	li	kęs	
vie	ne	rių	me	tų	 lais	vės	 at	ėmi	mo	baus	mę	
už	vai	kų	ka	te	chi	za	ci	ją.	 1979	m.	ba	lan
džio	12	d.	pa	reiš	ki	me	Klai	pė	dos	ra	jo	no	
laik	raš	čio	„Ban	ga“	re	dak	ci	jai	t.	A.	Šeš
ke	vi	čius	reiš	kia	pro	tes	tą	dėl	to,	kad	yra	
ne	tei	sin	gai	ap	šmeiž	tas	straips	ny	je	„Kas	
drums	čia	 van	de	nį“.	 1984	m.	 ba	lan	džio	
12	d.	pa	reiš	ki	me	Klai	pė	dos	ra	jo	no	Vyk
do	ma	jam	ko	mi	te	tui	t.	An	ta	nas	pro	tes	ta	vo	
dėl	kry	žiaus,	ku	ris	tu	rė	jo	bū	ti	pa	sta	ty	tas	
jo	ap	tar	nau	ja	mos	Mi	ko	liš	kių	baž	ny	čios	
šven	to	riu	je,	 kon	fis	ka	vi	mo	 ir	 su	nai	ki	ni
mo.
	 Daug	 raš	tų	 t.	A.	 Šeš	ke	vi	čius	 ra	šė	
prie	šin	da	ma	sis	 val	džios	 su	var	žy	mams	
ly	dė	ti	 mi	ru	siuo	sius	 į	 ka	pi	nes	 su	 re	li
gi	nė	mis	 apei	go	mis.	 1977	m.	 lie	pos	 19	
d.	 pa	reiš	ki	me	Re	li	gi	jos	 rei	ka	lų	 ta	ry	bos	
įga	lio	ti	niui	K.	Tu	mė	nui	jis	ra	šo	apie	ti
kin	čių	jų	dis	kri	mi	na	ci	ją	Gargž	duo	se,	kur	

T.	A.	Šeškevičius	po	rekolekcijų	seserims,	Švč.	Mergelės	Marijos	Nekalto	Prasidėjimo	
tarnaitėms.	Gargždai,	1997	m.



22

Istorija ir mes

ne	lei	džia	ma	mi	ru	sių	jų	 į	 ka	pi	nes	 ly	dė	ti	
su	kry	žiu	mi,	baž	ny	ti	nė	mis	vė	lia	vo	mis,	
gie	dant	 šer	me	nų	gies	mes	 iš	Lai	do	tu	vių	
apei	gy	no.	 1985	m.	 rug	pjū	čio	 1	 d.	 t.	A.	
Šeš	ke	vi	čius	pa	ra	šė	pa	reiš	ki	mą	Klai	pė	dos	
ra	jo	no	Vyk	do	mo	jo	ko	mi	te	to	pir	mi	nin	kui,	
mat	1985	m.	lie	pos	31	d.	ad	mi	nist	ra	ci	nė	
ko	mi	si	ja	prie	Gargž	dų	mies	to	Vyk	do	mo	jo	
ko	mi	te	to	ap	kal	ti	no	jį	or	ga	ni	za	vus	lai	do
tu	vių	ei	se	ną	iš	baž	ny	čios	į	ka	pi	nes	ir	nu
bau	dė	40	rub	lių	bau	da.	At	si	sa	kius	mo	kė	ti	
bau	dą	 bu	vo	 kon	fis	kuo	tas	 tran	zis	to	ri	nis	
ra	di	jo	apa	ra	tas.	1987	m.	ba	lan	džio	21	d.	
dėl	ne	tei	sė	tos	bau	dos	už	lai	do	tu	vių	ei	se	ną	
per	Gargž	dus	t.	A.	Šeš	ke	vi	čius	krei	pė	si	į	
Lie	tu	vos	SSR	Aukš	čiau	si	ą	jį	teis	mą.	
	 1987	m.	 rug	sė	jo	 25	 d.	 pa	reiš	ki	me	
tuo	me	ti	nės	Mi	nist	rų	Ta	ry	bos	pir	mi	nin	ko	
pa	va	duo	to	jui	A.	Čes	na	vi	čiui	ir	Klai	pė	dos	
ra	jo	no	 laik	raš	čio	 „Ban	ga“	 re	dak	ci	jai	 t.	
Šeškevičius	nu	ro	do	klai	din	gus	tei	gi	nius,	
iš	dės	ty	tus	laik	raš	čio	B.	Jau	niš	kio	straips
ny	je	 „Pir	map	ra	dė	nuo	dė	mė“.	Taip	pat	 t.	
An	ta	nas	 kri	ti	kuo	ja	 1987	m.	 rug	sė	jo	 8	
d.	„Ban	go	je“	at	spaus	din	tą	M.	Dau	sy	no	
an	ti	re	li	gi	nį	 straips	nį	 „De	ka	lo	gas	 –	 10	
įsa	ky	mų,	 ne	 die	vo	 duo	tų“.	 Pa	reiš	ki	mo	
pa	bai	go	je	t.	Šeš	ke	vi	čius	rei	ka	lau	ja	spau
dos	lais	vės	ti	kin	tie	siems.
	 Iš	 šia	me	 ra	ši	ny	je	 pa	teik	tų	 pro	tes	to	
pa	reiš	ki	mų,	 ku	riuos	 įvai	rioms	 so	vie	tų	
val	džios	ins	ti	tu	ci	joms	siun	ti	nė	jo	tė	vai	jė
zui	tai,	ma	to	me,	kad	bai	mė	ir	pri	si	tai	kė	liš
kas	gy	ve	ni	mo	bū	das	jiems	bu	vo	sve	ti	mas.	
Per	 so	vie	tų	 oku	pa	ci	ją	 jė	zui	tams	 rū	pė	jo	
sun	ki	Tė	vy	nės	ir	Baž	ny	čios	pa	dė	tis,	tad	
jie	kar	tu	su	vi	sais	ge	ros	va	lios	žmo	nė	mis	
sten	gė	si	 iš	ko	vo	ti	 kuo	 dau	giau	 lais	vės	
my	li	mai	Tė	vy	nei	 ir	Baž	ny	čiai.	 Jė	zui	tai	
įsi	trau	kė	 į	di	si	den	ti	nį	ka	ta	li	kų	pa	si	prie
ši	ni	mo	są	jū	dį,	ku	ris	reiš	kė	si	po	grin	džio	
spau	da	ir	ak	ty	viais	vie	šais	pa	reiš	ki	mais	
bei	protesto	veiks	mais	prieš	Baž	ny	čios	ir	
ti	kin	čių	jų	per	se	kio	ji	mą.	To	kiu	bū	du	tė	vai	
jė	zui	tai	at	li	ko	svar	bią	mi	si	ją	Tė	vy	nės	ir	
Baž	ny	čios	lais	vės	la	bui.

Ar jūs žinote,
kad žmo gaus ar tu ma 
gy do,
sarg di na,
žu do ir pri ke lia?
Ar jūs ži no te,
kad žmo gaus ar tu ma
ge ri na,
blo gi na,
liū di na ir džiu gi na?

Ar jūs ži no te,
kad ki to žmo gaus ne bu vi mas 
ga li ves ti į mir tį,
o jo bu vi mas – 
pa lai ky ti gy vy bę?

Wil helm Willims

Ar jūs ži no te...
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Ar jūs ži no te, 
kad vie no žmo gaus bal sas
vėl pa ska ti na klau sy tis tą,
ku ris bu vo vis kam kur čias?
Ar jūs ži no te,
kad ištartas žo dis 
ar atliktas veiks mas 
ga li pa dė ti at gau ti re gė ji mą
tam, ku ris bu vo vis kam ak las
ir pa sau ly je bei gy ve ni me 
ne įžvel gė jo kios pras mės? 

Ar jūs ži no te,
kad ras ti lai ko ki tam žmo gui
tam tik ro mis ap lin ky bė mis yra 
kur kas dau giau
nei tu rė ti pi ni gų ar vais tų,
nes tai – tar si ge nia li ope ra ci ja.

Ar jūs ži no te,
kad žmo gaus iš klau sy mas 
da ro ste buk lus,
ge ro lin kė ji mas jam
ne ša pa lū ka nas,
o pa si ti kė ji mo su ža di ni mas
at ly gi na mas šim te rio pai? 

Ta čiau ar jūs ži no te, 
kad veik ti yra 
kur kas dau giau nei kal bė ti, 
o ke lias nuo ži no ji mo 
iki veiks mo
yra la bai ilgas?

Iš vo kie čių k. ver tė 
Min dau gas Ma li naus kas, SJ
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Pa šau ki mas 
pa šau ki me

	 Kai	prieš	ket	ve	rius	me	tus	klū	pė	da	mas	
Šiau	lių	šv.	Ig	na	co	baž	ny	čio	je	per	skai	čiau	
vie	nuo	li	nių	įža	dų	for	mu	lę,	ne	maniau,	kad	
at	ei	nan	čius	me	tus	pra	lei	siu	stu	di	juo	da	mas	
fi	lo	so	fi	ją.	Mo	ky	da	ma	sis	Kau	no	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jo	je	 bu	vau	 su	si	pa	ži	nęs	 su	 įva	du	
į	 fi	lo	so	fi	ją,	 ta	čiau	 tu	riu	 pri	si	pa	žin	ti,	 kad	
tuo	met	šiuo	moks	lu	tik	rai	ne	si	ža	vė	jau.	Tad	
ir	iš	va	žiuo	ti	į	Dub	li	ną,	kur	bu	vau	siun	čia
mas	stu	di	juo	ti	fi	lo	so	fi	jos,	ne	bu	vo	leng	va.	
Bet	pa	ma	žu	ap	si	pra	tau	su	ap	lin	ka	ir	pa	si
nė	riau	 į	fi	lo	so	fi	jos	pa	sau	lį,	ku	ris	 iš	 tie	sų	
at	si	sklei	dė	 vi	su	 sa	vo	gro	žiu	 ir	 pri	kaus	tė	
ma	no	dė	me	sį.	Pa	me	nu	pir	mą	ją	me	ta	fi	zi
kos	pa	skai	tą	ir	už	si	de	gi	mą	šir	dy	je,	ki	lu	sį	
dis	ku	tuo	jant	 apie	 abst	rak	čius	 da	ly	kus,	
pa	vyz	džiui,	apie	bū	tį.
	 Kaip	 tik	 stu	di	juo	da	mas	Dub	li	ne	 at
ra	dau	 sa	vo	 „pa	šau	ki	mą	 pa	šau	ki	me“.	
Kiek	vie	nas,	ta	pęs	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	riu,	
kvie	čia	mas	kuo	ge	riau	pa	žin	ti	sa	vo	do	va
nas	ir	jas	la	vin	ti.	In	te	lek	ti	nė	veik	la	(ypač	
fi	lo	so	fi	jos	 stu	di	jos)	 už	de	gė	ma	no	 pro	tą,	
pa	ke	rė	jo	vaiz	duo	tę	ir	su	tei	kė	daug	pa	guo
dos	aki	mir	kų	mel	džian	tis.	Su	pran	ta	ma,	ši	
ma	no	ke	lio	nė	dar	tik	pra	si	dė	jo	ir	ne	ži	nia,	
kur	Vieš	pats	ves	po	fi	lo	so	fi	jos	stu	di	jų,	ko
kie	bus	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	pla	nai.	Aiš	ku	

Gvi das Vai no rius, SJ

vie	na,	kad	šiuo	me	tu,	stu	di	juo	da	mas	fi	lo
so	fi	jos	ma	gist	ran	tū	ro	je	Či	ka	gos	Lo	jo	los	
uni	ver	si	te	te,	 esu	 lai	min	gas	 ir	 dė	kin	gas	
Die	vui	bei	pro	vin	ci	jai	už	pa	si	ti	kė	ji	mą	 ir	
su	teik	tą	ga	li	my	bę.

Fi lo so fi ja ir 
ti kė ji mas

	 Fi	lo	so	fi	ja	 ža	vi	si	 ne	dau	ge	lis.	Ne	re	tai	
pa	klaus	tas,	ką	vei	kiu,	pa	ma	tau	nu	ste	bu
sius	 vei	dus,	 nes	 daž	nam	fi	lo	so	fi	ja	 aso
ci	juo	ja	si	 su	 abst	rak	čiais	 ir	 be	pras	miais	
samprotavi	mais.	Net	gi	per	fi	lo	so	fi	jos	pa
skai	tas	ga	li	ma	iš	girs	ti	stu	den	tų,	sa	kan	čių:	
„Kam	vi	sa	tai?	Mums	rei	kia	kon	kre	tu	mo,	
o	ne	abst	rak	čių	iš	ve	džio	ji	mų!“	Ma	no	ma
ny	mu,	 šios	 nuo	mo	nės	 daž	nai	 pa	grįs	tos	
iš	anks	ti	niais,	 ne	 vi	sa	da	 tei	sin	gais	 nu	si
sta	ty	mais.
	 Fi	lo	so	fi	ja,	gi	mu	si	Grai	ki	jo	je	ir	va	din	ta	
iš	min	ties	mei	le,	ieš	ko	jo	tie	sos	ir	gy	ve	ni
mo	pras	mės.	Tik	vė	les	niais	am	žiais	fi	lo
so	fi	ją	im	ta	dės	ty	ti	uni	ver	si	te	tuo	se.	De	ja,	
daž	nai	 ji	bū	da	vo	at	skir	ta	nuo	kas	die	nio	
gy	ve	ni	mo	pa	tir	čių	ap	mąs	ty	mo,	prie	šin	gai	
nei	grai	kams.	Anot	jų,	fi	lo	so	fi	ja	pra	si	de	da	
ap	mąs	tant	pa	si	rink	tą	gy	ve	ni	mo	ke	lią	bei	
įgy	tą	pa	tir	tį	ir	pa	de	da	gy	ven	ti	iš	min	tin	gai.	
An	ti	ki	nė	je	fi	lo	so	fi	jo	je	gy	ve	ni	mo	pa	tir	tis,	
pro	ti	nis	mąs	ty	mas	ir	dva	si	nis	gy	ve	ni	mas	
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bu	vo	per	si	py	nę.	Į	to	kią	fi	lo	so	fi	ją	pa	si	nė
ręs	 žmo	gus	 bu	vo	 lai	ko	mas	 „gra	žiu“	 ir	
„har	mo	nin	gu“.
	 Ne	nuos	ta	bu,	kad	po	pie	žiai	Jo	nas	Pau
lius	II	ir	Be	ne	dik	tas	XVI	pa	brė	žia	pro	to	
ir	 ti	kė	ji	mo	 vien	ti	su	mą.	Tai	 bu	vo	 la	bai	
svar	bu	fi	lo	so	fi	jai	gims	tant	ir	te	bė	ra	ak	tu
a	lu	iki	šiol.	Ti	kė	ji	mo	ir	pro	to	vien	ti	su	mas	
at	sklei	džia	tik	rą	ją	tie	są	apie	žmo	gų,	ku	ris	
ne	gy	ve	na	rem	da	ma	sis	vien	tik	pro	tu	ar	ba	
vien	tik	ti	kė	ji	mu.	Nė	ra	ak	lo	ti	kė	ji	mo,	nė	ra	
ir	ne	ti	kin	čio	pro	to.	Abu	po	pie	žiai	kvie	čia	
plės	ti	ti	kė	ji	mo	ir	pro	to	są	vo	kas.	Ti	kė	ji	mas	
nė	ra	vien	ku	rios	nors	re	li	gi	jos	iš	pa	ži	ni	mas.	
Jis	reiš	kia	ir	tam	tik	rą	žmo	gaus	bū	vį	pa	sau
ly	je.	Ly	giai	taip	pat	ir	pro	tas	nė	ra	su	telk	tas	
vien	tik	į	dis	kur	sy	vų	mąs	ty	mą.	Pro	tu	ieš
ko	me	pras	mės,	pa	šau	ki	mo	bei	kiek	vie	no	
veiks	mo	 kryp	ties	 ir	 tiks	lo.	Kai	 pro	to	 ir	
ti	kė	ji	mo	są	vo	kos	pra	si	ple	čia,	pa	ste	bi	me,	
kad	mu	my	se	jos	per	si	pi	na	–	ti	kė	ji	mo	rei	kia	
pro	tui,	 o	 pro	to	 –	 ti	kė	ji	mui.	Kiek	vie	no	je	
si	tu	a	ci	jo	je	 esa	me	 kvie	čia	mi	 įžvelg	ti	 jos	
pras	mę	ir	ti	kė	ti,	kad	jo	je	vei	kia	Vieš	pats.

Ti kė ji mas ir 
me ta fi zi ka

	 Ti	kė	ji	mas,	ku	riuo	pa	pras	tai	iš	pa	žįs	ta
me	 tam	 tik	ras	 tie	sas,	 iš	ke	lia	 fun	da	men
ta	lius	klau	si	mus	apie	gy	ve	ni	mo	pras	mę,	

pa	sau	lį,	 žmo	nių	 san	ty	kius,	 bū	tį	 ir	 t.	 t.	
Kaip	tik	šiuos	klau	si	mus	ir	nag	ri	nė	ja	fi
lo	so	fi	jos	 kryp	tis,	 va	di	na	ma	me	ta	fi	zi	ka.	
Die	vas,	 duo	da	mas	mums	 pro	tą,	 su	tei	kė	
ir	ga	lią	pa	žin	ti	bei	su	pras	ti	pa	sau	lį,	sa	ve,	
ki	tus	ir	ga	liau	siai	jį	pa	tį.	Ži	no	ma,	mū	sų	
pa	ži	ni	mas	 nie	kuo	met	 ne	bus	 to	bu	las	 ir	
vi	siš	kas,	 ta	čiau	ne	pa	neig	si	me	 ir	 to,	kad	
pa	žin	ti	ga	li	me	ir	net	gi	pri	va	lo	me	steng	tis	
tai	da	ry	ti.
	 Ka	dan	gi	pro	tas	ir	 ti	kė	ji	mas	mu	my	se	
ne	da	lo	mai	su	si	ję,	sa	vo	ti	kė	ji	mą	krikš	čio
nys	stip	ri	na	pa	ži	ni	mu	–	Die	vą	gar	bi	na	me	
ne	tik	ak	lai	ti	kė	da	mi,	bet	ir	trokš	da	mi	jį	
pa	žin	ti	bei	su	pras	ti.	Fi	lo	so	fi	ja	kaip	tik	pa
de	da	su	vok	ti,	kad	mū	sų	pro	tas	yra	ti	kin	tis,	
o	mū	sų	ti	kė	ji	mas	–	pro	tin	gas.	
	 Nuo	pat	pra	džių,	kai	tik	įkū	rė	Drau
gi	ją,	 šv.	 Ig	na	cas	pa	brė	žė	 stu	di	jų	 svar	bą	
ir	ska	ti	no	jė	zui	tus	kuo	ge	riau	pa	si	reng	ti	
sa	vo	mi	si	jai	 –	 tar	nau	ti	 sie	loms.	Aš	 ir	gi	
sie	kiu	 ži	nių	 bei	 ug	dau	 sa	vo	 ti	kė	ji	mą,	
kad	ga	lė	čiau	tin	ka	mai	pa	si	reng	ti	ku	ni	go	
tar	nys	tei.	Ge	rai	ži	no	mas	šv.	Ig	na	co	ra	gi
ni	mas	 „Die	vą	 ras	ti	 vi	suo	se	 da	ly	kuo	se“	
tin	ka	ir	šiuo	at	ve	ju.	Stu	di	juo	da	mas	fi	lo
so	fi	ją	taip	pat	sten	giuo	si	ieš	ko	ti	Die	vo	ir	
jį	gar	bin	ti.		
	 Esu	šau	kia	mas	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	ir	į	šį	
pa	šau	ki	mą	at	si	lie	piu	vi	su	sa	vo	gy	ve	ni	mu.	
Esu	šau	kia	mas	tar	nau	ti	sie	loms.	Tam	šiuo	
me	tu	ir	ren	giuo	si.T.

	V
.	Š
im
kū
no
	n
uo
tr.



26

Paðaukimas

	 Kuo	 la	biau	 bū	ti	 sa	vi	mi	 ir	 su	 ki	tais	
da	ly	tis	 tuo,	 ką	 tu	ri	 ge	riau	sio,	 –	 vie	nas	
es	mi	nių	 žmo	gaus	 gy	ve	ni	mo	 iš	šū	kių.	
Stu	di	jos	–	tai	bū	das	to	bu	lė	ti,	pra	tur	tin	ti	
sa	ve,	kad	dar	la	biau	tu	rė	tum	kuo	ap	do
va	no	ti	 ki	tą,	 kad	 ša	lia	 esan	tys	 žmo	nės	
jaus	tų	si	pa	ky	lė	ti	tie	sos	link	apie	sa	ve	ir	
bū	tų	ska	ti	na	mi	vis	la	biau	ir	la	biau	įmin	ti	
gy	ve	ni	mo	pa	slap	tį...
	 Į	Jė	zaus	Drau	gi	jos	nau	jo	ky	ną	Šiau
liuo	se	bu	vau	pri	im	tas	2002	m.	 rug	sė	jį,	
jau	bū	da	mas	ku	ni	gas	ir	tu	rė	da	mas	teo	lo
gi	jos	ba	ka	lau	ro	laips	nį.	Bai	gęs	nau	jo	ky	ną	
ir	da	vęs	pir	muo	sius	am	ži	nuo	sius	 įža	dus,	
2004–2005	m.	ėjau	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim
na	zi	jos	 ka	pe	lio	no	 bei	 ti	ky	bos	mo	ky	to	jo	
pa	rei	gas.	Tuo	me	tu	ir	iš	sa	vo	ko	le	gų	mo
ky	to	jų,	ir	ben	drau	da	mas	su	mo	ki	niais	įgi

jau	ne	įkai	no	ja	mos	gy	ve	ni	mo	pa	tir	ties.	Po	
šios	tar	nys	tės	pro	vin	ci	jos	vy	res	nie	siems	ir	
man	pa	čiam	at	ro	dė	tin	ka	ma	to	liau	tęs	ti	ir	
baig	ti	Šven	to	jo	Raš	to	eg	ze	ge	zės	stu	di	jas	
li	cen	cia	to	laips	niui	gau	ti	Po	pie	žiš	ka	ja	me	
Bib	li	jos	 ins	ti	tu	te	Ro	mo	je,	kur	 jau	bu	vau	
mo	kę	sis	 2001–2002	m.,	 iš	siųs	tas	Vil	ka
viš	kio	vys	ku	po	J.	Že	mai	čio,	MIC.	
	 Pri	si	me	nu	 pir	mų	jų	 moks	lo	 me	tų	
pra	džio	je	mel	džian	tis	 su	vok	tą	 troš	ki
mą	–	la	biau	pa	žin	ti	Šven	tą	jį	Raš	tą,	kad	
per	tai	ki	tiems	žmo	nėms	ga	lė	čiau	pa	dė	ti	
pri	ar	tė	ti	 prie	 Jė	zaus,	prie	ne	iš	se	mia	mų	
mei	lės,	 gai	les	tin	gu	mo	 ir	ma	lo	nės	 tur
tų,	esan	čių	Die	vo	Žo	dy	je,	pri	ėmu	sia	me	
mū	sų	žmo	giš	ku	mą.	Kaip	tik	dėl	to	to	liau	
stu	di	juo	ju	Bib	li	ją,	 skir	da	mas	 tam	 sa	vo	
jė	gas,	lai	ką,	at	ei	ties	pla	nus...

T. Ar vy das Ja ku šo vas, SJ

Ma no sios 
Bib li jos 
stu di jos



27

Paðaukimas

	 Bib	li	jos	ins	ti	tu	tą,	va	di	na	mą	tie	siog	
Bib	li	ku	mu,	1909	m.	įkū	rė	po	pie	žius	Pi
jus	X,	ska	tin	da	mas	ka	ta	li	kiš	kas	Bib	li	jos	
stu	di	jas,	nukreiptas	į	ti	kė	ji	mo	ir	moks	lo	
dia	lo	gą.	Nuo	pat	pra	džios	Bib	li	ku	mas	bu
vo	pa	ti	kė	tas	jė	zui	tų	glo	bai,	šiam	ins	ti	tu	tui	
jie	 va	do	vau	ja	 iki	 šiol.	 Per	 eg	ze	ge	ti	nius	
Šven	to	jo	Raš	to	 ty	ri	nė	ji	mus	Bib	li	ku	mas	
ska	ti	na	 stu	den	tus	 nau	jo	mis	 įžval	go	mis	
pra	tur	tin	ti	 te	olo	gi	ją,	 li	tur	gi	ją,	 ti	kin	čių	jų	
sie	lo	va	dą	bei	eku	me	ni	nį	ju	dė	ji	mą,	ren	gia	
bū	si	muo	sius	dės	ty	to	jus,	po	pu	lia	ri	nan	čius	
ir	 sklei	džian	čius	Bib	li	jos	 stu	di	jų	 lai	mė
ji	mus.	 Per	 tre	jų	 ket	ve	rių	me	tų	 stu	di	jas	
Bib	li	ku	me	 ga	li	ma	 įgy	ti	 Šven	to	jo	Raš	to	
eg	ze	ge	zės	 li	cen	cia	to,	 o	 per	 ki	tus	 tre	jus	
ket	ve	rius	me	tus	 –	 dak	ta	ro	 aka	de	mi	nį	
laips	nį.
	 Pra	de	dant stu	di	jas	 Šven	to	jo	 Raš	to	
eg	ze	ge	zės	 li	cen	cia	to	 laips	niui	 gau	ti,	
bū	ti	na	tu	rė	ti	te	olo	gi	jos	ba	ka	lau	ro	laips
nį,	 lo	ty	nų	 ir	 ita	lų	 kal	bų	 eg	za	mi	nų	 ser
ti	fi	ka	tus,	iš	lai	ky	ti	heb	ra	jų	ir	grai	kų	bei	
pa	si	rink	ti	nai	 dvie	jų	mo	der	nių	jų	 kal	bų	
(an	glų,	vo	kie	čių,	pran	cū	zų)	eg	za	mi	nus,	
taip	pat	ben	drą	jį	Bib	li	jos	ži	nių	eg	za	mi	ną.	
Vė	liau	 stu	di	juo	ja	mos	 bib	li	nės	 grai	kų,	
heb	ra	jų,	ara	mė	jų	ir	kai	ku	rios	ki	tos	Ar
ti	mų	jų	Ry	tų	kal	bos.	Taip	pat	su	si	pa	žįs
ta	ma	 su	Se	no	jo	 ir	Nau	jo	jo	Tes	ta	mentų	
is	to	ri	ja,	te	olo	gi	ja	bei	eg	ze	ge	ze,	bib	li	ne	
ar	che	o	lo	gi	ja	ir	ge	og	ra	fi	ja,	teks	to	kri	ti	ka,	
her	me	neu	ti	ka.	Ypač	įdo	mūs	Bib	li	jos	eg
ze	ge	ti	niai	te	mi	niai	kur	sai.
	 Šie	 stu	di	jų	 me	tai	 man	 –	 tre	tie	ji.	
Ti	kiuo	si	 ki	tais	 me	tais	 sėk	min	gai	 jas	
už	baig	ti	 ir	 įgy	ti	 eg	ze	ge	zės	 li	cen	cia	to	
laips	nį.	Sa	vo	stu	di	jas	ga	lė	čiau	pa	ly	gin	ti	
su	į	aukš	tą	kal	ną	ri	ti	na	mu	sun	kiu	ak	me
niu	 ar	ba	 kas	die	ne	 kie	ta	 juo	da	 duo	na,	
lau	žo	ma	ma	žais	 ga	ba	lė	liais.	 Ka	dan	gi	
stu	di	jos	 itin	 spe	ci	fi	nės,	 už	ima	 be	veik	
vi	są	lai	ką	–	at	ro	do,	die	na	iš	die	nos	nie	ko	
dau	giau	ne	vei	kiu,	 tik	mo	kau	si	 ir	mel
džiuo	si...	Lai	ko	po	il	siui	ir	ben	dra	vi	mui	
su	ko	le	go	mis	pri	va	lau	tie	siog	iš	si	ko	vo

ti.	 Ka	dan	gi	 jė	zui	tų	 ben	druo	me	nė,	 ku
rio	je	gy	ve	nu,	glau	džia	si	ta	me	pa	čia	me	
Bib	li	ku	mo	pa	sta	te,	nuo	lat	ke	liau	ju	tuo	
pa	čiu	marš	ru	tu:	kam	ba	rys,	au	di	to	ri	jos,	
bib	lio	te	ka...	Ką	gi,	stu	di	jos	ir	gi	yra	kon
kre	ti	mei	lės	tar	nys	tė	ar	ti	mui.
	 Per	 šį	 lai	ką	 te	ko	 pa	tir	ti	 vis	ko	 –	 ir	
ne	pa	guo	dos	aki	mir	kų,	ir	pa	guo	dos,	kai	
stai	ga	 ap	lan	ko	 džiaugs	mas	 su	vo	kus	
Šven	to	jo	Raš	to	gel	mę	 ir	Die	vo	kal	bė
ji	mą,	ku	ris	per	ją	at	si	ve	ria...	Vi	sos	lig
šio	li	nės	stu	di	jos	Bib	li	ku	me	pa	li	ko	la	bai	
ge	rą	įspū	dį	–	kom	pe	ten	tin	gi	pro	fe	so	riai,	
uo	lūs	ir	ga	būs	stu	den	tai,	moks	li	nis	Bib
li	jos	ty	ri	nė	ji	mas	dir	bant	su	šal	ti	niais,	o	
svar	biau	sia	–	di	džiu	lė	(sa	ky	čiau,	sak	ra
li)	pa	gar	ba	pa	čiam	Šven	to	jo	Raš	to	teks
tui,	 pa	sie	ku	siam	mus	 per	 tūks	tan	čius	
ran	kraš	čių...
	 Kuo	dau	giau	mo	kau	si,	 tuo	 stip	riau	
jau	čiu,	kaip	di	dė	ja	 tas	„mo	ky	tas	ne	ži
no	ji	mas“,	vis	ge	riau	su	pran	tu,	kiek	daug	
dar	 lie	ka	 ne	ži	no	mų	 da	ly	kų	 –	moks	le	
nie	kas	nė	ra	pa	pras	ta.	An	tra	ver	tus,	kad	
ir	koks	su	dė	tin	gas	bū	tų	stu	di	jų	ob	jek	tas	
–	vis	tiek	iš	to	rei	kia	gau	ti	ko	kios	nors	
dva	si	nės	nau	dos.	
	 Tad	ten	ka	sto	vė	ti	abiem	ko	jo	mis	ant	
že	mės,	 o	 ran	kas,	 pro	tą	 bei	 šir	dį	 kel	ti	
aukš	tyn	–	ir	tai	yra	iš	šū	kis.	Ta	čiau	kad	ir	
ko	kie	iš	šū	kiai	lauk	tų,	juos	ga	li	ma	pa	si	tik	ti	
drą	siai,	nes	Die	vas	yra	aukš	čiau	vis	ko,	o	
jo	mei	lės	ir	ma	lo	nės	už	ten	ka	vi	sa	da.	
	 „Jei	kal	bė	čiau	žmo	nių	ir	an	ge	lų	kal
bo	mis,	bet	ne	tu	rė	čiau	mei	lės,	aš	te	bū	čiau	
žvan	gan	tis	va	ris	ir	skam	ban	tys	cim	bo	lai.	
Ir	jei	tu	rė	čiau	pra	na	šys	tės	do	va	ną	ir	pa
žin	čiau	vi	sas	pa	slap	tis	ir	vi	są	moks	lą;	jei	
tu	rė	čiau	vi	są	 ti	kė	ji	mą,	kad	ga	lė	čiau	net	
kal	nus	kil	no	ti,	ta	čiau	ne	tu	rė	čiau	mei	lės,	
aš	bū	čiau	nie	kas.	
Da	bar	mes	 re	gi	me	 lyg	veid	ro	dy	je,	mįs
lin	gu	 pa	vi	da	lu,	 o	 tuo	met	 re	gė	si	me	 akis	
į	 akį.	Da	bar	 pa	žįs	tu	 iš	 da	lies,	 o	 tuo	met	
pa	žin	siu,	kaip	pats	esu	pa	žin	tas“	(1	Kor	
13,	1–2.12).
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	 Šie	met	jau	sep	tin	ti	me	tai,	kai	esu	Kau
no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	mo	ky	to	ja.	 Pir	mus	
me	tus	 dir	bau	de	ba	tų	 tre	ne	re,	 pas	kui	 ap
si	spren	džiau	lik	ti	čia	vi	sam	lai	kui.	Tie	sa,	
ta	da	ne	daug	te	ži	no	jau	apie	jė	zui	tų	pe	da
go	gi	ką,	tie	siog	no	rė	jau	dirb	ti	ka	ta	li	kiš	ko	je	
ap	lin	ko	je.
	 Dar	bas	 jė	zui	tų	mo	kyk	lo	je	 la	bai	 įpa
rei	go	ja.	Tiks	liau,	tai	yra	tar	nys	tė,	pa	si	au
ko	ji	mas,	o	kar	tu	 ir	di	de	lė	pri	vi	le	gi	ja	bei	
džiaugs	mas.	Tą	 su	vok	ti	 pa	dė	jo	 jė	zui	tų	
mo	kyk	lų	 pe	da	go	gų	 to	bu	li	ni	mo	si	 kur	sai	
Var	šu	vo	je	 (IJELP),	 pa	ska	ti	no	 kai	 ku	rių	
ko	le	gų	as	me	ni	nis	pa	vyz	dys.	Esu	lai	min
ga,	 kad	 tie	 pa	tys	 žmo	nės	 įkve	pia	ma	ne	
iki	šiol,	kad	ne	pai	sydama	cha	rak	te	rių	 ir	
tem	pe	ra	men	tų	 įvai	ro	vės	mo	kyk	los	 ben
druo	me	nė	 sie	kia	 vie	ny	bės,	 trokš	ta	 aug	ti	
ir	au	gin	ti	ki	tus.
	 Kaip	pa	vyz	dį	ga	liu	pa	teik	ti	šiais	me	tais	
spa	lio	4	d.	vy	ku	sį	Mo	ky	to	jo	die	nos	pa	mi
nė	ji	mą.	Ma	no	ma	ny	mu,	 ši	 šven	tė	 bu	vo	
to	bu	la	ir	lei	do	su	pras	ti,	kad	mes	dir	ba	me	
su	 itin	 ga	biais	 ir	 su	ma	niais	 vai	kais,	 kad	
puo	se	lė	jant	 šiuos	 jau	nus	 ta	len	tus	 rei	kia	
di	džiu	lės	iš	min	ties,	su	ma	nu	mo	ir	mei	lės.	
Tai	ir	mus,	mo	ky	to	jus,	tu	rė	tų	ska	tin	ti	aug	ti,	
ne	pa	si	duo	ti	ru	ti	nai,	ap	mąs	ty	ti	įgy	tą	pa	tir	tį	
ir	sa	vo	ži	nio	mis,	įžval	go	mis	bei	idė	jo	mis	
da	ly	tis	su	ap	lin	ki	niais.

	 Bū	tent	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	gi	liau	su	vo
kiau	šv.	Ig	na	co	pe	da	go	gi	nės	pa	ra	dig	mos,	
su	da	ran	čios	 są	ly	gas	 ug	dy	ti	 ir	 iš	lai	ky	ti	
są	ry	šį	 tarp	 be	si	mo	kan	čio	jo	 pa	tir	ties,	 ap
mąs	ty	mų	 ir	 vei	kos,	 es	mę.	 1994	m.	 pra
dė	ju	si	dirb	ti	de	ba	tų	tre	ne	re	įsi	vaiz	da	vau,	
kad	de	ba	tai	–	tai	tik	pro	to	mankš	ta,	idė	jų	
mai	nai,	bū	das	la	vin	ti	įvai	rius	moks	lei	vių	
ge	bė	ji	mus	 ir	 per	ga	lių	 eu	fo	ri	jos	 sko	nis.	
Dau	gu	ma	 tre	ne	rių	 pa	na	šiai	mąs	to	 li	gi	
šiol.	„Ver	ty	bi	nių	nuo	sta	tų	ug	dy	mo	ir	de
ba	tų	me	to	di	kos	tai	ky	mo	pa	mo	ko	se“	pro
jek	tas,	ku	ria	me	da	ly	vau	ju	su	gru	pe	sa	vo	
ko	le	gų,	 at	sklei	dė	 dar	 di	des	nes	 de	ba	tų	 ir	
jų	me	to	di	kos	tai	ky	mo	pa	mo	ko	se	ga	li	my
bes.	Su	pra	tau,	kad	de	ba	tai	yra	nuo	sta	bus	
bū	das	mo	ky	tis	iš	pa	tir	ties,	pa	de	da	per	im	ti	
ir	įsi	sa	vin	ti	svar	biau	sias	ver	ty	bes,	ska	ti	na	
ieš	ko	ti	 tie	sos,	 ug	do	 to	le	ran	ci	ją,	 pa	gar	bą	
žmo	gui,	ra	gi	na	siek	ti	tei	sin	gu	mo.	
	 Ma	nau,	 de	ba	tų	 tre	ne	rio	 vaid	muo	yra	
šiek	tiek	dė	kin	ges	nis	už	mo	ky	to	jo	ar	net	
kla	sės	auk	lė	to	jo.	Jiems	skir	tas	lai	kas	pa
mo	ko	je	yra	ri	bo	tas,	var	žo	įvai	rūs	pro	gra	mų	
rei	ka	la	vi	mai,	pa	šė	lęs	mo	ky	mo	si	tem	pas	ir	
di	džiu	liai	dar	bo	krū	viai.	Tre	ne	rio	pra	na
šu	mas	tas,	kad	jis	pri	va	lo	su	vai	kais	kuo	
dau	giau	kal	bė	tis,	klaus	ti	ir	dis	ku	tuo	ti.	Ne
pa	kan	ka	vien	tik	nu	ro	dy	ti,	ko	kį	straips	nį	
per	skai	ty	ti.	Ne	duos	nau	dos	 ir	 iš	klau	sy	ta	

Ką man reiš kia bū ti 
jė zui tų gim na zi jos 

mo ky to ja?

Ali na Gu taus kie nė
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pa	skai	ta,	 jei	 su	mo	ki	niais	 ne	pa	si	kal	bė	si,	
ne	iš	mo	ky	si	 jų	 kri	tiš	kai	mąs	ty	ti.	Moks	li
nin	kų	 se	niai	 įro	dy	ta,	 kad	mąs	ty	mas	 yra	
ge	bė	ji	mas,	prie	lai	dą	jam	su	tei	kia	žmo	gaus	
pri	gim	tis.	At	kak	liai	 sten	gian	tis	mąs	ty	mą	
ga	li	ma	iš	ug	dy	ti.	O	tai,	kaip	žmo	gus	mo	kės	
tuo	ge	bė	ji	mu	pa	si	nau	do	ti,	 pri	klau	sys	 tik	
nuo	jo	pa	ties.	
	 De	ba	tuo	se	pro	ble	ma	ne	tik	iš	ke	lia	ma,	
daž	nai	 ji	 ir	 iš	gy	ve	na	ma.	Tik	 ap	mąs	čius,	
per	žvel	gus	ir	įvar	di	jus	tai,	kas	nau	jo	bu	vo	
at	ras	ta,	tam	tik	rą	si	tu	a	ci	ją	ar	pro	ble	mą	su
vok	ti	ir	ją	įver	tin	ti	ga	li	ma	kur	kas	aiš	kiau.	
Tą	pa	tį	tei	gia	ir	ker	ti	nis	jė	zui	tų	auk	lė	ji	mo	
ak	muo	–	 Ig	na	co	pe	da	go	gi	nė	pa	ra	dig	ma,	
ska	ti	nan	ti	prieš	iman	tis	veik	los	kuo	dau
giau	lai	ko	skir	ti	re	flek	si	jai	(ap	mąs	ty	mui)	
to,	kas	įvy	ko	ar	vyks	ta,	ug	dan	ti	ge	bė	ji	mą	
pa	žvelg	ti	į	si	tu	a	ci	ją	iš	įvai	rių	per	spek	ty	vų,	
mo	kė	ji	mą	api	bū	din	ti	įvy	kius	ar	veiks	mus,	
įver	tin	ti	tai,	ką	su	pra	to	me	ir	ką	mums	reiš
kia	nau	ja	pa	tir	tis.	
	 Paskui,	ži	no	ma,	se	ka	veiks	mas	ir	įver	ti
ni	mas,	ku	ris	nė	ra	vien	tik	pa	žy	mys.	Drau	ge	
ver	ti	na	ma	tai,	kaip	pa	si	kei	tė	mo	ki	nio	po
žiū	ris	ar	ver	ty	bi	nės	nuo	sta	tos	vie	nu	ar	ki	tu	

klau	si	mu,	kaip	jis	jau	čia	si	at	li	kęs	už	duo	tį,	
ką	su	pra	to,	ko	kius	žings	nius	ke	ti	na	ženg	ti	
to	liau.
	 De	ba	tų	 reikš	mę	pa	brė	žiau	 to	dėl,	 kad	
tai	 –	 vie	nas	 iš	ma	no	 po	mė	gių.	 Ši	 veik
la	 rei	ka	lau	ja	 daug	 lai	ko	 ir	 pa	stan	gų,	 bet	
kar	tu	su	tei	kia	ne	ma	ža	ma	lo	nių	aki	mir	kų.	
Ža	viuo	si	sa	vo	mo	ki	niais,	ku	rie	kaip	ly	gūs	
part	ne	riai	su	an	gliš	kai	kal	ban	čių	ša	lių	vai
kais	da	ly	vau	ja	Eu	ro	pos	ir	pa	sau	lio	de	ba	tų	
bei	ora	to	ri	nio	me	no	tur	ny	ruo	se,	tre	ni	ruo	ja	
jau	nes	nius	de	ba	tų	klu	bo	na	rius,	da	ly	vau
ja	pa	ro	do	muo	siuo	se	Lie	tu	vos	de	ba	tuo	se.	
Sva	jo	ju,	 kad	 dau	giau	 ko	le	gų	 įsi	trauk	tų	
į	 šią	veik	lą,	 nes	 jos	pri	va	lu	mai	 ir	 nau	da	
mo	ki	niui	 ne	įkai	no	ja	mi,	 o	mo	ky	to	jui	 tai	
yra	geras	bū	das	mo	ky	tis	pa	čiam.
	 Jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	je	 dir	ba	 ne	 vie	nas	
ben	dram	mo	kyk	los	 tiks	lui	 at	si	da	vęs	
žmo	gus.	Su	pran	ta	ma,	dar	be	bū	na	 sun	kių,	
sudė	tin	gų	 mo	men	tų,	 bet	 di	džiau	sias	
džiaugs	mas	 ir	 lai	mė	 –	 tar	nau	ti	 gė	riui	 ir	
tam,	kas	tik	ra,	ne	su	vai	din	ta.	Kai	tai	su	vo	ki	
ir	ži	nai,	jog	ne	si	vie	ni	šas	ka	rys	lau	ke,	lau	ki	
tų	bran	gių	aki	mir	kų	ir	jo	mis	džiau	gie	si.	Tai	
su	tei	kia	jė	gų	at	ei	čiai.
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	 Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	 raš	ti	nės	
ve	dė	ja	Ma	ri	ja	But	kie	nė,	 čia	 dir	ban	ti	 jau	
dvy	li	ka	me	tų,	sa	ko,	kad	gim	na	zi	jo	je	dar
buo	ja	si	 daug	 są	ži	nin	gų,	 itin	 at	si	da	vu	sių	
žmo	nių	ir	kad	ją	mi	nė	ti	žur	na	le	esą	vi	sai	
ne	ver	ta.	„Ta	čiau	kruopš	ti	ir	se	niai	dir	ban	ti	
sekretorė	–	do	va	na	ne	vien	mo	kyk	lai,	bet	
ir	vi	sai	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jai:	ne	tik	di	rek	to
riui,	bet	 ir	pro	vin	ci	jo	lui	pri	me	na,	kur	 jis	
tu	rė	jo,	tu	ri	ar	tu	rės	ka	da	nors	bū	ti,	su	kuo	
su	si	tik	ti,	–	že	mai	tiš	ką	at	kak	lu	mą	ro	dan	čią	
Ma	ri	ją	jam	bū	din	gu	sub	ti	liu	hu	mo	ru	per
ta	ria	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis,	su	ku	riuo	drau	ge	
už	su	ka	me	 į	 gim	na	zi	jos	 raš	ti	nę.	 –	 Jei	gu	
šian	dien	sėk	min	gai	eg	zis	tuo	ja	dvi	jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos,	tai	di	de	lis	mū	sų	pa	gal	bi	nin	kų	
nuo	pel	nas	–	juk	jo	se	dir	ba	tik	po	po	rą	jė
zui	tų!	Vi	sa	ki	ta	lai	ko	si	ant	pa	sau	lie	čių,	ir	
aš	čia	įžvel	giu	Va	ti	ka	no	II	su	si	rin	ki	mo,	iš
ryš	ki	nu	sio	pa	sau	lie	čių	reikš	mę	Baž	ny	čios	
gy	ve	ni	me,	žen	klą,	–	jau	rim	tai	tę	sia	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jo	las.	 –	Ge	ras	 tas	 dar	buo	to	jas,	
ku	ris	 yra	 sa	vo	 dar	bo	vie	tės	 pat	rio	tas.	O	
Ma	ri	jai	svar	bu	ne	vien	dar	bas,	ku	rį	ge	rai	
at	lie	ka,	bet	ir	pa	čios	gim	na	zi	jos	džiaugs
mai,	var	gai	ir	ne	tek	tys.	Ji	tuo	gy	ve	na...“
	 Vos	 ne	 vos	 pri	pra	šy	ta	 pa	pa	sa	ko	ti,	
kaip	ir	ko	dėl	pra	dė	jo	dirb	ti	Kau	no	jė	zui
tų	gim	na	zi	jo	je,	Ma	ri	ja	sa	ko,	kad	bai	gu	si	
me	di	ci	nos	mo	kyk	lą,	 o	 vė	liau	 che	mi	jos	
ir	bio	lo	gi	jos	moks	lus	uni	ver	si	te	te,	net	23	
me	tus	dir	bo	tuo	me	ti	nio	Kau	no	me	di	ci	nos	
ins	ti	tu	to	la	bo	ra	to	ri	jo	je.	Pra	si	dė	jus	At	gi	mi
mui,	per	ėjo	į	pre	ky	bą,	nes	pa	siū	lė	di	des	nį	
at	ly	gi	ni	mą.	 „Čia	 pir	mą	 kar	tą	 pa	ma	čiau,	

koks	 yra	ma	te	ri	jos	 pa	sau	lis,	 nes	 iki	 tol	
pre	ky	bi	nin	kų	ne	pa	ži	no	jau.	Itin	keis	tas	man	
bu	vo	nuo	la	ti	nis	„plė	šy	ma	sis“	dėl	pi	ni	gų.	
Tie	sa,	są	ži	nin	gu	mo	dar	be	jie	rei	ka	la	vo,	ta
čiau	ki	tų	sa	vy	bių,	ku	rio	mis	Die	vu	lis	ma	ne	
ap	do	va	no	jo,	ar	dva	si	nių	da	ly	kų	ten	vi	siš	kai	
ne	rei	kė	jo“,	–	pri	si	me	na	ji.	
	 Į	gim	na	zi	ją	pa	kvie	tė	pa	žįs	ta	mi,	ži	no	ję,	
kad	di	rek	to	rius	 ieš	ko	 sek	re	to	rės.	 Spaus
din	ti	ma	ši	nė	le	mo	kė	jo,	nes	tą	te	ko	da	ry	ti	
Me	di	ci	nos	 ins	ti	tu	te.	Be	 to,	 tė	tė	 vi	są	 gy
ve	ni	mą	 ra	šė	 la	bai	 įdo	mius	 pri	si	mi	ni	mus	
–	 apie	 ko	lū	kių	 kū	ri	mą	si,	 trem	tį,	 šei	mą;	
re	da	guo	ti	juos	ir	spaus	din	ti	pa	ti	kė	jo	Ma	ri
jai	–	 vie	nin	te	lei	 iš	 sa	vo	 sep	ty	nių	 vai	kų:	
„Da	bar	su	pran	tu,	kad	ir	tas	re	da	ga	vi	mas,	
ir	dar	bas	Me	di	ci	nos	ins	ti	tu	te	ma	ne	ren	gė	
dar	bui	 čia	 –	 juk	 la	bo	ra	to	ri	jo	je	 aukš	to	jo	
moks	lo	di	plo	mas	ne	bu	vo	rei	ka	lin	gas“.
	 Nors	dar	bų	ap	im	tis	ir	tem	pas	per	dvy
li	ka	me	tų	 gim	na	zi	jo	je	 pa	di	dė	jo	 ke	le	tą	
kar	tų,	 į	 jo	kią	 ki	tą	mo	kyk	lą	 per	ei	ti	 ji	 nė	
už	 ką	 ne	no	rė	tų.	Dau	gu	ma	 čia	 dir	ban	čių	
pe	da	go	gų	–	ben	dra	min	čiai,	ti	kin	tys	žmo
nės.	Gim	na	zi	jo	je	mal	da	pra	si	de	da	pir	ma	
ir	 bai	gia	si	 pas	ku	ti	nė	 pa	mo	ka.	 Ir	 jė	zui	tų	
baž	ny	čia	 ša	lia	–	ga	li	ma	da	ly	vau	ti	ne	 tik	
gim	na	zi	jos	Mi	šio	se,	bet	ir	kiek	vie	ną	va	ka
rą.	Ypa	tin	gais	at	ve	jais	ji	tyliai	mel	džia	si	ir	
darbovietėje.
	 „Jei	mo	kyk	lai	va	do	vau	ja	ti	kin	tis	žmo
gus,	o	 juo	 la	biau	ku	ni	gas,	 iš	 jo	 sa	vai	me	
dau	giau	 rei	ka	lau	ja	ma	 ir	 ti	ki	ma	si.	Mū	sų	
di	rek	to	rius	t.	Gin	ta	ras	Vit	kus	la	bai	veik	lus,	
dėl	to	ir	jo	pa	gal	bi	nin	kams	dar	bo	nie	ka	da	

Kitoj mokykloj 
dirbti nenorėčiau...
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ne	trūks	ta“,	–	pa	sa	ko	ja	Ma	ri	ja.	Mo	kyk	lo
je	nuo	lat	lan	ko	si	už	sie	nio	sve	čiai,	vyks	ta	
įvai	rūs	se	mi	na	rai,	pats	t.	Gin	ta	ras	ir	gi	daug	
ke	liau	ja,	ta	ria	si	su	ki	to	mis	ka	ta	li	kiš	ko	mis	
mo	kyk	lo	mis,	gim	na	zis	tų	tė	vais.	
	 Į	gim	na	zi	ją	daž	nai	už	su	ka	ir	ki	ti	jė	zui
tai.	Ga	li	my	bė	dirb	ti	ir	ben	drau	ti	su	to	kiais	
sa	vo	pa	šau	ki	mui	at	si	da	vu	siais	žmo	nė	mis,	
pa	sak	Ma	ri	jos,	yra	di	džiu	lė	ma	lo	nė.	Ir	mo
ra	li	nė	at	ra	ma	sun	kią	gy	ve	ni	mo	va	lan	dą,–	
kai	ji	ne	te	ko	vy	riau	sio	jo	iš	sa	vo	tri	jų	vai	kų	
(vi	si	gim	na	zi	jos	alum	nai),	mel	dė	si	jė	zui	tai	
ir	 šia	pus,	 ir	 ana	pus	At	lan	to.	 „Be	Die	vo	
pa	gal	bos	 ne	bū	čiau	 iš	tvė	ru	si.	 Pa	ti	kė	jau	
jam	sa	vo	vai	ką,	ir	tiek“,	–	trum	pu	sa	ki	niu	
nu	trauk	da	ma	šiur	pius	pri	si	mi	ni	mus	Ma	ri	ja	
vėl	grįž	ta	prie	įpras	tos	kas	die	ny	bės.	
	 Šv.	Te	re	sė	Avi	lie	tė	yra	pa	sa	kiu	si:	„Jei
gu	no	ri	keis	ti	pa	sau	lį,	pra	dėk	nuo	sa	vęs“.	
Čia	svar	biau	si	du	da	ly	kai	–	ge	ras	pa	rei	gų	
at	li	ki	mas	 ir	 sa	vo	 pro	fe	si	jos	 iš	ma	ny	mas.	
Per	die	ną	 į	 raš	ti	nę	už	ei	na,	ko	ge	ro,	apie	
šim	tą	lankytojų,	ir	vi	si	su	rei	ka	lais.	Sten
giuo	si,	kad	žmo	gus	gau	tų	vis	ką,	kas	nuo	
ma	nęs	pri	klau	so,	ir	jam	ne	be	rei	kė	tų	at	ei	ti	
dar	kar	tą.	O	kur	dar	dar	bas	te	le	fo	nu	su	in
te	re	san	tais,	tė	vais,	sve	čiais“,	–	ne	ju	čia	pra

de	da	var	dyti	mo	te	ris	ir	sa	ko,	kad	ki	tą	kart	
vi	są	tą	rei	ka	lų	ir	lan	ky	to	jų	srau	tą	at	lai	ky	ti	
pa	de	da	tik	Šven	to	ji	Dva	sia,	ku	rios	nuo	lat	
mel	džia	iš	min	ties	do	va	nos.	Ją	puo	se	lė	ja	ir	
aist	rin	gu	po	mė	giu	skai	ty	ti,	o	dva	si	nės	li	te
ra	tū	ros,	ku	rio	je	iš	min	ties	ran	da	dau	giau	sia,	
ne	sto	ko	ja	ša	lia	gim	na	zi	jos	įsi	kū	ru	sių	tė	vų	
jė	zui	tų	bib	lio	te	ka.
	 „Ma	ri	ja	 pa	si	žy	mi	 ge	ra	 in	tui	ci	ja	 ir	
nuo	vo	ku	mu.	Tai	–	jos	as	me	ni	nės	sa	vy
bės,	 sa	ky	čiau,	 tie	siog	Die	vo	 do	va	nos,	
ku	rias	 la	bai	 ver	ti	nu.	 Ji	 ne	 tik	 pui	kiai	
at	lie	ka	sa	vo	pa	rei	gas	(pa	grįs	tai	ma	nau,	
kad	Ma	ri	ja	 –	 vie	na	 ge	riau	sių	 Kau	no	
mo	kyk	lų	 rašt	ve	džių),	 bet	 ne	 blo	giau	
už	mus,	ku	ni	gus	„pro	fe	sio	na	lus“,	da	ly
vau	ja	evan	ge	li	za	vi	mo	dar	be,	ką	 rei	kia,	
už	kal	bin	da	ma,	pa	si	da	ly	da	ma	vie	na	ki	ta	
skai	ty	tos	 kny	gos	min	ti	mi,	 ją	 pa	sko	lin
da	ma	ar	tie	siog	pa	siū	ly	da	ma	ke	lių	pus
la	pių	 ko	pi	ją.	Ma	ri	ja	 –	 žmo	gus,	 ku	riuo	
la	bai	pa	si	ti	kiu“,	–	apie	Kau	no	gim	na	zi	jos	
raš	ti	nės	ve	dė	ją	ir	tie	sio	gi	nę	sa	vo	pa	gal	bi
nin	kę	Ma	ri	ją	But	kie	nę	sa	ko	di	rek	to	rius	t.	
Gin	ta	ras	Vit	kus,	SJ.

Jū ra tė Gra by tė

Kauno	jėzuitų	gimnazija	ir	Šv.	Pranciškaus	Ksavero	bažnyčia.	T.	Vytauto	Sadausko,	SJ,	nuotr.
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	 2006	m.	spa	lio	5	d.,	mi	nint	Mo	ky	to	jo	
die	ną,	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	bu	vo	
iš	kil	min	gai	ati	da	ry	tas	Spor	to	ir	me	nų	cen
tras.	Iš	kil	mės	pra	si	dė	jo	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo
lui	t.	Al	do	nui	Gu	dai	čiui	pa	lai	mi	nus	nau	ją	jį	
pa	sta	tą.	Da	žais	kve	pian	čio	je	sa	lė	je	gau	siai	
su	si	rin	ku	si	gim	na	zi	jos	ben	druo	me	nė	ste
bė	jo	 pir	muo	sius	 pa	si	ro	dy	mus:	mo	ki	niai	
šo	ko	 pra	mo	gi	nius	 šo	kius,	 brei	ką,	 at	li	ko	
ae	ro	bi	kos	 ir	me	ni	nės	 gim	nas	ti	kos	 pra	ti

Si mo nas Moc ke vi čius

Vil niaus jė zui tų gim na zi jo je 
ati da ry tas spor to ir me nų cen tras 

mus,	sa	vo	su	ge	bė	ji	mus	de	monst	ra	vo	jau
nie	ji	krep	ši	nin	kai.	Gim	na	zi	jos	di	rek	to	rius	
br.	Vir	gi	li	jus	Sau	lius	pa	dė	ko	jo	su	si	rin	ku
siems	rė	mė	jams	už	ma	te	ria	li	nę	pa	gal	bą	ir	
džiau	gė	si,	kad	po	11	me	tų	mo	ki	niai	pa	ga
liau	tu	ri	pui	kias	są	ly	gas	fi	zi	niam	ug	dy	mui.
	 Nuo	gim	na	zi	jos	įkū	ri	mo	fi	zi	nio	la	vi	ni
mo	pa	mo	kos	iš	ti	sus	me	tus	vyk	da	vo	lau	ke.	
Per	tiek	me	tų	vai	ki	nai	gim	na	zi	jos	sta	dio
ne	 pui	kiai	 iš	mo	ko	 žais	ti	 snie	gopur	vo	
„fut	bo	lą“.	Mer	gi	nos	glaus	da	vo	si	ma	žo	je	
sa	ly	tė	je,	 o	bė	gio	da	vo	 tie	siog	gim	na	zi	jos	
ko	ri	do	riu	je.	Ne	vie	na	gim	na	zis	tų	lai	da	bai
gė	mo	kyk	lą,	gir	dė	da	ma	vis	tą	pa	tį	pa	ža	dą:	
„Ne	tru	kus	tu	rė	si	me	spor	to	sa	lę“.
	 Spor	to	ir	me	nų	cen	tro	vie	to	je	so	viet
me	čiu	bu	vo	elek	tros	va	rik	lių	per	vy	nio	ji	mo	
dirb	tu	vė.	Ši	te	ri	to	ri	ja	anks	čiau	jė	zui	tams	
ne	pri	klau	sė.	Pir	ma	sis	gim	na	zi	jos	di	rek	to
rius	t.	An	ta	nas	Gra	žu	lis	pa	gal	bos	krei	pė	si	
į	sa	vi	val	dy	bę.	Bu	vo	pra	dė	ti	ar	che	o	lo	gi	niai	

Naujojo	pastato	atidarymo	akimirka

Centro	didžiausio	mecenato	sesuo	MaryAnn
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ty	ri	mai,	de	rė	ta	si	su	kai	my	nais,	ne	pails	tan
čiais	ko	vo	ti	Sa	vi	čiaus	gat	vės	gy	ven	to	jais...	
2001	m.	pa	tvir	tin	tas	de	ta	lu	sis	sta	ti	nio	pla
nas.	Dėl	lė	šų	sty	giaus	ir	dau	gy	bės	de	ri	ni
mų,	sta	tant	se	na	mies	čio	te	ri	to	ri	jo	je,	2003	
m.	pra	dė	ti	sta	ty	bos	dar	bai	tę	sė	si	tre	jus	me
tus.	Jei	ne	vie	ti	niai	ir	už	sie	nio	ge	ra	da	riai,	
šio	kom	plek	so	dar	bū	tų	rei	kė	ję	pa	lauk	ti.	
	 Pa	grin	di	nė	 spor	to	 sa	lė	 pa	va	din	ta	
di	džiau	sio	 sta	ty	bos	me	ce	na	to	 Pe	tro	 J.	
Sta	naičio	 Jn.	 var	du.	 Jo	 se	suo	Ma	ryAnn	
Sta	nai	tisKlop	fens	tein,	Bal	ti	jos	 jė	zui	tų	
plėt	ros	 pro	jek	to	 ta	ry	bos	 na	rė,	 po	 bro	lio	
mir	ties	 nu	spren	dė	 įam	žin	ti	 jo	 at	mi	ni	mą	
spor	to	 sa	lės	 sta	ty	bai	pa	au	ko	da	ma	di	de	lę	
pi	ni	gų	su	mą.	Rug	pjū	tį	ji	lan	kė	si	Lie	tu	vo	je	
ir	ap	žiū	rė	jo	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	ją	bei	
spor	to	kom	plek	są.	Ma	ryAnn	la	bai	džiau
gė	si,	kad	mo	ki	nai	tu	rės	ne	tik	kur	spor	tuo	ti,	
bet	ir	ga	lės	švęs	ti	ben	druo	me	nės	šven	tes.	
Ap	gai	les	tau	da	ma,	 kad	dėl	 pa	blo	gė	ju	sios	
vy	ro	 svei	ka	tos	ne	ga	li	 at	vyk	ti	 į	Spor	to	 ir	
me	nų	 cen	tro	 ati	da	ry	mą,	 ji	 ra	šė:	 „Ma	no	
bro	lis	 bū	tų	 la	bai	 lai	min	gas,	ma	ty	da	mas	
įreng	tą	 pa	sta	tą.	 Jis	 pats	 žai	dė	 krep	ši	nį	
nuo	V	iki	XII	kla	sės.	Tvar	ky	da	ma	jo	do
ku	men	tus,	ra	dau	su	ra	šy	tus	lai	mė	ji	mus	per	
var	žy	bas“.	
	 Prie	spor	to	kom	plek	so	sta	ty	bos	fi	nan
sa	vi	mo	daug	pri	si	dė	jo	ir	Vy	gan	tų	šei	ma	iš	

Pe	tras	 J.	 Sta	nai	tis	 Jn.	 (1943–2001)	 gi	mė	Wa	ter	bu	ry	
(Konektikuto	valstija),	mo	kė	si	ka	ta	li	kiš	ko	je	pra	džios	
mo	kyk	lo	je	 bei	 ka	ta	li	kiš	ko	je	 gim	na	zi	jo	je,	NewHea
ven	 uni	ver	si	te	te	 įgi	jo	 in	ži	nie	riaus	 iš	si	la	vi	ni	mą.	Dėl	
savo	ga	bu	mų	ir	pro	fe	sio	na	lu	mo	už	ėmė	aukš	tus	pos	tus	
bendrovėse	„Loc	khe	ed“	 ir	„In	ger	sollRand“.	Vi	sa	da	
ti	kė	jo	pa	žan	gaus	 jau	ni	mo	 švie	ti	mo	 svar	ba.	Ka	dan	gi	
bu	vo	lie	tu	vių	kil	mės,	nu	spren	dė	įkur	ti	lab	da	ros	fon	dą	
Vil	niaus	ir	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	joms	rem	ti.	Šį	kil	nų	
dar	bą	tę	sia	jo	šei	ma.

JAV	bei	Bal	ti	jos	jė	zui	tų	plėt	ros	pro	jek	tas	
(Baltic JesuitAdvancementBoard).	Dr.	
Min	dau	gas	Vy	gan	tas	 lan	kė	si	 Lie	tu	vo	je	
rug	sė	jo	 pra	džio	je	 ir	 taip	 pat	 džiau	gė	si,	
kad	nuo	šiol	gim	na	zi	jo	je	moks	lei	viai	tu	rės	
pui	kias	są	ly	gas	spor	tuo	ti.
	 Spor	to	ir	me	nų	cen	tro	sta	ty	ba	rū	pi	no
si	 in	ži	nie	rius	Apo	li	na	ras	Ab	ro	ma	vi	čius.	
Iš	 JAV	at	siųs	ta	me	 elek	tro	ni	nia	me	 laiš	ke	
pirmasis	 atkurtos	 gimnazijos	 direktorius	
t.	A.	Gra	žu	lis	 ra	šė:	 „Lai	mei,	 tu	ri	te	 vi	sų	
dar	bų	 ir	 pro	jek	tų	 at	li	kė	ją	Apo	li	na	rą.	 Jei	
ne	jo	iš	tver	mė	ir	kan	try	bė,	var	gu	ar	da	bar	
ga	lė	tu	mė	te	džiaug	tis	šia	šven	te.	Že	mai	tiš
kas	Apo	li	na	ro	at	ka	lu	mas	–	pui	kus	pa	vyz
dys	vi	siems.	Gal	 šim	tą	 kar	tų	 jis	 ke	lia	vo	
pa	min	klo	sau	gi	nin	kų,	sa	vi	val	dy	bės	ir	ki	tų	
or	ga	ni	za	ci	jų	ko	ri	do	riais:	de	ri	ni	mai,	lei	di
mai,	sta	ty	ba...“
	 Ben	dras	 sta	ti	nio,	 kai	na	vu	sio	 dau	giau	
kaip	4	mln.	li	tų,	plo	tas	–	1332,49	m2.	Ja	me	
taip	pat	įreng	tos	gim	nas	ti	kos	ir	ae	ro	bi	kos	
sa	lės,	 dra	bu	ži	nės,	 sa	ni	ta	ri	niai	maz	gai.	
Man	sar	do	je	–	tech	no	lo	gi	jų,	dai	lės	ir	mu
zi	kos	ka	bi	ne	tai.	Pa	grin	di	nė	je	sa	lė	je	vyks	
ne	tik	spor	to	var	žy	bos,	bet	ir	me	ni	niai	ren
gi	niai.	Są	ly	gos	spor	tuo	ti	bus	su	da	ry	tos	vi
siems	gim	na	zi	jos	ben	druo	me	nės	na	riams:	
mo	ki	niams,	 jų	 tė	ve	liams,	mo	ky	to	jams,	
alum	nams,	ge	ra	da	riams.
	 Per	11	lau	ki	mo	me	tų	spor	to	sa	lė	pra
dė	ta	 va	din	ti	 „pa	ža	dė	tą	ja	 že	me“,	 į	 ku	rią	
mo	ki	nius	 ves	 kū	no	 kul	tū	ros	mo	ky	to	jai	
Da	nu	tė,	Re	na	ta,	Vy	tau	tas	ir	Nau	ris.

Gimnazijose
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Eu GE ni Jus 
MAr ko vAs, sJ 

	 Gi	miau	 1979	m.	Vil	niu	je.	 Šei	mo	je	
bu	vau	tre	čias	vai	kas,	vė	liau	ją	pa	pil	dė	dar	
vie	nas	bro	lis.	Va	sa	ras	pa	pras	tai	leis	da	vo
me	kai	me,	kur	lai	kas	bė	go	sma	giai	ir	grei
tai.	Kas	met	čia	su	va	žiuo	da	vo	pus	se	se	rės	
ir	 pus	bro	liai,	 tad	 su	si	da	ry	da	vo	 ne	ma	žas	
bū	rys	vai	kų.	Kar	tu	 iš	ti	sas	die	nas	žais	da
vo	me	miš	ke,	 džiau	gė	mės	mus	 su	pan	čia	
ap	lin	ka,	gal	vo	jo	me	vien	apie	tai,	kad	ry	te	
nuo	ty	kiai	tę	sis...
	 Kai	ei	da	vo	me	mie	go	ti,	mo	čiu	tė	kaž	ką	
kal	bė	da	vo	prie	sa	vo	lo	vos	–	tik	vė	liau	su
pra	tau,	kad	ji	mels	da	vo	si.	Mal	da	tuo	met	
man	bu	vo	nau	jas	ir	pa	slap	tin	gas	da	ly	kas.	
Na	muo	se	 pa	pras	tai	 ne	si	mels	da	vo	me,	 į	
baž	ny	čią	 taip	 pat	 ne	ida	vo	me.	Kar	tą	 su	
ma	ma	ir	jau	nė	liu	bro	liu	ap	lan	kė	me	Auš	ros	
Var	tus	–	ma	tyt,	tie	siog	ėjo	me	pro	ša	lį,	ir	
ma	ma	 nu	spren	dė	 už	suk	ti.	 Iki	 šiol	 pri	si
me	nu,	 ko	kį	 įspū	dį	 pa	li	ko	Švč.	Mer	ge	lės	
Ma	ri	jos	pa	veiks	las...	

	 Man	bai	gus	de	vy	nias	kla	ses,	šei	ma	iš	si
kraus	tė	į	Jo	niš	kį.	Ten	įsto	jau	į	že	mės	ūkio	
mo	kyk	lą	mo	ky	tis	sta	liaus	ama	to.	Dar	bas	
su	me	die	na	ma	ne	vi	sa	da	vi	lio	jo,	tad	bu	vau	
pa	ten	kin	tas.	Kadangi	 bai	gęs	moks	lą	 pa
siū	ly	mų	dirb	ti	su	lau	kiau	ne	daug,	nu	ta	riau	
siek	ti	 vi	du	ri	nio	 iš	si	la	vi	ni	mo	 Jo	niš	kio	 II	
vi	du	ri	nė	je	mo	kyk	lo	je,	ku	rio	je	po	 tru	pu	tį	
įsi	trau	kiau	 į	 jau	ni	mo	gru	pe	les	 ir	 or	ga	ni
za	ci	jas.	Nors	krikš	čio	nis	ma	ny	je	 tuo	met	
dar	tik	bren	do,	ta	pau	Jau	nų	jų	krikš	čio	nių	
de	mok	ra	tų	or	ga	ni	za	ci	jos	na	riu.	Da	ly	va	vau	
jau	ni	mo	 sto	vyk	lo	se,	 se	mi	na	ruo	se	 ir	 t.	 t.	
Daž	niau	ėmiau	lan	ky	tis	Mi	šio	se,	mo	kyk
lo	je	 su	 ke	liais	 drau	gais	 įkū	rė	me	mal	dos	
kam	pe	lį.

nauJI 
Jėzaus DRaugIJos 
naRIaI

Eugenijaus	 ir	Andriaus	 įžadai	 Šiaulių	 šv.	 Ignaco	
bažnyčioje	rugsėjo	2	d.

Provincijoje
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	 Kai	su	lau	kiau	aš	tuo	nio	li	kos,	mi	rė	 tė
tė.	Tai	bu	vo	di	de	lis	smū	gis	vi	siems,	ypač	
ma	mai,	ku	ri	jau	tė	si	la	bai	vie	ni	ša.	Po	ku	rio	
lai	ko,	jai	pa	siū	lius,	pa	si	krikš	ti	jau.	
	 Bai	gęs	vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą	rin	kau	si	hu
ma	ni	ta	ri	nę	spe	cia	ly	bę,	nes	do	mė	jau	si	 ir	
te	be	si	do	miu	is	to	ri	ja,	ge	og	ra	fi	ja,	me	nais.	
Ke	ti	nau	 sto	ti	 į	 Klai	pė	dos	 uni	ver	si	te	tą	
stu	di	juo	ti	is	to	ri	jos,	bet	ne	tu	rė	da	mas	kuo	
su	si	mo	kė	ti	už	moks	lą	nu	ta	riau	me	tus	pa
dir	bė	ti.	Ku	rį	lai	ką	kar	tu	su	vie	nu	kla	sės	
drau	gu	Kau	ne	dir	bo	me	par	da	vė	jais.	Įgi	jau	
pa	tir	ties	 ir	 su	si	tau	piau	 šiek	 tiek	 pi	ni	gų	
stu	di	joms.	2001	m.	 įsto	jau	 į	Kau	no	ko
le	gi	ją	 stu	di	juo	ti	 tei	sės.	 Prak	ti	ką	 at	li	kau	
vie	no	je	ad	vo	ka	tų	kon	to	ro	je,	nuo	lat	svars
ty	da	mas,	ar	tik	rai	no	rė	čiau	dirb	ti	tai	vi	są	
gy	ve	ni	mą.	
	 Stu	di	juo	da	mas	tei	sę,	dve	jus	me	tus	pa
pil	do	mai	mo	kiau	si	Kau	no	ka	ro	mo	kyk	lo	je	
(gal	dėl	 to	da	bar	ge	riau	su	pran	tu	šv.	 Ig	
na	cą...).	Po	tre	jų	me	tų	stu	di	jas	bai	giau,	
nors	 tei	si	nin	ko	 kva	li	fi	ka	ci	jos	 ne	įgi	jau	
–	šir	dis	jau	tė,	kad	esu	lyg	ir	ne	sa	vo	vie
to	je.	Tei	sę	pa	si	rin	kau	no	rė	da	mas	pa	dė	ti	
ki	tiems,	bet	vis	dėl	to	kaž	ko	man	trū	ko.	
Da	bar	 su	pran	tu,	 kad	dir	bant	 tei	si	nin	ku	
ne	ga	lė	jo	iš	si	lie	ti	ta	mei	lė,	ku	rią	troš	kau	
neš	ti	ki	tiems.	
	 Vis	ban	džiau	su	vok	ti,	koks	ma	no	gy	ve
ni	mo	tiks	las.	Nors	kar	tais	apie	tai	gal	vo	ti	
veng	da	vau,	mat	no	rė	jau,	kad	ma	no	sie	la	
(drau	ge	 ir	Die	vas)	 nie	ko	man	ne	sa	ky	tų,	
kad	ga	lė	čiau	„pa	si	ner	ti	į	pa	sau	lį“	ir	gy	ven	ti	
vien	sau.
	 Gyvenda	mas	Kau	ne	daž	nai	nu	ei	da	vau	
į	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čią,	 ten	
su	si	pa	ži	nau	 su	 nau	jais	 žmo	nė	mis.	 Esu	
dė	kin	gas	ti	ky	bos	mo	ky	to	jai	As	tai	Ki	ze	vi
čie	nei,	pa	dė	ju	siai	pa	si	reng	ti	Pir	ma	jai	Ko
mu	ni	jai	ir	pra	tur	ti	nu	siai	ma	no	te	olo	gi	nes	
ži	nias.	Į	šią	baž	ny	čią,	ku	rios	rek	to	rius	tuo	
me	tu	bu	vo	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas,	SJ,	ir	pas	kui	
at	ei	da	vau	iš	pa	žin	ties,	pa	si	kal	bė	ti	įvai	riais	
dva	si	niais	klau	si	mais.	Ga	liau	siai	nu	ta	riau	
sto	ti	į	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	

	 Va	sa	rą	 pri	ėmiau	Su	tvir	ti	ni	mo	 sak	ra
men	tą.	Ro	dė	si,	 kad	 pa	šau	ki	mas	 aiš	kus,	
tačiau,	 no	rė	da	mas	 la	biau	 pa	žin	ti	Die	vą	
ir	 sa	ve,	Ku	lau	tu	vo	je	 at	li	kau	 8	 die	nų	 re
ko	lek	ci	jas	su	 jė	zui	tais.	Pa	ži	no	jau	 juos	 ir	
anks	čiau,	bet	tik	ta	da	su	pra	tau,	kad	ga	liu	
bū	ti	vie	nas	iš	jų,	ir	pa	si	pra	šiau	pri	ima	mas	
į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	
	 2004	m.	rug	sė	jo	11	d.	įsto	jau	į	jė	zui	tų	
nau	jo	ky	ną	Šiau	liuo	se.	Čia	pra	leis	ti	me	tai	
bu	vo	ku	pi	ni	įspū	džių	ir	at	ra	di	mų.	Tu	rė	jau	
ga	li	my	bę	iš	gy	ven	ti	tai,	ką	anks	čiau	tik	įsi
vaiz	duo	da	vau,	pa	vyz	džiui,	30	die	nų	Dva
si	nes	pra	ty	bas,	nau	jo	ky	no	eks	pe	ri	men	tus	
ir	t.	t.	
	 Kai	Mo	ti	nos	Te	re	sės	se	se	rims	pa	dė	jau	
rū	pin	tis	be	na	miais,	li	go	niais,	bu	vo	nuo	sta
bu	jaus	ti,	kaip	per	sa	ve	lei	džiu	veik	ti	Die
vui.	Dar	il	gai	ne	pa	mir	šiu	tų	aki	mir	kų,	kai	
va	ka	re	grį	žęs	į	sa	vo	kam	ba	rį	te	ga	lė	da	vau	
iš	tar	ti:	„Ačiū,	Die	ve...“	Ir	dau	giau	nie	ko,	
nes	vi	są	die	ną	tie	siog	bū	da	vau	Jė	zaus	drau
gu,	ne	šan	čiu	švie	są	į	pa	sau	lį.
	 Už	 tai	 la	biau	siai	 no	rė	čiau	 pa	dė	ko	ti	
sa	vo	ma	mai,	 iš	mo	kiu	siai	ma	ne	my	lė	ti	 ir	
už	jaus	ti	ki	tus...

An drius 
BA rA nAus kAs, sJ

	 Ga	li	ma	sa	ky	ti,	kad	pa	šau	ki	mo	ir	at	si
ver	ti	mo	is	to	ri	jos	ma	no	gy	ve	ni	me	be	veik	
su	tam	pa.	Iki	dvi	de	šimt	vie	ne	rių	me	tų	su	
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re	li	gi	ja	ap	skri	tai	ne	tu	rė	jau	nie	ko	ben	dra.	
Tė	vai	 nie	ka	da	 ne	ver	tė,	 o	 pats	 ne	tu	rė	jau	
jo	kio	 no	ro	 ar	 po	rei	kio	 ne	 tik	 da	ly	vau	ti	
baž	ny	ti	nia	me	gy	ve	ni	me,	 bet	 ir	 gi	lin	tis	 į	
dva	si	nius	da	ly	kus.	Pa	krikš	ty	tas	bu	vau	tik	
pa	aug	lys	tė	je.	
	 Nors	mo	kyk	lo	je	lan	kiau	ti	ky	bos	pa	mo
kas,	jos	ne	pa	ska	ti	no	ma	nęs	ti	kė	ti.	Ker	ti	nė	
re	li	gi	nė	pa	tir	tis	ma	ne	ap	lan	kė	jau	per	ko	pus	
dvi	de	šim	ties	me	tų	 slenks	tį.	Tai	 pri	ver	tė	
ki	taip	pa	žvelg	ti	į	gy	ve	ni	mą.	Pra	si	dė	jo	kei
ti	mo	si	pro	ce	sas,	o	keis	ti	iš	tik	rų	jų	bu	vo	ką.
	 Ma	no	 pa	šau	ki	mo	 is	to	ri	jo	je,	ma	nau,	
svar	bu	ne	tik	tai,	kad	jau	čiau	(ir	te	be	jau	čiu)	
kvie	ti	mą	sek	ti	Jė	zu	mi	Kris	tu	mi	vi	su	sa	vo	
gy	ve	ni	mu,	–	at	si	ver	ti	mas	pa	kei	tė	ma	ne	iš	
es	mės.	Iki	tol	bu	vau	ne	ti	kin	tis	ir	maža	to	
gy	ve	nau,	švel	niai	ta	riant,	ne	itin	pa	vyz	din
gai.
	 ...At	si	me	nu,	kaip	vie	ną	ry	tą	at	si	kė	liau	
skau	dan	čia	gal	va,	nes	va	ka	rą	bu	vau	pra	lei
dęs	drau	gų	kom	pa	ni	jo	je.	Ne	tu	rė	jau	jo	kio	
no	ro	kur	nors	vėl	ei	ti,	tad	nu	ta	riau	die	ną	
pra	leis	ti	na	muo	se	–	šiek	tiek	pail	sė	ti,	pa
skai	ty	ti.	
	 Pa	si	ė	miau	vie	ną	kny	gą,	bet	ne	tru	kus	
nu	me	čiau,	nes	bu	vau	jau	ją	skai	tęs	ke	lis	
kar	tus.	Ki	ta	 ir	gi	pa	si	ro	dė	skai	ty	ta.	Pri
si	mi	niau,	 kad	 kaž	ko	kią	 kny	gą	ma	čiau	
tė	vų	mie	ga	ma	ja	me.	 Pa	si	ro	do,	 tai	 bu	vo	
Nau	ja	sis	 Tes	ta	mentas,	 tik	tai	 tas	 pa	va
di	ni	mas	tuo	met	man	nie	ko	ne	sa	kė.	Pra
dė	jęs	var	ty	ti	ir	per	žvel	gęs	kny	gos	tu	ri	nį	
su	pra	tau,	kad	tai	–	Šven	ta	sis	Raš	tas.	Tai,	
ko	ge	ro,	ir	bu	vo	at	si	ver	ti	mo	bei	pa	šau	ki
mo	pra	džia.
	 Be	skai	tant	Nau	ją	jį	Tes	ta	mentą	ki	lo	ne
nu	mal	do	mas	no	ras	keis	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mą.	
Iš	tik	ro	tai	ne	bu	vo	leng	va.	Keis	tis	pra	dė	jau	
tik	po	me	tų.	Iki	tol,	nors	ir	la	bai	no	rė	jau,	
pa	keis	ti	ga	lė	jau	la	bai	ne	daug	ką.	Ši	pa	tir	tis,	
nors	ir	ne	ma	lo	ni,	lei	do	su	pras	ti,	kad	ėji	mas	
ti	kė	ji	mo	ke	liu	yra	pro	ce	sas,	ku	riam	rei	kia	
lai	ko.	
	 Pra	dė	jau	lan	ky	ti	baž	ny	čią,	daug	lai	ko	
pra	leis	da	vau	mels	da	ma	sis.	Tuo	me	tu	dar	

ne	gal	vo	jau	apie	ga	li	my	bę	tar	nau	ti	Die	vui	
kon	kre	čiu	bū	du.	Ta	čiau	pra	dė	jęs	skai	ty	ti	
re	li	gi	nio	 tu	ri	nio	 kny	gas,	 jo	se	 ra	dau	 pa
sa	ko	ji	mų	 apie	 žmo	nes,	 ku	rių	 gy	ve	ni	mo	
is	to	ri	jos	bu	vo	man	ar	ti	mos.	Tai	tei	kė	di	de	lę	
pa	guo	dą	bei	pa	gal	bą.	
	 Šventųjų	Au	gus	ti	no,	 Pran	ciš	kaus	 ir	
Ig	na	co	Lo	jo	los	gy	ve	ni	mo	is	to	ri	jos	ma	ne	
įti	ki	no,	kad	pa	si	kei	ti	mas	tik	rai	įma	no	mas.	
Šie	šven	tie	ji	vy	rai	tik	rai	pa	da	rė	tei	gia	mą	
įta	ką.
	 Po	ku	rio	lai	ko	pra	dė	jau	svars	ty	ti,	kad	
ga	lė	čiau	tar	nau	ti	Die	vui	rink	da	ma	sis	vie
nuo	lio	ke	lią.	Apie	šį	troš	ki	mą	pa	pa	sa	ko	jau	
pa	ra	pi	jos	ku	ni	gui.	Jis	pa	ska	ti	no	pa	mąs	ty	ti	
apie	ku	ni	go	tar	nys	tę.	Po	tru	pu	tį	troš	ki	mas	
tar	nau	ti	Die	vui,	 au	ko	jant	 jam	vi	są	 sa	vo	
gy	ve	ni	mą,	 au	go.	Ap	si	spren	džiau	 sto	ti	 į	
ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
	 Tre	jus	me	tus	mo	kiau	si	 Pa	lai	min	to	jo	
Jur	gio	Ma	tu	lai	čio	 ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jo	je	
Ma	ri	jam	po	lė	je.	Tai	bu	vo	nuo	sta	bus	ir	be	
ga	lo	vai	sin	gas	gy	ve	ni	mo	lai	ko	tar	pis.	Ant
rai	siais	 stu	di	jų	me	tais	 pra	dė	jau	 rim	čiau	
mąs	ty	ti	apie	vie	nuo	li	nį	gy	ve	ni	mą	Jė	zaus	
Drau	gi	jo	je.	
	 Ka	dan	gi	 ki	tos	 vie	nuo	li	jos	ma	nęs	 ne
trau	kė,	 bai	gęs	 ant	ruo	sius	 stu	di	jų	me	tus,	
ke	le	tą	 die	nų	 nu	ta	riau	 pra	leis	ti	 Šiau	lių	
jė	zui	tų	nau	jo	ky	ne.	Nors	grįž	da	mas	na	mo	
maniau,	kad	čia	dau	giau	ne	be	grį	šiu,	at	si
ti	ko	prie	šin	gai.	
	 Tre	čiai	siais	stu	di	jų	me	tais	se	mi	na	ri	jo
je,	per	žie	mos	atos	to	gas,	at	li	kau	aš	tuo	nių	
die	nų	re	ko	lek	ci	jas	pa	gal	šv.	Ig	na	co	Dva
sinespratybas	ir	po	jų	nu	spren	džiau	sto	ti	
į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Tai	gi	pa	li	kau	se	mi	na	ri	ją	
ir	 ta	pau	 jė	zui	tų	 nau	jo	ku.	Dve	jus	me	tus	
pra	lei	dau	Šiau	liuo	se,	kur	vy	res	nie	ji	ir	aš	
pats	ty	riau	sa	ve,	ban	dy	da	mas	su	vok	ti,	ar	
ke	lias,	ku	riuo	da	bar	ei	nu,	yra	tai,	ko	Die
vas	iš	ma	nęs	no	ri,	ir	ar	bū	tent	čia	jis	ma	ne	
kvie	čia.	
	 2006	m.	rug	sė	jo	2	d.	da	viau	am	ži	nuo
sius	įža	dus	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je.	Šiuo	me	tu	
tę	siu	te	olo	gi	jos	stu	di	jas	An	gli	jo	je.	
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...ir kitur

	 Ma	no	 pa	šau	ki	mo	 ke	lio	nė	 pra	si	dė	jo	
ir	 tę	sia	si	gau	bia	ma	Kris	taus	mei	lės.	Bū
da	mas	ma	žas	ber	niu	kas	(gi	miau	ir	au	gau	
Jung	ti	nė	se	Ame	ri	kos	Vals	ti	jo	se),	lan	ky	da
vau	Mi	šias	su	tė	ve	liais.	Ste	bė	da	mas	ku	ni	gą	
gal	vo	da	vau,	koks	nuo	sta	bus	jo	gy	ve	ni	mas	
–	ku	pi	nas	mei	lės	ir	žmo	nių...	
	 Nuo	ma	žens	Die	vas	kvie	tė	ma	ne	į	in
ty	mią	 drau	gys	tę.	Ma	no	kam	ba	ry	je	 bu	vo	
spin	ta,	ku	rio	je	kas	dien	„su	si	tik	da	vau“	su	
Jė	zu	mi.	Iš	ėmęs	vi	sus	dra	bu	žius	ir	įvai	rius	
men	knie	kius	 įren	giau	 ten	al	to	rė	lį:	pa	sta
čiau	Ma	ri	jos	 sta	tu	lė	lę,	 pa	dė	jau	 vai	kiš	ką	
Šven	tą	jį	Raš	tą,	Jė	zaus	pa	veiks	liu	ką.	Grį
žęs	iš	mo	kyk	los,	po	peš	ty	nių	su	bro	liais	ir	
se	se	ar	tie	siog	il	gė	da	ma	sis	ben	drys	tės	su	
Jė	zu	mi,	ty	lo	mis	įlįs	da	vau	į	spin	tą	ir	su	juo	
kal	bė	da	vau	si.	Tie	pa	šne	ke	siai	bu	vo	ku	pi	ni	
mei	lės,	vi	suo	met	tar	si	gir	dė	jau	Jė	zų	man	
sa	kant:	„Esu	su	ta	vi	mi	ir	ne	pa	pras	tai	ta	ve	
my	liu“.	Iki	šios	die	nos	min	ti	mis	vis	grįž	tu	
prie	anų	po	kal	bių,	pri	si	me	nu	tą	bu	vi	mą	su	
Jė	zu	mi,	vėl	gir	džiu	jo	žo	džius	ir	jau	čiu	jo	
ar	tu	mą.

	 La	bai	mėg	da	vau	 bro	liu	kams,	 se	su	tei	
ir	 tė	ve	liams	 „lai	ky	ti	mi	šias“.	 „Ko	mu	ni
ja“	pa	pras	tai	bū	da	vo	ja	vai	niai,	o	bran	gus	
krau	jas	 –	 sul	tys.	Mėg	džio	da	mas	 ku	ni	gą	
ap	si	siaus	da	vau	pa	klo	de	 ir	 sa	vo	be	si	šyp
san	čiai	 šei	my	nė	lei	 sa	ky	da	vau	 „pa	moks
lus“.	Kar	tais	„mi	šias“	tek	da	vo	per	trauk	ti,	
nes	 vi	si	 pra	dė	da	vo	me	 kva	to	tis.	Ma	nau,	
kad	jau	tuo	met	ma	ža	sis	Lu	ku	tis	jau	tė	ne	
tik	Jė	zaus	mei	lę,	bet	ir	jo	kvie	ti	mą.	Jė	zaus	
bal	sas	vai	kiš	ko	je	šir	de	lė	je	kvie	tė	ei	ti	to	liau	
jo	pa	skir	tu	ke	liu.
	 Pra	dė	jus	lan	ky	ti	gim	na	zi	ją,	ma	no	drau
gys	tė	su	Jė	zu	mi	pri	va	lė	jo	bū	ti	kuk	les	nė,	
nors	 ir	 to	liau	 at	vi	rai	 da	li	jau	si	 sa	vo	 ti	kė
ji	mu,	įsi	trau	kiau	į	vi	so	kių	or	ga	ni	za	ci	jų	ir	
mal	dos	bū	re	lių	veik	lą.	Da	ly	vau	jant	šiuo	se	
bū	re	liuo	se	ma	no	šir	dis	de	gė	ryž	tu	sek	ti	Jė
zu	mi.	Ir	tė	ve	liai	sa	vo	mei	le	bei	pa	vyz	džiu	
ska	ti	no	ma	ne	ei	ti	Die	vo	ke	liu,	kad	ir	koks	
jis	bū	tų.	Tė	vų	mei	lė	Die	vui,	vie	nas	ki	tam	
ir	mums,	vai	kams,	 ta	po	 tuo	pa	ma	tu,	 ant	
ku	rio	sta	čiau	sa	vo	gy	ve	ni	mą.	
	 Įsto	jęs	į	uni	ver	si	te	tą	sau	ir	Jė	zui	pa	ža
dė	jau	to	liau	tęs	ti	šven	tą	drau	gys	tę	ir	bū	ti	
at	vi	ras	jo	kvie	ti	mui.	Lan	ky	da	vau	Mi	šias,	
da	ly	va	vau	 ka	ta	li	kiš	ko	se	 or	ga	ni	za	ci	jo	se,	
mal	dos	 bū	re	liuo	se.	Ten	 su	si	pa	ži	nau	 su	
nuo	sta	bia	mer	gi	na.	Pra	dė	jo	me	drau	gau	ti.	
Ši	drau	gys	tė	už	de	gė	ma	no	šir	dį,	o	Jė	zus	
ty	lo	mis	man	kal	bė	jo:	„My	lėk	vi	sus,	kaip	
ją	my	li...“	Mei	lė,	ku	ria	da	li	jo	mės,	bu	vo	be	
ga	lo	stip	ri	ir	ty	ra,	ta	čiau	ne	tru	kus	pa	ste	bė
jau,	kad	ji	ėmė	lie	tis	ir	ki	tiems	–	pra	dė	jau	
„įsi	my	lė	ti“	vi	sus	žmo	nes.	Ta	ne	pa	pras	tai	
stip	ria	 ir	 ty	ra	mei	le	no	rė	jau	da	ly	tis	 ir	 su	
jais.	Pra	dė	jau	ieš	ko	ti	bū	dų,	kaip	ga	lė	čiau	
tai	pa	da	ry	ti.	Mels	da	ma	sis	Lo	jo	los	uni	ver
si	te	to	kop	ly	tė	lė	je	vėl	iš	gir	dau	Jė	zaus	kvie
ti	mą.	Šį	kar	tą	at	sa	kiau:	„Ma	no	Die	ve,	te	gul	
bū	na	ta	vo	va	lia“.	Die	vas	švel	niai	pa	kvie	tė	
ir	ma	no	drau	gę,	ku	ri	da	bar	yra	mi	sio	nie	rė	
El	Sal	va	do	re.
	 Su	si	ti	kęs	 JAV	be	si	lan	kan	tį	 t.	Al	do	ną	
Gu	dai	tį,	 SJ,	 pir	mą	 kar	tą	 iš	gir	dau	 apie	
ig	na	ciš	ką	dva	sin	gu	mą,	pa	de	dan	tį	 ieš	ko	ti	

Luko	įžadai	Dievo	Motinos	Nuolatinės	Pagalbos	
lietuvių	parapijos	bažnyčioje	Klyvlende	rugsėjo	9	d.

lu kAs MA rius ro ME ro 
lA niAus kAs, sJ
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Die	vo	va	lios	ir	ją	at	pa	žin	ti.	Kal	bė	da	ma	sis	
su	juo	vėl	pri	si	mi	niau	jau	nys	tė	je	iš	gy	ven	tą	
Jė	zaus	ar	tu	mą	ir	pa	ga	liau	su	pra	tau,	kur	esu	
pa	šauk	tas....	
	 Taip	at	si	ra	dau	Lie	tu	vo	je,	kur	pra	dė	jau	
ir	bai	giau	jė	zui	tų	nau	jo	ky	ną.	Lie	tu	va	ta	po	
ma	no	 jė	zui	tiš	ko	gy	ve	ni	mo	 lop	šiu.	Nuo
sta	būs	ki	tų	jė	zui	tų	gy	ve	ni	mo	pa	vyz	džiai,	
gi	li	mal	da	 ir	 vis	 stip	rė	jan	ti	 as	me	niš	ka	
drau	gys	tė	 su	 Jė	zu	mi	pa	tvir	ti	no,	 kad	 esu	
tei	sin	ga	me	ke	ly	je.	Dve	ji	me	tai	Šiau	liuo	se	
pra	bė	go	la	bai	grei	tai,	lau	kė	įža	dai.	

	 Per	tuos	me	tus	jau	čiau	Die	vo	kvie	ti	mą	
vi	suo	met	bū	ti	 at	vi	ram.	Šis	 at	vi	ru	mas	 sau	
ir	 ap	lin	ki	niams	pa	dė	jo	 su	pras	ti,	 kad	 esu	
šau	kia	mas	 bū	ti	 jė	zui	tu	Ame	ri	ko	je.	 Jau
čiau	Jė	zaus	kvie	ti	mą	grįž	ti	į	sa	vo	gim	tą	jį	
kraš	tą	ir	ten	tęs	ti	jė	zui	tiš	ką	ug	dy	mą.	Tė	vo	
ge	ne	ro	lo	pa	ska	tin	tas	(„Lu	kai,	tu	sto	ji	ne	į	
Lie	tu	vos	pro	vin	ci	ją,	bet	į	pa	sau	li	nę	Jė	zaus	
Drau	gi	ją“),	per	si	kė	liau	į	Det	roi	to	pro	vin	ci	ją.	
	 Šių	me	tų	rug	sė	jo	9	d.	da	viau	pirmuosius	
am	ži	nuo	sius	 įža	dus	 Jė	zaus	Drau	gi	jo	je.	
Prieš	tai	ke	lis	sy	kius	sap	na	vau,	kaip	klau
piuo	si	pa	si	ren	gęs	duo	ti	įža	dus,	o	šir	dy	je	ne
ra	mu	ir	bau	gu.	Už	si	mer	kiu	ir	pa	si	mel	džiu.	
At	mer	kęs	akis	ma	tau	prie	šais	sto	vin	tį	Jė	zų.	
Jis	pa	ima	ma	no	ran	kas	į	sa	vą	sias.	Bai	mė	ir	
jau	du	lys	stai	ga	pra	nyks	ta.	Pa	žvel	gęs	Jė	zui	
į	 akis,	 jo	se	ma	tau	vi	so	pa	sau	lio	žmo	nes.	
Šią	mei	lės	aki	mir	ką	įža	dų	for	mu	lė	iš	ma	no	
šir	dies	iš	plau	kia	kaip	gies	mė.	Tai	pri	mi	nė	
ma	no	–	jė	zui	to	–	pa	šau	ki	mo	es	mę	–	my
lė	ti	 vi	sus	 žmo	nes.	 Pa	bu	dęs	 iš	 šio	 sap	no	
su	pra	tau,	kad	esu	pa	si	ren	gęs	ati	duo	ti	sa	vo	
gy	ve	ni	mą	 žmo	nėms,	 kaip	 ra	gi	na	 Jė	zus:	
„My	lė	ki	te	vie	nas	ki	tą,	kaip	aš	jus	my	liu...“
	 Mels	da	ma	sis	 nuo	lat	 pra	šau,	 kad	 ga
lė	čiau	 tap	ti	 Jė	zaus	mei	lės	 in	stru	men	tu	 ir	
ki	tiems	iš	lie	ti	bent	tru	pu	tį	tos	mei	lės,	ku	ria	
jis	su	ma	ni	mi	taip	dos	niai	vi	są	gy	ve	ni	mą	
da	li	jo	si...	

Su	Jėzaus	Draugijos	generolu	
t.	Peteriu	Hansu	Kolvenbachu
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Kris ti na Ran ke ly tė  

Vieš pa ties bi čiu lių 
šei mo je 
	 Lie	pos	27	–	rug	pjū	čio	4	d.	Jė	zaus	Drau
gi	jos	pra	di	nin	kų	–	šv.	Ig	na	co	Lo	jo	los,	šv.	
Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	ir	pal.	Pet	ro	Fa	be	rio	
–	pa	mi	nė	ti	į	Lur	dą	rin	ko	si	ig	na	ciš	ko	jo	dva
sin	gu	mo	vie	ni	ja	mos	Pran	cū	zi	jos	ben	druo
me	nės.	Iš	vi	so	at	vy	ko	apie	10	tūkst.	pi	lig
ri	mų:	vie	nuo	lių,	pa	sau	lie	čių,	su	au	gu	sių	jų,	
vai	kų,	li	go	nių	ir	se	ne	lių,	iš	ku	rių	be	veik	7	
tūkst.	 su	da	rė	 Pran	cū	zi	jos	Krikš	čio	niš	ko	
gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nė.	Kar	tu	bu	vo	me	ir	
mes	–	ne	di	de	lė	su	pran	cū	zais	su	si	gi	mi	nia
vu	sios	Lie	tu	vos	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nės	tar	nys	tės	gru	pe	lė.
	 Ka	dan	gi	 vy	ko	me	 į	 Lur	dą,	 natūralu,	
kad	mū	sų	ke	lio	nę	ly	dė	jo	Mer	ge	lė	Ma	ri	ja:	
jai	bu	vo	skir	ta	ne	ty	lan	ti	ke	lio	nės	gies	mė,	
kar	tu	su	ja	ve	ria	mi	ro	ži	nio	ka	ro	liu	kai,	jos	

ar	tu	mu	 pa	žen	klin	ta	 ir	 pir	mo	ji	 nak	vy	nė	
Bel	gi	jo	je,	Ban	ne	aux	mies	te	ly	je,	kur	1933	
m.	 ap	si	reiš	ku	si	vie	nai	mer	gai	tei	 ji	 iš	ta	rė	
vos	ke	le	tą	žo	džių:	 „Aš	esu	Varg	šų	Mer
ge	lė.	Aš	 esu	Kris	taus	Mo	ti	na	 ir	Die	vo	
Mo	ti	na.	Mels	ki	tės,	mels	ki	tės,	mels	ki	tės“.	
Švč.	Mer	ge	lės	Ma	ri	jos	pa	si	ro	dy	mo	vie	to	je	
li	ko	įvai	rias	ne	ga	lias	gy	dan	tis	šal	ti	nis.	Tad	
dar	vie	nas	mū	sų	ke	lio	nę	 ly	dė	jęs	žen	klas	
bu	vo	van	duo,	prie	ku	rio	vis	su	grįž	da	vo	me	
Lur	de.
	 Pir	ma	sis	stab	te	lė	ji	mas	Pran	cū	zi	jo	je	–	
Reim	se.	Ža	dą	 už	ėmė	 ne	pa	pras	to	 gro	žio	
se	no	ji	 ka	ted	ra	 –	 vie	na	 pir	mų	jų	 Pran	cū
zi	jo	je,	de	di	kuo	tų	Die	vo	Mo	ti	nai,	ta	pu	sių	

Lurdo	šventovė	ir	apsireiškimo	
grota	šalia	jos



40

Þmogus kely

krikš	čio	niš	ko	sios	 Pran	cū	zi	jos	 is	to	ri	jos	
liu	dy	to	ja.	 Jo	je	 bu	vo	 ka	rū	nuo	ja	mi	 ša	lies	
val	do	vai.	Tai	bu	vo	tar	si	dar	vie	nas	Ma	ri	jos	
mirk	te	lė	ji	mas	ke	lio	nė	je.	Kitu	mus	ly	dė	ju
siu	žen	klu	ta	po	ak	muo,	nes	iš	ak	me	nų	ki	lo	
ti	kė	ji	mo	 tvir	tu	mą	 liu	di	ju	sios	 krikš	čio	nių	
ka	ted	ros,	 o	 „bal	tai	 ap	si	ren	gu	si	 Po	nia“	
Ber	na	de	tai	 taip	pat	ap	si	reiš	kė	ant	Lur	do	
uo	los.
	 Lur	de	mus	 pa	si	ti	ko	 sau	lė,	 ža	lios	Pi
rė	nų	kal	vos,	mies	te	lį	juo	sian	ti	upė	Ga	ve,	
di	džiu	lė	uo	la,	ant	jos	–	Mer	ge	lės	Ma	ri	jos	
pra	šy	mu	pa	sta	ty	ta	 baž	ny	čia.	Uo	los	 gro
to	je	 –	 skulp	tū	ra,	 pri	me	nan	ti,	 kad	bū	tent	
čia	Mariją	su	si	ti	ko	Ber	na	de	ta.	Ša	lia	–	ste
buk	lin	go	jo	 šal	ti	nio	 van	duo,	 pri	ei	na	mas	
kiek	vie	nam	 ir	aps	čiai.	 Ir	mi	nios	pi	lig	ri	mų	
–	vaikš	ti	nė	jan	čių,	su	klu	pu	sių	mal	dai,	su
si	spie	tu	sių	prie	uo	los	–	dar	vie	nas	ke	lio	nės	
žen	klas...
	 Ke	tu	rios	 die	nos	 bu	vo	 skir	tos	Krikš
čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nės	 kon
gre	sui.	 Jos	 tu	rė	jo	 sa	vo	 te	mas,	nu	sa	ky	tas	
itin	trum	pai:	„Ačiū“,	„At	leisk“,	„Ry	toj“.	
Tad	vi	sas	 lai	kas	Ma	ri	jos	 ar	tu	mo	je	 ir	 di
džiu	lėje	ig	na	ciš	koje	šei	mo	je	bu	vo	skir	tas	
dė	ko	ti,	 at	si	pra	šyti	 ir	 žvelgti	 į	 ryt	die	ną.	
Lur	do	vys	ku	po	F.	X.	Du	mor	tier,	SJ,	svei
ki	ni	mo	žo	dis	dar	la	biau	už	krė	tė	šių	die	nų	
nuo	tai	ka:	„Ig	na	ciš	ko	ji	šei	ma	to	kia	įvai	ri,	

jos	na	riai	to	kie	skir	tin	gi,	bet	vi	sus	vie	ni	ja	
Die	vo	ieš	ko	ji	mas,	troš	ki	mas	jį	sek	ti,	jam	
tar	nau	ti	ir	jį	my	lė	ti	taip,	kaip	tai	da	rė	Ig	na
cas.	Esa	me	kvie	čia	mi	iš	gy	ven	ti	šias	die	nas	
kaip	pi	lig	ri	mai,	at	ei	nan	tys	čia	at	si	gai	vin	ti	
ir	stab	te	lė	ti	prieš	ke	lio	nę,	ku	rio	je	Vieš	pats	
ei	na	pir	mas	ir	kvie	čia	mus.	Tuo	ke	liu,	–	
sa	kė	 t.	Du	mor	tier,	 –	mus	 ve	da	 at	vi	ra	 ir	
lieps	no	jan	ti	 šir	dis,	 nes	vi	du	ti	ny	bė	ne	tu	ri	
vie	tos	Ig	na	co	pa	sau	lio	vi	zi	jo	je“.	Vys	ku	pas	
taip	pat	džiau	gė	si,	kad	šis	sam	bū	ris	Lur	de	
liu	di	ja	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 įsi	pa	rei	go	ji	mą	
ug	dy	ti	stip	rius	ir	at	sa	kin	gus	žmo	nes,	trokš
tan	čius	veik	ti,	drįs	tan	čius	skelb	ti	tik	rą	sias	
ver	ty	bes	ir	jo	mis	va	do	vau	tis	vie	ša	ja	me	bei	
pri	va	čia	me	gy	ve	ni	me.	 „Da	bar	ti	nė	kul	tū
ri	nė	ir	baž	ny	čios	si	tu	a	ci	ja	rei	ka	lau	ja,	kad	
bū	tu	me	 lais	vi	 žmo	nės,	 pa	kan	ka	mai	 lais
vi,	kad	ieš	ko	tu	me	ir	ras	tu	me	nau	jų	ke	lių	
nau	jiems	 lai	kams,	 kad	 lais	vę	 iš	gy	ven	tu

Gausiame	piligrimų	būryje	lietuviai	
sutiko	

Prancūzijos	KG	bendruomenės	
tarnystės	grupelę
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me	kaip	 kvie	ti	mą	pri	im	ti	 at	sa	ko	my	bę	 ir	
so	li	da	ri	zuo	tis	 su	 ki	tais	 krikš	čio	niais	 šių	
die	nų	iš	šū	kių	aki	vaiz	do	je.	Pri	va	lo	me	bū	ti	
apaš	ta	lais,	 t.	 y.	 žmo	nė	mis,	 ku	rie	 su	tin	ka	
bū	ti	siun	čia	mi	į	pa	sau	lį,	kur	krikš	čio	niš	kas	
ti	kė	ji	mas	ne	at	si	ran	da	sa	vai	me	ir	kur	stin	ga	
pa	gar	bos	žmo	gui;	bū	ti	žmo	nė	mis,	ku	riems	
svar	bu	at	skleis	ti,	ko	kia	ga	lin	ga	yra	vil	tis“.
	 Pir	mą	jį	 va	ka	rą	 su	si	rin	kę	 į	 po	že	mi	nę	
Pi	jaus	X	ba	zi	li	ką,	įreng	tą	ir	pri	tai	ky	tą	di
de	liems	mal	di	nin	kų	bū	riams,	„su	si	ti	ko	me“	
ir	 dar	 ge	riau	 pa	ži	no	me	 tris	 pir	muo	sius	
„drau	gus	Vieš	pa	ty	je“,	 ku	riems	pa	mi	nė	ti	
ir	bu	vo	skir	tas	šis	va	ka	ras.	
	 „Tu	bū	si	 pa	lai	mi	ni	mas“	 (Pr	 12,	 2)	 –	
bu	vo	me	kvie	čia	mi	leis	ti	skam	bė	ti	šir	dy	je	
šiems	 žo	džiams	 ir	 su	vok	ti,	 koks	 di	de	lis	
Die	vo	pa	lai	mi	ni	mas	 ir	ko	kie	at	kak	lūs	 to	
pa	lai	mi	ni	mo	 ne	šė	jai	mums	 yra	 pir	mie	ji	
trys	„drau	gai	Vieš	pa	ty	je“:	Ig	na	cas	Lo	jo	la,	
Pran	ciš	kus	Ksa	ve	ras	ir	Pet	ras	Fa	be	ris.
	 Sek	ma	die	nis	 –	 pir	mo	ji	 „Ačiū“	 die	na	
–	 pra	si	dė	jo	 iš	kil	min	gu	KG	ben	druo	me
nės	kon	gre	so	ati	da	ry	mu	ir	įvai	ria	tau	tė	mis	
Mi	šio	mis	Pi	jaus	X	ba	zi	li	ko	je	 drau	ge	 su	
vi	sais	Lur	do	pi	lig	ri	mais.	Evan	ge	li	ja	kal
bė	jo	apie	duo	nos	pa	dau	gi	ni	mą.	Bu	vo	me	
iš	ties	 pa	mai	tin	ti...	Tą	dien	 bu	vo	 iš	sa	ky	ta	
daug	as	me	ni	nių	ir	ben	druo	me	ni	nių	„ačiū“	
ir	vi	suo	ti	nia	me	po	pie	ti	nia	me	su	si	bū	ri	me,	
ir	ty	liuo	se	Lur	do	šven	to	vės	kam	pe	liuo	se:	
už	Baž	ny	čią,	už	tris	pir	muo	sius	„drau	gus	
Vieš	pa	ty	je“,	už	vi	sus	bi	čiu	lius	Vieš	pa	ty	je,	
už	ma	lo	nin	gas	gy	ve	ni	mo	pa	tir	tis.	Ga	liau
siai	va	ka	ro	ži	bu	rių	pro	ce	si	ja	Švč.	Mer	ge	lei	
Ma	ri	jai	ir	šv.	Ig	na	cui,	ku	rį	Baž	ny	čia	mi	ni	
lie	pos	 31	 d.,	 pa	gerb	ti.	Vi	si	 pa	dė	kos	 bei	
pra	šy	mų	ato	dū	siai	ir	tūks	tan	čiai	„Svei	ka,	
Ma	ri	ja“	mal	dų	su	pa	si	ti	kė	ji	mu	bu	vo	ati
duo	ti	į	dan	giš	ko	sios	Mo	ti	nos	glė	bį.
	 Šv.	 Ig	na	co	mi	nė	ji	mą	pir	ma	die	nį	mal
di	nin	kų	mi	nia	pra	dė	jo	 iš	kil	min	go	mis	 šv.	
Mi	šio	mis	prie	šais	ap	si	reiš	ki	mo	gro	tą,	ant	
di	džiu	lės	 pie	vos	 ki	ta	pus	 upės.	Mąs	tė	me	
apie	šv.	Ig	na	cą,	kaip	bu	vo	pa	sa	ky	ta	pra
džios	 žo	dy	je:	 „žmo	gų	mis	ti	ką	 ir	 drauge	

žmo	gų	re	a	lis	tą;	žmo	gų,	ku	riam	taip	svar	bu	
ap	si	spręs	ti	 ir	veik	ti	 čia	 ir	da	bar;	žmo	gų,	
ku	ris	 ieš	ko	jo	Die	vo	 vi	suo	se	 da	ly	kuo	se	
ir	 kartu	 sten	gė	si	Kris	tų	 pa	žin	ti	 vi	du	mi;	
žmo	gų,	 ku	ris	 bu	vo	 pa	ni	ręs	 į	 sa	vo	 lai	ko	
iš	šū	kių	sū	ku	rį	ir	drau	ge	li	ko	at	vi	ras	Die
vo	ne	ti	kė	tu	mui;	žmo	gų,	ku	ris	tu	rė	jo	pla	tų	
vi	sa	a	pi	man	tį	po	žiū	rį	ir	kartu	sten	gė	si	pa
ma	ty	ti	svar	biau	sias	įvai	rių	da	ly	kų	de	ta	les;	
žmo	gų,	ku	ris	iš	drį	so	pa	si	nau	do	ti	vi	so	mis	
žmo	giš	ko	mis	prie	mo	nė	mis	ke	ly	je	į	Die	vą	
ir	drauge	tu	rė	jo	ypa	tin	gą	va	lią	ne	pri	si	riš	ti	
prie	nie	ko,	lik	ti	lais	vas	ir	at	vi	ras	ei	ti	ten,	
kur	Die	vas	kvie	čia;	žmo	gų,	tu	rė	ju	sį	ben
druo	me	nės	–	apaš	ta	li	nio	kū	no,	ku	ris	re	mia	si	
drau	gys	tės	pa	tir	ti	mi,	–	 vi	zi	ją	 ir	 pri	ėmu	sį	
bei	 ver	ti	nu	sį	 kiek	vie	ną	 as	me	ny	bę	 to	kią,	
ko	kia	ji	yra;	žmo	gų,	de	gan	tį	Eu	cha	ris	ti	ja,	
ku	ri	bu	vo	jam	gy	ve	ni	mo	įsta	ty	mas	ir	sa	vęs	
do	va	no	ji	mo	bei	at	si	da	vi	mo	Die	vui	šal	ti	nis;	
ga	liau	siai	žmo	gų,	ku	riam	tar	na	vi	mas	Vieš
pa	čiui	bu	vo	ne	at	sie	ja	mas	nuo	tar	na	vi	mo	
Baž	ny	čiai“.	
	 Po	šv.	Mi	šių	šven	tę	 tę	sė	me	ben	druo
me	niš	kais	 pie	tu	mis	 ato	kes	nia	me	 „pi	lig
ri	mų	mies	te	ly	je“,	 tar	si	 Jė	zaus	mo	ki	niai	
sė	dė	da	mi	ant	žo	lės	bū	re	liais	po	dvy	li	ka,	
kal	bė	da	mie	si	apie	sa	vo	veik	lą	pa	sau	ly	je	ir	
Baž	ny	čio	je.	Vėl	bu	vo	me	pa	so	tin	ti...	Ant	rą
ją	„Ačiū“	die	ną	bai	gė	me	šven	ti	niu	va	ka	ru	
Pi	jaus	X	ba	zi	li	ko	je,	kur	džiū	ga	vi	mo	aki
mir	kas	 kei	tė	 rim	tis	 ir	 su	si	mąs	ty	mas,	 jas	
vėl	–	dė	ko	ji	mas	ir	džiū	ga	vi	mas.	Tą	va	ka	rą	
su	vo	kė	me	svar	biau	sią	da	ly	ką	–	Jė	zus	kiek
vie	nam	as	me	niš	kai	no	ri	pa	sa	ky	ti:	„Aš	ta	ve	
my	liu“,	ir	jo	mei	lė	mus	ga	li	už	deg	ti	kaip	
Pran	ciš	kų	Ksa	ve	rą,	 ku	rio	 šir	dy	je	meilė	
Kristui	kun	ku	lia	vo	„kaip	la	va	ug	ni	kal	ny
je“.
	 „At	leisk“	ant	ra	die	nis	bu	vo	skir	tas	sa
vajam	 tra	pu	mui	 pri	pa	ži	nti	 ir	 at	si	pra	šyti.	
Su	si	rin	kę	drau	gėn	per	žvel	gė	me	KG	ben
druo	me	nės	ke	lią,	o	as	me	ni	nis	lai	kas	bu	vo	
skir	tas	 ty	liam	 su	si	mąs	ty	mui.	 Po	 pie	tų	
klau	sė	mės	Je	ano	Va	nier	–	ne	pa	pras	tų	ne
pa	pras	to	žmo	gaus	–	„Ar	kos“	ben	druo	me



42

Þmogus kely

nės,	 vie	ni	jan	čios	 pro	to	 ne	ga	lią	 tu	rin	čius	
žmo	nes,	 įkū	rė	jo	žo	džių.	 Jis	kal	bė	jo	apie	
stip	rių	jų	 sil	pnu	mą	 ir	 sil	pnų	jų	 tvir	ty	bę,	
apie	tur	tin	gų	jų	skur	dą	ir	varg	šų	tur	tus,	apie	
mū	sų	vi	sų	žaiz	das	ir	jų	gy	dy	mą.	Jo	žo	džiai	
tie	sė	 ke	lią	 su	si	tai	ki	ni	mo	 va	ka	rui.	Apie	
200	ku	ni	gų	bu	vo	pa	si	ren	gę	as	me	ni	niams	
po	kal	biams	 ar	ba	 su	teik	ti	 Su	si	tai	ki	ni	mo	
sak	ra	men	tą.	Mi	nia	vėl	bu	vo	mai	ti	na	ma	–	
Die	vo	gai	les	tin	gu	mu	ir	mei	le...
	 Pas	ku	ti	nę	kon	gre	so	die	ną	„Ry	toj“	at
si	svei	ki	no	me	ir	bu	vo	me	iš	siųs	ti	į	mi	si	ją,	
ku	ri	pra	si	de	da	pir	miau	sia	ten,	kur	esa	me	
mes	pa	tys.	Sa	vo	kal	bo	je	Jė	zaus	Drau	gi	jos	
ge	ne	ro	las	t.	Pe	te	ris	Han	sas	Kol	ven	ba	chas,	
džiaug	da	ma	sis	gra	žiu	jė	zui	tų	ir	Krikš	čio
niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nių	 ben	dra
dar	bia	vi	mu,	pa	brė	žė,	kad	šios	pa	sau	lie	čių	
ben	druo	me	nės	taip	pat	yra	at	sa	kin	gos	už	
tai,	kaip	bus	nau	do	ja	ma	si	per	šv.	 Ig	na	cą	
vi	sai	Baž	ny	čiai	te	ku	sia	di	džia	Die	vo	do
va	na	–	Dva	si	nė	mis	pra	ty	bo	mis.		 	
„Jei	gu	Die	vas	pa	no	rė	jo,	kad	mes	bū	tu	me	
šia	me	pa	sau	ly	je,	va	di	na	si,	pa	sau	liui	rei	kia	
mū	sų.	 Ir	vi	sų	pir	ma,	kad	skelb	tu	me,	 jog	
Die	vo	 ka	ra	lys	tė	 pri	siar	ti	no“,	 –	 kal	bė	jo	
t.	 ge	ne	ro	las,	 pri	min	da	mas,	 koks	 svar	bus	
šian	die	nos	Baž	ny	čiai	yra	šv.	Ig	na	co	ra	gi
ni	mas	„ieš	ko	ti	Die	vo	vi	suo	se	da	ly	kuo	se“	
ir	kad	pa	sau	lie	čiai	jo	je	yra	ta	jė	ga,	ku	rios	
ti	ki	si	ir	lau	kia	di	džiu	lis	Vieš	pa	ties	vy	nuo
gy	nas	–	mū	sų	pa	sau	lis.	

	 Šv.	Mi	šios	aikš	tė	je	prie	šais	šven	to	vę,	
ku	rioms	va	do	va	vo	t.	P.	H.	Kolvenbachas,	
bu	vo	skir	tos	rug	pjū	čio	2	d.	Baž	ny	čios	mi
ni	mo	pal.	Pet	ro	Fa	be	rio	gar	bei.	„Baž	ny	čia	
šian	dien	mums	 siū	lo	 pra	na	šo	 Je	re	mi	jo	
žo	džius,	kad	ap	mąs	ty	tu	me	Pet	ro	Fa	be	rio	
dar	bus	ir	veiks	mus;	jo	as	muo	mus	pa	trau
kia	dau	ge	liu	po	žiū	riu,	 jo	šven	tu	mas	ga	li	
ne	pa	pras	tai	įkvėp	ti	ir	stip	rin	ti	mus	ei	nant	
sa	vo	jo	pa	šau	ki	mo	bei	mi	si	jos	ke	liu“,	–	sa
kė	t.	generolas	ho	mi	li	jo	je.	Ne	pa	pras	ta	šv.	
Mi	šių	aki	mir	ka	–	pas	ku	ti	nie	ji	tri	jų	jė	zui	tų	
įža	dai.
	 Kiek	vie	nai	kon	gre	so	die	nai	bu	vo	pa
reng	ti	teks	tai	ir	gai	rės	as	me	ni	nei	mal	dai,	
kas	dien	vy	ko	po	kal	biai	gru	pe	lė	se,	fo	ru	mai	
įvai	rio	mis	te	mo	mis,	su	si	ti	ki	mai	su	se	nais	
ir	nau	jais	drau	gais	Vieš	pa	ty	je.	Kon	gre	se	
su	si	ti	ko	me	vi	sus	Lie	tu	vo	je	ka	da	nors	ap	si
lan	kiu	sius	Pran	cū	zi	jos	KG	ben	druo	me	nės	
na	rius	bei	jų	na	cio	na	li	nę	tar	nys	tės	gru	pe	lę,	
su	 ku	ria	 su	si	pa	ži	nę	 ap	ta	rė	me	ga	li	my	bes	
ben	dra	dar	biau	ti	at	ei	ty	je.	
	 Lur	de	ypač	ge	rai	pa	ju	to	me	esą	ne	tik	
tarp	tau	ti	nės	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben
druo	me	nės,	bet	ir	vie	nos	ne	pa	pras	tai	di	de
lės	spal	vin	gos	šei	mos	–	Baž	ny	čios	–	na	riai.	
Grį	žo	me	 ku	pi	ni	ma	lo	nių,	 ku	rias	mums	
liu	di	jo	 nuo	la	ti	nė	Ma	ri	jos	 glo	ba,	 van	duo	
iš	 jos	 šal	ti	nė	lio,	mi	nia,	 ta	pu	si	 bi	čiu	liais	
Vieš	pa	ty	je...

Kongreso	dalyvių	skiriamasis	ženklas	–	piligrimų	kuprinės
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Iš sky riaus 
„Jė zui tiš ko dva sin gu mo iš ta kos“
	 At	ro	do,	kad	ne	at	si	tik	ti	nai	be	veik	me	tus	
Ini	gas	pra	lei	do	Man	re	zo	je	–	ma	ža	me	Is	pa
ni	jos	mies	te	ly	je.	Čia	jis	daug	va	lan	dų	sky	rė	
mal	dai.	Sun	kio	je	ko	vo	je	su	skru	pu	lais	dėl	
sa	vo	nuo	dė	mių,	ko	vo	je,	ku	ri	 jam	net	kė	lė	
min	čių	 apie	 sa	vi	žu	dy	bę,	 jis	 su	pra	to,	 kas	
iš	 tik	rų	jų	yra	Die	vas.	Tuo	me	tu	 jis	ma	žai	
pa	gal	bos	 te	su	lau	kė	 iš	dva	si	nių	mo	ky	to	jų	
ir	nuo	dėm	klau	sių.	Griež	to	je,	be	veik	me	tus	
tru	ku	sio	je	sa	vi	to	je	„nau	jo	ky	no“	mo	kyk	lo	je	
Ini	gas	iš	mo	ko	skir	ti	dva	sias,	ku	rios	jau	di	no	
šir	dį.	Jis	pa	ma	žu	su	vo	kė,	kad	Die	vas	nė	ra	
vi	sų	 jo	slap	tų	jų	nuo	dė	mių	šniukš	ti	nė	to	jas,	
sie	kiąs	jį	kan	kin	ti,	o	my	lin	tis	Tė	vas,	ku	ris	
no	ri,	kad	Ini	gas	tap	tų	jo	Sū	naus	drau	gu.	Per	
šiuos	il	gus	mė	ne	sius	Ini	gas	įsi	my	lė	jo	Jė	zų	
ir	jo	mi	si	ją.	Šio	in	ten	sy	vaus	vyks	mo	me	tu	
at	ra	do	bū	dą,	kaip	pa	dė	ti	 to	kioms	sie	loms	
kaip	jo,	ku	rios	no	rė	jo	bū	ti	vie	ny	bė	je	su	Vieš
pa	čiu	tiek	mels	da	mo	si,	tiek	dirb	da	mos.	Jis	
už	ra	šė	sa	vo	įžval	gas,	ir	šie	raš	tai	ga	liau	siai	
ta	po	va	do	vė	liu,	Dvasinėmis pratybomis,	
tik	riau	siai	pa	čia	svar	biau	sia	pas	ku	ti	nių	jų	
450	me	tų	dva	si	nės	kla	si	kos	kny	ga.

Wi lliam a. Bar ry, sJ, Ro bert g. Do her ty, sJ
Kon TeM PLIa TY Vūs  VeIK Lo Je
Jė zui tiš kas bū das

Iš	lei	do	Jė	zui	tų	eko	no	mo	tar	ny	ba,	
iš	an	glų	k.	ver	tė	t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	SJ

	 Jei	gu	jūs	no	ri	te	su	ži	no	ti,	kuo	gy	ve	na	jė	zui	tai	ir	ko	dėl	jų	
laik	ro	dis	ei	na	grei	čiau	ir	skam	ba	gar	siau	nei	kie	no	ki	to	baž
ny	čio	je,	skai	ty	ki	te	šią	kny	gą.	W.	Bar	ry	ir	R.	Do	her	ty	pa	tei	kė	
at	vi	rą	ir	įdo	mią	įžval	gą	apie	įtam	pas,	ku	rios	vei	kia	jė	zui	tų	
šir	dis,	pro	tus	ir	sie	las	bei	pra	tur	ti	na	jų	tar	nys	tę.

D.A.Kalifano
 Aš	ne	ga	liu	įsi	vaiz	duo	ti	ge	res	nio	trum	po	įva	do	apie	jė
zui	tiš	ko	dva	sin	gu	mo	do	va	nas	ir	ma	lo	nes.

R.H.G.M.Hopkins,SJ
 Kny	ga	„Kon	tem	plia	ty	vūs	veik	lo	je“	pa	ten	kins	skai	ty	to	jus,	
ku	riems	pa	pras	čiau	sia	įdo	mu,	„kas	gi	tie	jė	zui	tai“,	o	tokiems	
jė	zui	tams	kaip	aš,	pri	mins,	kas	mes	iš	tik	rų	jų	esa	me.

V.J.Omalis,SJ

	 Pra	dė	da	mas	sa	vo	ke	lio	nę,	 li	te	ra	tū	ri	niu	
bei	te	olo	gi	niu	po	žiū	riu	Ini	gas	bu	vo	be	veik	
be	moks	lis.	 Jis	ne	ga	lė	jo	 ras	ti	pa	aiš	ki	ni	mo,	
ko	dėl	Die	vas	jį	iš	si	rin	ko.	Jis	ne	bu	vo	nei	iš
si	moks	li	nęs,	nei	ypač	pa	mal	dus	ir	šven	tas.	
To	dėl	jis	ėmė	ti	kė	ti,	kad	Die	vas	kiek	vie	ną	
žmo	gų	kvie	čia	ar	ti	mai	ben	drys	tei	ir	tar	nys	tei.	
	 Jė	zui	tiš	kas	dva	sin	gu	mas	vi	sa	da	iš	li	ko	
ne	pa	pras	tai	op	ti	mis	tiš	kas	sa	vo	lū	kes	čiais	
dėl	Die	vo	troš	ki	mo	bū	ti	ar	ti	kiek	vie	no.	Be	
to,	 Ini	gas	 su	vo	kė,	 kad	Die	vas	 vei	kė	 per	
įvy	kius	jo	gy	ve	ni	me.	Šis	su	vo	ki	mas	ta	po	
ki	tu	ski	ria	muo	ju	jė	zui	tiš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	
žen	klu,	sie	ki	mu	at	ras	ti	Die	vą	vi	suo	se	da
ly	kuo	se.	Ini	gas	ra	do	Die	vą	at	kreip	da	mas	
dė	me	sį	į	tai,	kas	ded	asi	jo	gal	vo	je	ir	šir	dy	je	
po	skai	ty	mo	ir	sva	jo	nių.	
	 Ga	liau	siai	Ini	gas,	vė	liau	pa	si	va	di	nęs	
Ig	na	cu,	iš	vys	tė	prak	ti	ką,	kaip	sa	ve	daž
nai	pa	tik	rin	ti	per	die	ną,	kad	pa	ste	bė	tum	
Die	vo	 ran	ką	 įpras	tuo	se,	 kas	die	niuo	se	
da	ly	kuo	se.	 Jė	zui	tiš	kas	 dva	sin	gu	mas	 ir	
ski	ria	si	 nuo	 ki	tų	 dva	sin	gu	mų	 kaip	 tik	
šiuo	as	me	ni	niu	dė	me	siu	jaus	mams,	troš
ki	mams,	sva	jo	nėms	ir	vil	tims.	[...]
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	 Rem	da	ma	sis	sa	vo	pa	ties	pa	tir	ti	mi	Ig	na
cas	su	vo	kė,	kad	tiek	Die	vas,	tiek	ir	vel	nias,	
„žmo	niš	ko	sios	pri	gim	ties	prie	šas“,	su	in	te
re	suo	ti	kiek	vie	no	žmo	gaus	šir	dy	je	ir	gal	vo	je	
lai	mė	ti	 ko	vą,	 ku	rios	 šū	kis	 –	 nu	ga	lė	to	jas	
pa	si	i	ma	vis	ką.	Jis	iš	vys	tė	ir	su	si	ste	mi	no	du	
tai	syk	lių	rin	ki	nius	dva	sioms	at	pa	žin	ti.	Šios	
tai	syk	lės	yra	skir	tos	pa	tik	rin	ti,	kas	žmo	gaus	
pa	tir	ty	se	yra	iš	Die	vo	ir	kas	ne.	
	 Dva	sių	sky	ri	mas	–	vie	nas	iš	jė	zui	tiš	ką	jį	
dva	sin	gu	mą	api	bū	di	nan	čių	bruo	žų.	Jis	su	si
tel	kia	į	Jė	zų	ir	jo	mi	si	ją,	gau	tą	iš	Tė	vo,	bei	
Jėzaus	troš	ki	mą	įgy	ti		se	kė	jų,	ku	rie	jo	mi	si	ją	
tęs	tų.	Šis	dva	sin	gu	mas	yra	orien	tuo	tas	į	tar
na	vi	mą,	į	„pa	gal	bą	sie	loms“,	kaip	pir	mų	jų	
jė	zui	tų	do	ku	men	tai	mė	gi	na	 šį	 tar	na	vi	mą	
ap	ra	šy	ti.
	 Jė	zui	tiš	kas	dva	sin	gu	mas	yra	 tre	jo	pas,	
pa	rem	tas	 pa	ties	 Ig	na	co	mis	ti	ne	pa	tir	ti	mi	
apie	 tris	šven	čiau	sio	sios	Tre	jy	bės	as	me	nis	
ir	 apie	Trias	me	nio	Die	vo	ak	ty	vų	vei	ki	mą	
mū	sų	pa	sau	ly	je.	At	ro	dė,	kad	Ig	na	cas	Jė	zaus	
žo	džius	pri	ėmė	kaip	skir	tus	as	me	niš	kai	jam	
bei	jo	drau	gams:	„Ra	my	bė	jums!	Kaip	ma	ne	
siun	tė	Tė	vas,	taip	ir	aš	jus	siun	čiu“.	Tai	pa	sa
kęs	jis	kvė	pė	į	juos	ir	ta	rė:	„Im	ki	te	Šven	tą	ją	
Dva	sią“	(Jn	20,	21–22).	
	 Jė	zui	tiš	ka	sis	 dva	sin	gu	mas	 gy	vuo	ja	
Trias	me	nio	Die	vo	slė	pi	ny	je.	Die	vas	vei	kia	
nuo	la	tos,	kad	įvyk	dy	tų	sa	vo	pla	ną	pa	sau	liui,	
jis	taip	pat	kvie	čia	ir	žmo	nes	ben	dra	dar	biau
ti	su	juo	šia	me	pla	ne.
	 Per	lai	ką,	pra	leis	tą	Man	re	zo	je,	Ig	na	cas	
vi	siš	kai	 įsi	ti	ki	no,	 kad	Die	vas	 kvie	čia	 jį	
tvar	ky	ti	 sa	vo	gy	ve	ni	mą	pa	gal	 Jė	zaus	pa

Me TaI su ŠVen Tuo Ju RaŠ Tu.
skai ti niai kiek vie nai die nai.
Mal dos apaš ta la vi mo in ten ci jos

	 Jau	penk	tus	ka	len	do	ri	nius	me	tus	pra	dė	si	me	su	dau	ge	lio	pa
mėg	tu	t.	Lion	gi	no	Vir	ba	lo,	SJ,	pa	reng	tu	ka	len	do	rė	liu,	ku	rį	iš	lei	do	
„Ka	ta	li	kų	pa	sau	lio	lei	di	niai“.	Tei	rau	ki	tės	kny	gy	nuo	se!

vyz	dį,	pa	de	dant	sie	loms	Šven	to	jo	je	Že	mė	je.	
Drau	ge	su	ki	tais	pi	lig	ri	mais	jis	nu	ke	lia	vo	į	
Je	ru	za	lę,	 ta	čiau,	kaip	 tei	gia	sa	vo	pri	si	mi
ni	muo	se,	pa	si	ry	žo	„pa	si	lik	ti	 Je	ru	za	lė	je	 ir	
nuo	la	tos	lan	ky	ti	tas	šven	tas	vie	tas“.	Kar	tu	
su	šia	pa	mal	du	mo	prak	ti	ka	jis	tu	rė	jo	in	ten
ci	ją	„pa	dė	ti	sie	loms“,	nors	šios	min	ties	ir	
ne	iš	sa	kė.	Kai	apie	sa	vo	troš	ki	mą	pa	si	lik	ti	
Ig	na	cas	kal	bė	jo	su	pran	ciš	ko	nų	pro	vin	ci	jo
lu,	ku	ris	bu	vo	at	sa	kin	gas	už	šven	tas	vie	tas,	
šis	pa	sa	kė,	kad	 to	padaryti	ne	ga	lima,	nes	
anks	čiau	čia	li	kę	pi	lig	ri	mai	bu	vo	pa	im	ti	į	
ne	lais	vę	ir	pa	vers	ti	ver	gais,	ku	riuos	rei	kė	jo	
bran	giai	iš	pirk	ti.	[...]
	 Ma	tome,	 kaip	 tvir	tai	 Ig	na	cas	 ti	kė	jo,	
kad	pa	si	lik	ti	Je	ru	za	lė	je	jį	ska	ti	na	Die	vas.	
Ta	čiau	kai	jam	bu	vo	pa	gra	sin	ta	eks	ko	mu
ni	ka,	 nu	spren	dė,	 kad	 „tai	 ne	bu	vo	mū	sų	
Vieš	pa	ties	 va	lia,	 kad	 jis	 pa	si	lik	tų	 šio	se	
šven	to	se	vie	to	se“.	Čia	mes	kal	ba	me	apie	
ki	tą	jė	zui	tiš	ko	jo	dva	sin	gu	mo	bruo	žą	–	įsi
ti	ki	ni	mą,	kad	au	to	ri	te	tas	Baž	ny	čio	je	taip	
pat	yra	iš	Die	vo.	Jei	au	to	ri	te	to	ir	at	ski	ro	
as	mens	spren	di	mai	su	si	ker	ta	ir	sun	ku	ras
ti	iš	ei	tį	iš	ak	la	vie	tės,	jė	zui	tai	su	si	tai	kys	su	
au	to	ri	te	to	spren	di	mu.
	 Su	grį	žęs	po	pi	lig	ri	mi	nės	ke	lio	nės	Šven
to	jo	je	Že	mė	je	į	Is	pa	ni	ją,	Ig	na	cas	nu	spren
dė,	 jog	 tam,	kad	jis	ga	lė	tų	ge	riau	„pa	dė	ti	
sie	loms“,	jam	rei	kia	stu	di	juo	ti,	rei	kia	ge	ro	
fi	lo	so	fi	nio	bei	te	olo	gi	nio	iš	si	la	vi	ni	mo	[...].
	 Čia	 iš	ryš	kė	ja	 dar	 vie	nas	 jė	zui	tiš	ko	jo	
dva	sin	gu	mo	bruo	žas:	kad	ga	lė	tum	„pa	dė	ti	
sie	loms“,	bū	ti	na	įgy	ti	in	te	lek	tu	a	li	nę	kom
pe	ten	ci	ją	ir	ati	tin	ka	mų	įgū	džių.
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	Bir	že	lio	10–11	d.	Lie	tu	vos	krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni
mo	ben	druo	me	nių	 na	riai	 ir	 bi	čiu	liai	 ju	bi	lie	ji	nius	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	me	tus	 pa	mi	nė	jo	 pės	čio	mis	 ke
liau	da	mi	pa	lei	Mer	kį.	Gra	ži	Dzū	ki	jos	gam	ta	pa	dė	jo	
su	si	kaup	ti	ir	žy	giuo	jant	ap	mąs	ty	ti	mal	dai	pa	teik	tą	
me	džia	gą.	Trum	pi	su	sto	ji	mai	bu	vo	skir	ti	ne	tik	at	si
kvėp	ti,	bet	ir	pa	si	da	ly	ti	min	ti	mis	gru	pe	lė	se.	Žy	gy	je	
da	ly	va	vęs	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis	
pa	pa	sa	ko	jo	apie	tris	Jė	zaus	Drau	gi	jos	pra	di	nin	kus,	

ku	rių	ju	bi	lie	ji	nes	su	kak	tis	šie	met	mi	ni	me.	Nak	vy	nė	pa	la	pi	nė	se	prie	se	no	sios	
Mas	kau	kos	baž	ny	tė	lės,	kurioje	vėlų	vakarą	Mišias	aukojo	t.	Stasys	Kazėnas,	
vaiz	din	gos	Mer	kio	pie	vos	ir	ne	nu	ma	ty	ti	ke	lio	nės	nuo	ty	kiai	su	vie	ni	jo	per	40	
žmo	nių	bū	rį	ir	dar	kar	tą	pa	ti	ki	no,	kad	Die	vo	ga	li	ma	ieš	ko	ti	vi	sur.

	 Lie	pos	28–30	d.	Šiau	liuo	se	įvy	ko	kas	me	ti	nis	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	scho	las	ti	kų	su	si	ti	ki	mas,	ku	rio	te	ma	bu	vo	„Ben	druo	me	nė	kaip	Drau
gi	jos	pri	ori	te	tas“.	Iš	įvai	rių	pa	sau	lio	kraš	tų	į	su	si	ti	ki	mą	at	vy	kę	še	ši	scho	las	ti
kai	da	li	jo	si	sa	vo	gy	ve	ni	mo	ben	druo	me	nė	je	pa	tir	ti	mi.	Pas	kui	vy	ko	dis	ku	si	jos.	
Ki	tą	die	ną	apie	sa	vo	pa	tir	tis	stu	di	jų	eks	pe	ri	men	tuo	se	pa	sa	ko	jo	du	nau	jo	kai,	o	
su	si	ti	ki	mą	už	bai	gė	pro	vin	ci	jo	las.	
	 Pa	sak	pa	čių	scho	las	ti	kų,	ge	ra	bu	vo	kar	tu	pra	leis	ti	šį	lai	ką,	nes	jau	niems,	
be	si	ver	žian	tiems	tar	nau	ti	Die	vo	gar	bei	ir	sie	lų	ge	ro	vei	jė	zui	tams	la	bai	svar	bu	
ne	tik	mels	tis	vie	nas	už	ki	tą	skir	tin	guo	se	pa	sau	lio	kraš	tuo	se,	bet	ir	su	si	tik	ti,	
pa	bū	ti	kar	tu,	skir	ti	lai	ko	vie	nas	ki	tam,	pa	žin	ti	vie	nas	ki	tą.	Juk	taip	ir	iš	gy	ve
na	ma	ben	drys	tė	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je

 Lie	pos	24–28	d.	Ku	lau	tu	vo	je	vy	ko	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	su	si	rin	ki	mas,	pa	pras	tai	ren	gia	mas	kas	ket	ve	ri	me	tai.	Šį	
kar	tą	su	šauk	tas	prieš	ne	ei	li	nį	vi	sos	Drau	gi	jos	įvy	kį	–	35ąją	Ge	ne
ra	li	nę	kon	gre	ga	ci	ją,	vyk	sian	čią	2008	m.	sau	sio	mė	ne	sį.
	 Su	si	rin	ki	me	da	ly	va	vo	16	 iš	 24	 iš	rink	tų	 pro	vin	ci	jos	 na	rių.	 Jie	
spren	dė,	 ko	kius	 pa	siū	ly	mus	 teik	ti	Ge	ne	ra	li	nei	 kon	gre	ga	ci	jai,	 ap
ta	rė	 pro	vin	ci	jos	 ak	tu	a	li	jas	 ir	 iš	ryš	ki	no	 pri	ori	te	ti	nes	 vei	kos	 sri	tis.	
Lie	tu	vos	 ir	Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	 to	liau	stengsis	ka	ta	li	kiš	kai	
ug	dy	ti	jaunimą,	rūpinsis	aka	de	mi	ne	sie	lo	va	da,	didelį	dėmesį	skirs	
ig	na	ciš	ka	jam	dva	sin	gu	mui	skleis	ti	bei	pa	šau	ki	mams	ug	dy	ti	Jė	zaus	
Drau	gi	jai	 ir	vi	sai	Baž	ny	čiai.	Taip	pat	nu	tar	ta	or	ga	ni	zuo	ti	pa	gal	bą	
skurs	tan	tiems	Af	ri	ko	je	ir	steigti	namus	Lat	vi	jo	je.

	 Rug	pjū	čio	 11–15	 d.	Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nės	
rin	ko	si	į	Anykš	čius,	kur	vy	ko	jau	4oji	ben	druo	me	nės	ug	dy	mo	sto
vyk	lare	ko	lek	ci	jos.	Šie	met	da	ly	va	vo	per	130	ben	druo	me	nės	na	rių.	
Im	pul	sus	mal	dai	bei	pa	si	da	li	ji	mui	min	ti	mis	gru	pe	lė	se	pa	tei	kė	dr.	
Eg	lė	Lau	mens	kai	tė,	pa	ska	ti	nu	si	su	si	mąs	ty	ti	apie	pa	ma	ti	nį	žmo	gaus	
po	rei	kį	my	lė	ti	ir	bū	ti	my	li	mam,	apie	Kū	rė	jo	įkvėp	tą	vy	ro	ir	mo	ters	
pa	šau	ki	mą	bei	ge	bė	ji	mą	ki	tą	ir	ki	to	kį	žmo	gų	pri	im	ti	bū	tent	iš	Jo.
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	 Jau	de	vy	ne	rius	me	tus	ak	ty	viai	kon	cer	tuo	jantis	Vil	niaus	jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	jau	ni	mo	miš	ru	sis	cho	ras,	va	do	vau	ja	mas	Le	o	ni	do	Aba
rio,	 	 pavasarį	buvo	pakviestas	da	ly	vau	ti	 8oje	Pa	sau	lio	 lie	tu	vių	
dai	nų	šven	tė	je	Či	ka	go	je.	Ka	dan	gi	šia	me	JAV	mies	te	gy	ve	na	di
džiau	sia	iš	ei	vi	jos	lie	tu	vių	ben	druo	me	nė,	ku	rios	sie	lo	va	da	rū	pi	na	si	
Lie	tu	vos	jė	zui	tai,	vie	nas	iš	ke	lio	nės	tiks	lų	bu	vo	ap	lan	ky	ti	vie	tos	
lie	tu	vius	ir	pa	dė	ko	ti	už	nuo	la	ti	nę	pa	gal	bą	Lie	tu	vo	je	įsi	kū	ru	sioms	
jė	zui	tų	gim	na	zi	joms.
	 Dau	giau	nei	per	sa	vai	tę	cho	ris	tai	su	ren	gė	net	11	kon	cer	tų	 ir	
pa	si	ro	dy	mų	lietuvių	bendruomenėms,	giedojo	per	Mišias	įvairiose	
šventovėse.	Cho	ro	re	per	tu	a	re	skam	bė	jo	lie	tu	vių	ir	už	sie	nio	kom	po
zi	to	rių	baž	ny	ti	nė	mu	zi	ka,	lie	tu	vių	liau	dies	ir	pa	sau	lie	ti	nės	dai	nos.	
	 Vie	nas	 pir	mų	jų	 kon	cer	tų	 vy	ko	Či	ka	gos	 lie	tu	vių	 jau	ni	mo	
cen	tre,	įsi	kū	ru	sia	me	prie	jė	zui	tų	kop	ly	čios.	Cho	ris	tus	ma	lo	niai	
pri	ėmė	at	kur	tos	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	pir	ma	sis	di	rek	to	rius	
t.	A.	Gra	žu	lis,	svei	ki	ni	mo	žo	dį	ta	rė	tuo	me	tu	JAV	lan	kę	sis	jė
zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	t.	A.	Gu	dai	tis.	Jis	pa	si	džiau	gė,	kad	su	si	rin	kę	
ge	ra	da	riai	au	ko	jo	pi	ni	gų	ply	toms	pirk	ti,	o	da	bar	prieš	sa	ve	ma	to	
gy	vas	gie	dan	čias	„ply	tas“	–	gim	na	zis	tus.	
	 Lie	pos	2	d.	Či	ka	go	je	pra	si	dė	jo	8oji	Pa	sau	lio	 lie	tu	vių	dai	nų	
šven	tė,	ku	rio	je	da	ly	va	vo	ir	Res	pub	li	kos	pre	zi	den	tas	Val	das	Adam
kus.	Į	ją	rin	ko	si	cho	ris	tai	iš	Ame	ri	kos,	Ka	na	dos,	An	gli	jos	ir,	ži	no
ma,	Lie	tu	vos.	Tarp	1200	šven	tės	da	ly	vių	skam	bė	jo	ir	35	Vil	niaus	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	cho	ro	da	ly	vių	bal	sai.	

	 Lap	kri	čio	3	d.	po	pie	žius	Be	ne	dik	tas	XVI	ap	lan	kė	Po	pie	žiš	ką	jį	Gri
ga	liaus	 uni	ver	si	te	tą.	 Šiai	 se	niau	siai	 ir	 stu	den	tų	 skai	čiu	mi	 di	džiau	siai	
Ro	mos	baž	ny	ti	nei	aukš	ta	jai	mo	kyk	lai	nuo	pat	įkū	ri	mo	va	do	vau	ja	jė	zui	tai.	
Mo	kyk	los	is	to	ri	ja	sie	kia	1551	m.,	kai	pats	jė	zui	tų	įkū	rė	jas	šv.	Ig	na	cas	
Lo	jo	la	įstei	gė	Ro	mos	ko	le	gi	ją.	
	 Kal	bant	apie	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	tą,	ne	įma	no	ma	ne	pa	ste	bė	ti	pa	ra
le	lių	su	Vil	niaus	uni	ver	si	te	tu.	Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	pirm	ta	kė	ir	gi	bu	vo	
jė	zui	tų	ko	le	gi	ja,	1579	m.	 įkur	ta	 to	pa	ties	po	pie	žiaus	Gri	ga	liaus	XI	II,	
ku	rio	var	du	va	di	na	mas	Ro	mos	Po	pie	žiš	ka	sis	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	tas.	
Daug	me	tų	uni	ver	si	te	te	dės	tė	lie	tu	viai	jė	zui	tai	t.	Pau	lius	Ra	bi	kaus	kas	ir	
t.	An	ta	nas	Liu	i	ma.	Ne	ma	žai	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jos	na	rių	ja	me	yra	stu	di
ja	vę.	
	 Su	si	ti	kęs	su	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	to	ben	druo	me	ne,	po	pie	žius	Be	ne
dik	tas	XVI	pri	mi	nė,	kad	1972	m.	ir	jam	pa	čiam	čia	te	ko	dės	ty	ti.	Taip	
pat	jis	kal	bė	jo	apie	baž	ny	ti	nę	uni	ver	si	te	to	mi	si	ją,	mat	šis	aka	de	mi	nis	
ži	di	nys	yra	 įpa	rei	go	tas	„bū	ti	Baž	ny	čio	je	 ir	 su	Baž	ny	čia“	–	sentire in
EcclesiaetcumEcclesia.	„Ši	tas	įsi	pa	rei	go	ji	mas	gims	ta	iš	mū	sų	mei	lės	
Baž	ny	čiai.	Pri	va	lo	me	taip	my	lė	ti	Baž	ny	čią,	kaip	Kris	tus	ją	my	li,	ir	var
dan	šios	mei	lės	pri	si	im	ti	vi	są	Baž	ny	čios	ir	pa	sau	lio	kan	čių	naš	tą.	Šia	
dva	sia	pri	va	lo	me	ug	dy	ti	nau	jas	ku	ni	gų,	vie	nuo	lių	ir	ak	ty	vių	pa	sau	lie	čių	
kar	tas“,	–	ragino	Šventasis	Tėvas.
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	 Su	sir	gęs	la	bai	stip	ria	trum	pa	re	gys	te	jė	zui	tas	nu	spren	džia	ap	si	lan	ky	ti	
pas	gy	dy	to	ją.	Šis	jo	klau	sia:	
	 –	Tė	ve,	kas	at	si	ti	ko,	kad	jū	sų	re	gė	ji	mas	taip	nu	sil	po?	
	 Jė	zui	tas	at	sa	ko:	
	 –	Jau	dau	giau	kaip	10	me	tų	sten	giuo	si	įžiū	rė	ti	Die	vo	va	lią	sa	vo	vy
res	nia	ja	me...

	 Ka	te	che	tė	 klau	sia	 vai	kų,	 kiek	
yra	sak	ra	men	tų.	Vie	na	mer	gy	tė	ty
liai	at	sa	ko:
	 –	Jau	ne	bė	ra.
	 –	O	ko	dėl?	–	tei	rau	ja	si	mo	ky	to	ja.
	 –	Ma	no	mo	čiu	tė	ga	vo	pas	ku	ti	nį.

	 –	Kai	Va	ti	ka	ne	ren	ka	mas	
po	pie	žius,	iš	ka	mi	no	rūks	ta	
bal	ti	ar	ba	juo	di	dū	mai.	Įdo
mu,	kaip	tai	pa	da	ro	ma?	–	Šv.	
Pet	ro	aikš	tė	je	kal	ba	si	du	tu
ris	tai.
	 Prie	jų	pri	ei	na	ro	mie	tis:	
	 –	Juo	di	dū	mai	ky	la	už	de
gus	pa	pras	tas	pa	dan	gas.
	 –	O	 bal	ti?	 –	 tei	rau	ja	si	
at	vy	kė	liai.
	 –	Žie	mi	nes,	–	pa	aiš	ki	na	
ži	no	vas.

	 Po	Va	ti	ka	no	II	su	si
rin	ki	mo	ku	ni	gas	aiš	ki	na	
pa	ra	pi	jie	čiams,	kad	nuo	
šiol	 jie	Ko	mu	ni	ją	 ga	li	
pri	im	ti	 ir	 į	 bur	ną,	 ir	 į	
ran	ką:
	 –	 Jūs	 tu	ri	te	 dvi	 ga
li	my	bes:	klū	pė	da	mi	ant	
lie	žu	vio	ar	ba	sto	vė	da	mi	
ant	ran	kų!

	 Jau	nas	ku	ni	gė	lis	klau	sia	kle	bo	no:
	 –	Kaip	pa	sa	ky	ti	ge	rą	pa	moks	lą?
	 –	Ge	ras	pa	moks	las,	–	aiš	ki	na	 šis,	–	 tu	ri	
tu	rė	ti	 ge	rą	pra	džią	 ir	 ge	rą	pa	bai	gą.	O	 svar
biau	sia,	kad	pa	bai	ga	bū	tų	kuo	ar	čiau	pra	džios.

Piešinys	iš	Prancūzijos	katalikų	savaitraščio	„Famille	chrétienne“

Brangioji,	man	kilo	
geniali	mintis: maldos	kampe

lis	labiausiai	lanko
moje	vietoje
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	 Lėk	tu	vui	 skren	dant	 virš	At	lan	to	 už	si	lieps	no	ja	 du	va	rik	liai,	 o	 ki	ti	 du	
bai	gia	už	ges	ti.	Iš	ka	bi	nos	pa	si	ro	do	pi	lo	tas:
	 –	Aki	vaiz	du,	kad	ne	tru	kus	vi	si	žū	si	me.	Gal	kas	ga	li	at	lik	ti	ko	kią	nors	
re	li	gi	nę	apei	gą?	–	klau	sia	sutrikusių	ke	lei	vių.
	 Po	ku	rio	lai	ko	vie	nas	dve	jo	da	mas	pa	ke	lia	ran	ką:
	 –	Bu	vau	sa	vo	kai	mo	baž	ny	čios	zak	ris	ti	jo	nas.	Ga	lė	čiau	at	lik	ti	rin	klia	vą.

	 Kai	mo	kle	bo	nas	pa	ste	bė	jo,	kad	pro	ša
lį	vaikš	tan	tys	 jau	nuo	liai	 raš	ko	obuo	lius,	 iš	
ku	rių	 jis	 ren	gė	si	da	ry	ti	vy	ną,	 ir	pa	ra	šė	ant	
tvo	ros:
	 –	Die	vas	vis	ką	ma	to.
	 Ry	te	ša	lia	at	si	ra	do	ki	tas	už	ra	šas:
	 –	Bet	nie	kam	ne	pra	ne	ša.

	 Ke	tu	rios	orios	po	nios	gurkš	no	da	mos	po	pie	čio	ka	vu	tę	kal	ba	si	apie	įvai	riau	sius	
da	ly	kus,	ta	čiau	la	biau	siai	gi	ria	si	sa	vo	sū	nu	mis.	Pir	mo	ji	sa	ko	bi	čiu	lėms:
	 –	Ma	no	sū	nus	–	ku	ni	gas.	Kai	jis	įei	na	į	kam	ba	rį,	vi	si	su	si	rin	ku	sie	ji	jam	sa	ko:	
„Tė	ve“.
	 Ant	ro	ji	ne	nu	si	lei	džia:
	 –	O	ma	no	sū	nus	yra	vys	ku	pas.	Kai	jis	įžen	gia,	vi	si	į	jį	krei	pia	si:	„Eks	ce	len	ci	ja“.
	 Neištveria	tre	čio	ji:
	 –	Ma	no	sū	nus	–	kar	di	no	las!	Į	jį	krei	pia	ma	si	„Jū	sų	Emi	nen	ci	ja“.
	 Ket	vir	to	ji	ka	vu	tę	siurb	čio	ja	ty	lo	mis.	Ki	tos	ne	ri	mau	ja	iš	girs	ti	ir	ją.
	 –	Ma	no	sū	naus	ūgis	1	m	90	cm,	svo	ris	90	kg,	–	pa	ga	liau	pra	de	da	ši.	–	Jis	rau	me
nin	gas,	vi	sa	da	gra	žiai	įde	gęs	ir	dė	vi	bran	gius	gar	sių	mo	de	liuo	to	jų	kos	tiu	mus.	Kai	
jis	pra	ve	ria	du	ris	ir	pa	žvel	gia	į	kam	ba	ry	je	esan	čias	mo	te	ris,	šios	tik	at	si	dūs	ta:	„O,	
Die	ve...“

	 Trys	pamokslininkai	susėdę	aptarinėja,	kokia	geriausia	kūno	padėtis	
meldžiantis,	o	tuo	pat	metu	šalia	jų	dirba	telefonininkas.	
	 –	Pati	geriausia	kūno	padėtis,	aišku,	klūpint,	–	sako	vienas.	
	 –	Ne,	–	prieštarauja	antrasis,	–	aš	daugiausiai	išmeldžiu	stovėdamas	
į	dangų	iškeltomis	rankomis.	
	 –	Jūs	abu	klystate,	–	nenusileidžia	trečiasis.	–	Geriausia	kūno	padėtis	
meldžiantis	–	gulėti	parpuolus	veidu	į	žemę.	
	 Neiškentęs	įsiterpia	telefonininkas:	
	 –	Mielieji,	 aš	 geriausiai	meldžiausi	 kabėdamas	galva	 žemyn	 ant	
telefono	stulpo.

	 Jė	zui	tas	pa	moks	lau	ja	per	
šven	tes:	„Bro	liai	ir	se	se	rys,	
Baž	ny	čia	la	bai	su	si	rū	pi	nu	si,	
kad	net	per	Ka	lė	das	Die	vas	
lie	ka	toks	to	li	mas	žmo	nėms.	
Di	džio	ji	da	lis	jo	var	dą	iš	ta	ria	
vie	nin	te	lį	kar	tą	–	kai	pa	ma	to	
pir	ki	nio	kai	ną“.
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