
2007 pavasaris

Ðventasis Bobola 
ir Vilnius

„LKB Kronikos“
sukaktis

Melstis tariant
Jëzaus vardà  

laiðkai
bièiuliams



Viešpatie,savoSūnausmirtimi
Tunorėjaisuvienyti

išsisklaidžiusiussavovaikus.
PadarykmussavoSūnaus
išganymodarbo,dėlkurio
šventasisAndriejusBobola
paaukojosavogyvenimą,
ištikimaisbendradarbiais.
ToprašomeperKristų,

mūsųViešpatį.

Viršelyje – šv. Andriejaus Bobolos relikvijorius 
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios kriptoje



1

T. Aldonas Gudaitis, SJ
  Kitokia patirtis...........................................................2

Bruno Niederbacher, SJ
  Pradýia ir pagrindas..................................................4

T. Lothar Lies, SJ  
  Eucharistija ir Dvasinës pratybos...............................6

Bernhard Bürgler, SJ
  Melstis tariant Jëzaus Kristaus vardà........................8

Dr. Liudas Jovaiða  
  Kelias á altoriaus garbæ...........................................10
  
T. Benediktas Andruðka, SJ  
  Kaip að jëzuitu tapau................................................15

Pokalbis su ses. Gerarda Elena Ðuliauskaite, SJE
     Dievas mus saugojo................................................21

T. Antanas Saulaitis, SJ  
  Nuo jëzuitø nepabëgsi...............................................26
  
Jurgis Stanaitis, Monika Smalinskaitë  
  Kai ðirdis turi kompasà............................................30

Ses. Edita Ðicaitë, SSC
  Mokytis tos paèios kalbos........................................34

Jûratë Grabytë  
  Dvasiniai mainai.......................................................36

Daiva Beliûnienë
  „Bendrakeleiviai“ atkeliavo pas jëzuitus...................40

Ulrich Rhode, SJ
  Generalinio vyresniojo rinkimai................................42

  In memoriam...........................................................44
   
     Nauji leidiniai..........................................................45 
  
  Ið visur....................................................................46
                   
  Nu siðyp so ki me.........................................................47      
                                                  

Turinys



2

Provincijolo þodis

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

 
Ki tokia 
pa tir tis

                                      
 Ka ta li kiš kas jau ni mas, ke liau da mas 
per Lie tu vą, va ka rais kai muo se reng da
vo pa si links mi ni mus: skam bė jo mu zi ka, 
dai nos, vy ko šo kiai ir žai di mai, – bū da vo 
la bai links ma. Vie na me jų da ly va vę ke le tas 
vie ti nių kai mo vai ki nų, bai gian tis va ka rui 
ir skirs tan tis il sė tis, kal bė jo: „Ne ži no jo me, 
kad ga li ma taip džiaug tis ir links min tis be 
al ko ho lio.“ Kai me vi suo met links mu mas, 
šo kiai ir dai na pra si dė da vo tik ge ro kai įgė
rus. Jie ne tu rė jo ki tos pa tir ties, bet jiems ji 
bu vo do va no ta... 
 Gy dy da ma sis po su žei di mo Ig na cas Lo
jo la pri si mi nė sa vo anks tes nes sva jo nes –  
pa da ry ti kar je rą, pa tik ti kil min gai da mai, 
su ža vė ti pa sau lį di de liais ri te rio žy giais. 
Tu rė da mas lai ko ir ga vęs pa skai ty ti šven
tų jų gy ve ni mus pra dė jo mąs ty ti apie tai, 
ką nu vei kė šv. Pran ciš kus, šv. Do mi nin kas 
ir pats ėmė trokš ti gy ven ti taip pat. Ši tas 
sva jo nes Ig na cas sa vo Autobiografijoje 
įvar di ja kaip Die vo do va no tas. Mąs tant 
apie šven tų jų gy ve ni mus Ig na cą ap im da vo 
ra my bė. Ši pa tir tis, ku rią šian dien va di na
me tie siog at si ver ti mu, ra di ka liai pa kei tė 
Ig na co gy ve ni mą.
 Ste bė da mi, kaip veik da vo Jė zus, ma to
me, kad su si tik da mas su žmo nė mis jis leis
da vo jiems patirti tai, kas juos pakeisdavo 
ir sustiprindavo jų ti kė ji mą. Pa vyz džiui, 
per Pas ku ti nę va ka rie nę pa ro dy da mas 
mums tar nys tės pa vyz dį Jė zus nu plau na 

apaš ta lams ko jas ir sa ko: „Ar su pra to te, 
ką jums pa da riau? Ir jūs taip da ry ki te.“ 
 Dau gu ma ne ga li pa keis ti sa vo gy ve ni
mo ar ba ne įsten gia at sig ręž ti į gė rį vien 
to dėl, kad pa tys jo ne pa ty rė. Šian dien dau
gy bė ap leis tų, vie ni šų žmo nių guodžiasi, 
kad jų niekas nemyli ir dėl to jau čia si nie
kam ne rei ka lin gi. Kun. Juo zas Zdebs kis 
sa ky tų, kad nie kas ne ga li ga lin gai my lė ti, 
jei gu pats ne bu vo ga lin gai my li mas. 
 Įsa ky mas my lė ti ar ti mą yra pa ties 
Die vo kvie ti mas: padėk sa vo ar ti mui pa
tir ti, kad jis yra my li mas. Kar tais mes, 
krikš čio nys, per grei tai vis ką su de da me 
vien į Die vo ma lo nę, ban do me žo džiais 
pa aiš kin ti žmo nėms, kad Die vas juos my li, 
ro do žmo gui mei lę, bet Kris tus Evan ge li
jo je ra gi na: eik ir tu my lėk taip, kaip aš 
my liu. Tai aiš ki užuo mi na, kaip pats Die
vas vei kia že mė je – jis no ri my lė ti žmo nes 
mū sų mei le. No ri da ly tis gy ve ni mu mums 
pa de dant, per mū sų ran kas. Jo kvie ti mas 
leisti kitiems patirti, kas yra gė ris, ir yra 
tik riau sias mei lės įsa ky mo vyk dy mas.
 Die vas no ri, kad mes išgyventume ką 
nors nauja. Kaip tik ši patirtis daž nai mums 
at skleidžia tik rą jį Die vo vei dą. Ne se niai 
gu lė da mas li go ni nė je pa ste bė jau, kad daug 
žmo nių kal ba apie sa vo li gas, bū ti nai jas 
su sie da mi su Die vu. Tik daž nai ta są sa ja 
yra ar ba kal tės jaus mas (Vieš pats tur būt 
už ką nors ma ne bau džia, kad aš ser gu), 
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ar ba prie kaiš tas Die vui (aš sten giau si do
rai gy ven ti, tai ko dėl da bar tu riu ken tė ti, 
ko dėl ser gu ne pa gy do ma li ga?). Ir aš pats 
gal vo jau: ko dėl da bar pa te kau į li go ni nę, 
ko dėl ma nęs lau kia ope ra ci ja – ko Vieš
pats per tai ma ne no ri pa mo ky ti? Pir mo ji 
min tis – gal Jė zus no ri pri min ti, kad da bar 
ga vė nios me tas ir ką reiš kia kan čia. Prieš 
ope ra ci ją at si ver čiau tos die nos skai ti nį –  
Ozė jo kny gos 6, 1–6, – o ten to kie žo džiai: 
„Grįž ki me pas Vieš pa tį, nes jis – tas, ku ris 
mus su dras kė; jis mus su žei dė, jis mus ir 
su tvars tys.“ Tai gi Šven ta sis Raš tas man 
at sklei dė my lin čio Die vo vei dą, o ne to
kio, ku ris džiau gia si ma no kan čio mis. Per 
Žo dį Vieš pats sa kė: „Aš esu su ta vi mi, ar 
tu ser gi ir sveiks ti; net jei gu ir ne pa sveik
tum, aš vis tiek esu su ta vi mi...“ Tai, kad 
Die vo my lin tis vei das vi suo met yra su 
mumis, suvokti Viešpats kartais leidžia 
per sudėtingus išgyvenimus.
 Ir mes padėkime kitam žmo gui pa tir ti 
tai, kas jam dar ne pa žįs ta ma, pvz.,  jei gu jis 
ne pa ty rė gė rio. Leis ki me ki tiems su pras ti, 
kas yra at lei di mas, ir jie iš moks at leis ti. O 
patys pabandykime patirti, kas yra tyla –  
jo je su si ti kę sa ve ir Die vą pa ju si me, kaip 

mus ap ima ra my bė. Užuot žiū rė ję te le
vi zi jos se ria lus ar žai dę kom piu te ri nius 
žai di mus, per skai ty ki me ge rą kny gą, ap
lan ky ki me vie ni šą li go nį. Ir pa ma ty si me, 
kad gy ve ni mo tu rė si me dau giau...
 Dau gelį šiais lai kais blaš ko pa sau lio 
iliu zi jos ir jie net ne ži no ar ba už mir šo, kad 
yra ki toks gy ve ni mas. Pri si min ki me, kad 
per Krikš to sak ra men tą esa me ga vę die viš
ką ge bė ji mą my lė ti ki tą žmo gų taip, kaip 
Die vas my li. Jei leisime tai patirti esančiam 
šalia mūsų, galima sakyti, padovanosime 
jam gyvenimą.
 Mes vi si gy ve na me ir stip ry bės se mia
mės iš sa vo žmo giš ko sios pa tir ties. Kad 
jo je at pa žin tu me sly pint lo bį, daž nai mums 
rei kia ki tų žmo nių, ku rie do mė da mie si 
mū sų pa tir ti mi at ver tų mums akis ir pa dė
tų pa ma ty ti, ko kią do va ną tu ri me. Ly giai 
taip pat ki tiems esa me rei ka lin gi mes, 
kad klaus da mi apie jų pa tir tį at skleis tu me 
jiems nau ją jos tu ri nį. At ras da mas lo bį 
sa vy je žmo gus pa ga liau su vo kia, kad tai 
yra ne kas ki ta kaip gy vo jo Die vo pa tir tis, 
o vie nas ki tam pa de dan tys at ras ti šį tur tą 
žmo nės tam pa bro liais bei se se ri mis, ku
rian čiais Die vo ka ra lys tę že mė je.

	 Viešpatie,	savo	triumfuojančiu	prisikėlimu	vesk	mus	iš	mūsų	netikėjimo	į	gyvą	
tikėjimą,	iš	mūsų	nevilties	–	į	džiugią	viltį,	iš	mūsų	abejingumo	–	į	dosnią	meilę,	iš	
mūsų	pačių	–	į	Tave.	
	 Siųsk	mus,	kaip	Tavo	prisikėlimo	skelbėjus,	ir	leisk	liudyti,	kad	Tu	gyveni.
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 „Žmo gus su kur tas, kad Die vą, mū sų 
Vieš pa tį, šlo vin tų, gar bin tų bei jam tar nau
tų ir per tai iš gel bė tų sa vo sie lą; ki ti da ly
kai že mė je su kur ti dėl žmo gaus, kad jam 
pa dė tų siek ti tiks lo, dėl ku rio jis su kur tas“ 
(Dvasinėspratybos, 23).
 Šiuo tru pu tį gre mėz diš ku sa ki niu pra
si de da šv. Ig na co Dvasiniųpratybų da lis, 
pa va din ta „Pra džia ir pa grin das“. Čia kal
ba ma apie pa ma tą, ant ku rio sta to ma vi sa 
ki ta. Tar si Ig na cas sa ky tų: „Jei no ri ge rai 
at lik ti Dvasines pratybas, jei no ri ge rai 
mels tis, jei no ri krikš čio niš kai gy ven ti, 
vis ką tu ri sta ty ti ant tin ka mo pa grin do.“ 
O kas yra šis pa grin das?
 „Žmo gus yra su kur tas, kad Die vą, mū sų 
Vieš pa tį, šlo vin tų...“ Jei tai, kas pa sa ky ta 
šiuo sa ki niu, pri im tu me tie sio giai, iš kar to 
tu rė tu me sa vęs klaus ti: dėl ko esu čia? ką 
tu riu da ry ti? ko iš ma nęs ti ki ma si? koks 
ma no tiks las? kaip ga liu jį pa siek ti?
 „Ne sku bėk, ne sku bėk!“ – mo ko Ig na

Bru	no	Nie	der	ba	cher,	SJ

cas. Ne no rėk ženg ti an tro žings nio anks
čiau už pir mą jį! Pir miau sia ge rai ap mąs tyk 
mi nė tą sa ki nį: „Žmo gus yra su kur tas.“ 
Pas kui ga li tęs ti: „Aš esu su kur tas. Esu 
Die vo no ri mas toks, koks esu.“ Pa gal vok 
apie tai va lan dė lę, mė gau kis ta min ti mi, 
iš ra gauk ją, įsi leisk į sa ve ir... tik ta da eik 
to liau!
 Aš esu su kur tas ne tik sa vo gy ve ni mo 
ar pa sau lio pra džio je, ta čiau da bar, šią 
aki mir ką: da bar esu čia, da bar eg zis tuo ju, 
nes Die vas pa lai ko ma no bu vi mą. Tai yra 
nepaliaujama Die vo kū ry ba. 
 Esu su kur tas ne dėl to, kad Die vas 
no rė tų ma ne kam nors pa nau do ti. Mes 
ga mi na me au to mo bi lius ir lėk tu vus, nes 
mums jų rei kia. Die vui nie ko ne trūks ta, jis 
yra to bu las. Vi sa kū ri ni ja yra jo ge ru mo ir 
mei lės iš raiš ka. Gal būt tai ga li ma pa ly gin ti 
su me ni nin ku, ta pan čiu pa veiks lą, ar su dai
ni nin ke. „Bonumestdiffusivumsuiesse“, –  
sa ky da vo se no vė je1: gė ris tu ri ypa ty bę 

Pra	džia	
ir	Pa	griN	daS
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skleis tis, sa ve da ly ti, do va no ti. Tai gi aš esu 
Die vo gė rio ir mei lės iš raiš ka. Die vas tar si 
„dai nuo ja“ ir jo „dai na“ yra kū ri ni ja. 
 Žmo nės sta to sa vo gy ve ni mą ant įvai
rių pa ma tų. Kai ku rie – ant sa vo sėk mės. 
Jie gal vo ja: „Aš esu, aš kaž ką nu vei kiau. 
To dėl tu riu tei sę bū ti.“ Ki ti sa vo gy ve ni mo 
na mą sta to pa si tel kę sa vo gro žį, pro ti nius 
ge bė ji mus, ki tus kū no ar dva sios pri va lu
mus. Jie gal vo ja: „Esu toks gra žus, esu 
toks pro tin gas, toks ta len tin gas. Tai gi tu riu 
tei sę bū ti.“ Dar ki ti sa vo gy ve ni mo pastatą 
renčia ant ge ro var do: „Žmo nės ma ne ger
bia. Esu svar bus. Apie ma ne ge rai ra šo 
laik raš čiai. Tad aš tu riu tei sę bū ti.“
 Tačiau šv. Ig na cas kar tu su Jė zu mi 
perspėja: „At sar giai! Šie pa ma tai nė ra 
sau gūs. Na mas su gra žiu vaiz du į jū rą 
gal būt at ro do praš mat niai, ta čiau grun tas 
čia smė lė tas. Ne už miršk, kad gyvenimo 
jū ro je ky la ban gos – ne sėk mės, se nat vė, 
kri zės, vie šo ji nuo mo nė, – ku rios grei tai 
nu plau na vi sa, kas at ro dė taip svar bu. 
Ne sta tyk na mo ant šio pa ma to! Ja me 
vi sa da tvy ros bai mė, bus jaučiama nuo la
ti nė įtam pa. Sta tyk ant ki to pa ma to – ant 
uo los, ant Die vo! Pa mė gink su vok ti, kad 
sa vo mei le jis pa lai ko kiek vie ną ta vo gy
ve ni mo aki mirks nį, kad esi jam bran gus 
toks, koks esi. Die vas ta ve pa mils ta ne 
dėl to, kad tu jau esi, at virkš čiai, – tu 
esi, nes Die vas ta ve my li. Evan ge lis tas 
Jo nas sa ko: „Mes įti kė jo me mei lę“. [...]  
„Mei lė – ne tai, jog mes pa mi lo me Die
vą, bet kad jis mus pa mi lo“ (plg. 1 Jn 4, 
10–16). Te gul šis ti kė ji mas tam pa ta vo 
pa ma tu! Ta da tau ne rei kės steng tis pa si
ro dy ti prieš ki tus ir pa čiam su si kur ti sa vo 
bū ties pa grin dą. 
 Aš esu su kur tas. Tai iš tik rų jų di de lę 
lais vę suteikianti tie sa! Nuo lat pri si mink, 
kad Die vas mei lin gai žvel gia į ta ve! Ta 
min ti mi pra dėk die ną ir ta vo gy ve ni mas 
pa ma žu ims keis tis.

 Už baig siu vie no ben drab ro lio is to ri ja. 
Jis ra šo: 
 „Ma no san ty kiai su Vieš pa čiu bu vo 
ga na ge ri. Aš kal bė da vau si su juo, pra šy
da vau įvai rių da ly kų, jį šlo vin da vau ir jam 
dė ko da vau. Ta čiau nuo la tos kir bė da vo 
ne ma lo nus jaus mas, kad jis no ri, jog aš 
pa žvelg čiau jam į akis. Aš to ne no rė jau. 
Kal bė da vau su juo, ta čiau kai pa jus da vau, 
kad jis pa žvelg ia į ma ne, akis nu kreip da
vau į ša lį. Vi sa da nu kreip da vau nuo jo 
žvilgs nį ir ži no jau ko dėl. Aš bi jo jau jo 
aky se pa ma ty ti prie kaiš tą už ko kią nors 
ne ap gai lė tą nuo dė mę. Ti kė jau si iš jo ko kių 
nors prie kaiš tų ar rei ka la vi mų.
 Vie ną kar tą įsi drą si nau ir pa žvel giau į 
jį – jo kio rei ka la vi mo ne bu vo. Akys sa kė: 
„Aš ta ve my liu.“ Il gai ir ti rian čiai žiū rė jau 
į tas akis. Te ga lė jau įžvelg ti vie nin te lę ži
nią: „Aš ta ve my liu.“
 ...Iš ėjau lau kan ir pra vir kau kaip anuo
met Pet ras.“ 

 1 Šie žo džiai pri ski ria mi Dio ny si jui Are o pa gi tai. 
Dedivinisnominibus,4,1.

 
ge	ra	sis	die	ve!	

Tu	my	li	vi	sa,	kas	yra,	
ir	ne	si	bo	di	nie	kuo,	ką	

esi	su	kū	ręs,	nes
ne	bū	tum	kū	ręs,	jei	

bū	tum	ne	ken	tęs.	Kaip	
kas	nors	bū	tų	ga	lė	jęs	

iš	lik	ti,	jei	gu	Tu	to	
ne	bū	tum	no	rė	jęs,	jei	gu	

ne	bū	tum	pa	šau	kęs?	
Tu	pa	si	gai	li	vi	sų,	nes	jie	
yra	Ta	vo,	Vieš	pa	tie,	ku	ris	

my	li	vi	sa,	kas	gy	va	
(plg.	išm	11,	24–26).	

Ne	leisk	mums	nie	kuo	met	
to	už	mirš	ti,	pa	dėk	tuo	
ti	kė	ti	ir	į	tai	at	si	liep	ti.	

To	mel	džia	me	per	Kris	tų,	
mū	sų	Vieš	pa	tį.

iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	
t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	SJ

Pa	Bai	goS	mal	da

T.
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ad
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iū
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J, 
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r.
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Trys pa ste bė ji mai
 
 1. Šv. Ig na co Dvasinėspratybos pa de
da ras ti Die vą vi suo se da ly kuo se ir ska ti na 
jį my lė ti vi so se gy ve ni mo si tu a ci jo se. Tam 
vi sų pir ma tar nau ja Kontempliacijameilei
įgyti. „Pir mas punk tas. Pri si min ti gau tas 
ge ra da ry bes: su kū ri mo, at pir ki mo bei ypa
tin gų ma lo nių, ir nuo šir džiai ap svars ty ti, 
ką Die vas, mū sų Vieš pats, dėl ma nęs yra 
pa da ręs bei kiek daug da vęs iš to, ką tu ri. 
Taip pat kaip Vieš pats trokš ta pats sa ve 
man ati duo ti...“ (DP, 234). Ir ki ti punk tai tu
ri pa dė ti at pa žin ti my lin tį Vieš pa tį, kaip jis 
tei kia gy vy bę ir pats „gy ve na kū ri niuo se: 
ele men tuo se, duo da mas jiems bu vi mą, au
ga luo se – au gi mą, gy vū nuo se – po jū čius, 
žmo nė se – įga lin da mas juos pro tau ti“ (DP, 
235). Šv. Ig na cas net gi pa ly gi na: „Kaip 
Die vas vei kia ir dar buo ja si dėl ma nęs 
vi suo se su kur tuo se daik tuo se ant že mės 
pa vir šiaus, ly giai taip pat jis dar buo ja si 
dan guo se, ele men tuo se, au ga luo se, vai siuo
se, gal vi juo se ir t. t...“ (DP, 236). Vi di niu 
žvilgs niu tu ri me žvelg ti ir ste bė ti, „kaip 
vi sos gė ry bės ir do va nos at ei na iš aukš ty
bių, o ma no ri bo ta ga lia – iš aukš čiau sios 
ir be ga li nės ga lios iš aukš ty bių; taip pat ir 
tei sin gu mas, ge ru mas, mal din gu mas, gai

T.	lot	har	lies,	SJ

Eu cha ris ti ja ir 
dva	si	nės	pra	ty	bos

les tin gu mas ir t. t.“ (DP, 237). No rė da mas 
pa ro dy ti, kaip stipriai ir ne pel ny tai Die vas 
„iš aukš ty bių“, tai yra die viš ko mis ga lio
mis, mus my li, Ig na cas kvie čia pri si min ti 
ir ap mąs ty ti Kris taus, mū sų Vieš pa ties, 
vei ki mą ku riant ir at per kant pa sau lį.
 2. Laiš ke, 1547 m. ge gu žės 7 d. ra šy 
 ta me Koimb ro je stu di juo jan tiems jė zui
tams, Ig na cas pa aiš ki na, kaip „vi suo se 
da ly kuo se ras ti Die vą“ ir pa ra gi na juos 
Kris taus mei lės ieš ko ti taip pat ir kon kre
čio se stu di jo se. Dvasinių pratybų iš ug  
dy tam jė zui tui įtemp tos stu di jos ir gi lei
džia at ras ti Jė zų Kris tų, jį my lė ti ir jam 
tar nau ti „ka ri nė je stu di jų tar ny bo je“. Už 
tai Kris tus duo da „at ly gį“, pa na šų į tą, 
ku rį nu ro do Kontempliacijameilei įgyti: 
Kris taus at ly gis stu den tams – tai vi sa jų 
bū tis, kū nas ir sie la bei jų ge bė ji mai, nes 
jais rū pi na si Kris tus. At ly gis – tai Die vo 
ma lo nė, ku rią ga vo kiek vie nas, at ly gis –  
tai Kris taus pa lai mos tur tai, vi sa vi sa ta, 
vi sa, kas kū niš ka ir dva siš ka, vi sa, kas tar
nau ja jau niems jė zui tams. Ig na co žo džiais 
ta riant: „Ir jei tų vi sų at ly gių ne pa kak tų, 
jis pats sa ve pa da rė at ly giu, at si duo da mas 
mums mū sų kū ne kaip bro lis, ant kry žiaus 
su mo kė da mas mū sų iš ga ny mo kai ną, o Eu
cha ris ti ja – įga lin da mas mus gy ven ti bei 
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tap da mas pa ly do vu mū sų pi lig ri mi nei ke
lio nei.“1  Sak ra men ti nis Kris taus bu vi mas 
yra „Die vo ieš ko ji mo vi suo se da ly kuo se 
ir at ra di mo“ at ly gis ir vir šū nė.
 3. Kontempliacijosmeileiįgyti ir Eu
cha ris ti jos sie kis yra tas pats – pa ska tin ti 
žmo gų su dė kin gu mu at si liep ti Die vo 
Sū nui, taip pat jam sa ve do va no ti ne pa da
ly ta tar nys te. Kontempliacijameileiįgyti 
rei ka lau ja „įsi gi lin ti ir pa gal pro to bei tei
sin gu mo rei ka la vi mus svars ty ti, ką aš sa vo 
ruož tu jo die viš ka jai di dy bei tu riu pa siū ly ti 
ir duo ti: vi sa, kas yra ma no, ir kar tu sa ve 
pa tį, kaip tas, ku ris duo da iš vi sos šir dies“ 
(DP, 234). Pa na šiai ra gi na ir ki ti šios kon
tem plia ci jos punk tai (plg. DP, 235). 
 Į Koimb rą Ig na cas ra šo: „O, koks 
blo gas yra ka rys, ku riam to kio at ly gio 
ne pa kan ka, kad leis tų si į var gus dėl šio 
ku ni gaikš čio! Yra tik ra, kad to mis ne įkai
no ja mo mis ir bran gio mis ge ra da ry bė mis 
jo di dy bė no rė jo už bėg ti už akių, kad mus 
pa ska tin tų dar no riau jo Gar bės siek ti ir 
dėl to jė gas dė ti... O, koks ne dė kin gas ir 
už kie tė jęs yra tas, ku ris dėl vi so to ne si jau
čia įpa rei go tas uo liai tar nau ti ir dėl Jė zaus 
Kris taus gar bės steng tis.“2  
 Abu Kris taus bu vi mo bū dai tu ri mus 
pa ska tin ti Vieš pa čiui dė ko ti ir jam pa si au
ko ja mai tar nau ti.

Trys Eu cha ris ti jos 
ir dva	si	nių	pra	ty	bų 
tar pu sa vio są sa jos
 
 1. Laiš ke į Koimb rą Ig na cas at sklei
džia, kad, vie na ver tus, tos Dvasinių
pratybųme di ta ci jos, ku rios vi sur ieš ko 
vei kiant my lin čio Kris taus, sa vo vir šū nę 
ir at ly gį pa sie kia jo eu cha ris ti nia me bu vi
me. An tra ver tus, Kontempliacijameilei
įgyti šven čiant Mi šias yra įpras mi na ma 

sak ra men ti niu bū du. Eu cha ris ti nis re a lus 
Kris taus bu vi mas – tai įro dy mas, kad jis 
rū pi na si žmo gu mi per sa vo kū ri nius ir pa
čia me žmo gu je.
 2. Kontempliacijameilei įgyti – tai 
žmo gu je vyks tąs gy vas, ti kė ji mo per sunk
tas pri si mi ni mo pro ce sas. Ig na cas no ri, 
kad sa vo at min ty je su teik tu me erd vės 
mums tar nau jan čiam Kris tui. Šis at mi
ni mas nė ra tuš čias, jis lai duo ja vi di nį 
Kris taus bu vi mą mu my se čia ir da bar. 
Taip pat ir šv. Mi šios yra: pri si mi ni mas, at
mi ni mas, anam ne zė, at sklei džian ti mums 
my lin čio Kris taus bu vi mą čia ir da bar. 
Eu cha ris ti nė je Mi šių mal do je – at mi ni me 
to, ką Die vas dėl mū sų pa da rė, – ran da
me re a lų Kris taus bu vi mą kaip „at ly gį“ 
už mū sų Die vo ieš ko ji mą. At pa žįs ta me, 
kad Kontempliacijameilei įgyti re mia si 
pa ma ti ne Mi šių struk tū ra. Mi šios – tai 
dėl re a laus Kris taus bu vi mo vyks tan ti 
Kontempliacijameileiįgyti. 
 3. Ki ta Kontempliacijosmeileiįgyti ir 
Mi šių anam ne zės da lis yra dė ko ji mas –  
Eu cha ris ti ja, šlo vi ni mo au ka. Tai vyks ta 
per dva si nes pra ty bas ir per Mi šias, kai 
as me niš kai vi siš kai at si duo da me mums 
sa ve do va no jan čiam Kris tui. Mi šios pa ro
do, kad mū sų au ka Die vui yra dė ko ji mas: 
„Per jį, su juo ir ja me Tau, vi sa ga li Die ve 
Tė ve, su Šven tą ja Dva sia vi sa gar bė ir 
šlo vė per am žius.“ Kontempliacijameilei
įgyti ir vi siš kas dė kin go re ko lek tan to at si
da vi mas Kris tui, no ras vis la biau šlo vin ti 
Die vą ne lei džia Mi šių pa vers ti Die vo 
mei lės ma ni pu lia vi mo prie mo ne. Sa vo 
ruož tu Mi šios pa tvir ti na, kad re ko lek tan to 
at si da vi mas [Kris tui] at lie kant Kontem
pliacijąmeilei įgyti yra tik ra šlo vi ni mo 
ir dė ko ji mo au ka. Dvasinės pratybos ir 
Mi šios pa tvir ti na, kad žmo gaus au ka, 
net ir ta da, kai ji „krau juo ja“, yra ne kas 
ki ta, kaip dė ko ji mas Kris tu je ap reikš tai 
Die vo mei lei.

iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	
t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	SJ

 

1 1547 m. ge gu žės 7 d. laiš kas ben drab ro liams 
Koimb ro je.
 2 Ten pat.
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Tikëjimo gyvenimas

 Ve ly ki nė ži nia re mia si tar si dviem ko
lo no mis: nu teis tą jį, iš juok tą jį, kan kin tą jį 
ir nu kry žiuo tą jį Die vas iš gel bė jo. An tra 
ver tus, šis pri si kė lu sy sis ir iš aukš tin ta sis 
yra tik ras Kris tus (Pa tep ta sis) sa vo tau tai. 
Sa vo pa gal ba ir ne ma to ma glo ba jis yra 
ir ar ti mū sų. Tik da bar jis tik ras Kyrios –  
Vieš pats, apie ku rį ga li ma pa sa ky ti: „Kiek
vie nas, ku ris šauk sis Vieš pa ties var do, bus 
iš gel bė tas“ (Apd 2, 21).
 Ne su skai to ma dau gy bė žmo nių pa ty rė ir 
pa ti ria, kad nuo lat, ati džiai ir su mei le šau k
damiesi Jė zaus Kris taus vardo ir jun gdami 
tai su kvė pa vi mo rit mu, at siveriame jo die
viš ka jai tik ro vei, ga li me ją vis la biau pa tir ti 
ir ja gy ven ti. Kai šau kia mės jo vardo, jis 
įgau na di de lę ga lią – gelbs ti, gy do, kei čia 
mū sų gy ve ni mą ir vi sa, kas mus su pa.

Se na ir nau ja
 Mal dos bū das – mels tis ta riant vardą–  
yra la bai se nas. Iš ti sus šimt me čius jį prak ti
ka vo vy rai ir mo te rys, vie nuo lės ir vie nuo
liai, su si tuo kę ir vien gun giai pa sau lie čiai. 
Kar tu šis mal dos bū das yra ir nau jas. Su si
dū rus su ki to mis kul tū ro mis ir re li gi jo mis, 
ku rio se esa ma pa na šių mal dos bū dų, jis 
bu vo iš nau jo „at ras tas“ kaip svar bi mū sų 
krikš čio niš ko sios tra di ci jos da lis.

Bern	hard	Bürgler,	SJ

     
melS	TiS	Ta	riaNT	

Jė	zauS	KriS	TauS	Var	dą

Leng va ir sun ku
 Mels tis ta riant Jė zaus Kris taus vardą 
leng va ir kar tu sun ku ar ba, kaip kar tais 
sa kau, – vi sai pa pras ta, ta čiau ne leng va.
 Pra dė ki me nuo ta ri mo. Gar siai ar ba 
ty liai, tie siog sa vo vi du je, ta ria me Jė zaus 
Kris taus vardą ir sa ve pa ti ki me jam. Ne 
vie nas yra pa ty ręs, kad to kiu bū du šis var
das vis gi liau ir gi liau įsi smel kia į mū sų 
dva sią ir ga liau siai į šir dį, kol tar si pats 
ima mu my se at si kar to ti, skam bė ti, o mes, 
ro dos, vien tik jo klau so mės.
 Kar tais tai il gas, daž nai – sun kus ke lias, 
bet juo ei ti ver ta. Ma nau, kad svar biau sia –  
pra dė ti. Ga li me bū ti tik ri, kad šia me ke ly je 
bū si me ve da mi ir ko kiu nors bū du su lauk
si me rei ka lin gos pa gal bos. 
                            
Vie ni ja mal dą 
su kas die ny be 
 Su si ras ki te ra mią vie tą gam to je, tuš
čio je baž ny čio je ar na muo se ir pa to giai 
at si sės ki te. Ste bė ki te ir jaus ki te sa vo 
kū ną. At kreip ki te dė me sį į kvė pa vi mą, 
kaip oras na tū ra liai į jus įei na ir iš ei na, 
nie ko ne da rant ir ne de dant jo kių pa stan gų. 
Kaip jūs kvė puo ja te – sun kiai ar leng vai, 
pa vir šu ti niš kai ar gi liai? Tie siog ste bė ki te 
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kvė pa vi mą. Jei gu at ro do, kad jus vis la biau 
ir la biau apima ra my bė, leis ki te Jė zaus 
Kris taus vardui tie siog įsi lie ti: įkve pia me –  
Jė zus, iš kvė pia me – Kris tus. Leis ki te šiam 
vardui veik ti. 
 Nuo vi sų sa vo min čių ir vaiz di nių 
kant riai, bet ryž tin gai vis grįž ki te prie pa
pras to, ati daus, la bai pa gar baus ir mei laus 
šio vardo kar to ji mo. Ta da pa ste bė si te, kad 
Jė zaus Kris taus vardas, pa laips niui jus 
už val dy da mas, at sklei džia sa vo tik ro vę –  
pa tį Jė zų Kris tų, jo tik rą ją bū tį, o ne mū
sų dau giau ar ma žiau tik ro vę ati tin kan tį 
įsi vaiz da vi mą apie tai. Vardas su ar ti na 
mus su Jė zu mi, su sie ja su jo mei lin gu 
bu vi mu. 
 Jūs ne ga li te iš ti są die ną kur nors ty liai 
sė dė ti. Pri va lo te pa kil ti, ei ti, kal bė ti, dirb ti. 
Ta čiau net ir ba na liau sio je kas die ny bė je, 
už si ė mus įpras ta veik la, įma no ma šį vardą 
pri si min ti, sa vo vi du je jį nuo la tos kar to ti. 
Taip stip rė ja ry šys su juo, taip jis pa ro do 
sa vo ga lią.
 Nuo anks ty vo ry to iki vė lu mos yra 
dau gy bė ga li my bių bū ti su šiuo vardu. Pa
vyz džiui, kai prau sia tės du še, kai kur nors 
vie ni ei na te, kai lau kia te au to bu so. Užuot 
gal vo ję apie vis ką, kas tik įma no ma – daž
niau siai ne svar bius da ly kus, – pa gal vo ki te 
apie Jė zų, šir dy je jį pa šau ki te ir klau sy ki tės 
jo vardo skam bė ji mo ju my se. 
 Pra dė ję ei ti šiuo ke liu, ne pra ras ki te 
drą sos. Kar tais mel džian tis (o ypač – kas
die nė je ru ti no je) su si da ro įspū dis, kad 
min tys ir jaus mai mus už tvin do, kad mums 
tie siog ne įma no ma su šiuovardu bū ti ir su 
juo pa si lik ti. Taip yra, to kie mes esa me. 
Tačiau vi sa da, kai apie tai pri si me na te, 
sa vo dė me sį kas kart su tel ki te į Jė zaus Kris
taus vardą. Taip bus su stip rin tas ry šys su 
juo, su Tik ro ve, ku ri yra ir mū sų gel mi nė 
tik ro vė.

iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	
t.	Vid	man	tas	Šim	kū	nas,	SJ

	 Jė	zau,	taip	daž	nai	
esu	už	si	ė	męs	(-usi)	
vi	so	kiais	dar	bais,	

kad	ne	be	lie	ka	lai	ko	
melstis.	Ta	čiau	kaip	aš	
ga	lė	čiau	ne	tu	rė	ti	lai	ko	

Tau?	Ju	k	Tu	vi	sa	da	
esi	ša	lia	ma	nęs:	Tu	esi	
ma	no	stip	ry	bė,	ma	no	
drą	sa,	ma	no	pa	ra	ma.	
Jė	zau,	no	riu	įpras	ti	

kal	bė	tis	su	Ta	vi	mi	kaip	
su	drau	gu,	at	ver	ti	Tau	

sa	vo	džiaugs	mus	
ir	skaus	mus.	

iš	šir	dies	gel	mių	
no	riu	Tau	tar	ti:	

Jėz	au,	my	liu	Ta	ve!

T.
 L

. B
al

iū
no
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uo

tr.

Tikëjimo gyvenimas
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Sukaktis

 1702 m. ba lan džio 18 d., kai Pins ko 
jė zui tų ko le gi jos rek to rius Mar ty nas 
Go debs kis nu si lei do į baž ny čios krip tą 
ieš ko ti vi siš kai už mirš to tė vo An drie jaus 
Bo bo los kars to, jis nė ne nu tuo kė, kad 
pra de da il gą ir ku pi ną ne ti kė tu mų šio 
jė zui to ger bi mo is to ri ją. Ne pra ėjus nė 
de šimt me čiui, 1711 m., Pins ko – Tu ro vo 
uni tų vys ku pas Por fi ri jus Kul čyc kis jau 
ėmė rink ti pir mą sias ži nias apie An driaus 
Bo bo los kan ki nys tę, o Luc ko ka ta li kų vys
ku pas Alek san dras Vy chov skis 1712 m.  
pra dė jo pir mą in for ma ci nį pro ce są sa vo 
vys ku pi jo je. Jo įpė di nis vys ku pas Jo a
chi mas Pre ben dov skis 1719 m. Pins ke 
at li ko ant rą jį in for ma ci nį pro ce są ir įsi
ti ki nęs kan ki nys tės tik ru mu abie jų pro
ce sų ak tus nu siun tė į Ro mą. Gau sė jant 
ste buk lų ir tirš tė jant pi lig ri mų srau tui prie  
t. An driaus ka po Pins ke, 1720 m. Ro mą 
už plū do pra šy mai iš Lie tu vos ir Len ki jos 
pa skelb ti t. An drie jų Bo bo lą pa lai min
tuo ju. 40 pra šy mų su ra šė vals ty bės se na
to riai, net du pra šy mus siun tė Vil niaus 
vys ku pas Kon stan ti nas Bžos tov skis, o 
Len ki jos ba jo rų var du pe ti ci ją pa si ra šė 
LDK kanc le ris My ko las Ser va cas Viš nio
vec kis. 1726 ir 1727 m. prie šių pra šy mų 
pri si dė jo ka ra lius Au gus tas II, as me niš kai 
pa ty ręs šio kan ki nio glo bą. 

dr.	liu	das	Jo	vai	ša

Vil niu je dir bu sio šv. An drie jaus Bo bo los (1591–1657) 
kan ki nys tės 350-ąsias me ti nes mi nint

 1727 m. Luc ko vys ku po Ste po no Rup 
niev skio nu ro dy mu at lik tas in for ma ci nis 
pro ce sas Po le sės Ja no ve, Bo bo los kan ki
nys tės vie to je. 104 liu di nin kų klau sy mas 
tru ko dau giau nei sa vai tę. Vi są me džia gą 
nu siun tus į Ro mą, Šven tų jų Apei gų kon
gre ga ci ja pa sky rė spe cia lią ko mi si ją Bo
bo los rei ka lui tir ti, ku ri pa tvir ti no 1727 m.  
pro ce są ir nu ro dė at lik ti Apaš ta lų Sos to ty
ri mą Pins ke ir Vil niu je. Šiems pro ce sams 
(1730–1732) va do va vo Luc ko ir Vil niaus 
vys ku pai. Pins ke iš klau sy ta 114 liu di nin kų, 
pa tik rin ti dar 192 liu di nin kų pa ro dy mai, 
ap žiū rė ti kan ki nio pa lai kai. Vil niaus vys
ku pi jos ko mi si ja ty ri mą pra dė jo Gar di ne, 
kur vy ko sei mas, kad bū tų ga li ma leng viau 
ap klaus ti su va žia vu sius ba jo rus. Vil niu je 
ap klaus tas 31 liu di nin kas, iš Lie tu vos jė
zui tų pro vin ci jos ar chy vo su rink tos ži nios 
apie An driaus Bo bo los gy ve ni mą. Nors 
po pie žius Be ne dik tas XIV jau 1755 m.  
va sa rio 9 d. pa tvir ti no kan ki nys tės dėl 
ti kė ji mo fak tą, dėl įvai rių prie žas čių už
si tę su sios be ati fi ka ci jos te ko lauk ti iš ti są 
šimt me tį. Tik 1853 m. spa lio 30 d. Ro mo
je, Šv. Pet ro ba zi li ko je, po pie žius Pi jus 
IX iš kil min gai pa skel bė An drie jų Bo bo lą 
pa lai min tuo ju. 
 Pal. An drie jaus ger bi mą Len ki jo je ypač 
su stip ri no 1819 m. Vil niu je nu ti kęs įvy kis. 

KE LIAS 
Į AL TO RIAUS 
GAR BĘ 
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ka sis gy ve ni mas la biau bu vo su sie tas kaip 
tik su Lie tu va. Ki lęs iš Ma žo sios Len ki jos, 
stu di jas pra dė jo Brauns ber go jė zui tų ko
le gi jo je, pri klau siu sio je Lie tu vos jė zui tų 
pro vin ci jai. 1611 m., bai gęs ko le gi ją ir 
nu spren dęs tap ti jė zui tu, pa si bel dė į Lie
tu vos pro vin ci jos nau jo ky no Vil niu je prie 
Šv. Ig na co baž ny čios du ris. Vi są li ku sį 
gy ve ni mą dir bo įvai riuo se Lie tu vos jė
zui tų pro vin ci jos (ji apė mė Prū si ją ir da lį 
Len ki jos – Mo zū ri ją su Var šu va ir Var
mi ją) na muo se – Vil niu je, Brauns ber ge, 
Pul tus ke, Ne svy žiu je, Bob ruis ke, Ploc ke, 
Var šu vo je, Lom žo je, Pins ke ir Po loc ke. Po 
mir ties pa gar sė jo ste buk lais LDK pie tuo se 
esan čia me Pins ke, į ku rį iš įvai rių Lie tu vos 
vie tų prie jo ka po trauk da vo pi lig ri mai 
(pvz., jė zui tai iš Vil niaus aka de mi jos). 

 Vien Vil niu je šven ta sis An drie jus 
pra lei do be veik treč da lį (per dvi de šimt) 
sa vo gy ve ni mo me tų: dve jus me tus 
(1611–1613) nau jo ky no na muo se prie 
Šv. Ig na co baž ny čios, sep ty ne rius fi lo so
fi jos ir te olo gi jos stu di jų me tus Vil niaus 
aka de mi jo je (1613–1616, 1618–1622), 
ga liau siai net dvy li ka me tų (1624–1630, 
1646–1652) pro fe sų na muo se prie Šv. Ka
zi mie ro baž ny čios (čia dar sy kį ap si gy ve no 
1655 m., ta čiau ne il gam – bėg ti į Pins ką 

Sukaktis

Vie ną va ka rą do mi ni ko nas Alo y zas Ko že
niec kis ne ti kė tai iš vy do An drių Bo bo lą 
sa vo ce lė je. An drie jus pa lie pė ati da ry ti 
lan gą. Pra vė ręs jį do mi ni ko nas pa ma tė ne 
už da rą vie nuo ly no kie mą, o pla čiai li gi pat 
ho ri zon to nu si drie kusią ly gu mą, ku rio je 
ne re gė tai at kak liai ko vė si dau gy bė ru sų, 
tur kų, pran cū zų, an glų ir ki tų tau tų ba ta
lio nų. „Tai Pins ko apy lin kės, ku rio se aš 
bu vau nu kan kin tas, – pa aiš ki no re gi nį An
drius Bo bo la. – Kai žmo nės su lauks to kio 
ka ro, sto jus tai kai bus at kur ta Len ki ja, o 
aš bū siu pri pa žin tas jos pa grin di niu glo bė
ju.“ Ši pra na šys tė, pa pa sa ko ta pri va čia me 
laiš ke ir 1855 m. pir mą syk pa skelb ta vie na
me ita lų žur na le, iš si pil dė po I pa sau li nio 
ka ro. To dėl jau 1920 m. Len ki jos vys ku pai 
krei pė si į po pie žių Be ne dik tą XV, pra šy
da mi pal. An drie jų pa skelb ti šven tuo ju ir 
pa skir ti pa grin di niu at gi mu sios Len ki jos 
glo bė ju (2002 m. tai padarė popiežius Jo
nas Paulius II – red.past.). Tų pačių me tų 
rug pjū tį, kai bol še vi kų ka riuo me nė bu vo 
at si dū ru si prie pat Var šu vos, ai dint prie šo 
pa būk lams miesto gat vė mis nu žy gia vo 
pro ce si ja su pa lai min to jo re lik vi jo mis, o 
baž ny čio se at lik ta no ve na jo gar bei. Pa vo
jus pra ėjo. Pra šy da mi pa lai min tą jį ka no ni
zuo ti į po pie žių krei pė si Po le sės gy ven to jai, 
mar ša las Pil sud skis, len kų jė zui tai. 
 1922 m. Ida Ko pec ka nu ken tė jo nuo 
per ne lyg in ten sy vaus ap švi ti ni mo rent ge no 
spin du liais – iš de gė ir smar kiai pū lia vo jos 
pil vo ert mė. Se suo Alo y za Dobr zyńska, sir
gu si ka sos vė žiu, 1933 m. bu vo rengiama 
ope ra ci jai, ta čiau abi li go nės, pra šiu sios 
A. Bo bo los už ta ri mo, stai ga ir vi siš kai 
pa gi jo. Kai 1937 m. šių ste buk lų tik ru mas 
bu vo ofi cia liai pa tvir tin tas, kliū čių ka no ni
za ci jai ne be li ko. 1938 m. ba lan džio 17 d., 
per Ve ly kas, pal. An drie jus Bo bo la bu vo 
pa skelb tas šven tuo ju. 

Ar vien Len ki jos šven ta sis? 
 Pa ra dok sas, ta čiau šian dien Len ki jo je 
itin ger bia mo šven to jo An drie jaus že miš

Atminimo lenta Vilniaus  
šv. Kazimiero bažnyčioje
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pri ver tė prie sos ti nės ar tė jan ti Mask vos ka
riuo me nė). Gy ven da mas pro fe sų na muo se 
tė vas Bo bo la dir bo pa moks li nin ku, nuo
dėm klau siu, baž ny čios rek to riu mi, na mų 
vy res nio jo pa ta rė ju, aiš ki no Šven tą jį Raš tą 
ir ti kė ji mo tie sas, va do va vo mies tie čių Ma
ri jos so da li ci jai. Bū tent Vil niu je 1622 m.  
ko vo 12 d. (tą die ną pir mai siais jė zui tų 
šven tai siais Ro mo je pa skelb ti Ig na cas 
Lo jo la ir Pran ciš kus Ksa ve ras) vys ku po 
Eus ta chi jaus Va la vi čiaus bu vo įšven tin tas 
ku ni gu. Šv. Ka zi mie ro baž ny čio je 1630 m. 
bir že lio 2 d. da vė ke tu ris iš kil min gus pro
fe so įža dus. Vil niu je pro fe sas t. An drie jus 
trum pam ap si lan ky da vo kas tre ji me tai, 
nes da ly vau da vo Lie tu vos jė zui tų pro vin
ci jos kon gre ga ci jo se. 
 Ne ži no me, ko dėl, bū da mas len kas, 
An drius Bo bo la įsto jo į Lie tu vos jė zui tų 
pro vin ci ją. Gal tai pa pras čiau sias at si tik ti nu
mas, ku rių anais lai kais pa si tai ky da vo itin 
daž nai. Sun kiau at sa ky ti, ko dėl scho las ti ko 
An driaus gi mi nėms, pa nū du siems su sig rą
žin ti jį į Len ki jos jė zui tų pro vin ci ją, to pa da
ry ti ne pa vy ko. 1621 m., kai An drie jus dar 
te bes tu di ja vo te olo gi ją Vil niaus aka de mi jo
je, jė zui tų ge ne ro las Mu ci jus Vi tel les chis, 
gi mi nėms pra šant, nu ro dė Lie tu vos jė zui tų 
pro vin ci jo lui ne del siant iš siųs ti Bo bo lą į 
Len ki jos pro vin ci ją, „jei gu tam ne kliu dys 
ko kia nors rim ta prie žas tis“. Ma tyt, to kios 
prie žas ties bū ta, nes An drie jus vi sam gy ve
ni mui li ko Lie tu vos pro vin ci jo je. Ko kia ji, 
ga li me tik spė lio ti. Gal būt pa ties An drie jaus 
Bo bo los ne no ras? 
 Nors t. An drie jaus Bo bo los biog ra fi ją 
dar 1868 m. lie tu viš kai pa skel bė vys ku
pas Mo tie jus Va lan čius sa vo „Šven tų jų 
gy ve ni muo se“, šis šven ta sis Lie tu vo je 
be veik ne ži no mas ir šian dien. Jo pėd sa kus 
Vil niu je liu di ja at mi ni mo len ta ir al to riaus 
pa veiks las jė zui tų Šv. Ka zi mie ro baž ny
čio je. Čia per li tur gi nį šven to jo mi nė ji mą 
ge gu žės 16 d. ir ar ti miau sią sek ma die nį 
pa ger bi mui iš sta to ma šv. An drie jaus Bo
bo los re lik vi ja. 

Ko dėl šven ta sis? 
 Šv. An drie jus Bo bo la – vie nas iš 23 
kanonizuotų jė zui tų kan ki nių, ati da vu sių 
gy vy bę už ti kė ji mą. Per 1655 m. ki lu sį 
Len ki jos ir Lie tu vos ka rą su Mask va 
Lie tu vo je siau tė ję ka zo kai ro dė ypa tin gą 
ne apy kan tą tam, kas len kiš kalie tu viš ka 
ir ka ta li kiš ka. Apaš ta la vi mu gar sė ju sį  
t. Bo bo lą ka zo kai už klu po Po le sės Ja no
vo apy lin kė se, jam be si ren giant ve ži mu 
trauk tis nuo ar tė jan čio prie šų bū rio. 
At si sa kęs at si ža dė ti ka ta li kų ti kė ji mo 
t. Bo bo la, pri riš tas tarp dvie jų ar klių, 4 
ki lo met rus va ry tas į Po le sės Ja no vą, kur 
eg ze ku ci ja tę sė si mė si nin ko sker dyk lo je. 
Pa gul džius kan ki nį ant sker dyk los sta lo, 
ant gal vos jam už spaus tas jau nų ąžuo lo 
ša ke lių vai ni kas. Kū nas svi lin tas ug ni mi, 
po na gais su va ry tos skied ros, nuo del nų 
pei liu nu dir ta oda. Ty čio jan tis iš ku ni go 
nuo vir šu gal vio nu lup tas ton zū ros pa vi da
lo odos ga ba las, nuo krū ti nės ir nu ga ros –  
ar no to for mos odos plo tas. Nu pjau ta no sis 
ir lū pos, iš dur ta de ši nė akis, per gi lią sky
lę spran de iš trauk tas lie žu vis. Pa ka bi nę 
kan ki nį už ko jų že myn gal va, žiū rė da mi 
į kon vul si jų tam po mą kū ną, kan kin to jai 
juo kė si: „Žiū rė ki te, kaip šo ka!“ Kan ky nes 
už bai gė du mir ti ni kir čiai į kak lą tre čią 
va lan dą die nos. Bu vo 1657 m. ge gu žės 
16 d., Vieš pa ties Dan gun Žen gi mo šven
tės iš va ka rės. 
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 T. Bo bo la ta po 49uo ju jė zui tų kan ki
niu va di na mo jo „tva no“ (1655–1661 m. 
ka ro su Mask va) me tais, kai bu vo nu žu dy
ta dau gy bė vie nuo lių, ku ni gų ir pa sau lie
čių. Ko dėl iš jų vi sų tik An drius Bo bo la 
šian dien ger bia mas kaip šven ta sis? Gal būt 
at sa ky mo ieš ko ti rei kia jo že miš ka ja me 
gy ve ni me? 
 Pa na šu, kad šiam kan ki niui dar esant 
gy vam nie kas ne bū tų ry žę sis pra na šau ti 
bū si mos jo šven tu mo gar bės – tė vas An
drie jus vi siš kai nie kuo neiš si sky rė. Nie
ka da nė jo aukš tų pa rei gų, ne pa si žy mė jo 
moks lo pa sie ki mais (ne iš lai kė bai gia mo jo 
te olo gi jos eg za mi no). 
 Dva si nėje t. Bo bo los cha rak te ris ti koje, 
pa teik toje jam at li kus ter cia tą 1622–1623 m.  
Ne svy žiu je, rašoma, kad re ko lek ci jas tė vas 
An drie jus at li ko nau din gai, nors ir su di de
lė mis va lios pa stan go mis. Pa tar nau da mas 
vir tu vė je ro dė di de lį nuo lan ku mą. No riai 
at li ko mal din gą ke lio nę el ge tau da mas. Ka
te kiz mo mo kė su vi du ti niš ku už si de gi mu, 
už tat uo liai dar ba vo si mi si jo se. Pa mal du
mas, nuo lan ku mas, pa klus nu mas, kuk lu
mas ir tai syk lių lai ky ma sis – vi du ti niš ki. 
Ne iš gy ven din tos ydos: leng vi su ir zi mo 
pro trū kiai, ne itin val do mas emo cio na
lu mas, per di de lis aist rin gu mas, sil pnai 
val do mas lie žu vis, pastebėtas abe jin gu
mas vy res nių jų nu ro dy mams. Cho le riš
kai san gvi niš ko tem pe ra men to, pras tai 
su si val dąs, bet sy kiu la bai nuo šir dus ir 
pil nas už si de gi mo. 

 Į klau si mą, ko dėl Bo bo la ta po šven tuo
ju, vie nas jo biog ra fas at sa ko pa pras tai: 
„Ne ži nau. Gal to žmo gaus šir dy je bu vo 
kas nors la bai gi liai pa slėp ta ir ne re gi ma 
žmo nėms bei ne pa žeis ta ydos – koks nors 
pa slap čia švy tin tis kris ta las. O gal nie ko 
to kio ir ne bu vo. Gal pa pras čiau siai Vieš
pa čiui Die vui pa ti ko iš si rink ti vie ną iš 
dau ge lio, idant Die vo ga ly bė pa si ro dy tų 
ne to bu la me, neiš si ski rian čia me iš dau ge lio 
žmo gu je. Ma nau, kad ne de ra aki plė šiš kai 
skverb tis į iš rin ki mo pa slap tis. Te lie ka tai 
pa slėp ta ir ne ži no ma, nes koks gi bū tų pa
sau lis be pa slap ties?“ 

Re gi mos pa slap tys 
 Pa slap tin gas An drie jaus Bo bo los „at ra
di mas“ 1702 m. aki vaiz džiai liu di ja, kad 
šven tuo sius pa ren ka ne žmo nės – juos pa
ro do Die vas. Po kuk lių lai do tu vių kū nas 
bu vo įdė tas į juo dai da žy tą kars tą su už ra
šu PaterAndreasBobolaSocietatisJesu 
(Jė zaus Drau gi jos tė vas An drius Bo bo la) 
ir nu leis tas į krip tą po di džiuo ju al to riu mi –  
t. An drius Bo bo la nu grimz do į už marš tį. 
Kai Pins ko ko le gi jos rek to rius Mar ty nas 
Go debs kis lau žė gal vą, kaip per Šiau rės 
ka rą nuo prie šų ar mi jų ap sau go ti ko le gi
ją, į ką kreip tis pa gal bos ir už ta ri mo, jam 
pa si ro dė ne ži no mas jė zui tas, ku rio mie las 
ir pa trauk lus vei das tvies kė ne že miš ka 
švie sa. Ne pa žįs ta ma sis prie kaiš ta vo rek
to riui, kam jis ieš kąs gy nė jų ne ten, kur 
jų bū tų ga li ma ras ti, ir pa ža dė jo, kad jis 
pats, An drius Bo bo la, ap sau gos ko le gi ją, 
jei rek to rius at ras jo kū ną, pa lai do tą ben
dro je krip to je, ir pa dės at ski rai. Po tri jų 
die nų pa ieš kų (nei rek to rius, nei kas ki tas 
jau ne be ži no jo, kur pa lai do tas ir kas bu vo 
An drius Bo bo la) su ra dus kars tą, ap tik tas 
tar si va kar pa lai do tas kū nas. Ne pai sant 
nuo la ti nės drėg mės ir ša lia yran čių kū nų, 
kan ki nio pa lai kai ne bu vo su irę, ne sklei dė 
jo kio kva po, bu vo ma ty ti aiš kios kan ki ni mų 
žy mės, nuo su kre šė ju sio krau jo rau do na vo 
žaiz dos, vi sos kū no da lys bu vo minkš tos, Šv. Andriejaus Bobolos karstas Romoje
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lanks čios ir elas tin gos. Pa skli dus ži niai, 
Pins ko ir apy lin kių gy ven to jai ėmė rink tis 
ir mels tis prie lan ge lio krip tos, ku rio je t. Bo 
 bo los pa lai kai il sė jo si nau ja me kars te 
ant pa ky los. Kan ki nys pa ža dą iš te sė jo –  
plė ši kau jan čios ar mi jos ap len kė Pins ko 
ko le gi ją, o di dy sis 1709–1710 m. ma ras 
ap len kė vi są Pins ko kraš tą. T. An driaus 
ger bi mas spar čiai iš au go. 1739 m. su dė ti 
liturginių maldų tekstai ir li ta ni ja tė vo An
driaus Bo bo los gar bei. 
 1773 m. pa nai ki nus Jė zaus Drau gi ją, 
Pins ko ko le gi jos baž ny čia 1784 m. per duo
ta uni tams kaip vys ku pi jos ka ted ra, ta čiau 
1793 m. Ru si jos im pe ra to rė Kot ry na II 
pa nai ki no Pins ko uni tų vys ku pi ją ir ka ted
rą ati da vė sta čia ti kių vie nuo ly nui. Vie nuo
liai ger bė kan ki nio re lik vi jas, prie ku rių 
mels da vo si ir vie ti niai sta čia ti kiai, ta čiau 
vė liau su ma ny ta už kas ti ste buk lin gą jį kū ną 
į že mę. Apie tai su ži no ję jė zui tai 1808 m. 
per kė lė kū ną į sa vo baž ny čią Po loc ke. Ją 
per da vus sta čia ti kiams, 1830 m. pa lai kai 
dar syk per kel ti – šiuo kart į Po loc ko do mi
ni ko nų baž ny čią. 
 Po Spa lio per ver smo į pa lai min to jo 
re lik vi jas ėmė kė sin tis bol še vi kų val džia. 
1919 m. „dar bo liau džiai rei ka lau jant“ ne
sėk min gai no rė ta at lik ti „re lik vi jų ty ri mą“. 
1922 m. bir že lį pa si ro džius ži niai, kad Po

loc ke ati da rius sta čia ti kių 
šven to sios Euf ro zi nos 
re lik vi jo rių bu vo ras ti tik 
su dū lė ję kau lai, nu tar ta 
de mas kuo ti ir ka ta li kų 
„prie ta rus“. Bir že lio 23 d.  
at vy ku si val džios ko mi si
ja nu ė mė kars to ant spau
dus, nuo ve lio nio nu vil
ko ar no tą, al bą, nu ė mė 
bi re tą ir nu ogą kū ną ko
ne ver ti ka lio je pa dė ty je 
smar kiai tren kė že mėn. 
Vi sų nuo sta bai pa lai kai 
ne su by rė jo; ko mi si ja, 
pa li ku si kū ną at vi ra me 

kars te, iš si neš di no. Vis dėl to, ne pai sy da
ma ka ta li kų pro tes tų, val džia nu ta rė kū ną 
iš ga ben ti. Lie pos 20 d. gin kluo ti as me nys 
įsi ver žė į baž ny čią ir pa gro bė re lik vi jas. 
Pa lai min to jo kū nas iš vež tas į Mask vą ir 
pa dė tas Liau dies svei ka tos ko mi sa ria to 
Hi gie nos mu zie ju je. 
 Dėl že mės re for mos ki lus ba dui, bol še
vi kų val džiai hu ma ni ta ri nę pa gal bą ja vais 
su tei kė Apaš ta lų Sos tas. Tuo pat me tu po
pie žius Pi jus XI griež tai pa rei ka la vo grą žin
ti pa lai min to jo re lik vi jas. Val džia su ti ko su 
są ly ga, kad bus lai ko ma si di džiau sio slap
tu mo ir kad re lik vi jos ne bus ga be na mos 
per Len ki ją. 1923 m. spa lį re lik vi jo rius, 
ras tas mu zie jaus už ka bo riuo se, kro vi ni niu 
ge le žin ke lio va go nu per vež tas į Ode są, o iš 
ten – lai vu į Ita li ją. Pa tvir ti nus re lik vi jų au
ten tiš ku mą, pa lai min to jo kū nas pa dė tas jė
zui tų IlGesu baž ny čio je Ro mo je. 1938 m.  
An drių Bo bo lą pa skel bus šven tuo ju, jo 
pa lai kai iš kil min gai per vež ti į Var šu vą. 
Re lik vi jos, pa ke liui pa gerb tos Liub li ja no
je, Bu da peš te, Bra tis la vo je, bir že lio 20 d. 
pa sie kė ga lu ti nį tiks lą – jė zui tų na mus Ra
ko wiec ka gat vė je nr. 61. Iš sky rus trum pą 
eva ku a ci ją ka ro me tais (1939–1945), ten 
jos ger bia mos iki šiol. 

„San	do	ra“,	2000	m.	Nr.	6	

Dabar šventojo palaikai ilsisi Šv. Andriejaus Bobolos bažnyčioje 
Varšuvoje (kriptoje prieš altorių)
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Se mi na ri jo je
 
 1901 m. sto da mas į se mi na ri ją ne tu rė jau 
tik ro su pra ti mo – nė klaus te sa vęs ne klau
siau, kas to ji se mi na ri ja yra. Pa bai gus pro
gim na zi ją Pa lan go je, man ro dės, kad ku ni gu 
bū ti iš tik ro yra ge ras da ly kas. O su pras ti 
vi są ku ni giš ko pa šau ki mo kil nu mą, gro žį 
ir svar bą sto jant į se mi na ri ją man ne per 
daug rū pė jo. Tik tiek ži no jau, kad pa si rink ti 
ku ni gys tę reiš kia sa vo gy ve ni me pa si rink ti už
da vi nį tik rai ge rą, svar bų ma no pa ties ir ki tų 
žmo nių lai ki na jam ir am ži na jam li ki mui...
 At vy kus į se mi na ri ją rei kė jo at lik ti tri jų 
die nų re ko lek ci jas. Čia pra si dė jo kan ky nė –  
re ko lek ci jos ve da mos len kiš kai, o aš len kiš
kai tiek te sup ra tau, kiek mo kąs ru siš kai ga li 
su pras ti len kiš kai, – iš tie sų ne su pra tau jo
kios min ties, nors at ski ri žo džiai pa na šūs. O, 
pa si ro do, len kiš kai bū ti nai rei kia mo kė ti –  
ki taip pra ra si vy res ny bės ma lo nę, gal net 
lit vo ma nu tap si pra min tas ir iš se mi na ri jos 
pa va ry tas. Tad rei kia nu duo ti, kad vis ką 
su pran tu ir vis kas ei na ge rai. To kia pa dė tis 
man ro dė si be ga lo bjau ri...
 Pir mie ji se mi na ri jos me tai ėjo be ga
lo links mai, svar biau sia bu vo: a) kar tais 
kiek nors pa si mo ky ti; b) lan ky ti pa mo kas 

 2003-iai siais mi nė jo me jė zui tų veik los at kū ri mo Lie tu vo je 80-me tį. Pradžią 
at si ku rian čiai Lie tu vos jė zui tų pro vin ci jai, ga li ma sa ky ti, davė Kau no ku ni gų 
se mi na ri jos auk lė ti nis Be ne dik tas An druš ka, 1903 m. ko vo 3 d. slap ta per ėjęs 
Ru si jos – Aust ri jos sie ną ir įsto jęs į jė zui tų nau jo ky ną Ga li ci joje. Šia me žur na-
lo nu me ry je spaus di na me 1928 m. Kau ne už ra šy tų t. Be ne dik to pri si mi ni mų 
apie tai, kaip jis pa ju to pa šau ki mą tap ti jė zui tu, fragmentus.

Kaip aš jė zui tu ta pau

ir (ypač per per trau kas) dūk ti; c) klau sy ti 
ne su pran ta mų len kiš kų skai ty mų ir kon fe
ren ci jų; d) veng ti ins pek to riaus, pre fek to 
ir ki tų pro fe so rių, kad jie ne pa ste bė tų, jog 
aš ne mo ku len kiš kai; e) su už si spy ri mu 
dai nuo ti lie tu viš kas dai nas; f) nuo lat krės ti 
ne kal tus špo sus drau gams. Ma no dva si nis 
gy ve ni mas ėjo sa va ran kiš kai, be veik ne pri
klau so mai nuo se mi na ri jos įta kos. Pats sie
kiau die vo tu mo, ku rio sėk lą pa sė jo ma no 
ge ra ir die vo bai min ga Mo ti na.
 Pa si bai gus moks lo me tams, pa si ro dė, 
kad esu iš lai kęs eg za mi nus į II kur są. Pra si
dė jo atos to gos, va ži nė ji mai, sve čia vi ma sis –  
be ga lo tuš čias gy ve ni mas. Ju tau, kad man 
il gu kaž ko ki to. Iš si kal bė jęs su Tė ve liais ir 
sa kau jiems:
 – Jei aš se mi na ri ją ap leis čiau, ta da sto
čiau į ku rį nors vie nuo ly ną.
 – Vai ku ti, ką tu kal bi, – at sa kė  su iš gąs
čiu pa žiū rė ju si Mo ti na, – kaip tu, įsto jęs 
į se mi na ri ją, ga lė tum vėl ją ap leis ti! Jau, 
Die ve, sau gok! Juk tai ne ga li mas daik tas!
  – Į se mi na ri ją ne va ro mas iš ėjai, – pri dū
rė Tė vas, – tad ir ne be ga li ma grįž ti, ne bent, 
gink Die ve, iš va ry tų...
 Su pra tau, kad da bar se mi na ri ją ap leis ti 
ir rink tis ki tą gy ve ni mo bū dą per vė lu. Pa
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ga liau ir min tis apie vie nuo ly ną ne tru kus 
pra din go.
 Su grį žus iš atos to gų, gy ve ni mas se mi na ri
jo je ėjo kaip ir per nai. Vy res ny bė gau dy da vo 
lit vo ma nus, len kio kai šni pi nė da vo, vys ku pas 
už lie tu vys tę smar kiai bar da vo si, net šiur pas 
im da vo. Tik ne be už tvenk si upių bė gi mo. 
Slap ta gau dy da vo me lie tu viš kas kny ge les –  
kad ir men kos, bet lie tu viš kos.
 Pir mą jį pus me tį ma ny je įvy ko pa žiū rų 
pa ki ti mas. Keis tas da ly kas: vie nas sap nas 
pa ska ti no im ti uo liai skai ty ti Šven tą jį 
Raš tą. Evan ge li jų skai ty mo įspū dis bu vo 
di džiau sias – taip nau ja ir įsta bu man 
vis kas pa si ro dė, ta ry tum Ame ri ką bū čiau 
at ra dęs. At pir kė jo žo džiai smi go į šir dį, 
guo dė, džiu gi no, drą si no, švie tė. Mąs čiau 
juos nuo lat, tie siog ver kiau iš džiaugs mo, 
pra šiau mei lės, kė liau sau vi sai nau jus 
ide a lus, nau jos sva jo nės ma ne įsu po ir 
pa ga vo...
 ...Pa sau lis pla tus, ja me ir ding ti ga li ma: 
dau gy bė žmo nių ne ži no Kris taus ir žū va. 
Kaip kil nu bū tų ei ti tie siog į kai mus ir 
juos gel bė ti... vi so mis jė go mis, ne pai sant, 
pa to gu ar ne, kad ir su di de liu var gu bei 
sun kiu, skau džiu, iš tver min gu dar bu. Vi sai 
ki to kia žvaigž dė ta da man švies! Ji ne gęs ta 
nie kuo met.
 Ta čiau aš jau čiuo si sil pnas. Nei už
ten ka mo moks lo, ku rio siek ti ir no ri si, ir 
ne si no ri, nei rei kia mo pri ty ri mo ir va do
va vi mo. „O jei tu, ta pęs ku ni gu, pa tek si 
į pa ra pi ją, ko kia iš to nau da?! Gal vei kiai 
iš si blaš kys vi si ta vo ge ri no rai, pa kryp si 
ne ži nia kur ir gy ven si be džiaugs mo, ne ži
no da mas, kad gy ve ni mas ga li pra ei ti tik rai 
nau din gai! Kas duos pa sto vu mo, kas pa dės 
ne pa lūž ti su si dū rus su tik ro ve!?“ Kaž koks 
ne ra mu mas, su ki lęs šir dy je, men kin da vo 
džiaugs mą mąs tant apie ku ni ga vi mą pa ra
pi jo je: „Kas ma ne val dys, kas va do vu bus, 
kas duos rei kia mų nu ro dy mų ir pa mo ky
mų?..“ 
 Ma no vi di nis gy ve ni mas pa si da rė rim
tes nis. Drau gai tai pa ste bė jo ir tei ra vo si: 
„Kas su ta vi mi pa si da rė?..“

Jė zui tai

 Anais lai kais jė zui tų Lie tu vo je ne bu vo –  
ru sams jie bu vo pa si bai sė ji mas. Joks jė zui
tas ne ga lė jo gy ven ti Ru si jo je, su pran ta ma, ir 
Lie tu vo je. Tad kaip ga lė jo man kil ti min tis 
sto ti pas jė zui tus?
 Apie jė zui tus ne kar tą bu vau gir dė jęs 
iš sa vo na miš kių ir ap lin ki nių. Ka da Mo ti
na no rė da vo ma ne nuo ko nors at gra sin ti, 
tar kim, kad ne ičiau į tam sų miš ką ar ba kad 
nak ti mis ne bė gio čiau po lau kus, sa ky da vo: 
„Be ni, neik – jė zui tas ga li ta ve pa gau ti!“ Ar
ba kai im da vau per daug dūk ti, Mo ti na ma ne 
bai dy da vo: „Be ni, nu rimk, jei ne, aš ta ve 
jė zui tui ati duo siu!“ Ar ba: „Ką da rai, jė zui te, 
liau kis!“ Ar ba: „Ap su ko kaip jė zui tas!“ ir 
t. t. Mie lo ji, ge ro ji Mo tu tė ne jau tė, kad jos 
my li ma sis vai kas ka da nors bus jė zui tas.
 Mo kan tis se mi na ri jo je te ko gir dė ti ir 
ki to kių pa sa ko ji mų apie jė zui tus – čia jie 
jau ne bu vo pa bai sos, bet gud rūs ir su ma
nūs žmo nės, ran dan tys pro tin gą iš ei tį iš 
keb lios pa dė ties. Ypač daug gir dė jau apie 
jų mi si jas bei dar bus tarp ru sų ir uni tų. 
Taip pat drau gai kalbėjo, kad jė zui tai be 
ga lo ne ken čia mi Baž ny čios prie šų, ku rie 
juos puo la, pa šie pia ir per se kio ja. Tai man 
da rė la bai ge rą įspū dį, pri min da vo Kris
taus žo džius: jie ma ne per se kio jo ir jus 
per se kios. Vel nias sa vų jų ne per se kio ja –  
jis pa lie ka ra my bė je ir tuos, ku rie ma žiau 
pa vo jin gi jo pik tiems su ma ny mams, bet už 
tai puo la sa vo di džiau sius prie šus: Kris tų, 
jo Baž ny čią ir jo pa gal bi nin kus. Va di na si, 
per se kio ji mai ga li bū ti ge riau sias žen klas,  
jei tik Baž ny čia sto vi per se kio ja mų jų 
pu sė je.
 Tik ra sis ma no ži nių šal ti nis apie jė zui
tus bu vo Baž ny čios is to ri ja, ku rią dės tė 
prof. Žon go la vi čius. Jis gy vai ir są mo jin gai 
pa sa ko jo apie or di no kū ri mą si, vei ki mo bū
dą, ga lin gas ko vas su Baž ny čios prie šais, 
di džias or di no kliū tis ir per se kio ji mus, 
jo pa nai ki ni mą ir at gi ji mą. Kad ir ma žai 
te sup ra tau dės ty mą (kliu dė len kų kal ba), 
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ta čiau jau čiau di de lį su si ža vė ji mą jė zui tais, 
lai ky da mas juos tik rais did vy riais. Jie ėmė 
brau tis į ma no sva jo nes ir gy ve ni mo pla
nus. Taip gy ven ti ver ta!.. At si ve ria pla tus, 
di din gas pa sau lis dau so se – ne tas smul
kme niš ka sis že mas ir men kas pa sau lis, 
ku rį pa smer kė Kris tus, bet tas, ku ria me jis, 
Die vo Sū nus, vieš pa tau ja ir džiu gi na sie las 
ne nyks tan čiais džiaugs mais, trykš tan čiais 
iš dan gaus ver smių!
 „O kad aš ga lė čiau tap ti jė zui tu, – ko kią 
ver tę ma no gy ve ni mas gau tų! Tik... jie yra 
did vy riai, moks li nin kai, jie – ge ni jai, o ma no 
ir ga bu mai ne ko kie, ir do ra svy ruo jan ti, ir 
va lia sil pna... Kad bent uni ver si te tą ga lė čiau 
baig ti, gal ta da jie leng viau ga lė tų ma ne pri im
ti... O da bar – juk dar nė lo ty nų gra ma ti kos 
kaip rei kiant ne mo ku, ir gy ve nu tik špo sais... 
Ar ga li ma sva jo ti!?.“
 Be to, jė zui tų Lie tu vo je nė ra ir ne ga li 
bū ti, nes ru sų val džia jų sau go si kaip chu
li ga nų, lat rų ir plė ši kų. Tad ta pęs jė zui tu 
tu rė čiau ap leis ti Lie tu vą, ku rią, kad ir jau
nas, iš mo kau my lė ti. Tai gi grei čiau siai iš 
ma no sva jo nių nie ko ne bus...
 Ki ti vie nuo ly nai ma nęs ne trau kė. Lie tu vo
je dar bu vo jų li ku čių, bet opi ni ją apie juos 
tu rė jau ne ko kią. Be pi gu vie nuo liu ne bū ti, –  
taip sau sa ky da vau, ne su pras da mas, ką kal
bu: mels kis, val gyk ir mie gok, – tai ir vi sas 
gy ve ni mas. O to kio gy ve ni mo aš ne ga lė čiau 
pa kęs ti!..

Pir ma sis pa si ry ži mas
 
 Ar ti no si Ka lė dų šven tė. Pa skelb ta, kad 
prieš Ka lė das II kur sui bus su teik ta ton zū ra 
ir ke tu ri že mes nie ji šven ti mai. Tad ir aš gau
siu šven ti mus. Džiaugs mo bu vo, bet kaž kaip 
lyg ne ra mu. O prieš šven ti mus – tri jų die nų 
re ko lek ci jos.
 Ant rą ją re ko lek ci jų die ną, iš va žia vus 
na mo III ir IV kur sams, pra dė jau gal vo ti, 
ką čia pa da rius, kad tos re ko lek ci jos ne bū tų 
man nuo bo džios – mat be veik ne su pran ta ma 
len kų kal ba rei kė da vo iš klau sy ti me di ta ci jos 
punk tus, o pas kui iš ti są va lan dą me di tuo ti 
ne tu rint jo kių min čių. 
 Bu vau smar kus pyp ko rius. Tu rė jau ne
lai mę įpras ti rū ky ti gim na zi jo je ir na muo se, 
kur vi si še ši bro liai kar tu su Tė vu rū kė, o aš, 
sep tin ta sis, – kaip ga liu nuo jų at si lik ti! Tad 
ir va di no mės „sep ty ni bro liai pyp ki nin kai“. 
Se mi na ri jo je taip pat nuo lat bu vo rū ko mi 
pa pie ro sai, ne pai sant vi sų ins pek to riaus 
drau di mų ir gau dy mų. O da bar rū ky mas 
tu rė jo pa į vai rin ti re ko lek ci jų me di ta ci jas.
 Pro fe so rių kam ba rys tuo me tu bu vo 
lais vas ir, ma no lai mei, ne už ra kin tas. Ten 
bu vo minkš ta, pa to gi ka na pa – ge riau sia 
vie ta me di tuo ti. Tad iš klau sęs me di ta ci jos 
punk tus nu ei da vau į pro fe so rių kam ba rį, 
už si kur da vau pa pie ro są ir, pa to giai at si
gu lęs ant minkš tos ka na pos, pūs da mas 
dū mus aukš tyn, „da ry da vau me di ta ci ją“. 
Ir ji ei da vo pui kiau siai!..
 Vie ną kar tą pu čiu dū mus ir žiū riu, kaip 
jie, kil da mi aukš tyn, vi so kias fi gū ras su da
ro. Bet tos fi gū ros ne pa si lie ka: kei čia si, 
yra ir pa ga liau iš nyks ta. Ir vėl, ir vėl mė
gi nu... Ne sto vi vie to je, ne iš si lai ko... Dar 
kar tą... Nyks ta! Taip, nyks ta! Juk taip vis
kas – ir ta vo gy ve ni mas – nyks ta!.. Ne jau
gi? Taip. Jau ke lio li ka me tų gy ve ni – tie 
me tai nu sken do pra ei ties jū ro je, nu skęs 
ir li kęs ta vo gy ve ni mas. Tam sus ka pas –  
štai kas ta vęs lau kia! Su grius ir dings vi sos 
šios že mės vil tys. Vi sos gė ry bės ir tur tai –  
va ni tas! O sma gu mai? Va ni tas! Nyks

Tarpukaryje populiaraus t. Benedikto 
veikalo viršelis
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ta! Ne jau gi ne ga li ma nie ko iš sau go ti?! 
De ja, ne ga li ma. O ana pus ka po? Ten –  
am ži ny bė... Ar ne be pro tis yra žmo gus, jei 
jis ne pa si rū pi na sau lai min gą am ži ny bę 
gau ti! O Kris tus?.. Ar jis ne at pir ko sie los 
bran giau sia kai na? Ar jis ne tu ri tei sės bū
ti pri pa žin tas Ka ra lium ir Vieš pa čiu? Juk 
vi sas pa sau lis yra jo. Jis vie nas, ir tik tai 
jis te ga li ap sau go ti ma no gy ve ni mą nuo 
su ny ki mo...
 Pa šo kau nuo ka na pos ir me čiau pa pie
ro są ša lin. Kas kar tą ga lin giau man ai dė jo 
Evan ge li jos žo džiai: Quid prodest... Ką 
pa dės žmo gui, nors vi są pa sau lį lai mė tų... 
Veniteadme... Egosumluxmundi... At ei ki
te pas ma ne... Aš esu pa sau lio švie sa... Kas 
ma ne se ka, tas ne vaikš čio ja tam sy bė se, bet 
tu ri gy ve ni mo švie są... O čia kas? Vanitasva
nitatisetomniavanitas – tuš ty bių tuš ty bė ir 
vis kas tuš ty bė: bė gi mas, ny ki mas, mir tis...
 Po to kio svars ty mo nu ė jau į sa vo kam
ba rį ir mal din gai at si klau pęs pa da riau 
pa si ry ži mą: jei tik bus ga li ma, tu riu tap ti 
jė zui tu, nes jei ku ris gy ve ni mas yra ati duo
tas Kris tui, tai, be abe jo, jė zui to gy ve ni mas 
yra jam ati duo tas.
 Ma čiau, kad kliū tys yra di de lės. Jei Die
vas ne pa dės, aš tų kliū čių ne nu ga lė siu. O 
dar sto ka moks lo, sto ka lė šų, teks pra ras ti 
drau gus, net sa vo Tė ve lius, net pa čią tė vy nę 
Lie tu vą pra ras ti... Be in for ma ci jos, be ži nių, 
be pa ra mos, be pi ni gų – ar tai ga li ma? Ne, 
ro dos, bent da bar ne ga li ma. Pa tys Tė ve liai 
su da ry tų di džiau sią kliū tį... Ta čiau aš vis tiek 
siek siu, kad bū tų ga li ma!
 Ka žin ar be pri im ti šven ti mus? Bet juk 
jie man nie kur ne pa kenks... Iš šven ti mai bu
vo pri im ti. Su ko kia dva si ne nau da, sun ku 
pa sa ky ti. Tik jau čiau džiaugs mą, kad man 
pra skus tas pa kau šis, ir aš jau tik ras klie ri kas. 
Ir san ty kiai su Kris tu mi glau džiau už megz ti: 
Dominusparshereditatismeae... 
 Ka lė dų atos to gos pra ėjo be triukš mau
jant – tik ta sai triukš mas ne bu vo vi sai be 
jo kio rū pes čio. Nuo lat at si min da vau sa vo 

pa si ry ži mą ir gal vo jau, ar ne bū tų ga li ma jį 
kaip nors įvyk dy ti. Šir dy je – di de lis ra mu
mas ir pa si ti kė ji mas Die vu. Jis kaip nors 
pa da rys, kad aš sa vo tiks lą pa siek čiau, nes, 
man ro dos, tai yra jo va lia, ant raip Die vas 
ma nęs ne trauk tų. 

Da bar me tas
 
 Pagaliau Ka lė dų atos to gos bai gė si 
ir su grį žo ma no drau gas bei kai my nas, 
atos to ga vęs sa vo tė viš kė je, Liep lau kės pa
ra pi jo je. Jo tė viš kė ne to li nuo ma no sios, 
vos ke li ki lo met rai. Nu ė jau pa si svei kin ti, 
o jis man ir pa sa ko ja: „Ži nai ką? Keis tas 
nau jie nas tams tos tė viš kė je gir dė jau. Pa
ska los ei na, kad tams ta me si ąs se mi na ri ją 
ir na mo ne be grį ši ąs. Dar vi so kių ki to kių 
pa ska lų esa ma, ku rios su ke lia žmo nė se 
vi so kių spė lio ji mų.“
 Pa ju tau, kaip ma no krau jas už si de ga. Pa
si tei ra vau dau giau. Pa si ro do, vie ni žmo nių 
ple pa lai ir įta ri mai, ar aš bū si ąs ku ni gu, ar 
ne ding si ąs ru sų ban go se. Tuo tar pu kaž ko kia 
ug nis pra de da ma ne de gin ti, nuo ko jų pirš tų 
pa leng va li pa vis aukš tyn, ap ima krū ti nę, pa
ga liau ir gal vą, aš svaigs tu ir pra de du svy ruo ti 
kaip gir tas. Nu ė jęs į sa vo kam ba rį kren tu į 
lo vą. „Štai koks pa sau lis yra ge ras, – gal vo
jau sau, – jis ma ne šmei žia! Ge riau sią var dą 
tu rė jau sa vo gim ti nė je, o da bar pik ti lie žu viai 
vi so kius pra si ma ny mus sklei džia. Kaip nyks
ta pa sau lio gar bė ir vi sa, kas pa sau liš ka! Sic
transitgloriamundi!Tad ar ver ta ko nors 
iš jo ti kė tis, ar ne mi li jo nus kar tų ver čiau 
bū tų vi siš kai at si duo ti Kris tui, ku ris ma nęs 
ne tik neš mei žia, bet dar ir kal tes at lei džia. 
Juk man už teks, jei aš pas Kris tų ge rą var dą 
tu rė siu. Tad lai kas ryž tis! Ne jau gi aš dėl 
Kris taus ne su ge bė čiau pa nie kin ti pa sau lio 
ir jo pa lik ti?!“
 At si kė liau iš lo vos ir at si klau pęs pa da
riau pa si ry ži mą: ne ati dė lio siu – tuoj im
siuos vi sų ga li mų prie mo nių, kad pa tek čiau 
pas jė zui tus. Jei jie ma nęs ne pri im tų, ei siu į 
mi si jas, į to li mus stab mel džių kraš tus. Vis 1 Viešpats man skirtoji dalis.
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tiek pa sau liui su diev. Te gu iš si pil do ir žmo
nių ple pa lai, kad aš me si ąs se mi na ri ją, –  
tik tai me siu ne dėl ko kių že mės tiks lų, bet 
kad ge riau Die vui tar nau čiau ir Kris tui vi
siš kai at si duo čiau!“
 Pa ju tau di de lį džiaugs mą ir pa guo dą. 
Man ro dės, kad Kris tus vi sai ša lia, o pa
sau lio ban gos ūžia kaž kur to li. Jos man 
pa si ro dė ne be bai sios. Nyks ta vis kas. O 
Kris tus ne nyks ta. Jis ap sau gos ma ne ir 
ma no tik rą sias gė ry bes nuo su ny ki mo. Jis –  
ma no Vieš pats, Va das, Ka ra lius...
 Bet kur tie jė zui tai yra? Gir dė jau, kad 
jų esa ma An gli jo je. Bet kaip tu žmo gus į 
An gli ją pa tek si? Rei kia ke liau ti per jū ras, o 
to kiai ke lio nei bū ti nai rei kia už sie nio pa so. 
Aš pa so tu rė ti ne ga liu, nes ne tu riu tam pi ni
gų – Tė vas ne tik kad pi ni gų pa sui ne duos, 
bet dar man, kaip ne pil na me čiui, su da rys 
ne nu ga li mą kliū tį, ir vis kas suirs...
 Ge riau ei siu į Ry mą, nes juk Ry me tu ri 
jė zui tų bū ti. O jei jie ma nęs ne pri ims, ten 
leng viau ga lė siu sto ti į apaš ta liš ką ją mo kyk
lą reng tis mi si joms tarp stab mel džių. Ke
lio nė je į Ry mą aš gal ir be pa so ap si ei siu. 
Per sie nas su ge bė siu kaip nors pra spruk ti 
slap ta. Svar biau sia – iš bėg ti iš Ru si jos, nes 
jos sie na la bai sau go ma, ypač Lie tu vo je, 
kad lie tu viai kny gų sau ne si neš tų. 

Su diev, se mi na ri ja, 
su diev, drau gai
 
 Ne tru kus vi si klie ri kai ži no jo, kad aš 
pa lie ku se mi na ri ją ir va žiuo ju į vie nuo ly
ną. Ne vie nas mė gi no at kal bi nė ti: ką da rai? 
Be rei kia mų ži nių, be jo kio pa si ren gi mo –  
juk tai pa mi ši mas! Ap leis ti tė vy nę – gal 
nie kuo met jos ne be ma ty si? Ap leis ti drau
gus, Tė ve lius!.. O ką ra si?.. Juk nie ko tik ro 
ne ži nai! Ta čiau ma no pa si ry ži mas at ro dė 
ne pa ju di na mas. Bū tų bu vę ge riau drau gams 
iš vis ne si pa sa ko ti, nes ne bū tų rei kė ję klau
sy tis at kal bi nė ji mų. 
 Tuo tar pu se mi na ri jos bib lio te ko je ra dau 
kny gą apie šv. Pran ciš kaus Asy žie čio gy ve

ni mą. Skai čiau ją die ną ir nak tį, mel džiau si, 
pra šiau, bai siai rū kiau... Šv. Pran ciš kaus 
gy ve ni mas pa da rė man la bai di de lį įspū dį. 
Mes ti pa sau lį, kuo grei čiau siai mes ti, vi siš kai 
at si duo ti Kris tui, ku ris taip sa vuo sius my li! 
Kas ma ne be ga lė tų su lai ky ti?!
 Dar kar tą at li kęs vi so gy ve ni mo iš pa žin
tį, pa si klau siau nuo dėm klau sio nuo mo nės 
apie sa vo pa šau ki mą. Jis pa li ko tai ma no 
lais vai va liai, o ma ne ta ry tum kaž kas stu
mia: eik, nes Die vas to no ri. Kad svy ruo ti 
ne be bū tų ga li ma, pa da viau pra šy mą se mi
na ri jos va do vy bei, kad at leis tų ma ne iš 
se mi na ri jos ir grą žin tų do ku men tus.
 Se mi na ri jos val džia, su ži no ju si apie 
ma no su ma ny mą, ne da rė jo kių kliū čių. 
Die vo bai min gas ir simplicissimus homo 
se mi na ri jos ka pe lio nas kun. Jur gai tis dar 
pa drą si no ma ne: ge ra ir bran gu vi siš kai 
pa si au ko ti Die vui. Vys ku pas, prieš ku rį 
klie ri kai ne kar tą dre bė jo dėl lit vo ma ni jos, 
bu vo be ma nąs kliu dy ti: juk ir čia rei kia ku
ni gų. Jei no ri Die vo Žo dį skelb ti, ir vys ku
pi jo je yra ga na pro gos. Bet... jei taip no ri, 
va žiuok, jis kliū čių ne sta tąs!..
 Pa ga liau rim tai su si rū pi nau, iš kur im ti 
pi ni gų ke lio nei. Kad bent kiek jų pri sig rai
by čiau, pa lei dau į lo te ri ją sa vo klie ri kiš kus 
dra bu žius. Drau gai no riai pir ko lo te ri jos 
bi lie tus. Ne ži nau, kas lai mė jo. Vė liau su ren
giau sa vo daik tų ir kny gų var žy ti nes. Iš tų 
var žy ti nių ir iš lo te ri jos ke lio nei su rin kau 
apie 80 rub lių.
 Ar ti no si iš va žia vi mo die na. Li ki mo ne
tik ru mas, mal da, skai ty mai, sva jo nės grau žė 
ma ne, džiu gi no ir drą si no. O kur pir miau sia 
va žiuo siu? Pas Tė ve lius, bū ti nai pas Tė ve
lius. Bet jie gal ne ma lo niai ma ne su tiks? Man 
vis tiek, ar jie pyks, ar nu liūs, ar ma ne muš, 
ar bars, – tu riu juos pa ma ty ti pas ku ti nį kar tą 
gy ve ni me, pas ku ti nį kart pa reikš ti sa vo mei lę 
ir vai ko dė kin gu mą.
 Pa ra šiau Tė ve liams laiš ką pra neš da
mas, kad ap lei džiu se mi na ri ją, va žiuo ju į 
vie nuo ly ną ir kad at va žiuo siu jų pa ma ty ti. 
Laiš kas tu rė jo lai ko nu ei ti pus an tros sa vai
tės. Bet ne nu ė jo, už si me tė pa šte. Čia bū ta 
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Die vo Ap vaiz dos. Vė liau su ži no jau, kad 
jei gu Tė vai bū tų ga vę laiš ką lai ku, bū tų 
ma no pla nams su kliu dę...
 Iš se mi na ri jos ins pek to riaus su ži no jau, 
kad jė zui tų esa ma Aust ri jo je. Tad ma niau, 
jog pa ke liui į Ry mą aš juos ga lė siu pa ma ty
ti. Pa pra šiau liu di ji mo, kad ne su koks nors 
val ka ta, bet kad tik rai tu riu su ma ny mą sto ti 
pas jė zui tus.
 Prieš iš sto jant drau gai pa ro dė man daug 
mei lės: jie do mė jo si ma no ke lio ne, ra šė ei
les, da vė daik tų at mi ni mui. Vie nas at ne šė 
man ga na ge rą ir gra žų sa vo ap siaus tą, kad 
ke lio nė je ne šal čiau, pa do va no jo ir ma žu tį 
sa vo laik ro dė lį, kad aš jo ne už mirš čiau. 
Grau du ir skau du ap leis ti my li mus drau gus, 
su ku riais gal nie kuo met ne be si ma ty siu!..
 Pa ga liau 1903 m. sau sio ant ro je pu sė je 
at ėjo iš va žia vi mo die na. Ta da tu rė jau 18 
me tų su vir šum. Iš va ka ro at si svei ki nau 
su pro fe so riais, su ty liu rek to riu mi prel. 
Ka ro su. Šis, pa si tei ra vęs, kur va žiuo ju, 
pa sa kė: „Ke liauk, vai ke li, kur ta ve Die vas 
šau kia, ir kur tik bū si, ne pa miršk jo, o jis 
ta vęs ne pa mirš.“
 Iš va žia vi mo die ną per ry to Mi šias dar 
pas ku ti nį kar tą už gie do jau Domine, non
sumdignus ir pri ėmęs šv. Ko mu ni ją jau
čiaus stip rus vis kam, jei rei kė tų, – net 
mir ti...
 Iš sto ti iš se mi na ri jos anais lai kais reiš kė 
bai siau sią da ly ką – ne tik ku ni gys tę pra
ras ti, bet ne kar tą – ir ti kė ji mą. Ne vie nas 
jau nuo lis, pa li kęs se mi na ri ją, pa tek da vo 
į be die vys tės ba las, re tai ku ris pa si lik da
vo šioks toks ka ta li kas... Tai pa leng vi na 
su pras ti, ko kia bai si tra ge di ja bu vo ma no 
iš sto ji mas iš se mi na ri jos man pa čiam, ypač 
ma no Tė vams ir gi mi nei.
 Už se mi na ri jos var tų pa si ju tau vie nas, 
ap leis tas... Bu vau klie ri kas, dė vė jau il gus 
dra bu žius. O da bar men kai ap si tai sęs 
trum pais dra bu žiais, tar si pa bė gė lis, tur tą 
pra ra dęs. Tiek to. Juk tik tai tam kar tui. Ku
ni gys tės ne at si ža dė jau. Il gus dra bu žius, ti
kiuo si, ne tru kus vėl gau siu vie nuo ly ne...

Vieš	pa	tie,	per	keisk	mū	sų	
ak	me	ni	nes	ir	me	ta	li	nes	šir	dis,

duok	mums	nau	jas,
	švel	nias	ir	jaut	rias	šir	dis.

Jė	zau,	su	teik	mums	sa	vo	
mei	lin	gą	ją	šir	dį.

Te	gul	ji	pla	ka	pa	čio	je	
mū	sų	šir	dies	gel	mė	je.

Kiek	vie	no	je	šir	dy	je	
už	dek	to	kią	lieps	ną,
	to	kią	mei	lės	ug	nį,

kad	mu	my	se	vis	kas	deg	tų	
vien	mei	le	Vieš	pa	čiui.

Te	gul	šven	čiau	sio	ji
Ta	vo	Sū	naus	šir	dies	mei	lė	

pa	trau	kia	dau	giau	jau	nų	vy	rų	
siek	ti	mū	sų	džiaugs	mo	

ir	vil	ties	šal	ti	nio	
kar	tu	su	Jė	zaus	drau	gi	ja,

tar	nau	jan	čia
kuriant	Ta	vo	ka	ra	lys	tę.
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 Šie met ko vo mė ne sį mi nė jo me 
„Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios Kro-
ni kos“ – ypa tin go lei di nio, gū džiu 
so viet me čiu pa dė ju sio iš lai ky ti gy vą 
ti kė ji mo vil tį ir su ge bė ju sio in for-
muo ti Va ka rus apie Baž ny čios bei 
ti kin čių jų pa dė tį Lie tu vo je – įstei gi-
mo 35-me tį. Eu cha ris ti nio Jė zaus 
kon gre ga ci jos se suo Ge rAr dA ele nA 
Šuliauskaitė – vie na iš ne di de lio bū-
re lio „Kro ni kos“ lei dė jų, – pa pra šy ta 
pri si min ti, kaip vy ko šis pre ce den to 
ne tu rė jęs dar bas, pir miau sia pa sa-
ko ja apie jė zui tus, ku riems ir ki lo 
lei di nio idė ja.

Die vas mus sau go jo

 – Su jė zui tais ar ti miau su si pa ži nau 
ir ben dra dar biau ti pra dė jau jau pra ei to 
am žiaus sep tin ta ja me de šimt me ty je. Pa
pras tai su si tik da vo me per re ko lek ci jas, 
ku rioms daž niau siai ir va do vau da vo tuo 
me tu po grin dy je vei kę jė zui tai. Ka dan gi 
mū sų kon gre ga ci ją įkū rė jė zui tas t. Pran
ciš kus Ma si lio nis, nuo lat jau tė me ir ki tų 
jė zui tų pa ra mą mums. Aiš ku, la biau siai 
ben dra vo me su pa čiu t. Pran ciš ku mi. Ža
vė jo jo dva sios stip ry bė, tik ru mas ir nuo šir
du mas. Apie sa ve jis be veik ne pa sa ko da vo, 
sa vo as mens nie kuo met ne su reikš mi no. 
Kal bė da vo vien apie Die vo mei lę ir taip įtai
giai, kad klau sy da vo mės ne te ku sios ža do. 
Pas tė ve lį ne kar tą te ko lan ky tis, jis ir pats 
daž nai at va žiuo da vo pas mū sų se se rį Ju li ją 
Kuo dy tę į Kau ną, kur bu vo mū sų dva si nio 
gy ve ni mo ži di nys, nes il gai niui ji ta po kon
gre ga ci jos vy res ni ą ja. Be to, Kau nas bu vo 
vi so kių di si den ti nių ju dė ji mų ir sam bū rių 
cen tras, po grin dy je vei ku sių ku ni gų su si ti
ki mų vie ta.
 Vė liau ku rį lai ką te ko ben drau ti su 
da bar ti niu vys ku pu Jo nu Bo ru ta, SJ. 
Ka dan gi bu vo bai gęs po grin di nę ku ni gų 

se mi na ri ją, ir val džia ne da vė ofi cia laus 
lei di mo dirb ti (ku ni gai iš to lo jo len kė si, 
tik drą suo liai pri im da vo pa tar nau ti), jis 
nuo lat ke liau da vo po Lie tu vą. Rei kė jo 
kam nors pa si rū pin ti jo bu tu Vil niu je. Tai 
da rė se se rys, tarp jų ir aš. Ten su si tikdavau 
ir ki tų jė zui tų ar tų, ku rie dar tik slap ta 
ren gė si jais tap ti. 
 –	Kur	anuo	met	per	re	ko	lek	ci	jas	rink-
da	vo	tės?
 – La bai įvai rio se vie to se: mies tuo se ir 
mies te liuo se, kur nors gam tos prie globs
ty je. Pa vyz džiui, va žiuo da vo me į vie no 
ei gu lio so dy bą prie Mo lė tų. Iš vie nos pu
sės ją su po miš kas, iš ki tos – lan ku juo sė 
eže ras. Ku ni gams duo da vo to kį var ga ną 
kam ba rė lį pa lė pė je, o mes mie go da vo me 
dar ži nė je ant šie no. Gru pės su si da ry da vo 
ne men kos – iki 30 se se rų, tad kiek vie nas 
toks su si rin ki mas bū da vo la bai ri zi kin gas. 
Kar tą per re ko lek ci jas už klu po jau ni mą, 
ir vi sus su ėmė drau ge su ku ni gu. Pa vo jų 
jau tė me vi si, bet jė zui tai elg da vo si la bai 
drą siai, tai stip rin da vo ir mus. To ji vi sus 
vie ni ju si dva sia ir ben drys tė tik rai bu vo 
Die vo do va na. Ir te bė ra...

Ses. Gerarda (kairėje) ir ses. Gema Stanelytė per 
„LKB Kronikai“ skirtą renginį Vilniaus savivaldybėje 
2002 m.
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 Kai su ėmė Eu cha ris ti jos bi čiu lių įstei
gė ją, mū sų kon gre ga ci jos se se rį Ge mą 
Sta ne ly tę, nu va žia vau apie tai pra neš ti  
t. P. Ma si lio niui, tuo me tu dir bu siam Si dab
ra ve. „Ačiū Die vui! Aš ra mus dėl jos“, –  
tik tiek te pa sa kė tė ve lis. Ir to kią nuo sta tą 
mums die gė – nie ko ne bi jo ti, vis ką da ry ti 
dėl Die vo. Aiš ku, mes iki ga lo ne įgy ven di
no me to, ko jis mus mo kė sa vo pa vyz džiu, 
nes my lė da mas ar ti mą pats bu vo ne su lai
ko mas ir ne pra len kia mas... 
 Na, o la biau siai jė zui tų at si da vi mą 
už si brėž tai veik lai pa ži nau pra dė ju si ben
dra dar biau ti lei džiant „Lie tu vos Ka ta li kų 
Baž ny čios Kro ni ką“.
 –	Kaip	jūs	įsi	trau	kė	te	į	šią	veik	lą?	Juk	
ji	bu	vo	ypač	slap	ta,	tik	ne	di	de	lis	bū	re	lis	
žmo	nių	jo	je	tie	sio	giai	da	ly	va	vo.
 – Kar tą mū sų kon gre ga ci jos vy res nio ji 
pa sa kė man, kad pri va lau iš ei ti iš dar bo. 
Tuo met dir bau re dak to re M. Maž vy do 
res pub li ki nė je bib lio te ko je. Bu vo pa sa
ky ta tik tiek, kad rei kės va žiuo ti kaž kam 
pa dė ti. Pir ma min tis – gal rei kės bū ti t. Ma
si lio nio šei mi nin ke? La bai ap si džiau giau, 
ma ny da ma, kad ten tu rė siu „lais vą gal vą“ 
me di ta ci joms ir mal dai. Ta čiau vy res nio ji 
nu ro dė vyk ti į Sim ną. Ži no jau, kad Sim ne 
dir ba jė zui tas t. Si gi tas Tam ke vi čius. Kai 
pas jį nu vy kau, pir miau sia ga vau su re
da guo ti ke le tą teks tų. Pas kui klau sia: ar 
ži nau, ko at va žia vu si. At sa kau, kad ne. 

Sa ko, dirb si „Kro ni ko je“. Kas yra „LKB 
Kro ni ka“, aš, su pran ta ma, ži no jau, nes 
bu vau ją skai čiu si. Pa ma niau, kaip nuo sta
bu! Bu vau bai lo ka, pa ti nie ka da ne bū čiau 
iš drį su si to kiam dar bui siū ly tis, o ka dan gi 
pa siun tė vy res nio ji, ne be li ko jo kios bai mės 
ir abe jo nių, ar su ge bė siu...
 Tuo met aki vaiz džiai įsi ti ki nau: ki ti 
daugiau kal bė jo, o jė zui tai iš tiesų daug 
dir bo. Dir bo drą siai ir ne pa pras tai pa si
ti kė da mi Die vu. Ir nuo lat gy ve no tik ru 
mal din gu mu – jų už si de gi mas bu vo la bai 
gra žus ir pa lai kan tis vi sus ki tus. 
	 –	o	kaip	vy	ko	„lKB	Kro	ni	kos“	lei	di-
mas?	
 – Ka dan gi jo kio „val diš ko“ dar bo ne dir
bau, va ži nė da vau po Lie tu vą, rin kau ži nias 
ir ra šiau re por ta žus „LKB Kro ni kai“ (tuo 
me tu už „velt ė džiavimą“ grė sė tre ji me tai 
ka lė ji mo). In for ma ci jų pa teik da vo ir ku ni
gai, ir se se rys vie nuo lės, ir pa sau lie čiai, 
nors vi si la bai ri zi ka vo. Pa vyz džiui, žmo gų 
tar do sau gu mie čiai ir pri gra si na: tik žiū rėk, 
kad ži nia apie tai ne pa kliū tų į „Kro ni ką“, 
o jis ima ir pa ra šo. Ir tu ri lauk ti, kad vėl 
kvie sis, tar dys, vėl ant jo rėks, gra sins. 
Kiek vie nas, ve žan tis in for ma ci ją ar pa tį 
lei di nį, taip pat ri zi ka vo – vis iš girs da vo
me, kad tą ar aną sto ty je su čiu po ir kra tė. 
O la biau siai, ži no ma, ri zi ka vo da bar ti nis 
ar ki vys ku pas S. Tam ke vi čius, SJ. Pas jį 
bu vo vis kas: spaus di ni mo ma ši nė lės, slėp
tu vė se – su rink ta me džia ga lei di niui. 
 Grįž tant iš bet ku rios ke lio nės ki še nės 
bū da vo pil nos me džia gos „Kro ni kai“. Kai 
at ei da vo lai kas (kas du mė ne siai) leis ti 
nau ją nu me rį, t. S. Tam ke vi čius me džia gą 
at rink da vo, su gru puo da vo, o man tek da vo 
per ra šy ti, re da guo ti, nes kai ku rie teks
tai bū da vo la bai pras tai pa ra šy ti. Pas kui 
rei kė da vo vis ką at spaus din ti. Tai da ry da
vo me du kar tus. Jei gu po pie rius bū da vo 
pa kan ka mai plo nas (ge riau sią at vež da vo iš 
Mask vos), pa vyk da vo vie nu kar tu at spaus
din ti 10, kar tais ir 12 eg zem plio rių. Da lį 
to „ti ra žo“ pa lik da vo me t. S. Tam ke vi čiui, 

T. S. Tamkevičius sugrįžo iš tremties. 
1988 m. lapkričio 4 d.
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da lį aš iš vež da vau į Kau ną ir Vil nių. 
 1975 m. t. S. Tam ke vi čių iš Sim no per
kė lė į Ky bar tus. Pra džio je są ly gų dirb ti ten 
ne bu vo, tad dar bą tę sė me Sim ne, pas dvi 
la bai nar sias mo te riš kes, gy ve nu sias ant 
eže ro kran to, nors ten ir gi bu vo pa vo jin ga. 
Jos au gin da vo dar žo ves ir par da vi nė da vo 
sėk las. Pa va sa rį jų pirk ti at ei da vo la bai 
daug žmo nių. O jei gu kas nors iš girs barš
kant spaus di ni mo ma ši nė lę? Iš kar to kils 
įta ri mas... 
 Kar tą aš at va žiuo ju į Sim ną (į sto tį nie
ka da ne va žiuo da vau, iš lip da vau anks čiau 
ir to liau ei da vau pės čio mis, „mė ty da ma 
pė das“), ei nu pas mū sų šei mi nin kes ir ma
tau, kaip vie na iš bė gu si lau kan ro do, kad 
ne ičiau į na mus. Už si slė piau pa e že rė je už 
krū mų ir lau kiu. Po ku rio lai ko šei mi nin kė 
at ėju si pa sa kė, kad pas jas bu vo mi li ci ja –  
mat prie eže ro pa vo gė dvi ra tį ir klau si nė jo, 
gal kas ką ma tė. Jei gu jie bū tų at ėję va ka re 
ir ma ne ra dę spaus di nant... Vi saip ga lė jo 
baig tis...
 At spaus din tą me džia gą šei mi nin kė vež
da vo į Ky bar tus, o aš grįž da vau į Vil nių. Il
gai niui tos ke lio nės pa si da rė la bai pa vo jin
gos. Ir ne tik dėl ga be na mos me džia gos –  
aš nie kur ne dir bau, spaus di nant Sim ne 
bet ka da ga lė jau bū ti su čiup ta. Ne ga lė
jau net gi baž ny čio je lan ky tis, tad ir Švč. 
Sak ra men tą vež da vau si su sa vi mi. Dėl to 
bu vo nu tar ta, kad vis dėl to spaus din si me 
Ky bar tų kle bo ni jo je. 
 At va žia vu si čia pir miau sia pa keis da
vau ma ši nė lės kla via tū rą. Kai įpra tau, 
tai te truk da vo apie 15 mi nu čių. Bai gu si 
ra šy ti vėl sudėda vau se ną ją. Vė liau ses. 
Vir gi ni ja, tuo me tu gy ve nu si kle bo ni jo je, 
ta ma ši nė le spaus din da vo t. Tam ke vi čiaus 
pa moks lus, re li gi nes kny gas. Jei gu sau gu
mie čiai pa gal šrif tą ban dy tų at pa žin ti, kuo 
bu vo spaus din ta „LKB Kro ni ka“, – ne ta 
ma ši nė lė...
 At va žia vu sios į Ky bar tus dir bo me vi siš
kai ne si kal bė da mos, kad nie kas ne ži no tų, 
jog na muo se yra dau giau žmo nių (aiš ku, 

bu vo klau so ma si). O va žiuo da vau ten su 
di džiau siais nuo ty kiais. Iš Vil niaus ko kiu 
nors trans por tu at va žiuo ju iki Lent va rio, 
įšo ku į trau ki nį, tai ky da vau į Ka li ning ra do 
kryp ties. Blo giau, jei gu trau ki nio rei kė da
vo il gai lauk ti – ne ga liu sė dė ti sto ty je, tai 
vis vaikš tau kur ne to lie se. Kai Ky bar tai 
jau ne to li, nu ei nu į tam bū rą, už si de du pe
ru ką, nu si i mu aki nius, iš si ver čiu ap siaus tą, 
ran ki nu ką įsi de du į ko kį nors krep šį. Kar tą 
Ky bar tuo se ma nęs net įsi leis ti ne no rė jo, 
nes ne pa ži no... 
 –	iš	kur	jūs	mo	kė	tės	tos	kon	spi	ra	ci-
jos?
 – Iš va žiuo da ma ap si reng da vau taip, 
kad tais dra bu žiais vil kė da ma ga lė čiau ei
ti tie siai į ka lė ji mą, kad jie su da ry tų kuo 
ma žiau ne pa to gu mų. Dėl to t. Tam ke vi
čiaus bu vo me įspė tos vi sa da tu rė ti pi ni gų 
ir pa są. Šiek tiek „gud ry bių“ su ži no jo me 
ir iš lei di nu ko „Kaip elg tis per tar dy mą“. 
Kar tą ma ne tar dant pa ste bė jau, kad tas, 
ku ris už ra ši nė ja, kiek vie ną sa ki nį pra de da 
iš nau jos ei lu tės, nors anks tes nė je lie ka 
pa kan ka mai vie tos. Vė liau lie pia pa si ra
šy ti vi so to teks to ga le. O aš sa kau, kad 
pa si ra šy siu ties kiek vie na ne pil na ei lu te. 
Kad pa dū ko! Sa ko, ma to si, kad skai tė in
struk ci ją. (Juokiasi.)
 ...Kar tais į Ky bar tus va žiuo da vo me 
kar tu su ses. Ni jo le Sa dū nai te, ku ri bu vo ne
pa pras ta drą suo lė. Išlipusios Vil ka viš ky je 
už ei da vo me pas vie ną ma lo nią šei mą, o va
ka re mū sų at va žiuo da vo t. Si gi tas Tam ke
vi čius. Au to mo bi lio ga li nę sė dy nę bū da vo 
iš ėmęs, vie toj jos su gul da vo me mud vi, kuo 
nors mus pri deng da vo ir vež da vo si. Ky bar
tuo se prie kle bo ni jos na mo ga lo bu vo sto
gi nė, po ku ria lai ky da vo au to mo bi lį, tar si 
ga ra žas. Įva žia vi mą už den gia ir ne si ma to, 
kas vi du je. O ten bu vo ne di de lis lan ge lis į 
gy ve na mą jį na mą. Ni jo lė, ka dan gi aukš tes
nė, tik niurkt pro jį ir jau vi du je, o aš kol 
įsi re peč ko ju! Tė vas Si gi tas tram dy da mas 
juo ką mus pa lie ka ir kaip nie kur nie ko 
ei na pro du ris, o mes sprau džia mės vi dun 
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pro tą lan ge lį. Čia vi są sa vai tę dirb da mos 
tu rime ne iš tar ti nė žo džio! Pas ku ti niu me tu 
ne to li kle bo ni jos nuo lat sto vė da vo „Vol ga“ 
su an te na. O ma ši nė lė tai stuk si. T. Tam
ke vi čius įei na ir šūk te li: „Vir ga, ar bai gi 
pa moks lą spaus din ti?“ Ta čiau tuo kart –  
nė tos Vir gos, nė pa moks lo... Ta da jau tik
rai ju to me la bai di de lę įtam pą. 
 Kai tik koks nors di des nis sam bū ris kle
bo ni jo je – Nau jie ji me tai ar ko kia šven tė, į 
ku rią pri si rink da vo jau ni mo, – aš pa lė pės 
kam ba rė ly je nuo lat spaus din da vau, nes 
ti kė jo mės, kad kle bo ni jo je esant dau giau 
žmo nių sau gu mas kra tos ne da rys. Čia 
virš ra šo mo jo sta lo bu vo įtai sy ta elek tros 
lem pu tė, ku ri įsi jung da vo pa spau dus myg
tu ką apa čio je. Jei gu vie ną kar tą už si de ga 
ir už gęs ta – tu riu liau tis spaus din ti. Jei gu 
už si de ga ir ne gęs ta – vis ką rei kia de gin ti. 
Tam tiks lui ša lia vi sa da bū da vo deg tu kų 
ir ki bi ras. Gir džiu: jau ni mas apa čio je dai
nuo ja, links mi na si, o pas ma ne lem pu tė 
už si de gė ir ne gęs ta. Ne jau gi sau gu mas? 
De ginti po pie rius ar ne de ginti? Lyg ir vi si 
sma giai dai nuo ja to liau, ne ga li bū ti, kad 
sau gu mas bū tų at vy kęs. Ma tyt, kas nors 
ne ty čia myg tu ką nu spau dė. Ge rai, kad ta  
da ne iš si gan dau pir ma lai ko. 
 –	Kuo	rei	kė	jo	stip	rin	ti	to	kią	drą	są	ir	
pa	si	ry	ži	mą,	kad	jo	ne	pri	trūk	tų?
 – Die vas bu vo ypač ar ti, tie siog jaus da
vo me, kaip jis da ro ste buk lus. Pa vyz džiui, 
jė zui tas t. Jo nas Lau riū nas pa sa ko jo, kaip 
pas jį da rė kra tą. Jis tu rė jo la bai daug kny
gų, ta čiau vie no je len ty no je bu vo su dė tos 

la biau siai bran gi na mos ir itin val džios ieš
ko mos. Ties ta vie ta jis at si sė do ant kė dės 
ir skai to bre vi jo rių. Vi sas len ty nas iš krė tė, 
tik tos, ku ri bu vo jam už nu ga ros, ne lie tė... 
Ar ba jo port fe ly je, at ski ra me sky riu je, bu vo 
su dė ta drau džia mų spau di nių. Per kra tą 
vi są port fe lį iš kra tė, o to sky riaus ir ne pa
tik ri no. Kai iš kil da vo ypa tin gas pa vo jus, 
aiš kiai ma ty da vo me Die vo pa gal bą. Ir 
la bai juo pa si ti kė jo me. Die vas mus taip 
aki vaiz džiai glo bo jo, kad di des nių įro dy
mų ne be rei kė da vo.
 Sa vo drą sa mus už krės da vo ses. N. Sa
dū nai tė, t. S. Tam ke vi čius, SJ, t. J. Bo ru ta, 
SJ, t. J. Lau riū nas, SJ, t. A. Gra žu lis, SJ, ir 
ki ti. Jie vi si tie siog pei lio aš me ni mis vaikš
čio jo. O mes, bran duo liu kas, jau tė mės taip, 
kaip tur būt bū na tik fron te – ne pa pras tai 
vie nin gi. Ir vi si bū da vo me la bai links mi, 
daug juo kau da vo me. Bū nant kar tu ne si jau tė 
jo kios bai mės, nors pui kiai ži no jo me, kad 
bet ka da ga li su im ti ar net už muš ti, kaip ne 
kar tą bu vo gra si nę.
 –	Sa	ko	te,	kad	die	vas	jus	itin	glo	bo	jo,	
bet	t.	S.	Tam	ke	vi	čius	vis	dėl	to	bu	vo	su	im-
tas,	įka	lin	tas.	ar	tai	jū	sų	ne	su	trik	dė?
 – Daž nai pa gal vo da vo me, kad taip ga li 
at si tik ti, su pras da mi, kad tai bū tų di džiu lis 
smū gis. Ir pa ti sa vęs klaus da vau: ka žin 
kaip mes tai iš gy ven si me...
 Kai Vil niu je vy ko kun. Al fon so Sva
rins ko teis mas, mū sų ne tik prie te isimo 
pa sta to ne pri lei do, bet vai kė ir iš Ge di mi no 
pros pekto. Tad nu ė jo me mels tis į Auš ros 
Var tus. Ten ma ne su si ra do kun. Jo nas Kau

Leidėjai ir talkininkai minint 
„LKB Kronikos“ 30metį
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nec kas, ieš ko jęs t. Tam ke vi čiaus. Pa si siū
liau jį pa ly dė ti į t. Bo ru tos bu tą, ku ria me 
jis bu vo ap si sto jęs. Iš ten abu ku ni gai 
kar tu iš vy ko į teis mą, ti kė da mie si, kad 
gal būt juos įleis skai tant nuosp ren dį. Mes 
su se se ri mis grį žo me į Auš ros Var tus, kur 
mel dė si dau gy bė žmo nių. Po ku rio lai ko at
ei na Vla das La pie nis ir, vi sai pa mirš da mas 
pa sa ky ti, kiek me tų ka lė ji mo ga vo kun. 
Al fon sas, sa ko: „Teis me, skai tant nuosp
ren dį, areš ta vo tėvą Si gi tą.“ T. Kas ty tis 
Ma tu lio nis, SJ, ku ris mel dė si kar tu su mu
mis, siel var tin gai su ri ko: „O, Jė zau!“ Mus 
tar si kas prie že mės bū tų pri plo jęs. Sto jo 
mir ti na ty la. Mū sų se su tė Al do na, dir bu si 
su vai kais Pet ra šiū nuo se, bu vo ne pa pras tai 
drą si. Ji tvir tu bal su iš ta rė: „Pa si mels ki me 
už nau ją kan ki nį – tė vą Si gi tą. Tė ve mū sų, 
ku ris esi...“ Vi si pra dė jo me gar siai mels tis, 
ir kop ly čia tar si at si tie sė. Vėl at si ra do drą
sos, at ro do, at si kvė pė me. 
 Ta čiau vis tiek bu vo me ne pa pras tai 
su tri kę. Iš ėjus iš Auš ros Var tų kun. Al gi
man tas Kei na vis dū sa vo: „Kas da bar bus 
su „Kro ni ka“?“ Tuo met ses. Vir gi ni ja sa ko 
ga lin ti pa rink ti ži nių va ži nė da ma po Lie tu
vą, ses. Onu tė pa si siū lė nu vež ti me džia gą į 
Mask vą, aš – to liau re da guo ti teks tus. Kun. 
Kei na ėmė ste bė tis: koks įžval gus tas tėvas 

Si gi tas, jis vis ką pa ren gė! Ne se niai iš tie sų 
bū ta mū sų su si rin ki mo, ku ria me ga vo me 
nu ro dy mų, kaip rei kė tų elg tis, jei t. Si gi tą 
Tam ke vi čių su im tų. 
 Pui kiai su pra to me, kad „Kro ni kos“ 
lei di mą pri va lo me tęs ti. T. S. Tam ke vi čius 
kal ti na mas kaip „LKB Kro ni kos“ re dak to
rius, tad val džia tu ri ma ty ti, kad lei di nys 
ei na ir jį su ėmus. Vė liau su ži no jo me, kad 
jis yra pra šęs t. J. Bo ru tą, rei ka lui esant, 
pa dė ti se se rims. T. Jonas ėmė va do vau ti 
lei dy bai, ra šė įžan gas, ren gė ap žval gas, 
per žiū rė da vo iš leis tą nu me rį. Ka dan gi 
pats va ži nė jo po vi są Lie tu vą, su rink da vo 
la bai daug me džia gos. Ta čiau di džiau sią 
naš tą rū pi nan tis lei di niu ir jį spaus di nant 
ne šė Ky bar tuo se gy ve nu sios se se rys: Be na 
Ma liš kai tė, Vir gi ni ja Ka va liaus kai tė, Ona 
Ša ra kaus kai tė ir ki tos. Jas nuo lat kra tė, sau
gu mas ne nu leis da vo nuo jų akių. Se se rys 
gy ve no tar si ant pa ra ko sta ti nės. Bet vi sos 
bu vo jau nos, drą sios, be to, la bai įkvėp da vo 
pa si au ko jan tis ku ni gų jė zui tų pa vyz dys.
 Vi sas šis ri zi kin gas ir ypa tin go at si da
vi mo rei ka la vęs dar bas ne at si ra do stai ga. 
Lie tu va tu rė jo vy res nių jų tė vų jė zui tų 
gy ve ni mo pa vyz džių. Ne gan dų me tais 
per se kio ja mi jė zui tai mo kė jo at si lai ky ti 
ir prieš smur tą, ir prieš val džios gun dy mą 
įvai rio mis pri vi le gi jo mis. Kaip „ne pa tai
so mi“ jie bu vo so di na mi į ka lė ji mus, siun
čia mi į la ge rius, o li kę Tė vy nė je – ke lia mi 
į at kam pias ma žas pa ra pi jas. Ta čiau jų 
dva sios bu vo pil na Lie tu va. 
 Toks bu vo t. Be ne dik tas An druš ka, 
SJ, per pa moks lą Šiau liuo se tvir ti nęs, kad 
jė zui tai mo kės mir ti už Kris tų, ir iš tie sų 
sa vo gy ve ni mą bai gęs ka lė ji me. To kie bu
vo t. Pran ciš kus Ma si lio nis, SJ, t. Jo nas 
Da ny la, SJ, t. Ka ro lis Ga ruc kas, SJ, t. Jo
nas Lau riū nas, SJ. Jų in dė lis į Baž ny čios 
ir Lie tu vos lais vės ko vas ypač di de lis. Jų 
dva sia te bes tip ri na ir da bar, vi sa da rant 
di des nei Die vo gar bei.

už	ra	šė	Jū	ra	tė	gra	by	tė

„LKB Kronikos“ 35mečio minėjimas Kauno 
istorinėje prezidentūroje š. m. kovo 23 d. 
Kazimiero Dobkevičiaus nuotr.
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Þmogus kely

 Ką tik teko laidoti iš kito miesto atvežtą 
močiutę. Pasirodo, velionės šeima pri
klauso jėzuitų Švč. Trejybės parapijai JAV 
sostinėje Vašingtone, nuo seno draugauja su 
lietuviais jėzuitais ir remia jėzuitų mokyklas 
Lietuvoje. Senolei sergant ir per šermenis 
patarnavo amerikietis jėzuitas. Sužinojęs, 
kad gražios šeimos motina ir močiutė 
laidojama iš lietuvių jėzuitų globojamos 
Lemonto misijos prie Čikagos, apsidžiaugė: 
„Iš jėzuitų – į jėzuitų rankas...“ 
 Lietuvių jėzuitų tarnystės JAV istorija 
įdomiai persipina su misionierių jėzuitų 
veikla šiame krašte, prasidėjusia prieš kelis 
šimtmečius. Galima sakyti, kad ankstyvųjų 
misijų uolumas skatina jėzuitus stengtis ir 
dabar.
 1961 m. pirmą kartą teko stovyklauti 
Čikagos lietuvių skautų ir skaučių „Rako“ 
stovykloje. Vieną smagią dieną keliavome 
indėniškais laivais upe, pavadinta Père 
Marquette (Tėvo Marquette) vardu. Tyliai 
irkluodami stebėjome gamtą, pakrantėse 
užkandžiavome, gaivinomės maudy
damiesi. Gerokai vėliau sužinojau, kad 
garsusis misionierius, prancūzas jėzuitas 
Jacques Marquette (g. 1637 m.) mirė vos 
už kelių kilometrų nuo „Rako“ stovyklos 
ties jo vardu pavadintos upės, įtekančios 
į Mičigano ežerą, žiotimis. Toje vie 
toje pastatytas didelis baltas paminklinis 
kryžius su tėvo  J. Marquette veiklą prime 
nančiu užrašu. Indėnai taip jį mylėjo, kad 

T.	an	ta	nas	Sau	laitis,	SJ

Nuo jė zui tų 
ne pa bėg si...

po dvejų metų palaikus iškilmingai per
gabeno kelis šimtus kilometrų į jo paties 
įsteigtą Šv. Ignaco misiją. Tad po Rako 
pelkę, pievas ir miškus lakstydamas su 
vaikais bei jaunimu pagalvodavau apie 
pirmtaką, kuris irgi čia gyveno, dirbo, ke
liavo, žodžiu ir pavyzdžiu vietos žmones 
mokė garbinti Viešpatį Dievą. 
 1977 m. vyresnybė mane paskyrė į 
Čikagos jaunimo centrą, įkurtą lietuvių 
jėzuitų šalia jėzuitų koplyčios ir namų. Tais 
laikais Čikagos rajonas, vadinamas Mar 
quette parku, kuriame buvo įsikūrę dau 
giausia lietuvių, prasidėjo vos už kelių 
gatvių. Iš viso šiame rajone gyveno apie 
300 tūkst. įvairių tautybių žmonių, o 
jo centre vešėjo tikras parkas su sporto 
aikštėmis, krepšinio salėmis, golfo lau 
keliu ir netgi nedidele rūpestingai puo
selėjama prerija. Parko pakraštyje –  
paminklas S. Dariui ir S. Girėnui (jų 
lėktuvas „Lituanica“ glaudėsi Midway oro 
uoste, toje pačioje apylinkėje); kitoje gatvės 
pusėje – seserų kazimieriečių globojama 
Marijos gimnazija, jų vadovaujama Šv. Kry 
žiaus ligoninė, pagrindinė Čikagos lie
tuvių šventovė – Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčia. Marquette parke –  
lietuvių restoranai, parduotuvės, radijo sto 
tis, lietuvių liuteronų bažnyčia, lietuvių ma 
rijonų namai ir dienraščio „Draugas“ redak
cija su leidykla. Parko aikštelėmis naudojosi 
„Lituanicos“ ir kiti lietuvių sporto klubai. 

Bogotos apylinkėse su Danieliumi
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 Tačiau palengva Marquette parko gy 
ventojai keitėsi, čia apsigyveno vis daugiau 
palestiniečių, meksikiečių ir kitų tautybių 
žmonių, o lietuviai pagal savo šimtametį 
paprotį traukė į Čikagos bei ją juosiančių 
miestelių pietvakarius...
 ...Po devynerių metų, kuriuos pralei
dau Lietuvoje, jėzuitų buvau pasiųstas į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misiją Lemonte, apie 50 km į 
pietvakarius nuo Čikagos. Tad nejučia vėl 
prisiminiau anuomet iškilusias paraleles 
tarp dabartinių ir senųjų laikų jėzuitų 
veiklos šioje vietovėje...
 Slėniu į vakarus nuo 16 tūkst. gyventojų 
turinčio Lemonto miestelio – trys didelės 
vandens tėkmės: laivų kanalas, XIX a. 
viduryje iškastas MičiganoIlinojaus 
kanalas ir Des Plaines upė. Ši upė yra 
maždaug už pusantro kilometro nuo mūsų 
misijos bažnyčios dabartiniame Pasaulio 
lietuvių centre. Pasirodo, 1666 m. iš 
tėvynės į Kvebeką (Kanadoje) atvykęs 
t. Marquette trejus metus mokėsi indėnų 
kalbų, ties dviejų didžiųjų ežerų – Superior 
ir Mičigano – sąsmauka įsteigė Šv. Ig 
naco misiją. 1673 m. su kanadiečiu Louis 
Joliet Didžiaisiais ežerais ir upėmis išplau

kė į vakarus, surado vandens kelius iki Mi
sisipės upės, išsiaiškino, kad ji teka ne į vaka
rus, o į pietus. Kadangi nuolat bendravo su 
čiabuviais, Ilinojaus valstijoje jiems įsteigė 
Nekaltojo Prasidėjimo misiją ir 1675 m.  
Didįjį ketvirtadienį bei Velykų rytą čia 
šventė Mišias. Nesunku suvokti, kad misio
nierius leidosi Des Plaines upe ir kad garsioji 
pirmųjų Mišių vieta – už keliolikos kilometrų 
į pietvakarius nuo Lemonto. 1833 m.  
ten buvusi gyvenvietė pavadinta Joliet, 
tebežinomas ir Mišių kalnelis. Gerokai 
vėliau kanadiečio L. Joliet mieste įkurta 
gretimos vyskupijos būstinė. Kadangi  
t. J. Marquette atrado kelią iš Mičigano ežero 
į Misisipę, maždaug tuo laiku pradėtas kasti 
ir vandenis jungiantis kanalas. Dauguma 
darbininkų buvo katalikai, airiai ir lenkai, 
juos aptarnaudavo kunigai, bendruomenes 
ir misijas pasiekdavę vandens keliais. Iš 
Vakaruose įsikūrusio miesto St. Louis Misi
sipe ir kitomis neseniai „atrastomis“ upėmis 
atvyko ir misionieriai jėzuitai. 1868 m.  
Čikagoje jie įsteigė Šv. Ignaco gimnaziją, 
išaugusią į Lojolos universitetą. (Viena 
geriau žinomų Čikagos gatvių, pavadinta 
pirmojo rektoriaus t. Damieno vardu, drie
kiasi maždaug už kilometro nuo Jaunimo 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčia Lemonte
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centro.) Keletą valandų užtrukę kelionėje 
iš Čikagos į Viskonsino valstiją, pasiektume 
miestą Milwaukee su jėzuitų vadovaujamu 
J. Marquette universitetu. Pasirodo, senovės 
jėzuitai jau buvo atradę Ameriką dar prieš 
lietuviams jėzuitams atvykstant į gausiausią 
lietuvių „koloniją“...
 O šių laikų lietuvių jėzuitų pėdsakų 
pilna visur... 2006 m. spalio 1 d. 14 val. 
atvykęs Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijon pradėjau dirbti „stoda
mas“ į savo pirmtakų „vėžes“, kurios 
pastebimos kone kiekviename žingsnyje. 
Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus misijos 
(arba parapijos) nariai dar prisimena, ką  
t. Jonas Kidykas jiems kalbėjo, ir tarmiškai 
kai kurie kunigą tebevadina „kapeleonu“. 
Iki šios dienos misijos telefonas regis
truotas čia dirbusio t. Leono Zarembos 
vardu (misija neįtraukta į bažnyčių sąrašą 
abonentų knygoje), sąskaitos už elektrą ir 
mobilųjį telefoną išrašomos t. Algirdo Pa
lioko vardu. Kadangi kirpykloje, valyklo
je, fotoreikmenų parduotuvėje, vaistinėje 
užsiregistruojama pagal telefono numerį, 
nenuostabu, kad pasinaudojęs kirpėjo pa
slauga savo negausiems plaukams gauni 
kvitą su padėka: „Ačiū, Antanai Zaremba“. 
Ieškodamas misijos istoriją pagrindžiančių 
dokumentų naujam tinklapiui (www.matu
laitismission.com), juose randu ne tik savo 
pavardę. Misijos steigimo sutartyse – ir 
mano prašymo raštai bei parašas. Pasirodo, 
ir nuo savęs niekur negali pabėgti...
 Kaip atrodo JAV, Čikaga, Lemontas 
po devynerių metų, praleistų Lietuvoje? 
Pirmiausia kitaip kursuoja autobusai, net 
požeminis traukinukas pakeitė įprastą 
maršrutą. Centre daugiau dangoraižių, 
nuolat kalbama apie gyventojų saugumą 
ir terorizmo pavojų. Kai beveik prieš 20 
metų steigėme Lemonto misiją, miestelis 
turėjo tik 2700 gyventojų, o aplink buvusią 
misionierių vincentiečių seminariją plytėjo 
kukurūzų laukai. Anuomet čia būta tikro 
kaimo...

 Lietuvių sielovadoje stebina tai, kas 
šiaip turėtų būti savaime suprantama. Atsi
menu vaikystėje pokalbį su senute, 1913 m. 
atvykusia iš Lietuvos: „Niekada negrįžčiau 
Lietuvon – eiti iš šulinio vandens neštis, 
gyventi be elektros...“ Lietuvos vaizdas 
liko toks, koks buvo jai emigruojant. Tai 
galioja visoms emigrantų kartoms – mūsų 
tėvai ir mes lietuviškai kalbame kaip prieš 
II pasaulinį karą (nemokame šiuolaikine 
lietuvių kalba „inicijuoti adekvačios kon
cepcijos“, bet ir anos senutės „dziegoriaus“ 
ar „utarnyko“ nebevartojame). Praleidus 
čia vos pusmetį, susidaro įspūdis, kad po 
Atgimimo iš Lietuvos atvykusi karta savo 
religinėmis pažiūromis ir patirtimi sustojo 
ties 1989 m. ar tuo laiku, kai atskrido į JAV. 
Lietuvoje žmonės daro pažangą, Bažnyčia 
labiau atsiveria visuomenei, pasauliui, 
plėtoja jaunimo sielovadą, steigia socia
lines tarnystes, o 2007 m. misijos telefonu 
dar tebeklausiama: „Ar jūs aukojate Mišias 
už mirusiuosius, ar palydite į kapines?“ 
Atsidūsti žmogus, nes manei, kad kova 
dėl požiūrio į Bažnyčią, religiją, tikėjimą ir 
kitus dalykus. šiandien jau laimėta. Tačiau 
pasirodo, kad dalis naujosios kartos tiktai 
atvykusi į JAV sužinojo, kas yra Bažnyčia, 
o dauguma, net ir gyvendama lietuvių 
telkiniuose, iki šiol neturėjo galimybių ar 
nejautė poreikio to padaryti.
 Labai skaudu, kai mano tėvų („dipu 
kų“ – II pasaulinio karo pabėgėlių) karta 
į akis ar už akių dabartinius atvykėlius 
pravardžiuoja „tarybukais“, okupan
to vardą prisegdami niekuo dėtiems 
žmonėms. Dažnai jie vadinami „trečiąja 
banga“, kas tokiam istorijos mėgėjui kaip 
aš skamba netiksliai: nors pirmoji didžioji 
lietuvių emigracija vyko po 1831 m.  
sukilimo, tačiau visus 1863–1913 m. į 
JAV atvykusius lietuvius vadinti „pirmąja 
banga“ tikrai nederėtų. 
 Visų tautų „bangos“ sunkiai pritampa 
vienos prie kitų. Senesnieji lenkai „Soli
darumo“ laikais atvykusių tėvynainių iš 
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viso nelaiko lenkais, nors šie ir glaudžiasi 
prie 50ties Čikagoje veikiančių lenkiškų 
parapijų. Kiekviena vėlesnioji iš šešių rusų 
imigrantų „bangų“ save laiko geresne už 
ankstesniąją. Mūsų „trečiabangiai“ (nors 
ausį ir itin rėžia ši pravardė) „dipukus“ 
kartais vadina mužikais, prasčiokais. 
(Manyčiau, kad dabartinių atvykėlių iš 
Lietuvos tautinė sudėtis labiau panaši į 
Vilniaus ar Klaipėdos, o ne į Kauno ar 
Telšių gyventojų.) Ankstesnieji išeiviai, 
nuoširdžiai priėmę pirmuosius, atvyku
sius po Atgimimo, tačiau ne kartą jų 
apgauti ar kitaip apvilti, į dabartinius 
žiūri įtariai. Neseniai atvykusieji kitaip 
rengiasi, skiriasi jų šukuosenos – gali iš 
tolo atpažinti, kaip ir Lietuvon sugrįžusį 
ar čia besilankantį užsienio lietuvį. Deja, 
priimti kitą žmogų tokį, koks yra, ypač jei 
jis neatitinka mano pažiūrų ir lūkesčių, itin 
sunku...
 Visiems – nuo Čikagos arkivyskupo, 
kardinolo Franciso George’o, ir mūsų 
pietvakarių srities pavyskupio Gusta
vo GarsciaSillerio iki eilinio Čikagos 
apylinkių lietuvio – kyla amžina susi
klausymo (kudirkiškos vienybės) prob
lema: kaip penki pagrindiniai Čikagos 
lietuvių katalikų židiniai (Cicero, Bright
on parko, Marquette parko, jėzuitų Jau
nimo centro ir Lemonto) galėtų glaudžiau 
bendradarbiauti? Kaip įtraukti ar plačiau 
atverti duris niekur nedalyvaujančiai 
lietuvių „masei“? 

 Išeivių iš Rytų Europos sielovada 
užsiimantys žmonės spėja, kad apie du 
trečdaliai jų iš viso nedalyvauja jokio
je veikloje. Tokia proporcija tinka ir 
mūsiškiams, susėmus visas tris lietuvių 
išeivių „bangas“ ir jų palikuonis. Tarp pas
kiausiai atvykusių šis santykis dar didesnis –  
susigriebia tik jautresni, pastebėję, kad 
vaikučiai namie tarpusavyje jau angliškai 
kalba. Naujieji imigrantai dažniausiai neturi 
šalia gyvenančių močiučių ir senelių, kurie 
paprastai labiau rūpinasi anūkų tautiniu ir 
religiniu ugdymu. 
 ...Kas savaitę po kartą ar du ateina jau 
keliolika metų JAV gyvenantys lietuviai ir 
prašo Mišių už Lietuvoje ką tik mirusį tėvą, 
motiną ar brolį. Patys negali nuskristi į lai
dotuves, nes neturi reikiamų dokumentų ar 
lėšų. Kaip reikia paguosti, paremti, ilgėliau 
pabendrauti su tokį skausmą išgyvenančiais 
žmonėmis? Neretai kalbamės apie proble
mas tų šeimų, kurių pusė šiapus, pusė anapus 
Atlanto gyvena. „Amerika yra didžioji šeimų 
ardytoja“, – sako tai patyrusieji. Kuo ir kaip 
čia galėtų mūsų Pal. Jurgio Matulaičio misija 
ir lietuvių sielovada pasitarnauti?..
 Baigdamas vėl prisimenu XVII a. čia 
dirbusius misionierius jėzuitus. Gal jie, 
žvelgdami į nesibaigiančias prerijas, jas 
juosiančias upes irgi mąstė: kokie platūs 
sielovados vandenys ir kiek nedaug per 
dieną tegalima nuirkluoti? Tuomet – jiems 
ir mums – belieka kelti žvilgsnį aukštyn: į 
dangų, į žvaigždes...

Kai kur Lemontas labai primena Lietuvą...
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Kai širdis 
turi kompasą...

dvie	jų	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	alum	nų	
pa	ste	bė	ji	mai

	 Įsto	jęs	į	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	ją	penk	to-
kas	rug	sė	jo	1-ąją	pra	de	da	mi	šio	mis	Šv.	Ka	- 
zi	mie	ro	 baž	ny	čio	je.	Klau	sy	da	mas	die	vo	
žo	džio	ir	švęs	da	mas	eu	cha	ris	ti	ją	nau	ja	sis	
ben	druo	me	nės	na	rys	su	vo	kia,	kad	čia	dė	me-
sys	ski	ria	mas	ne	tik	tai	moks	lo	ži	nioms,	bet	ir	
žmo	gaus	dva	siai.	Pa	mo	kos	pra	de	da	mos	mal-
da,	per	ku	rią	mo	ki	niai	daž	niau	siai	dė	ko	ja	
die	vui	už	vi	sa,	ką	ma	to	pro	lan	gą,	pri	si	me	na	
tuos,	ku	rie	ser	ga,	ir	kar	tais	pri	de	da:	„die	ve,	
leisk,	kad	ne	ra	šy	tu	me	fi	zi	kos	kon	tro	li	nio...“	
Kar	tą	per	me	tus	 vi	si	 da	ly	vau	ja	 ver	ty	bių	
ug	dy	mo	pro	gra	mo	se	ar	ba	 re	ko	lek	ci	jo	se.	
daž	nai	 šios	pro	gra	mos	pa	ska	ti	na	 jau	ną	
žmo	gų	ati	džiau	pa	žvelg	ti	 į	 sa	vo	dva	si	nę	
pa	tir	tį	ir	su	si	mąs	ty	ti,	ką	aš	da	rau,	ką	ga	liu	
at	lik	ti	to	bu	liau.
	 Kar	tą	per	mė	ne	sį	kiek	vie	na	kla	sė	kar	tu	
šven	čia	eu	cha	ris	ti	ją	–	 tai	 tar	si	dva	sin	gu-
mo	oazė	 tarp	 įtemp	tų	moks	lo	 sa	vai	čių.	
Prieš	Ka	lė	das	 ir	Ve	ly	kas	vi	si	kvie	čia	mi	 į	
su	si	tai	kinimo	pa	mal	das.	mo	kyk	los	bai	gi	mo	
ates	ta	tai	įtei	kia	mi	baž	ny	čio	je,	prieš	tai	per	
mi	šias	pa	dė	ko	ja	ma	už	gim	na	zi	jo	je	gau	tas	
Vieš	pa	ties	ma	lo	nes.	

***
 Jė	zui	tų	gim	na	zi	ja	sten	gia	si	skleis	ti	ir	ug-
dy	ti	ti	kė	ji	mą,	pa	grįs	tą	tei	sin	gu	mo	puo	se	lė-
ji	mu.	Sie	lo	va	da	šio	je	gim	na	zi	jo	je	–	veik	los	
sri	tis,	 bran	di	nan	ti	 ti	kė	ji	mo	 ir	 as	me	ni	nio	
įsi	pa	rei	go	ji	mo	sėk	lą	jos	ben	druo	me	nės	na-
rių	šir	dy	se.	Ši	veik	la	pa	grįs	ta	įsi	ti	ki	ni	mu,	
kad	„nau	ja	jai	pa	sau	lio	tei	sin	gu	mo,	mei	lės	
ir	tai	kos	ben	druo	me	nei	rei	kia	kom	pe	ten	tin-
gų,	ap	si	švie	tu	sių,	są	ži	nin	gų	ir	gai	les	tin	gų	
vy	rų	bei	mo	te	rų,	 pa	si	ruo	šu	sių	pri	im	ti	 ir	
rem	ti	vi	sa	tai,	kas	yra	tik	rai	hu	ma	niš	ka,	pa-
si	ry	žu	sių	dirb	ti	dėl	vi	sų	tau	tų	lais	vės	ir	oru-
mo,	no	riai	ben	dra	dar	biau	jan	čių	su	ki	tais	
žmo	nė	mis,	 besistengiančiais	 atnaujinti	
vi	suo	me	nę	ir	jos	struk	tū	ras“	(„Šv.	ig	na	co	
pe	da	go	gi	ka:	prak	ti	nis	pri	tai	ky	mas“).

Jur	gis	
Sta nai tis, 

VJg	iii	lai	da
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 „Kai bu vau vai kas, kal bė jau kaip vai kas, 
mąs čiau kaip vai kas, pro ta vau kaip vai kas; 
ta pęs vy ru, me čiau tai, kas vai kiš ka“, –  
ra šė apaš ta las Pau lius Pir ma ja me laiš ke 
ko rin tie čiams. Mąs lio mis sa via na li zės 
va lan dė lė mis svars to me apie vi di nius as
me ny bės po ky čius, slap ta pa si pui kuo ja me 
įgy tu „šau nu mu“, pa sig rau de na me dėl 
ne iš rau tų sil pny bių. Grimz da mi į pra ei ties 
pri si mi ni mus, die nos švie sai at ver da mi pa
tir tus įvy kius, ne ju čio mis sa ve su čium pa me 
įkai no jant ver ty bes, ku rios tuo me tu ve dė 
į prie kį (o gal grę žė at gal?), su da rė mū sų 
dva si nio por tre to spal vas ir še šė lius. Daž nai 
knie ti ka bin ti šį pa veiks lą ša lia veid ro džio 
ir, ge rai įsi žiū rė jus, ly gin ti da bar ties at
spin dį su blun kan čiais pra ei ties po tė piais. 
Ati di akis ne pra lei džia pro gos abie juo se 
at vaiz duo se at ras ti ir Dai li nin ko ran kos 
pri si lie ti mo žen klų.
 Va lią dva siai ug dy ti ma ny je įskie pi jo 
vai kys tė je at ras tas ti kė ji mas. Pri si min da
mas anas die nas, ga liu drą siai sa ky ti, kad 
iš au gau ir su bren dau ka ta li kiš ko je ap lin ko
je. Tė vai, ar ti mie ji, tė vai jė zui tai ir Vil niaus 
jė zui tų gim na zi jos mo ky to jai kan triai die gė 
ma ny je krikš čio niš kas ver ty bes. Šian dien 
ne ga lė čiau gir tis, kad vi sa da stro piai jas 
įsi sa vin da vau. Ta čiau kad ir kaip bū tų, nie
ka da ne pra ra siu dvie jų gim na zi jo je gau tų 
do va nų. Pir ma – bu vau pa stū mė tas ieškoti 
tie sos, an tra – tu riu ga li my bę nau do tis 
dva sios ved lių pa gal ba. 
 Kal bė da mas apie pir mą ją do va ną, 
iš kart pri si me nu gar baus ko le gos ir iš ti
ki mo ben dra žy gio pa mėg tą spar nuo tą 

fra zę – nebijokimeišradinėtidviračio,nes
kažkastokiubūduišradomotociklą. Nors 
nie kuo met ne pri klau siau bai ke rių klu bui, 
bet daž nai va do vau juo si šiuo taik liu po sa
kiu. Gy vo ti kė ji mo iš gy ve ni mas man yra 
svar biau sias bū das puo se lė ti sa vo dva si nį 
gy ve ni mą. Re li gi nę prak ti ką la bai pa to gu 
už sklęs ti vien tik ankš to se for mu lė se, ta
čiau man vi sa da no ri si ti kė ji mą iš gy ven ti 
vis iš nau jo at ran dant. Jei gu no ri te – vėl 
at si ver čiant ir įti kint. Dva si nio gy ve ni mo 
puo se lė ji mą aš su vo kiu kaip nuo la ti nį at si
ver ti mo pro ce są.
 Nu krei pu si ma ne tie sos link gim na zi ja 
įtei kė ir kom pa są – Dvasines pratybas. 
Bran gi nu ga li my bę iš lai ky ti glau džius ry
šius su gim na zi jos ben druo me ne. Tai tei kia 
jė gų. Ki taip nei pa sau lie ti nė, jė zui tiš ka 
auk ly ba daug dė me sio ski ria ir gim na zi
ją bai gu siems auk lė ti niams. Alum nams 
su da ry tos pui kios są ly gos gi lin ti ti kė ji mo 
prak ti ką, gau sin ti gim na zi jo je gau tas do
va nas. Tai bū ti na no rint iš lai ky ti ti kė ji mo 
gy vy bin gu mą.
 Lie tu vo je nau jai at gi mu siai jė zui tų 
švie ti mo tra di ci jai per si ri tus per de šimt
me tį, ap link Kau no ir Vil niaus gim na zi jas 
spė jo su si telk ti gau sus bū rys auk lė ti nių, 
vie ni ja mų šv. Ig na co pe da go gi ne pa ra dig
ma įskie py tų ver ty bių. Ak ty viau si alum nų 
ben druo me nės na riai, siek da mi iš sau go ti, 
skleis ti ir au gin ti su teik tas do va nas, pa si
tel kė įpras čiau sias vi suo me ni nės veik los 
for mas – bu vo įsteig tos Kau no ir Vil niaus 
jė zui tų alum nų aso cia ci jos. Pa grin di niai 
mo ty vai, ska ti nan tys ap link tė vus jė zui tus 
telk tis bu vu sių auk lė ti nių ben druo me nei, 
yra no ras iš lai ky ti, au gin ti ir skleis ti gim
na zi jo je gau tą do va ną – ypa tin gą ti kė ji mo 
prak ti ką. 
 Api ben dri nda mas ga liu tvirtai teig ti, 
kad jė zui tų gim na zi ja pa dė jo dva si nio 
gy ve ni mo pa ma tą ir kiek vie nam alum nui 
įtei kė de ta lų ti kė ji mo kop ly tė lės ren ti mo 
pla ną. Šio pa ma to svar bą dau ge lis mū sų 
įver ti na tik pa li kę sau gias ti kė ji mo užuo vė

Jur	gis	
Sta nai tis, 

VJg	iii	lai	da
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jas. Keb lu mų ky la jau žen giant pir muo sius 
žings nius ki ta pus gim na zi jos sie nos. Tiek 
daug ta ria mų ir tiek ma žai pa tva rių ver ty
bių! O dva si nis kom pa sas vi sa da pa de da 
ras ti tik rą jį ke lią, kad ir kaip to li bū tum 
nuo jo nu kry pęs. 
 

 

Kai ma nęs pa pra šė pa ra šy ti apie ig na ciš ką
jį dva sin gu mą, ver ty bes, gau tas mo kan tis 
Vil niaus jė zui tų gim na zi jo je, la bai ap si
džiau giau – ma niau, ga lė siu pa si da ly ti su 
ki tais sa vo pa tir ti mi ir džiaugs mu, taip 
pat ir at si dė ko ti mo kyk lai, ku ri tiek daug 
man da vė. Ta čiau da bar, kai pri sė dau ra
šy ti, už duo tis ne be at ro do to kia leng va –  
ro dos, tiek daug lai ko pra leis ta jėzuitkės 
ko ri do riuo se, kla sė se, sto vyk lo se, re ko lek
ci jo se, tiek ne pa kar to ja mų aki mir kų – nors 
sem te semk, ta čiau sun ku vis ką iš dė lio ti į 
len ty nė les, įvar dy ti, kas dė ti na į jė
zui tiš ko jo dva sin gu mo sky re lį... 
 Pir miau sia – pa jau ti mas, kad 
Die vas vei kia per ap lin ką, gam tą, 
ki tus žmo nes, kad yra kiek vie no je 
ma no gy ve ni mo aki mir ko je, ma ny
je pa čio je... Ro dos, mū sų pir ma sis 
ka pe lio nas t. Al gi man tas Gu dai tis 
pri mo kė to kių „ere zi jų“ kaip mal da 
pen kiais po jū čiais. Ir jau vi sam lai
kui esu įsi dė ju si šir din, kad Die vo 
pėd sa kais ga liu sek ti iš ėju si į miš ką, 
klau sy da ma si ap lin kos gar sų (ne
svar bu, paukš čių čiul bė ji mo ar kaž
kur to lu mo je zir zian čiozeimerio –  
vi sa yra Jo), užuos da ma sa ma nų 
ar pu šų kva pą, lies da ma grub lė tą 
me džio žie vę ar švel nius, ne se niai 

iš spro gu sius ka čiu kus, ska nau da ma kiš kio 
ko pūs tą ir jaus da ma jo sal dų rūgš tu mą, 
ste bė da ma, kaip lė tai ke liau ja srai gė, ne ži
nan ti, kas yra sku bė ji mas ir stre sas. Ga liau
siai pa ti pa si jun tu kū ri ni jos da li mi, miš ko 
pro sky no je be si il sin čia kaip ant Vieš pa ties 
del no ir su mei le jo sau go ja ma. 
 La bai svar bus įvy kis ma no gy ve ni me 
bu vo KAI ROS re ko lek ci jos Kau no ir Vil
niaus jė zui tų gim na zis tams. Per ke tu rias 
die nas įgy tą pa tir tį sun ku įvar dy ti žo džiais, 
tai rei kia iš gy ven ti, pa jus ti! Ryš kiau siai 
pri si me nu sa vo ma žuo sius at ra di mus: jei iš
ties nuo šir džiai pa žvelg siu į ki to žmo gaus 
akis, vi sa da ten pa ma ty siu Die vą; nė ra 
nie ko gra žiau ir svar biau už šil tą šyp se ną, 
ap ka bi ni mą, ty lų po kal bį, tik ras aša ras ar 
nuo šir dų juo ką bū nant vi siems kar tu; nė ra 
nė vie no vi siš kai ne vy ku sio žmo gaus –  
kiek vie nas tu ri ko kią nors ypa tin gą sa vy bę, 
ta len tą ir iš kiek vie no ga li ma mo ky tis. Kad 
bū ti kar tu yra GE RA. 
 Ne tik KAI ROS re ko lek ci jo se, bet ir 
ki to kio se mo kyk lo je vy ku sio se pro gra mo
se, pa mo ko se bū da vo ak cen tuo ja ma, kad 
kiek vie nas mū sų yra as me ny bė, do va na 
pats sau ir ki tiems, kad, kon di te riš kai pa
sa kius, esa me tar si sal dai nių dė žu tės su 

mo	ni	ka	
Sma	lins	kai	tė,
VJg	iX	lai	da

Alumnų rekolekcijos gimnazijos 
stovyklavietėje Guopstuose š. m. vasario mėn. 

T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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įvai rių rū šių ska nės tais vi du je ir tu ri me 
bū ti at sar gūs jas iš pa kuo da mi, nes nie ka da 
ne ži no me, ko kių ste buk lų vi du je ga li me 
ras ti. Na, o kal bant rim tai, mo kė mės su vok
ti, kas ir ko kie esa me, at ras ti sa vo do va nas, 
ta len tus ir at pa žin ti, kur juos ga li me pri tai
ky ti padėdami kitiems ir viską darydami 
di des nei Die vo gar bei! 
 Mo kyk lo je erd vės pa si reikš ti ir at ras
ti sa ve pa ka ko – lan kiau dra mos, dai lės 
bū re lius, da ly va vau gam tos moks lų ir 
kal bų pro jek tuo se, sto vyk lo se, su ki tais 
gim na zis tais lei do me gim na zi jos žur
na lą „Quo va dis?“, or ga ni zuo da vo me 
gim na zi jos ren gi nius, su kla sės drau gais 
šven tiš kai puoš da vo me ko ri do rius ir 
kla ses, kar tais iš gim na zi jos iš ei da vo me 
jau ge ro kai su te mus, vi sai ne si gai lė da mi 
pra leis to lai ko. 
 Kar tu su kla sės drau gais, ki tais gim
na zis tais, mo ky to jais ar ki tų gim na zi jų 
mo ki niais pra leis tas lai kas lei do pa jus ti 
ben druo me niš ku mo sko nį: va ka rai sto
vyk lo se prie lau žo ar žiū rint į žvaigž des 
nuo liep te lio, be mie gės nak tys ren giant 
pro jek ti nius dar bus, įsi klau sy mas į vie
nas ki tą or ga ni zuo jant mo kyk los šven tes, 
iš vy kos į ki tus mies tus ar ša lis, kai pa ma

tai sa viš kius (ir mo ki nius, ir mo ky to jus) 
tik res nius nei anks čiau. Tuo met net ir 
bar niai ar bė dos su vie ny da vo. Nors ne su 
vi sais mo ky to jais su tap da vo nuo mo nės ir 
po žiū riai, ben dra vi mas tarp mo ky to jo ir 
mo ki nių nie ka da ne bu vo tik „dar bi nis“ –  
šal tas ir ofi cia lus. Tai, kad su mo ky to jais 
ga lė jau pa si kal bė ti ne tik apie gra ma ti kos 
tai syk les ar ge ne ti kos dėsnius, bet ir apie 
gy ve ni mą, man, kaip mo ki nei, bu vo la bai 
daug. Mo kyk los ben druo me nė man – tai ir 
bu dė to ja, va ly to jos, val gyk los dar buo to jai 
ir jų gen dan tis ka sos apa ra tas, sek re to rė, 
bu hal te rė, ūk ve dys... To dėl vi sa da sma gu 
grįž ti ten, kur nė ra be var džių žmo nių, tie
siog ap tar nau jan čio per so na lo... 
 Da bar, kai jau ant rus me tus stu di juo ju 
Vil niaus uni ver si te te, kar tais skau džiai 
bumb te liu ant že mės – iš ėjęs iš to kio 
„šil ta dar žio“ tu ri pra tin tis, kad žmo nės 
vie nas ki to ne gir di, ne taip šil tai ir at vi rai 
ben drau ja, kad už mirš ta, ką reiš kia ben d
ras rei ka las, dar tas kvai las sku bė ji mas... 
Kar tais taip no rė tų si stip riai už si merk ti, 
o at si mer kus at si ras ti mie la ja me lie tu vių 
kal bos ka bi ne te, mo ky to jai me lo din gai 
aiš ki nant pa sau lio me džio sche mas, no ve
lės ver ti ka les, sim bo lius ir ki tas, pra džio je 

tik jai vie nai su pran ta
mas, li te ra tū ros sub ti
ly bes... 
    Lai kas mo ky tis, 
bet ir lai kas mo ky ti. 
Lai kas im ti ir lai kas 
da ly ti. VJG pa tir tis, 
ma nau, tar si tas evan
ge li nis gars ty čios grū
das anks čiau ar vė liau 
su dygs dau ge lio mū sų 
šir dy se ir duos vai sių. 
Kaip sa kė vie na ma no 
drau gė: „Jėzuitkė įdė jo 
į mū sų šir dis že mė la pį 
ir kom pa są. Ir nie kas 
jų ne atims, jei tik pa tys 
ne pa me si me.“
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 Re ko lek ci jos. Lai kas su rink ti sa ve ir 
lai kas su rink ti Die vo šu kes – jo žen klus 
sa vy je. Taip pa pras tai no rė tų si api brėž ti 
ne apib rė žia mą, bet ypa tin gu bū du įgy ja mą 
pa tir tį. Gim na zi jo je kiek vie no am žiaus 
tarps nio mo ki niams rengiamos re ko lek
ci jos. Su da ro ma ga li my bė pa tir ti ar ba, 
ant raip ta riant, iš mok ti dar vie ną – sa vęs 
pa ži ni mo ir Vieš pa ties pėd sa kų at pa ži ni mo 
sa vy je – kal bą. Juk su si kal bė ti ga li tik tas, 
ku ris mo ka kal bą, o su si kal bė ji mas – bu vi
mo kar tu są ly ga. Jei kal bą mo ka mo ki nys, 
ją de rė tų mo kė ti ir mo ky to jui...

Mokytis 
tos pačios 
kalbos

 Jau tre jus me tus to kius „kal bos kur sus“ –  
re ko lek ci jas – Vil niaus jė zui tų gim na zi ja 
or ga ni zuo ja ir mo ky to jams, ir ki tiems ben
druo me nės na riams. Su da ro ma ga li my bė 
pa tir ti tai, ką iš gy ve na ir pa ti ria mo ki niai. 
Ko kia tai pa tir tis? Kur sly pi jos ki to niš ku
mo pras mė ir pa slap tis? At sa ky ti ga li ma 
tik re mian tis au ten tiš kais baig tų „kal bos 
kur sų“ po ty riais.
 Lai ky da mie si jė zui tų ug dy mo fi lo so
fi jos, pra dė ki me nuo kon teks to. Bib li jo je 
dy ku ma ir ty la sim bo li zuo ja tam tik rą ke lio į 
Die vą at kar pą. Dy ku mo je pra si de da Mo zės 

	 	 	 Ses.	edi	ta	Ši	cai	tė,	SSC,
Vilniausjėzuitųgimnazijos
direktoriauspavaduotoja

Ses. Edita – dešinėje



35

is to ri ja, kai Die vas jam pa si ro do de gan čiu 
krū mu ir dy ku mos ty lo je pa šau kia ypa tin
gai iš rink to sios tau tos iš va da vi mo mi si jai. 
Dy ku ma yra slenks tis įei ti į sa vo vi dų ir 
pa ma ty ti sa ve to kį, koks esi, drauge ir ga li
my bė at ras ti tai, kas svar biau sia – pa ma ty ti 
Die vą to kį, koks jis yra.
 Jė zus el gia si taip pat. Prieš pa si ro dy
da mas vie šai, pir miau sia ei na į dy ku mą... 
Kad at ras tų ty los ke lią, o ja me dar kar tą 
su tik tų Tė vą ir su stip rė tų kaip žmo gus – 
kad bū tų karš tas, ne drun gnas. Mo ky to jui 
taip pat rei kia dy ku mos ir lai ko. Lai ko 
pa žin ti ir at pa žin ti. Lai ko pa tik rin ti sa vo 
pa šau ki mą ir su stip rė ti, kad ly giai taip pat 
bū tų karš tas, o ne drun gnas.
 Lai ko tėk mė iš gy ve na ma ty lo je. Kad 
tas potyris bū tų au ten tiš kas, te rei kia iš
mok ti pa pras tą da ly ką – ty lą pri im ti kaip 
Vieš pa ties do va ną. Ne pra žiop so ti. Leis tis 
bū ti ap do va no ja mam (ai). 
 Ty la... Kaip ir kiek vie na do va na, įpa
kuo ta ir su riš ta įman triu kas pi nu. Ko kia 

ta pa kuo tė? Pa pras tas nu ri mi mas ir ne kal
bė ji mas... Tai jau ir yra Ty la? Ne. Dar yra 
kas pi nas – as mens ry šiai su žmo nė mis, 
daik tais... Bū ti na at riš ti kas pi ną ir aki mir
ką jį pa lik ti. Iš pa kuo ta do va na sko nė tis: 
nu plėš ti iš ori nių min čių luo bą, su stab dy ti 
be gar sį pa tir ties fil mą, be si su kan tį prieš 
akis, ir tie siog bū ti... Ty los kur tu me iš girs ti 
Jos gar sus, Ty los blan ku me pa ma ty ti spal
vas, Jos ak lu me iš vys ti švie są. Švie so je 
pa jus ti Jo bū ties gro žį... ir ne pa pras tą vi di
nio džiaugs mo do zę... Sko nė tis tiek, kiek 
no ri ma, tiek, kiek pa jė gia ma...
 Ne ga li ma pa mirš ti svar biau sio da ly ko –  
pa si džiau gus do va ną vėl bū ti na supa kuo
ti, žvilg te lė ti į veid ro dį ir pa ma ty ti sa vo 
akis... Ko dėl? Kad su pras tum tie są apie 
sa ve, kaip tą syk su pra to Jė zus dy ku mos ty
lo je ar Aly vų kal ne... Kad iš mok tum kal bą, 
ku rią mo ka mo ki niai. Kad bū tų įma no ma 
kal bė tis ir su si kal bė ti... su sa vi mi, ar ti mu 
ir Die vu.
 Džiu gu, kad per tre jus me tus tos „kal
bos“ jau mo kė si ke lias de šimt mo ky to jų ir 
ben druo me nės na rių, ne pa bi jo ju sių avan
tiū ros, ki to kios pa ži ni mo ke lio nės. Die vui 
pa tin ka ira cio na lūs po el giai... 

Gimnazijos darbuotojų 
rekolekcijos Kulautuvoje.
T. V. Sadausko nuotr.
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 Kai prieš pen kio li ka me tų, 1992 m. 
pas ku ti nį rug pjū čio šeš ta die nį, po dve jus 
me tus tru ku sios res tau ra ci jos ir di džiu lio 
re mon to ti kin tie siems vėl at si vė rė Kau no 
šv. Pran ciš kaus Ksa ve ro baž ny čia, tai 
bu vo itin džiu gus įvy kis ne tik Lie tu vos 
jė zui tų pro vin ci jai, Kau no ti kin tie siems, 
bet ir bū re liui cho ris tų, jau dau giau kaip 
me tus re pe ta vu siam įvai rio se pa tal po se ir 
vis lau ku siam ga li my bės pra dė ti gie do ti 
baž ny čio je, ku riai ir su si bū rė.
 Pa pra šy tas pri si min ti cho ro veik los 
pra džią, Kau no jė zui tų baž ny čios cho ro 
va do vas Al gi man tas Mi šei kis sa ko, kad 
sti mu lą tam da vė du cho ri nės mu zi kos 
en tu zias tai An ta nas Mas laus kas ir Le o nas 
Mar ti nai tis, pa ži no ję chor ve dį dar nuo stu
di jų lai kų. A. Mi šei kis daug me tų dir bo 
su stu den tų cho rais – tuo me ti nio Kau no 
po li tech ni kos ins ti tu to dai nų ir šo kių an
sam blio cho ru „Ne mu nas“ bei Me di ci nos 
ins ti tu to cho ru „Ne ris“. Pa ska tin ti tau ti nio 
ir dva si nio at gi mi mo cho ris tai su ma nė su
bur ti bu vu sių aukš tų jų mo kyk lų cho ris tų 
baž ny ti nį cho rą. Ka dan gi ki to se baž ny čio
se cho rai jau vei kė nuo se no, o jė zui tų baž
ny čia bu vo re mon tuo ja ma ir ben druo me nė 
čia dar tik bū rė si, su si ti kę su tuo me ti niu 
jos rek to riu mi t. Al giu Ba niu liu cho ris tai 
pa siū lė steig ti cho rą bū tent čia. T. Al gis 
šiam pa siū ly mui en tu zias tin gai pri ta rė ir 
rū pi no si, kad cho ris tai tu rė tų kur re pe tuo ti, 
kol at si da rys baž ny čia. 

Jū	ra	tė	gra	by	tė

                               
dVa	Si	Niai	mai	Nai.	

ir	Ne	TiK...

 Ne tru kus į cho rą įsi lie jo ki ti bu vę 
A. Mi šei kio stu den tai, in ži nie riai Ita 
Pet raus kie nė, Da nu tė Gri go nie nė, Ju di
ta Ta ru tie nė, me di kai Ro mas Ve tei kis, 
Ja ni na Bo ri so vie nė ir ki ti. Kiek vė liau 
prie cho ristų pri si dė jo da bar ti nio choro 
se niū no in ži nie riaus Rū te lio Ka va liaus ko 
pa kvies ti bu vę Po li tech ni kos ins ti tu to cho
ro „Jau nys tė“ da ly viai, tarp jų ir so lis tė 
Re da Ša ka ly tė. Cho ro re pe ti ci jas lan ky ti 
pra dė jo net ke le tas šei mų – iš vi so il gai niui 
su si rin ko apie 50 cho ris tų. „Su si bū rė ga na 
pa jė gus ko lek ty vas, nes vi si jo na riai jau 
tu rė jo cho ri nio dai na vi mo pa tir ties. Aiš ku, 
tai įkvė pė ir ma ne“, – džiu giai pri si me na 
cho ro va do vas A. Mi šei kis.
 Va do vas sa ko, kad baž ny čia nuo jau
nu mės jam ne sve ti ma, tik anks čiau jo je 
bū da vęs vien ei li nis pa ra pi jie tis. Su re li gi
ne mu zi ka bu vo su si pa ži nęs, nes pa sau li nė 
mu zi ki nė kul tū ra nuo re li gi nės mu zi kos 
ne at sie ja ma. Mi šių su dė ti nės da lys, lo ty nų 
kal ba – vi sa tai ne bu vo nau ja, bet kar tu su 
cho ris tais reikėjo per pras ti prak ti nę Mi šių 
li tur gi ją, iš mok ti ben drau ti su jas au ko jan
čiu ku ni gu. An tra ver tus, ne pri klau so mo je 
Lie tu vo je jau ėmė ras tis spe cia lių lei di nių 
baž ny ti niams cho rams, tad bu vo kuo rem
tis. Jis ti kė ję sis, kad at ga vus Ne pri klau so
my bę baž ny ti niai cho rai ap skri tai at si gaus, 
kad jų me ni nis ly gis ge ro kai pa kils, ta čiau 
dau ge lis taip ir li ko vien per Mi šias gie dan
čiais cho rais. 

Bendradarbiai
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 Jė zui tų baž ny čio je su si bū ręs ko lek ty
vas, vie ni jan tis iš si la vi nu sius, ne ma žą gy
ve ni mo ir veik los pa tir tį tu rin čius žmo nes, 
ne pa si ten ki no tik gie do ji mu baž ny čio je. 
Nors ir pa ren gė tai, kas pri va lu baž ny čios 
cho rui, – Mi šias Ve ly koms, Ka lė doms, 
įvai rioms li tur gi nėms šven tėms, su si pa
ži no su ga vė nios, Di džio sios sa vai tės 
apei go mis, iš mo ko gie do ti li ta ni jas, – bet 
kar tu nu ta rė įsi trauk ti ir į Kau no mies to 
mu zi ki nį gy ve ni mą. „Pra dė jo me mo ky tis 
Dai nų šven tės re per tu a rą ir nuo pat pra
džių da ly va vo me vi so se ne pri klau so mos 
Lie tu vos Dai nų šven tė se. Rū pi no mės ir 
kon cer ti ne veik la. Pa ren gė me pro gra mą 
žy maus par ti za ni nio ju dė ji mo da ly vio 
Juo zo Vit kausKa zi mie rai čio šimt me čiui, 
da ly va vo me įvai riuo se po eto Ber nar do 
Braz džio nio mi nė ji muo se bei jo lai do tu
vė se. Mū sų ne pa li ko nuo ša ly je ir pa sau lio 
mu zi kos gy ve ni mo įvy kiai, žy mių kom po
zi to rių Šu ber to, Bortnianskio ir Mo car to 
ju bi lie ji nių su kak čių mi nė ji mai. Kom
po zi to riaus Šu ber to 200 me tų ju bi lie jui 
pa ren gė me spe cia lią pro gra mą ir drau ge 
su ki tais pa sau lio at li kė jais jos ap ra šą 
nu siun tė me į Šu ber to mu zie jų Vie no je“, –  

svar biau sius cho ro veik los įvy kius to liau 
var di ja jo va do vas A. Mi šei kis.
 Cho rui su tvir tė jus at si vė rė Va ka rų pa
sau lis, nes baž ny ti niai cho rai iš Lie tu vos 
čia dar te be bu vo nau jie na. Itin cho ris tams 
įsi mi nė pir mo ji iš vy ka į Miun che ną, kur 
juos glo bo jo vie tos jė zui tai, su tei kę ga li
my bę pa gie do ti vi so se di džiau sio se Miun
che no baž ny čio se. Vo kie čiams cho ras taip 
pa ti ko, kad jų pa au ko tų pi ni gų be veik 
pa ka ko ki tai iš vy kai į už sie nį, kur vė liau 
kon cer tuo ta ne kar tą. Gie do ta Gra co mies
te Aust ri jo je, kur cho ras vi suo met la bai 
gra žiai pri ima mas, Vie no je, Zalc bur ge, 
Štut gar te, Ins bru ke, Pa ry žiu je, ke liau ta 
į Ita li ją, Is pa ni ją, Por tu ga li ją. Ke lio nė se 
dėl nak vy nės pa pras tai su si ta ria ir ki to kią 
or ga ni za ci nę pa gal bą su tei kia jė zui tai, 
pa si tel kę sa vo Drau gi jos na rius įvai rio se 
ša ly se. „O mes sa vo ruož tu sten gia mės 
pro pa guo ti Lie tu vos jė zui tų mu zi ki nį pa li
ki mą. Pa vyz džiui, kon cer tuo da mi vi sa da 
at lie ka me t. Be ne dik to An druš kos gies mių, 
pa aiš kin da mi, kad jis – ne tik pir ma sis 
lie tu vis jė zui tas, daug pri si dė jęs at ku
riant Drau gi ją Lie tu vo je, bet ir mu zi kas, 
gy ve ni mą bai gęs kaip Si bi ro kan ki nys. 

Minint choro 10metį su tėvais jėzuitais G. Vitkumi (kairėje) ir S. Kazėnu. 
Choro vadovas A. Mišeikis – centre, seniūnas R. Kavaliauskas – antroje eilėje pirmas iš kairės
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T. An druš kos kū ri niai tar pu ka ry je bu vo 
dau ge lio at lie ka mi, gies mės pa pli tu sios 
po vi są Lie tu vą. Da bar jas pri tai ko me 
cho rui. Į sa vo pro gra mą esa me įtrau kę 
ir ke le tą kom po zi to riaus jė zui to Bru no 
Mar kai čio kū ri nių. Lie tu vo je jis prak tiš
kai ne ži no mas, nors iš tie sų bu vo ga bus 
mu zi kas, bai gęs kon ser va to ri ją Nau jo jo je 
An gli jo je, ne ma žai kū ręs. Esa me iš mo kę 
ke le tą gies mių, prieš šimt me čius gie do tų 
Kra žių jė zui tų ko le gi jo je, mat čia ka dai se 
bu vo la bai tur tin gas mu zi ki nis ar chy vas. 
Da bar jis per ga ben tas į Vil nių. Mu zi ko lo gė 
Jū ra tė Tri lu pai tie nė jį iš ty ri nė jo ir pa ra šė 
moks li nį dar bą apie Kra žių jė zui tų mu zi ki
nę veik lą. Aiš ku, nebū da mi  pro fe sio na lai, 
ne ga li me at lik ti pa čių su dė tin giau sių kū ri
nių, ta čiau kai ku riuos vis dėl to „įvei kė me“ 
ir mi nint Kra žių ko le gi jos ju bi lie jų at li ko
me, – įvai riu cho ro re per tu a ru di džiuo ja si 
A. Mi šei kis. – Be to, mes, kaip ir jė zui tai, 
vi sa da ir vi sur pri si me na me šv. Ka zi mie
rą. Mū sų re per tu a re – ai bė gies mių, skir tų 
mū sų šven ta jam. Kur tik tai nu va žiuo ja me, 
vi sur sten gia mės pa gie do ti ką nors skir tą 
jam. Per At ve ly kį cho ras vėl vyks ta į Aust
ri ją, ten pa mi nė si me ir šv. Ka zi mie rą, ir  
t. An druš kos gies mių pa gie do si me.“
 Per nai gruo džio 3 d. Šv. Pran ciš kaus 
Ksa ve ro šven te bai gė si Jė zaus Drau gi jos 
ju bi lie ji niai me tai. Į Kau ną ta pro ga rin ko si 
pro vin ci jos jė zui tai, o cho ris tai ju bi lie jų 
pa mi nė jo spe cia lia pro gra ma ir kar tu su 
Vil niaus šv. Ka zi mie ro baž ny čios cho ru at
lik o him ną šv. Pran ciš kui Ksa ve rui. Be veik 
kas met ko vo 4ąją tra di ciš kai vyks ta ma į 
Vil nių pa gie do ti per Mi šias Šv. Ka zi mie ro 
baž ny čio je – tai tar si cho ro ata skai ta už 
pra ėju sius me tus.
 Pa tiems cho ris tams la biau siai at min tin 
įstri gęs cho ro veik los 10me čio mi nė ji mas, 
kai pa si klau sy ti ju bi lie ji nio kon cer to pri gu
žė jo pil na Kau no ku ni gų se mi na ri jos sa lė. 
„Ka dan gi kon cer tą pa vy ko įra šy ti, iš lei
do me kom pak ti nę plokš te lę, ku ri grei tai 
pa skli do ne tik po Lie tu vą – ją pla ti na me 

vi sur, kur tik va žiuo ja me. Pa do va no jo me 
ir Kau no mies to bib lio te kai, tad mū sų 
me ni nė veik la jau įam žin ta, – to liau pri
si mi ni mais da li ja si cho ro va do vas. – Be 
to, ak ty viai ben dra dar biau ja me su kom
po zi to riu mi, trem ti niu ir li te ra tu An ta nu 
Pau la vi čiu mi. Esa me įra šę jo su kur tos 
mu zi kos, ir re li gi nės, ir pa sau lie ti nės. Per 
16 gy va vi mo me tų iš lei dome net tris kom
pak ti nes plokš te les, kas baž ny čios cho rui 
yra ne ma žai.“ 
 Kau no jė zui tų baž ny čios cho ras dau
ge liui pa žįs ta mas ne vien iš įra šų – cho
ris tai kas met gie da per at lai dus Ši lu vo je, 
be to, yra iš va ži nė ję ko ne vi są Lie tu vą ir 
gie do ję per Mi šias dau ge ly je baž ny čių. 
„Tai, su pran ta ma, nu le mia as me ni niai 
ry šiai ir mū sų pa čių ini cia ty va – vie nas 
cho ris tas no ri pa si kvies ti cho rą į sa vo 
gim tą ją pa ra pi ją, ki tas bi čiu liau ja si su 
ku rios nors pa ra pi jos kle bo nu, tre čią 
do mi na pa ra pi jos is to ri ja, ne to lie se esan
čios lan ky ti nos vie tos. Gie do ji mu per 
Mi šias ne ap si ri bo ja me – pa ben drau ja me 
su pa ra pi jie čiais, o pa ke liui ap lan ko me 
žy mes nes vie tas. Vie nas mū sų cho ris tų 
iš anks to pa ren gia marš ru tą, nu ma ty da
mas lan ky ti nas vie tas, – va do vą pra tę sia 
cho ro se niū nas Rū te lis Ka va liaus kas. –  
Lankėme Žemaitiją, Telšiuose su vysk.  
A. Vaičiumi prisiminėme krikščionybės 
kelią į šį kraštą, giedojome vysk. M. Va 
lančiaus sostapilyje – Varniuose. O Vil niu
je esa me gie do ję ir Ka ted ro je bei Die vo 
Gai les tin gu mo šven to vė je.“
 Cho ris tai no rė tų tęs ti už si mez gu sį 
ben dra vi mą ne tik su Vil niaus šv. Ka zi
mie ro baž ny čios cho ru. Kau no pa ra pi jų 
cho rams jie siū lė, su da rius gra fi ką, per 
me tus pa gie do ti vi so se baž ny čio se. Tai 
pa į vai rin tų ir cho rų veik lą, ir pa gy vin tų 
pa ra pi jų gy ve ni mą. Kol kas Jė zui tų baž ny
čios cho ras bu vo ap si kei tęs tik su Ši lai nių 
pa ra pi jos cho ru. Po šių „mai nų“ su ren gė 
cho rų po pie tę, ku rio je t. Ka zi mie ras Amb
ra sas pa pa sa ko jo apie ke lio nę nuo Kry žių 
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kal no į Šven tą ją Že mę. To kie su si ti ki mai 
vi siems pra ple čia aki ra tį.
 Nors dau gu ma cho ris tų ti kė ji mo pa
grin dus ga vę jau nys tė je, giedoda mi baž
ny čios cho re ta po re li giš kai bran des ni 
ir są mo nin ges ni. Jie džiau gia si, kad yra 
su si bū rę bū tent pas jė zui tus, ku rių veik la 
ne ap si ri bo ja vien baž ny čia – čia vyks ta 
įvai rūs ren gi niai, bu ria si ben druo me nės. 
„Esa me net tru pu tį iš pai kin ti, kad tu ri me 
ga li my bę ben drau ti su to kiais žmo nė mis, 
kaip pro vin ci jo las t. Al do nas Gu dai tis,  
t. Gin ta ras Vit kus, t. Lion gi nas Vir ba las. 
O t. Le o nar dą Jag mi ną mes lai ko me tie
siog cho ro dva sios tė vu, va di na me jį sa vo 
ka pe lio nu. Jis vi sa da no riai ben drau ja su 
cho ris tais, at sa ko į mums rū pi mus dva si
nius klau si mus. Tra di ciš kai vi sa da su si tin
ka me prieš Ka lė das ir Ve ly kas. Tai mū sų 
žmo nes džiu gi na ir dėl to jie mėgs ta ši tą 
baž ny čią, į ku rią su va žiuo ja iš vi sų mies
to pa kraš čių. Gal būt ir ša lia jų na mų yra 
baž ny čia, bet jie čia pri pra to ir ne be no ri 
keis ti nei ko lek ty vo, nei dva si nės ap lin
kos“, – aiš ki na va do vas. 
 „Da ly va vi mas baž ny čios cho re – tar
si ato kvė pis po vi sų dar bų. Nors kar tais 
re pe ti ci jos bū na ir sun kios, bet po Mi šių 
jau tie si pa ky lė tai. Re pe ti ci jų gra fi kas 
sa vo tiš kai su tei kia re ži mą ir gy ve ni mui, 
jų imi lau kti. Lau ki, ka da ga li ma bus vėl 

su ei ti, su si tik ti su ben dra min čiais. Ypač 
sma gu per Šv. Ce ci li jos šven tę, kai su si ren
ka cho ras ir vi si Kau ne dir ban tys jė zui tai. 
Po ben drų pie tų ap ta ria me pra ėju sių me tų 
dar bus, nu ma to me ateities pla nus. Jė zui tų 
baž ny čia nė ra pa ra pi nė, ta čiau ben druo me
nė jo je yra ir mes esa me ak ty vi jos da lis. 
Į šią ben druo me nę įtrau kia me ir sa vo ar ti
muo sius“, – tę sia cho ro se niū nas R. Ka  
va liaus kas.
 „Ka dan gi Ku lau tu vo je jė zui tai tu ri 
re ko lek ci jų na mus, ne kar tą ir mes juo se 
il sė jo mės, pra lei do me ke le tą re ko lek ci jų 
die nų kar tu su šei mo mis. Tuo met mums 
ypač pa de da t. Vy tau tas Mer kys – la bai kuk
lus žmo gus, bet di džios dva sios ku ni gas, jo 
nuo pel nai dir bant Uk rai no je tik rai dar ne 
vi siems ži no mi. Esa me jė zui tų tal ki nin kai 
kaip mu zi ki nis ko lek ty vas, o jie mums pa de
da re li gi niu švie ti mu, dva si niu ug dy mu“, –  
pa pil do A. Mi šei kis.
 Va do vas jau 36 me tus yra Kau no vals
ty bi nio cho ro ant ra sis di ri gen tas bei dės to 
Lie tu vos mu zi kos aka de mi jos Kau no fa kul
te te, yra Cho ri nio dai na vi mo ir pe da go gi kos 
ka ted ros do cen tas. Nors veik los ne trūks ta, 
bet, anot jo, dar bas su Šv. Pranciškaus Ksa
vero baž ny čio s choru jam labai mielas – tai 
sa vo tiš ka duok lė tau ti niam ir re li gi niam 
žmo nių ug dy mui, su kau pu sugrįž tanti 
kiekvienam.

Choro išvyka 
į Kulautuvą...
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 Ko vo 25 d., sek ma die nį, po sve tin
gu jė zui tų na mų sto gu – Šv. Ka zi mie ro 
baž ny čios var pi nė je – įkur tu ves at šven tė 
Iš si sky ru sių jų sie lo va dos cen tras „Ben
dra ke lei viai“. Švie sias, jau kias, ką tik 
su re mon tuo tas pa tal pas – nau juo sius „Ben
dra ke lei vių“ na mus – pa šven ti no ir vi sa, 
kas čia vyks ta, pa lai mi no da bar ti nis šios 
ben druo me nės ka pe lio nas t. Sta sys Ka zė
nas, šil tą ir pa lai kan tį žo dį ta rė įkur tu vė se 
da ly va vęs jė zui tų pro vin ci jo las t. Al do nas 
Gu dai tis. Cen tro va do vai ir ki ti kal bė ju sie ji 
ta rė pa dė kos žo džius Vieš pa čiui, „Ben dra
ke lei vių“ rė mė jams, glo bė jams, bi čiu liams, 
vie ni ki tiems... Ai dė jo šlo vi ni mo gies mės, 
iš šir džių gy vai lie jo si mal da, šį cen trą 
lan kan tys žmo nės skai tė sa vo kū ry bos 
ei les, nau jos pa tir ties įkvėp tas im pre si jas, 
dai na vo lop ši nes, ro man sus, su ren gė sa vo 
kū ry bos fo to gra fi jų ir jas pa ly din čių teks tų 
pa ro dą, pa puo šu sią ni šas il go je laip ti nė je ir 
pra si tę su sią skliau tuo tuo se, po pie čio sau lės 
gel to nio nu žer tuo se kam ba riuo se... Vai kai 
taip pat ne slė pė sa vo ta len tų: gro jo vio lon če
le, kan klė mis, skai tė sa vo kū ry bos pa sa ką... 
To kie va ka rai, te gul ir ka me ri niai, ben druo
me nė je jau tam pa tra di ci ja, nes nau jai sa vo 

„Ben dra ke lei viai“ 
at ke lia vo pas jė zui tus

ver tę Die ve at ra dęs žmo gus pra de da pa žin ti 
ir sa vo do va nas, ku rių, vie no kių ar ki to kių, 
kiek vie nas tu ri me.
  „Ben dra ke lei viai“ bu vo pa ti pir mo ji 
ir vie nin te lė Lie tu vo je or ga ni za ci ja, kryp
tin gai, nuo sek liai ir kva li fi kuo tai be si sten
gian ti pa dė ti sky ry bų kri zę iš gy ve nan tiems 
žmo nėms. Jos įsi kū ri mas po vie nu sto gu su 
jė zui tais nė ra at si tik ti nis da ly kas. „Ben dra ke
lei vių“ įstei gė jas ir dva sios va do vas yra jė
zui tas t. An ta nas Sau lai tis, ku rio dar bą, jam 
iš vy kus iš Lie tu vos, tę sia t. Sta sys Ka zė nas. 
Sie lo va di nė „Ben dra ke lei vių“ kryp tis nuo 
pat pra džių bu vo ir te bė ra ig na ciš ka sis dva
sin gu mas, mus pa sie kian tis per tė vų jė zui tų 
sie lo va dą, per jė zui tų įsteig to Gy ve ni mo ir 
ti kė ji mo ins ti tu to pro gra mas, ku rias bai gia 
cen tro va do vai, bei ig na ciš ką sias re ko lek
ci jas, ku rio se jie da ly vau ja kar tu su gru pių 
na riais. 
 Ši be si ku rian ti, be si ple čian ti, gy ve ni mo, 
kad ir įski lu sio, pil nat vę ir ver tę tei gian ti 
ben druo me nė skai čiuo ja jau šeš tus me tus. 
Da bar ti nių „Ben dra ke lei vių“ veik la pra si
dė jo 2001 m. prie Aka de mi nės sie lo va dos 
cen tro ir kar tu su da bar JAV gy ve nan čiu  
t. A. Sau lai čiu bu vo ini ci juo ta psi cho lo gės 
doc. dr. Ra sos Bie liaus kai tės bei tuo me ti nio 
ka ta li kų mėn raš čio „San do ra“ vy riau sio
sios re dak to rės, sie lo va di nin kės El vy ros 
Ku čins kai tės. Šie žmo nės su si bū rė tam, kad 
rem da mie si už sie nio ša lių pa tir ti mi pa dė tų 
sky ry bas iš gy ve nu siems žmo nėms įveik ti 
kri zę, jos su kel tus psi cho lo gi nius bei so cia
li nius padarinius, grįž ti į visa ver tį gy ve ni mą 
ir pri im ti nau ją šei mos si tu a ci ją. Iki šių me tų 
pra džios gru pės rin ko si Varg die nių se se rų 
įkur tuo se Kry žiaus na muo se, ku riuo se bu vo 
pui kios są ly gos dar bui. Ta čiau cen tro veik la 

    dai	va	Be	liū	nie	nė

Þmogus kely
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plė tė si, gru pių dau gė jo ir 2004 m. at ski ru 
ju ri di niu „vie ne tu“ ta pęs Iš si sky ru sių jų sie
lo va dos cen tras „Ben dra ke lei viai“ su vi sais 
sa vo už mo jais jau ne be til po anks tes nė se pa
tal po se. Į cen tro veik lą įsi trau kė vis dau giau 
žmo nių: kva li fi kuo tų psi cho lo gų, sie lo va di
nin kų, taip pat šiai tarnystei pasirengusių 
sa va no rių, bai gusių įvai rius Gyvenimo ir 
tikėjimo instituto or ga ni zuo ja mus kur sus, 
at li kusių re ko lek ci jas. „Ben dra ke lei vius“ 
glo bo ja ir Eu cha ris ti nio Jė zaus se se rys, da
ly vau ja me jų ren gia mo se re ko lek ci jo se. 
 „Ben dra ke lei viai“ siū lo ke lis iš ėji mo iš 
sky ry bų kri zės eta pus. Pir ma ja me da li ja ma
si sky ry bų pa tir ti mi gru pė je – įver ti na ma 
esa ma būsena, įvar di ja mi jaus mai, nau ja 
si tu a ci ja, san ty kiai su vai kais, bu vu siu su
tuok ti niu, jo šei ma, ar ti mai siais ir drau gais, 
žvel gia ma į at ei ties per spek ty vą. Ant ro jo, 
sie lo va di nio eta po, pa rem to dva si nė mis pra
ty bo mis kas die nia me gy ve ni me, tiks las –  
pa dė ti žmo gui at gau ti sa vi ver tę ir pa si ti kė ji
mą sa vi mi bei ki tais, at kur ti ar stip rin ti ry šį 
su Die vu, pa ly dė ti jį ieš kant nau jos sa vo 
ta pa ty bės ir ti kė ji mo. Ši pro gra ma skir ta ti
kin tiems žmo nėms, bet ją ren ka si ir ti kė ji mo 
dar ne pa ži nę. Ji pa pil do ma ig na ciš ko mis 
sa vai tės re ko lek ci jo mis, 2–3 sa vait ga lių 
dva si niais su si tel ki mais (daž niau siai Bal t
riš kė se, Za ra sų r., pas Ti be ria dos ben druo
me nės bro lius) bei šei mų va sa ros sto vyk la. 
Kiek vie nas „Ben dra ke lei vių“ gru pės na rys 
tu ri ga li my bę pa si nau do ti as me ni nio dva
si nio pa ly dė to jo ar psi cho lo go pa gal ba. 
Sie lo va di nis eta pas la bai efek ty vus – ne 
vie nas į pro gra mą įsi trau kęs žmo gus kaip 
tik tuo met iš gy ve no gi lų dva si nį at si ver ti mą 
ir es mi nį pri si kė li mą.
 Mū sų veik lą ly di ir įvai riai be si reiš kian
tis ne for ma lus ben druo me nės gy ve ni mas: 
iš vy kos, su si ti ki mai, kar tu šven čia mos šven
tės, ka me ri nės fil mų per žiū ros, kū ry bi niai 
va ka rai, pa gal ba tal ki nant vie ni ki tiems. 
Per me tus su ren ka mos ke tu rios nau jos gru
pės: miš rios, vai kų, yra bu vu sios dvi vy rų 
gru pės. Kar tu tę sia mos sie lo va di nės pro gra

mos anks tes nių gru pių na riams, žmo nės 
bi čiu liau ja si, at si ve ria, ran da čia jau kius, 
vie nos Dva sios vie ni ja mus na mus. To dėl 
tą ko vo sek ma die nį pa si džiaug ti įkur tu vė
mis ir vie ni ki tais su si rin ko gau sus bū rys 
per tuos me tus šir dį čia su si šil džiu sių ir 
po skau džios pa tir ties džiaug tis gy ve ni mu 
pri si kė lu sių žmo nių. 
                                                                     
                                               

Šven ti nės įkur tu vių 
aki mir kos. Dai va 

Beliūnienė sė di kai rė je. 
As tos Jo vai šie nės nuotr.

Þmogus kely
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 Kai 1983 m. 33io ji ge ne ra li nė kon
gre ga ci ja ge ne ra li niu Jė zaus Drau gi jos 
vy res niuo ju rin ko t. Ped ro Aru pės įpė di nį, 
kai ku rie jė zui tai ma nė, kad paties šv. Ig
na co nu ma ty ta rin ki mų tvar ka nesiū lant 
ga li mų kan di da tų jau ne ati tin ka šių die nų 
de mo kra tijos sam pra tos. Ta čiau po to, kai 
t. Pe te ris Han sas Kol ven ba chas bal sų dau
gu ma jau pir ma ja me rin ki mų ra te bu vo 
iš rink tas ge ne ra li niu vy res niuo ju, to kių 
min čių ne be ki lo. Kaip iš tie sų ren ka mas 
ge ne ra li nis Jė zaus Drau gi jos vy res ny sis?
 Vi sas svar biau sias nuo ro das rin ki mams 
ga li ma ras ti VI II ir IX Jė zaus Drau gi jos 
Kon sti tu ci jų da ly se. Apie ren ka mo jo 
as me ni nes sa vy bes ten pa sa ky ta: tai tu ri 
bū ti žmo gus, mal da ir vi sais sa vo dar bais 
su si vie ni jęs su Die vu. Jis tu ri gy ven ti pa
vyz din gai: my lė ti ar ti mą, su ge bė ti nu si že
min ti, bū ti tie sus; kai rei kia – griež tas ir 
ge ras, drą sus ir kan trus. Jis tu ri su ge bė ti 
tei sin gai spręs ti, bū ti rū pes tin gas ir uo lus, 
svei kas ir tin ka mo šioms pa rei goms ei ti 

 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 35-oji. Kon gre ga ci ja yra aukš čiau sia Drau-
gi jos val dy mo ins ti tu ci ja, ga lin ti pa keis ti ar ba pa pil dy ti Drau gi jos Kon sti tu ci jas. 
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 da bar ti nis Drau gi jos ge ne ro las t. Pe te ris Han sas Kol ven ba chas 
ki tą met mi nės sa vo 80-me tį, jis pa siū lė, kad bū si mo ji kon gre ga ci ja iš rink tų ir nau-
ją ge ne ra li nį vy res nį jį.  O kaip rinkimai vyks ta, su ži no site per skai tę šį ra ši nį.

 

Kaip jė zui tai ren ka 
sa vo ge ne ra li nį vy res nį jį

am žiaus. Kruopš čiai ap svars tęs vi sus „už“ 
ir „prieš“, Ig na cas nu spren dė, kad ge ne ra
li nis vy res ny sis tu rė tų bū ti ren ka mas iki 
gy vos gal vos. 
 Rin ki mų tei sę tu ri aukš čiau sio ji Drau
gi jos va do va vi mo ins tan ci ja – Ge ne ra li nė 
kon gre ga ci ja, ku rią su da ro at ski rų pro
vin ci jų ir re gio nų, į ku riuos su skirs ty ta 
Drau gi ja (šiuo me tu jų yra 89), at sto vai bei 
tie Drau gi jos na riai, ku rie pri va lo kon gre
ga ci jo je da ly vau ti dėl sa vo už ima mų pa rei
gų. Pro vin ci jų ir re gio nų at sto vų skai čius 
pri klau so nuo na rių skai čiaus – vi du ti nė 
pro vin ci ja be pro vin ci jo lo į kon gre ga ci ją 
siun čia dar vie ną ar du pro vin ci jos na rius, 
ku rie iš ren ka mi pro vin ci jos kon gre ga ci jo
je. Iš vi so į Ge ne ra li nę kon gre ga ci ją su si
ren ka apie 200 jė zui tų.
 Pa pras tai Ge ne ra li nė kon gre ga ci ja ren
ka si Ro mo je, Jė zaus Drau gi jos ge ne ra li nės 
ku ri jos na muo se. Pra džio je pa siun čia ma 
de le ga ci ja į Va ti ka ną pra šy ti po pie žiaus 
pa lai mi ni mo kon gre ga ci jai, ypač ge ne ra li

ul	rich	rho	de,	SJ
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nio vy res nio jo rin ki mams. Kon gre ga ci jos 
dar bas pra si de da nuo dug nia Drau gi jos pa
dė ties ir svar biau sių pro ble mų ap žval ga.
 Pa si reng ti rin ki mams skir tos ke tu rios 
die nos, ne ofi cia liai va di na mos murmura
tiones (šnabž de siai). Tuo me tu su si kaupę 
kon gre ga ci jos da ly viai tu ri ga li my bę 
rink ti in for ma ci ją apie tuos, ku rie at ro do 
tin ka mi ge ne ra li nio vy res nio jo pa rei goms, 
klau si nė ti vie nas ki to ir per žiū rė ti ku ri jo je 
sau go mas ga li mų kan di da tų as mens  by las. 
Ta čiau nie kas ne ga li bruk ti ki tiems sa vo tu
ri mos in for ma ci jos, agi tuo ti „už“ ar „prieš“ 
ką nors, nie kam ne va lia siū ly ti sa vo kan
di da tū ros. Ren ka mi ga li bū ti vi si pa sau lio 
jė zui tai, da vę ke tu ris iš kil min gus pro fe sų 
įža dus. Kon gre ga ci jo je ne da ly vau jan tys 
jė zui tai Ge ne ra li nę kon gre ga ci ją ra gi na mi 
pa ly dė ti mal da. 
 Rin ki mų die na pra de da ma šv. Mi šio
mis mel džiant Šven to sios Dva sios pa 
galbos. Pas kui vi si su si ren ka rin ki mų sa
lė je, dar ga lu ti nai neap si spren dę, už ką 
bal suos. Po him no VeniCreatorSpiritus 
ir trum pos įžan gi nės kal bos kon gre ga
ci jos na riai ty lo je mel džia si. Jei pir mu 

Vieš	pa	tie,	sa	vo	ap	vaiz	da	Tu	ve	dei	šven	tą	jį	ig	na	cą	įsteig	ti	Jė	zaus	drau	gi	ją.	mel-
džia	me,	tur	tink	ją	šir	dies,	pro	to	ir	dva	sios	do	va	no	mis.	da	ryk	mus	vie	na	Ta	vy	je	
šven	tu	mu	ir	mei	le,	kad	ga	lė	tu	me	įžvelg	ti	Ta	vą	ją	va	lią	ir	ją	iš	tver	min	gai,	iš	ti	ki-
mai	vyk	dy	ti.	To	pra	šo	me	per	Vieš	pa	tį	Jė	zų	Kris	tų,	Ta	vo	Sū	nų,	ku	ris	su	Ta	vi	mi	

ir	Šven	tą	ja	dva	sia	gy	ve	na	ir	vieš	pa	tau	ja	per	am	žius.	amen.

bal sa vi mu ge ne ra li nis vy res ny sis bal sų 
dau gu ma ne iš ren ka mas – o šiais lai kais 
to kia ga li my bė dėl kon gre ga ci jos na rių 
skai čiaus yra dau giau te ori nė, – vyks ta 
slap tas bal sa vi mas. Ati duo da mas sa vo 
bal są kiek vie nas na rys tu ri pri siek ti: „Su 
pa gar ba liu di nin ku kvie čiu Vieš pa tį Jė zų, 
ku ris yra am ži no ji iš min tis, kad aš ren ku 
Drau gi jos ge ne ra li nį vy res nį jį, ku ris yra 
tin ka miausias neš ti šią naš tą.“
 Rin ki mai lai ko mi įvy ku siais, kai kas 
nors su ren ka ab so liu čią bal sų dau gu mą. 
Jei iš pir mo kar to ne pa vyks ta, ren ka ma iš 
nau jo, bet tik iš tų kan di da tų, ku rie anks tes
nia me rin ki mų ra te ga vo bent vie ną bal są. 
Pa sie kus bal sų dau gu mą, iš rink ta sis tam pa 
ge ne ra li niu vy res niuo ju, trum pai va di na
mas ge ne ro lu, ir rin ki mų re zul ta tų pa neig ti 
jis ne ga li. Be to, Drau gi jos Kon sti tu ci jo se 
pa ra šy ta, kad vi si kon gre ga ci jos na riai tu ri 
iš reikš ti jam pa gar bą. 
 Rin ki mai už bai gia mi ben dra TeDeum 
mal da. 

iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	
min	dau	gas	ma	li	naus	kas,	SJ	
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 2006 m. lap kri čio 30 d., su lau kęs 84 me tų, 
Kau no jė zui tų na muo se mi rė br. Sta nis lo vas Peč
ke vi čius. 
 Br. Sta nis lo vas gi mė Da siu nų kai me, Kė dai
nių rajone. Au go su dviem jau nes niais bro liais 
Ro ber tu ir Jo nu, dir bo tė vų ūky je. Į nau jo ky ną Pa
gry žu vy je, ku riam tuo me tu va do va vo t. Pau lius 
Biog ne ris, įsto jo 1939 m. ba lan džio 1 d. Pas ku ti
niuo sius jė zui to įža dus da vė 1956 m. lap kri čio  
1 d. Auš ros Var tų kop ly čio je Vil niu je.
  Ka dan gi nuo jau nu mės bu vo pra tęs prie že
mės dar bų ir juos mė go, Pa gry žu vy je dir bo dar
ži nin ku, so di nin ku, gė li nin ku, pri žiū rė jo bi tes. 
Už da rius vie nuo ly ną, tre jus me tus dir bo Vil niaus 
so di nin kys tės tech ni ku me. Pas kui 10 me tų bu vo 
Auš ros Var tų kop ly čios zak ris ti jo nas, taip pat 
gie do jo kop ly čios cho re, rū pi no si jos puo šy ba.
 1964–1965 m. br. Sta nis lo vas – Vil niaus 
far ma ci jos fab ri ko dar bi nin kas, 1968–1969 m. –  
Vil niaus in fek ci nės li go ni nės so di nin kas, 1969–
1982 m. Vil niaus mies to ap žel di ni mo sky riaus 
gė li nin kas. 1982 m. iš ėjęs į pen si ją, at si dė jo baž
ny čių puo šy bai – ren gė va di na muo sius Ve ly kų 
kars tus ir Ka lė dų pra kar tė les. Iš vi so pa da rė per 
40 to kių de ko ra ci jų. Net eks kur si jon į Kry mą 
bu vo iš vy kęs, kad pa ma ty tų, kaip iš tie sų au ga 
pal mės... 
 Nuo 1999 m. br. Sta nis lo vas gy ve no Kau ne, 
drau ge su ki tais vy res nio am žiaus jė zui tais mels
da ma sis už Baž ny čią ir Drau gi ją. Ta čiau ir čia 
ne pa mir šo sa vo po mė gių – pri žiū rė jo se no lių 
gy ve na mo ket vir to jo na mų aukš to gė les, puo šė 
namų kop ly čią.
 Am ži no jo po il sio at gu lė Kau ne, Pet ra šiū nų 
ka pi nė se, ša lia ki tų jė zui tų.

.

sTA nis lo vAs 
Pečkevičius,sJ

In memoriam
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Nauji leidiniai

Da vid Lons da le
AKyS – mA Ty TI, AU SyS – GIR Dė TI
Įva das į ig na ciš ką jį dva sin gu mą

Iš lei do Jė zui tų eko no mo tar ny ba,
iš an glų k. ver tė Jū ra tė Bie liaus kai tė

 Ši kny ga ne tu rin čius spe cia lių ži nių mąs lius ir be si do min
čius krikš čio nis turėtų įves ti į gy vą krikš čio niš ką ją mo ki nys tę, 
sie ja mą su Ig na co Lo jo los var du. Ta čiau kal bė da mi apie Ig na co 
dva sin gu mą gal vo je tu ri me ne tik jė zui tiš ką, nes jė zui tiš kas ir 
ignaciš kas dva sin gu mai nė ra vi siš kai ta pa tūs. Jė zaus Drau gi ja 
ir jos gy ve ni mas – sa vi tas Ig na co dva sin gu mo įkū ni ji mas, vie na 
iš jo for mų. Jis pra noks ta jė zui tiš ką jį ir yra fun da men ta les nis. 
Kaip at ski ra me lo di ja ar na tų ei lu tė ga li virs ti dai nos pos mu ar 
aran žuo ta ir per keis ta or kest ruo te, taip ir Ig na co dva sin gu mas yra 
ori gi na li me lo di ja, o jė zui tų – vie na iš jos „aran žuo čių“. No rint 
gy ven ti pa gal ig na ciš ką jį dva sin gu mą ne bū ti na tap ti jė zui tu. 

 Šian die nė pa tir tis sa ko, kad nors dau
ge lis pa sau lie čių pri ta ria krikš čio niš ka jai 
Ig na co mo ki nys tei, tu ri abe jo nių dėl apaš
ta li nės mi si jos. Aiš ku, jie ne ma no, kad to 
ne rei kia, bet dau gu mai žmo nių apaš ta li nė 
mi si ja at ro do ne įma no ma. Ky la klau si mai: 
kaip aš, bū da mas (a) šei mos, ku ria tu riu 
rū pin tis, tė vas ar mo ti na, ga liu iš vi sos 
šir dies at si dė ti apaš ta li nei tar ny bai ir taip 
da ly vau ti Baž ny čios mi si jo je, kaip da ly va
vo Ig na cas ir jo bi čiu liai? [...]
 Klai din ga ma ny ti, kad Baž ny čios mi si ja 
yra tik ar vien hie rar chi jos (ir vie nuo lių, 
kaip ko op tuo tų na rių) rū pes tis. No rė čiau 
pa brėž ti, kad Baž ny čios mi si ja yra vi sos 
Die vo tau tos ko lek ty vi nė ir in di vi du a li 
mi si ja. Tai yra liu di ji mas, kaip Ge ro ji Die
vo Nau jie na įkū ni ja ma iš ga nin gu Jė zaus 
gy ve ni mu, mir ti mi ir pri si kė li mu, „šia pa
slap ti mi, ku ri da bar per Dva sią at skleis ta jo 
šven tie siems apaš ta lams ir pra na šams“ (Ef 
3, 5). Vi si pa krikš ty tie ji krikš čio nys yra pa
šauk ti vyk dy ti šią mi si ją liu dy da mi Ge rą ją 
Nau jie ną ten, kur Die vas juos įkur di no, ir 
ei ti to liau tuo ke liu, ku riuo, jų su pra ti mu, 
juos ve da Dva sia. Dau gu mai pa sau lie čių 

tai reiš kia liu dy ti Ge rą ją Nau jie ną ir Die
vo ka ra lys tę šei mos gy ve ni me, dar be, tarp 
drau gų ir to mis so cia li nė mis, po li ti nė mis 
ir eko no mi nė mis ap lin ky bė mis, ku rio se 
jie yra at si dū rę. Sa vai me su pran ta ma, kad 
dau ge liu at žvil gių ši mi si ja ski ria si nuo 
vie nuo lių ir ku ni gų mi si jos, ta čiau tai nė ra 
pra stes nė ar ma žiau įpa rei go jan ti tar ny ba; 
tai nė ra ir „pa sau lie ti nis“ pa šau ki mas, 
ku rį rei kė tų pri pil dy ti spe ci fiš kes nės „sak
ra li nės“ mi si jos. Vi sos mi si jos ir tar ny bos 
Die vo ka ra lys tė je yra svar bios, vi ena ki tą 
pa pil dan čios ir kiek vie na sa vaip Die vui 
tei kian ti šlo vę. [...]
 Iki mū sų die nų iš li ko daug Ig na co laiš
kų pa sau lie čiams, vy rams ir mo te rims, 
ypač tu rė ju siems po li ti nę ir fi nan si nę įta ką 
vi suo me nė je. Kar tais laiš kuo se jis pa tar da
vo, kaip mels tis ir ką skai ty ti, taip pat ra gin
da vo do rai nau do tis sa vo tur tais, pa dė ti mi 
ir val džia. Jis re mia si tuo, ką įsi vaiz da vo 
esant krikš čio niš ko jo gy ve ni mo pra džia ir 
pa grin du, – kad tik ra sis kiek vie no žmo gaus 
gy ve ni mo tiks las yra sa vo tu ri mus ta len tus 
skir ti tam, kad „Die vą gar bin tų, šlo vin tų ir 
jam tar nau tų“.
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Ið visur

 Sau sio mėn. 26–28 d. Briu se ly je vy ko Krikš čio niš kojo gy ve
ni mo ben druo me nių dva si nių pa ly dė to jų su si ti ki mas, ku ria me 
da ly va vo pa ly dė to jai iš 21 ša lies. Lie tu vai ir Lat vi jai at sto va vo  
t. Sta sys Ka zė nas, SJ, ir t. Al gi man tas Gu dai tis, SJ. Su si rin ku sie ji ap ta rė 
KG bendruomenės do ku men tą „Krikščioniškojo gyvenimo ben druo me
nių ir Jė zaus Drau gi jos ry šys“. Dau ge lio ša lių pa tir tis ro do, kad KG 
ben druo me nės, gy ven da mos pa gal sa vo pa šau ki mą, ta po pui kio mis 
ig na ciš ko jo dva sin gu mo sklei dė jo mis ir yra di de lė pa ra ma Jė zaus Drau
gi jai ir vi sai Baž ny čiai.

 Ig na ciš kuo ju dva sin gu mu be si do min tys jau nuo liai iš Lie tu vos, Lat vi jos ir 
Es ti jos, da ly va vę 2005 m. Pa sau lio jau ni mo die nų pro gra mo je Ma gis, ku rią 
su ren gė Vo kie ti jos pro vin ci jos jė zui tai, ir no rė da mi pa si da ly ti dau ge liui kol kas 
dar vi sai ne ži no ma įdo mia pa tir ti mi, nu ta rė lie pos mė ne sį Ry go je or ga ni zuo ti 
at ski rą pro gra mos Ma gis pro jek tą „Re ko lek ci jos gat vė je“. To kias re ko lek ci jas, 
vyks tan čias pa gal ig na ciš kų jų re ko lek ci jų di na mi ką ir pa de dan čias at pa žin ti 
Die vo žen klus kas die ny bė je, ypač bū nant tarp varg šų ir vi suo me nės at stum tų jų, 
pra dė jo ir Vo kie ti jo je iš po pu lia ri no t. Chris tia nas Her wart zas, SJ. Pir mą kart 
Bal ti jos ša ly se vyk sian čioms „Re ko lek ci joms gat vė je“, ku riose dalyvaus 19–35 
metų žmo nės, va do vaus 10 en tu  zias tų gru pė iš Lie tu vos ir Lat vi jos. Pa de dant 
sve čiams iš Vo kie ti jos, ko vo 2–4 d. Kau no jė zui tų na muo se ji pra dė jo pareng
iamuosius darbus.

 Pir mą jį ko vo sa vait ga lį Pa ry žiu je bu vo su si rin kę Eu ro pos jė zui tų 
mo kyk lų alum nai. Kas pus me tį su si tin kan tys alum nai iš 9 Eu ro pos ša lių 
ap ta rė įvai rius klau si mus, ypa tin gą dė me sį skirdami jau ni mo gy ve ni mo 
pro ble moms. Sie kiant su bur ti dau giau ak ty vaus jė zui tų mo kyk las bai
gu sio jau ni mo ir stip rin ti jė zui tų alum nų ju dė ji mą Eu ro po je, nu spręs ta 
ru de nį su reng ti at ski rą su si ti ki mą, ku ria me da ly vaus po po rą jau nų jų 
alum nų iš kiek vie nos ša lies. Jie pa si da lys pa tir ti mi ir kurs ateities pla
nus. Su si ti ki me taip pat bu vo pa reng tas pos tu latas – krei pi ma sis į Jė zaus 
Drau gi ją, ku ria me alum nai siū lo sa vo pa gal bą, ypač žmo giš kuo sius 
iš tek lius, ir pra šo jė zui tų tęs ti nės sie lo va dos.

 Įkvėp ta Dzū ki jos gam tos gro žio ir pernykštėje kelionėje patirto ben drys tės 
džiaugs mo Krikš čio niš kojo gy ve ni mo ben druo me nė šie met vėl vi sus sa vo na
rius ir bi čiu lius kvie čia į žygi pėsčiomis.
 Bir že lio 9–10 d. vienijami ben dros mal dos ke liau si me po Vil niaus r. 
apy lin kes, pa lei Tau ri jos ir Vil ne lės upes, švęs ime Eu cha ris ti ją ir su si ti ki mo 
džiaugs mą, nak vy nei ap si sto si me prie Tau ri jos upės. Iš vyk si me bir že lio 9 d.  
(šeš ta die nį), 8.20 val. iš Vil niaus geležinkelio sto ties trau ki niu Vil nius –   
Tur man tas ir va žiuo si me iki Bez do nių sto te lės. 
 Iš  anks to už si re gist ruoti ir tiks les nę in for ma ci ją galite gau ti elektroniniu 
paštu. Ad re sas: lituaniecvx@gmail.com.

KvieTimAs
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Nusiðypsokime

Piešinys iš Prancūzijos katalikų savaitraščio „Famille chrétienne“

52% katalikų 
tiki, kad Dievas yra.

Kreipiuosi į likusius 
48%, kurie tuo   

netiki...

...Gal kas nors 
iš jūsų 

turi aspirino?

 Šven to riu je ku ni gas skai to bre
vi jo rių. Stai ga vė jo gū sis kny gą 
per ver čia po ra la pų į prie kį. 
 – Ačiū tau, Vieš pa tie, – at si dūs
ta ku ni gas. – Aš pats to ne bū čiau 
drį sęs pa da ry ti.

 Vie no je jė zui tų baž ny čio je, pa pras tai 
to je pa čio je klau syk lo je, iš pa žin čių klau
sy da vo pa gy ve nęs ne pri gir din tis ku ni gas. 
Kai ku rie, no rė da mi leng vai at si kra ty ti 
sa vo kal čių, tuo pa si nau do da vo. Kar tą 
prie klau syk los at si klau pęs jau nuo lis ėmė 
pus bal siu mur mė ti: 
 – Ta ram ta ta, ta ram ta ta, ta ram ta ta...
 Klau syk lo je buvęs ku ni gas at si lie pė: 
 – Ti rim ti ti, ti rim ti ti, ti rim ti ti – tas ku
nigas, kuris ne pri gir di, šian dien sė di ki to je 
klau syk lo je.

  Vie nas me no my lė to jas gu li mir ties 
pa ta le. Jam pas ku ti nį kar tą pra mer kus 
akis, žmo na su skum ba prie vei do pa kel ti 
kry žių. 
 – Ant ro ji XIX am žiaus pu sė. La bai vi
du ti niš ko ly gio dar bas, – ta ria jis nu si vy lęs 
ir mirš ta.

 Ūki nin kui rei kia tvar ky ti 
rei ka lus Mo kes čių ins pek
ci jo je. Su ti kęs kai my ną jis 
klau sia: 
 – Gal ži nai, koks šven ta
sis ge riau siai ga lė tų pa dė ti 
tvar kant mo kes čius? 
 – Tik riau siai šv. Bal tra
mie jus, – at sa ko kai my nas 
ži no vo to nu, – juk jam gy
vam nu lu po odą.

 Mo te riš kė at lie
ka iš pa žin tį. Trum
pai už si mi nu si apie 
sa  vo nuo dė  mes , 
nuo dug niai ir il gai 
pa sa ko ja apie sa vo 
vy ro pra si žen gi mus 
ir ydas. Su lau kęs 
trum pu tės pau ze lės, 
nuo dėm klau sys ją 
nu trau kė: 
 – Kaip at gai lą 
už sa vo nuo dė mes 
su kal bė ki te vie ną 
„Tė ve mū sų“, o kad 
pa si tai sy tų jū sų vy
ras – tris ro ži nius.
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Nusiðypsokime

 Su si tin ka kle bo nas pa ra pi jie tį, 
mėgs tan tį iš lenk ti tau re lę. 
 – Mie la sis, ka da gi tu pa ga liau 
liau sie si gė ręs? 
 – Kle bo ne, man jau per vė lu tai
sy tis. 
 – Tai sy tis nie ka da ne vė lu, – at sa
ko ku ni gas. 
 – Jei taip, tai aš dar tru pu tį pa
lauk siu. 

 – Baž ny čia eg zis tuo ja jau 
2000 me tų, o žmo nės nė kiek ne
pa ge rė jo, – prie kaiš tau ja vie nas 
skep ti kas. 
 Kle bo nas at si lie pia: 
 – Jau mi li jar dus me tų že mė je 
yra van duo, bet jūs tik pa si žiū rė
ki te į sa vo marš ki nių apy kak lę!

 So viet me čiu Če ki jos vy riau sy bė 
iš Mask vos ga vo to kio tu ri nio te le
g ra mą: „So vie tų va do vai pa gei dau tų,  
kad pa žy mint Če ki jos ir So vie tų Są
jun gos drau gys tės ju bi lie jų Pra hos  
šv. Vi to ka ted ra bū tų pa va din ta šv. Le o 
 ni do var du.“ Če ki jos vy riau sy bė at
sa ko: „Mums di de lė gar bė gau ti to kį 
pa siū ly mą, tik ne ži no me, kas yra tas 
šv. Le o ni das.“ Ru sai vėl ra šo: „Kaip 
jūs ga li te ne ži no ti mū sų šven to jo Le o
ni do Brež ne vo?“ Če kai į tai at si lie pia: 
„Pui ku, tik pra šo me at siųs ti jo kau lų, 
kad ga lė tu me įmū ry ti į ka ted ros sie ną 
kaip re lik vi jas.“

 Su si ren gė vys ku pas vi zi tuo ti de ka na to pa
ra pi jų. Vie no kle bo no šei mi nin kė, no rė da ma 
tin ka mai pa gerb ti aukš tą jį sve čią, su ži no jo, 
kad šis la bai mėgs ta ke pe nė les. Šis li ko la bai 
pa ten kin tas pie tu mis. Nu va žia vęs į ki tą pa ra pi
ją ten taip pat ga vo tą pa tį pa tie ka lą, nes ir čia 
kle bo no šei mi nin kė bu vusi gud ri. Ir taip dvi 
sa vai tes, kol lan kė pa ra pi jas, kiek vie ną die ną 
pie tums gau da vo vien ke pe nė lių. Po vi zi ta ci jos 
vys ku pas pa reiš kė: 
 – Anks čiau gai lė da vau Pro me tė jo, ku rio ke
pe nis kiek vie ną die ną les da vo at skri dęs ere lis. 
Bet da bar man jau da ro si gai la ere lio.

 – Tė ve, tie siog ne tu riu ką  
jums pa sa ky ti, – aiš ki na iš  
pa žin ties at ėjęs vy ras. – Kiek
vie ną va ka rą ei nu gul ti ly giai 
de vin tą, ne tu riu jo kių ne
skais čių ry šių su mo te ri mis, 
ne ge riu, ne va giu, ne su nu
skriau dęs net mu se lės, kiek
vie ną sek ma die nį da ly vau ju 
Mi šio se. 
 – Taip, mie la sis, bet vi sa 
tai, de ja, pa si keis tuoj pat, kai 
tik iš čia iš ei si, – at si lie pia 
ka lė ji mo ka pe lio nas.

 Vy riš kis per iš pa žin tį dės to: 
 – Tė ve, nuo pra ėju sios iš pa
žin ties la bai daug kei kiau si, bet 
taip pat daug mel džiau si, ir tai 
at sve ria vie nas ki tą. Daug kar tų 
bu vau pa si gė ręs, bet taip pat daž
nai pas nin ka vau, ir tai at sve ria 
vie nas ki tą. Esu daug pa vo gęs, 
bet taip pat daug iš da li jau, ir tai 
at sve ria vie nas ki tą. 
 – Mie la sis, – ta ria ku ni gas, –  
jū sų at ve jis vi siš kai aiš kus. Die
vas jus su kū rė, o vel nias pa si 
ims – ir tai at sve ria vie nas ki tą.
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Daugiau apie jėzuitus galite sužinoti interneto svetainėje www.jesuit.lt.

Kadjėzuitųveiklagalėtųplėstisirbūtųdarvaisingesnė,
kviečiamepriejosprisidėtijaunusvyrus,trokštančiuspadėti 
kitiemsžmonėmsieškotiDievoirjįrasti„visuosedalykuose“,

kaiptąsiūlodarytiJėzausDraugijosįkūrėjasšv.IgnacasLojola.
Jaunuoliai,jeigumanote,kadViešpatsjuskviečiaeitikeliu,kurį

jisparodėBažnyčiaiperšv.Ignacą,
turėkitedrąsosatsilieptiįšįkvietimą.

Dieve,meilingasisTėve,
vienamūsųjėzuitiškopašaukimomalonių
yragebėjimasdžiaugtisprisikėlusiuJėzumi.

Mokykmusbrangintikiekvienąmūsų
pašaukimoakimirką,kuriąTupašventini.
Papildykmūsųgretasjaunaisvyrais,
pakviesdamasjuosdraugesumumis

džiaugtisPrisikėlusiuoju.
TedidysisVelykųdžiaugsmas
nuolatlydimūsųDraugiją.
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Iðeina du kartus per metus

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

Didþio ji g. 34, LT-01128 Vil nius

Re dak to rë
Jû ra të Gra by të

Dai li nin kë
Jû ra të Ta mo ðiû nai të-Karaðauskienë

Sti lis të
Eg lë Gudavièienë

Konsultantas
T. Lionginas Virbalas, SJ

Spaus dino Standartø spaustuvë

Ðventasis Bobola 
ir Vilnius

„LKB Kronikos“
sukaktis

Melstis tariant
Jëzaus vardà  
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