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Provincijolo þodis
T. Aldonas Gudaitis, SJ

Kitokia
patirtis

Katalikiškas jaunimas, keliaudamas
per Lietuvą, vakarais kaimuose rengda
vo pasilinksminimus: skambėjo muzika,
dainos, vyko šokiai ir žaidimai, – būdavo
labai linksma. Viename jų dalyvavę keletas
vietinių kaimo vaikinų, baigiantis vakarui
ir skirstantis ilsėtis, kalbėjo: „Nežinojome,
kad galima taip džiaugtis ir linksmintis be
alkoholio.“ Kaime visuomet linksmumas,
šokiai ir daina prasidėdavo tik gerokai įgė
rus. Jie neturėjo kitos patirties, bet jiems ji
buvo dovanota...
Gydydamasis po sužeidimo Ignacas Lo
jola prisiminė savo ankstesnes svajones –
padaryti karjerą, patikti kilmingai damai,
sužavėti pasaulį dideliais riterio žygiais.
Turėdamas laiko ir gavęs paskaityti šven
tųjų gyvenimus pradėjo mąstyti apie tai,
ką nuveikė šv. Pranciškus, šv. Domininkas
ir pats ėmė trokšti gyventi taip pat. Šitas
svajones Ignacas savo Autobiografijoje
įvardija kaip Dievo dovanotas. Mąstant
apie šventųjų gyvenimus Ignacą apimdavo
ramybė. Ši patirtis, kurią šiandien vadina
me tiesiog atsivertimu, radikaliai pakeitė
Ignaco gyvenimą.
Stebėdami, kaip veikdavo Jėzus, mato
me, kad susitikdamas su žmonėmis jis leis
davo jiems patirti tai, kas juos pakeisdavo
ir sustiprindavo jų tikėjimą. Pavyzdžiui,
per Paskutinę vakarienę parodydamas
mums tarnystės pavyzdį Jėzus nuplauna
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apaštalams kojas ir sako: „Ar supratote,
ką jums padariau? Ir jūs taip darykite.“
Dauguma negali pakeisti savo gyveni
mo arba neįstengia atsigręžti į gėrį vien
todėl, kad patys jo nepatyrė. Šiandien dau
gybė apleistų, vienišų žmonių guodžiasi,
kad jų niekas nemyli ir dėl to jaučiasi nie
kam nereikalingi. Kun. Juozas Zdebskis
sakytų, kad niekas negali galingai mylėti,
jeigu pats nebuvo galingai mylimas.
Įsak ym as myl ėt i art im ą yra pat ies
Dievo kvietimas: padėk savo artimui pa
tirti, kad jis yra mylimas. Kartais mes,
krikščionys, per greitai viską sudedame
vien į Dievo malonę, bandome žodžiais
paaiškinti žmonėms, kad Dievas juos myli,
rodo žmogui meilę, bet Kristus Evangeli
joje ragina: eik ir tu mylėk taip, kaip aš
myliu. Tai aiški užuomina, kaip pats Die
vas veikia žemėje – jis nori mylėti žmones
mūsų meile. Nori dalytis gyvenimu mums
padedant, per mūsų rankas. Jo kvietimas
leisti kitiems patirti, kas yra gėris, ir yra
tikriausias meilės įsakymo vykdymas.
Dievas nori, kad mes išgyventume ką
nors nauja. Kaip tik ši patirtis dažnai mums
atskleidžia tikrąjį Dievo veidą. Neseniai
gulėdamas ligoninėje pastebėjau, kad daug
žmonių kalba apie savo ligas, būtinai jas
susiedami su Dievu. Tik dažnai ta sąsaja
yra arba kaltės jausmas (Viešpats turbūt
už ką nors mane baudžia, kad aš sergu),
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arba priekaištas Dievui (aš stengiausi do
rai gyventi, tai kodėl dabar turiu kentėti,
kodėl sergu nepagydoma liga?). Ir aš pats
galvojau: kodėl dabar patekau į ligoninę,
kodėl manęs laukia operacija – ko Vieš
pats per tai mane nori pamokyti? Pirmoji
mintis – gal Jėzus nori priminti, kad dabar
gavėnios metas ir ką reiškia kančia. Prieš
operaciją atsiverčiau tos dienos skaitinį –
Ozėjo knygos 6, 1–6, – o ten tokie žodžiai:
„Grįžkime pas Viešpatį, nes jis – tas, kuris
mus sudraskė; jis mus sužeidė, jis mus ir
sutvarstys.“ Taigi Šventasis Raštas man
atskleidė mylinčio Dievo veidą, o ne to
kio, kuris džiaugiasi mano kančiomis. Per
Žodį Viešpats sakė: „Aš esu su tavimi, ar
tu sergi ir sveiksti; net jeigu ir nepasveik
tum, aš vis tiek esu su tavimi...“ Tai, kad
Dievo mylintis veidas visuomet yra su
mumis, suvokti Viešpats kartais leidžia
per sudėtingus išgyvenimus.
Ir mes padėkime kitam žmogui patirti
tai, kas jam dar nepažįstama, pvz., jeigu jis
nepatyrė gėrio. Leiskime kitiems suprasti,
kas yra atleidimas, ir jie išmoks atleisti. O
patys pabandykime patirti, kas yra tyla –
joje susitikę save ir Dievą pajusime, kaip

mus apima ramybė. Užuot žiūrėję tele
vizijos serialus ar žaidę kompiuterinius
žaidimus, perskaitykime gerą knygą, ap
lankykime vienišą ligonį. Ir pamatysime,
kad gyvenimo turėsime daugiau...
Daugelį šiais laikais blaško pasaulio
iliuzijos ir jie net nežino arba užmiršo, kad
yra kitoks gyvenimas. Prisiminkime, kad
per Krikšto sakramentą esame gavę dieviš
ką gebėjimą mylėti kitą žmogų taip, kaip
Dievas myli. Jei leisime tai patirti esančiam
šalia mūsų, galima sakyti, padovanosime
jam gyvenimą.
Mes visi gyvename ir stiprybės semia
mės iš savo žmogiškosios patirties. Kad
joje atpažintume slypint lobį, dažnai mums
reikia kitų žmonių, kurie domėdamiesi
mūsų patirtimi atvertų mums akis ir padė
tų pamatyti, kokią dovaną turime. Lygiai
taip pat kitiems esame reikalingi mes,
kad klausdami apie jų patirtį atskleistume
jiems naują jos turinį. Atrasdamas lobį
savyje žmogus pagaliau suvokia, kad tai
yra ne kas kita kaip gyvojo Dievo patirtis,
o vienas kitam padedantys atrasti šį turtą
žmonės tampa broliais bei seserimis, ku
riančiais Dievo karalystę žemėje.

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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Tikëjimo gyvenimas

Bruno Niederbacher, SJ

„Žmogus sukurtas, kad Dievą, mūsų
Viešpatį, šlovintų, garbintų bei jam tarnau
tų ir per tai išgelbėtų savo sielą; kiti daly
kai žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam
padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas“
(Dvasinės pratybos, 23).
Šiuo truputį gremėzdišku sakiniu pra
sideda šv. Ignaco Dvasinių pratybų dalis,
pavadinta „Pradžia ir pagrindas“. Čia kal
bama apie pamatą, ant kurio statoma visa
kita. Tarsi Ignacas sakytų: „Jei nori gerai
atlikti Dvasines pratybas, jei nori gerai
melstis, jei nori krikščioniškai gyventi,
viską turi statyti ant tinkamo pagrindo.“
O kas yra šis pagrindas?
„Žmogus yra sukurtas, kad Dievą, mūsų
Viešpatį, šlovintų...“ Jei tai, kas pasakyta
šiuo sakiniu, priimtume tiesiogiai, iš karto
turėtume savęs klausti: dėl ko esu čia? ką
turiu daryti? ko iš manęs tikimasi? koks
mano tikslas? kaip galiu jį pasiekti?
„Neskubėk, neskubėk!“ – moko Igna
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Pradžia
ir pagrindas

cas. Nenorėk žengti antro žingsnio anks
čiau už pirmąjį! Pirmiausia gerai apmąstyk
minėtą sakinį: „Žmogus yra sukurtas.“
Paskui gali tęsti: „Aš esu sukurtas. Esu
Dievo norimas toks, koks esu.“ Pagalvok
apie tai valandėlę, mėgaukis ta mintimi,
išragauk ją, įsileisk į save ir... tik tada eik
toliau!
Aš esu sukurtas ne tik savo gyvenimo
ar pasaulio pradžioje, tačiau dabar, šią
akimirką: dabar esu čia, dabar egzistuoju,
nes Dievas palaiko mano buvimą. Tai yra
nepaliaujama Dievo kūryba.
Esu sukurtas ne dėl to, kad Dievas
norėtų mane kam nors panaudoti. Mes
gaminame automobilius ir lėktuvus, nes
mums jų reikia. Dievui nieko netrūksta, jis
yra tobulas. Visa kūrinija yra jo gerumo ir
meilės išraiška. Galbūt tai galima palyginti
su menininku, tapančiu paveikslą, ar su dai
nininke. „Bonum est diffusivum sui esse“, –
sakydavo senovėje1: gėris turi ypatybę

T. Ladislovo Baliūno, SJ, nuotr.

Tikëjimo gyvenimas
skleistis, save dalyti, dovanoti. Taigi aš esu
Dievo gėrio ir meilės išraiška. Dievas tarsi
„dainuoja“ ir jo „daina“ yra kūrinija.
Žmonės stato savo gyvenimą ant įvai
rių pamatų. Kai kurie – ant savo sėkmės.
Jie galvoja: „Aš esu, aš kažką nuveikiau.
Todėl turiu teisę būti.“ Kiti savo gyvenimo
namą stato pasitelkę savo grožį, protinius
gebėjimus, kitus kūno ar dvasios privalu
mus. Jie galvoja: „Esu toks gražus, esu
toks protingas, toks talentingas. Taigi turiu
teisę būti.“ Dar kiti savo gyvenimo pastatą
renčia ant gero vardo: „Žmonės mane ger
bia. Esu svarbus. Apie mane gerai rašo
laikraščiai. Tad aš turiu teisę būti.“
Tačiau šv. Ignacas kartu su Jėzumi
perspėja: „Atsargiai! Šie pamatai nėra
saugūs. Namas su gražiu vaizdu į jūrą
galbūt atrodo prašmatniai, tačiau gruntas
čia smėlėtas. Neužmiršk, kad gyvenimo
jūroje kyla bangos – nesėkmės, senatvė,
krizės, viešoji nuomonė, – kurios greitai
nuplauna visa, kas atrodė taip svarbu.
Nes tat yk nam o ant šio pam at o! Jam e
visada tvyros baimė, bus jaučiama nuola
tinė įtampa. Statyk ant kito pamato – ant
uolos, ant Dievo! Pamėgink suvokti, kad
savo meile jis palaiko kiekvieną tavo gy
venimo akimirksnį, kad esi jam brangus
toks, koks esi. Dievas tave pamilsta ne
dėl to, kad tu jau esi, atvirkščiai, – tu
esi, nes Dievas tave myli. Evangelistas
Jonas sako: „Mes įtikėjome meilę“. [...]
„Meilė – ne tai, jog mes pamilome Die
vą, bet kad jis mus pamilo“ (plg. 1 Jn 4,
10–16). Tegul šis tikėjimas tampa tavo
pamatu! Tada tau nereikės stengtis pasi
rodyti prieš kitus ir pačiam susikurti savo
būties pagrindą.
Aš esu sukurtas. Tai iš tikrųjų didelę
laisvę suteikianti tiesa! Nuolat prisimink,
kad Dievas meilingai žvelgia į tave! Ta
mintimi pradėk dieną ir tavo gyvenimas
pamažu ims keistis.
Šie žodžiai priskiriami Dionysijui Areopagitai.
De divinis nominibus, 4, 1.
1

Užbaigsiu vieno bendrabrolio istorija.
Jis rašo:
„Mano santykiai su Viešpačiu buvo
gana geri. Aš kalbėdavausi su juo, prašy
davau įvairių dalykų, jį šlovindavau ir jam
dėkodavau. Tačiau nuolatos kirbėdavo
nemalonus jausmas, kad jis nori, jog aš
pažvelgčiau jam į akis. Aš to nenorėjau.
Kalbėdavau su juo, tačiau kai pajusdavau,
kad jis pažvelgia į mane, akis nukreipda
vau į šalį. Visada nukreipdavau nuo jo
žvilgsnį ir žinojau kodėl. Aš bijojau jo
akyse pamatyti priekaištą už kokią nors
neapgailėtą nuodėmę. Tikėjausi iš jo kokių
nors priekaištų ar reikalavimų.
Vieną kartą įsidrąsinau ir pažvelgiau į
jį – jokio reikalavimo nebuvo. Akys sakė:
„Aš tave myliu.“ Ilgai ir tiriančiai žiūrėjau
į tas akis. Tegalėjau įžvelgti vienintelę ži
nią: „Aš tave myliu.“
...Išėjau laukan ir pravirkau kaip anuo
met Petras.“
Pabaigos malda

Gerasis Dieve!
Tu myli visa, kas yra,
ir nesibodi niekuo, ką
esi sukūręs, nes
nebūtum kūręs, jei
būtum nekentęs. Kaip
kas nors būtų galėjęs
išlikti, jeigu Tu to
nebūtum norėjęs, jeigu
nebūtum pašaukęs?
Tu pasigaili visų, nes jie
yra Tavo, Viešpatie, kuris
myli visa, kas gyva
(plg. Išm 11, 24–26).
Neleisk mums niekuomet
to užmiršti, padėk tuo
tikėti ir į tai atsiliepti.
To meldžiame per Kristų,
mūsų Viešpatį.
Iš vokiečių k. vertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Tikëjimo gyvenimas

T. Lothar Lies, SJ

Eucharistija ir
Dvasinės pratybos

Trys pastebėjimai
1. Šv. Ignaco Dvasinės pratybos pade
da rasti Dievą visuose dalykuose ir skatina
jį mylėti visose gyvenimo situacijose. Tam
visų pirma tarnauja Kontempliacija meilei
įgyti. „Pirmas punktas. Prisiminti gautas
geradarybes: sukūrimo, atpirkimo bei ypa
tingų malonių, ir nuoširdžiai apsvarstyti,
ką Dievas, mūsų Viešpats, dėl manęs yra
padaręs bei kiek daug davęs iš to, ką turi.
Taip pat kaip Viešpats trokšta pats save
man atiduoti...“ (DP, 234). Ir kiti punktai tu
ri padėti atpažinti mylintį Viešpatį, kaip jis
teikia gyvybę ir pats „gyvena kūriniuose:
elementuose, duodamas jiems buvimą, au
galuose – augimą, gyvūnuose – pojūčius,
žmonėse – įgalindamas juos protauti“ (DP,
235). Šv. Ignacas netgi palygina: „Kaip
Dievas veikia ir darbuojasi dėl manęs
visuose sukurtuose daiktuose ant žemės
paviršiaus, lygiai taip pat jis darbuojasi
danguose, elementuose, augaluose, vaisiuo
se, galvijuose ir t. t...“ (DP, 236). Vidiniu
žvilgsniu turime žvelgti ir stebėti, „kaip
visos gėrybės ir dovanos ateina iš aukšty
bių, o mano ribota galia – iš aukščiausios
ir begalinės galios iš aukštybių; taip pat ir
teisingumas, gerumas, maldingumas, gai
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lestingumas ir t. t.“ (DP, 237). Norėdamas
parodyti, kaip stipriai ir nepelnytai Dievas
„iš aukštybių“, tai yra dieviškomis galio
mis, mus myli, Ignacas kviečia prisiminti
ir apmąstyti Kristaus, mūsų Viešpaties,
veikimą kuriant ir atperkant pasaulį.
2. Laiške, 1547 m. gegužės 7 d. rašytame Koimbroje studijuojantiems jėzui
tams, Ignacas paaiškina, kaip „visuose
dalykuose rasti Dievą“ ir paragina juos
Kristaus meilės ieškoti taip pat ir konkre
čiose studijose. Dvasinių pratybų išugdytam jėzuitui įtemptos studijos irgi lei
džia atrasti Jėzų Kristų, jį mylėti ir jam
tarnauti „karinėje studijų tarnyboje“. Už
tai Kristus duoda „atlygį“, panašų į tą,
kurį nurodo Kontempliacija meilei įgyti:
Kristaus atlygis studentams – tai visa jų
būtis, kūnas ir siela bei jų gebėjimai, nes
jais rūpinasi Kristus. Atlygis – tai Dievo
malonė, kurią gavo kiekvienas, atlygis –
tai Kristaus palaimos turtai, visa visata,
visa, kas kūniška ir dvasiška, visa, kas tar
nauja jauniems jėzuitams. Ignaco žodžiais
tariant: „Ir jei tų visų atlygių nepakaktų,
jis pats save padarė atlygiu, atsiduodamas
mums mūsų kūne kaip brolis, ant kryžiaus
sumokėdamas mūsų išganymo kainą, o Eu
charistija – įgalindamas mus gyventi bei
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tapdamas palydovu mūsų piligriminei ke
lionei.“1 Sakramentinis Kristaus buvimas
yra „Dievo ieškojimo visuose dalykuose
ir atradimo“ atlygis ir viršūnė.
3. Kontempliacijos meilei įgyti ir Eu
charistijos siekis yra tas pats – paskatinti
žmogų su dėkingumu atsiliepti Dievo
Sūnui, taip pat jam save dovanoti nepada
lyta tarnyste. Kontempliacija meilei įgyti
reikalauja „įsigilinti ir pagal proto bei tei
singumo reikalavimus svarstyti, ką aš savo
ruožtu jo dieviškajai didybei turiu pasiūlyti
ir duoti: visa, kas yra mano, ir kartu save
patį, kaip tas, kuris duoda iš visos širdies“
(DP, 234). Panašiai ragina ir kiti šios kon
templiacijos punktai (plg. DP, 235).
Į Koimbr ą Ign ac as raš o: „O, koks
blogas yra karys, kuriam tokio atlygio
nepakanka, kad leistųsi į vargus dėl šio
kunigaikščio! Yra tikra, kad tomis neįkai
nojamomis ir brangiomis geradarybėmis
jo didybė norėjo užbėgti už akių, kad mus
paskatintų dar noriau jo Garbės siekti ir
dėl to jėgas dėti... O, koks nedėkingas ir
užkietėjęs yra tas, kuris dėl viso to nesijau
čia įpareigotas uoliai tarnauti ir dėl Jėzaus
Kristaus garbės stengtis.“2
Abu Kristaus buvimo būdai turi mus
paskatinti Viešpačiui dėkoti ir jam pasiau
kojamai tarnauti.

Trys Eucharistijos
ir Dvasinių pratybų
tarpusavio sąsajos
1. Laiške į Koimbrą Ignacas atsklei
džia, kad, vien a vert us, tos Dvas in ių
pratybų meditacijos, kurios visur ieško
veikiant mylinčio Kristaus, savo viršūnę
ir atlygį pasiekia jo eucharistiniame buvi
me. Antra vertus, Kontempliacija meilei
įgyti švenčiant Mišias yra įprasminama
1547 m. gegužės 7 d. laiškas bendrabroliams
Koimbroje.
2
Ten pat.
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sakramentiniu būdu. Eucharistinis realus
Kristaus buvimas – tai įrodymas, kad jis
rūpinasi žmogumi per savo kūrinius ir pa
čiame žmoguje.
2. Kontempliacija meilei įgyti – tai
žmoguje vykstąs gyvas, tikėjimo persunk
tas prisiminimo procesas. Ignacas nori,
kad savo atmintyje suteiktume erdvės
mums tarnaujančiam Kristui. Šis atmi
nimas nėra tuščias, jis laiduoja vidinį
Kristaus buvimą mumyse čia ir dabar.
Taip pat ir šv. Mišios yra: prisiminimas, at
minimas, anamnezė, atskleidžianti mums
mylinčio Kristaus buvimą čia ir dabar.
Eucharistinėje Mišių maldoje – atminime
to, ką Dievas dėl mūsų padarė, – randa
me realų Kristaus buvimą kaip „atlygį“
už mūsų Dievo ieškojimą. Atpažįstame,
kad Kontempliacija meilei įgyti remiasi
pamatine Mišių struktūra. Mišios – tai
dėl realaus Kristaus buvimo vykstanti
Kontempliacija meilei įgyti.
3. Kita Kontempliacijos meilei įgyti ir
Mišių anamnezės dalis yra dėkojimas –
Eucharistija, šlovinimo auka. Tai vyksta
per dvasines pratybas ir per Mišias, kai
asmeniškai visiškai atsiduodame mums
save dovanojančiam Kristui. Mišios paro
do, kad mūsų auka Dievui yra dėkojimas:
„Per jį, su juo ir jame Tau, visagali Dieve
Tėve, su Šventąja Dvasia visa garbė ir
šlovė per amžius.“ Kontempliacija meilei
įgyti ir visiškas dėkingo rekolektanto atsi
davimas Kristui, noras vis labiau šlovinti
Diev ą nel eid žia Miš ių pav erst i Diev o
meilės manipuliavimo priemone. Savo
ruožtu Mišios patvirtina, kad rekolektanto
atsidavimas [Kristui] atliekant Kontem
pliaciją meilei įgyti yra tikra šlovinimo
ir dėkojimo auka. Dvasinės pratybos ir
Miš ios pat virt in a, kad žmog aus auk a,
net ir tada, kai ji „kraujuoja“, yra ne kas
kita, kaip dėkojimas Kristuje apreikštai
Dievo meilei.
Iš vokiečių k. vertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Tikëjimo gyvenimas

Bernhard Bürgler, SJ

Melstis tariant 
Jėzaus Kristaus vardą

Lengva ir sunku

Velykinė žinia remiasi tarsi dviem ko
lonomis: nuteistąjį, išjuoktąjį, kankintąjį
ir nukryžiuotąjį Dievas išgelbėjo. Antra
vertus, šis prisikėlusysis ir išaukštintasis
yra tikras Kristus (Pateptasis) savo tautai.
Savo pagalba ir nematoma globa jis yra
ir arti mūsų. Tik dabar jis tikras Kyrios –
Viešpats, apie kurį galima pasakyti: „Kiek
vienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus
išgelbėtas“ (Apd 2, 21).
Nesuskaitoma daugybė žmonių patyrė ir
patiria, kad nuolat, atidžiai ir su meile šaukdamiesi Jėzaus Kristaus vardo ir jungdami
tai su kvėpavimo ritmu, atsiveriame jo die
viškajai tikrovei, galime ją vis labiau patirti
ir ja gyventi. Kai šaukiamės jo vardo, jis
įgauna didelę galią – gelbsti, gydo, keičia
mūsų gyvenimą ir visa, kas mus supa.

Melstis tariant Jėzaus Kristaus vardą
lengva ir kartu sunku arba, kaip kartais
sakau, – visai paprasta, tačiau nelengva.
Pradėkime nuo tarimo. Garsiai arba
tyliai, tiesiog savo viduje, tariame Jėzaus
Kristaus vardą ir save patikime jam. Ne
vienas yra patyręs, kad tokiu būdu šis var
das vis giliau ir giliau įsismelkia į mūsų
dvasią ir galiausiai į širdį, kol tarsi pats
ima mumyse atsikartoti, skambėti, o mes,
rodos, vien tik jo klausomės.
Kartais tai ilgas, dažnai – sunkus kelias,
bet juo eiti verta. Manau, kad svarbiausia –
pradėti. Galime būti tikri, kad šiame kelyje
būsime vedami ir kokiu nors būdu sulauk
sime reikalingos pagalbos.

Sena ir nauja

Vienija maldą
su kasdienybe

Maldos būdas – melstis tariant vardą –
yra labai senas. Ištisus šimtmečius jį prakti
kavo vyrai ir moterys, vienuolės ir vienuo
liai, susituokę ir viengungiai pasauliečiai.
Kartu šis maldos būdas yra ir naujas. Susi
dūrus su kitomis kultūromis ir religijomis,
kuriose esama panašių maldos būdų, jis
buvo iš naujo „atrastas“ kaip svarbi mūsų
krikščioniškosios tradicijos dalis.
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Susiraskite ramią vietą gamtoje, tuš
čioje bažnyčioje ar namuose ir patogiai
ats is ėsk it e. Steb ėk it e ir jausk it e sav o
kūną. Atkreipkite dėmesį į kvėpavimą,
kaip oras natūraliai į jus įeina ir išeina,
nieko nedarant ir nededant jokių pastangų.
Kaip jūs kvėpuojate – sunkiai ar lengvai,
paviršutiniškai ar giliai? Tiesiog stebėkite

Tikëjimo gyvenimas

Iš vokiečių k. vertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Jėzau, taip dažnai
esu užsiėmęs (-usi)
visokiais darbais,
kad nebelieka laiko
melstis. Tačiau kaip aš
galėčiau neturėti laiko
Tau? Juk Tu visada
esi šalia manęs: Tu esi
mano stiprybė, mano
drąsa, mano parama.
Jėzau, noriu įprasti
kalbėtis su Tavimi kaip
su Draugu, atverti Tau
savo džiaugsmus
ir skausmus.
Iš širdies gelmių
noriu Tau tarti:
Jėzau, myliu Tave!

T. L. Baliūno nuotr.

kvėpavimą. Jeigu atrodo, kad jus vis labiau
ir labiau apima ramybė, leiskite Jėzaus
Kristaus vardui tiesiog įsilieti: įkvepiame –
Jėzus, iškvėpiame – Kristus. Leiskite šiam
vardui veikti.
Nuo visų savo minčių ir vaizdinių
kantriai, bet ryžtingai vis grįžkite prie pa
prasto, atidaus, labai pagarbaus ir meilaus
šio vardo kartojimo. Tada pastebėsite, kad
Jėzaus Kristaus vardas, palaipsniui jus
užvaldydamas, atskleidžia savo tikrovę –
patį Jėzų Kristų, jo tikrąją būtį, o ne mū
sų daugiau ar mažiau tikrovę atitinkantį
įsivaizdavimą apie tai. Vardas suartina
mus su Jėzumi, susieja su jo meilingu
buvimu.
Jūs negalite ištisą dieną kur nors tyliai
sėdėti. Privalote pakilti, eiti, kalbėti, dirbti.
Tačiau net ir banaliausioje kasdienybėje,
užsiėmus įprasta veikla, įmanoma šį vardą
prisiminti, savo viduje jį nuolatos kartoti.
Taip stiprėja ryšys su juo, taip jis parodo
savo galią.
Nuo ankstyvo ryto iki vėlumos yra
daugybė galimybių būti su šiuo vardu. Pa
vyzdžiui, kai prausiatės duše, kai kur nors
vieni einate, kai laukiate autobuso. Užuot
galvoję apie viską, kas tik įmanoma – daž
niausiai nesvarbius dalykus, – pagalvokite
apie Jėzų, širdyje jį pašaukite ir klausykitės
jo vardo skambėjimo jumyse.
Pradėję eiti šiuo keliu, nepraraskite
drąsos. Kartais meldžiantis (o ypač – kas
dienėje rutinoje) susidaro įspūdis, kad
mintys ir jausmai mus užtvindo, kad mums
tiesiog neįmanoma su šiuo vardu būti ir su
juo pasilikti. Taip yra, tokie mes esame.
Tačiau visada, kai apie tai prisimenate,
savo dėmesį kaskart sutelkite į Jėzaus Kris
taus vardą. Taip bus sustiprintas ryšys su
juo, su Tikrove, kuri yra ir mūsų gelminė
tikrovė.

9

Sukaktis

Dr. Liudas Jovaiša

KELIAS
Į ALTORIAUS
GARBĘ
Vilniuje dirbusio šv. Andriejaus Bobolos (1591–1657)
kankinystės 350-ąsias metines minint

1702 m. balandžio 18 d., kai Pinsko
jėz uit ų kol eg ij os rekt or ius Mart yn as
Godebskis nusileido į bažnyčios kriptą
ieškoti visiškai užmiršto tėvo Andriejaus
Bobolos karsto, jis nė nenutuokė, kad
pradeda ilgą ir kupiną netikėtumų šio
jėzuito gerbimo istoriją. Nepraėjus nė
dešimtmečiui, 1711 m., Pinsko – Turovo
unitų vyskupas Porfir ijus Kulčyckis jau
ėmė rinkti pirmąsias žinias apie Andriaus
Bobolos kankinystę, o Lucko katalikų vys
kupas Aleksandras Vychovskis 1712 m.
pradėjo pirmą informacinį procesą savo
vyskupijoje. Jo įpėdinis vyskupas Joa
chimas Prebendovskis 1719 m. Pinske
atliko antrąjį informacinį procesą ir įsi
tikinęs kankinystės tikrumu abiejų pro
cesų aktus nusiuntė į Romą. Gausėjant
stebuklų ir tirštėjant piligrimų srautui prie
t. Andriaus kapo Pinske, 1720 m. Romą
užplūdo prašymai iš Lietuvos ir Lenkijos
paskelbti t. Andriejų Bobolą palaimin
tuoju. 40 prašymų surašė valstybės sena
toriai, net du prašymus siuntė Vilniaus
vyskupas Konstantinas Bžostovskis, o
Lenkijos bajorų vardu peticiją pasirašė
LDK kancleris Mykolas Servacas Višnio
veckis. 1726 ir 1727 m. prie šių prašymų
prisidėjo karalius Augustas II, asmeniškai
patyręs šio kankinio globą.
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1727 m. Lucko vyskupo Stepono Rupnievskio nurodymu atliktas informacinis
procesas Polesės Janove, Bobolos kanki
nystės vietoje. 104 liudininkų klausymas
truko daugiau nei savaitę. Visą medžiagą
nusiuntus į Romą, Šventųjų Apeigų kon
gregacija paskyrė specialią komisiją Bo
bolos reikalui tirti, kuri patvirtino 1727 m.
procesą ir nurodė atlikti Apaštalų Sosto ty
rimą Pinske ir Vilniuje. Šiems procesams
(1730–1732) vadovavo Lucko ir Vilniaus
vyskupai. Pinske išklausyta 114 liudininkų,
patikrinti dar 192 liudininkų parodymai,
apžiūrėti kankinio palaikai. Vilniaus vys
kupijos komisija tyrimą pradėjo Gardine,
kur vyko seimas, kad būtų galima lengviau
apklausti suvažiavusius bajorus. Vilniuje
apklaustas 31 liudininkas, iš Lietuvos jė
zuitų provincijos archyvo surinktos žinios
apie Andriaus Bobolos gyvenimą. Nors
popiežius Benediktas XIV jau 1755 m.
vasario 9 d. patvirtino kankinystės dėl
tikėjimo faktą, dėl įvairių priežasčių už
sitęsusios beatifikacijos teko laukti ištisą
šimtmetį. Tik 1853 m. spalio 30 d. Romo
je, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pijus
IX iškilmingai paskelbė Andriejų Bobolą
palaimintuoju.
Pal. Andriejaus gerbimą Lenkijoje ypač
sustiprino 1819 m. Vilniuje nutikęs įvykis.

Sukaktis
Vieną vakarą dominikonas Aloyz as Kože
nieckis netikėtai išvydo Andrių Bobolą
savo celėje. Andriejus paliepė atidaryti
langą. Pravėręs jį dominikonas pamatė ne
uždarą vienuolyno kiemą, o plačiai ligi pat
horizonto nusidriekusią lygumą, kurioje
neregėtai atkakliai kovėsi daugybė rusų,
turkų, prancūzų, anglų ir kitų tautų bata
lionų. „Tai Pinsko apylinkės, kuriose aš
buvau nukankintas, – paaiškino reginį An
drius Bobola. – Kai žmonės sulauks tokio
karo, stojus taikai bus atkurta Lenkija, o
aš būsiu pripažintas jos pagrindiniu globė
ju.“ Ši pranašystė, papasakota privačiame
laiške ir 1855 m. pirmąsyk paskelbta viena
me italų žurnale, išsipildė po I pasaulinio
karo. Todėl jau 1920 m. Lenkijos vyskupai
kreipėsi į popiežių Benediktą XV, prašy
dami pal. Andriejų paskelbti šventuoju ir
paskirti pagrindiniu atgimusios Lenkijos
globėju (2002 m. tai padarė popiežius Jo
nas Paulius II – red. past.). Tų pačių metų
rugpjūtį, kai bolševikų kariuomenė buvo
atsidūrusi prie pat Varšuvos, aidint priešo
pabūklams miesto gatvėmis nužygiavo
procesija su palaimintojo relikvijomis, o
bažnyčiose atlikta novena jo garbei. Pavo
jus praėjo. Prašydami palaimintąjį kanoni
zuoti į popiežių kreipėsi Polesės gyventojai,
maršalas Pilsudskis, lenkų jėzuitai.
1922 m. Ida Kopecka nukentėjo nuo
pernelyg intensyvaus apšvitinimo rentgeno
spinduliais – išdegė ir smarkiai pūliavo jos
pilvo ertmė. Sesuo Aloyza Dobrzyńska, sir
gusi kasos vėžiu, 1933 m. buvo rengiama
operacijai, tačiau abi ligonės, prašiusios
A. Bobolos užtarimo, staiga ir visiškai
pagijo. Kai 1937 m. šių stebuklų tikrumas
buvo oficialiai patvirtintas, kliūčių kanoni
zacijai nebeliko. 1938 m. balandžio 17 d.,
per Velykas, pal. Andriejus Bobola buvo
paskelbtas šventuoju.

Ar vien Lenkijos šventasis?

Paradoksas, tačiau šiandien Lenkijoje
itin gerbiamo šventojo Andriejaus žemiš

kasis gyvenimas labiau buvo susietas kaip
tik su Lietuva. Kilęs iš Mažosios Lenkijos,
studijas pradėjo Braunsbergo jėzuitų ko
legijoje, priklausiusioje Lietuvos jėzuitų
provincijai. 1611 m., baigęs kolegiją ir
nusprendęs tapti jėzuitu, pasibeldė į Lie
tuvos provincijos naujokyno Vilniuje prie
Šv. Ignaco bažnyčios duris. Visą likusį
gyvenimą dirbo įvairiuose Lietuvos jė
zuitų provincijos (ji apėmė Prūsiją ir dalį
Lenkijos – Mozūriją su Varšuva ir Var
miją) namuose – Vilniuje, Braunsberge,
Pultuske, Nesvyžiuje, Bobruiske, Plocke,
Varšuvoje, Lomžoje, Pinske ir Polocke. Po
mirties pagarsėjo stebuklais LDK pietuose
esančiame Pinske, į kurį iš įvairių Lietuvos
vietų prie jo kapo traukdavo piligrimai
(pvz., jėzuitai iš Vilniaus akademijos).

Atminimo lenta Vilniaus
šv. Kazimiero bažnyčioje

Vien Viln iuj e švent as is And riej us
praleido beveik trečdalį (per dvidešimt)
sav o gyv en im o met ų: dvej us met us
(1611–1613) naujokyno namuose prie
Šv. Ignaco bažnyčios, septynerius filoso
fijos ir teologijos studijų metus Vilniaus
akademijoje (1613–1616, 1618–1622),
galiausiai net dvylika metų (1624–1630,
1646–1652) profesų namuose prie Šv. Ka
zimiero bažnyčios (čia dar sykį apsigyveno
1655 m., tačiau neilgam – bėgti į Pinską

11

Sukaktis
privertė prie sostinės artėjanti Maskvos ka
riuomenė). Gyvendamas profesų namuose
tėvas Bobola dirbo pamokslininku, nuo
dėmklausiu, bažnyčios rektoriumi, namų
vyresniojo patarėju, aiškino Šventąjį Raštą
ir tikėjimo tiesas, vadovavo miestiečių Ma
rijos sodalicijai. Būtent Vilniuje 1622 m.
kovo 12 d. (tą dieną pirmaisiais jėzuitų
šventaisiais Romoje paskelbti Ignacas
Lojola ir Pranciškus Ksaveras) vyskupo
Eustachijaus Valavičiaus buvo įšventintas
kunigu. Šv. Kazimiero bažnyčioje 1630 m.
birželio 2 d. davė keturis iškilmingus pro
feso įžadus. Vilniuje profesas t. Andriejus
trumpam apsilankydavo kas treji metai,
nes dalyvaudavo Lietuvos jėzuitų provin
cijos kongregacijose.
Nežinome, kodėl, būdamas lenkas,
Andrius Bobola įstojo į Lietuvos jėzuitų
provinciją. Gal tai paprasčiausias atsitiktinu
mas, kurių anais laikais pasitaikydavo itin
dažnai. Sunkiau atsakyti, kodėl scholastiko
Andriaus giminėms, panūdusiems susigrą
žinti jį į Lenkijos jėzuitų provinciją, to pada
ryti nepavyko. 1621 m., kai Andriejus dar
tebestudijavo teologiją Vilniaus akademijo
je, jėzuitų generolas Mucijus Vitelleschis,
giminėms prašant, nurodė Lietuvos jėzuitų
provincijolui nedelsiant išsiųsti Bobolą į
Lenkijos provinciją, „jeigu tam nekliudys
kokia nors rimta priežastis“. Matyt, tokios
priežasties būta, nes Andriejus visam gyve
nimui liko Lietuvos provincijoje. Kokia ji,
galime tik spėlioti. Galbūt paties Andriejaus
Bobolos nenoras?
Nors t. Andriejaus Bobolos biografiją
dar 1868 m. lietuviškai paskelbė vysku
pas Motiejus Valančius savo „Šventųjų
gyvenimuose“, šis šventasis Lietuvoje
beveik nežinomas ir šiandien. Jo pėdsakus
Vilniuje liudija atminimo lenta ir altoriaus
paveikslas jėzuitų Šv. Kazimiero bažny
čioje. Čia per liturginį šventojo minėjimą
gegužės 16 d. ir artimiausią sekmadienį
pagerbimui išstatoma šv. Andriejaus Bo
bolos relikvija.
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Kodėl šventasis?

Šv. Andriejus Bobola – vienas iš 23
kanonizuotų jėzuitų kankinių, atidavusių
gyvybę už tikėjimą. Per 1655 m. kilusį
Lenk ij os ir Liet uv os kar ą su Maskv a
Lietuvoje siautėję kazokai rodė ypatingą
neapykantą tam, kas lenkiška-lietuviška
ir kat al ik išk a. Apašt al av im u gars ėj us į
t. Bobolą kazokai užklupo Polesės Jano
vo apylinkėse, jam besirengiant vežimu
traukt is nuo art ėj anč io prieš ų būr io.
Ats is ak ęs ats iž ad ėt i kat al ik ų tik ėj im o
t. Bobola, pririštas tarp dviejų arklių, 4
kilometrus varytas į Polesės Janovą, kur
egzekucija tęsėsi mėsininko skerdykloje.
Paguldžius kankinį ant skerdyklos stalo,
ant galvos jam užspaustas jaunų ąžuolo
šakelių vainikas. Kūnas svilintas ugnimi,
po nagais suvarytos skiedros, nuo delnų
peiliu nudirta oda. Tyčiojantis iš kunigo
nuo viršugalvio nuluptas tonzūros pavida
lo odos gabalas, nuo krūtinės ir nugaros –
arnoto formos odos plotas. Nupjauta nosis
ir lūpos, išdurta dešinė akis, per gilią sky
lę sprande ištrauktas liežuvis. Pakabinę
kankinį už kojų žemyn galva, žiūrėdami
į konvulsijų tampomą kūną, kankintojai
juokėsi: „Žiūrėkite, kaip šoka!“ Kankynes
užbaigė du mirtini kirčiai į kaklą trečią
valandą dienos. Buvo 1657 m. gegužės
16 d., Viešpaties Dangun Žengimo šven
tės išvakarės.

Sukaktis
T. Bobola tapo 49-uoju jėzuitų kanki
niu vadinamojo „tvano“ (1655–1661 m.
karo su Maskva) metais, kai buvo nužudy
ta daugybė vienuolių, kunigų ir pasaulie
čių. Kodėl iš jų visų tik Andrius Bobola
šiandien gerbiamas kaip šventasis? Galbūt
atsakymo ieškoti reikia jo žemiškajame
gyvenime?
Panašu, kad šiam kankiniui dar esant
gyvam niekas nebūtų ryžęsis pranašauti
būsimos jo šventumo garbės – tėvas An
driejus visiškai niekuo neišsiskyrė. Nie
kada nėjo aukštų pareigų, nepasižymėjo
mokslo pasiekimais (neišlaikė baigiamojo
teologijos egzamino).
Dvasinėje t. Bobolos charakteristikoje,
pateiktoje jam atlikus terciatą 1622–1623 m.
Nesvyžiuje, rašoma, kad rekolekcijas tėvas
Andriejus atliko naudingai, nors ir su dide
lėmis valios pastangomis. Patarnaudamas
virtuvėje rodė didelį nuolankumą. Noriai
atliko maldingą kelionę elgetaudamas. Ka
tekizmo mokė su vidutinišku užsidegimu,
užtat uoliai darbavosi misijose. Pamaldu
mas, nuolankumas, paklusnumas, kuklu
mas ir taisyklių laikymasis – vidutiniški.
Neišgyvendintos ydos: lengvi suirzimo
protrūkiai, ne itin valdomas emociona
lumas, per didelis aistringumas, silpnai
valdomas liežuvis, pastebėtas abejingu
mas vyresniųjų nurodymams. Choleriš
kai sangviniško temperamento, prastai
susivaldąs, bet sykiu labai nuoširdus ir
pilnas užsidegimo.

Šv. Andriejaus Bobolos karstas Romoje

Į klausimą, kodėl Bobola tapo šventuo
ju, vienas jo biografas atsako paprastai:
„Nežinau. Gal to žmogaus širdyje buvo
kas nors labai giliai paslėpta ir neregima
žmonėms bei nepažeista ydos – koks nors
paslapčia švytintis kristalas. O gal nieko
tokio ir nebuvo. Gal paprasčiausiai Vieš
pačiui Dievui patiko išsirinkti vieną iš
daugelio, idant Dievo galybė pasirodytų
netobulame, neišsiskiriančiame iš daugelio
žmoguje. Manau, kad nedera akiplėšiškai
skverbtis į išrinkimo paslaptis. Telieka tai
paslėpta ir nežinoma, nes koks gi būtų pa
saulis be paslapties?“

Regimos paslaptys

Paslaptingas Andriejaus Bobolos „atra
dimas“ 1702 m. akivaizdžiai liudija, kad
šventuosius parenka ne žmonės – juos pa
rodo Dievas. Po kuklių laidotuvių kūnas
buvo įdėtas į juodai dažytą karstą su užra
šu Pater Andreas Bobola Societatis Jesu
(Jėzaus Draugijos tėvas Andrius Bobola)
ir nuleistas į kriptą po didžiuoju altoriumi –
t. Andrius Bobola nugrimzdo į užmarštį.
Kai Pinsko kolegijos rektorius Martynas
Godebskis laužė galvą, kaip per Šiaurės
karą nuo priešų armijų apsaugoti kolegi
ją, į ką kreiptis pagalbos ir užtarimo, jam
pasirodė nežinomas jėzuitas, kurio mielas
ir patrauklus veidas tvieskė nežemiška
šviesa. Nepažįstamasis priekaištavo rek
toriui, kam jis ieškąs gynėjų ne ten, kur
jų būtų galima rasti, ir pažadėjo, kad jis
pats, Andrius Bobola, apsaugos kolegiją,
jei rektorius atras jo kūną, palaidotą ben
droje kriptoje, ir padės atskirai. Po trijų
dienų paieškų (nei rektorius, nei kas kitas
jau nebežinojo, kur palaidotas ir kas buvo
Andrius Bobola) suradus karstą, aptiktas
tarsi vakar palaidotas kūnas. Nepaisant
nuolatinės drėgmės ir šalia yrančių kūnų,
kankinio palaikai nebuvo suirę, neskleidė
jokio kvapo, buvo matyti aiškios kankinimų
žymės, nuo sukrešėjusio kraujo raudonavo
žaizdos, visos kūno dalys buvo minkštos,
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Sukaktis
locke atidarius stačiatikių
švent os ios Eufr oz in os
relikvijorių buvo rasti tik
sudūlėję kaulai, nutarta
dem ask uot i ir kat al ik ų
„prietarus“. Birželio 23 d.
atvykusi valdžios komisi
ja nuėmė karsto antspau
dus, nuo velionio nuvil
ko arnotą, albą, nuėmė
biretą ir nuogą kūną ko
ne vertikalioje padėtyje
smarkiai trenkė žemėn.
Visų nuostabai palaikai
Dabar šventojo palaikai ilsisi Šv. Andriejaus Bobolos bažnyčioje
Varšuvoje (kriptoje prieš altorių)
nes ub yr ėj o; kom is ij a,
palikusi kūną atvirame
lanksčios ir elastingos. Pasklidus žiniai, karste, išsinešdino. Vis dėlto, nepaisyda
Pinsko ir apylinkių gyventojai ėmė rinktis ma katalikų protestų, valdžia nutarė kūną
ir melstis prie langelio kriptos, kurioje t. Bo- išgabenti. Liepos 20 d. ginkluoti asmenys
bolos palaikai ilsėjosi naujame karste įsiveržė į bažnyčią ir pagrobė relikvijas.
ant pakylos. Kankinys pažadą ištesėjo – Palaimintojo kūnas išvežtas į Maskvą ir
plėšikaujančios armijos aplenkė Pinsko padėtas Liaudies sveikatos komisariato
kolegiją, o didysis 1709–1710 m. maras Higienos muziejuje.
aplenkė visą Pinsko kraštą. T. Andriaus
Dėl žemės reformos kilus badui, bolše
gerbimas sparčiai išaugo. 1739 m. sudėti vikų valdžiai humanitarinę pagalbą javais
liturginių maldų tekstai ir litanija tėvo An suteikė Apaštalų Sostas. Tuo pat metu po
driaus Bobolos garbei.
piežius Pijus XI griežtai pareikalavo grąžin
1773 m. panaikinus Jėzaus Draugiją, ti palaimintojo relikvijas. Valdžia sutiko su
Pinsko kolegijos bažnyčia 1784 m. perduo sąlyga, kad bus laikomasi didžiausio slap
ta unitams kaip vyskupijos katedra, tačiau tumo ir kad relikvijos nebus gabenamos
1793 m. Rusijos imperatorė Kotryna II per Lenkiją. 1923 m. spalį relikvijorius,
panaikino Pinsko unitų vyskupiją ir kated rastas muziejaus užkaboriuose, krovininiu
rą atidavė stačiatikių vienuolynui. Vienuo geležinkelio vagonu pervežtas į Odesą, o iš
liai gerbė kankinio relikvijas, prie kurių ten – laivu į Italiją. Patvirtinus relikvijų au
melsdavosi ir vietiniai stačiatikiai, tačiau tentiškumą, palaimintojo kūnas padėtas jė
vėliau sumanyta užkasti stebuklingąjį kūną zuitų Il Gesu bažnyčioje Romoje. 1938 m.
į žemę. Apie tai sužinoję jėzuitai 1808 m. Andrių Bobolą paskelbus šventuoju, jo
perkėlė kūną į savo bažnyčią Polocke. Ją palaikai iškilmingai pervežti į Varšuvą.
perdavus stačiatikiams, 1830 m. palaikai Relikvijos, pakeliui pagerbtos Liublijano
darsyk perkelti – šiuokart į Polocko domi je, Budapešte, Bratislavoje, birželio 20 d.
nikonų bažnyčią.
pasiekė galutinį tikslą – jėzuitų namus Ra
Po Spalio perversmo į palaimintojo kowiecka gatvėje nr. 61. Išskyrus trumpą
relikvijas ėmė kėsintis bolševikų valdžia. evakuaciją karo metais (1939–1945), ten
1919 m. „darbo liaudžiai reikalaujant“ ne jos gerbiamos iki šiol.
sėkmingai norėta atlikti „relikvijų tyrimą“.
1922 m. birželį pasirodžius žiniai, kad Po
„Sandora“, 2000 m. Nr. 6
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2003-iaisiais minėjome jėzuitų veiklos atkūrimo Lietuvoje 80-metį. Pradžią
atsikuriančiai Lietuvos jėzuitų provincijai, galima sakyti, davė Kauno kunigų
seminarijos auklėtinis Benediktas Andruška, 1903 m. kovo 3 d. slapta perėjęs
Rusijos – Austrijos sieną ir įstojęs į jėzuitų naujokyną Galicijoje. Šiame žurna
lo numeryje spausdiname 1928 m. Kaune užrašytų t. Benedikto prisiminimų
apie tai, kaip jis pajuto pašaukimą tapti jėzuitu, fragmentus.

Kaip aš jėzuitu tapau
Seminarijoje
1901 m. stodamas į seminariją neturėjau
tikro supratimo – nė klauste savęs neklau
siau, kas toji seminarija yra. Pabaigus pro
gimnaziją Palangoje, man rodės, kad kunigu
būti iš tikro yra geras dalykas. O suprasti
visą kunigiško pašaukimo kilnumą, grožį
ir svarbą stojant į seminariją man ne per
daug rūpėjo. Tik tiek žinojau, kad pasirinkti
kunigystę reiškia savo gyvenime pasirinkti už
davinį tikrai gerą, svarbų mano paties ir kitų
žmonių laikinajam ir amžinajam likimui...
Atvykus į seminariją reikėjo atlikti trijų
dienų rekolekcijas. Čia prasidėjo kankynė –
rekolekcijos vedamos lenkiškai, o aš lenkiš
kai tiek tesupratau, kiek mokąs rusiškai gali
suprasti lenkiškai, – iš tiesų nesupratau jo
kios minties, nors atskiri žodžiai panašūs. O,
pasirodo, lenkiškai būtinai reikia mokėti –
kitaip prarasi vyresnybės malonę, gal net
litvomanu tapsi pramintas ir iš seminarijos
pavarytas. Tad reikia nuduoti, kad viską
suprantu ir viskas eina gerai. Tokia padėtis
man rodėsi be galo bjauri...
Pirmieji seminarijos metai ėjo be ga
lo linksmai, svarbiausia buvo: a) kartais
kiek nors pasimokyti; b) lankyti pamokas

ir (ypač per pertraukas) dūkti; c) klausyti
nesuprantamų lenkiškų skaitymų ir konfe
rencijų; d) vengti inspektoriaus, prefekto
ir kitų profesorių, kad jie nepastebėtų, jog
aš nemoku lenkiškai; e) su užsispyrimu
dainuoti lietuviškas dainas; f) nuolat krėsti
nekaltus šposus draugams. Mano dvasinis
gyvenimas ėjo savarankiškai, beveik nepri
klausomai nuo seminarijos įtakos. Pats sie
kiau dievotumo, kurio sėklą pasėjo mano
gera ir dievobaiminga Motina.
Pasibaigus mokslo metams, pasirodė,
kad esu išlaikęs egzaminus į II kursą. Prasi
dėjo atostogos, važinėjimai, svečiavimasis –
be galo tuščias gyvenimas. Jutau, kad man
ilgu kažko kito. Išsikalbėjęs su Tėveliais ir
sakau jiems:
– Jei aš seminariją apleisčiau, tada sto
čiau į kurį nors vienuolyną.
– Vaikuti, ką tu kalbi, – atsakė su išgąs
čiu pažiūrėjusi Motina, – kaip tu, įstojęs
į seminariją, galėtum vėl ją apleisti! Jau,
Dieve, saugok! Juk tai negalimas daiktas!
– Į seminariją nevaromas išėjai, – pridū
rė Tėvas, – tad ir nebegalima grįžti, nebent,
gink Dieve, išvarytų...
Supratau, kad dabar seminariją apleisti
ir rinktis kitą gyvenimo būdą per vėlu. Pa
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galiau ir mintis apie vienuolyną netrukus
pradingo.
Sugrįžus iš atostogų, gyvenimas seminari
joje ėjo kaip ir pernai. Vyresnybė gaudydavo
litvomanus, lenkiokai šnipinėdavo, vyskupas
už lietuvystę smarkiai bardavosi, net šiurpas
imdavo. Tik nebeužtvenksi upių bėgimo.
Slapta gaudydavome lietuviškas knygeles –
kad ir menkos, bet lietuviškos.
Pirmąjį pusmetį manyje įvyko pažiūrų
pakitimas. Keistas dalykas: vienas sapnas
pas kat in o imt i uol iai skait yt i Švent ąj į
Raštą. Evangelijų skaitymo įspūdis buvo
didžiausias – taip nauja ir įstabu man
viskas pasirodė, tarytum Ameriką būčiau
atradęs. Atpirkėjo žodžiai smigo į širdį,
guodė, džiugino, drąsino, švietė. Mąsčiau
juos nuolat, tiesiog verkiau iš džiaugsmo,
prašiau meilės, kėliau sau visai naujus
idealus, naujos svajonės mane įsupo ir
pagavo...
...Pasaulis platus, jame ir dingti galima:
daugybė žmonių nežino Kristaus ir žūva.
Kaip kilnu būtų eiti tiesiog į kaimus ir
juos gelbėti... visomis jėgomis, nepaisant,
patogu ar ne, kad ir su dideliu vargu bei
sunkiu, skaudžiu, ištvermingu darbu. Visai
kitokia žvaigždė tada man švies! Ji negęsta
niekuomet.
Tačiau aš jaučiuosi silpnas. Nei už
tenkamo mokslo, kurio siekti ir norisi, ir
nesinori, nei reikiamo prityrimo ir vado
vavimo. „O jei tu, tapęs kunigu, pateksi
į parapiją, kokia iš to nauda?! Gal veikiai
išsiblaškys visi tavo geri norai, pakrypsi
nežinia kur ir gyvensi be džiaugsmo, neži
nodamas, kad gyvenimas gali praeiti tikrai
naudingai! Kas duos pastovumo, kas padės
nepalūžti susidūrus su tikrove!?“ Kažkoks
neramumas, sukilęs širdyje, menkindavo
džiaugsmą mąstant apie kunigavimą para
pijoje: „Kas mane valdys, kas vadovu bus,
kas duos reikiamų nurodymų ir pamoky
mų?..“
Mano vidinis gyvenimas pasidarė rim
tesnis. Draugai tai pastebėjo ir teiravosi:
„Kas su tavimi pasidarė?..“
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Jėzuitai
Anais laikais jėzuitų Lietuvoje nebuvo –
rusams jie buvo pasibaisėjimas. Joks jėzui
tas negalėjo gyventi Rusijoje, suprantama, ir
Lietuvoje. Tad kaip galėjo man kilti mintis
stoti pas jėzuitus?
Apie jėzuitus ne kartą buvau girdėjęs
iš savo namiškių ir aplinkinių. Kada Moti
na norėdavo mane nuo ko nors atgrasinti,
tarkim, kad neičiau į tamsų mišką arba kad
naktimis nebėgiočiau po laukus, sakydavo:
„Beni, neik – jėzuitas gali tave pagauti!“ Ar
ba kai imdavau per daug dūkti, Motina mane
baidydavo: „Beni, nurimk, jei ne, aš tave
jėzuitui atiduosiu!“ Arba: „Ką darai, jėzuite,
liaukis!“ Arba: „Apsuko kaip jėzuitas!“ ir
t. t. Mieloji, geroji Motutė nejautė, kad jos
mylimasis vaikas kada nors bus jėzuitas.
Mokantis seminarijoje teko girdėti ir
kitokių pasakojimų apie jėzuitus – čia jie
jau nebuvo pabaisos, bet gudrūs ir suma
nūs žmonės, randantys protingą išeitį iš
keblios padėties. Ypač daug girdėjau apie
jų misijas bei darbus tarp rusų ir unitų.
Taip pat draugai kalbėjo, kad jėzuitai be
galo nekenčiami Bažnyčios priešų, kurie
juos puola, pašiepia ir persekioja. Tai man
darė labai gerą įspūdį, primindavo Kris
taus žodžius: jie mane persekiojo ir jus
persekios. Velnias savųjų nepersekioja –
jis palieka ramybėje ir tuos, kurie mažiau
pavojingi jo piktiems sumanymams, bet už
tai puola savo didžiausius priešus: Kristų,
jo Bažnyčią ir jo pagalbininkus. Vadinasi,
persekiojimai gali būti geriausias ženklas,
jei tik Bažn yč ia stov i pers ek ioj am ųj ų
pusėje.
Tikrasis mano žinių šaltinis apie jėzui
tus buvo Bažnyčios istorija, kurią dėstė
prof. Žongolavičius. Jis gyvai ir sąmojingai
pasakojo apie ordino kūrimąsi, veikimo bū
dą, galingas kovas su Bažnyčios priešais,
didžias ordino kliūtis ir persekiojimus,
jo panaikinimą ir atgijimą. Kad ir mažai
tesupratau dėstymą (kliudė lenkų kalba),
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tačiau jaučiau didelį susižavėjimą jėzuitais,
laikydamas juos tikrais didvyriais. Jie ėmė
brautis į mano svajones ir gyvenimo pla
nus. Taip gyventi verta!.. Atsiveria platus,
didingas pasaulis dausose – ne tas smul
kmeniškasis žemas ir menkas pasaulis,
kurį pasmerkė Kristus, bet tas, kuriame jis,
Dievo Sūnus, viešpatauja ir džiugina sielas
nenykstančiais džiaugsmais, trykštančiais
iš dangaus versmių!
„O kad aš galėčiau tapti jėzuitu, – kokią
vertę mano gyvenimas gautų! Tik... jie yra
didvyriai, mokslininkai, jie – genijai, o mano
ir gabumai nekokie, ir dora svyruojanti, ir
valia silpna... Kad bent universitetą galėčiau
baigti, gal tada jie lengviau galėtų mane priim
ti... O dabar – juk dar nė lotynų gramatikos
kaip reikiant nemoku, ir gyvenu tik šposais...
Ar galima svajoti!?.“
Be to, jėzuitų Lietuvoje nėra ir negali
būti, nes rusų valdžia jų saugosi kaip chu
liganų, latrų ir plėšikų. Tad tapęs jėzuitu
turėčiau apleisti Lietuvą, kurią, kad ir jau
nas, išmokau mylėti. Taigi greičiausiai iš
mano svajonių nieko nebus...
Kiti vienuolynai manęs netraukė. Lietuvo
je dar buvo jų likučių, bet opiniją apie juos
turėjau nekokią. Bepigu vienuoliu nebūti, –
taip sau sakydavau, nesuprasdamas, ką kal
bu: melskis, valgyk ir miegok, – tai ir visas
gyvenimas. O tokio gyvenimo aš negalėčiau
pakęsti!..

Tarpukaryje populiaraus t. Benedikto
veikalo viršelis

Pirmasis pasiryžimas
Artinosi Kalėdų šventė. Paskelbta, kad
prieš Kalėdas II kursui bus suteikta tonzūra
ir keturi žemesnieji šventimai. Tad ir aš gau
siu šventimus. Džiaugsmo buvo, bet kažkaip
lyg neramu. O prieš šventimus – trijų dienų
rekolekcijos.
Antrąją rekolekcijų dieną, išvažiavus
namo III ir IV kursams, pradėjau galvoti,
ką čia padarius, kad tos rekolekcijos nebūtų
man nuobodžios – mat beveik nesuprantama
lenkų kalba reikėdavo išklausyti meditacijos
punktus, o paskui ištisą valandą medituoti
neturint jokių minčių.
Buvau smarkus pypkorius. Turėjau ne
laimę įprasti rūkyti gimnazijoje ir namuose,
kur visi šeši broliai kartu su Tėvu rūkė, o aš,
septintasis, – kaip galiu nuo jų atsilikti! Tad
ir vadinomės „septyni broliai pypkininkai“.
Seminarijoje taip pat nuolat buvo rūkomi
papierosai, nepaisant visų inspektoriaus
draudimų ir gaudymų. O dabar rūkymas
turėjo paįvairinti rekolekcijų meditacijas.
Profesorių kambarys tuo metu buvo
laisvas ir, mano laimei, neužrakintas. Ten
buvo minkšta, patogi kanapa – geriausia
vieta medituoti. Tad išklausęs meditacijos
punktus nueidavau į profesorių kambarį,
užsikurdavau papierosą ir, patogiai atsi
gulęs ant minkštos kanapos, pūsdamas
dūmus aukštyn, „darydavau meditaciją“.
Ir ji eidavo puikiausiai!..
Vieną kartą pučiu dūmus ir žiūriu, kaip
jie, kildami aukštyn, visokias figūras suda
ro. Bet tos figūros nepasilieka: keičiasi,
yra ir pagaliau išnyksta. Ir vėl, ir vėl mė
ginu... Nestovi vietoje, neišsilaiko... Dar
kartą... Nyksta! Taip, nyksta! Juk taip vis
kas – ir tavo gyvenimas – nyksta!.. Nejau
gi? Taip. Jau keliolika metų gyveni – tie
metai nuskendo praeities jūroje, nuskęs
ir likęs tavo gyvenimas. Tamsus kapas –
štai kas tavęs laukia! Sugrius ir dings visos
šios žemės viltys. Visos gėrybės ir turtai –
vanitas! O smagumai? Vanitas! Nyks
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ta! Nejaugi negalima nieko išsaugoti?!
Deja, negalima. O anapus kapo? Ten –
amžinybė... Ar ne beprotis yra žmogus, jei
jis nepasirūpina sau laimingą amžinybę
gauti! O Kristus?.. Ar jis neatpirko sielos
brangiausia kaina? Ar jis neturi teisės bū
ti pripažintas Karalium ir Viešpačiu? Juk
visas pasaulis yra jo. Jis vienas, ir tiktai
jis tegali apsaugoti mano gyvenimą nuo
sunykimo...
Pašokau nuo kanapos ir mečiau papie
rosą šalin. Kas kartą galingiau man aidėjo
Evangelijos žodžiai: Quid prodest... Ką
padės žmogui, nors visą pasaulį laimėtų...
Venite ad me... Ego sum lux mundi... Ateiki
te pas mane... Aš esu pasaulio šviesa... Kas
mane seka, tas nevaikščioja tamsybėse, bet
turi gyvenimo šviesą... O čia kas? Vanitas va
nitatis et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir
viskas tuštybė: bėgimas, nykimas, mirtis...
Po tokio svarstymo nuėjau į savo kam
barį ir mald ing ai atsik laup ęs pad ariau
pasiryžimą: jei tik bus galima, turiu tapti
jėzuitu, nes jei kuris gyvenimas yra atiduo
tas Kristui, tai, be abejo, jėzuito gyvenimas
yra jam atiduotas.
Mačiau, kad kliūtys yra didelės. Jei Die
vas nepadės, aš tų kliūčių nenugalėsiu. O
dar stoka mokslo, stoka lėšų, teks prarasti
draugus, net savo Tėvelius, net pačią tėvynę
Lietuvą prarasti... Be informacijos, be žinių,
be paramos, be pinigų – ar tai galima? Ne,
rodos, bent dabar negalima. Patys Tėveliai
sudarytų didžiausią kliūtį... Tačiau aš vis tiek
sieksiu, kad būtų galima!
Kažin ar bepriimti šventimus? Bet juk
jie man niekur nepakenks... Iš šventimai bu
vo priimti. Su kokia dvasine nauda, sunku
pasakyti. Tik jaučiau džiaugsmą, kad man
praskustas pakaušis, ir aš jau tikras klierikas.
Ir santykiai su Kristumi glaudžiau užmegzti:
Dominus pars hereditatis meae...
Kalėdų atostogos praėjo betriukšmau
jant – tik tasai triukšmas nebuvo visai be
jokio rūpesčio. Nuolat atsimindavau savo
1

Viešpats man skirtoji dalis.
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pasiryžimą ir galvojau, ar nebūtų galima jį
kaip nors įvykdyti. Širdyje – didelis ramu
mas ir pasitikėjimas Dievu. Jis kaip nors
padarys, kad aš savo tikslą pasiekčiau, nes,
man rodos, tai yra jo valia, antraip Dievas
manęs netrauktų.

Dabar metas
Pagaliau Kal ėd ų atost og os baig ės i
ir sugrįžo mano draugas bei kaimynas,
atostogavęs savo tėviškėje, Lieplaukės pa
rapijoje. Jo tėviškė netoli nuo manosios,
vos keli kilometrai. Nuėjau pasisveikinti,
o jis man ir pasakoja: „Žinai ką? Keistas
naujienas tamstos tėviškėje girdėjau. Pa
skalos eina, kad tamsta mesiąs seminariją
ir namo nebegrįšiąs. Dar visokių kitokių
paskalų esama, kurios sukelia žmonėse
visokių spėliojimų.“
Pajutau, kaip mano kraujas užsidega. Pa
siteiravau daugiau. Pasirodo, vieni žmonių
plepalai ir įtarimai, ar aš būsiąs kunigu, ar
nedingsiąs rusų bangose. Tuo tarpu kažkokia
ugnis pradeda mane deginti, nuo kojų pirštų
palengva lipa vis aukštyn, apima krūtinę, pa
galiau ir galvą, aš svaigstu ir pradedu svyruoti
kaip girtas. Nuėjęs į savo kambarį krentu į
lovą. „Štai koks pasaulis yra geras, – galvo
jau sau, – jis mane šmeižia! Geriausią vardą
turėjau savo gimtinėje, o dabar pikti liežuviai
visokius prasimanymus skleidžia. Kaip nyks
ta pasaulio garbė ir visa, kas pasauliška! Sic
transit gloria mundi! Tad ar verta ko nors
iš jo tikėtis, ar ne milijonus kartų verčiau
būtų visiškai atsiduoti Kristui, kuris manęs
ne tik nešmeižia, bet dar ir kaltes atleidžia.
Juk man užteks, jei aš pas Kristų gerą vardą
turėsiu. Tad laikas ryžtis! Nejaugi aš dėl
Kristaus nesugebėčiau paniekinti pasaulio
ir jo palikti?!“
Atsikėliau iš lovos ir atsiklaupęs pada
riau pasiryžimą: neatidėliosiu – tuoj im
siuos visų galimų priemonių, kad patekčiau
pas jėzuitus. Jei jie manęs nepriimtų, eisiu į
misijas, į tolimus stabmeldžių kraštus. Vis
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tiek pasauliui sudiev. Tegu išsipildo ir žmo
nių plepalai, kad aš mesiąs seminariją, –
tiktai mesiu ne dėl kokių žemės tikslų, bet
kad geriau Dievui tarnaučiau ir Kristui vi
siškai atsiduočiau!“
Pajutau didelį džiaugsmą ir paguodą.
Man rodės, kad Kristus visai šalia, o pa
saulio bangos ūžia kažkur toli. Jos man
pasirodė nebebaisios. Nyksta viskas. O
Kristus nenyksta. Jis apsaugos mane ir
mano tikrąsias gėrybes nuo sunykimo. Jis –
mano Viešpats, Vadas, Karalius...
Bet kur tie jėzuitai yra? Girdėjau, kad
jų esama Anglijoje. Bet kaip tu žmogus į
Angliją pateksi? Reikia keliauti per jūras, o
tokiai kelionei būtinai reikia užsienio paso.
Aš paso turėti negaliu, nes neturiu tam pini
gų – Tėvas ne tik kad pinigų pasui neduos,
bet dar man, kaip nepilnamečiui, sudarys
nenugalimą kliūtį, ir viskas suirs...
Geriau eisiu į Rymą, nes juk Ryme turi
jėzuitų būti. O jei jie manęs nepriims, ten
lengviau galėsiu stoti į apaštališkąją mokyk
lą rengtis misijoms tarp stabmeldžių. Ke
lionėje į Rymą aš gal ir be paso apsieisiu.
Per sienas sugebėsiu kaip nors prasprukti
slapta. Svarbiausia – išbėgti iš Rusijos, nes
jos siena labai saugoma, ypač Lietuvoje,
kad lietuviai knygų sau nesineštų.

Sudiev, seminarija,
sudiev, draugai
Netrukus visi klierikai žinojo, kad aš
palieku seminariją ir važiuoju į vienuoly
ną. Ne vienas mėgino atkalbinėti: ką darai?
Be reikiamų žinių, be jokio pasirengimo –
juk tai pamišimas! Apleisti tėvynę – gal
niekuomet jos nebematysi? Apleisti drau
gus, Tėvelius!.. O ką rasi?.. Juk nieko tikro
nežinai! Tačiau mano pasiryžimas atrodė
nepajudinamas. Būtų buvę geriau draugams
išvis nesipasakoti, nes nebūtų reikėję klau
sytis atkalbinėjimų.
Tuo tarpu seminarijos bibliotekoje radau
knygą apie šv. Pranciškaus Asyžiečio gyve

nimą. Skaičiau ją dieną ir naktį, meldžiausi,
prašiau, baisiai rūkiau... Šv. Pranciškaus
gyvenimas padarė man labai didelį įspūdį.
Mesti pasaulį, kuo greičiausiai mesti, visiškai
atsiduoti Kristui, kuris taip savuosius myli!
Kas mane begalėtų sulaikyti?!
Dar kartą atlikęs viso gyvenimo išpažin
tį, pasiklausiau nuodėmklausio nuomonės
apie savo pašaukimą. Jis paliko tai mano
laisvai valiai, o mane tarytum kažkas stu
mia: eik, nes Dievas to nori. Kad svyruoti
nebebūtų galima, padaviau prašymą semi
narijos vadovybei, kad atleistų mane iš
seminarijos ir grąžintų dokumentus.
Seminarijos valdžia, sužinojusi apie
mano sumanymą, nedarė jokių kliūčių.
Dievobaimingas ir simplicissimus homo
seminarijos kapelionas kun. Jurgaitis dar
padrąsino mane: gera ir brangu visiškai
pasiaukoti Dievui. Vyskupas, prieš kurį
klierikai ne kartą drebėjo dėl litvomanijos,
buvo bemanąs kliudyti: juk ir čia reikia ku
nigų. Jei nori Dievo Žodį skelbti, ir vysku
pijoje yra gana progos. Bet... jei taip nori,
važiuok, jis kliūčių nestatąs!..
Pagaliau rimtai susirūpinau, iš kur imti
pinigų kelionei. Kad bent kiek jų prisigrai
byčiau, paleidau į loteriją savo klierikiškus
drabužius. Draugai noriai pirko loterijos
bilietus. Nežinau, kas laimėjo. Vėliau suren
giau savo daiktų ir knygų varžytines. Iš tų
varžytinių ir iš loterijos kelionei surinkau
apie 80 rublių.
Artinosi išvažiavimo diena. Likimo ne
tikrumas, malda, skaitymai, svajonės graužė
mane, džiugino ir drąsino. O kur pirmiausia
važiuosiu? Pas Tėvelius, būtinai pas Tėve
lius. Bet jie gal nemaloniai mane sutiks? Man
vis tiek, ar jie pyks, ar nuliūs, ar mane muš,
ar bars, – turiu juos pamatyti paskutinį kartą
gyvenime, paskutinįkart pareikšti savo meilę
ir vaiko dėkingumą.
Parašiau Tėveliams laišką pranešda
mas, kad apleidžiu seminariją, važiuoju į
vienuolyną ir kad atvažiuosiu jų pamatyti.
Laiškas turėjo laiko nueiti pusantros savai
tės. Bet nenuėjo, užsimetė pašte. Čia būta
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Viešpatie, perkeisk mūsų
akmenines ir metalines širdis,
duok mums naujas,
švelnias ir jautrias širdis.
Jėzau, suteik mums savo
meilingąją širdį.
Tegul ji plaka pačioje
mūsų širdies gelmėje.
Kiekvienoje širdyje
uždek tokią liepsną,
tokią meilės ugnį,
kad mumyse viskas degtų
vien meile Viešpačiui.
Tegul švenčiausioji
Tavo Sūnaus širdies meilė
patraukia daugiau jaunų vyrų
siekti mūsų džiaugsmo
ir vilties šaltinio
kartu su Jėzaus Draugija,
tarnaujančia
kuriant Tavo karalystę.

T. L. Baliūno nuotr.

Dievo Apvaizdos. Vėliau sužinojau, kad
jeigu Tėvai būtų gavę laišką laiku, būtų
mano planams sukliudę...
Iš seminarijos inspektoriaus sužinojau,
kad jėzuitų esama Austrijoje. Tad maniau,
jog pakeliui į Rymą aš juos galėsiu pamaty
ti. Paprašiau liudijimo, kad nesu koks nors
valkata, bet kad tikrai turiu sumanymą stoti
pas jėzuitus.
Prieš išstojant draugai parodė man daug
meilės: jie domėjosi mano kelione, rašė ei
les, davė daiktų atminimui. Vienas atnešė
man gana gerą ir gražų savo apsiaustą, kad
kelionėje nešalčiau, padovanojo ir mažutį
savo laikrodėlį, kad aš jo neužmirščiau.
Graudu ir skaudu apleisti mylimus draugus,
su kuriais gal niekuomet nebesimatysiu!..
Pagaliau 1903 m. sausio antroje pusėje
atėjo išvažiavimo diena. Tada turėjau 18
metų su viršum. Iš vakaro atsisveikinau
su profesoriais, su tyliu rektoriumi prel.
Karosu. Šis, pasiteiravęs, kur važiuoju,
pasakė: „Keliauk, vaikeli, kur tave Dievas
šaukia, ir kur tik būsi, nepamiršk jo, o jis
tavęs nepamirš.“
Išvažiavimo dieną per ryto Mišias dar
paskutinį kartą užgiedojau Domine, non
sum dignus ir priėmęs šv. Komuniją jau
čiaus stiprus viskam, jei reikėtų, – net
mirti...
Išstoti iš seminarijos anais laikais reiškė
baisiausią dalyką – ne tik kunigystę pra
rasti, bet ne kartą – ir tikėjimą. Ne vienas
jaunuolis, palikęs seminariją, patekdavo
į bedievystės balas, retai kuris pasilikda
vo šioks toks katalikas... Tai palengvina
suprasti, kokia baisi tragedija buvo mano
išstojimas iš seminarijos man pačiam, ypač
mano Tėvams ir giminei.
Už seminarijos vartų pasijutau vienas,
apleistas... Buvau klierikas, dėvėjau ilgus
drab už ius. O dab ar menk ai aps it ais ęs
trumpais drabužiais, tarsi pabėgėlis, turtą
praradęs. Tiek to. Juk tiktai tam kartui. Ku
nigystės neatsižadėjau. Ilgus drabužius, ti
kiuosi, netrukus vėl gausiu vienuolyne...
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Dievas mus saugojo

Ses. Gerarda (kairėje) ir ses. Gema Stanelytė per
„LKB Kronikai“ skirtą renginį Vilniaus savivaldybėje
2002 m.

Šiemet kovo mėnesį minėjome
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos“ – ypatingo leidinio, gūdžiu
sovietmečiu padėjusio išlaikyti gyvą
tikėjimo viltį ir sugebėjusio infor
muoti Vakarus apie Bažnyčios bei
tikinčiųjų padėtį Lietuvoje – įsteigi
mo 35-metį. Eucharistinio Jėzaus
kongregacijos sesuo Ger
 ard
 a Elen
a
 ait ė – viena iš nedidelio bū
Šul iausk
relio „Kronikos“ leidėjų, – paprašyta
prisiminti, kaip vyko šis precedento
neturėjęs darbas, pirmiausia pasa
koja apie jėzuitus, kuriems ir kilo
leidinio idėja.

– Su jėzuitais artimiau susipažinau
ir bendradarbiauti pradėjau jau praeito
amžiaus septintajame dešimtmetyje. Pa
prastai susitikdavome per rekolekcijas,
kurioms dažniausiai ir vadovaudavo tuo
metu pogrindyje veikę jėzuitai. Kadangi
mūsų kongregaciją įkūrė jėzuitas t. Pran
ciškus Masilionis, nuolat jautėme ir kitų
jėzuitų paramą mums. Aišku, labiausiai
bendravome su pačiu t. Pranciškumi. Ža
vėjo jo dvasios stiprybė, tikrumas ir nuošir
dumas. Apie save jis beveik nepasakodavo,
savo asmens niekuomet nesureikšmino.
Kalbėdavo vien apie Dievo meilę ir taip įtai
giai, kad klausydavomės netekusios žado.
Pas tėvelį ne kartą teko lankytis, jis ir pats
dažnai atvažiuodavo pas mūsų seserį Juliją
Kuodytę į Kauną, kur buvo mūsų dvasinio
gyvenimo židinys, nes ilgainiui ji tapo kon
gregacijos vyresniąja. Be to, Kaunas buvo
visokių disidentinių judėjimų ir sambūrių
centras, pogrindyje veikusių kunigų susiti
kimų vieta.
Vėliau kurį laiką teko bendrauti su
dab art in iu vysk up u Jon u Bor ut a, SJ.
Kadangi buvo baigęs pogrindinę kunigų

seminariją, ir valdžia nedavė oficialaus
leidimo dirbti (kunigai iš tolo jo lenkėsi,
tik drąsuoliai priimdavo patarnauti), jis
nuolat keliaudavo po Lietuvą. Reikėjo
kam nors pasirūpinti jo butu Vilniuje. Tai
darė seserys, tarp jų ir aš. Ten susitikdavau
ir kitų jėzuitų ar tų, kurie dar tik slapta
rengėsi jais tapti.
– Kur anuomet per rekolekcijas rink
davotės?
– Labai įvairiose vietose: miestuose ir
miesteliuose, kur nors gamtos prieglobs
tyje. Pavyzdžiui, važiuodavome į vieno
eigulio sodybą prie Molėtų. Iš vienos pu
sės ją supo miškas, iš kitos – lanku juosė
ežeras. Kunigams duodavo tokį varganą
kambarėlį palėpėje, o mes miegodavome
daržinėje ant šieno. Grupės susidarydavo
nemenkos – iki 30 seserų, tad kiekvienas
toks susirinkimas būdavo labai rizikingas.
Kartą per rekolekcijas užklupo jaunimą,
ir visus suėmė drauge su kunigu. Pavojų
jautėme visi, bet jėzuitai elgdavosi labai
drąsiai, tai stiprindavo ir mus. Toji visus
vienijusi dvasia ir bendrystė tikrai buvo
Dievo dovana. Ir tebėra...
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Kai suėmė Eucharistijos bičiulių įstei
gėją, mūsų kongregacijos seserį Gemą
Stanelytę, nuvažiavau apie tai pranešti
t. P. Masilioniui, tuo metu dirbusiam Sidab
rave. „Ačiū Dievui! Aš ramus dėl jos“, –
tik tiek tepasakė tėvelis. Ir tokią nuostatą
mums diegė – nieko nebijoti, viską daryti
dėl Dievo. Aišku, mes iki galo neįgyvendi
nome to, ko jis mus mokė savo pavyzdžiu,
nes mylėdamas artimą pats buvo nesulai
komas ir nepralenkiamas...
Na, o labiausiai jėzuitų atsidavimą
užsibrėžtai veiklai pažinau pradėjusi ben
dradarbiauti leidžiant „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką“.
– Kaip jūs įsitraukėte į šią veiklą? Juk
ji buvo ypač slapta, tik nedidelis būrelis
žmonių joje tiesiogiai dalyvavo.
– Kartą mūsų kongregacijos vyresnioji
pasakė man, kad privalau išeiti iš darbo.
Tuomet dirbau redaktore M. Mažvydo
respublikinėje bibliotekoje. Buvo pasa
kyta tik tiek, kad reikės važiuoti kažkam
padėti. Pirma mintis – gal reikės būti t. Ma
silionio šeimininke? Labai apsidžiaugiau,
manydama, kad ten turėsiu „laisvą galvą“
meditacijoms ir maldai. Tačiau vyresnioji
nurodė vykti į Simną. Žinojau, kad Simne
dirba jėzuitas t. Sigitas Tamkevičius. Kai
pas jį nuvykau, pirmiausia gavau sure
daguoti keletą tekstų. Paskui klausia: ar
žinau, ko atvažiavusi. Atsakau, kad ne.

T. S. Tamkevičius sugrįžo iš tremties.
1988 m. lapkričio 4 d.
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Sako, dirbsi „Kronikoje“. Kas yra „LKB
Kronika“, aš, suprantama, žinojau, nes
buvau ją skaičiusi. Pamaniau, kaip nuosta
bu! Buvau bailoka, pati niekada nebūčiau
išdrįsusi tokiam darbui siūlytis, o kadangi
pasiuntė vyresnioji, nebeliko jokios baimės
ir abejonių, ar sugebėsiu...
Tuomet akivaizdžiai įsitikinau: kiti
daugiau kalbėjo, o jėzuitai iš tiesų daug
dirbo. Dirbo drąsiai ir nepaprastai pasi
tikėdami Dievu. Ir nuolat gyveno tikru
maldingumu – jų užsidegimas buvo labai
gražus ir palaikantis visus kitus.
– O kaip vyko „LKB Kronikos“ leidi
mas?
– Kadangi jokio „valdiško“ darbo nedir
bau, važinėdavau po Lietuvą, rinkau žinias
ir rašiau reportažus „LKB Kronikai“ (tuo
metu už „veltėdžiavimą“ grėsė treji metai
kalėjimo). Informacijų pateikdavo ir kuni
gai, ir seserys vienuolės, ir pasauliečiai,
nors visi labai rizikavo. Pavyzdžiui, žmogų
tardo saugumiečiai ir prigrasina: tik žiūrėk,
kad žinia apie tai nepakliūtų į „Kroniką“,
o jis ima ir parašo. Ir turi laukti, kad vėl
kviesis, tardys, vėl ant jo rėks, grasins.
Kiekvienas, vežantis informaciją ar patį
leidinį, taip pat rizikavo – vis išgirsdavo
me, kad tą ar aną stotyje sučiupo ir kratė.
O labiausiai, žinoma, rizikavo dabartinis
arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ. Pas jį
buvo viskas: spausdinimo mašinėlės, slėp
tuvėse – surinkta medžiaga leidiniui.
Grįžtant iš bet kurios kelionės kišenės
būdavo pilnos medžiagos „Kronikai“. Kai
ateidavo laikas (kas du mėnesiai) leisti
naują numerį, t. S. Tamkevičius medžiagą
atrinkdavo, sugrupuodavo, o man tekdavo
perrašyti, redaguoti, nes kai kurie teks
tai būdavo labai prastai parašyti. Paskui
reikėdavo viską atspausdinti. Tai daryda
vome du kartus. Jeigu popierius būdavo
pakankamai plonas (geriausią atveždavo iš
Maskvos), pavykdavo vienu kartu atspaus
dinti 10, kartais ir 12 egzempliorių. Dalį
to „tiražo“ palikdavome t. S. Tamkevičiui,
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dalį aš išveždavau į Kauną ir Vilnių.
1975 m. t. S. Tamkevičių iš Simno per
kėlė į Kybartus. Pradžioje sąlygų dirbti ten
nebuvo, tad darbą tęsėme Simne, pas dvi
labai narsias moteriškes, gyvenusias ant
ežero kranto, nors ten irgi buvo pavojinga.
Jos augindavo daržoves ir pardavinėdavo
sėklas. Pavasarį jų pirkti ateidavo labai
daug žmonių. O jeigu kas nors išgirs barš
kant spausdinimo mašinėlę? Iš karto kils
įtarimas...
Kartą aš atvažiuoju į Simną (į stotį nie
kada nevažiuodavau, išlipdavau anksčiau
ir toliau eidavau pėsčiomis, „mėtydama
pėdas“), einu pas mūsų šeimininkes ir ma
tau, kaip viena išbėgusi laukan rodo, kad
neičiau į namus. Užsislėpiau paežerėje už
krūmų ir laukiu. Po kurio laiko šeimininkė
atėjusi pasakė, kad pas jas buvo milicija –
mat prie ežero pavogė dviratį ir klausinėjo,
gal kas ką matė. Jeigu jie būtų atėję vakare
ir mane radę spausdinant... Visaip galėjo
baigtis...
Atspausdintą medžiagą šeimininkė vež
davo į Kybartus, o aš grįždavau į Vilnių. Il
gainiui tos kelionės pasidarė labai pavojin
gos. Ir ne tik dėl gabenamos medžiagos –
aš niekur nedirbau, spausdinant Simne
bet kada galėjau būti sučiupta. Negalė
jau netgi bažnyčioje lankytis, tad ir Švč.
Sakramentą veždavausi su savimi. Dėl to
buvo nutarta, kad vis dėlto spausdinsime
Kybartų klebonijoje.
Atvažiavusi čia pirmiausia pakeisda
vau mašinėlės klaviatūrą. Kai įpratau,
tai tetrukdavo apie 15 minučių. Baigusi
rašyti vėl sudėdavau senąją. Vėliau ses.
Virginija, tuo metu gyvenusi klebonijoje,
ta mašinėle spausdindavo t. Tamkevičiaus
pamokslus, religines knygas. Jeigu saugu
miečiai pagal šriftą bandytų atpažinti, kuo
buvo spausdinta „LKB Kronika“, – ne ta
mašinėlė...
Atvažiavusios į Kybartus dirbome visiš
kai nesikalbėdamos, kad niekas nežinotų,
jog namuose yra daugiau žmonių (aišku,

buvo klausomasi). O važiuodavau ten su
didžiausiais nuotykiais. Iš Vilniaus kokiu
nors transportu atvažiuoju iki Lentvario,
įšoku į traukinį, taikydavau į Kaliningrado
krypties. Blogiau, jeigu traukinio reikėda
vo ilgai laukti – negaliu sėdėti stotyje, tai
vis vaikštau kur netoliese. Kai Kybartai
jau netoli, nueinu į tambūrą, užsidedu pe
ruką, nusiimu akinius, išsiverčiu apsiaustą,
rankinuką įsidedu į kokį nors krepšį. Kartą
Kybartuose manęs net įsileisti nenorėjo,
nes nepažino...
– Iš kur jūs mokėtės tos konspiraci
jos?
– Išvažiuodama apsirengdavau taip,
kad tais drabužiais vilkėdama galėčiau ei
ti tiesiai į kalėjimą, kad jie sudarytų kuo
mažiau nepatogumų. Dėl to t. Tamkevi
čiaus buvome įspėtos visada turėti pinigų
ir pasą. Šiek tiek „gudrybių“ sužinojome
ir iš leidinuko „Kaip elgtis per tardymą“.
Kartą mane tardant pastebėjau, kad tas,
kuris užrašinėja, kiekvieną sakinį pradeda
iš naujos eilutės, nors ankstesnėje lieka
pakankamai vietos. Vėliau liepia pasira
šyti viso to teksto gale. O aš sakau, kad
pasirašysiu ties kiekviena nepilna eilute.
Kad padūko! Sako, matosi, kad skaitė in
strukciją. (Juokiasi.)
...Kartais į Kybartus važiuodavome
kartu su ses. Nijole Sadūnaite, kuri buvo ne
paprasta drąsuolė. Išlipusios Vilkaviškyje
užeidavome pas vieną malonią šeimą, o va
kare mūsų atvažiuodavo t. Sigitas Tamke
vičius. Automobilio galinę sėdynę būdavo
išėmęs, vietoj jos suguldavome mudvi, kuo
nors mus pridengdavo ir veždavosi. Kybar
tuose prie klebonijos namo galo buvo sto
ginė, po kuria laikydavo automobilį, tarsi
garažas. Įvažiavimą uždengia ir nesimato,
kas viduje. O ten buvo nedidelis langelis į
gyvenamąjį namą. Nijolė, kadangi aukštes
nė, tik niurkt pro jį ir jau viduje, o aš kol
įsirepečkoju! Tėvas Sigitas tramdydamas
juoką mus palieka ir kaip niekur nieko
eina pro duris, o mes spraudžiamės vidun
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Leidėjai ir talkininkai minint
„LKB Kronikos“ 30-metį

pro tą langelį. Čia visą savaitę dirbdamos
turime neištarti nė žodžio! Paskutiniu metu
netoli klebonijos nuolat stovėdavo „Volga“
su antena. O mašinėlė tai stuksi. T. Tam
kevičius įeina ir šūkteli: „Virga, ar baigi
pamokslą spausdinti?“ Tačiau tuokart –
nė tos Virgos, nė pamokslo... Tada jau tik
rai jutome labai didelę įtampą.
Kai tik koks nors didesnis sambūris kle
bonijoje – Naujieji metai ar kokia šventė, į
kurią prisirinkdavo jaunimo, – aš palėpės
kambarėlyje nuolat spausdindavau, nes
tikėjomės, kad klebonijoje esant daugiau
žmonių saugumas kratos nedarys. Čia
virš rašomojo stalo buvo įtaisyta elektros
lemputė, kuri įsijungdavo paspaudus myg
tuką apačioje. Jeigu vieną kartą užsidega
ir užgęsta – turiu liautis spausdinti. Jeigu
užsidega ir negęsta – viską reikia deginti.
Tam tikslui šalia visada būdavo degtukų
ir kibiras. Girdžiu: jaunimas apačioje dai
nuoja, linksminasi, o pas mane lemputė
užsidegė ir negęsta. Nejaugi saugumas?
Deginti popierius ar nedeginti? Lyg ir visi
smagiai dainuoja toliau, negali būti, kad
saugumas būtų atvykęs. Matyt, kas nors
netyčia mygtuką nuspaudė. Gerai, kad tada neišsigandau pirma laiko.
– Kuo reikėjo stiprinti tokią drąsą ir
pasiryžimą, kad jo nepritrūktų?
– Dievas buvo ypač arti, tiesiog jausda
vome, kaip jis daro stebuklus. Pavyzdžiui,
jėzuitas t. Jonas Lauriūnas pasakojo, kaip
pas jį darė kratą. Jis turėjo labai daug kny
gų, tačiau vienoje lentynoje buvo sudėtos
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labiausiai branginamos ir itin valdžios ieš
komos. Ties ta vieta jis atsisėdo ant kėdės
ir skaito brevijorių. Visas lentynas iškrėtė,
tik tos, kuri buvo jam už nugaros, nelietė...
Arba jo portfelyje, atskirame skyriuje, buvo
sudėta draudžiamų spaudinių. Per kratą
visą portfelį iškratė, o to skyriaus ir nepa
tikrino. Kai iškildavo ypatingas pavojus,
aiškiai matydavome Dievo pagalbą. Ir
labai juo pasitikėjome. Dievas mus taip
akivaizdžiai globojo, kad didesnių įrody
mų nebereikėdavo.
Savo drąsa mus užkrėsdavo ses. N. Sa
dūnaitė, t. S. Tamkevičius, SJ, t. J. Boruta,
SJ, t. J. Lauriūnas, SJ, t. A. Gražulis, SJ, ir
kiti. Jie visi tiesiog peilio ašmenimis vaikš
čiojo. O mes, branduoliukas, jautėmės taip,
kaip turbūt būna tik fronte – nepaprastai
vieningi. Ir visi būdavome labai linksmi,
daug juokaudavome. Būnant kartu nesijautė
jokios baimės, nors puikiai žinojome, kad
bet kada gali suimti ar net užmušti, kaip ne
kartą buvo grasinę.
– Sakote, kad Dievas jus itin globojo,
bet t. S. Tamkevičius vis dėlto buvo suim
tas, įkalintas. Ar tai jūsų nesutrikdė?
– Dažnai pagalvodavome, kad taip gali
atsitikti, suprasdami, kad tai būtų didžiulis
smūgis. Ir pati savęs klausdavau: kažin
kaip mes tai išgyvensime...
Kai Vilniuje vyko kun. Alfonso Sva
rinsko teismas, mūsų ne tik prie teisimo
pastato neprileido, bet vaikė ir iš Gedimino
prospekto. Tad nuėjome melstis į Aušros
Vartus. Ten mane susirado kun. Jonas Kau

Istorija ir mes
neckas, ieškojęs t. Tamkevičiaus. Pasisiū
liau jį palydėti į t. Borutos butą, kuriame
jis buvo apsistojęs. Iš ten abu kunigai
kartu išvyko į teismą, tikėdamiesi, kad
galbūt juos įleis skaitant nuosprendį. Mes
su seserimis grįžome į Aušros Vartus, kur
meldėsi daugybė žmonių. Po kurio laiko at
eina Vladas Lapienis ir, visai pamiršdamas
pasakyti, kiek metų kalėjimo gavo kun.
Alfonsas, sako: „Teisme, skaitant nuosp
rendį, areštavo tėvą Sigitą.“ T. Kastytis
Matulionis, SJ, kuris meldėsi kartu su mu
mis, sielvartingai suriko: „O, Jėzau!“ Mus
tarsi kas prie žemės būtų priplojęs. Stojo
mirtina tyla. Mūsų sesutė Aldona, dirbusi
su vaikais Petrašiūnuose, buvo nepaprastai
drąsi. Ji tvirtu balsu ištarė: „Pasimelskime
už naują kankinį – tėvą Sigitą. Tėve mūsų,
kuris esi...“ Visi pradėjome garsiai melstis,
ir koplyčia tarsi atsitiesė. Vėl atsirado drą
sos, atrodo, atsikvėpėme.
Tačiau vis tiek buvome nepaprastai
sutrikę. Išėjus iš Aušros Vartų kun. Algi
mantas Keina vis dūsavo: „Kas dabar bus
su „Kronika“?“ Tuomet ses. Virginija sako
galinti parinkti žinių važinėdama po Lietu
vą, ses. Onutė pasisiūlė nuvežti medžiagą į
Maskvą, aš – toliau redaguoti tekstus. Kun.
Keina ėmė stebėtis: koks įžvalgus tas tėvas

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

Sigitas, jis viską parengė! Neseniai iš tiesų
būta mūsų susirinkimo, kuriame gavome
nurodymų, kaip reikėtų elgtis, jei t. Sigitą
Tamkevičių suimtų.
Puikiai supratome, kad „Kronikos“
leidimą privalome tęsti. T. S. Tamkevičius
kaltinamas kaip „LKB Kronikos“ redakto
rius, tad valdžia turi matyti, kad leidinys
eina ir jį suėmus. Vėliau sužinojome, kad
jis yra prašęs t. J. Borutą, reikalui esant,
padėti seserims. T. Jonas ėmė vadovauti
leidybai, rašė įžangas, rengė apžvalgas,
peržiūrėdavo išleistą numerį. Kadangi
pats važinėjo po visą Lietuvą, surinkdavo
labai daug medžiagos. Tačiau didžiausią
naštą rūpinantis leidiniu ir jį spausdinant
nešė Kybartuose gyvenusios seserys: Bena
Mališkaitė, Virginija Kavaliauskaitė, Ona
Šarakauskaitė ir kitos. Jas nuolat kratė, sau
gumas nenuleisdavo nuo jų akių. Seserys
gyveno tarsi ant parako statinės. Bet visos
buvo jaunos, drąsios, be to, labai įkvėpdavo
pasiaukojantis kunigų jėzuitų pavyzdys.
Visas šis rizikingas ir ypatingo atsida
vimo reikalavęs darbas neatsirado staiga.
Lietuva turėjo vyresniųjų tėvų jėzuitų
gyvenimo pavyzdžių. Negandų metais
persekiojami jėzuitai mokėjo atsilaikyti
ir prieš smurtą, ir prieš valdžios gundymą
įvairiomis privilegijomis. Kaip „nepatai
somi“ jie buvo sodinami į kalėjimus, siun
čiami į lagerius, o likę Tėvynėje – keliami
į atkampias mažas parapijas. Tačiau jų
dvasios buvo pilna Lietuva.
Toks buvo t. Benediktas Andruška,
SJ, per pamokslą Šiauliuose tvirtinęs, kad
jėzuitai mokės mirti už Kristų, ir iš tiesų
savo gyvenimą baigęs kalėjime. Tokie bu
vo t. Pranciškus Masilionis, SJ, t. Jonas
Danyla, SJ, t. Karolis Garuckas, SJ, t. Jo
nas Lauriūnas, SJ. Jų indėlis į Bažnyčios
ir Lietuvos laisvės kovas ypač didelis. Jų
dvasia tebestiprina ir dabar, visa darant
didesnei Dievo garbei.
Užrašė Jūratė Grabytė
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T. Antanas Saulaitis, SJ

Nuo jėzuitų
nepabėgsi...
Bogotos apylinkėse su Danieliumi

Ką tik teko laidoti iš kito miesto atvežtą
močiutę. Pasirodo, velionės šeima priklauso 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 vietoje pastatytas didelis baltas paminklinis
kryžius su tėvo J. Marquette veiklą primenančiu užrašu. Indėnai taip jį mylėjo, kad
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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 Marquette parku, kuriame buvo įsikūrę daugiausia 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 laukeliu ir netgi nedidele rūpestingai puoselėjama 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. Kryžiaus ligoninė, pagrindinė Čikagos lietuvių šventovė – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia. Marquette parke –
lietuvių restoranai, parduotuvės, radijo stotis, lietuvių liuteronų bažnyčia, lietuvių marijonų namai ir dienraščio „Draugas“ redak
cija su leidykla. Parko aikštelėmis naudojosi
„Lituanicos“ ir kiti lietuvių sporto klubai.
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Tačiau palengva Marquette parko gyventojai 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 Mičigano-Ilinojaus
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. Ignaco misiją. 1673 m. su kanadiečiu Louis
Joliet Didžiaisiais ežerais ir upėmis išplau-

kė į vakarus, surado vandens kelius iki Misisipės 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 Misisipe 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 Palioko 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...
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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 socialines 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 („dipukų“ – 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 50-ties 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 Gustavo Garscia-Sillerio iki eilinio Čikagos
apylinkių lietuvio – kyla amžina susiklausymo (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...

Įstojęs į Vilniaus jėzuitų gimnaziją penkto
kas Rugsėjo 1-ąją pradeda Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Klausydamas Dievo
Žodžio ir švęsdamas Eucharistiją naujasis
bendruomenės narys suvokia, kad čia dėme
sys skiriamas ne tiktai mokslo žinioms, bet ir
žmogaus dvasiai. Pamokos pradedamos mal
da, per kurią mokiniai dažniausiai dėkoja
Dievui už visa, ką mato pro langą, prisimena
tuos, kurie serga, ir kartais prideda: „Dieve,
leisk, kad nerašytume fizikos kontrolinio...“
Kartą per metus visi dalyvauja vertybių
ugdymo programose arba rekolekcijose.
Dažnai šios programos paskatina jauną
žmogų atidžiau pažvelgti į savo dvasinę
patirtį ir susimąstyti, ką aš darau, ką galiu
atlikti tobuliau.
Kartą per mėnesį kiekviena klasė kartu
švenčia Eucharistiją – tai tarsi dvasingu
mo oazė tarp įtemptų mokslo savaičių.
Prieš Kalėdas ir Velykas visi kviečiami į
susitaikinimo pamaldas. Mokyklos baigimo
atestatai įteikiami bažnyčioje, prieš tai per
Mišias padėkojama už gimnazijoje gautas
Viešpaties malones.
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***
Jėzuitų gimnazija stengiasi skleisti ir ug
dyti tikėjimą, pagrįstą teisingumo puoselė
jimu. Sielovada šioje gimnazijoje – veiklos
sritis, brandinanti tikėjimo ir asmeninio
įsipareigojimo sėklą jos bendruomenės na
rių širdyse. Ši veikla pagrįsta įsitikinimu,
kad „naujajai pasaulio teisingumo, meilės
ir taikos bendruomenei reikia kompetentin
gų, apsišvietusių, sąžiningų ir gailestingų
vyrų bei moterų, pasiruošusių priimti ir
remti visa tai, kas yra tikrai humaniška, pa
siryžusių dirbti dėl visų tautų laisvės ir oru
mo, noriai bendradarbiaujančių su kitais
žmonėmis, besistengiančiais atnaujinti
visuomenę ir jos struktūras“ („Šv. Ignaco
pedagogika: praktinis pritaikymas“).
Dviejų jėzuitų gimnazijos alumnų
pastebėjimai

Gimnazijose

Jurgis
Stanaitis,
VJG III laida

„Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas,
mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas;
tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška“, –
rašė apaštalas Paulius Pirmajame laiške
korintiečiams. Mąsliomis savianalizės
valandėlėmis svarstome apie vidinius as
menybės pokyčius, slapta pasipuikuojame
įgytu „šaunumu“, pasigraudename dėl
neišrautų silpnybių. Grimzdami į praeities
prisiminimus, dienos šviesai atverdami pa
tirtus įvykius, nejučiomis save sučiumpame
įkainojant vertybes, kurios tuo metu vedė
į priekį (o gal gręžė atgal?), sudarė mūsų
dvasinio portreto spalvas ir šešėlius. Dažnai
knieti kabinti šį paveikslą šalia veidrodžio
ir, gerai įsižiūrėjus, lyginti dabarties at
spindį su blunkančiais praeities potėpiais.
Atidi akis nepraleidžia progos abiejuose
atvaizduose atrasti ir Dailininko rankos
prisilietimo ženklų.
Valią dvasiai ugdyti manyje įskiepijo
vaikystėje atrastas tikėjimas. Prisiminda
mas anas dienas, galiu drąsiai sakyti, kad
išaugau ir subrendau katalikiškoje aplinko
je. Tėvai, artimieji, tėvai jėzuitai ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijos mokytojai kantriai diegė
manyje krikščioniškas vertybes. Šiandien
negalėčiau girtis, kad visada stropiai jas
įsisavindavau. Tačiau kad ir kaip būtų, nie
kada neprarasiu dviejų gimnazijoje gautų
dovanų. Pirma – buvau pastūmėtas ieškoti
tiesos, antra – turiu galimybę naudotis
dvasios vedlių pagalba.
Kalb ėd am as apie pirm ąj ą dov an ą,
iškart prisimenu garbaus kolegos ir išti
kim o bend raž yg io pam ėgt ą sparn uot ą

frazę – nebijokime išradinėti dviračio, nes
kažkas tokiu būdu išrado motociklą. Nors
niekuomet nepriklausiau baikerių klubui,
bet dažnai vadovaujuosi šiuo taikliu posa
kiu. Gyvo tikėjimo išgyvenimas man yra
svarbiausias būdas puoselėti savo dvasinį
gyvenimą. Religinę praktiką labai patogu
užsklęsti vien tik ankštose formulėse, ta
čiau man visada norisi tikėjimą išgyventi
vis iš naujo atrandant. Jeigu norite – vėl
atsiverčiant ir įtikint. Dvasinio gyvenimo
puoselėjimą aš suvokiu kaip nuolatinį atsi
vertimo procesą.
Nukreipusi mane tiesos link gimnazija
įteikė ir kompasą – Dvasines pratybas.
Branginu galimybę išlaikyti glaudžius ry
šius su gimnazijos bendruomene. Tai teikia
jėgų. Kitaip nei pasaulietinė, jėzuitiška
auklyba daug dėmesio skiria ir gimnazi
ją baigusiems auklėtiniams. Alumnams
sudarytos puikios sąlygos gilinti tikėjimo
praktiką, gausinti gimnazijoje gautas do
vanas. Tai būtina norint išlaikyti tikėjimo
gyvybingumą.
Lietuvoje naujai atgimusiai jėzuitų
švietimo tradicijai persiritus per dešimt
metį, aplink Kauno ir Vilniaus gimnazijas
spėjo susitelkti gausus būrys auklėtinių,
vienijamų šv. Ignaco pedagogine paradig
ma įskiepytų vertybių. Aktyviausi alumnų
bendruomenės nariai, siekdami išsaugoti,
skleisti ir auginti suteiktas dovanas, pasi
telkė įprasčiausias visuomeninės veiklos
formas – buvo įsteigtos Kauno ir Vilniaus
jėzuitų alumnų asociacijos. Pagrindiniai
motyvai, skatinantys aplink tėvus jėzuitus
telktis buvusių auklėtinių bendruomenei,
yra noras išlaikyti, auginti ir skleisti gim
nazijoje gautą dovaną – ypatingą tikėjimo
praktiką.
Apibendrindamas galiu tvirtai teigti,
kad jėzuitų gimnazija padėjo dvasinio
gyvenimo pamatą ir kiekvienam alumnui
įteikė detalų tikėjimo koplytėlės rentimo
planą. Šio pamato svarbą daugelis mūsų
įvertina tik palikę saugias tikėjimo užuovė
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jas. Keblumų kyla jau žengiant pirmuosius
žingsnius kitapus gimnazijos sienos. Tiek
daug tariamų ir tiek mažai patvarių verty
bių! O dvasinis kompasas visada padeda
rasti tikrąjį kelią, kad ir kaip toli būtum
nuo jo nukrypęs.

Monika
Smalinskaitė,
VJG IX laida

Kai manęs paprašė parašyti apie ignacišką
jį dvasingumą, vertybes, gautas mokantis
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, labai apsi
džiaugiau – maniau, galėsiu pasidalyti su
kitais savo patirtimi ir džiaugsmu, taip
pat ir atsidėkoti mokyklai, kuri tiek daug
man davė. Tačiau dabar, kai prisėdau ra
šyti, užduotis nebeatrodo tokia lengva –
rodos, tiek daug laiko praleista jėzuitkės
koridoriuose, klasėse, stovyklose, rekolek
cijose, tiek nepakartojamų akimirkų – nors
semte semk, tačiau sunku viską išdėlioti į
lentynėles, įvardyti, kas dėtina į jė
zuitiškojo dvasingumo skyrelį...
Pirmiausia – pajautimas, kad
Dievas veikia per aplinką, gamtą,
kitus žmones, kad yra kiekvienoje
mano gyvenimo akimirkoje, many
je pačioje... Rodos, mūsų pirmasis
kapelionas t. Algimantas Gudaitis
primokė tokių „erezijų“ kaip malda
penkiais pojūčiais. Ir jau visam lai
kui esu įsidėjusi širdin, kad Dievo
pėdsakais galiu sekti išėjusi į mišką,
klausydamasi aplinkos garsų (ne
svarbu, paukščių čiulbėjimo ar kaž
kur tolumoje zirziančio zeimerio –
visa yra Jo), užuosdama samanų
ar pušų kvapą, liesdama grublėtą
medžio žievę ar švelnius, neseniai
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išsprogusius kačiukus, skanaudama kiškio
kopūstą ir jausdama jo saldų rūgštumą,
stebėdama, kaip lėtai keliauja sraigė, neži
nanti, kas yra skubėjimas ir stresas. Galiau
siai pati pasijuntu kūrinijos dalimi, miško
proskynoje besiilsinčia kaip ant Viešpaties
delno ir su meile jo saugojama.
Labai svarbus įvykis mano gyvenime
buvo KAIROS rekolekcijos Kauno ir Vil
niaus jėzuitų gimnazistams. Per keturias
dienas įgytą patirtį sunku įvardyti žodžiais,
tai reikia išgyventi, pajusti! Ryškiausiai
prisimenu savo mažuosius atradimus: jei iš
ties nuoširdžiai pažvelgsiu į kito žmogaus
akis, visada ten pamatysiu Dievą; nėra
nieko gražiau ir svarbiau už šiltą šypseną,
apkabinimą, tylų pokalbį, tikras ašaras ar
nuoširdų juoką būnant visiems kartu; nėra
nė vieno visiškai nevykusio žmogaus –
kiekvienas turi kokią nors ypatingą savybę,
talentą ir iš kiekvieno galima mokytis. Kad
būti kartu yra GERA.
Ne tik KAIROS rekolekcijose, bet ir
kitokiose mokykloje vykusiose programo
se, pamokose būdavo akcentuojama, kad
kiekvienas mūsų yra asmenybė, dovana
pats sau ir kitiems, kad, konditeriškai pa
sakius, esame tarsi saldainių dėžutės su

Alumnų rekolekcijos gimnazijos
stovyklavietėje Guopstuose š. m. vasario mėn.
T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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įvairių rūšių skanėstais viduje ir turime
būti atsargūs jas išpakuodami, nes niekada
nežinome, kokių stebuklų viduje galime
rasti. Na, o kalbant rimtai, mokėmės suvok
ti, kas ir kokie esame, atrasti savo dovanas,
talentus ir atpažinti, kur juos galime pritai
kyti padėdami kitiems ir viską darydami
didesnei Dievo garbei!
Mokykloje erdvės pasireikšti ir atras
ti save pakako – lankiau dramos, dailės
būrelius, dalyvavau gamtos mokslų ir
kalbų projektuose, stovyklose, su kitais
gimn az ist ais leid om e gimn az ij os žur
nal ą „Quo vad is?“, org an iz uod av om e
gimnazijos renginius, su klasės draugais
švent išk ai puošd av om e kor id or ius ir
klases, kartais iš gimnazijos išeidavome
jau gerokai sutemus, visai nesigailėdami
praleisto laiko.
Kartu su klasės draugais, kitais gim
nazistais, mokytojais ar kitų gimnazijų
mokiniais praleistas laikas leido pajusti
bendruomeniškumo skonį: vakarai sto
vyklose prie laužo ar žiūrint į žvaigždes
nuo lieptelio, bemiegės naktys rengiant
projektinius darbus, įsiklausymas į vie
nas kitą organizuojant mokyklos šventes,
išvykos į kitus miestus ar šalis, kai pama

tai saviškius (ir mokinius, ir mokytojus)
tikresnius nei anksčiau. Tuomet net ir
barniai ar bėdos suvienydavo. Nors ne su
visais mokytojais sutapdavo nuomonės ir
požiūriai, bendravimas tarp mokytojo ir
mokinių niekada nebuvo tik „darbinis“ –
šaltas ir oficialus. Tai, kad su mokytojais
galėjau pasikalbėti ne tik apie gramatikos
taisykles ar genetikos dėsnius, bet ir apie
gyvenimą, man, kaip mokinei, buvo labai
daug. Mokyklos bendruomenė man – tai ir
budėtoja, valytojos, valgyklos darbuotojai
ir jų gendantis kasos aparatas, sekretorė,
buhalterė, ūkvedys... Todėl visada smagu
grįžti ten, kur nėra bevardžių žmonių, tie
siog aptarnaujančio personalo...
Dabar, kai jau antrus metus studijuoju
Vilniaus universitete, kartais skaudžiai
bumbteliu ant žemės – išėjęs iš tokio
„šiltadaržio“ turi pratintis, kad žmonės
vienas kito negirdi, ne taip šiltai ir atvirai
bendrauja, kad užmiršta, ką reiškia bendras reikalas, dar tas kvailas skubėjimas...
Kartais taip norėtųsi stipriai užsimerkti,
o atsimerkus atsirasti mielajame lietuvių
kalbos kabinete, mokytojai melodingai
aiškinant pasaulio medžio schemas, nove
lės vertikales, simbolius ir kitas, pradžioje
tik jai vienai supranta
mas, literatūros subti
lybes...
Laik as mok yt is,
bet ir laikas mokyti.
Laikas imti ir laikas
dal yt i. VJG pat irt is,
manau, tarsi tas evan
gelinis garstyčios grū
das anksčiau ar vėliau
sudygs daugelio mūsų
širdyse ir duos vaisių.
Kaip sakė viena mano
draugė: „Jėzuitkė įdėjo
į mūsų širdis žemėlapį
ir kompasą. Ir niekas
jų neatims, jei tik patys
nepamesime.“
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Mokytis
tos pačios
kalbos

Ses. Edita Šicaitė, SSC,

Vilniaus jėzuitų gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja

Ses. Edita – dešinėje

Rekolekcijos. Laikas surinkti save ir
laikas surinkti Dievo šukes – jo ženklus
savyje. Taip paprastai norėtųsi apibrėžti
neapibrėžiamą, bet ypatingu būdu įgyjamą
patirtį. Gimnazijoje kiekvieno amžiaus
tarpsnio mokiniams rengiamos rekolek
cijos. Sudaroma galimybė patirti arba,
antraip tariant, išmokti dar vieną – savęs
pažinimo ir Viešpaties pėdsakų atpažinimo
savyje – kalbą. Juk susikalbėti gali tik tas,
kuris moka kalbą, o susikalbėjimas – buvi
mo kartu sąlyga. Jei kalbą moka mokinys,
ją derėtų mokėti ir mokytojui...
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Jau trejus metus tokius „kalbos kursus“ –
rekolekcijas – Vilniaus jėzuitų gimnazija
organizuoja ir mokytojams, ir kitiems ben
druomenės nariams. Sudaroma galimybė
patirti tai, ką išgyvena ir patiria mokiniai.
Kokia tai patirtis? Kur slypi jos kitonišku
mo prasmė ir paslaptis? Atsakyti galima
tik remiantis autentiškais baigtų „kalbos
kursų“ potyriais.
Laikydamiesi jėzuitų ugdymo filoso
fijos, pradėkime nuo konteksto. Biblijoje
dykuma ir tyla simbolizuoja tam tikrą kelio į
Dievą atkarpą. Dykumoje prasideda Mozės

Gimnazijose
Gimnazijos darbuotojų
rekolekcijos Kulautuvoje.
T. V. Sadausko nuotr.

istorija, kai Dievas jam pasirodo degančiu
krūmu ir dykumos tyloje pašaukia ypatin
gai išrinktosios tautos išvadavimo misijai.
Dykuma yra slenkstis įeiti į savo vidų ir
pamatyti save tokį, koks esi, drauge ir gali
mybė atrasti tai, kas svarbiausia – pamatyti
Dievą tokį, koks jis yra.
Jėzus elgiasi taip pat. Prieš pasirody
damas viešai, pirmiausia eina į dykumą...
Kad atrastų tylos kelią, o jame dar kartą
sutiktų Tėvą ir sustiprėtų kaip žmogus –
kad būtų karštas, ne drungnas. Mokytojui
taip pat reikia dykumos ir laiko. Laiko
pažinti ir atpažinti. Laiko patikrinti savo
pašaukimą ir sustiprėti, kad lygiai taip pat
būtų karštas, o ne drungnas.
Laiko tėkmė išgyvenama tyloje. Kad
tas potyris būtų autentiškas, tereikia iš
mokti paprastą dalyką – tylą priimti kaip
Viešpaties dovaną. Nepražiopsoti. Leistis
būti apdovanojamam (-ai).
Tyla... Kaip ir kiekviena dovana, įpa
kuota ir surišta įmantriu kaspinu. Kokia

ta pakuotė? Paprastas nurimimas ir nekal
bėjimas... Tai jau ir yra Tyla? Ne. Dar yra
kaspinas – asmens ryšiai su žmonėmis,
daiktais... Būtina atrišti kaspiną ir akimir
ką jį palikti. Išpakuota dovana skonėtis:
nuplėšti išorinių minčių luobą, sustabdyti
begarsį patirties filmą, besisukantį prieš
akis, ir tiesiog būti... Tylos kurtume išgirsti
Jos garsus, Tylos blankume pamatyti spal
vas, Jos aklume išvysti šviesą. Šviesoje
pajusti Jo būties grožį... ir nepaprastą vidi
nio džiaugsmo dozę... Skonėtis tiek, kiek
norima, tiek, kiek pajėgiama...
Negalima pamiršti svarbiausio dalyko –
pasidžiaugus dovaną vėl būtina supakuo
ti, žvilgtelėti į veidrodį ir pamatyti savo
akis... Kodėl? Kad suprastum tiesą apie
save, kaip tąsyk suprato Jėzus dykumos ty
loje ar Alyvų kalne... Kad išmoktum kalbą,
kurią moka mokiniai. Kad būtų įmanoma
kalbėtis ir susikalbėti... su savimi, artimu
ir Dievu.
Džiugu, kad per trejus metus tos „kal
bos“ jau mokėsi keliasdešimt mokytojų ir
bendruomenės narių, nepabijojusių avan
tiūros, kitokios pažinimo kelionės. Dievui
patinka iracionalūs poelgiai...
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Bendradarbiai

Jūratė Grabytė

Dvasiniai mainai.
Ir ne tik...
Kai prieš penkiolika metų, 1992 m.
paskutinį rugpjūčio šeštadienį, po dvejus
metus trukusios restauracijos ir didžiulio
remonto tikintiesiems vėl atsivėrė Kauno
šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, tai
buvo itin džiugus įvykis ne tik Lietuvos
jėzuitų provincijai, Kauno tikintiesiems,
bet ir būreliui choristų, jau daugiau kaip
metus repetavusiam įvairiose patalpose ir
vis laukusiam galimybės pradėti giedoti
bažnyčioje, kuriai ir susibūrė.
Paprašytas prisiminti choro veiklos
pradžią, Kauno jėzuitų bažnyčios choro
vadovas Algimantas Mišeikis sako, kad
stimulą tam davė du chorinės muzikos
entuziastai Antanas Maslauskas ir Leonas
Martinaitis, pažinoję chorvedį dar nuo stu
dijų laikų. A. Mišeikis daug metų dirbo
su studentų chorais – tuometinio Kauno
politechnikos instituto dainų ir šokių an
samblio choru „Nemunas“ bei Medicinos
instituto choru „Neris“. Paskatinti tautinio
ir dvasinio atgimimo choristai sumanė su
burti buvusių aukštųjų mokyklų choristų
bažnytinį chorą. Kadangi kitose bažnyčio
se chorai jau veikė nuo seno, o jėzuitų baž
nyčia buvo remontuojama ir bendruomenė
čia dar tik būrėsi, susitikę su tuometiniu
jos rektoriumi t. Algiu Baniuliu choristai
pasiūlė steigti chorą būtent čia. T. Algis
šiam pasiūlymui entuziastingai pritarė ir
rūpinosi, kad choristai turėtų kur repetuoti,
kol atsidarys bažnyčia.
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Net ruk us į chor ą įsil iej o kit i buv ę
A. Miš eik io stud ent ai, inž in ier iai Ita
Petrauskienė, Danutė Grigonienė, Judi
ta Tarutienė, medikai Romas Veteikis,
Janina Borisovienė ir kiti. Kiek vėliau
prie choristų prisidėjo dabartinio choro
seniūno inžinieriaus Rūtelio Kavaliausko
pakviesti buvę Politechnikos instituto cho
ro „Jaunystė“ dalyviai, tarp jų ir solistė
Reda Šakalytė. Choro repeticijas lankyti
pradėjo net keletas šeimų – iš viso ilgainiui
susirinko apie 50 choristų. „Susibūrė gana
pajėgus kolektyvas, nes visi jo nariai jau
turėjo chorinio dainavimo patirties. Aišku,
tai įkvėpė ir mane“, – džiugiai prisimena
choro vadovas A. Mišeikis.
Vadovas sako, kad bažnyčia nuo jau
numės jam nesvetima, tik anksčiau joje
būdavęs vien eilinis parapijietis. Su religi
ne muzika buvo susipažinęs, nes pasaulinė
muzikinė kultūra nuo religinės muzikos
neatsiejama. Mišių sudėtinės dalys, lotynų
kalba – visa tai nebuvo nauja, bet kartu su
choristais reikėjo perprasti praktinę Mišių
liturgiją, išmokti bendrauti su jas aukojan
čiu kunigu. Antra vertus, nepriklausomoje
Lietuvoje jau ėmė rastis specialių leidinių
bažnytiniams chorams, tad buvo kuo rem
tis. Jis tikėjęsis, kad atgavus Nepriklauso
mybę bažnytiniai chorai apskritai atsigaus,
kad jų meninis lygis gerokai pakils, tačiau
daugelis taip ir liko vien per Mišias giedan
čiais chorais.

Bendradarbiai
Jėzuitų bažnyčioje susibūręs kolekty
vas, vienijantis išsilavinusius, nemažą gy
venimo ir veiklos patirtį turinčius žmones,
nepasitenkino tik giedojimu bažnyčioje.
Nors ir parengė tai, kas privalu bažnyčios
chorui, – Mišias Velykoms, Kalėdoms,
įvairioms liturginėms šventėms, susipa
žino su gavėnios, Didžiosios savaitės
apeigomis, išmoko giedoti litanijas, – bet
kartu nutarė įsitraukti ir į Kauno miesto
muzikinį gyvenimą. „Pradėjome mokytis
Dainų šventės repertuarą ir nuo pat pra
džių dalyvavome visose nepriklausomos
Lietuvos Dainų šventėse. Rūpinomės ir
koncertine veikla. Parengėme programą
žymaus partizaninio judėjimo dalyvio
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šimtmečiui,
dalyvavome įvairiuose poeto Bernardo
Brazdžionio minėjimuose bei jo laidotu
vėse. Mūsų nepaliko nuošalyje ir pasaulio
muzikos gyvenimo įvykiai, žymių kompo
zitorių Šuberto, Bortnianskio ir Mocarto
jubiliejinių sukakčių minėjimai. Kom
pozitoriaus Šuberto 200 metų jubiliejui
parengėme specialią programą ir drauge
su kitais pasaulio atlikėjais jos aprašą
nusiuntėme į Šuberto muziejų Vienoje“, –

svarbiausius choro veiklos įvykius toliau
vardija jo vadovas A. Mišeikis.
Chorui sutvirtėjus atsivėrė Vakarų pa
saulis, nes bažnytiniai chorai iš Lietuvos
čia dar tebebuvo naujiena. Itin choristams
įsiminė pirmoji išvyka į Miuncheną, kur
juos globojo vietos jėzuitai, suteikę gali
mybę pagiedoti visose didžiausiose Miun
cheno bažnyčiose. Vokiečiams choras taip
patiko, kad jų paaukotų pinigų beveik
pakako kitai išvykai į užsienį, kur vėliau
koncertuota ne kartą. Giedota Graco mies
te Austrijoje, kur choras visuomet labai
gražiai priimamas, Vienoje, Zalcburge,
Štutgarte, Insbruke, Paryžiuje, keliauta
į Italiją, Ispaniją, Portugaliją. Kelionėse
dėl nakvynės paprastai susitaria ir kitokią
organizacinę pagalbą suteikia jėzuitai,
pasitelkę savo Draugijos narius įvairiose
šalyse. „O mes savo ruožtu stengiamės
propaguoti Lietuvos jėzuitų muzikinį pali
kimą. Pavyzdžiui, koncertuodami visada
atliekame t. Benedikto Andruškos giesmių,
paaiškindami, kad jis – ne tik pirmasis
lietuvis jėzuitas, daug prisidėjęs atku
riant Draugiją Lietuvoje, bet ir muzikas,
gyvenimą baigęs kaip Sibiro kankinys.

Minint choro 10-metį 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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Bendradarbiai
T. Andruškos kūriniai tarpukaryje buvo
daugelio atliekami, giesmės paplitusios
po visą Lietuvą. Dabar jas pritaikome
chorui. Į savo programą esame įtraukę
ir keletą kompozitoriaus jėzuito Bruno
Markaičio kūrinių. Lietuvoje jis praktiš
kai nežinomas, nors iš tiesų buvo gabus
muzikas, baigęs konservatoriją Naujojoje
Anglijoje, nemažai kūręs. Esame išmokę
keletą giesmių, prieš šimtmečius giedotų
Kražių jėzuitų kolegijoje, mat čia kadaise
buvo labai turtingas muzikinis archyvas.
Dabar jis pergabentas į Vilnių. Muzikologė
Jūratė Trilupaitienė jį ištyrinėjo ir parašė
mokslinį darbą apie Kražių jėzuitų muziki
nę veiklą. Aišku, nebūdami profesionalai,
negalime atlikti pačių sudėtingiausių kūri
nių, tačiau kai kuriuos vis dėlto „įveikėme“
ir minint Kražių kolegijos jubiliejų atliko
me, – įvairiu choro repertuaru didžiuojasi
A. Mišeikis. – Be to, mes, kaip ir jėzuitai,
visada ir visur prisimename šv. Kazimie
rą. Mūsų repertuare – aibė giesmių, skirtų
mūsų šventajam. Kur tiktai nuvažiuojame,
visur stengiamės pagiedoti ką nors skirtą
jam. Per Atvelykį choras vėl vyksta į Aust
riją, ten paminėsime ir šv. Kazimierą, ir
t. Andruškos giesmių pagiedosime.“
Pernai gruodžio 3 d. Šv. Pranciškaus
Ksavero švente baigėsi Jėzaus Draugijos
jubiliejiniai metai. Į Kauną ta proga rinkosi
provincijos jėzuitai, o choristai jubiliejų
paminėjo specialia programa ir kartu su
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios choru at
liko himną šv. Pranciškui Ksaverui. Beveik
kasmet kovo 4-ąją tradiciškai vykstama į
Vilnių pagiedoti per Mišias Šv. Kazimiero
bažnyčioje – tai tarsi choro ataskaita už
praėjusius metus.
Patiems choristams labiausiai atmintin
įstrigęs choro veiklos 10-mečio minėjimas,
kai pasiklausyti jubiliejinio koncerto prigu
žėjo pilna Kauno kunigų seminarijos salė.
„Kadangi koncertą pavyko įrašyti, išlei
dome kompaktinę plokštelę, kuri greitai
pasklido ne tik po Lietuvą – ją platiname
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visur, kur tik važiuojame. Padovanojome
ir Kauno miesto bibliotekai, tad mūsų
meninė veikla jau įamžinta, – toliau pri
siminimais dalijasi choro vadovas. – Be
to, aktyviai bendradarbiaujame su kom
pozitoriumi, tremtiniu ir literatu Antanu
Paulavičiumi. Esame įrašę jo sukurtos
muzikos, ir religinės, ir pasaulietinės. Per
16 gyvavimo metų išleidome net tris kom
paktines plokšteles, kas bažnyčios chorui
yra nemažai.“
Kauno jėzuitų bažnyčios choras dau
geliui pažįstamas ne vien iš įrašų – cho
ristai kasmet gieda per atlaidus Šiluvoje,
be to, yra išvažinėję kone visą Lietuvą ir
giedoję per Mišias daugelyje bažnyčių.
„Tai, suprantama, nulemia asmeniniai
ryšiai ir mūsų pačių iniciatyva – vienas
choristas nori pasikviesti chorą į savo
gimtąją parapiją, kitas bičiuliaujasi su
kur ios nors par ap ij os kleb on u, treč ią
domina parapijos istorija, netoliese esan
čios lankytinos vietos. Giedojimu per
Mišias neapsiribojame – pabendraujame
su parapijiečiais, o pakeliui aplankome
žymesnes vietas. Vienas mūsų choristų
iš anksto parengia maršrutą, numatyda
mas lankytinas vietas, – vadovą pratęsia
choro seniūnas Rūtelis Kavaliauskas. –
Lankėme Žemaitiją, Telšiuose su vysk.
A. Vaičiumi prisiminėme krikščionybės
kelią į šį kraštą, giedojome vysk. M. Valančiaus sostapilyje – Varniuose. O Vilniu
je esame giedoję ir Katedroje bei Dievo
Gailestingumo šventovėje.“
Chor ist ai nor ėt ų tęst i užs im ezg us į
bendravimą ne tik su Vilniaus šv. Kazi
miero bažnyčios choru. Kauno parapijų
chorams jie siūlė, sudarius grafiką, per
metus pagiedoti visose bažnyčiose. Tai
paįvairintų ir chorų veiklą, ir pagyvintų
parapijų gyvenimą. Kol kas Jėzuitų bažny
čios choras buvo apsikeitęs tik su Šilainių
parapijos choru. Po šių „mainų“ surengė
chorų popietę, kurioje t. Kazimieras Amb
rasas papasakojo apie kelionę nuo Kryžių

Bendradarbiai
Choro išvyka
į Kulautuvą...

kalno į Šventąją Žemę. Tokie susitikimai
visiems praplečia akiratį.
Nors dauguma choristų tikėjimo pa
grindus gavę jaunystėje, giedodami baž
nyčios chore tapo religiškai brandesni
ir sąmoningesni. Jie džiaugiasi, kad yra
susibūrę būtent pas jėzuitus, kurių veikla
neapsiriboja vien bažnyčia – čia vyksta
įvairūs renginiai, buriasi bendruomenės.
„Esame net truputį išpaikinti, kad turime
galimybę bendrauti su tokiais žmonėmis,
kaip provincijolas t. Aldonas Gudaitis,
t. Gintaras Vitkus, t. Lionginas Virbalas.
O t. Leon ardą Jagminą mes laikome tie
siog choro dvasios tėvu, vadiname jį savo
kapelionu. Jis visada noriai bendrauja su
choristais, atsako į mums rūpimus dvasi
nius klausimus. Tradiciškai visada susitin
kame prieš Kalėdas ir Velykas. Tai mūsų
žmones džiugina ir dėl to jie mėgsta šitą
bažnyčią, į kurią suvažiuoja iš visų mies
to pakraščių. Galbūt ir šalia jų namų yra
bažnyčia, bet jie čia priprato ir nebenori
keisti nei kolektyvo, nei dvasinės aplin
kos“, – aiškina vadovas.
„Dalyvavimas bažnyčios chore – tar
si atokvėpis po visų darbų. Nors kartais
repeticijos būna ir sunkios, bet po Mišių
jautiesi pakylėtai. Repeticijų grafikas
savotiškai suteikia režimą ir gyvenimui,
jų imi laukti. Lauki, kada galima bus vėl

sueiti, susitikti su bendraminčiais. Ypač
smagu per Šv. Cecilijos šventę, kai susiren
ka choras ir visi Kaune dirbantys jėzuitai.
Po bendrų pietų aptariame praėjusių metų
darbus, numatome ateities planus. Jėzuitų
bažnyčia nėra parapinė, tačiau bendruome
nė joje yra ir mes esame aktyvi jos dalis.
Į šią bendruomenę įtraukiame ir savo arti
muosius“, – tęsia choro seniūnas R. Kavaliauskas.
„Kad ang i Kul aut uv oj e jėz uit ai tur i
rekolekcijų namus, ne kartą ir mes juose
ilsėjomės, praleidome keletą rekolekcijų
dienų kartu su šeimomis. Tuomet mums
ypač padeda t. Vytautas Merkys – labai kuk
lus žmogus, bet didžios dvasios kunigas, jo
nuopelnai dirbant Ukrainoje tikrai dar ne
visiems žinomi. Esame jėzuitų talkininkai
kaip muzikinis kolektyvas, o jie mums pade
da religiniu švietimu, dvasiniu ugdymu“, –
papildo A. Mišeikis.
Vadovas jau 36 metus yra Kauno vals
tybinio choro antrasis dirigentas bei dėsto
Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakul
tete, yra Chorinio dainavimo ir pedagogikos
katedros docentas. Nors veiklos netrūksta,
bet, anot jo, darbas su Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios choru jam labai mielas – tai
savotiška duoklė tautiniam ir religiniam
žmonių ugdymui, su kaupu sugrįžtanti
kiekvienam.
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Þmogus kely

„Bendrakeleiviai“
atkeliavo pas jėzuitus

Kovo 25 d., sekmadienį, po svetin
gu jėzuitų namų stogu – Šv. Kazimiero
bažnyčios varpinėje – įkurtuves atšventė
Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Ben
drakeleiviai“. Šviesias, jaukias, ką tik
suremontuotas patalpas – naujuosius „Ben
drakeleivių“ namus – pašventino ir visa,
kas čia vyksta, palaimino dabartinis šios
bendruomenės kapelionas t. Stasys Kazė
nas, šiltą ir palaikantį žodį tarė įkurtuvėse
dalyvavęs jėzuitų provincijolas t. Aldonas
Gudaitis. Centro vadovai ir kiti kalbėjusieji
tarė padėkos žodžius Viešpačiui, „Bendra
keleivių“ rėmėjams, globėjams, bičiuliams,
vieni kitiems... Aidėjo šlovinimo giesmės,
iš širdžių gyvai liejosi malda, šį centrą
lankantys žmonės skaitė savo kūrybos
eiles, naujos patirties įkvėptas impresijas,
dainavo lopšines, romansus, surengė savo
kūrybos fotografijų ir jas palydinčių tekstų
parodą, papuošusią nišas ilgoje laiptinėje ir
prasitęsusią skliautuotuose, popiečio saulės
geltonio nužertuose kambariuose... Vaikai
taip pat neslėpė savo talentų: grojo violonče
le, kanklėmis, skaitė savo kūrybos pasaką...
Tokie vakarai, tegul ir kameriniai, bendruo
menėje jau tampa tradicija, nes naujai savo
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Daiva Beliūnienė

vertę Dieve atradęs žmogus pradeda pažinti
ir savo dovanas, kurių, vienokių ar kitokių,
kiekvienas turime.
„Bendrakeleiviai“ buvo pati pirmoji
ir vienintelė Lietuvoje organizacija, kryp
tingai, nuosekliai ir kvalifikuotai besisten
gianti padėti skyrybų krizę išgyvenantiems
žmonėms. Jos įsikūrimas po vienu stogu su
jėzuitais nėra atsitiktinis dalykas. „Bendrake
leivių“ įsteigėjas ir dvasios vadovas yra jė
zuitas t. Antanas Saulaitis, kurio darbą, jam
išvykus iš Lietuvos, tęsia t. Stasys Kazėnas.
Sielovadinė „Bendrakeleivių“ kryptis nuo
pat pradžių buvo ir tebėra ignaciškasis dva
singumas, mus pasiekiantis per tėvų jėzuitų
sielovadą, per jėzuitų įsteigto Gyvenimo ir
tikėjimo instituto programas, kurias baigia
centro vadovai, bei ignaciškąsias rekolek
cijas, kuriose jie dalyvauja kartu su grupių
nariais.
Ši besikurianti, besiplečianti, gyvenimo,
kad ir įskilusio, pilnatvę ir vertę teigianti
bendruomenė skaičiuoja jau šeštus metus.
Dabartinių „Bendrakeleivių“ veikla prasi
dėjo 2001 m. prie Akademinės sielovados
centro ir kartu su dabar JAV gyvenančiu
t. A. Saulaičiu buvo inicijuota psichologės
doc. dr. Rasos Bieliauskaitės bei tuometinio
katalikų mėnraščio „Sandora“ vyriausiosios redaktorės, sielovadininkės Elvyros
Kučinskaitės. Šie žmonės susibūrė tam, kad
remdamiesi užsienio šalių patirtimi padėtų
skyrybas išgyvenusiems žmonėms įveikti
krizę, jos sukeltus psichologinius bei socia
linius padarinius, grįžti į visavertį gyvenimą
ir priimti naują šeimos situaciją. Iki šių metų
pradžios grupės rinkosi Vargdienių seserų
įkurtuose Kryžiaus namuose, kuriuose buvo
puikios sąlygos darbui. Tačiau centro veikla

Þmogus kely
plėtėsi, grupių daugėjo ir 2004 m. atskiru
juridiniu „vienetu“ tapęs Išsiskyrusiųjų sie
lovados centras „Bendrakeleiviai“ su visais
savo užmojais jau nebetilpo ankstesnėse pa
talpose. Į centro veiklą įsitraukė vis daugiau
žmonių: kvalifikuotų psichologų, sielovadi
ninkų, taip pat šiai tarnystei pasirengusių
savanorių, baigusių įvairius Gyvenimo ir
tikėjimo instituto organizuojamus kursus,
atlikusių rekolekcijas. „Bendrakeleivius“
globoja ir Eucharistinio Jėzaus seserys, da
lyvaujame jų rengiamose rekolekcijose.
„Bendrakeleiviai“ siūlo kelis išėjimo iš
skyrybų krizės etapus. Pirmajame dalijama
si skyrybų patirtimi grupėje – įvertinama
esama būsena, įvardijami jausmai, nauja
situacija, santykiai su vaikais, buvusiu su
tuoktiniu, jo šeima, artimaisiais ir draugais,
žvelgiama į ateities perspektyvą. Antrojo,
sielovadinio etapo, paremto dvasinėmis pra
tybomis kasdieniame gyvenime, tikslas –
padėti žmogui atgauti savivertę ir pasitikėji
mą savimi bei kitais, atkurti ar stiprinti ryšį
su Dievu, palydėti jį ieškant naujos savo
tapatybės ir tikėjimo. Ši programa skirta ti
kintiems žmonėms, bet ją renkasi ir tikėjimo
dar nepažinę. Ji papildoma ignaciškomis
savaitės rekolekcijomis, 2–3 savaitgalių
dvasiniais susitelkimais (dažniausiai Baltriškėse, Zarasų r., pas Tiberiados bendruo
menės brolius) bei šeimų vasaros stovykla.
Kiekvienas „Bendrakeleivių“ grupės narys
turi galimybę pasinaudoti asmeninio dva
sinio palydėtojo ar psichologo pagalba.
Sielovadinis etapas labai efektyvus – ne
vienas į programą įsitraukęs žmogus kaip
tik tuomet išgyveno gilų dvasinį atsivertimą
ir esminį prisikėlimą.
Mūsų veiklą lydi ir įvairiai besireiškian
tis neformalus bendruomenės gyvenimas:
išvykos, susitikimai, kartu švenčiamos šven
tės, kamerinės filmų peržiūros, kūrybiniai
vakarai, pagalba talkinant vieni kitiems.
Per metus surenkamos keturios naujos gru
pės: mišrios, vaikų, yra buvusios dvi vyrų
grupės. Kartu tęsiamos sielovadinės progra

mos ankstesnių grupių nariams, žmonės
bičiuliaujasi, atsiveria, randa čia jaukius,
vienos Dvasios vienijamus namus. Todėl
tą kovo sekmadienį pasidžiaugti įkurtuvė
mis ir vieni kitais susirinko gausus būrys
per tuos metus širdį čia susišildžiusių ir
po skaudžios patirties džiaugtis gyvenimu
prisikėlusių žmonių.

Šventinės įkurtuvių
akimirkos. Daiva
Beliūnienė sėdi kairėje.
Astos Jovaišienės nuotr.

41

Draugijoje
2008 m. sausio pradžioje Jėzaus Draugija šaukia Generalinę kongregaciją, kuri
nuo Draugijos įkūrimo 1540 m. jau bus 35-oji. Kongregacija yra aukščiausia Drau
gijos valdymo institucija, galinti pakeisti arba papildyti Draugijos Konstitucijas.
Dažniausiai kongregacija šaukiama mirus Draugijos generaliniam vyresniajam,
ypatingais atvejais – dėl būtinybės apsvarstyti svarbius Draugijos ar Bažnyčios
reikalus. Kadangi dabartinis Draugijos generolas t. Peteris Hansas Kolvenbachas
kitąmet minės savo 80-metį, jis pasiūlė, kad būsimoji kongregacija išrinktų ir nau
ją generalinį vyresnįjį. O kaip rinkimai vyksta, sužinosite perskaitę šį rašinį.

Ulrich Rhode, SJ

Kaip jėzuitai renka
savo generalinį vyresnįjį
Kai 1983 m. 33-ioji generalinė kon
gregacija generaliniu Jėzaus Draugijos
vyresniuoju rinko t. Pedro Arupės įpėdinį,
kai kurie jėzuitai manė, kad paties šv. Ig
naco numatyta rinkimų tvarka nesiūlant
galimų kandidatų jau neatitinka šių dienų
demokratijos sampratos. Tačiau po to, kai
t. Peteris Hansas Kolvenbachas balsų dau
guma jau pirmajame rinkimų rate buvo
išrinktas generaliniu vyresniuoju, tokių
minčių nebekilo. Kaip iš tiesų renkamas
generalinis Jėzaus Draugijos vyresnysis?
Visas svarbiausias nuorodas rinkimams
galima rasti VIII ir IX Jėzaus Draugijos
Kons tit uc ij ų dal ys e. Apie renk am oj o
asmenines savybes ten pasakyta: tai turi
būti žmogus, malda ir visais savo darbais
susivienijęs su Dievu. Jis turi gyventi pa
vyzdingai: mylėti artimą, sugebėti nusiže
minti, būti tiesus; kai reikia – griežtas ir
geras, drąsus ir kantrus. Jis turi sugebėti
teisingai spręsti, būti rūpestingas ir uolus,
sveikas ir tinkamo šioms pareigoms eiti
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amžiaus. Kruopščiai apsvarstęs visus „už“
ir „prieš“, Ignacas nusprendė, kad genera
linis vyresnysis turėtų būti renkamas iki
gyvos galvos.
Rinkimų teisę turi aukščiausioji Drau
gijos vadovavimo instancija – Generalinė
kongregacija, kurią sudaro atskirų pro
vincijų ir regionų, į kuriuos suskirstyta
Draugija (šiuo metu jų yra 89), atstovai bei
tie Draugijos nariai, kurie privalo kongre
gacijoje dalyvauti dėl savo užimamų parei
gų. Provincijų ir regionų atstovų skaičius
priklauso nuo narių skaičiaus – vidutinė
provincija be provincijolo į kongregaciją
siunčia dar vieną ar du provincijos narius,
kurie išrenkami provincijos kongregacijo
je. Iš viso į Generalinę kongregaciją susi
renka apie 200 jėzuitų.
Paprastai Generalinė kongregacija ren
kasi Romoje, Jėzaus Draugijos generalinės
kurijos namuose. Pradžioje pasiunčiama
delegacija į Vatikaną prašyti popiežiaus
palaiminimo kongregacijai, ypač generali

Draugijoje
nio vyresniojo rinkimams. Kongregacijos
darbas prasideda nuodugnia Draugijos pa
dėties ir svarbiausių problemų apžvalga.
Pasirengti rinkimams skirtos keturios
dienos, neoficialiai vadinamos murmura
tiones (šnabždesiai). Tuo metu susikaupę
kong reg ac ij os dal yv iai tur i gal im yb ę
rinkti informaciją apie tuos, kurie atrodo
tinkami generalinio vyresniojo pareigoms,
klausinėti vienas kito ir peržiūrėti kurijoje
saugomas galimų kandidatų asmens bylas.
Tačiau niekas negali brukti kitiems savo tu
rimos informacijos, agituoti „už“ ar „prieš“
ką nors, niekam nevalia siūlyti savo kan
didatūros. Renkami gali būti visi pasaulio
jėzuitai, davę keturis iškilmingus profesų
įžadus. Kongregacijoje nedalyvaujantys
jėzuitai Generalinę kongregaciją raginami
palydėti malda.
Rinkimų diena pradedama šv. Mišio
mis meldžiant Šventosios Dvasios pagalbos. Paskui visi susirenka rinkimų sa
lėje, dar galutinai neapsisprendę, už ką
balsuos. Po himno Veni Creator Spiritus
ir trumpos įžanginės kalbos kongrega
cijos nariai tyloje meldžiasi. Jei pirmu

balsavimu generalinis vyresnysis balsų
dauguma neišrenkamas – o šiais laikais
tokia galimybė dėl kongregacijos narių
skaičiaus yra daugiau teorinė, – vyksta
slaptas balsavimas. Atiduodamas savo
balsą kiekvienas narys turi prisiekti: „Su
pagarba liudininku kviečiu Viešpatį Jėzų,
kuris yra amžinoji išmintis, kad aš renku
Draugijos generalinį vyresnįjį, kuris yra
tinkamiausias nešti šią naštą.“
Rinkimai laikomi įvykusiais, kai kas
nors surenka absoliučią balsų daugumą.
Jei iš pirmo karto nepavyksta, renkama iš
naujo, bet tik iš tų kandidatų, kurie ankstes
niame rinkimų rate gavo bent vieną balsą.
Pasiekus balsų daugumą, išrinktasis tampa
generaliniu vyresniuoju, trumpai vadina
mas generolu, ir rinkimų rezultatų paneigti
jis negali. Be to, Draugijos Konstitucijose
parašyta, kad visi kongregacijos nariai turi
išreikšti jam pagarbą.
Rinkimai užbaigiami bendra Te Deum
malda.
Iš vokiečių k. vertė
Mindaugas Malinauskas, SJ

Viešpatie, savo apvaizda Tu vedei šventąjį Ignacą įsteigti Jėzaus Draugiją. Mel
džiame, turtink ją širdies, proto ir dvasios dovanomis. Daryk mus viena Tavyje
šventumu ir meile, kad galėtume įžvelgti Tavąją valią ir ją ištvermingai, ištiki
mai vykdyti. To prašome per Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi
ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
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In memoriam
Stanislovas
Pečkevičius, SJ

2006 m. lapkričio 30 d., sulaukęs 84 metų,
Kauno jėzuitų namuose mirė br. Stanislovas Peč
kevičius.
Br. Stanislovas gimė Dasiunų kaime, Kėdai
nių rajone. Augo su dviem jaunesniais broliais
Robertu ir Jonu, dirbo tėvų ūkyje. Į naujokyną Pa
gryžuvyje, kuriam tuo metu vadovavo t. Paulius
Biogneris, įstojo 1939 m. balandžio 1 d. Paskuti
niuosius jėzuito įžadus davė 1956 m. lapkričio
1 d. Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje.
 	 Kadangi nuo jaunumės buvo pratęs prie že
mės darbų ir juos mėgo, Pagryžuvyje dirbo dar
žininku, sodininku, gėlininku, prižiūrėjo bites.
Uždarius vienuolyną, trejus metus dirbo Vilniaus
sodininkystės technikume. Paskui 10 metų buvo
Aušros Vartų koplyčios zakristijonas, taip pat
giedojo koplyčios chore, rūpinosi jos puošyba.
1964–1965 m. br. Stanislovas – Vilniaus
farmacijos fabriko darbininkas, 1968–1969 m. –
Vilniaus infekcinės ligoninės sodininkas, 1969–
1982 m. Vilniaus miesto apželdinimo skyriaus
gėlininkas. 1982 m. išėjęs į pensiją, atsidėjo baž
nyčių puošybai – rengė vadinamuosius Velykų
karstus ir Kalėdų prakartėles. Iš viso padarė per
40 tokių dekoracijų. Net ekskursijon į Krymą
buvo išvykęs, kad pamatytų, kaip iš tiesų auga
palmės...
Nuo 1999 m. br. Stanislovas gyveno Kaune,
drauge su kitais vyresnio amžiaus jėzuitais mels
damasis už Bažnyčią ir Draugiją. Tačiau ir čia
nepamiršo savo pomėgių – prižiūrėjo senolių
gyvenamo ketvirtojo namų aukšto gėles, puošė
namų koplyčią.
Amžinojo poilsio atgulė Kaune, Petrašiūnų
kapinėse, šalia kitų jėzuitų.
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Nauji leidiniai
David Lonsdale
Akys – matyti, ausys – girdėti
Įvadas į ignaciškąjį dvasingumą
Išleido Jėzuitų ekonomo tarnyba,
iš anglų k. vertė Jūratė Bieliauskaitė
Ši knyga neturinčius specialių žinių mąslius ir besidomin
čius krikščionis turėtų įvesti į gyvą krikščioniškąją mokinystę,
siejamą su Ignaco Lojolos vardu. Tačiau kalbėdami apie Ignaco
dvasingumą galvoje turime ne tik jėzuitišką, nes jėzuitiškas ir
ignaciškas dvasingumai nėra visiškai tapatūs. Jėzaus Draugija
ir jos gyvenimas – savitas Ignaco dvasingumo įkūnijimas, viena
iš jo formų. Jis pranoksta jėzuitiškąjį ir yra fundamentalesnis.
Kaip atskira melodija ar natų eilutė gali virsti dainos posmu ar
aranžuota ir perkeista orkestruote, taip ir Ignaco dvasingumas yra
originali melodija, o jėzuitų – viena iš jos „aranžuočių“. Norint
gyventi pagal ignaciškąjį dvasingumą nebūtina tapti jėzuitu.

Šiandienė patirtis sako, kad nors dau
gelis pasauliečių pritaria krikščioniškajai
Ignaco mokinystei, turi abejonių dėl apaš
talinės misijos. Aišku, jie nemano, kad to
nereikia, bet daugumai žmonių apaštalinė
misija atrodo neįmanoma. Kyla klausimai:
kaip aš, būdamas (-a) šeimos, kuria turiu
rūpintis, tėvas ar motina, galiu iš visos
širdies atsidėti apaštalinei tarnybai ir taip
dalyvauti Bažnyčios misijoje, kaip dalyva
vo Ignacas ir jo bičiuliai? [...]
Klaidinga manyti, kad Bažnyčios misija
yra tik ar vien hierarchijos (ir vienuolių,
kaip kooptuotų narių) rūpestis. Norėčiau
pabrėžti, kad Bažnyčios misija yra visos
Dievo tautos kolektyvinė ir individuali
misija. Tai yra liudijimas, kaip Geroji Die
vo Naujiena įkūnijama išganingu Jėzaus
gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu, „šia pa
slaptimi, kuri dabar per Dvasią atskleista jo
šventiesiems apaštalams ir pranašams“ (Ef
3, 5). Visi pakrikštytieji krikščionys yra pa
šaukti vykdyti šią misiją liudydami Gerąją
Naujieną ten, kur Dievas juos įkurdino, ir
eiti toliau tuo keliu, kuriuo, jų supratimu,
juos veda Dvasia. Daugumai pasauliečių

tai reiškia liudyti Gerąją Naujieną ir Die
vo karalystę šeimos gyvenime, darbe, tarp
draugų ir tomis socialinėmis, politinėmis
ir ekonominėmis aplinkybėmis, kuriose
jie yra atsidūrę. Savaime suprantama, kad
daugeliu atžvilgių ši misija skiriasi nuo
vienuolių ir kunigų misijos, tačiau tai nėra
prastesnė ar mažiau įpareigojanti tarnyba;
tai nėra ir „pasaulietinis“ pašaukimas,
kurį reikėtų pripildyti specifiškesnės „sak
ralinės“ misijos. Visos misijos ir tarnybos
Dievo karalystėje yra svarbios, viena kitą
papildančios ir kiekviena savaip Dievui
teikianti šlovę. [...]
Iki mūsų dienų išliko daug Ignaco laiš
kų pasauliečiams, vyrams ir moterims,
ypač turėjusiems politinę ir finansinę įtaką
visuomenėje. Kartais laiškuose jis patarda
vo, kaip melstis ir ką skaityti, taip pat ragin
davo dorai naudotis savo turtais, padėtimi
ir valdžia. Jis remiasi tuo, ką įsivaizdavo
esant krikščioniškojo gyvenimo pradžia ir
pagrindu, – kad tikrasis kiekvieno žmogaus
gyvenimo tikslas yra savo turimus talentus
skirti tam, kad „Dievą garbintų, šlovintų ir
jam tarnautų“.
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Ið visur
Sausio mėn. 26–28 d. Briuselyje vyko Krikščioniškojo gyve
nim o bend ruom en ių dvas in ių pal yd ėt oj ų sus it ik im as, kur iam e
dalyvavo palydėt oj ai iš 21 šal ies. Liet uv ai ir Latv ij ai ats tov av o
t. Stasys Kazėnas, SJ, ir t. Algimantas Gudaitis, SJ. Susirinkusieji aptarė
KG bendruomenės dokumentą „Krikščioniškojo gyvenimo bendruome
nių ir Jėzaus Draugijos ryšys“. Daugelio šalių patirtis rodo, kad KG
bendruomenės, gyvendamos pagal savo pašaukimą, tapo puikiomis
ignaciškojo dvasingumo skleidėjomis ir yra didelė parama Jėzaus Drau
gijai ir visai Bažnyčiai.
Ignaciškuoju dvasingumu besidomintys jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos, dalyvavę 2005 m. Pasaulio jaunimo dienų programoje Magis, kurią
surengė Vokietijos provincijos jėzuitai, ir norėdami pasidalyti daugeliui kol kas
dar visai nežinoma įdomia patirtimi, nutarė liepos mėnesį Rygoje organizuoti
atskirą programos Magis projektą „Rekolekcijos gatvėje“. Tokias rekolekcijas,
vykstančias pagal ignaciškųjų rekolekcijų dinamiką ir padedančias atpažinti
Dievo ženklus kasdienybėje, ypač būnant tarp vargšų ir visuomenės atstumtųjų,
pradėjo ir Vokietijoje išpopuliarino t. Christianas Herwartzas, SJ. Pirmąkart
Baltijos šalyse vyksiančioms „Rekolekcijoms gatvėje“, kuriose dalyvaus 19–35
metų žmonės, vadovaus 10 entuziastų grupė iš Lietuvos ir Latvijos. Padedant
svečiams iš Vokietijos, kovo 2–4 d. Kauno jėzuitų namuose ji pradėjo pareng
iamuosius darbus.
Pirmąjį kovo savaitgalį Paryžiuje buvo susirinkę Europos jėzuitų
mokyklų alumnai. Kas pusmetį susitinkantys alumnai iš 9 Europos šalių
aptarė įvairius klausimus, ypatingą dėmesį skirdami jaunimo gyvenimo
problemoms. Siekiant suburti daugiau aktyvaus jėzuitų mokyklas bai
gusio jaunimo ir stiprinti jėzuitų alumnų judėjimą Europoje, nuspręsta
rudenį surengti atskirą susitikimą, kuriame dalyvaus po porą jaunųjų
alumnų iš kiekvienos šalies. Jie pasidalys patirtimi ir kurs ateities pla
nus. Susitikime taip pat buvo parengtas postulatas – kreipimasis į Jėzaus
Draugiją, kuriame alumnai siūlo savo pagalbą, ypač žmogiškuosius
išteklius, ir prašo jėzuitų tęstinės sielovados.

Kvietimas
Įkvėpta Dzūkijos gamtos grožio ir pernykštėje kelionėje patirto bendrystės
džiaugsmo Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė šiemet vėl visus savo na
rius ir bičiulius kviečia į žygi pėsčiomis.
Birželio 9–10 d. vienijami bendros maldos keliausime po Vilniaus r.
apylinkes, palei Taurijos ir Vilnelės upes, švęsime Eucharistiją ir susitikimo
džiaugsmą, nakvynei apsistosime prie Taurijos upės. Išvyksime birželio 9 d.
(šeštadienį), 8.20 val. iš Vilniaus geležinkelio stoties traukiniu Vilnius –
Turmantas ir važiuosime iki Bezdonių stotelės.
Iš anksto užsiregistruoti ir tikslesnę informaciją galite gauti elektroniniu
paštu. Adresas: lituaniecvx@gmail.com.
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Nusiðypsokime

Šventoriuje kunigas skaito bre
vijorių. Staiga vėjo gūsis knygą
perverčia pora lapų į priekį.
– Ačiū tau, Viešpatie, – atsidūs
ta kunigas. – Aš pats to nebūčiau
drįsęs padaryti.

Vienas meno mylėtojas guli mirties
patale. Jam paskutinį kartą pramerkus
akis, žmona suskumba prie veido pakelti
kryžių.
– Antroji XIX amžiaus pusė. Labai vi
dutiniško lygio darbas, – taria jis nusivylęs
ir miršta.

Vienoje jėzuitų bažnyčioje, paprastai
toje pačioje klausykloje, išpažinčių klau
sydavo pagyvenęs neprigirdintis kunigas.
Kai kurie, norėdami lengvai atsikratyti
savo kalčių, tuo pasinaudodavo. Kartą
prie klausyklos atsiklaupęs jaunuolis ėmė
pusbalsiu murmėti:
– Taramtata, taramtata, taramtata...
Klausykloje buvęs kunigas atsiliepė:
– Tirimtiti, tirimtiti, tirimtiti – tas ku
nigas, kuris neprigirdi, šiandien sėdi kitoje
klausykloje.

52% katalikų
tiki, kad Dievas yra.

Ūkininkui reikia tvarkyti
reikalus Mokesčių inspek
cijoje. Sutikęs kaimyną jis
klausia:
– Gal žinai, koks šventa
sis geriausiai galėtų padėti
tvarkant mokesčius?
– Tikriausiai šv. Baltra
miejus, – atsako kaimynas
žinovo tonu, – juk jam gy
vam nulupo odą.

Kreipiuosi į likusius
48%, kurie tuo
netiki...
...Gal kas nors
iš jūsų
turi aspirino?

Moteriškė atlie
ka išpažintį. Trum
pai užsiminusi apie
s a v o n u o d ė m e s ,
nuodugniai ir ilgai
pasakoja apie savo
vyro prasižengimus
ir ydas. Sul auk ęs
trumputės pauzelės,
nuod ėmk laus ys ją
nutraukė:
– Kaip atg ail ą
už savo nuodėmes
suk alb ėk it e vien ą
„Tėve mūsų“, o kad
pasitaisytų jūsų vy
ras – tris rožinius.

Piešinys iš Prancūzijos katalikų savaitraščio „Famille chrétienne“
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Nusiðypsokime
Susirengė vyskupas vizituoti dekanato pa
rapijų. Vieno klebono šeimininkė, norėdama
tinkamai pagerbti aukštąjį svečią, sužinojo,
kad šis labai mėgsta kepenėles. Šis liko labai
patenkintas pietumis. Nuvažiavęs į kitą parapi
ją ten taip pat gavo tą patį patiekalą, nes ir čia
klebono šeimininkė buvusi gudri. Ir taip dvi
savaites, kol lankė parapijas, kiekvieną dieną
pietums gaudavo vien kepenėlių. Po vizitacijos
vyskupas pareiškė:
– Anksčiau gailėdavau Prometėjo, kurio ke
penis kiekvieną dieną lesdavo atskridęs erelis.
Bet dabar man jau darosi gaila erelio.

Vyriškis per išpažintį dėsto:
– Tėve, nuo praėjusios išpa
žinties labai daug keikiausi, bet
taip pat daug meldžiausi, ir tai
atsveria vienas kitą. Daug kartų
buvau pasigėręs, bet taip pat daž
nai pasninkavau, ir tai atsveria
vienas kitą. Esu daug pavogęs,
bet taip pat daug išdalijau, ir tai
atsveria vienas kitą.
– Mielasis, – taria kunigas, –
jūsų atvejis visiškai aiškus. Die
vas jus sukūrė, o velnias pasiims – ir tai atsveria vienas kitą.

Susitinka klebonas parapijietį,
mėgstantį išlenkti taurelę.
– Mielasis, kada gi tu pagaliau
liausiesi gėręs?
– Klebone, man jau per vėlu tai
sytis.
– Taisytis niekada nevėlu, – atsa
ko kunigas.
– Jei taip, tai aš dar truputį pa
lauksiu.
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– Tėve, tiesiog neturiu ką
jums pasakyti, – aiškina išpažinties atėjęs vyras. – Kiek
vieną vakarą einu gulti lygiai
dev int ą, net ur iu jok ių ne
skaisčių ryšių su moterimis,
negeriu, nevagiu, nesu nu
skriaudęs net muselės, kiek
vieną sekmadienį dalyvauju
Mišiose.
– Taip, mielasis, bet visa
tai, deja, pasikeis tuoj pat, kai
tik iš čia išeisi, – atsiliepia
kalėjimo kapelionas.

Sovietmečiu Čekijos vyriausybė
iš Maskvos gavo tokio turinio telegramą: „Sovietų vadovai pageidautų,
kad pažymint Čekijos ir Sovietų Są
jungos draugystės jubiliejų Prahos
šv. Vito katedra būtų pavadinta šv. Leonido vardu.“ Čekijos vyriausybė at
sako: „Mums didelė garbė gauti tokį
pasiūlymą, tik nežinome, kas yra tas
šv. Leonidas.“ Rusai vėl rašo: „Kaip
jūs galite nežinoti mūsų šventojo Leo
nido Brežnevo?“ Čekai į tai atsiliepia:
„Puiku, tik prašome atsiųsti jo kaulų,
kad galėtume įmūryti į katedros sieną
kaip relikvijas.“

– Bažn yč ia egz ist uoj a jau
2000 metų, o žmonės nė kiek ne
pagerėjo, – priekaištauja vienas
skeptikas.
Klebonas atsiliepia:
– Jau milijardus metų žemėje
yra vanduo, bet jūs tik pasižiūrė
kite į savo marškinių apykaklę!

MIELIEJI MŪSŲ ŽURNALO SKAITYTOJAI,
Dėkojame visiems 2% fizinių asmenų pajamų mokesčių sumos skyrusiems
Lietuvos jėzuitų provincijai, atskiroms bažnyčioms ar gimnazijoms.
Už gautus pinigus žiemą galėjome šildyti bažnyčių pastatus bei paspartinti
jų remontą, nupirkti naujo inventoriaus ir mokymo priemonių
gimnazijoms, jūsų paskirti pinigai prisidėjo prie naujokyno
bei kitų jėzuitų namų išlaikymo, padėjo rengti rekolekcijas.
Prašome jus ir toliau remti jėzuitų misiją bei darbus Lietuvoje.
Dieve, meilingasis Tėve,
viena mūsų jėzuitiško pašaukimo malonių
yra gebėjimas džiaugtis prisikėlusiu Jėzumi.
Mokyk mus branginti kiekvieną mūsų
pašaukimo akimirką, kurią Tu pašventini.
Papildyk mūsų gretas jaunais vyrais,
pakviesdamas juos drauge su mumis
džiaugtis Prisikėlusiuoju.
Te didysis Velykų džiaugsmas
nuolat lydi mūsų Draugiją.

T. L. Baliūno nuotr.

Kad jėzuitų veikla galėtų plėstis ir būtų dar vaisingesnė,
kviečiame prie jos prisidėti jaunus vyrus, trokštančius padėti
kitiems žmonėms ieškoti Dievo ir jį rasti „visuose dalykuose“,
kaip tą siūlo daryti Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas Lojola.
Jaunuoliai, jeigu manote, kad Viešpats jus kviečia eiti keliu, kurį
jis parodė Bažnyčiai per šv. Ignacą,
turėkite drąsos atsiliepti į šį kvietimą.
Visus jums kylančius klausimus dėl pašaukimo galite pateikti Lietuvos jėzuitų
provincijos naujokyno vedėjui t. Algimantui Gudaičiui, SJ. Kreipkitės adresu:
Vilniaus g. 247B
LT-76343 Šiauliai
Tel.: (8~41) 52 57 15, 43 76 00
El. p. algis_sj@hotmail.com
Daugiau apie jėzuitus galite sužinoti interneto svetainėje www.jesuit.lt.
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