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Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako 
mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas,

sekant apreiškimu paslapties,
nutylėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos

ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu
paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, 

vienam išmintingajam Dievui
per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais!

Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams pabaiga
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Provincijolo þodis

Tokį klausimą kėlė izraelitai, kai, ke-
liaujant į Pažadėtąją žemę, jiems teko pa-
tirti vargų ir nepriteklių. Nepaisant Dievo 
stebuklų ir globos, kurios, ištikus sunku-
mams, sulaukdavo, jiems vis kildavo abe-
jonių ir susvyruodavo pasitikėjimas Die-
vu. Izraelio tautos istorija atsikartoja kitų 
tautų ir kiekvieno mūsų asmeninėje istori-
joje. Šiuo sunkmečiu, kai nemažai žmonių 
praranda darbą ir vis girdime, kad bus dar 
sunkiau, ne vienam kyla tas pats klausimas 
kaip izraelitams: yra tarp mūsų Viešpats, 
ar jo nėra? 

Kalbėdamas apie dvasių atpažinimą, 
šv. Ignacas atkreipia dėmesį, kad piktoji 
dvasia nori sukelti mūsų nepasitikėjimą 
Dievu, pažadinti neviltį: „Tiems, kurie uo-
liai valosi nuo savo nuodėmių ir tarnauda-
mi Dievui, mūsų Viešpačiui, kyla nuo gerų 
prie geresnių dalykų, [...] blogoji dvasia, 
stengdamasi, kad jie nežengtų į priekį, liū-
dina, kelia kliūtis, klaidingais argumentais 
žadina nerimą. O geroji dvasia drąsina, tei-
kia jėgų, paguodos, ašarų, įkvėpimų ir ra-
mybės, lengvina ir šalina visas kliūtis, kad 
jie, darydami gera, žengtų į priekį“ (Dva-
sinės pratybos, 315). Atskleisdamas tokias 
piktojo žabangas, Ignacas kviečia atpažinti 
Dievo veikimą mūsų gyvenime. Atpažintu 
Dievo vedimu sekti, o atpažintą piktosios 
dvasios veikimą atmesti. 

Skelbdama apaštalo Pauliaus metus, 
Visuotinė Bažnyčia kvietė stebėti apaštalo 

kelionę į Viešpatį ir su Viešpačiu. Patyręs 
įvairių išbandymų skleisdamas Gerąją 
Jėzaus Naujieną, Pirmajame laiške ko-
rintiečiams apaštalas sako: „Mes gavome 
ne pasaulio Dvasią, bet iš Dievo einan-
čią Dvasią, kad pažintume mums suteik-
tas Dievo dovanas (1 Kor 2, 12). Gerasis 
Viešpats duoda ženklų, kad jis yra tarp 
mūsų, bei nurodo, kur tų ženklų ieškoti. 
Šv. Ignacas patartų: „Dievo ieškokite vi-
suose dalykuose.“ 

Kai mes, jėzuitai, ieškome Viešpaties 
buvimo tarp mūsų ženklų, be abejonės, 
atpažįstame, kad vienas jų – prieš metus 
įvykusi 35-oji Generalinė kongregacija. 
Penki dekretai, priimti Kongregacijoje, yra 
Viešpaties mums duota kryptis. Vienas iš 
svarbių 35-osios Generalinės kongregaci-
jos dekretų – „Misija bendradarbiaujant“ –  
yra Viešpaties tarp mūsų buvimo, jo Dva-
sios vedimo ženklas, raginantis Dievo ka-
ralystę žemėje kurti visiems drauge. Visų 
laikų Bažnyčios istorijoje matome, kokia 
svarbi įsiklausant į Viešpaties valią yra 
bendruomenė, koks svarbus atvirumas 
vienas kitam. Ypač po Vatikano II susi-
rinkimo Bažnyčia kviečia Gerąją Jėzaus 
Naujieną skelbti kartu visus – kunigus, 
vienuolius ir pasauliečius.

Jau 34-oji Generalinė kongregacija 
priėmė dekretą „Bendradarbiavimas su pa-
sauliečiais vykdant misiją“. Didėjant pa-
sauliečių vaidmeniui Bažnyčioje, šis dek- 

Yra Viešpats 
tarp mūsų, ar ne? 

(Iš 17, 7)
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retas viso pasaulio jėzuitus skatino savo 
misiją atlikti vienijant jėgas su kitais ir nu-
rodė, kad toks bendradarbiavimas yra vie-
nas iš esminių mūsų veikimo būdo bruožų. 
35-oji Generalinė kongregacija patvirtino šį 
Viešpaties įkvėpimą. Štai viena ištrauka iš 
dekreto „Misija bendradarbiaujant“: „Esa-
me maloniai nustebinti ir dėkingi, kad tiek 
daug žmonių, kaip mes įkvėptų šv. Ignaco 
pavyzdžio ir Draugijos tradicijos, pasiryžo 
prisidėti prie mūsų misijos ir su užsidegi-
mu padėti žmonėms, gyvenantiems trapia-
me, bet vis tiek meilės vertame pasaulyje. 
Mus praturtina bendravimas ne tik su savo-
jo tikėjimo, bet ir su kitų religijų ir kultūrų 
geros valios žmonėmis, dirbančiais, kad 
būtų sukurtas teisingesnis pasaulis. Derlius 
gausus, ir daugelyje šalių svarbūs jėzuitų 
darbai didžia dalimi priklauso nuo prielan-
kių, atsidavusių bei sumanių bendradarbių 
indėlio.“ Šventasis Tėvas, patvirtindamas 
mūsų tarnavimą ir misiją, sako: „Bažnyčiai 
jūsų reikia.“ Mes irgi, su meile ir dėkingu-
mu žvelgdami į savo bendradarbius, sako-
me: „Kad įvykdytume savo misiją, mums 
reikia jūsų.“ Dievas mus pašaukė sėti kar-
tu, ir šio darbo imamės drauge.

Dažnai tenka dalyvauti „Sutuoktinių 
susitikimuose“, rekolekcijose. Iš keleto 
metų patirties ryškėja, kad bendradarbiavi-
mas padeda pamatyti ne tik šeimos ir kuni-

gystės pašaukimo skirtingu-
mą, bet ir panašumą: aiškiai 
matyti, kad tas pats Viešpats 
veikia ir kunigystėje, ir šei-
moje, o bendradarbiavimas 
padeda suprasti, kaip mes 
papildome ir stipriname vie-
nas kito pašaukimą. Pasau-
liečių įsitraukimas į Bažny-
čios misiją nesumenkina nei 
vienuolinio, nei kunigystės 
pašaukimo. Visi esame pa-
kviesti skelbti Jėzų, teikiantį 
žmonėms gyvenimą. 

Nuoširdžiai kviečiu mūsų 
žurnalo skaitytojus atpažinti, kaip Viešpats 
veikia Bažnyčioje per daugelį pasauliečių 
sambūrių, prisidėti prie tų judėjimų, įver-
tinti jų vaisius ir atpažinti savąjį pašauki-
mą. Jūs tikrai patirsite, kad Viešpats ir šiais 
laikais yra tarp mūsų – veikiantis, kurian-
tis, gydantis.

Tiems, kam keliauti su Viešpačiu pa-
deda ignaciškasis dvasingumas, primenu 
keletą šv. Ignaco pasiūlytų būdų, kaip at-
rasti Viešpatį savo gyvenime. Anot Ignaco, 
itin svarbu kasdien ketvirtį valandos skirti 
dienos peržvalgai – nurimus paprastai per-
žvelgti nugyventą dieną ir ieškoti Viešpaties 
buvimo joje ženklų. Ignaciškosios tradici-
jos tęsėjai sako, kad naudinga kartą per mė-
nesį turėti vadinamąją „dykumos dieną“ –  
pasitraukus į vienumą apmąstyti vieną kitą 
Šventojo Rašto mintį, peržvelgti išgyventą 
mėnesį ir atpažinti Dievo Dvasios veikimą. 
Kartą per metus 8 dienų rekolekcijos su 
asmeniniu dvasios palydėtoju yra tikra do-
vana, padedanti nustatyti gyvenimo kryptį, 
atpažinti, kaip Gerasis Dievas rūpinasi ir 
nepaliaujamai mus globoja. Šių laikų žmo-
gui, gyvenančiam visokių įvykių perpildy-
tame pasaulyje, ignaciškoji tradicija leidžia 
pamatyti, kad Dievas nėra palikęs pasaulio 
ar jo apleidęs, kad abejonė, ar Viešpats yra 
tarp mūsų, ar jo nėra, – tik piktosios dva-
sios žabangai. 
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Dvasinis paveldas

Daugeliui jėzuitų ordinas siejasi su 
mokslo ir švietimo įstaigomis, rekolekci-
jomis, galbūt dar su ypatingu klusnumu. 
Visa tai iš tiesų atsispindi šv. Ignaco Lo-
jolos paliktose Jėzaus Draugijos Konstitu-
cijose. Tačiau už išorinės veiklos ir aiškiai 
pastebimų ypatybių yra tam tikras dvasi-
nis pagrindas – ta nematoma, bet esminė 
kiekvienos vienuolijos dvasia, jos įkūrėjo 
palikta dvasinė charizma. O kas būdinga 
vadinamajam ignaciškajam dvasingumui?

Žvelgiant ir į istoriją, ir į dabartį, ste-
bina jėzuitų veiklos įvairovė. Jie – tyrėjai 
ir astronomai, kalbininkai ir dailininkai... 
Pvz., Konstantinas Sirvydas – lingvistas, 
Žygimantas Liauksminas – muzikas ir ora-
torius, Martynas Počobutas – matematikas 
ir astronomas. Mūsų laikais: Antanas Liui-
ma – Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas, knygų leidėjas, Paulius Rabi-
kauskas – žymus istorikas ir t. t. Be abejo, 
Jėzaus Draugijos įkūrimo tikslas – grynai 
religinis, tačiau jau giliausioje pradinėje 
Ignaco įžvalgoje buvo tai, kas leido ir net 
padėjo jėzuitams imtis visų tų, atrodytų, su 
tikėjimu visiškai nesusijusių veiklų: iš es-
mės pozityvus žvilgsnis į pasaulį ir Dievo 
ieškojimas visur, t. y. vadinamosios pasau-
lietinės sferos darnumas su religine. 

Šv. Ignacui pasaulis nebuvo minų lau-
kas, iš kurio reikėtų trauktis kuo greičiau 

ir kuo toliau, o gyvenimo ir veiklos erdvė, 
užduotis, kurios atlikti esame pasiųsti pa-
našiai, kaip kadaise Jėzus siuntė apaštalus. 
Ignacas troško eiti ten, kur aktualiausia, 
kur daugiausia galėtų padėti „gelbėdamas 
sielas“, kur nėra nieko kito, kas imtųsi to 
darbo. Užuot dejavęs dėl sunkumų, jis 
matė galimybę padaryti daugiau. Pvz., 
atsivertimo pradžioje, mąstydamas apie 
vienuolyną, kuriame norėtų gyventi, įsi-
vaizdavo jį ne visokeriopai klestintį, o pa-
tiriantį įvairiausių sunkumų – kaip tik tam, 
kad įstojęs į jį galėtų padėti spręsti proble-
mas ir taisyti padėtį.

Toks požiūris vėliau skatino ir misijų 
veiklą. Jėzuitai nepasitenkino įsikurdami 
tradiciniuose katalikybės kraštuose, o vyko 
visur, kur matė galimybę skelbti Evange-
liją ar stiprinti gyvenimą pagal ją: ne tik 
į Indiją ir Japoniją, kaip Pranciškus Ksa-
veras, Kiniją – kaip Mateo Ricci ir And- 
rius Rudamina (1596–1631), bet ir nuo 
Vakarų Europos gana nutolusią Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę.

Dievo ieškojimas „visuose dalykuo-
se“, visur – būdingas ignaciškojo dvasin-
gumo bruožas. Vienas labiausiai žinomų 
Ignaco pasisakymų šia tema – Koimbroje 
(Portugalija) studijuojantiems jauniesiems 
jėzuitams rašytame laiške, kuriame nuro-
do, kad pagrindinė jų užduotis yra studi-

T. Lionginas Virbalas, SJ

Keletas ignaciškojo 
dvasingumo bruožų
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jos ir nebūtina skirti vis ilgesnių valandų 
meditacijai, verčiau Dievo ieškoti visada: 
mokantis ir ilsintis, vaikštant ir darant ką 
nors kita. 

Jei Dievo galima ir net reikia ieškoti 
vaikštant, ilsintis, mokantis, tai kodėl – ne 
kinų literatūroje, jei tai aktualu konkrečiam 
asmeniui ir konkrečiu laiku, kodėl – ne Pie- 
tų Amerikos indėnų genties gramatiko-
je, uolienų įvairovėje ir t. t.? Niekas nėra 
svetima ir nepriimtina, jei tai reikalinga. 
Žinoma, visada išlieka įtampa tarp mokslo 
panaudojimo, pasinaudojimo juo ir tikro 
išmanymo, antraip kyla pavojus likti pa-
viršutinišku mėgėju. Tačiau, kad ir ką da-
rytų, pirmiausia jėzuitas turi būti vienuolis, 
apaštalas, misionierius. 

Dažnai jaučiame priešpriešą tarp tikė-
jimo gyvenimo – su Mišiomis, sakramen-
tais, rekolekcijomis, gal dar maldos būrelio 
veikla – ir kito laiko, kuriame vyrauja dar-
bas, buitis, kasdienybė. Toks supriešinimas 

mums dažnai nejaukus. Tiesa, pats Ignacas 
kvietė 30 dienų atitrūkti Dvasinėms pra-
tyboms, bet kaip tik tam, kad išmoktume 
pamatyti, atpažinti, kas ir kaip mus vienija 
su Dievu visomis kitomis aplinkybėmis: 
darbe, ruošoje, skaitant paskaitą, rengiant 
dokumentą. Čia pabrėžiamos ne nuolatinės 
įtemptos pastangos, o tiesiog kitoks požiū-
ris, vertinimas, veikimo būdas, kai šiame 
konkrečiame pasaulyje matome Dievo vei-
kimą, pasitikime juo ir dedamės prie jo.

Žinoma, neturime apsigauti. Ignacas, 
kuris kruopščiai pasirengdavo švęsti Eu-
charistiją ir skirdavo pakankamai laiko 
pokalbiui su Dievu maldoje, kuris Mišias 
išgyvendavo kaip iki ašarų jaudinantį ir 
net sukrečiantį susitikimą su mokančiu, 
kenčiančiu ir išaukštintu Kristumi, nebūtų 
nė pagalvojęs, kad Dievo ieškojimas visur 
gali tapti pretekstu atsisakyti pastovaus, 
vien maldai skirto laiko, nustumti į šalį 
Eucharistiją ar neleisti nors kartą per die-
ną stabtelėti atlikti sąžinės tyrimo, kuriam 
jis primygtinai siūlo skirti ketvirtį valan-
dos. Malda ir Dievo ieškojimas visur jam 
sklandžiai derėjo. 

Ignaciškasis dvasingumas neįmanomas 
be Evangelijos apmąstymo, susivokimo, 
kas vyksta žmoguje ir kur link jis eina. Tai 
svarbu visiems krikščionims. Įdomu paste-
bėti, kad aptardami būdingus ignaciškojo 
dvasingumo bruožus, nerasime ko nors la-
bai naujo, išskirtinio, ko nebūtų ir kitokio-
je dvasinio gyvenimo patirtyje bei prakti-
koje. Sakoma, kad didžiausias šv. Ignaco 
nuopelnas – ne koks visiškai nežinomas 
dvasinis kelias, o darni paprastų, bet es-
minių krikščioniško dvasinio gyvenimo 
elementų sąranga. Originalumas kaip tik 
čia ir slypi. Ignaco įsitikinimu, kiekvienam 
būtina tyloje susikaupti, susimąstyti, paste-
bėti Dievą, veikiantį žmoguje ir pasaulyje, 
atkreipti dėmesį į mumyse glūdinčius troš-
kimus. Dažnas, atlikęs Dvasines pratybas, 
kaip vieną iš jų vaisių nurodo atsiradusį 
atidumą vidiniams dalykams. Tai savo N
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ruožtu daro įtaką ir visam gyvenimui. Bū-
dami atidesni savo vidinėms ir išorinėms 
reakcijoms galime stengtis, kad jose atsi-
spindėtų ne tik mūsų savimeilė, bet ir arti-
mo bei Dievo meilė. 

Tačiau čia esama ir pavojaus susitelk-
ti į save, į tai, kaip jaučiuosi, ko noriu ir 
pan. Tam įtaką daro išsikerojęs individua-
lizmas, aukščiausiu kriterijumi laikantis 
individo norą, nuomonę, požiūrį, jausmus. 
Dėl to, bandydamas suprasti save ir kitą, 
dažniausiai lieku toks, koks esu. Taip išei-
ties taškas paverčiamas atvykimo vieta. 
Žinoma, turiu priimti save tokį (tokią), 
koks (kokia) esu, bet ne tam, kad tuo pasi-
tenkinčiau. Pirmasis ir svarbiausias Jėzaus 
raginimas Evangelijoje yra: „Atsiverskite“ 
(plg. Mk 1, 15), t. y. pasikeiskite, atsinau-
jinkite. Pirmasis viešas apaštalo Petro ra-
ginimas – lygiai toks pat (plg. Apd 2, 38). 
Dvasinis gyvenimas be atsivertimo – tik 
savęs apgaudinėjimas.

Reikia sugebėti iš tiesų atskirti, atpažin-
ti dvasias, kad eitume teisinga savęs paži-
nimo kryptimi – kad nepasiliktume tik ties 
savimi, bet rastume Dievą. Jau Bažnyčios 
Tėvai nurodė, kad vienas iš Dievo ieškoji-
mo kelių – žvelgti į savo sielos veidrodį. Jei 
esame sukurti pagal jo panašumą (plg. Pr 
1, 26), natūralu, kad savyje turėtume atpa-
žinti paveikslą To, kuriuo sekame. Šis pa-
veikslas, tiesa, dažniausiai būna pridengtas 
nuodėmės apnašų ir kartais sunkiai įžvel-
giamas. Šių apnašų valymas, arba, tiksliau, 
bendradarbiavimas, vienijimasis su mūsų 
Gelbėtoju, kuris vienintelis gali iš tiesų nu-
valyti, t. y. atsivertimas, yra neatskiriama 
mūsų dvasinio gyvenimo dalis.

Dvasių atpažinimas, atskyrimas arba 
suvoktis – dar vienas būdingas ignaciškojo 
dvasingumo bruožas. Kiekvienam iš mūsų 
labai dažnai tenka ieškoti geriausio spren-
dimo, išeities. Tai darome spontaniškai, 
net sau to neįvardydami. Pasirinkimas tarp 
gero ir blogo gal ne visuomet lengvas, bet 
aiškus. Kur kas sudėtingiau pasirinkti tarp 

dalykų, kurie atrodo geri. Šv. Ignacas kvie-
čia ir moko rinktis ne bet kaip, o žvelgiant į 
Dievo mums duotą misiją, stengiantis, kad 
priimtas sprendimas padėtų mylėti artimą. 
Norint teisingai apsispręsti ir žengti tolyn, 
reikia būti laisvam nuo savo asmeninių 
prisirišimų ir kitų nuomonės bei turėti tiks-
lą, kryptį ir pastebėti Viešpaties kalbinimo 
ženklus savo sieloje. Iš tiesų reikia kritiško 
žvilgsnio į tai, kas pateikiama kaip savai-
me suprantama. Gyvename visuomenėje ir 
mūsų negali neveikti vyraujantis požiūris į 
gyvenimą, gyvybę, siektinas vertybes. Dėl 
to sprendimą reikia priimti atsigręžus į Die- 
vą, Evangelijos šviesoje.

Šiame Dievo ir jo valios ieškojimo ke-
lyje negalėsime vadovautis vien šaltu ap-
skaičiavimu, sumuodami pliusus ir minu-
sus, taip pat niekada, išskyrus paties Dievo 
duotus ypatingus atvejus, nebus visiškai 
aišku ir akivaizdu. Dažnai, vos ne kaskart, 
teks žengti tarsi į tamsą – ateities nežino-
mybės tamsą, – pasitikint Tuo, kuriam pri-
klauso laikas ir pasaulis. Suvoktis, dvasių 
atpažinimas nepakeičia pasitikėjimo, vil-
ties, nuoširdaus tikėjimo.

Baigdami galime pasinaudoti vieno au-
toriaus pateiktu trumpu ignaciškojo dva-
singumo apibūdinimu: „Ignaco metodas 
pasižymi lankstumu ir patrauklumu. Pir-
ma, jis peržengia pasaulietiškumo, kuni-
giškumo ir vienuoliškumo ribas ir kreipia 
žmogų į jo esminius santykius su Dievu, 
kitais žmonėmis ir sukurtuoju pasauliu, 
kuriame Dievas jį apgyvendino. Antra, 
jis skatina mūsų asmenišką ir nuoširdų 
prieraišumą Jėzaus asmeniui. Trečia, jis 
aprūpina žmogų priemonėmis, kuriomis 
naudojantis išmokstama visur rasti Dievą –  
visose unikalaus gyvenimo aplinkybėse, 
kad ir kokios jos būtų sudėtingos, netgi 
skausme ar kančioje atsiliepti į Dievo Dva-
sios vedimą. Kartu sudėjus, visos ypatybės 
yra Ignaco dvasingumo mokinystės šven-
tumo sėklos“ (David Lonsdale, „Akys –  
matyti, ausys – girdėti“). 

Dvasinis paveldas
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...Šioje srityje neliausiu net tuos, kurie 
jau bėgate it žirgai, paspausti pentinais. 
Tikrai galiu sakyti, kad turite iš visų jėgų 
atsidėti mokslui ir dorybėms, jei norite tin-
kamai atsiliepti tam, ko iš jūsų tikisi tokia 
gausybė žmonių ne tik šioje karalystėje, bet 
ir daug kur kitur. Dėl jums įvairiopai teikia-
mų jėgų ir priemonių – tiek vidinių, tiek iš-
orinių – Dievas pagrįstai laukia nepaprastų 
vaisių. Kadangi jūs esate didžiai įpareigoti 
viską daryti gerai, niekada nepakaks, jei da-
rysite vidutiniškai. Pažvelkite į savo pašau-
kimą, koks jis yra, ir pamatysite, kad tai, kas 
kitiems nebūtų per maža, tai jums būtų. 

[...] Drąsindamas save kiekvienas tes-
tato sau pavyzdžiu ne tokius, kurie atrodo 
mažiau kam tinkami, o energingiausius ir 
stipriausius. Neapsipraskite su tuo, kad šio 
pasaulio vaikai jus pralenkia rūpestingiau 

ir uoliau siekdami laikinųjų dalykų negu 
jūs amžinųjų. Gėdykitės matydami juos 
greičiau bėgant į mirtį nei jūs į gyvenimą. 
Jauskitės niekingi, jei koks nors dvariškis 
dėmesingiau tarnauja siekdamas patikti 
žemiškam kunigaikščiui negu jūs dangiš-
kajam; jei koks nors kareivis dėl garbės 
nugalėjus ir trupučio grobio yra pasirengęs 
narsiau kovoti, negu jūs nugalėti pasaulį, 
velnią bei save pačius, laimėti Karalystę ir 
amžinąją garbę. 

Tad dėl Dievo meilės nebūkite nei tin-
gūs, nei drungni. Sakoma: Kaip per daug 
įtemptas lūžta lankas, taip per daug atleis-
ta glemba dvasia. Ir, atvirkščiai, anot Sa-
liamono: Siela tų, kurie darbuojasi, klestės 
(plg. Pat 13, 4). Puoselėkite savyje šven-
tą, protingą uolumą, siekdami ir mokslo, 
ir dorybių. Ir čia, ir ten vienas energingas 

Koimbros 
bendruomenės 

mūsiškiams
Neseniai įsteigta Jėzaus Draugija spar-

čiai augo Portugalijoje. Čia jai vadovavo 
provincijolas Simonas Rodrigezas, degan-
tis perdėtu uolumu. Ugdymo namuo-
se (Koimbros kolegijoje tolesnėms stu-
dijoms rengėsi 24 jėzuitai), ypač buvo 
pabrėžiamas keistokas dvasingumas, rei-
kalaujama į akis krintančių viešų atgailos 
praktikų. Tai kėlė didelį nerimą kai ku- 
riems jėzuitams, ypač toje šalyje dir-

busiam t. Faberiui, vienam iš dešimties pirmųjų Steigėjo bendražygių. 
Provincijolas Rodrigezas ryžosi paprašyti Ignacą padėtį paaiškinančio laiško. 

Tikėjosi, kad jis puoselėjamą dvasingumą patvirtins, bet buvo nuviltas. 1547 m. 
gegužės 7 d. iš Romos rašytame laiške Ignacas pabrėžia saikingumą, rimtą studija-
vimą, apaštalavimo perspektyvą. Skatina siekti dar didesnio uolumo, bet įžvalgaus 
ir išmintingo, paaiškina, kad kiekviena veikla tarnaujant Dievui gali tapti malda. 

Skaitytojams pateikiame keletą šv. Ignaco laiško ištraukų, aktualių ir XXI a. 
krikščionims.
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veiksmas yra vertesnis už tūkstantį tingių. 
Ką apsileidėlis pasiekia per daugelį metų, 
uolusis paprastai įgyja per trumpą laiką. [...]

Patirtis rodo, kad džiaugsmą šiame 
pasaulyje patiria ne tingieji, o uoliai tar-
naujantys Dievui. Ir pagrįstai. Mat kurie 
stengiasi nugalėti save ir nusikratyti savi-
meilės, drauge rauna lauk geismų šaknis ir 
šalina kitas kliūtis. Dėl šito, ir kartu dėl įgy-
tų gerų įpročių, veikti jiems darosi lengva 
ir džiugu. O kadangi Dievas yra švelnumo 
kupinas guodėjas, tokie žmonės atsiveria 
jo šventai paguodai. Nugalėtojui aš duosiu 
paslėptos manos (Apr 2, 17).

Atvirkščiai, drungnumas visada labai 
apsunkina gyvenimą, nes kliudo rauti lauk 
savimeilę, kuri yra tų sunkumų šaknis, ir 
niekada nenusipelno Dievo palankumo. 
Todėl turite veržliai imtis girtinų pratybų, 
nes jau čia, žemėje, pajusite šio švento uo-
lumo vaisių – ne tik sielos tobulumo, bet 
ir šio gyvenimo džiaugsmo. Jei žvelgiate 
į amžinojo gyvenimo atlygį, kaip dažnai 
turėtumėte daryti, šv. Paulius jus lengvai 
įtikins, kad šio laiko kentėjimai negali ly-
gintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus 
apreikšta (Rom 8, 18), nes trumpas ir len-
gvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums 
neapsakomą, visa prašokančią amžinąją 
garbę (plg. 2 Kor 4, 17). [...]

Gyvenate tokiu metu, kuris itin rei-
kalauja šį troškimą reikšti veiksmais. Pa-
žvelkite į pasaulį. Kur šiandien gerbiama 
dieviškoji Didybė? Kur šlovinamas jos be-
galinis gerumas? Kur stebimasi jos išmin-
timi? Kur laikomasi jos šventosios valios? 
Tegul jums būna itin skaudu matant, kad 
yra atvirkščiai – visur ignoruojamas, nieki-
namas jos šventasis vardas, jai piktžodžiau-
jama! Jėzaus Kristaus mokslas atmestas, jo 
pavyzdys pamirštas, jo kraujo kaina tarsi 
prarasta, nes mažai kas ja naudojasi. Nagi, 
pažvelkite į artimą, į kitus žmones. Juk tai 
Švenčiausiosios Trejybės atvaizdai, sukurti 
dalytis jos garbe kartu su jiems tarnaujan-
čia visata; tai Jėzaus Kristaus nariai, at-

pirkti tokia didele skausmų, paniekinimų ir 
kraujo kaina. Pažvelkite, sakau, į jų didžiu-
lį skurdą, tirštas neišmanymo tamsumas, 
šėlstančias geismų ir tuščių baimių audras, 
kurių jie blaškomi, į regimus ir neregimus 
priešus, kurių yra puolami, į pavojų prarasti 
daugiau nei turtą ir savo laikinąjį gyvenimą 
– prarasti Karalystę ir amžinąją laimę, pa-
tekti į nepakeliamą vargą ir amžinąją ugnį. 

[...] Žvelgdami į didžiulę jums tekusią 
pareigą siekti Jėzaus Kristaus garbės ir 
žmonių išganymo, matysite, kaip svarbu 
dėl anų tikslų kuo uoliausiai ir kruopščiau-
siai darytis tinkamais dieviškosios malonės 
įrankiais. Juo svarbiau, kad šiandien taip 
maža tėra tokių darbininkų, kurie ieško ne 
savo naudos, o Jėzaus Kristaus (plg. Fil 2, 
21). Tai papildomas motyvas stengtis atlik-
ti, kas kitų apleidžiama. [...]

Ką iki šiol pasakiau pažadinti miegan-
tiems, paskatinti lėčiau einantiems ar pake-
liui stovinėjantiems, kad bėgtų greičiau, 
neturėtų pastūmėti į kitą kraštutinumą – ne-
apdairų užsidegimą. Dvasinės ligos, tokios 
kaip drungnumas, gali kilti ne tik iš šalčio,  
bet ir iš karščio, pvz., perdėto užsidegimo. 
Jūsų Dievo garbinimas protingas (plg.  
Rom 12, 1), – primena šv. Paulius. [...] Pa-
sak šv. Bernardo, mūsų priešas neturi ga-
lingesnės priemonės išplėšti tikros meilės 
iš širdies, kaip paveikti, kad ji imtųsi darbo 
be apdairos ir dvasinės išminties. Nieko 
per daug, sako filosofas, ir to reikia lai-
kytis visur, net siekiant teisumo. Koheleto 
knygoje skaitome: Neperdėk būdamas tei-
sus (Koh 7, 16). Kai neturima saikingumo, 
gėris pavirsta blogiu, dorybė – yda, ir kyla 
daugybė negerovių, stabdančių skubančio-
jo siekius. [...]

Norėdami laikytis vidurio tarp dviejų 
kraštutinumų, – drungnumo ir neapdai-
raus užsidegimo, – pasikalbėkite apie savo 
reikalus su vyresniuoju (dvasios vadovu –  
red. past.) ir laikykitės klusnumo. 

Vertė t. Anicetas Tamošaitis, SJ

Dvasinis paveldas



9

„Norite keliauti į Romą? Kas ten ke-
liauja, nežinia, koks sugrįžta“, – perspėjo 
karštakraujį ispaną Ignacą viena pamaldi  
šventeiva, Barselonos diduomenės dama, 
besidominti visais Romoje kylančiais pa-
piktinimais. 

Ignacas norėjo tapti karininku, svajojo 
apie svaiginamą karjerą. Sužeidimas mū-
šyje sužlugdė šią svajonę, o patį Ignacą 
nubloškė į depresiją. Stovint ties nevilties 
ir savižudybės praraja, jam buvo suteikta 
mistinė patirtis. Ignacas ją priima labai 
rimtai, taip rimtai ir intensyviai, kad vi-
sas jo gyvenimas įgauna naują kryptį. Ką 
tik atsivertusiojo religiniam uolumui nėra 
ribų. Šitam parako uosčiusiam kareiviui 
jokia atgaila nėra per sunki, joks reikala-
vimas nėra per griežtas. Tačiau naujasis 

konvertitas, kuriam vis negana pamal-
dumo, patenka į bažnytinės hierarchijos 
nemalonę. Jis nuolatos turi teisintis prieš 
inkviziciją, o šios valdininkai nežino, ką 
apie jį galvoti. Ar prieš juos stovi tik eili-
nis maištautojas ir anarchistas, kuris, nors 
savo advokatu ir kviečiasi Šventąją Dva-
sią, negali pasiremti jokiu autoritetu, tad iš 
esmės yra labai panašus į tuos fanatiškus 
Bažnyčios „graužikus“ ir fundamentalis-
tiškai nusiteikusius individualistus, Bažny-
čiai priešiškus alumbrados. Ar prieš juos 
stovi apdovanotas sielų ganytojas, vesian-
tis žmones į išganymą? 

Nuolat verčiamam teisintis karštakrau-
jam ispanui vis dėlto nepriimtina mūsų 
taip mėgstama „pasipiktinimo logika“. Jis 
nesipiktina Bažnyčios hierarchais. Galiau-
siai, daugelį metų spaudžiamas teisintis, 
tame randa netgi kai ką gera. Kaip tik dėl 
tų apklausų šis karštakošis buvo priverstas 
permąstyti savo patirtis, pakeisti nuostatas 
ir nesilaikyti įsitvėrus vien savo spontaniš-
kų įžvalgų. Pirminis konvertito uolumas 
pamažu vėsta palikdamas erdvės protui. 
Bažnytinė hierarchija jam nebeatrodo to-
kia iracionali. Dar daugiau: diskutuodamas 
su jos vyresnybe, savo uoliame atgailavi-
me Ignacas netgi pajėgia atpažinti velnio 
gundymą. 

Šis ispanas pradeda studijuoti, suvokia 
universitetinio išsilavinimo vertę, keliauja 
į Romą, čia „nieko nepeša“ ir dar yra ap-
šmeižiamas, tačiau nepasiduoda. Jis kovo-
ja už savo teisę: iš vienos institucijos eina 
į kitą – iki popiežiaus – ir pasiekia sau pa-
lankų teisinį sprendimą. 

Ilgas ir dramatiškas apdovanoto žmo-
gaus kelias į Bažnyčią. Į šią visiškai konk- 
rečią institucinę Bažnyčią su jos hierar-
chais, su daugeliu tikinčiųjų ir visų pir-

Dramatiškas 
kelias į Bažnyčią
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ma su pamaldžiais šventeivomis, kurie 
su visišku tikrumu bei ramiausia sąžine 
šniukštinėja, skundžia, kaltina, Bažnyčioje 
keldami įtampą. Į ją Ignacą vedė ilgas ir 
dramatiškas kelias, kol maištingasis misti-
kas tapo tikru Bažnyčios žmogumi. 

Šiandienis Bažnyčios kritikas, savaime 
suprantama, purtys galvą, nes mūsų kultū-
ra jo kasdieniame kelyje nepateikia jokio 
aiškaus orientyro: „Jei nori rasti Dievą, 
saugokis Bažnyčios! Jį gali atrasti visur, 
išskyrus Bažnyčią, ypač Romos Katalikų 
Bažnyčią!“ Visada randama priežastis pik-
tintis. Polemika prieš Bažnyčią laikoma 
„geru tonu“, biblinės tradicijos menkini-
mas kultūros pavelde sudaro šiandienos 
religinių-politinių debatų cantus firmus. 

Galima klausti, kodėl apskritai dabar 
turėtume kalbėti apie dramatišką Ignaco 
Lojolos kelią? Ar tik tam, kad šiuolaiki-
nio nusivylimo Bažnyčia ir naujo, mados 
dalyku tapusio, agresyvaus ateizmo lai-
kais prisimintume, kad be Ignaco nebūtų 
daugelio teologijos fakultetų ir universite-
tų? Juk kaip tik Ignaco bendražygiai ir jų 
sekėjai daug kur įkūrė pirmąsias švietimo 
įstaigas. Ar apie tai kalbame todėl, kad 
dar ir šiandien nemaža studentų bei dok-
torantų rašo darbus apie Ignaco Dvasines 
pratybas, o daugelis jas atlikusių katalikų 
ir ne katalikų iš naujo atranda Dievą, save 
ir gyvenimo prasmę? Atliekantysis praty-
bas su vadovu kalbasi apie tai, kaip sekasi 
atpažinti įvairias dvasias, nes tai, kas vienu 
atveju atrodo gera, iš tikrųjų gali būti blo-
ga, ir atvirkščiai. Vien šių motyvų užtektų 
norint toliau gilintis į mūsų temą.

Čia dar norisi paminėti Insbruko teo-
logijos profesorių ir buvusį teologijos fa-
kulteto dekaną, anksti mirusį tėvą jėzuitą 
Raimundą Schwagerį. Prieš 40 metų jis 
apgynė disertaciją „Dramatiškas Ignaco 
Lojolos santykis su Bažnyčia“. Šia diserta-
cija t. Schwageris parodė išeitį iš mūsų mo-
dernaus ir sterilaus idealizavimo arba pik-
tinimosi, iš nekritiško viso ko priėmimo, 

dievobaimingo keliaklupsčiavimo prieš au- 
toritetą (taip pat ir religinį) ir jo atmetimo, 
pasipiktinimo juo, o ypač institucine Baž-
nyčia. Jau tada t. Schwageris vartojo sąvo-
ką „dramatizmas“ žmogaus ir Bažnyčios 
santykiams apibūdinti. Ignaco bažnytišku-
mą jis aprašė kaip procesą, kuris įvairio-
se stadijose panašus į žmonių susitikimą 
ir bendravimą: vystymasis, aiškinimasis, 
įtampa, krizė, pralaimėjimas – ir visa tai 
išgyvenama vilties bei susitaikymo fone. 
„Kur trūksta drąsos priimti dramatizmą, 
ten neveikia ir Šventoji Dvasia, – sako  
t. Schwageris, – tuomet suabsoliutinamos 
ir stabais paverčiamos struktūros.“ Jau tada 
t. Schwageris pateikė atsakymą į klausimą, 
kodėl tokioms asmenybėms kaip Ignacas 
reikia Bažnyčios.

Ignacas atėjo į Bažnyčią, nes atsigręžė 
į žmones. Todėl savo asmenines patirtis jis 
nuolat siejo su bažnytine bendruomene ir 
leidosi jos koreguojamas. Ką jis tuo pasie-
kė? Ogi tą, kad tapo ne ezoteriku ar svajoto-
ju, o dvasiniu mokytoju ištisoms kartoms. 
Dar daugiau – tapo Katalikiškosios refor-
mos, taip pat ir katalikiškai motyvuoto bei 
orientuoto švietimo dvasios tėvu visame 
pasaulyje. Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad ta 
pati Dvasia veikia tiek atskirame žmoguje, 
tiek bendruomenėje, todėl individą palen-
kė Bažnyčiai. Tai labai nemoderni logika. 
Tai logika, kurios nesupranta postmoder-
nus žmogus, atmetantis visus saitus, ken-
kiančius jo vartotojiškiems įpročiams. Būti 
laisvam – tai būti niekieno nesaistomam! 
Toks yra modernaus vartotojiškai orien-
tuoto žmogaus šūkis. Būti nesaistomam, 
tačiau galiausiai vienišam ir sudirgusiam.

Ši t. Schwagerio prieiga pateikia nau-
jų įžvalgų svarstant tokias kultūros ir po-
litikos temas, kaip religijos ir prievartos 
santykis, bei atsakant į priekaištus, kad 
biblinis monoteizmas atnešęs į pasaulį ne-
santaiką. Esą tikėjimas į vieną Dievą bei 
skirtumų tarp tiesos ir netiesos, tarp gėrio-
ir blogio atkleidimas žadina netoleranciją. 

Dvasinis paveldas
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Iš tiesų religija nieko nesupriešina, ji tik 
parodo tarp žmonių klestinčią nesantaiką 
ir kelius jai įveikti. Šis nesantaikos įveiki-
mas yra dramatiškas procesas, turįs daug 
bendra su atsivertimu. Neatsivertusį žmo-
gų erzina kalbos apie nuodėmę, nes slapta 
save jis laiko geresniu, todėl ir puoselėja 
„piktinimosi kultūrą“. Atsivertęs žmogus 
įžvelgia šią painiavą, o joje – savo ribo-
tumą. Jis žino, kad ir pats kartais ieško 
„atpirkimo ožių“. Žino ir tai, kad turi dalį 
Kristaus kančioje. Būdingas neatsivertu-
sio žmogaus pavyzdys galėtų būti Pilotas. 
Nors ir pripažįsta, kad Jėzus yra nekaltas, 
tačiau baimindamasis jo galios ir bijoda-
mas netekti savo posto, leidžia jį nukry-
žiuoti. Giliau pasvarstę pastebėtume, kad 
šios įžvalgos reikšmingos ir šiandien. 

Mes kviečiami būti ištikimi Kristui ir 
jo Evangelijai kaip tik dabar, kai su kuo 
nors susisieti ar kam nors įsipareigoti tapo 
nebemadinga. Esame kviečiami kurti tokį 
kultūrinį klimatą, kuriame „toną duotų“ 
ne idealizavimas ar piktinimasis, o drąsa 
rinktis dramatizmą. Tai yra vystymąsi, aiš-

kinimąsi, įtampą, krizę, netgi pralaimėji- 
mą – svarbiausia, kad visa tai apgaubtų 
viltis ir susitaikinimas. Esame kviečiami 
branginti tokią krikščionių katalikų tradi-
ciją, kokią mums perteikia Bažnyčia. 

Baigdamas noriu paminėti pasaulyje 
žinomą lenkų filosofą Leszeką Kowalskį, 
nuėjusį dramatišką kelią nuo įsitikinusio 
marksisto iki krikščionio. Kaip ir Ignacas, 
save konkrečioje Bažnyčioje jis atrado 
kaip tik todėl, kad krikščionybėje matė 
jėgą, turinčią svarbiausią reikšmę mūsų 
kultūros humanizavimui. Jis rašo: „Krikš-
čionybės jėga pasireiškia tuo, kad žmonių 
sąmonėje ji pajėgia pastatyti užtvankas ne-
apykantai.“ Šias užtvankas galime laikyti 
pasipriešinimu „pasipiktinimo logikos“ pa- 
gundai. 

Pagal Dramatisch, 
Insbruko universiteto Teologijos fakulteto 
dekano kun. prof. Josefo Niewiadomskio 

kalbą, pasakytą 2009 m. sausio 24 d. 
Kongresų rūmuose teikiant diplomus. 

Parengė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 
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Viešpatie Jėzau, nuo pat pradžių paprastus žmones Tu kvietei eiti ten, kur gyvenai. 
Šiems atėjus, juos sveikinai ir kvietei darbuotis bei džiaugtis kartu su Tavimi. 
Viešpatie, esi galingas. Trauk mane vis labau prie savęs ir vesk mane keliu, 
kuriuo Tu ėjai su savo bičiuliais.
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Tikëjimas ir gyvenimas

 Pasauliečiai 
jėzuitų misijoje

Kažkada kalbėdamasis su draugu pa-
siskundžiau, kad neramu išvykti atostogų 
dėl žmonių, kuriems reikia dvasinių po-
kalbių ir palaikymo. Jis ramiai atsakė, kad 
privalau atostogauti kaip visi, leisdamas 
tikintiesiems „pailsėti“ nuo savęs, suteik-
damas progą susimąstyti, koks yra jų san-
tykis su Dievu. Juk žmogus, užmezgęs 
teisingą asmeninį santykį su Dievu, prisi-
riša ne prie kunigo, o prie Dievo. Už savo 
ryšį su Dievu kiekvienas atsakingas pats. 
Kiti gali tik padėti kai ką suvokti, įvardyti 
dalykus, bet esminius sprendimus turime 
priimti patys. 

Jau devynerius metus aktyviai vado-
vauju rekolekcijoms. Per tą laiką aiškiai 
supratau, koks svarbus yra ne tik asme-
ninis žmogaus ryšys su Dievu, bet ir tei-
singas Dievo įvaizdis. Jį susidaryti itin 
padeda šv. Ignaco Dvasinės pratybos, su-
teikiančios galimybę žmogui prieš Dievą 
būti tokiam, koks yra iš tiesų. Dažnas re-
kolekcininkas nustemba: Dievas – mano 
Kūrėjas – prabyla ir į mane, paprastą 
žmogų per Šventąjį Raštą ir gamtą, per 

kasdienius gyvenimo įvykius! Kartojasi 
tai, ką pasakoja evangelistas Jonas: „Da-
bar mes tikime ne dėl tavo šnekos. Mes 
patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų 
yra pasaulio Išganytojas“ (Jn 4, 42).

Kai atliekantysis Dvasines pratybas 
pajunta Dievo veikimą, jo širdyje kyla 
troškimas tuo pasidalyti su kitais. Taip 
norinčių sutikti gyvąjį Dievą daugėja, di-
dėja ir rekolekcijų poreikis. Norint atlikti 
rekolekcijas reikia laiko ir vadovo. Ka-
dangi ne visiems pavyksta atsitraukti nuo 
įprastų darbų, Dvasinės pratybos vyksta ir 
kasdieniame gyvenime, o vadovas nebū-
tinai turi būti kunigas ar jėzuitas. Yra tam 
puikiai pasirengusių pasauliečių. Vien 
šiais metais Dvasines pratybas kasdie-
niame gyvenime Lietuvoje atliko per 10 
grupelių. Didesnei daliai iš jų vadovavo 
pasauliečiai – net vykdami į kitus mies-
tus. Kai kuriuos iš jų paprašėme atsakyti 
į keletą klausimų, padėsiančių geriau su-
prasti, kaip jie patys priima šią misiją.

T. Stasys Kazėnas, SJ

1. Kaip jūs pats (pati) įsitraukėte į Dvasines pratybas (kasdieniame gyvenime ar 
kitokiu būdu)?

2. Kokios dvasinės naudos iš to gavote?
3. Kaip supratote, kad pats (pati) galite tokioms pratyboms vadovauti? Gal kas 

nors paragino ar paprašė? Kaip tam rengėtės? Ar nebuvo baugu, kad esate 
pasaulietis (-ė) – juk dauguma tikinčiųjų įsivaizduoja, kad palydėti dvasinėje 
kelionėje gali tik kunigas arba vienuolis (-ė)?

4. Kokioms grupelėms ir kur jau esate vadovavęs (-usi) ar dabar vadovaujate?
5. Pasidalykite savo, kaip grupelės vadovo (-ės), patyrimais.
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Tikëjimas ir gyvenimas

2005 m. rudenį 
įsitraukiau į Dvasines 
pratybas kasdienia-
me gyvenime Šiaulių 
šv. Ignaco bažnyčio-
je. Prieš metus bu-
vau išgyvenusi sti-
prų Dievo palietimą, 
atsivertimą, bet ši 
patirtis per laiką silp-
nėjo – vėl įsisukau į 

kasdienybę, darbus. Ilgėjausi Dievo artu-
mo, tačiau supratau, kad vienai pačiai eiti 
dvasiniu keliu per sunku, kad reikia ieškoti 
bendraminčių. Pratybose, kurios truko 9 
mėnesius, dalyvavo apie 20 žmonių. Kartą 
per savaitę rinkdavomės pasidalyti maldos 
patirtimi ir išgyvenimais. Namuose kas-
dien apie pusvalandį skirdavau maldai.

Pradžia man buvo labai sunki: daug abe-
jonių, pykčio, neigiamo vertinimo ir prieš-
taravimų. Į jas susirinkę žmonės bei reko-
lekcijų vadovas kėlė nepasitikėjimą. Buvo 
keista matyti neįprastai laimingus veidus 
(kitokius nei mano aplinkoje), maniau, kad 
žmonės apsimetinėja. Dabar tai kelia juoką 
ir kartu dėkingumą Dievui – akivaizdu, iš 
kokios būsenos jis mane išvedė.

Atlikdama pratybas išmokau melstis su 
Šventuoju Raštu, medituoti. Dievas tapo 
artimesnis, sutinkamas kasdieniuose įvy-
kiuose, visur. Pasidariau atviresnė, geriau 
pažinau save, kitus žmones. Krikščioniškos 
vertybės nebebuvo vien tai, kas skelbiama, 
jos tapo suvokiamos ir priimtinos iš esmės –  
kaip vedančios į gyvenimo pilnatvę, į jo 
apstybę. Aiškiai suvokiau: jei Dievas mano 
gyvenime pirmoje vietoje, visa kita taip pat 
susidėlioja į savo vietas. Kasdienybėje atsi-
rado daugiau tvarkos, atsakomybės, švie-
sos, optimizmo, pagerėjo santykiai su žmo-
nėmis. Žinoma, būna sunkumų, liūdesio, 
nepaguodos, tačiau kančia įgavo prasmę. 

Mintis, kad pati galiu vadovauti praty-
boms kilo natūraliai. Baigiau dvasinio pa-
lydėjimo kursus, organizuojamus Gyveni-

mo ir tikėjimo instituto, dalyvavau kituose 
mokymuose. Svarbiausia – jaučiau pasiti-
kėjimą: jei Krikščioniško gyvenimo bend- 
ruomenė ir jos asistentas mane siunčia į 
misiją – vadovauti pratyboms kasdienia-
me gyvenime, vadinasi, turiu tam reikiamų 
savybių, o Šventoji Dvasia duos išminties. 
Be to, pati buvau gavusi tiek daug, kad jau-
čiau pareigą pasidalyti tuo su kitais. 

Tai, kad esu pasaulietė, nebaugino, bet 
jūsų klausimas priminė, kad man pačiai 
pradžioje norėjosi, jog dvasinėje kelionėje 
palydėtų kunigai. Dabar tai nebebūtų taip 
svarbu – dalyvauju įvairiuose pasauliečių 
puikiai vedamuose dvasiniuose mokymuo-
se, – bet viena moteris man prisipažino, 
kad norėtų dalyvauti Dvasinėse pratybose 
kasdieniame gyvenime, tačiau jai nepriim-
tina, kad joms vadovauju aš, pasaulietė.

Pratybų grupelė Kelmėje – pirmoji, 
kuriai vadovauju. Užsiėmimai, prasidėję 
2009 m. vasarį, tęsėsi iki šv. Velykų. Kartą 
per savaitę, ketvirtadieniais, klebono pa-
skatinti parapijos namuose susirinkdavo 
apie 10 žmonių. Labai svarbus jų apsi-
sprendimas ir įsipareigojimas, ištikimybė 
maldai. Tuomet pratybos duoda vaisių –  
žmones pasiekia Dievo malonė, ji atpa-
žįstama kasdienybėje: „mane pirmą kartą 
apsikabino sūnus“, „supratau, kad esu ver-
tinga“, „dabar tikiu, kad su Dievo pagalba 
mano gyvenimas keisis į gera“, „atėjusi čia 
išgirdau atsakymus į rūpimus klausimus“, 
„sunku buvo ateiti į susitikimą, bet džiau-
giuosi, kad pavyko nugalėti pagundas“, – 
tokiomis patirtimis dalijosi susirinkusieji.

Pratybų grupelės palydėjimas suteikia 
galimybę atvirai kalbėtis dvasinėmis temo-
mis. Dalijimasis maldos išgyvenimais lei-
džia atpažinti Dievo veikimą mano pačios 
gyvenime: kaip jis veda, gydo ir apsčiai tei-
kia gyvenimo, atnešdamas Tikėjimą, Viltį ir 
Meilę. 

Liuda Varnelienė, ekonomistė, 
Šiauliai
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Aš pradėjau nuo lengviausios progra-
mos pagal šv. Ignaco Dvasines pratybas iš 
t. Marko Linko, SJ, meditacijų knygelės 
„Kvietimas“. Tai kukli 36 savaičių progra-
ma, maldai kviečianti kasdien skirti ne ma-
žiau kaip dešimt minučių. Šiose Dvasinėse 
pratybose nuo 2003 m. rugsėjo dalyvavau 
kartu su žmonėmis, baigusiais katechume-
natą. Mus šioje kelionėje lydėjo, drąsino 
ir savo buvimu ramybę teikė t. Stasys Ka-
zėnas, SJ. Labai džiugino bendrakeleivių 
atvirumas ir nuoširdumas, ypač pratur-
tindavo jų įžvalgos. Prisimenu, labiausiai 
mane stebino tai, kad Dievas rasdavo būdų 
atsakyti į mano garsiai neišsakytus klausi-
mus. Taip jutau realų jo buvimą savo gy-
venime.

Kitąmet vėl susirinko grupelė žmonių, 
norinčių atlikti Dvasines pratybas kasdie-
niame gyvenime. Šį kartą t. Stasys mums 
pasiūlė 33 savaičių pratybas, dabar išleis-
tas puikia knygute „Eik į savo kambarė-
lį“. Labiausiai ir giliausiai šioje kelionėje 
mane palietė tai, kad Kristus išsirinko mane 
„kovoti po savo kryžiaus vėliava“. Paskui 
užpuolusios visokios negandos ir bėdos lei-
do suprasti, kad visi mano gyvenime buvę 
pažeminimai ir neturtas liudija, jog esu iš-
rinkta kovoti dėl Dievo karalystės. Tai buvo 
džiugiausias sunkumų metas.

Labai norėjau, kad nuostabią Dievo 
buvimo mūsų gyvenime tikrovę patirtų 
ir kiti žmonės. Negalvojau, kad pati kada 

nors lydėsiu pratybų grupelę, bet kai tėvas 
Stasys mus ėmė lankyti vis rečiau, o ga-
liausiai buvo iškeltas dirbti į Šiaulius, tarsi 
paveldėjau šitą tarnystę. Supratau, kad tik- 
roji Dvasinių pratybų palydėtoja, tikroji 
širdžių keitėja yra Šventoji Dvasia, mano 
darbas yra jai netrukdyti ir tik šiek tiek pa-
dėti, šį tą „įžodinti“. 

Norėdama būti geresnis įrankis Die-
vo rankose lankiau Gyvenimo ir tikėjimo 
instituto organizuotus kursus bei dvasinio 
vadovavimo seminarus, tačiau labiausiai 
pamokantis man buvo kitų palydėtojų 
pavyzdys ir asmeninė palydėjimo prak-
tika. Itin padrąsino ir daug naudos davė 
Gyvenimo tikėjimo instituto organizuo-
tas t. Edwardo Marciecos, SJ, seminaras 
„Dvasinis palydėjimas pagal ignaciškąją 
tradiciją“. 

Esu pasaulietė, tačiau ir mes, pasaulie-
čiai, esame pašaukti artimai bendrystei su 
Dievu. Ramus džiugesys bei gaivinantis 
Dievo darbų atgarsis širdyje man kol kas 
liudija, kad galiu lydėti Dvasines pratybas 
atliekančius žmones. Tai – malonė. 

Keliauju jau su penkta grupele, atlie-
kančia pratybas kasdieniame gyvenime. 
Treti metai su mumis savo ilgai kaupta 
išmintimi dalijasi t. Leonas Zaremba, SJ. 
Nepaprastai kantriai ir išsamiai jis atsako 
į daugelį klausimų, padeda geriau suprasti 
Šventąjį Raštą, skatina domėtis dvasiniais 
dalykais.

Šįmetinę Dvasinių pratybų grupelę pa-
vadinčiau kovotojais: jie nuolat stengiasi 
nepasiduoti savo gyvenimo aplinkybėms, 
kad liktų ištikimi Dievui maldoje. Atlie-
kant pratybas, ši kova yra labai intensyvi. 
Be to, daugelis trokšta pažinti Dievo va-
lią savo gyvenime. Imasi labai konkrečių 
žingsnių tarnauti Dievui. Žaviuosi šiais 
žmonėmis, kurie pažinę Viešpaties Jėzaus 
gerumą bei ištikimybę bando juo sekti. 

Irena Puodžiukaitė, 
katechetė, Kaunas

Tikëjimas ir gyvenimas
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Mane į Dvasines pratybas kasdieniame 
gyvenime pakvietė draugė. Nelabai supra-
tau, kur esu kviečiama. Pasakė, kad kalbė-
simės apie Dievą, tikėjimą, gersime arbatą 
ir t. t., žodžiu – bus labai įdomu ir smagu. 
Kadangi jau kurį laiką jaučiau nepasiten-
kinimą savo dvasiniu ir maldos gyvenimu, 
pasiūlymas mane sudomino, o paskui taip 
įtraukė, kad iki šiol dėkoju Dievui, kad bu-
vau pakviesta. 

Gal po dvejų metų pasiryžau vykti į 
Dvasines pratybas (Pradžią ir pagrindą) 
su asmeniniu palydėjimu, organizuojamas 
Gyvenimo ir tikėjimo instituto, – anksčiau 
atrodė, kad paslaptingosios „rekolekcijos“ 
skirtos kažkam kitam, o ne man. Be to, sa-
vaitė tylos, maldos, laiko Dievui ir sau yra 
didžiulė prabanga, atrodo, negali visko pa-
likti ir išvykti. Bet dabar jau kasmet savo 
atostogas planuoju taip, kad savaitę skirčiau 
tokioms rekolekcijoms.

Po Dvasinių pratybų mano gyvenime 
atsirado kasdienė malda su Šventuoju Raš-
tu, daugiau vidinio džiaugsmo, ramybės 
ir pasitikėjimo Dievu. Supratau, kad per 
Šventąjį Raštą Dievas kalba man asme-
niškai, kad jis mane kviečia ir kalbina per 
įvykius, kitus žmones. Pratybos atgaivino 
mano tikėjimą, augino meilę Dievui, sti-
prino troškimą tarnauti Viešpačiui, teikė 
labai daug dvasinio džiaugsmo, šviesos ir 
vilties. Sužinojau, kad vakare galima atlikti 
ne tik sąžinės „sąskaitą“, kurioje paprastai 
susitelkdavau ties savo klaidomis ir nuo-
dėmėmis, bet ir dienos peržvalgą, kurioje 
žvilgsnis krypsta į Dievą, jo veikimą mano 
kasdienybėje. Pratybos mokė, kaip gyveni-
me atpažinti įvairių dvasių veikimą, kaip 
elgtis patiriant dvasinę paguodą ar nepa-
guodą.

Niekada nemaniau, kad galėčiau vado-
vauti Dvasinėms pratyboms kasdieniame 
gyvenime, bet širdyje ruseno labai didelis 
noras, kad tai, ką pati jose išgyvenau, ga-
lėtų patirti ir daugiau žmonių. Po kelerių 
metų t. Stasys Kazėnas padrąsino bandy-

ti pratybas pateikti kitiems. Buvo labai 
baugu, trūko pasitikėjimo savimi, tačiau 
troškimas dalytis savo patyrimais buvo 
didesnis. Pagalbos paprašiau kunigo Justo 
Jasėno, ką tik į Anykščių parapiją paskirto 
vikaro. Jis drąsiai sutiko pagelbėti. Pasiū-
lėme 33 savaičių pratybas, pateiktas kny-
gutėje „Eik į savo kambarėlį“. Atrodė –  
labai ilgai, žmonėms nusibos, išsibėgios. 
Tačiau Dievas laimino šią grupę, žmonės 
labai greitai atvėrė savo širdis Dievo Žo-
džiui, kuris keičia ir gydo, guodžia ir drą-
sina, teikia gyvybę. 

Labai svarbu, kad grupelėje žmonės 
būtų geranoriški, vienas kitą priimtų su 
meile ir pagarba, turėtų kantrybės ir at-
laidumo. Ši grupė savo kelionę pradėjo 
2007 m. lapkritį, baigė Dvasines pratybas 
2008 m. liepą. Ir dabar žmonės renkasi, 
džiaugiasi, kad turi galimybę susitikę kas 
antrą savaitę pasidalyti savo gyvenimo ir 
tikėjimo patirtimi, sustiprina vieni kitus, 
meldžiasi vieni už kitus ir trokšta toliau 
likti grupelėje. 

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje į 
Dvasines pratybas kasdieniame gyvenime 
Anykščiuose susirinko dar viena grupė, ta-
čiau dalis žmonių pamažu pasitraukė. Šios 
grupelės kelionė kitokia nei ankstesnės, bet 
tikiu, kad Dievas savo malones teikia kiek- 
vienam, pasiryžusiam atverti savo širdį. 

Regina Juodviršytė, 
inžinierė ekonomistė, Anykščiai

Regina – pirma iš dešinės

Tikëjimas ir gyvenimas
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Mano pirmoji pažintis su šv. Ignaco 
Dvasinėmis pratybomis įvyko Krikščioniš-
ko gyvenimo bendruomenės grupėje. Tik 
joms įpusėjus supratau, į ką jos kviečia ir 
kokių malonių galiu gauti. Daugiausia dva-
sinės naudos gavau Dvasinėse pratybose 
su asmeniniu palydėjimu. Nuo pat pirmųjų 
iki paskutiniųjų (dabar tokiose rekolekci-

Alfonsas ir Loreta Vinclovai

Tikëjimas ir gyvenimas

Su Dvasinėmis pratybomis susidūriau 
prieš aštuonerius devynerius metus. Tada 
irgi buvo panaši ekonominė situacija ir 
man, kaip verslininkui, grėsė finansiniai ne-
malonumai. Atrodė, kad užsiimti dvasiniais 
dalykais – didžiulė prabanga, kai reikia 
dirbti dieną naktį, kad išgelbėtum verslą 
nuo bankroto. Tačiau, kai šiandien žvelgiu 
atgal į tuos laikus, suprantu, kad Dvasinės 
pratybos kasdieniame gyvenime, ko gero, 
ir buvo tas šiaudas, už kurio nusitvėrus 
pavyko sausam išbristi ir iš dvasinės, ir iš 
ekonominės suirutės.

Dalyvavimas Dvasinėse pratybose teikė 
vidinę ramybę ir viltį, o tai stiprino tikėjimą 
ir pasitikėjimą, vadavo iš praradimo baimės. 
Jaučiau, kad mano tikėjime įvyko, nors ir 
nedidelis, tačiau esminis lūžis. Pasikeitimų 
buvo ir kitur – versle, šeimoje, santykiuo-
se su žmonėmis. Dalis problemų išsispren-
dė lyg savaime. Gal tai tik sutapimai, bet, 
manau, yra neabejotinas ryšys tarp pokyčių 
mano dvasioje ir mano aplinkoje.

Niekada neketinau pats pateikti Dva-
sinių pratybų ar tapti katechetu. Tiesiog 
vienąkart sesuo Marija pasakė, kad jai 

reikia pagalbininko suaugusiųjų katechu-
menato grupelei Vilniaus šv. Jonų bažny- 
čioje, o aš, kaip džentelmenas, ir pasisiū-
liau. Vėliau ėmiau gailėtis, nes nesu tam 
pakankamai pasirengęs, mano išsilavini-
mas – net ne humanitarinis, ką jau kalbėti 
apie teologinį. Bet jau per pirmuosius susi-
tikimus pajutau, kad žinojimas ir sugebė-
jimas tai perteikti – netapatūs dalykai, kad 
katekizmo formuluotės, nepaliudytos gyvu 
tikėjimu ar asmenine patirtimi, neskamba. 
Atrodo, lyg grotum pianinu: natos teisin-
gos, o muzikos jose nėra. Tik kalbėdamas 
apie tai, ką pats esu savo tikėjimo kelionėje 
patyręs ir išgyvenęs, pajuntu vidinį ryšį su 
besiklausančiaisiais. Tai, kad esu pasaulie-
tis, o ne kunigas, teikia ir tam tikrų privalu- 
mų – galiu būti išgirstas kaip „nesuintere-
suotas asmuo“. 

Kol kas labai sunku pasakyti, kokią 
naudą grupelė gauna iš manęs, tačiau ne-
abejotiną naudą gaunu aš pats. Nori nenori 
esi priverstas gilinti savo žinias ir užpildyti 
tas spragas, kurių gal iki gyvenimo pabai-
gos nebūčiau prisirengęs užkamšyti. Atsi-
rado stipresnis Bažnyčios, kaip bendruo-
menės, pojūtis. 

Manau, labai svarbu ne tik, ką ir kaip 
pasako vadovas, bet kokią bendrą atmos-
ferą pavyksta sukurti, ar visi dalyvaujantys 
gerai jaučiasi. Nuo to priklauso, ar pajusi-
me, kad Dievas gali kalbėti per kiekvieną 
iš mūsų, kad mūsų mažytėje bendruome-
nėje veikia jo Dvasia. 

Alfonsas Vinclovas, 
verslininkas, Vilnius
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jose stengiuosi dalyvauti kasmet) visada 
gaunu daugiau malonių, negu tikėjausi, ir 
dažniausiai ne tų, kurių tikėjausi. Pačiose 
pirmosiose širdį gaivino suvokimas, kad 
ir mane, nevertą, Dievas myli. Maldoje 
tarsi savaime įvykusį atleidimą irgi laikau 
didžiule malone. Antrosiose supratau ir 
patyriau, kas yra kontempliacija, atsirado 
tikras asmeninis ryšys su Dievu, ypač –  
su Jėzumi. Vėliau turėjau visas keturias 
Dvasinių pratybų savaites. Po kiekvienos 
grįždavau kuo nors pasikeitusi – tai įgavusi 
daugiau pasitikėjimo Dievu, tai atsikračiusi 
kokių nors prisirišimų, įvaizdžių, tai labiau 
trokštanti būti „Jėzaus pusėje“...

Dar viena iš gautų malonių buvo suvo-
kimas, kad Dievas mane kviečia dvasinio 
palydėjimo tarnystei. Tam mane paskatino 
asmeninis dvasios palydėtojas. Iš pradžių 
tai intrigavo, vėliau tapo įdomu ir tik ga-
liausiai suvokiau, kokia iš tiesų yra ši tar-
nystė. Baigiau Gyvenimo ir tikėjimo ins-
tituto organizuojamus kursus dvasiniams 
palydėtojams, po to – keletą kitų, pradėjau 
talkinti rekolekcijose kaip dvasios palydė-
toja. Vėliau kartu su seserimis vienuolėmis 
Virginija ir Rita bei kunigu Albertu vado-
vavome Dvasinėms pratyboms kasdienia-
me gyvenime.

...Iki šiol, kai esu pristatoma kaip viena 
iš dvasios palydėtojų, žinau, kad žmonių 
nuostata ir noras, kad juos lydėtų pašvęs-
tojo gyvenimo atstovas, vyrauja, bet visiš- 
kai pasitikiu Šventąja Dvasia bei jos pagal-
ba, ir dėl to nebesijaudinu, nepatiriu nevi-
savertiškumo ar dar kokio jausmo. Laisvai 
vidinei nuostatai atsirasti padėjo suvoki-
mas, kad esu tik įrankis Dievo numatytuo-
se darbuose, kad jis visur eina pirma ir pats 
paruošia kelią. 

Šiuo metu esu viena iš vadovių Dvasi-
nėse pratybose kasdieniame gyvenime –  
jau ketvirtąjį kartą. Kaskart palydėdama 
pratybų grupelę įsitikinu, kaip, nepaisant 
amžiaus, išsilavinimo, dvasinės patirties ir 
maldos praktikos su Šventuoju Raštu (nuo 
pirmą kartą jį atsivertusių iki besimeldžian-
čių kasdien), Dievas paliečia ir uždega žmo-
nių širdis, kaip užsimezga asmeninis ryšys 
su Dievu, atsiranda dvasinis troškulys. Kele-
rių metų patirtis rodo, kad daugumą žmonių 
Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime 
išjudina, uždega norą dalytis savo tikėjimo 
patirtimis, ieškoti bendraminčių, bendruo-
menės, įsitraukti į parapijos veiklą, ugdyti ir 
stiprinti savo tikėjimą. 

Aušra Bandanskytė, 
gydytoja, Panevėžys

Aš pati daly-
vauju šv. Ignaco 
Dvasinėse pra-
tybose, jau esu 
praėjusi Pradžią 
ir pagrindą bei 
Pirmąją savaitę. 
Pirmiausia Dva-
sinės pratybos 
man leido sutik-
ti gyvąjį Dievą 
ir visiškai pakei-

tė mano santykį su juo. Be to, įsitraukiau 
į Krikščioniško gyvenimo bendruomenę. 
Pratyboms vadovauti tikriausiai pati nieka-

da nebūčiau ryžusi, bet paragino t. Stasys 
Kazėnas. Apmąsčiusi šį pasiūlymą supra-
tau, kad turiu galimybę išbandyti save šio-
je tarnystėje – juk esu baigusi teologijos 
studijas, dvasinio palydėjimo kursus Gy-
venimo ir tikėjimo institute. Dėl to, kad 
esu pasaulietė, baugu nebuvo, šiek tiek 
baugino kiti dalykai, pirmiausia amžius, 
nes palydėdama vyresnius žmones jau-
čiausi kaip vaikas. 

Nors grupelė, atliekanti Dvasines pra-
tybas kasdieniame gyvenime Kupiškyje –  
pirmoji, kurią palydėjau, vis aiškiau su-
prantu, kad dvasinis palydėjimas – Šven-
tosios Dvasios darbas. Kad ir kaip kartais 
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Praeitų metų rugpjūčio pabaigoje Ves-
tono miestelyje netoli Bostono (JAV) esan-
čiuose jėzuitų namuose (Weston Campion 
Residence) pradėjau terciato programą. 
Prieš kelis dešimtmečius Vestone studija-
vo mūsų provincijos tėvai Gediminas Ki-
jauskas ir Antanas Saulaitis. Koridoriuose 
ant sienų iki šiol puikuojasi jų nuotraukos, 
o vietiniai jėzuitai dalijasi labai šviesiais 
prisiminimais apie juos.

Terciatas – tai trečiasis jėzuitiško ugdy-
mo etapas. Per šį beveik devynių mėnesių 
laikotarpį jėzuitai po dešimties ar daugiau 
veiklos metų Jėzaus Draugijoje turi progą 

stengdavausi klausytis ir ką nors pasaky-
ti, ne visada pavykdavo: kartais galėda-
vau žmonėms atliepti daug ir aiškiai, o 
kartais būdavo labai sunku, netgi tuščia. 
Suvokiau, kad susirinkimuose būtinas 
mano atvirumas: neprivalau iš anksto ži-
noti, ką sakysiu, nereikia atsinešti pareng-
tos paskaitos – reikia reaguoti į tai, kuo 
dalijasi žmonės. Be to, reikia labai daug 
kantrybės, daug kartų kartojant tuos pa-
čius dalykus, kurie yra svarbūs, pvz., apie 
susirinkimų eigą. 

Kalbant apie dabar atliekančiuosius 
Dvasines pratybas, pirmiausia reikėtų pa-
minėti jų gyvą ryšį su Bažnyčia: daugelis 
žmonių – aktyvūs savo parapijos nariai, 
priklauso įvairioms bendruomenėms. Pa-
stebėjau, kad jie gyvai ir iš tiesų prisilietė 
prie Dievo Žodžio, meldžiasi su Šventuo-
ju Raštu, bando atsakyti į klausimą, ką 
Dievas per savo Žodį jiems kalba kasdie-
niame gyvenime. 

Virginija Žičkaitė, 
katechetė, Panevėžys

Pratybų grupelės susirinkime

Prie Baltimorės šv. Alfonso bažnyčios
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       Vestonas, Glosteris, Baltimorė,
arba 8,5 mėnesio „širdies mokykloje“

                                                  
     
  
T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

tarsi stabtelėti, pažvelgti į nueitą kelią, dar 
kartą apsvarstyti savo pašaukimo dovaną, 
pamąstyti, kaip Dievas veikė ir tebeveikia 
jų gyvenime. Svarbi terciato dalis yra 30 
dienų rekolekcijos – Dvasinės pratybos. 

Paprastai terciatas dar vadinamas „šir-
dies mokykla“. Tuo gražiai pasakyta, kad 
ignaciškasis dvasingumas nėra vien teori-
nis dalykas, o apima visą žmogų – jo pro-
tą, valią, jausmus, svajones, maldą, bend- 
ravimą su kitais ir įvairias tarnystes. Ter-
ciato programa sudaryta taip, kad turėtum 
pakankamai laiko maldai, dar kartą galė-
tum įsigilinti į šv. Ignaco dvasinį palikimą, 
Jėzaus Draugijos istoriją, o atlikdamas sie-
lovados praktiką parapijoje, pabėgėlių sto-
vykloje, mokykloje, ligoninėje ar kitur pa-
sitikrintum, kaip rekolekcijų įžvalgas apie 
Dievo artumą sugebi taikyti praktiškai, ar 
pasikliauji juo kasdienybėje ir ištikus iš-
bandymams. Ne be reikalo ši praktika dar 
vadinama eksperimentu arba bandymu.

Vadovaujami tėvų jėzuitų Williamo 
Barry’io ir Keno Hugheso terciatą Vestone 
atliekame 12 jėzuitų iš JAV, Vokietijos, In-
donezijos, Lenkijos, Filipinų, Italijos, Aus-
tralijos ir Lietuvos. 30 dienų rekolekcijos 

vyko Glosteryje, prie Atlanto vandenyno. 
Beje, tų rekolekcijų namų vedėjas ilgus 
metus buvo lietuvis jėzuitas Jonas Kirdie-
jus, vadovavęs ne vieno mūsų provincijos 
jėzuito rekolekcijoms. Šiuo metu jis gyve-
na Vestono jėzuitų senelių namuose, nes 
po insulto reikalinga priežiūra. 

Po 30 dienų rekolekcijų lapkričio vi-
duryje Vestono jėzuitų bendruomenė iškil-
mingomis siuntimo į misijas Mišiomis išly-
dėjo mus į sielovados praktikas įvairiuose 
žemynuose. Aš siūliausi vykti į Naująjį 
Orleaną. Padėdamas jėzuitų universiteto 
kapelionui maniau įgysiąs patirties šio-
je srityje, be to, tikėjausi būti naudingas, 
prisidėdamas prie atstatymo darbų po pra-
ūžusio uragano. Tačiau terciato vadovai nu-
tarė mane siųsti į Baltimorę talkinti jėzui-
tų parapijoje, dirbti užimtumo centre „Our 
Daily Bread“ („Kasdienė mūsų duona“), 
taip pat pavaduoti katalikiškos ligoninės 
kapelionų. Pora sekmadienių per mėnesį 
švenčiu Mišias su lietuviais Baltimorės 
šv. Alfonso bažnyčioje. Šiame mieste būta 
gausios lietuvių bendruomenės, tačiau šiuo 
metu daugelis išsivažinėję kitur. 

Užimtumo centras yra katalikiškos lab-
daros organizacijos padalinys. Šalia kitų 
integravimo į visuomenę programų (bu-
vusiems kaliniams, benamiams ir pan.), 
kiekvieną dieną jame maitinama apie 700 
žmonių – benamių ir kitų stokojančių. 
Jiems patiekiami sotūs pietūs iš keleto 
patiekalų ir deserto, galima rinktis net ve-
getarišką maistą. Produktus aukoja orga-

T. Vidmantas (antras iš dešinės) su terciato grupele
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nizacijos, restoranai, parduotuvės, įvairių 
konfesijų bažnyčios, sinagoga. Be nuolati-
nio personalo šio centro valgykloje kasdien 
dirba apie 20 savanorių, tarp jų ir aš. Man 
tenka patiekti maistą, dirbti virtuvėje, indų 
plovykloje... Darbas truputį primena so-
vietinės armijos virtuvę, bet atmosferos ir 
santykių tarp žmonių negalima nė lyginti –  
visi geranoriški, draugiškai padeda vieni ki-
tiems. Atėjęs pavalgyti žmogus priimamas 
su krikščioniška meile ir pagarba.

Kita mano praktikos dalis – darbas jė-
zuitų Šv. Ignaco parapijoje. Paprastai auko- 
ju rytines Mišias koplyčioje, į kurias susi-
renka nedidelė bendruomenė. Turiu ir kitų 
progų iš arti matyti jėzuitų parapijos veik- 
lą. Įspūdį daro bendruomenės aktyvumas 
bei atsakomybė, o jos krikščionišką brandą 
atspindi ir sugebėjimas į liturgiją įtraukti 
įvairius žmones, pvz., vieną sekmadienį 
Komuniją dalijo žmogus neįgaliojo veži-
mėlyje, o kitą kartą Mišių skaitinius labai 
išraiškingai skaitė neregys.

Trečioji mano praktikos dalis – darbas 
ligoninėje. Jai vadovauja Gailestingumo 
seserys. Šią kongregaciją 1870 m. Airijo-
je įkūrė Katherine McAuley. Paveldėjusi 
didelį turtą norėjo panaudoti jį geram tiks-
lui, todėl Dubline įsteigė globos namus 
benamėms ir skriaudžiamoms moterims. 
Šios kongregacijos tikslas – tarnauti Dievo 
žmonėms, pirmiausia sergantiems ir netur-
tingiems. Seserims atvykus į Baltimorę, 
miesto medikai paprašė jas dirbti medici-
nos seserimis ir slaugytojomis. Nuo XX a. 
pradžios seserys perėme vieną miesto ligo-
ninę ir jai sėkmingai vadovauja. 18 aukš-
tų ligoninė Baltimorės centre, pavadinta 
Medical Mercy Center, gerai vertinama ir 
priima visus, kurie kreipiasi. 

Ligoninės sielovados centre dirba ke-
liolika nuolatinių darbuotojų ir keletas 
savanorių. Pasikeisdami nuolat budi trys 
katalikų kunigai kapelionai. Man reikia bu-
dėti dvi paras per savaitę, pavaduojant kurį 
nors iš nuolatinių kapelionų. Be kapelionų 

kunigų yra ir kapelionių seserų vienuolių 
bei pasauliečių, ir ne vien katalikų. Papras-
tai budintis kapelionas yra atsakingas už du 
ligoninės skyrius ir turi aplankyti visus juo-
se esančius ligonius, nesvarbu, kokios kon- 
fesijos, o ligonius katalikus kapelionas bent 
kartą per dieną aplanko visoje ligoninėje. 
Po rytinių Mišių, kurios transliuojamos 
per ligoninės televiziją ir matomos visose 
palatose, kapelionas kunigas ir Eucharis-
tijos tarnautojas (dažniausia savanorė ar 
savanoris) nuneša Švč. Sakramentą norin-
tiesiems. Tačiau kapeliono darbas neapsiri-
boja sakramentų teikimu. Tenka bendrauti 
ir su ligonių šeimomis, artimaisiais, ypač 
paaiškėjus, kad liga sunki ar ištikus mir-
čiai. Kiekviena budėjimo ligoninėje para –  
tai daugybė progų prisiliesti prie žmonių 
gyvenimo, o dar svarbiau būti liudininku, 
kad Dievas yra labai arti žmogaus savo pa-
guoda ir švelnumu per gydytojus, medici-
nos seseris, slaugytojas. Apaštalo Pauliaus 
žodžiai, kad Dievui nėra nei vergo, nei lais-
vojo, nei žydo, nei graiko, tarnaujant kape-
lionu šioje ligoninėje tampa akivaizdūs. 

Kad žurnalo „Laiškai bičiuliams“ skai-
tytojai geriau susipažintų, kaip šioje ligoni-
nėje teikiama dvasinė pagalba, pakalbinau 
keletą ilgamečių ligoninės Medical Mercy 
Center darbuotojų.

Kapelionė Karole Rybicki 
iš Šv. Pranciškaus seserų vienuolijos: 

Kapelione šioje ligoninėje dirbu jau vie-
nuolika metų. Keletą metų buvau savanorė, 
vėliau tai tapo mano pagrindiniu darbu. Stu-
dijavau teologiją, turiu teologijos magistro 
diplomą. Pradėjusi čia dirbti dvejus metus 
lankiau kapelionų rengimo kursus, kurių 
programa patvirtinta JAV vyskupų konfe-
rencijos. Mes buvome rengiami visų, ne 
tik katalikų sielovadai. Kapelionas turi būti 
su žmonėmis, o ištikus krizei palydėti juos 
tikėjimo kelionėje Dievo link. Mano vaid- 
muo šioje žmogaus kelionės atkarpoje –  
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padėti aiškiau suvokti, ką šis laikotarpis 
reiškia jo dvasiniame gyvenime.

Lankydama pacientus, pašalinėmis te-
momis – apie orą, sportą ir pan. – paprastai 
ilgai nekalbu: ateinu ne tam, kad juos pra-
blaškyčiau ar pralinksminčiau. Dauguma 
pacientų į ligoninę patenka iš aktyvaus gy-
venimo, o čia staiga atsiranda laiko pagal-
voti apie daugelį dalykų: apie praėjusį gy-
venimą ir mirtį, apie vaikus ir savo šeimos 
santykius, taip pat ir apie ateitį. Mano už-
davinys – padėti šiems žmonėms jų naują, 
kartais skausmingą patirtį susieti su Dievu, 
priminti, kad ir tokiu metu jis yra arti.

Pradžioje dirbau kitame skyriuje, bet 
kartą vadovybė paklausė, ar sutikčiau dirb-
ti su jaunomis mamomis. Aš neturiu vaikų, 
todėl galima manyti, kad neturiu ir reikia-
mos patirties. Teko apie tai pagalvoti, pa-
simelsti. Galiausiai sutikau, nes neprivalau 
būti patyrusi to paties kaip ir tie, su kuriais 
bendrauju – nereikia sirgti širdies liga ar 
vėžiu, kad galėtum padėti šių ligų kamuo-
jamam žmogui...

Nemaža pas mus atvykstančių jau-
nų motinų yra iš neturtingo visuomenės 

sluoksnio, kai kurios – patyrusios prie-
vartą ir smurtą. Aš stengiuosi joms padėti, 
žadindama jų pasitikėjimą savimi, ryžtą 
imtis atsakomybės už save ir savo vaikelį.

Dirbti ten, kur gimsta nauji žmonės, –  
didžiulis džiaugsmas, o jų čia kasmet su-
laukiame apie 2500. Vienas sunkiausių 
momentų – kai vaikelis gimsta negyvas 
ar miršta ką tik gimęs. Tai būna gedėjimo 
ir mano tikėjimo išbandymo, bet kartu ir 
stiprinimo laikas. Dievas žino, kas yra ge-
riausia, o mano užduotis – padėti jaunai 
mamai suvokti, kad vaikelis priklauso ne 
jai, o Dievui. 

Kartais mamos pagrįstai ar nepagrįstai 
jaučiasi kaltos dėl savo vaikelio mirties. 
Tokiais atvejais sakau, kad nesvarbu, ką ji 
padarė ar ko nepadarė, Dievas jai atleido ir 
dabar ji turi atleisti pati sau. 

Aš niekada nesiūlau „pigios paguodos“, 
kartais verkiu kartu su gedinčia mama ar 
jos šeima. Apie patirtis darbe pasikalbu su 
kolegomis. Išmokau visus išgyvenimus 
atiduoti Dievui. Nuolatinis galvojimas apie 
skaudžius dalykus ar sielvartas dėl jų nepa-
dės ir nieko nepakeis. 

Nemanau, kad savo darbą galėčiau dirbti 
geriau, jei būčiau kunigė. Tiesa, aš išklausau 
daug išpažinčių. Kartais katalikių klausiu, 
ar pakviesti kunigą sakramentinei išpažin- 
čiai, bet dauguma atsisako. Bet Dievas ne-
apsiriboja septyniais sakramentais ir veikia 
įvairiausiais būdais. Mes, krikščionys, taip 
pat esame vienas kitam sakramentai, nes 
pati Bažnyčia yra pirminis sakramentas.

Dažnai tenka bendrauti ir su kitų religi-
jų atstovais ar tais, kurie savęs nepriskiria 
jokiai religijai. Žmogui atsidūrus kritinėje 
situacijoje, vis tiek kažkas jame ieško ko 
nors galingesnio už jį patį. Tuomet vieni 
kreipiasi į Jėzų, kiti – tiesiog į Dievą, dar 
kiti ieško jėgų savyje. Esu uoli katalikė, 
myliu savo tikėjimą, bet kitus priimu to-
kius, kokie jie yra, ir džiaugiuosi, jei kitą 
žmogų ištikus krizei galiu jam padėti ir 
būti Dievo artumo ženklu. 

Iš kairės: sielovados centro sekretorė Ann Fisher, 
ses. Carole Rybicki, koplyčios zakaristijonė ir 
t. Vidmantas Šimkūnas 
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Medical Mercy Center sielovados centro 
darbuotoja Kathleen Wagner: 

Čia dirbu jau per keturiasdešimt metų. 
Iš pradžių – slaugytoja, vėliau savanore, da-
bar – etatine sielovados centro darbuotoja. 
Anksčiau dirbau Onkologijos skyriuje, bet 
jau keletą metų – Mamos ir vaiko skyriu-
je, ir tuo džiaugiuosi. Prieš kelerius metus 
mirus vyrui, su kuriuo drauge išgyvenome 
35 metus ir užauginome du vaikus, tapau 
asocijuota Gailestingumo seserų vienuoli-
jos nare. Po ligos nebepajėgiau dirbti slau-
gytoja, o šiame skyriuje galiu padėti vaike-
lių netekusioms mamoms įveikti sielvartą, 
atgauti jėgas ir pasitikėjimą.

Kai į ligoninę atvyksta besilaukianti 
moteris, o gydytojai nustato, kad jos vai-
kelis jau yra miręs arba gimęs neišgyvens, 
jai pasiūlo susitikti su sielovados centro 
darbuotoja. Jeigu pacientė sutinka, einu su 
ja pasikalbėti. Jei vaikelis gimsta negyvas 
ir yra daugiau nei dvidešimties savaičių, 
mūsų ligoninė savo lėšomis pasiūlo jį pa-
laidoti. Jei vaikelio netekusi motina dar 
keletą dienų lieka mūsų ligoninėje, ant jos 
palatos durų pakabiname kortelę, ant ku-
rios pavaizduotas medžio lapas su rasos 
lašu. Tada visi žino, kas atsiti-
ko, ir neklausia to, kas ją dar la-
biau skaudintų. Itin svarbu, kad 
tokiu atveju su motina būtų jos 
artimieji. Mes turime parengę 
trumpų tekstų mirusio vaikelio 
tėvui ir seneliams, nes šis įvy-
kis paliečia ir gimines. Praėjus 
porai savaičių, aš paskambinu 
tokiai motinai ar parašau atvi-
ruką, kad šiandien meldžiuosi 
už ją. Daugelis jų nekatalikės, 
bet dauguma mielai priima 
maldos palaikymą. 

Kasmet spalio mėnesį li-
goninėje rengiame atminimo 
popietę, į kurią kviečiame vai-
kelių netekusias mamas ir jų 
artimuosius. Po ekumeninės 

maldos ir Dievo Žodžio pamaldų mamoms 
duodame po tulpės svogūnėlį pasodinti 
ligoninės gėlyne. Kai jos apsilanko pa-
vasarį, visas gėlynas jau būna nuostabiai 
pražydęs. Renginį užbaigiame bendrais 
pietumis ir pokalbiu, kuriame dalyvauja ir 
gydytojai, bet svarbiausia – vaikelių nete-
kusios mamos gali pabendrauti tarpusavy-
je, išsikalbėti. Patirtas solidarumo jausmas 
suteikia paguodos ir padrąsina. Pernai per 
minėtą atminimo renginį viena šeima atėjo 
su būriu artimųjų, labai jautriai išgyvenusių 
vaikelio netektį.

Kai susiduriu su vaikelio netekusiomis 
netikinčiomis motinomis, sakau, kad Die-
vas, į kurį mes visi tikime, tik skirtingais 
būdais, šiuo atveju turi kitą planą. Kai ku-
rios tai priima, kai kurios ne. Aš nemėginu 
nieko primesti.

Be abejo, būna ir džiaugsmo akimirkų. 
Viena tokių, kai vaikelio netekusi motina pa-
skambina, kad vėl laukiasi arba kad vaikelis 
jau gimė ir auga sveikas. Iš tikrųjų didelis 
džiaugsmas, kai gimsta naujas žmogus.

Manau, kad kiekvienoje ligoninėje, ku-
rioje yra Motinos ir vaiko skyrius, turėtų 
būti sielovados darbuotoja, kuri mylėtų 

Iš dešinės: pastorė Sandra Hill, pastorius Arthur Reynolds, 
sielovados centro darbuotoja Kathleen Wagner, 

kapelionė ses. Mary Harpers 
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motinas ir sugebėtų jautriai joms padėti, 
būti šalia sunkiu metu. Pradėti būtų galima 
nuo tokiame skyriuje dirbančios slaugyto-
jos, kuri norėtų imtis šios tarnystės. JAV 
yra parengta išsami programa su spausdin-
ta bei vaizdo medžiaga, bet svarbiausia –  
jos noras ir nuoširdumas...

Apie devynerių metų kapelionės patirtį šio-
je ligoninėje pasakoja pastorė Sandra Hill: 

Pagrindinis mano darbas – lankyti li-
gonius Chirurgijos skyriuje. Kadangi esu 
Holistinės krikščionių Bažnyčios pastorė, 
sekmadieniais turiu pareigų ir savo bend- 
ruomenėje. Taip pat esu grupės „Dievo 
moterys“ narė. Kas trys mėnesiai mes ren-
kamės į Dievo Žodžio pamaldas. 

Į lankomus ligonius žvelgiu iš tikėjimo 
perspektyvos, t. y. žmogų matau kaip visu-
mą ir manau, kad jo sveikatai bei savijautai 
įtakos turi viskas – santykiai šeimoje, aplin-
ka, darbas. Žinoma, dažnai tenka susidurti 
ir su kitų tikėjimų žmonėmis ar tais, kurie 
save laiko netikinčiais. Man tai ne proble-
ma. Aš tik pasakau, kad esu iš sielovados 
centro ir atėjau jo aplankyti, paklausti, kaip 
jaučiasi, kaip praėjo diena. Neretai tokie 
paprasti klausimai būna gilesnio pokalbio 
pradžia, atsivėrimo akimirka... Kartais sa-
kau ligoniui: jei nori verkti, nesidrovėk, 
nes tai gali būti tikriausia ir nuoširdžiausia 
tavo maldos išraiška. Juk psalmėje sako-
ma, kad Dievas surenka tas ašaras – jis iš 
tikrųjų žino, kaip tu jautiesi. 

Ne vienas žmogus nusimena dėl ligos 
diagnozės, bet būna gera, kai po bendros 
maldos ar pokalbio, man išeinant iš pala-
tos, šypsosi. Tada džiaugiuosi, nes pavyko 
pasakyti, kad Dievas jį myli, jo neužmiršo, 
juo rūpinasi ir čia, ligoninėje. Jeigu žmonės 
atsisako mane priimti, nenusimenu, nes ži-
nau, kad tam visada yra priežastis: gal jie 
blogai jaučiasi, gal tuo metu nenori su nie-
kuo bendrauti, gal ką tik išgirdo blogą žinią 
apie savo ligą, o tą suvokti reikia laiko. Kiek- 
vienas žmogus tai išgyvena skirtingai.

 Kiti labai apsidžiaugia, kad atėjau. Jie 
sako: mums labai reikia maldos, pats Die-
vas tave atsiuntė. Tuomet kartu pasimel-
džiame, o aš džiaugiuosi, kad esu naudin-
ga. Žmogui esant ligoninėje, dažniausiai 
ne taip svarbu, kuriai konfesijai jis pri-
klauso. Esu kartu meldusis ir su musulmo-
nais, o kartais tiesiog nuoširdžiai pasikal-
bu, nes žmonėms to labai trūksta. Dažnai 
meldžiuosi ir su katalikais, tiesa, kartais 
vyresnio amžiaus katalikai nori, kad juos 
aplankytų kunigas. 

Štai prieš porą savaičių lankiau vieną 
41 metų moterį. Kartu buvo ir jos moti-
na. Kai likome dviese, paklausiau, kuo 
galėčiau padėti. Ji sako: „Man liko neil-
gai gyventi. Kaip savo vaikams pasakyti: 
„Sudie?“ Atsakiau: „Nereikia sakyti „Su-
die“, pasakyk, kad juos labai myli. Tą patį 
pasakyk ir savo mamai.“ Manau, tai buvo 
geras patarimas, nes man išeinant ji jautėsi 
ramiau ir tvirčiau. 

Pasitaiko ir džiugių akimirkų. Kartais 
eini aplankyti ligonį, galvoji, kaip sustip- 
rinti jo tikėjimą, o įvyksta atvirkščiai – jis 
sustiprina tavąjį. Būna, kad namo vyks-
tantis ligonis dar kviečiasi pasikalbėti ir 
dėkoja už jam skirtą dėmesį, nuoširdumą, 
priima mane kaip Dievo siųstą. Tada jau-
čiuosi laiminga. 

Kad būtum geras kapelionas, nėra svar-
biausia būti kunigu, svarbiausia – mylėti 
žmones, kuriems pasiryžai tarnauti. Die-
vas pats tave pašventina ir jam nesvarbu, 
ar tu turi licenciją. Tiesa, darbdaviams tavo 
licencijos reikalingos, tad jei tikrai nori tar-
nauti žmonėms ligoninėje, darai, ką sako 
meilė, įskaitant ir licencijų įsigijimą. 

Ši tarnystė ligoninėje labai reikalinga –  
juk reikia gydyti ne vien ligą ar jos simp-
tomus, bet patį žmogų, ir kapeliono indėlis 
šiame procese yra labai svarbus. 

Baltimorė, 
2009 m. vasaris

Autoriaus nuotraukos

Tikëjimas ir gyvenimas



24

Þmogus kely

☼ Kartą JAV įsteigtos lietuvaičių se-
serų pranciškonių vienuolijos mokykloje, 
veikusioje gražiame Brazilijos San Paulo 
didmiesčio rajone, mokytoja teiravosi mo-
kinių: „Kaip būtų, jei jums tektų gyventi be 
telefono, elektros, televizoriaus, jei neturė-
tumėte geriamojo vandens, neveiktų kana-
lizacija?..“ Viena mokinė iš karto pakėlė 
ranką: „Būtų kaip mūsų namuose...“

☼ Galima numanyti, kad stovyklauti ir 
iškylauti žmonės mėgsta dėl to, kad tuomet 
išsiverčia su kur kas mažiau daiktų bei pa-
togumų negu namie ar nakvodami viešbu-
tyje. Jie pajunta tam tikrą laisvę nuo to, kas 
įprasta, labiau žavisi gamta, žmonėmis, ke-
lionės iššūkius įveikia savomis jėgomis. 

☼ Halės turguje Vilniuje jauna mama, 
laukdama eilėje mėsos skyriuje, mato, kaip 
močiutė renkasi kuo pigiausią kone bemėsio 
kaulo gabalą. Moteris švelniai pasisiūlo se-
nutei sumokėti už kiek mėsingesnį pirkinį. 

☼ Išvaizdus tvirtas vyras ilgiau užtrun-
ka milžiniškoje maisto parduotuvėje, ieš-
kodamas kavos rūšies, pažymėtos žaliu ap-
skritimu, liudijančiu, kad šios kavos pupelės 
auginamos ir parduodamos pagal „teisingos 
kainos“ (Fair handeln – vok., fair trade –  
angl.) principą, užtikrinantį pakankamą už-
darbį jas prižiūrintiems ūkininkėliams, jų 
šeimoms ir kaimo bendruomenėlei.

☼ Jei neklystu, šv. Martynas kardu pa-
dalijo savo šiltą apsiaustą, pusę atiduoda-
mas varguoliui. Mūsų laikais – prasigyve-

nusios lietuvių šeimos dešimtmetė atžala 
Rimantas, eidamas iš mokyklos, savo žie-
minę striukę atiduoda gatvėje akivaizdžiai 
šąlančiam berniukui ir, parėjęs vienmarš-
kinis, išgąsdina savo mamą Aldoną.

☼ Visai neseniai darbo netekusi vidu-
tinio amžiaus moteris, niekur nerasdama 
tarnybos, tampa savanore ir kartu su ki-
tomis parapijos moterimis mezga maldos 
skraistes išgyvenusiesiems šeimoje ne-
tektį. Kartais moterys susirenka parapijos 
patalpose, kartais darbą tęsia namie, ypač 
kai laukia skambučio dėl darbo ar rūpinasi 
namiškiais.

☼ Kai maldininkai ar turistai Vilniuje 
lanko jėzuitų vietas (neaplenkdami ir tų, 
kuriose vaidenasi), ilgėliau sustoja ties 
Šv. Kazimiero bažnyčia, prie kurios maro 
metais buvo maitinama apie 400 apleistų 
vaikų. Kieme už Aušros Vartų – Šv. Juoza-
po Arimatiečio ir šv. Nikodemo bažnyčios 
(1625 m.) ir prie jos buvusios ligoninės 
likučiai, o už autobusų stoties – Šv. Stepo-
no bažnyčia (1600 m.) ir jos ligoninės ar 
prieglaudos pastatai (dabar Kalinių globos 
draugijos Kofoedo mokykla). Šių statinių 
liekanos gražios ne savo architektūra, o pi-
lietiškumu.

☼ Nors Vilniaus akademijoje paskaitos 
galėjo būti ir kiek nuobodžios (kaip ir da-
bar universitetuose pasitaiko), dar 1570 m.  
pradžią gavusi ši jėzuitų mokslo įstaiga 
visuomet siekė sudaryti sąlygas jaunimui 

Kaip išgyventi 
sunkmetį

Keletas t. Antano Saulaičio, SJ, 
pastebėjimų
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augti ir bręsti sąmoningais Lietuvos vals-
tybės piliečiais. Sąmoningą pilietiškumą 
sudaro platus (universalus) išsilavinimas, 
sąžiningumas, atjauta, iškalba ir veikli tar-
nystė dėl bendros gerovės. 

☼ Sunkiais ekonomikos ar politikos 
laikais sąmoningo piliečio širdis krypsta 
užstoti tuos, kurie labiausiai pažeidžiami, 
skriaudžiami, nekenčiami. Tai liudija tuo 
metu didėjanti savanorystė, dalijimasis jau 
ir taip kukliais ištekliais ar galimybėmis. 
Vieningumas ir solidarumas atstoja prekių 
ar išteklių gausą, pabrėžia nenykstantį, nors 
ir neregimą dalyką – ryšį tarp žmonių, luo-
mų, bendruomenių. Lietuviška talka egzis-
tavo anksčiau negu visos mokamos paslau-
gos bei patarnavimai. Ir ilgiau išsilaiko.

☼ Jėzaus pasakymas „Kas ciesoriaus –  
ciesoriui, kas Dievo – Dievui“, nėra filo-
sofinio ar politinio pobūdžio ištarmė apie 
religijos ir tikėjimo bei politikos ir ekono-
mikos atskirtį. Jėzus paaiškina, kad ir tai, 
kas susieta su valdymu, viešąja tvarka, 
ekonomika ir politika, yra palenkta Dievo 
svajonei, kad jo vaikai gyvens seseriškai, 
broliškai. Ne veltui daugelio šalių vysku-
pų konferencijos atvirai ir principingai pa-

sisako socialiniais, žmogaus teisių, ūkio, 
kariniais, švietimo, medicinos ar kitais 
klausimais.

☼ Apaštalo Pauliaus metais studijuo-
dami jo laiškus randame pasakyta: „Taip 
darydamas, tu krausi žarijas ant jo (prieši-
ninko) galvos“ (žr. Rom 12, 20). Tą patį 
aiškina ir Jėzus: „Kai Romos kareivis lie-
pia mantą nešti mylią (kiek pagal įstatymą 
gali reikalauti), nešk ją ir antrą mylią (pri-
versdamas okupanto pareigūną nusižengti 
valstybės, kuriai šis prisiekė, drausmei; 
plg. Mt 5, 41).“ Minėtos „žarijos“ labai 
ryškiai žėruoja viešai įvardijant nevykusį 
pareigūną, atskleidžiant labiausiai darbuo-
tojus skriaudžiantį prekybos tinklą, man-
dagiai bendraujant su tuo, kuris tau kenkia 
(Jėzaus laikais – jį pavalgydinant ir pagir-
dant), kad taip šis „išsikastų dar gilesnę 
duobę“, jei nesirūpins savo sąžinės žadinti 
ir jos balsui paklusti.

☼ Krikščioniškas dėkingumas, veikli 
viltis, iš visuotinės Dievo meilės kylanti 
pagarba kitam žmogui – nuo jokių aplin-
kybių nepriklausantis pasitikėjimas Šven-
tosios Dvasios vedimu ir šiais sudėtingais 
laikais. 
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Su Arūnu susituokėme beveik prieš de-
vynerius metus, vasario viduryje sulaukė-
me ketvirtosios dukrelės. Treti metai esame 
Lietuvos Kanos šeimų bendruomenėje...

Turbūt daugelis žinote pasakojimą iš 
Evangelijos pagal Joną (Jn 2, 1–12), kai, 
vestuvininkams pritrūkus vyno, vanduo, 
daugybė vandens (apie 500–600 litrų), 
buvo paversta itin geru vynu... Ir aš buvau 
tą istoriją girdėjusi, bet niekada nepagalvo-
jau, kad tai kaip nors gali būti susiję ir su 
mūsų šeima, tiksliau, santuoka.

2006 m. pavasarį jau skyrėmės – tik 
dokumentų dar nebuvome pradėję rengti... 
Nesvarbu, kad laukėmės trečiojo vaikelio, 
kad statėmės namą ir jau beveik metus sek- 
madieniais eidavome į bažnyčią (matyt, 
kaip tik dėl to taip greitai ir atsiskleidė tik- 
rasis troškulys). Išoriškai atrodėme „nor-
mali“ šeima – kaip ir daugelis. Bet tai, kaip 
gyvenome, nebetenkino nė vieno, o ypač 
manęs. Bažnyčioje sutikta šeima, vėliau 
tapusi draugais, primygtinai siūlė dalyvau-
ti vasarą rengiamose Kanos rekolekcijose 
sutuoktiniams. 

Šiaip ne taip birželį atšventėme šeštą-
sias vestuvių metines, dar vadinamas ge-
ležinėmis. Abu su vyru iš tiesų jautėmės 
pavargę, tad nutarėme, kad mums reikia 
gerų atostogų. Rinkomės iš kelių varian-
tų. Širdyje troškau tų rekolekcijų ir vis 
neapleido vaizdinys, kad čia galėtų būti 
toji ugnis, į kurią panardinus geležį būtų 
išgauta kas nors gražaus... Tačiau abudu 
buvome įsiskaudinę, be to, vyras – statybi-
ninkas, itin „žemiškas“ žmogus, tuo metu 
net nežinantis, ką apskritai reiškia reko-

lekcijos... Įkalbėti padėjo labai paprasti ar-
gumentai: tai buvo pigiausias variantas iš 
kelių galimų, nereikėjo rūpintis maitinimu, 
be to, numatyta atskira programa vaikams, 
kad laiką galėtume skirti vienas kitam.

Jei kas nors tuomet būtų sakęs, tikrai 
nebūtume patikėję, kad po rekolekcijų mes 
pradėsime melstis – juk iki tol namuose 
nė sykio to nebuvome darę, ypač drauge, 
o kad Arūnas dar ir giedos – pažįstant jo 
brolius ar kitus šeimos narius – bet koks 
anekdotas skambėtų šimtąkart įtikimiau... 

Grįžę virtuvėje perstūmėme stalą, kad 
sėdėtume ratu, ir pradėjome daug skaniau 
valgyti, nes maistą ir vienas kitą prieš valgį 
ėmėme laiminti. Beveik paliovėme žiūrėti 
televizorių ir mažiau „prapuldavome“ sve-
čiuose. Pasibaigė vakarinis chaosas su vai-
kais – visur užgesinus šviesą, prie žvakės 
susėdus ant grindų, pro šešto aukšto langus 
matėsi žvaigždės... Kaip balzamas ant su-
žeistų vietų, kaip nuostabiausias desertas 
iš to meto pasikeitimų buvo mūsų laikas 
užmigus vaikams – iki tol laiko dviese mes 

               Lina Gaudėšienė

Ką mums davė 
ir duoda Kana

2006 m. rudenį, po pirmųjų Kanos rekolekcijų. 
Lina ir Arūnas Gaudiešiai su Ieva, Ugne ir Elze. 
Šiemet gimė Rugilė.
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išvis nebeturėdavome. Didžiausius sunku-
mus, kilusius dėl netikusių mūsų bendravi-
mo įpročių, įveikti ir nelengvus pokyčius 
priimti labai padėjo ir tebepadeda kasmė-
nesiniai porų susitikimai.

Dabar atsigręžus atgal tikrai matosi, 
kad Viešpats mus jaukinosi „savais ma-
lonumais“... O svarbiausia – atėjo Pats... 
Tuomet per LNK buvo rodomas projektas 
„Kelias į žvaigždes“, ir vienoje iš dainų 
skambėjo: „Meilės trikampis – ne meno 
kūrinys.“ Kadangi buvau iš esmės perkeis-
ta, supratau, kad pats tikriausias šedevras ir 
yra Meilės trikampis... Per vienas Mišias, 
švęstas Kanos bendruomenėje, su vyru 
buvome susipykę. Jaučiausi visiškai jam 
svetima, tarsi tarp mūsų nebūtų nieko ben-
dra: jis – viename kampe, aš – kitame... Ir 
tuomet tarp mūsų tarsi atsistojo Viešpats – 
trikampio viršutiniame kampe, jungdamas 
mus, esančius apatiniuose kampuose. Šis 
vaizdinys padarė savo – suteikė visai kitą 
jungtį tarp mūsų su vyru, pašventino mus. 
Juk jei Viešpats yra Meilė, kokios kitos 
jungties reikia norėti tarp vyro ir moters?..

Paskui ne per vieną dieną ir ne per me-
tus Viešpats vis labiau leidosi ir leidžiasi 
mums atpažįstamas kaip iš tiesų gyvas, 
labai asmeniškas, jautrus. Jam mes ne sve-
timi, mūsų santuoka jam svarbi. Jis yra tas, 
kuris mūsų kasdienybės vandenį su didžiu-

liu perviršiu gali perkeisti, ir keičia, į pil-
natvės ir džiaugsmo vyną. Santuokoje mes 
nebesame našlaičiai, nepajėgiantys vienas 
kitam suteikti tikros meilės, – „per Jį, su 
Juo ir Jame“ galime viską. 

Nors intymumas yra tik vienas iš mei-
lės išraiškos būdų, bet net didžiausiose 
svajonėse nebūčiau pagalvojusi, kad ga-
lėtų būti taip... Mums pasisekė, kad apie 
natūralų šeimos vaisingumą aš žinojau 
dar prieš santuoką (tarp kitko, šis metodas 
mūsų nė karto nenuvylė), tad susivaldymo 
akimirkos ir iki tol mums nebuvo sveti-
mos. O tuomet išties patyrėme du nuosta-
bius intymumo pašventinimo būdus. Dėl 
to, kad prieš liesdamiesi vienas prie kito 
pirmiausia melsdavomės, buvome apdo-
vanoti – pasijutome tarsi karaliai. (Tai itin 
skirtinga nuo to, kas vadinama seksu, – net 
nežinau, kaip palyginti, ir kas supras, jei 
nėra to patyręs... Akivaizdu, kad Viešpats 
nori dalyvauti visose mūsų gyvenimo sri-
tyse...) Antra, kai apimdavo švelnumas, 
bet būdavo susilaikymo metas, Dvasia 
įkvėpė pasiaukojimo maldą už tuos, kurie 
neturi šitos dovanos: kunigus, vienuolius, 
vienuoles, vienišus žmones arba už tuos, 
kurių lytiškumas sužeistas, kurie netinka-
mai naudojasi intymumo dovana...

Meluočiau, jei nepasakyčiau, kad da-
bar, einant tretiesiems metams po pirmųjų 
mūsų Kanos rekolekcijų, yra sunku. Kai 
kurie dalykai net neįsivaizduojamai sun-
kesni, nei buvo prieš tai... Bet kelionėje iš 
Egipto į Pažadėtąją žemę Dievo tautai irgi 
nebuvo lengva...

Vis dėlto esame laimingi, būdami „pa-
kviesti į avinėlio puotą“ Kanos bendruo-
menėje – jaučiuosi tarsi į ją „įstatyta“, 
kad „būtų ištiesinti visi iškrypę keliai“... 
Šioje bendruomenėje atpažįstu Viešpa-
tį, ypatingai kalbantį visiems, nepaisant 
patirties, amžiaus, išsilavinimo, kultūros, 
tikėjimo (net konfesijos) ar netikėjimo, –  
visiems vyrams ir moterims, gyvenantiems 
santuokoje. Per paskutiniuosius metus ne 

 Þmogus kely



28

kartą esu apmąsčiusi ir įvardijusi, kad Ka- 
na – tai dar vienas nuostabus Viešpaties vei-
kimas dabartyje. Kana – jo tinklas žuvelėms, 
pašauktoms tapti vienu kūnu, pašauktoms 
jo paties šventumui, gaudyti ir gelbėti.

Lietuvoje pirmosios Kanos šeimų re-
kolekcijos sutuoktiniams vyko 2002 m. 
vasarą Kuršėnuose. Joms vadovavo viena 
pora, prieš tai dalyvavusi tokiose rekolek-
cijose Latvijoje. Esu labai dėkinga, kad 
kažkada jie to nepasiliko vien sau... Oficia-
liai Kanos šeimų bendruomenė Lietuvoje 
įregistruota 2004 m. Tad iki šiol vyko sep-
tynios Kanos vasaros rekolekcijos, atviros 
naujoms sutuoktinių poroms. Iš viso jose 
dalyvavo 76 poros. Viešpaties kelių, ve-
dančių jo link, – daugybė, ir nebūtinai per 
Kaną, bet su šia bendruomene jau buvo nu-
sprendusios keliauti 57 poros. Šiemet bend- 
ruomenei įsipareigojo 29 poros. Įsiparei-
gojama vieniems metams: kasdien melstis, 
stengtis dvasiškai augti poroje, dalyvauti 
kasmėnesiniuose grupelės susitikimuose 
pagal gyvenamąją vietą (šiemet susibūrė 
dvi grupelės Kaune, viena Šiauliuose ir dvi 
Klaipėdoje), taip pat žiemos seminare bei 
pavasarį ir rudenį rengiamuose savaitga-
liuose.

Kanos šeimų bendruomenė yra viena iš 
bendruomenės „Naujasis kelias“ (Chemin 
Neuf) atšakų, veikianti beveik 40 pasaulio 
šalių. „Naujasis kelias“ – tai katalikiška ben-
druomenė, turinti ypatingą ekumeninį pa-
šaukimą, įkurta 1973 m. Prancūzijoje tėvo 
jėzuito Labrent’o Fabre’o. Jos nariais gali 
būti įvairių konfesijų krikščionys – ir dvasi-
ninkai, ir pasauliečiai. Bendruomenės tiks-
las – jaunimo ir sutuoktinių evangelizacija, 
dvasinio gyvenimo ir maldos pagilinimas, 
supažindinimas su Biblija ir buvimu bend- 
ruomenėje (www.chemin-neuf.org).

Nuo 1980 m. bendruomenė „Naujasis 
kelias“ pradėjo rengti rekolekcijas šei-
moms. Po rekolekcijų šeimos, norėjusios 
tęsti pradėtą dvasinį ugdymą, ėmė burtis 
ir, bendruomenei toliau globojant, buvo 

pavadintos Kanos brolijomis. Kanos pava-
dinimas pasirinktas kaip nuoroda į evan-
gelinį Kanos vestuvių epizodą. Taigi, jau 
beveik 30 metų pagal tą pačią programą 
rengiamos Kanos vasaros rekolekcijos su-
tuoktiniams neša panašių vaisių, nesvarbu, 
kokioje šalyje vyksta. 

Kadangi „Naujojo kelio“ bendruome-
nė nuo pat įsikūrimo pradžios vadovaujasi 
šv. Ignaco Dvasinių pratybų palikimu, juo 
paremta ir Kanos šeimų bendruomenės 
ugdymo programa. Kas joje „ignaciška“? 
Pirmiausia noriu paminėti mūsų kasdienę 
maldą, paremtą Šventuoju Raštu, dienos 
patirties apmąstymu ir „Sandoros maldos“ 
struktūra: dėkojimu, atsiprašymu ir prašy-
mu. Taip pat ir vieną svarbiausių grupelės 
susitikimo momentų – vadinamąją per-
žvalgą, kai bandome prisiminti ir atpažinti 
Viešpaties prisilietimus savo gyvenime 
(„prisimink, Izraeli, ką Viešpats Dievas tau 
padarė“). Be to, kasmėnesiniuose susitiki-
muose poros ne tik dalijasi savo patirtimi, 
bet ir priima atsakingųjų už grupelę dvasinį 
palydėjimą (malda ir Viešpaties malone).

Manau, svarbiausia tai, kad tos papras-
tos priemonės leidžia žmonėms atsiverti ir 
atpažinti Tą, kuris pažadėjo būti su mumis 
per visas dienas, kad atsinaujina sutuok-
tinių tarpusavio santykiai, vyksta tai, kas 
žmogiškomis pastangomis atrodo neįma-
noma: atgaivinama meilė, atgyja žvilgs-
niai, keičiasi požiūris, ypač didėja moterų 
pagarba savo vyrams... Ir dar daugybę ki-
tokių malonių patiriame. Kana yra ne kas 
kita, o tai, ką leidžiame Viešpačiui mumy-
se daryti.

...Kadangi žurnalas vadinasi „Laiškai 
bičiuliams“, vien mano „laiško“ negana. 
Todėl pridedame ir daugiau, nors ir labai 
glaustų „laiškelių“, kuriuos galima pavadinti 
peržvalgos perliukais, ir lygiai taip pat – Ka-
nos patirtimis... Jei kada nors kiekvieną iš 
šių žmonių pakalbintumėte, pamatytumėte 
spalvingą Viešpaties veikimo „išklotinę“ per 
labai konkrečius dalykus... 

Þmogus kely
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Mes Kanoje jau šešti metai. Sunkiai įsi-
vaizduojame, kaip gyventume be šios bend- 
ruomenės... Kasdienio gyvenimo bangos 
kartkartėmis gerokai įsiūbuoja mūsų san-
tuokos laivą, o Kana, be abejonės, yra tas 
uostas, kuriame sustojame, pamąstome, 
vis mokomės vienas kitą iš naujo priimti, 
išklausyti, suprasti, atleisti, nepasmerkti. 
Visada gauname vilties...

Dėl Kanos jaučiamės tvirčiau. Todėl 
kasmet vėl apsisprendžiame likti šioje  
bendruomenėje. Priimame tai kaip Dievo 
kvietimą, ištiestą jo malonės ranką mūsų 
porai, visai šeimai.

Rasa ir Andrius Michejevai,
Klaipėda

2006 m. vasara. Telšiai. Kunigų semi-
narija. Kanos šeimų bendruomenės septy-
nių dienų rekolekcijos. Septynios dienos 
keičiant „seną vynmaišį“ nauju. Per jas 
buvo keičiamas tik vynmaišio, į kurį įpil-
ti 7 lašai nuostabaus jauno ir gyvo vyno, 
dugnas. Vynmaišis traškėjo, braškėjo, bet 
atlaikė. Iki šiol senojo vynmaišio oda dar 

minkštinama, stiprinama, keičiama, kad 
išlaikytų jauno vyno rūgimą. 

Turbūt supratote, kad senasis vynmai-
šis – tai mano senasis aš prieš Kaną, prieš 
atsivertimą, o naujasis vynmaišis – tai 
mano tapatybės, mano naujojo aš atkūri-
mas ir atstatymas to, ką sugriovė nuodėmė. 
Jaunas vynas – tai Šventoji Dvasia ir visa 
Trejybė, kuri darbuojasi išsijuosusi. Kana 
man – šokiruojantis gyvenimo įvykis, ku-
rio atsisakyti nebeįmanoma. Tai pranoksta 
visus lūkesčius, ką gali duoti pasaulis. Gir-
džiu šūkį: Kęstai, irkis į gilumą!!! 

Kęstas Kalkys,
Biržai

Praeitų metų vasarą, pirmą kartą bū-
dami Kanos bendruomenėje, pakvietėme 
Jėzų į savo šeimą ir kiekvieną vakarą pra-
dėjome kartu melstis. Atidavėme jam visus 
rūpesčius, vėl pradėjome juo pasitikėti, tad 
ramiau gyvename, mažiau murmame, ma-
žiau barame vaikus, pagerėjo tarpusavio 
santykiai, pasikeitė atmosfera namuose, 
daugiau juokiamės... 

Ausma ir Raimondas Keturakiai,
Garliava

Mes bendruomenėje pusantrų metų. 
Visą šį laiką mokomės kasdienio gyveni-
mo su Dievu ir su savimi, melstis ir šlovinti 
Viešpatį, tikėti Jo gerumu ir meile. Atviros 
bendruomenės narių širdys ir mus skatina 
atsiverti. Stengiamės atleisti sau ir artimui, 
priimti save tokius, kokie esame, ir už tai 
dėkoti Viešpačiui. Dėkoti už gyvenimą. 

Lina ir Edvardas Jasai,
Šiauliai

Mums bendruomenė – ne tik tarpusa-
vyje pažįstami žmonės, tai – lyg šeima, su 
kuria galime ir džiaugtis, ir liūdėti. Gali-
me iš tiesų sulaukti pagalbos. Galime pa-
dėti kitiems. Dalyvaudami bendruomenės 
gyvenime, mes augame. Visa tai suteikia 
daug džiaugsmo. 

Anna ir Antanas Demskiai,
Šiaulių r.

 Þmogus kely
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Pakvietimą dalyvauti Kanos vasaros 
rekolekcijose priėmėme kaip Viešpaties 
vedimą. Senas ir braškantis mūsų bendras 
gyvenimas subyrėjo, bet buvo padėti pa-
matai naujam ir viltingam rytojui. Atėjo-
me į Kanos bendruomenę, kad galėtume 
stiprinti ir palaikyti vieni kitus maldoje. 
Dievas mums duoda apsčiai gyvenimo. 
Dukrytės gimimas dar kartą įrodė, kad 
Viešpačiui nėra negalimų dalykų. Mes – jo 
gerumo liudytojai. 

Asta ir Arūnas Olcvikai,
Plungė

Kanoje mes nuo pat pradžių ir labai 
džiaugiamės, kad priklausome šiai ben-
druomenei, nes tik čia galime gilinti savo 
tikėjimą, dalytis išgyvenimais ir klausytis 
kitų žmonių liudijimų, per kuriuos mums 
kalba Viešpats. Kiekvienas Kanos susitiki-
mas – tikra Dievo dovana ir keliais saki-
niais to neįmanoma aprašyti. Tiesiog labai 
ačiū Viešpačiui už Kaną! 

Romutė Oniūnienė,
Šiauliai

Kana – tai bendruomenė, kuri mus 
išmokė ir toliau moko mylėti ir šlovinti 
Dievą, melstis, bendrauti, dalytis, dėko-
ti. Čia mes niekada neliekame vieniši su 
savo rūpesčiais, net ir materialiais: neži-
nomas geradarys mūsų šeimai dovanojo 
automobilį. Tik bendruomenėje supratau, 
ką reiškia „nešioti vieniems kitų naštas“. 
Ačiū Dievui, atvedusiam mus į Kaną! 

Gaiva Šimėnienė,
Šiauliai

Kana – tai broliška meilė, atvirumas, 
drąsa būti tokiam, koks esi, džiaugsmas 
dalytis Viešpaties nuveiktais darbais mūsų 
gyvenime, atidumas jo veikimui. Kana iš-
mokė nebijoti savo silpnumo, pasijuokti 
iš klaidų ir pamatyti daug panašumų kitų 
sutuoktinių gyvenime, per kuriuos išryš-
kėja begalinė Viešpaties meilė ir palaimi-
nimas. 

Lina ir Egidijus Vitkūnai,
Kaunas

Lina ir Egidijus Vitkūnai (nuotr. kraštinė pora dešinėje) – Kanos šeimų bendruomenės Lietuvoje koordinatoriai. 
Tie, kuriuos domina bendruomenės veikla, gali jiems rašyti šiais adresais: 
e.vitkunas@gmail.com, lina2vit@yahoo.com.
Šiemet Kanos vasaros rekolekcijos vyks rugpjūčio 3–9 d. Tiltagaliuose, Panevėžio r.

Þmogus kely
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2007 m. popiežiaus vikaras Romos 
miestui ir vyskupijai kardinolas Camillo 
Ruini iškilmingų pamaldų pabaigoje grąži-
no tikintiesiems restauruotą Kelio Merge-
lės Marijos paveikslą. Laimingai sutapus, 
spalio 8-oji buvo Jėzaus Draugijos Italijos 
provincijos susitikimo, skirto bendradar-
biavimui su pasauliečiais apaštalaujant, 
paskutinė diena ir daugybė žmonių iš visos 
Italijos dalyvavo iškilmingose pamaldose 
pagrindinėje jėzuitų bažnyčioje Romoje. 

Šis paveikslas – tai puiki freska, nuta-
pyta greičiausiai XIII a. antroje – XIV a. 
pirmoje pusėje. Dabar ji pritvirtinta ant 
68x75 cm plokštės. Nors paveikslo autorys-
tė dar nenustatyta, tam tikri kompoziciniai 
elementai leidžia jį priskirti aukščiausios 
klasės viduramžių romėniškajai tapybos 
mokyklai. Restauruota freska tapo tikru at-
radimu, dar laukiančiu ekspertų vertinimų.

Mergelė Marija vaizduojama iki pu-
sės, kairėje rankoje ji laiko Kūdikėlį Jėzų, 
laisva dešinė yra ištiesta į tikinčiuosius; 
ant galvos, apgaubtos aureole, – karūna, 
žvilgsnis tiesus, figūra apsiausta aukso 
spalvos mantija, imituojančia klostėmis 
krintantį šilką. Vaikelis Jėzus – taip pat su 
aureole ir jos fone išryškėjančiu kryžiu-
mi; jo laikysena primena jį esant Visaga-
lį Valdovą; tiesiame žvilgsnyje atsispindi 
nuoširdus paprastumas; kairė ranka laiko 
knygą, o dešinė pakelta laiminti. Fone už 
dešiniojo Marijos peties galima įžvelg-

ti buvus paauksuotą žvaigždę, kuri pagal 
to meto tapybos kanonus puošė paveiks-
lą ir kartu su kitomis trimis mažesnėmis 
žvaigždėmis, vaizduojamomis virš pečių 
bei galvos, išreiškė tikėjimą Marijos mer-
gyste. Apskritai paveikslas atspindi tipišką 
požiūrį į Mariją – ji yra Malonių Tarpinin-
kė, kviečianti pasitikėti jos Sūnumi, ir kar-
tu užtarianti žmones jo akivaizdoje.

XX a. pradžioje publikuotame leidinyje 
t. Tacchi Venturi, SJ, mini, kad nuo seniau-
sių laikų paveikslas buvo mažytėje bažny-
tėlėje, iš pradžių vadintoje Astalli, vėliau 
Altieri (dėl aikštės, prie kurios glaudėsi, 
pavadinimo) ir galiausiai Kelio Mergelės 
Marijos vardais. Autoriaus nuomone, ši 
bažnytėlė stovėjo dabartinės Gesù aikštės 
kampe, kur baigiasi Aracoeli gatvė.

Švč. Kelio Mergelės Marijos bažnyčia 
buvo pirmoji Jėzaus Draugijos šventovė. 
Iš Draugijos sekretoriaus Polanco užrašų 
žinoma, kad popiežius Paulius III, 1540 m. 
rugsėjo 27 d. patvirtinęs Draugiją, tų pačių 
metų pabaigoje bažnytėlės globą patikėjo 
šv. Ignacui. Polanco rašo, kad tuo metu ji 
buvo apgriuvusi, ankšta, drėgna ir viduje 
nepuošni. Nepaisant to, joje rinkdavosi vis 

Kelio 
Mergelė Marija
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daugiau žmonių, kurie čia sugužėdavo pa-
siklausyti krikščioniškosios doktrinos aiš-
kinimo, priimti Susitaikinimo sakramento 
ar ieškodami dvasinio pokalbio. Draugijos 
tėvai, įpareigoti Konstitucijų normų, čia 
patarnavo dovanai. 

Didelis šios bažnytėlės lankomumas 
paskatino ir pamaldumą minėtam Marijos 
paveikslui. Šv. Ignacas ėmėsi iniciatyvos, 
kad šventovė būtų pritaikyta vis gausė-
jančių piligrimų dvasiniams poreikiams, 
tačiau labiausiai troško pastatyti naują 
bažnyčią. Dėl kaimynystėje gyvenusių 
įtakingų didikų pasipriešinimo keletas 
bandymų buvo nesėkmingi. Galiausiai 
1568 m., įveikęs visus sunkumus, kardi-
nolas Aleksandras Farnezė pradėjo nau-
jos bažnyčios, pavadintos Gesù (Jėzaus) 
vardu, statybą. Dėl to buvo nugriauta 
senoji Švč. Kelio Mergelės Marijos baž-
nytėlė. 1569 m. Kelio Mergelės Marijos 
freska buvo išpjauta iš mūro, ant kurio 
buvo nutapyta, ir perkelta. Nežinoma, ar 
paveikslas dabartinėje vietoje atsirado 
tada, ar atliekant bažnyčios restauravimo 
darbus XIX a.

Gali būti, kad nuo 1569 m. iki 1575 m.  
paveikslas buvo laikomas netoliese esan-
čioje Šv. Morkaus bažnytėlėje. 1575 m., 
švenčiant Jubiliejinius metus ir jau pa-
stačius naująją Gesù bažnyčią, jis buvo 
perkeltas į kairėje pusėje nuo didžiojo al-
toriaus tam tikslui pastatytą koplyčią. Kai 
1696 m. ši koplyčia buvo išpuošta mar-
muru ir Mergelės Marijos gyvenimą vaiz-
duojančiomis freskomis, šalia paveikslo 
atsirado lotyniškas užrašas, primenantis, 
kad prieš šį paveikslą Mišias yra auko-
ję šventieji Ignacas Lojola ir Pranciškus 
Bordžija.

Jėzaus Draugija mielai prisimena, kad 
pirmaisiais jos gyvavimo metais šioje jai 
patikėtoje bažnytėlėje, be minėtų Ignaco ir 
Pranciškaus Bordžijos, pasimelsti užeida-
vo ir kiti jėzuitams brangūs asmenys: Rytų 
apaštalas šv. Pranciškus Ksaveras, pirma-

sis Ignaco bendražygis, Europos misio-
nierius, romus ir švelnus žmogus pal. Pet- 
ras Faberis, garsaus Romos Katekizmo 
autorius, kolegijų Vokietijoje steigėjas  
šv. Petras Kanizijus, naujokas šv. Stanis-
lovas Kostka, dideli Draugijos bičiuliai 
šventieji Karolis Boromėjus ir Pilypas 
Neris bei daugelis kitų, dažnai nežinomų 
žmonių, kurie, Marijai užtariant, ieškojo 
dieviškosios paguodos.

T. Tacchi Venturi, SJ, pamini, kad iki 
Draugijos panaikinimo 1773 m. šioje kop- 
lyčioje prieš Kelio Mergelės Marijos pa-
veikslą tėvai jėzuitai generaliniam vyres-
niajam duodavo paskutiniuosius įžadus, 
čia taip pat būdavo meldžiamasi už jėzui-
tus, paliekančius Romą, bei atsisveikina-
ma vykstant į misijas.

Tad Kelio Mergelės Marijos  paveiks-
las primena Jėzaus Draugijos pradžią. 
Kaip ir šalia bažnyčios išlikę Ignaco 
kambarėliai, kur šventasis praleido pas-
kutiniuosius savo gyvenimo metus ir kur 
paskendęs Trejybės kontempliacijoje pa-
rašė Konstitucijas, šis paveikslas grąžina 
mus atgal į tolimą laiką, kupiną gyvos 
dvasios, ir šiandien gaivinančios kiekvie-
no jėzuito bei Draugijos bendradarbių, 
dalyvaujančių toje pačioje misijoje, sie-
las. Dabar, praėjus šimtmečiams, galime 
matyti tą Mergelės Marijos veidą, kurį 
kontempliavo šv. Ignacas ir daugelis kitų, 
stabtelėjusių čia pasimelsti. Daug kartų 
šv. Ignacas prieš šį, taip jo branginamą 
paveikslą kartojo savo nuolatinę maldą –  
kad Marija išmelstų jam malonę būti kar-
tu su jos Sūnumi, malonę, kuri ir buvo 
jam suteikta La Stortos vizijoje 1537 m. 
vasarą. 

Daniele Libanori, SJ, 
„La Madonna della Strada“. 

Gesuiti:
 Annuario della Compagnia di Gesù 2008, 

Roma, 2007. 

Iš italų kalbos vertė 
t. Arvydas Jakušovas, SJ

  Mûsø istorija
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          T. Vytautas Sadauskas, SJ

Apie bendruomeninę 
apaštalinę įžvalgą

Kodėl susirinkome?
Turiu prisipažinti, kad netikėtai gau-

tas pasiūlymas dalyvauti seminare „Ben-
druomeninė apaštalinė įžvalga 35-osios 
Generalinės kongregacijos šviesoje“ Ro- 
moje manęs ypatingai nesudomino – su 
tuo jau buvau susipažinęs ir nemaniau ką 
nors naujo sužinosiąs. Intrigavo tai, kad 
seminaras buvo skirtas ne vien jėzuitams, 
bet ir kitiems žmonėms, susipažinusiems 
su šv. Ignaco dvasingumu ir juo besiva-
dovaujantiems, pakviestiems iš įvairių 
pasaulio šalių. 

2009 m. sausio 17 d. į Monte Cucco 
rekolekcijų namus Romoje atvyko 84 se-
minaro dalyviai iš 29 šalių. Visi vienaip 
ar kitaip įsitraukę į jėzuitų veiklą, pvz., 
nemažai dalyvių atstovavo savo šalies 
Krikščioniškojo gyvenimo bendruome-
nėms, dirbo rekolekcijų namuose, jėzui-

tų švietimo įstaigose ir pan. Daugiau nei 
dvi savaites klausėmės įdomių pranešimų, 
diskutavome, meldėmės, bendravome ne-
formalioje aplinkoje. Siekėme suvokti, 
kur mus – jėzuitus ir pasauliečius – Dva-
sia veda, kokių bendrų darbų skatina im-
tis, kaip galėtume geriau bendradarbiauti 
bendroje misijoje. 

Bendruomeninė įžvalga
Bendriems ieškojimams palengvinti 

pasitelkėme dar šv. Ignaco ir jo bendra-
žygių puoselėtą bendruomeninę Dievo 
valios įžvalgą. Susitikimo pradžioje buvo 
suformuluotos tokios jos prielaidos: pirma, 
visi pakrikštytieji gauna Šventąją Dvasią; 
antra, Dievas save apreiškia ir dovanoja 
kiekvienam žmogui per kasdienę žmogiš-
kąją patirtį – čia mes jį sutinkame; trečia, 
Dievas mus veda ne tik individualiai, bet 

ir kaip bendruomenę. Todėl jo va-
lios galime ieškoti kartu su savo 
kolegomis.

Kiekvienas Dvasines praty-
bas atliekantis žmogus žino, kad 
joms reikia gerai pasirengti. Jeigu 
iš tiesų norime suvokti, kokia yra 
Dievo valia svarstomu klausimu, 
negalime pradėti Dvasinių praty-
bų, turėdami išankstinį nusistaty-
mą. Privalome būti laisvi. Tokia 
vidinė nuostata, anot Ignaco, yra 
„Pagrindas“, be kurio negalime 
net pradėti rimtos dvasinės kelio-
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nės, ypač Dievo valios įžvalgos. Taip pat, 
kad galėtume įžvelgti, turime siekti dialo-
go – mokėti klausytis kito žmogaus ir išsa-
kyti savo mintis bei patirtis. Įžvalgai reikia 
paprastumo, nuoširdumo, atvirumo, tada 
Dievo Dvasia veiks, o jos veikimą suvok-
sime ir sieksime jai atsiliepti konkrečiomis 
aplinkybėmis.

Pagrindinis susitikimo iniciatorius t. Ed- 
wardas Marcieca per pirmuosius bendrus 
posėdžius ir kvietė atsiverti Dievo Dvasios 
vedimui. Pasauliečiai, seserys vienuolės, 
jėzuitai, susirinkę iš skirtingų pasaulio 
vietų, skirtingų kultūrų, tačiau vienijami  
bendros Dvasinių pratybų patirties, – atvy-
ko į Romą be aiškiai suformuluoto klau-
simo ar problemos, kurią reikėtų svarstyti. 
Pirmasis susitikimo tikslas – atsižvelgiant 
į tai, kas nutarta 35-ojoje Generalinėje 
kongregacijoje, nustatyti, kas mums, igna-
ciškajai šeimai, atrodo aktualiausia ir 
svarbiausia mūsų veikloje, į ką galėtume 
sutelkti savo dėmesį, ką norėtume nuo- 
dugniau apsvarstyti ir tobulinti ir, kol bū-
sime kartu, taikant bendruomeninės Dievo 
valios įžvalgos principus priimti konkre-
čius sprendimus pasirinktu klausimu.

Pažintis su 35-ąja Generaline 
kongregacija

Pirmąją savaitę susipažinome su  
35-osios Generalinės kongregacijos eiga, 
priimtais dokumentais, Draugijos genera-
linio vyresniojo rinkimų tvarka. Kiekvieną 
dieną klausėmės įdomių pranešimų, ku-
riuos skaitė tėvai jėzuitai. 

Generolas t. Adolfas Nicolás kalbėjo 
apie Dievo valios įžvalgos aktualumą šian-
dien. Gyvenimas nestovi vietoje, pasaulis 
nuolat keičiasi, todėl įžvalga, kuria bando-
me suvokti Dievo mintį, troškimą, kvieti-
mą, yra būtina. Ypač svarbi pati įžvalgos 
eiga, nes kaip tik čia slypi Dievas, čia jis 
sutinkamas. Turime negalvoti apie savo 
darbo vaisius. Dvasine prasme svarbesnis 
ne darbo rezultatas, o veikla, būdas, ku-

riuo jis siekiamas. Turime mokėti švęsti 
ne tik laimėjimus, bet ir nesėkmes. Jėzus 
yra mūsų veiklos pavyzdys. Jis atsiliepia 
į svarbiausius žmogaus poreikius: Jėzus 
žmogų gydė, grąžino bendruomenei, at-
vėrė jam naujas galimybes. Mes, tęsiantys 
ignaciškąją misiją, turime padėti kitiems 
žvelgti giliau, atsiliepti į jų vidinius polė-
kius, atverti naujus horizontus.

T. Michaelis Holmanas pabrėžė, kad 
jėzuitų, pasauliečių ir kitų vienuolijų bend- 
radarbiavimas ignaciškojoje misijoje yra 
„šios dienos malonė ir viltis ateičiai“. Bend- 
radarbiavimas – tai daugiau nei darbas 
drauge. Tai įsitraukimas į tą pačią Jėzaus 
misiją – dalytis Gerąja Naujiena su kitais 
žmonėmis. Mūsų kultūrinė aplinka reika-
lauja, kad prieš veikdami iškeltume tikslus 
ir numatytume būdus jiems pasiekti. Įpra-
tusiems taip mąstyti ir gyventi, ignaciška-
sis dvasingumas atskleidžia kitokią viziją, 
t. y. skatina žvelgti į gyvenimą kaip į pa-
šaukimą misijai – Dievas mus kviečia tap-
ti bendradarbiais ir siunčia darbuotis dėl 
Karalystės. Tačiau bendradarbiaujant kyla 
tam tikrų problemų. Jėzuitai dažnai yra 
„darbdaviai“, ir tai veikia tarpusavio san-
tykius. Taip pat prieštaringai vertinamas 
Ignaco ir jo bendražygių įsitikinimas, kad 
jėzuitai, metui atėjus, kai kuriuos savo dar-
bus turi perduoti gerai parengtiems bend- 
radarbiams, kad galėtų atsiliepti į kitus vi-
suomenės ir Bažnyčios poreikius, ieškoti 
naujų iššūkių, imtis naujų veiklos sričių. 
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T. Lisbertis d’Souza kalbėjo apie „Mąs-
tymą kartu su Bažnyčia“, paminėdamas kai 
kuriuos ignaciškojo dvasingumo bruožus. 
Pvz., Dievas ir pasaulis nėra dvi priešiškos 
tikrovės, nes Dievas veikia pasaulyje, čia 
jį sutinkame; malda ir darbas nėra dvi at-
skiros mūsų veiklos sritys – turime išmokti 
kontempliuoti veikdami; mistika ir tarnys-
tė taip pat turi eiti drauge, nes tarnaudami 
žmonėms, mes tarnaujame Kristui, daly-
vaujame jo misijoje. Drauge ieškodami 
Dievo valios privalome neturėti išanksti-
nės nuostatos dėl svarstomo dalyko, būtina 
viską apmąstyti maldoje, išgirsti kolegų 
mintis nagrinėjamu klausimu, išsakyti sa-
vas, ieškoti sutarimo. Bažnyčioje svarbus 
dialogas visais lygmenimis. Ankstesnysis 
Draugijos generolas t. Peteris Hansas Kol-
venbachas mėgo pabrėžti, kad ištikimybė 
Bažnyčiai turi būti kūrybinga.  

T. Antoine’as Kerhuelis pristatė II-ąjį 
Generalinės kongregacijos dekretą, kuriuo 
siekiama apibūdinti jėzuitų tapatybę. Ši 
tema šiandien itin aktuali, nes pasaulį iš-
tiko tapatybės krizė. Kai kurie mąstytojai 
teigia, kad tapatybės problema įvairiose 
kultūrose bus ateities nesutarimų bei karų 
priežastis. Kas esame? Iš kur mes? Kokia 
mūsų misija? Dažniausia tapatybę esame 
linkę apibūdinti savo veikla. Mes, jėzuitai, 
savo tapatybę suvokiame per bendrystę 
su Viešpačiu ir tarpusavyje. Tokios ben-
drystės pagrindas – šv. Ignaco patirtis La 
Stortoje. Ignacas regėjo save pašauktą būti 
kartu su Kristumi, nešančiu kryžių, ir jam 
tarnauti. Jis ir jo bendrai atsiliepė į Jėzaus 
kvietimą ir pasiryžo skleisti tikėjimą bei 
vykdyti popiežiaus, atstovaujančio Kristui 
žemėje, nurodymus. Jėzus Kristus, tikrasis 
Dievo atvaizdas, vienija mus ir siunčia į 
visą pasaulį. Kaip tik gyvąjį Kristaus at-
vaizdą mes, jėzuitai, visais įmanomais bū-
dais ir siekiame atskleisti žmonėms.

T. Danielis Patrickas L. Huangas labai 
išraiškingai perteikė naujojo generolo rin-
kimų eigą. Jis pabrėžė išankstinį pasiren-
gimą, vengimą skatinti ar palaikyti kokias 
nors interesų grupes, nusiteikimą ieškoti 
tik Dievo valios. Visą rinkimų procesą 
persmelkė malda, asmeniniai pokalbiai, 
bendros diskusijos. Tai buvo puikus bend- 
ruomeninės Dievo valios įžvalgos pavyz-
dys seminaro dalyviams. Vaizdingas t. Da- 
nielio pasakojimas skatino formuluoti klau- 
simą, kurį, taikydami bendruomeninės įž- 
valgos principus, galėtume kartu svarsty-
ti. Jo pranešimas padėjo suvokti, kad gera 
įžvalga atveria naujas galimybes, skatina 
naujoms įžvalgoms.

Troškimas geriau 
bendradarbiauti

Išklausę pranešimus, susipažinę su 
bendruomeninės įžvalgos metodu, svars-
tėme, kas mums – ignaciškajai šeimai – 
šiandien aktualu, ką norėtume aptarti, kokį T. Vytautas su grupele seminaro dalyvių 

Tikëjimas ir gyvenimas



36

klausimą turėtume kelti bendrai įžvalgai. 
Po maldos ir pokalbių grupelėse nuspren-
dėme, kad mums – skirtingų kultūrų žmo-
nėms, vienijamiems bendros šv. Ignaco 
Dvasinių pratybų patirties, aktualiausias 
yra klausimas, kaip galėtume geriau bend- 
radarbiauti liudydami Kristų, jo gyvąjį at-
vaizdą perteikdami kitiems žmonėms. 

Dieną pradėdavome meditacija, tęsda-
vome pokalbiais grupelėse, paskui gautas 
įžvalgas aptardavome bendrame susitiki-
me, dalydavomės patyrimais ir ieškodavo-
me bendro sutarimo. Per pertraukas, prie 
valgio ar vakarais bendraudavome nefor-
maliai – tai buvo gera proga ne tik susi-
pažinti, bet ir užmegzti asmeninius dalyki-
nius ryšius. 

Iš Lietuvos atvykome dviese – mano 
kolegė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto di-
rektorė Vilhelmina, vakarais vadovaudavo 
įvairiems šokiams ir žaidimams. Susirinko 
nemažas būrelis entuziastų, kurie jų ėmė 
pageidauti kas vakarą. Taigi bendradar-
biavome ir laisvalaikiu. Taip užsimezgė 
tvirtesnis ryšys su Šri Lankos, Indijos, 
Kanados jėzuitais, subrendo sumanymas 
vieni kitiems padėti, organizuoti seminarą, 
vadovauti rekolekcijoms.

Iššūkiai
Nors dėl bendradarbiavimo nepriėmė-

me jokios bendros rezoliucijos, svarbiau-

sias buvo pats vyksmas – Dievas atsisklei-
dė mūsų ieškojimuose, pasidalijimuose, 
pastangose jį sutikti, suvokti jo valią, li-
turgijoje. Kultūrų ir patirčių įvairovė darė 
šį susitikimą unikalų ir nepakartojamą. Ir 
toliau palaikome ryšius internetu. Po se-
minaro tapo visiškai aišku, kaip taikyti 
šv. Ignaco bendruomeninės Dievo valios 
įžvalgos principus savo bendruomenėse. 

Seminaras mane skatino žvelgti į jė-
zuitų ir pasauliečių bendradarbiavimą 
Lietuvoje. Kaip mes, Lietuvos jėzuitai, 
dalijamės ignaciškąja vizija bei misija su 
pasauliečiais ar kitais bendradarbiais? Ar 
pakankamai branginame, saugome ir puo-
selėjame tarpusavio ryšius? Kur mes stip- 
rūs, kur silpni? Kaip galėtume tobulinti 
bendradarbiavimą, kad daugiau žmonių 
pažintų ir pamiltų Kristų, kad jo Veido 
šviesa stipriau paliestų žmones?

Ką apie tai manote jūs – mūsų bendra-
darbiai ir bičiuliai? Laukiame atsiliepimų, 
kuriuos išspausdinsime kitame žurnalo nu-
meryje. 

Gyvenimo ir tikėjimo instituto 
direktorė Vilhelmina Raubaitė 

seminaro dalyvius mokė 
šokių ir žaidimų.

T. V. Sadausko nuotraukos
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Br. Robas: Taizé bendruomenei dide-
lę įtaką turėjo 1966 m. mums pagelbėti iš 
Belgijos atvykusios šv. Andriejaus sese-
rys. Ši vienuolija, įkurta dar XII a. netoli 
Turnė, rūpinosi atvykstančiais piligrimais. 
Jos istorija labai permaininga. Vienu metu 
bendruomenė buvo kontempliatyvi ir per 
revoliuciją beveik sunaikinta, o XIX a. 

tapo labiau apaštalinė ir pasirinko šv. Igna-
co dvasingumą. Į Taizé seseris pakvietė 
mūsų bendruomenės įkūrėjas brolis Roger. 
Jos pažadėjo atvykti trims mėnesiams, o 
„užsibuvo“ 40 metų. Gal ir dėl to, kad pas 
mus seserys tarsi sugrįžo prie savo šaknų –  
jos vėl priima piligrimus. 

Vienuolijos vyresnioji, sesuo Tarsicija, 

Kas sieja šv. Ignacą ir 
Taizé bendruomenę

Metų sandūroje Briusely-
je vykusiame kasmetiniame 
Europos jaunimo susitiki-
me kartu su grupe jaunimo iš 
Lietuvos dalyvavęs jėzuitų pro-
vincijolas t. Aldonas Gudaitis 
stebėjosi atpažinęs šiame rengi-
nyje daug ignaciškojo dvasin-
gumo bruožų. Kas iš tiesų sieja 
Taizé su šv. Ignaco dvasiniu pali-
kimu, papasakoti paprašėme 
šios bendruomenės brolį Robą.
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turėjusi ypatingą dovaną įsiklausyti, vado-
vaudavo šv. Ignaco Dvasinėms pratyboms, 
kurias pateikė ir kai kuriems broliams. Ge-
rai atsimenu, kaip 7-ojo dešimtmečio pa-
baigoje mūsų brolis François, atsakingas 
už naujokyną, atliko Dvasines pratybas. 
Kai aš buvau naujokas, rekolekcijos mums 
taip pat vykdavo pagal šv. Ignaco Dvasines 
pratybas su asmeniniu palydėjimu. Mels-
davomės apmąstydami Šventojo Rašto iš- 
trauką tris kartus per dieną po valandą vi-
siškoje tyloje. Malda tyloje labai brangi ir 
reformatų tradicijai, sakančiai, kad Dievo 
Žodis žmogų veikia tiesiogiai, be jokių ko-
mentarų ar paaiškinimų. Šv. Ignaco dva-
singumas mums turėjo ir tebeturi didelę 
įtaką, nes 30 dienų Dvasinės pratybas bro-
liai atlieka ir toliau. 

Jūratė: Ar brolis François buvo pro-
testantas? 

Br. Robas: Taip, pirmieji broliai, kurie 
įkūrė bendruomenę, buvo kilę iš reforma-
tų, tačiau nuo pat pradžių jie skelbė krikš-
čionių vienybę ir veikė išvien su Katalikų 
Bažnyčia. Brolis Roger, kaip ir šv. Ignacas, 
ilgai netrukęs keliavo į Romą, nes suprato, 
kokia unikali ir visuotinė yra popiežiaus 

tarnystė, kad norint siekti krikščionių vie-
nybės reikia burtis apie Romos vyskupą. 
Jau 1948–1949 m. jis apie tai kalbėjosi 
su popiežiumi Pijumi XII, nors anuomet 
krikščionių vienybės tema tikrai nebuvo 
populiari. Ypač artimus ryšius brolis Roger 
užmezgė su Jonu XXIII. Tačiau tuo metu 
broliai nesuvokė, kad jų veikloje esama to-
kių sąsajų su šv. Ignacu, tai matyti galime 
tik atsigręžę į praeitį. Dabar su jėzuitais 
mus sieja aktyvus vidinis gyvenimas, as-
meninis ryšys su Kristumi bei misija. Jė- 
zuitai sako, kad reikia eiti į pasaulį ir Dievo 
ieškoti visur. Ne išeiti iš pasaulio, bet įeiti 
į jį. Tai mus labai žavi. Kaip ir tai, kad jė- 
zuitai gali būti labai savarankiški priim-
dami sprendimus. Pvz., šv. Pranciškus 
Ksaveras misijose buvo visiškai vienas ir 
turėjo autonomiškai priimti sprendimus, 
drauge išlikdamas vienybėje su kažkur 
esančiais broliais. 

T. Aldonas: Išties įdomu, kad Taizé 
bendruomenė taip stipriai remiasi igna-
ciškuoju dvasingumu. Gal tai nauja Dievo 
duota charizma, vienijanti Reformatų ir 
Katalikų Bažnyčių dvasinį turtą.

Br. Robas: Vienas brolių mums yra kal- 
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bėjęs, kad nors Ignacas gyveno sunkiais 
Bažnyčiai laikais, iš tikrųjų neturėjo tikslo 
kovoti su Reformacija. 

T. Aldonas: Iš tiesų jėzuitus, dirbusius 
Vokietijoje, laiškuose Ignacas skatino kuo 
nuoširdžiau kalbėtis su protestantais, už-
megzti dialogą. Tik vėliau atsirado keistas 
požiūris, neva „jėzuitai yra prieš Reforma-
ciją“. Ignacas stengėsi kalbėtis su visais 
žmonėmis kaip su broliais, nes visuose 
yra gėrio ir tiesos – kaip tik tai ir reikia at-
skleisti.

Jūratė: Bet iš tikrųjų egzistuoja ste-
reotipinė nuomonė, neva jėzuitų ordinas 
buvo kovos su Reformacija priešakyje. Ir 
istorikai teigia, kad, pvz., Reformacijos 
atoslūgis Lietuvoje prasidėjo į Vilnių at-
vykus jėzuitams. Kaip brolis Roger suge-
bėjo tą stereotipinį požiūrį pranokti ir būti 
toks atviras ignaciškajam dvasingumui?

Br. Robas: Bendruomenei įtaką darė 
ne vien ignaciškasis dvasingumas. Pra-
džioje gyventi bendruomeniškai broliai 
mokėsi iš šv. Benedikto, jie labai žavėjosi 
ir paprastu šv. Pranciškaus Asyžiečio gy-
venimu, tuo, kaip jis šlovino Dievą. Bet tai 
bendra ir ignaciškajam dvasingumui – tar-
nauti ir šlovinti. Ryšius su jėzuitais palai-
kėme nuo senų laikų. Ypač jie sustiprėjo 
Taizé kaimynystėje įsikūrus šv. Andriejaus 
seserims. Jų bendruomenė, kaip būdinga 
šv. Ignaco sekėjams, yra savarankiška, pa-
sižymi rimtu ugdymu, stipriu vidiniu gy-

venimu. Mus tai žavi ir remia, nes seserys 
atsakingos už pas mus atvykstančias mer-
gaites, yra jų dvasios palydėtojos. 

T. Aldonas: Jaunimo susitikime Briu-
selyje vienas iš ignaciškų bruožų buvo tai, 
kad renginio pabaigoje kalbėta, koks bus 
kitas žingsnis, ką grįžę turėsime padaryti 
„truputį daugiau“, ir labai konkrečiai. Jė-
zuitai sakytų – magis. Labai svarbu, kad ką 
nors pabaigus žvelgiama į priekį. 

Ignacas pabrėžia, kad meilė labiau iš- 
reiškiama darbais, o ne žodžiais. Pastebė-
jau, kad Ir Taizé bendruomenėje visada 
kviečiama labai konkrečiam dalykui –  
savanorystei ar kitokiai tarnystei – daryti 
tai, ką geriausiai moku. Meilę reikia išlieti 
į išorę – ne vien mylėti Dievą ir šlovinti jį 
širdyje. O geriausiai tai pasireiškia per tar-
nystę. Paskutiniajame jūsų laiške iš Taizé 
jaunimas drąsinamas, kad ir silpno tikėji-
mo užtenka norint nuveikti didelius daly-
kus. Svarbu stipri viltis. Su šita mintimi ir 
mes grįžome į Lietuvą. 

Jūratė: Tėvas Aldonas pastebėjo, kad 
Taizé bendruomenė yra tarsi naujas dva-
sinis kelias Bažnyčioje, vienijantis, atro-
dytų, sunkiai derančius dalykus. Pvz., 
Reformacija vienuolinio gyvenimo atsi-
sakė, o brolis Roger, būdamas protestan-
tas, įsteigė vyrų vienuoliją. Antra vertus, 
ir šv. Pranciškus artimas bendruomenei, 
ir šv. Ignaco dvasingumas. O kas Taizé 
bendruomenėje ypač patraukia jaunimą?

Br. Robas: Manau, kad jaunimą bend- 
ruomenėje traukia tiek individuali malda, 
tiek bendros pamaldos, tai, kad jie čia gali 
suvokti, jog patys yra slėpinys, tikra esy-
bė, ir tai švęsti Kristaus slėpinyje. Dažnai 
visuomenėje išvengiame klausimo, kas iš 
tikrųjų esame, koks tikrasis mūsų slėpinys. 
Jauni žmonės neturi galimybės rasti atsa-
kymo į šį klausimą, dėl to jiems būtina tam 
suteikti erdvę. Taip pat reikia erdvės tylai, 
kurioje jie galėtų mąstyti, susitikti su savi-
mi ir Dievu. Tai, kad jaunas žmogus ieško, 
jau yra labai daug. Šv. Ignacas sako, kad 
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dalykus reikia ne tik suvokti, bet ir patirti. 
Jis siūlo keletą žingsnių: suvokti tikrovę 
visais penkiais pojūčiais, ją kontempliuoti, 
vertinti, priimti sprendimą ir veikti...

T. Aldonas: ...Analogija tam, kaip 
Dievas žvelgė į pasaulį, svarstė ir priėmė 
sprendimą atsiųsti Jėzų. Mes irgi stebime 
pasaulį, save, apmąstome tai, ką matome, 
o paskui priimame sprendimą. 

Br. Robas: Šv. Ignaco dvasingumui 
labai svarbu pirmasis žingsnis – matyti ir 
girdėti, arba „skonėtis ir ragauti“, tik jį mes 
dažniausiai pamirštame – ką nors pajutę, 
išsyk pereiname prie veiksmo. Dėl to ypač 
svarbu leisti Dievo Žodžiui veikti jaunų 
žmonių gyvenime per mistagoginę kate-
chezę, leisti pajusti, kas žadina troškimą 
labiau pažinti Dievo Žodį. Taizé palikta 
laiko kontempliatyviajai maldai, o po jos 
vyksta  katechezė. Vienas vienuolis trapis-
tas, neseniai pirmą kartą atvykęs į Taizé, 
buvo sužavėtas, kad jaunimas taip lengvai 
panyra į kontempliatyviąją maldą. Tam irgi 
padeda šv. Ignaco dvasingumas. Dvasinės 
pratybos atveria mums pedagoginį kelią. 
Jose viskas prasideda ne nuo „aš toks blo-
gas ir nusidėjėlis“, bet nuo Dievo meilės, 
nuo buvimo prieš Dievą, ir tik paskui atsi-
gręžiama į savo nuodėmingumą. Tai buvo 
labai didelis atradimas ir broliams, kurie 
man pateikė pratybas. Reformatų tradicijo-
je rekolekcijos prasidėdavo nuo „aš“. Dva-
sinėse pratybose – atvirkščiai: pirmiausia 
žvelgiama į Dievą ir tik jo šviesoje galime 
pripažinti esą nusidėjėliai.

Jūratė: Atvykstantys į Taizé stebisi, 
kad jaunimui čia nesunku melstis kon-
templiatyviąja malda. Kaip jums, tėve Al-
donai, atrodo, kas palengvina šį procesą? 

T. Aldonas: Kontempliacija ateina kaip 
malonė, kaip Dievo dovana, kurios neįma-
noma kontroliuoti. Bet taip pat labai svarbi  
ir paties žmogaus pastanga, priimant Die-
vo veikimą. Ignacas primena, kad laukiant 
Dievo malonės, reikia atlikti „pratybas“ –  
ne vien tik ekstazėje ar mistikoje paskendus 

laukti Dievo malonės, o ką nors veikti –  
matyti, bandyti įsivaizduoti, stengtis klau-
sytis, skaityti Šventąjį Raštą, giedoti – kaip 
ir daroma Taizé bendruomenėje. Man labai 
patiko, kad kontempliacija čia nukreipia-
ma į šiandienio pasaulio aktualijas, sten-
giantis atpažinti, kaip jose veikia Kristus. 
Tai irgi padeda jauniems žmonėms. 

Br. Robas: Jėzus buvo siųstas į šį pa-
saulį ne jo pasmerkti. Tad ir mums svarbu 
pasaulį priimti tokį, koks yra. Reikia ma-
tyti, kaip Dievas veikia pasaulyje, kaip jį 
myli, ir padėti jaunimui tai suvokti, susieti 
tikėjimą su tuo, kuo gyvena vietos Bažny-
čia. Kontempliacija, nukreipta ne vien į 
dangų, bet ir į pasaulį, skatina jį stipriau 
mylėti. Tai mus irgi sieja su jėzuitais. 

Jūratė: Ar tai atsispindės ir gegužės 
1–3 dienomis vyksiančiame jaunimo su-
sitikime Vilniuje? Kodėl jis rengiamas 
kaip tik Lietuvos sostinėje?

Br. Robas: Į Vilnių – Europos kultū-
ros sostinę – esame pakviesti kardinolo 
 A. J. Bačkio. Mūsų bendruomenei tai la-
bai svarbi ir graži proga – Lietuvoje susi-
tikimas organizuojamas pirmąkart per tiek 
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metų, kai jūsų šalies jaunimas lankosi pas 
mus, ir pirmą kartą vienoje iš posovieti-
nių šalių. Nors šis susitikimas nebus toks 
gausus, kaip vykstantis metų pabaigoje, 
tačiau jo principas lieka tas pats: bendros 
pamaldos (ryte parapijose, vidurdienį ir 
vakare – bažnyčiose miesto centre), po jų –  
teminiai užsiėmimai, susiję su dvasiniu 
gyvenimu, kultūra, socialinėmis proble-
momis. Bus kalbama, kaip tikėjimą susieti 
su gyvenimu.

Jūratė: Tai irgi labai ignaciška... Jau-
nimui išties svarbu suvokti, kad tikėjimas 
nėra atskirtas nuo gyvenimo. Ne kartą 
lankėtės mūsų šalyje – net kalbate lietu-
viškai, – bendraujate su mūsų jaunimu, 
kaip manote, koks jis, ko siekia?

Br. Robas: Jūs turite labai didelį tur-
tą – bažnyčioje yra jaunimo. Vakarų Eu-
ropoje, pvz., Briuselyje, bažnyčią lanko 
tik vyresnio amžiaus žmonės ir vien jie 
rengia susitikimus parapijose, o Lietuvos 
parapijose galima sutikti jaunimo. Taip pat 
lankomės mokyklose, kur yra netikinčio 
jaunimo, neturinčio ryšio su Bažnyčia. Bet 
jie mūsų klausosi, matome susidomėjimą. 
Vakarų Europoje vyrauja abejingumas.

Jūratė: Bet mes vis tiek dažnai pade-
juojame, kad Bažnyčia nesugeba atsiliep-
ti į šiuolaikinio jaunimo poreikius, Baž-
nyčioje jaunų žmonių mažai dėl to, kad 
ji „pasenusi“. Kaip šią situaciją vertina 

Taizé broliai? Jūsų bendruomenė traukia 
jaunus žmones, nes atradote būdą su jais 
kalbėtis. 

Br. Robas: Gruodžio pradžioje Lie-
tuvoje vyko jaunimo sielovados forumas, 
kuriame šis klausimas kaip tik ir buvo 
svarstomas. Aš manau, dalyviai gerai su-
vokė, kad, norint išsaugoti didžiulį Baž-
nyčios turtą, reikės ieškoti naujų metodų. 
Svarbiausia, kad jaunimas Bažnyčioje 
būtų priimtas, kad jaukiai jaustųsi. Mes 
nenorime jų išsyk užversti tiesomis, visų 
pirma stengiamės rasti kelią į jų širdis. Čia 
jaunuoliai brandina klausimus apie savo 
gyvenimo prasmę, kas jie iš tiesų yra, ir 
tada, kai pagaliau pasiryžta tuos klausimus 
pateikti, galima juos vesti toliau. Kristus 
yra juose, tik šitą suvokimą reikia pažadin-
ti. Mūsų charizma, suprantama, reiškiasi 
per maldą ir katechezę. Reikia asmeninio 
liudijimo, daugiau vaizdinės medžiagos, 
palyginimų, mažiau sauso kalbėjimo. 
Šiuolaikinis jaunimas gyvena vaizdinia-
me, kompiuterizuotame pasaulyje, todėl 
greitai atitrūksta nuo žodžių, ypač jei jie 
nėra gyvi, autentiški, tikri.

Drauge reikia sugebėti įžvelgti jaunų 
žmonių troškimus ir palikti jiems erdvės. 
Manau, tuomet jie atras kelią ir į Dvasines 
pratybas kaip erdvę, padedančią jiems tvar-
kyti savo vidinį gyvenimą. Pratybose tai 
daroma laisvai apsisprendžiant ir pasiren-
kant. Pirmasis žingsnis – laisvės pajutimas: 
Dievas mane priėmė, Dievas mane myli ir 
nenaudoja prievartos. 

Taizé mes esame dvasios palydėtojai, 
skiriame labai daug laiko išklausyti jauni-
mą. Suprantama, žmonės meldžiasi, atlieka 
išpažintį, bet galima ir tiesiog pasikalbėti 
su broliais, kurie stengiasi padėti ieško-
ti Dievo atvertų kelių, arba, kaip sakytų  
šv. Ignacas, kas teikia paguodą, skatina 
žengti dar vieną žingsnį į priekį, renkantis 
esminį gyvenimo pašaukimą. 

Užrašė Jūratė Grabytė
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Jonas Minalga, sJ

Š. m. vasario 25-osios ryte Kauno jėzuitų namuo-
se mirė brolis Jonas Minalga. Tik kelių dienų pri-
trūko iki 95-erių metų sukakties. ...Iš vakaro rimtai 
pareiškė, kad ruošiasi vykti namo. Jį slauganti seselė 
Onutė pritarė – taip, Joneli, važiuosim, važiuosim... 
Bet šį kartą jo ketinimas buvo rimtas. 

Jonas Minalga gimė 1914 m. kovo 4 d. Mozū-
riškų kaime, Gelgaudiškio valsčiuje, Šakių rajone. 
Mažažemiai tėvai turėjo gausią šeimą – joje užaugo 
7 sūnūs ir 3 dukros. Jonas mokėsi Valenčių pradinėje 
mokykloje, o jaunystę praleido dirbdamas tėvų ūky-
je, 11 metų tarnavo pas ūkininkus. Seseriai įstojus į 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyną Pažaislyje, po ku-
rio laiko atvyko ir Jonas, nes seserims ūkyje reikė-
jo darbininko. Bendradarbis, matydamas jaunuolio 
sąžiningumą ir pamaldumą, paskatino stoti į jėzuitų 
bendruomenę.

1935 m. lapkričio 26 d. Jonas Minalga įstojo į Jė-
zaus Draugijos naujokyną Pagryžuvyje, ketindamas 
tapti broliu. 1937 m. gruodžio 8 d. davė pirmuosius 

amžinuosius įžadus. Baigęs naujokyną, Pagryžuvyje dirbo įvairius ūkio dar-
bus. 1940 m. buvo pasiųstas į jėzuitų rezidenciją Šiauliuose, tapo Šv. Ignaco 
bažnyčios zakristijonu. 1949 m. gegužę sovietinė valdžia rezidenciją uždarė, 
jos gyventojus išvaikė. Vienus metus br. Jonas dirbo Šiaulių medžio kom-
binate, paskui Vilkijoje pas t. Juozą Juškevičių, SJ, zakristijonu. T. J. Juš-
kevičių suėmus, 1951 m. įsidarbino zakristijonu Šiaulių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. 1956 m. davė paskutiniuosius įžadus.

Zakristijono pareigas atliko iki 1999 m. pavasario. Darbas patiko. Paten-
kinti buvo ir klebonai. Br. Jonas buvo labai rūpestingas, sumanus, paslau-
gus. Tapo tikra bažnyčios širdimi. Globojo jaunuosius patarnautojus, buvo 
tėviškas atvykstantiems klierikams, autoritetas jauniems vikarams. Nors ir 
draugiškas, bet gana reiklus. Bažnyčios lankytojų mylimas, vertinamas ir 
gerbiamas. 

Susilpnėjus sveikatai, ypač regėjimui, 1999 m. perkeltas į Kauno jėzuitų 
namus, dirbo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios zakristijonu. 2005 m. ge-
gužę po šv. Mišių užkliuvęs už altoriaus laiptų susilaužė koją. Ištvėrė sunkią 
operaciją, tačiau iki mirties liko prikaustytas prie lovos.

Visi br. Joną prisimena besišypsantį. Lūžus kojai, rūpinosi, kad bus našta 
kitiems, kad reikės slaugyti. Tačiau vėliau tai priėmė kaip Dievo valią. Visą 
gyvenimą buvęs nuoširdus, pamaldus, atsidavęs kitiems, atsisakęs bet kokių 
savo norų, taip baigė ir gyvenimą. Savo ramybe, kantrumu, maldingumu, 
paprastumu br. Jonas paliko gražų brandaus gyvenimo pavyzdį. 

Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse, greta kitų jėzuitų. 

In memoriamIn memoriam



43

In memoriam

Praėjusios Vėlinės man buvo ypatin-
gos. Prieš šešiolika metų prieš pat Vėlines 
užėjau į Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčią 
Kauno senamiestyje. Atėjau sutrikusi, ge-
nama sudėtingų minčių, išgyvenimų, ku-
pina dvasinio nerimo. Buvau su savo teta, 
mamos pusbrolio žmona, su kuria ilgus 
metus neturėjau galimybės bendrauti. Teta 
Zita prisidėjo leidžiant „Katalikų Bažny-
čios Kroniką“. Pokario audros išblaškė 
mamos tėvus, ir apie savo gimines, gyve-
nančius Pakaunėje, sužinojau jau Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę.

Į šią bažnyčią užėjau pirmą kartą – so-
vietmečiu čia buvo sporto salė. Norėjau 
paprašyti Mišių už mirusius gimines. Za-
kristijoje ir susipažinau su amžino atmini-
mo tėvu jėzuitu Leonardu Jagminu. Mane 
sužavėjo šio kunigo paprastumas. Net 
nepajutau, kaip išpasakojau savo istoriją, 
aišku, liedama ašaras. Tada apsižiūrėjau, 
kad neturiu nosinaitės. O jis man padavė 
baltutėlę batistinę nosinę. Ją pagarbiai te-
besaugau ir šiandien kartu su kitomis šio 
žmogaus dovanomis, kurios man tapo relik- 
vijomis. Tėvas Leonardas – taip jis leido 
save vadinti – mane nuramino ir pasakęs, 
kad čia reikalinga Dievo pagalba, sutiko 
paaukoti Mišias už gyvuosius ir mirusiuo-
sius. Taip netikėtai paprastai užsimezgė 
labai gili, nuoširdi draugystė, trukusi tol, 
kol tėvas Leonardas iškeliavo į dangiškojo 
Tėvo karalystę.

Šis lemtingas susitikimas nulėmė to-
lesnį mano ir mano šeimos bendravimą 

su Bažnyčia. Kitą sekmadienį į Jėzuitų 
bažnyčią jau atėjome su vyru ir trečioku 
sūnumi Tadu. Nuo tol kiekvieną sekma-
dienį pradėjome lankyti šią tikėjimo šven-
tovę. Gana dažnai po Mišių užeidavome 
į zakristiją pasikalbėti su t. Leonardu. Jis 
nuolat mums primindavo tai, kad Dievas 
yra Meilė; kad ir kas gyvenime nutiktų, vi-
sur mokė įžvelgti Viešpaties veikimą. Kai 
tikėjimas susvyruodavo ir pasijusdavau 
silpna, t. Leonardas įtikinamai ir iš širdies 
kalbėdavo, kad visuomet tereikia vieno – 
tikėti, kad esi mylimiausias Dievo vaikas. 
Kol buvo gyva t. Leonardo mama, jis ir jos 
paprašydavo melstis mūsų intencijomis. 
Daugeliu atvejų kunigo atsakymas būdavo 
vienareikšmis: „Aš paaukosiu, sese Kris-
tuje, šv. Mišias už tavo reikalus.“

Būtų be galo sunku pasverti, kiek davė 
šios Dievo meilės pamokos. Šiandien tai 
vertinu kaip ėjimą gilyn. Mano tikėjimas 
sustiprėjo tik šio iškilaus žmogaus dėka. 
Labai sunku stovėti prie klausyklos, kurio-
je paprastai rasdavome t. Leonardą. Nors 
jis visada mokė, kad nereikia verkti žmo-
gui mirus, mat jis pagaliau patenka į Tėvo 
namus, labai sunku buvo tą padaryti. 

Kone mėnesį negalėjau užeiti į jėzuitų 
bažnyčią. Jaučiausi kaip palaidojusi tikrą 
tėvą. Visąlaik mintyse iškildavo jo pasa-
kojimai, padrąsinimai, pateikti pavyzdžiai. 
Tik dabar, praėjus kuriam laikui, galiu susi-
kaupti ir parašyti keletą eilučių. Gedėjimas 
žmogui natūralus. Šiandien aš jau galiu 
melstis, kaip mokė t. Leonardas, už visus 

Tikėjimo pamoka

T. Leonardą Jagminą, SJ,  
prisimenant
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iškeliavusius į dangiškojo Tėvo karalystę.
Praėjus geram mėnesiui po to, kai  

t. Leonardas iškeliavo amžinybėn, jėzui-
tų bažnyčioje „atradau“ jaunimo Mišias. 
Mane labai pradžiugino tiek daug jaunų 
žmonių, mokinių ir studentų, daug jaunų 
šeimų kartu su savo mažyliais jaukiai įsi-
taisiusių bažnyčios suoluose, net visos ker-
telės tapusios vaikų prieglobsčiu. Manau,  
t. Leonardas džiaugtųsi regėdamas tokį 
vaizdą, mat jo padrąsinimas, atviras bendra-
vimas, palinkėjimai ir nuoširdi malda darė 
įspūdį jaunimui. Taip sprendžiu galvodama 
apie savo sūnų, kuris labai išgyveno, kad 
taip netikėtai netekome dvasinės atramos. 

Sūnus Tadas, Dievui laiminant, sėkmin- 
gai baigia bakalauro studijas Kauno tech-
nologijos universitete. Džiaugiuosi, kad 
jaunas žmogus sunkiomis valandomis dva-
sinę paramą randa gilindamasis į Šventąjį 
Raštą, kreipdamasis į dangiškąjį Tėvą.

Paskutinis susitikimas su t. Leonardu 
įvyko jau ligoninėje. Nors kalbėjomės po 
ūmios ligos priepuolio, mūsų bendravimas 
buvo šviesus, mintys – optimistiškos. Tė-
velis gulėjo prijungtas prie įvairių jo būklę 
stebinčių medicinos prietaisų ir buvo labai 
silpnas, bet pamatęs mus su vyru susikau-
pė ir bandė drąsinti mūsų tikėjimą šviesiais 
pavyzdžiais, žadėjo pasimelsti ir už sūnų, 
tuomet dirbusį JAV.

Džiaugiuosi, kad sūnus grįžo gyvas ir 

sveikas. Tačiau jam buvo labai netikėta ly-
dėti į paskutinę kelionę žmogų, kuris buvo 
ne vien nuodėmklausys ir Dievo meilės 
liudytojas, bet ir labai savas, mielas, arti-
mas žmogus. Žmogus be jokios puikybės, 
nesididžiavęs savo pasiekimais. Jis labai 
mėgdavo šaipytis iš savo silpnybių, ir tik 
skaitydama nekrologą sužinojau, kad t. Le-
onardas buvo ir naujokyno vedėjas, ir jėzui-
tų provincijos konsultorius, provincijolo so-
cijus, ir kunigų seminarijos dėstytojas. Nors 
buvau girdėjusi apie jo pašaukimą, apie tą 
stebuklą, kaip jis įstojo į kunigų seminari-
ją, nežinojau, kokias atsakingas pareigas šis 
žmogus ėjo daugelį metų. Nors bendravome 
gana artimai – t. Leonardas lankėsi ir mano 
namuose, juos pašventino – apie jo darbą ir 
pasiekimus kalbant neteko girdėti. 

Jis visada pasiūlydavo katalikiškos 
spaudos, saugau nemažai jo dovanotų kny-
gų. Savo aistra skaityti ir melstis, savo rei-
kalus pavedant Švč. Mergelės Marijos glo-
bai, t. Leonardas užkrėtė ne vieną tikintįjį. 
Lankantis karmeličių ar benediktinių vie-
nuolynuose, seserys prisimindavo tėvelio 
pomėgį skaityti, jo erudiciją, tai, kaip dau-
gelį metų jis dvasiškai rėmė, palaikė šių ir 
kitų vienuolijų seseris. Tikiuosi, kad tai, ką 
paliko tėvas Leonardas, išsaugos mūsų sie-
los ir įgyvendins mūsų darbai. 

Vilma Barštienė 

T. Leonardas (pirmoje 
eilėje centre) – šv. Ignaco 
bičiulių šventėje Šiluvoje 
2008 m. gegužės 31 d. 
Rugsėjo 8 d. Šiluvos 
kapinėse jis atgulė 
amžinojo poilsio.

T. V. Sadausko nuotr.
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Daugumai Čikagos lietuvių Irena Kai-
rytė buvo bent iš matymo pažįstama – be-
veik dvidešimt metų kiekvieną sekmadienį 
lietuvių jėzuitų koplyčioje ji skaitė Mišių 
skaitinius... 

Irena buvo kukli, nemėgo blizgesio, 
vertino paprastumą ir stengėsi taip gyven-
ti. Nesiekė turto, jai nerūpėjo materialiniai 
dalykai. Bendraudama su žmonėmis buvo 
mandagi, diplomatiška ir kantri. Viena il-
gametė Akademinio skautų sąjūdžio narė 
prisimena, kad Irena visuomet visų išklau-
sydavo ir bandydavo rasti kompromisą, 
kad visi galėtų kartu dirbti ir ką nors drau-
ge nuveikti. Nors paskutiniais mėnesiais, 
būdama tai ligoninėje, tai slaugos namuo-
se, patyrė daug nepatogumų ir kančios, 
visiems tarnautojams rasdavo gerą žodį, 
visada padėkodavo. 

Tiems, kurie su Irena bendravo, ji darė 
išties stiprų įspūdį. Vengdama viešumo, 
apie savo nuveiktus darbus ir laimėjimus 

kalbėjo mažai, tačiau iš pokalbių su ją pa-
žinojusiais pamažu atsiskleidžia moteris, 
kuri džiaugėsi gyvenimu ir Dievo sukurtu 
pasauliu, rodė pagarbą visiems žmonėms, 
nesvarbu, kas ir iš kur jie būtų, ir labai dos-
niai aukojo tai, ką užgyveno, dažnai net ne 
savo vardu. Su Irena bendravę Baltijos jė-
zuitų plėtros projekto tarybos nariai ir raš-
tinės darbuotojai ją prisimena kaip neeili-
nės erudicijos, nepaprastai šviesios sielos 
ir tvirtų pažiūrų asmenybę. 

Irena gimė 1922 m. Skliausčių kaime, 
Tauragės apskrityje. Jos tėvas Vincas buvo 
biologijos mokytojas, o mama Liucija –  
medicinos sesuo. Kartu augo sesuo Bran-
guolė. Karui prasidėjus, Irena baigė Alytaus 
gimnaziją ir buvo priimta į Kauno universi-
tetą studijuoti mediciną. Tik studijų pradėti 
neteko, nes 1944 m., artėjant frontui, Kairių 
šeima pasitraukė į Vokietiją. Pradžioje gy-
veno Tiuringijoje, vėliau atsidūrė Eichštete. 
Ten Irena įsidarbino ambulatorijoje. 1947 m. 
mirus tėvui, Irenos klasės draugė JAV lie-
tuvaitė Mary Navickaitė-Sugintienė sudarė 
sąlygas šeimai emigruoti į Ameriką. Pra-
džioje gyveno Detroite, vėliau Čikagoje. 
Dieną Irena dirbo, o vakarais studijavo bio-
logiją Čikagos Ruzvelto universitete. Įgytas 
žinias panaudojo Ilinojaus universitete, kur 
35 metus triūsė medicinos tyrimų srityje. Su 

Gyveno paprastai, 
dosniai aukodama

Irena Kairytė su t. Antanu Saulaičiu, SJ, Baltijos 
jėzuitų plėtros projekto rėmėjų susirinkime 
Čikagoje 1998 m.

Prisimenant Ireną Kairytę
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ypatingu malonumu ji prisimindavo darbą 
su tuomet ką tik išrastu elektroniniu mi-
kroskopu.

Nuo jaunumės Irena buvo ištikima 
skautė, ir ši organizacija taip pat ugdė jos 
asmenybę. Gyvendama Detroite buvo tun-
tininkės pavaduotoja, Čikagoje – veikli 
Akademinio skautų sąjūdžio narė. Daly-
vavo studijų savaitėse, sueigose bei keletą 
metų parengdavo sąjūdžio biuletenį „Ad 
Meliorem!“ platinimui. Daugiau kaip tris-
dešimt metų ji buvo Vydūno fondo valdy-
bos narė, Ilinojaus valstijos įgaliotinė.

Irenos visuomeninė veikla nesiribojo 
vien skautų organizacija. Ji domėjosi menu, 
muzika, literatūra ir ypač – teologija. Lan-
kė teologijos paskaitas, dalyvaudavo reko-
lekcijose, mėgo ekumeninius susitikimus 
su kitų konfesijų atstovais, su kuriais nuo 
pat jaunystės užmezgė stiprius draugystės 
ryšius. Vienas iš jos mėgstamiausių žur-
nalų buvo jėzuitų leidžiamas „America“, 
kurį skaitė iki pat mirties ir penkiasdešimt 
metų kauptą pilną komplektą padovanojo 
jėzuitų bibliotekai Vilniuje. 

Ryšius su lietuviais jėzuitais Irena pa-
laikė ilgus metus. Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę ir jėzuitams vėl atsikuriant 
Lietuvoje, ji su dideliu entuziazmu rėmė jų 
pastangas atstatyti gimnazijas. Jos lėšomis 
Vilniaus jėzitų gimnazijoje buvo įreng-
ta biologijos klasė (tėvo, mokytojo Vin-
co Kairio atminimui), nupirkti įrenginiai 
chemijos laboratorijai (sesers Branguolės 
Kairytės-Paronienės atminimui), skirta lė- 
šų gimnazijos bibliotekai (svainio Jono 

Paronio atminimui), neturtingų mokinių 
stipendijoms (mamos Liucijos Kairienės 
atminimui), mokytojams rengti (tėvų ir 
Jono Paronio atminimui), Kauno jėzuitų 
gimnazijos bibliotekai (pusbrolio skulp-
toriaus Vinco Jomanto, mirusio Australi-
joje, atminimui). Ji skirdavo lėšų ten, kur 
labiausiai reikėjo, – ir kaskart atmindama 
savo šeimos narius. 

Daugelį metų Irena taip pat visokerio-
pai rėmė ir savanoriškai talkino Vaikų vil-
ties organizacijai, lankydama sergančius 
vaikus ir gabendama juos į ligoninę ar pas 
gydytojus.

2008 m. sausio 23 d. Irenos Kairytės  
gyvybė užgeso pranciškonų slaugos na-
muose Lemonte. Palaidota Čikagoje, lie-
tuvių Šv. Kazimiero kapinėse. Irenos liūdi 
jos sesers Branguolės vaikai – Irena Pa-
ronytė ir Jonas Paronis su žmona Aušra, 
daug Čikagoje, Lietuvoje ir po visą pasaulį 
išsisklaidžiusių artimų draugų. 

Danguolė Kviklytė

Artimieji gražiai tęsia kilnius Irenos 
Kairytės darbus. 2008 m., prieš pat šv. Ka- 
lėdas, Baltijos jėzuitų plėtros projekto raš- 
tinę aplankę Paronių šeimos atstovai, 
pagerbdami savo tetos Irenos Kairytės 
atminimą, paliko išties dosnią auką stoko-
jantiems Vilniaus jėzuitų gimnazijos mo-
kiniams paremti. Baltijos jėzuitų plėtros 
projekto taryba nuoširdžiai jiems dėkoja 
lietuvių jėzuitų ir jų gimnazijų bendruo-
menių vardu. 
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Naujienos

Rengdamasi suvažiavimui, Krikščioniško gyvenimo bendruo-
menė į lietuvių kalbą išvertė ir atskira knygute išleido pagrindinius 
Pasaulio KG bendruomenės dokumentus – „Bendrieji principai. 
Bendrosios normos. Mūsų charizma“.

Kovo 28 d. jėzuitų vienuolyno salėje Kaune į antrą-
jį suvažiavimą rinkosi Lietuvos krikščioniško gyvenimo 
bendruomenė. 

Po suvažiavimą pradėjusios maldos bendruomenės pir-
mininkė Jūratė Stučinskaitė aptarė per metus vykusius rengi-

nius, priminė Pasaulio KG bendruomenės Generalinės 
asamblėjos kvietimą ieškoti bendruomenės misijos. 

Suvažiavime dalyvavęs Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius, SJ, pabrėžė, kad šiandien 
Bažnyčiai labiausiai reikia Evangelijos skelbėjų – tokių 
kaip šv. Paulius ar šv. Brunonas. Anot jo, privalome ne-
pasiduoti pesimizmui, bendrai negatyviai nuostatai, kad 
Bažnyčioje viskas blogai – juk niekada anksčiau Lie-

tuvoje nebuvo taip skaitomas Šventasis Raštas, nebuvo tiek maldos būrelių kaip 
šiandien, niekada nebuvo tiek žmonių, ieškančių dvasinės atgaivos, rekolekcijų. 
Tai teikia viltį.

Jėzuitų provincijolas Aldonas Gudaitis priminė, kad Evangelija bus veiksmin-
gesnė, kai perduodami jos žinią pirmiausia parodysime, kaip patys vienas kitą ger-
biame ir mylime, kad ir kokie skirtingi būtume. 

Svečias – Prancūzijos KG bendruomenės pirmininkas Dominique’as Léonar-
das – pasakojo apie tai, kaip Prancūzijos KG bendruomenė stengiasi atpažinti 
savąją misiją. „Reikia kantrybės ir lankstumo, kol bendruomenė ras savąjį kelią 
ir galės eiti sutikti tų, kuriuos Viešpats mums siunčia, kad labiau mylėtume ir 
tarnautume“, – sakė jis. 

Suvažiavimo dalyviai darbą tęsė grupelėse. Įžvelgtos šios misijų kryptys: asme-
ninis augimas, atvirumas kitam, tarpusavio palaikymas, maldoje bandyta atpažinti ir 
pasitikrinti, koks yra kiekvieno asmeninis pašaukimas. 

Dalyviai apsvarstė ir patvirtino bendruomenės statutą. Suvažiavimas baigėsi 
sekmadienio pavakarę šv. Mišiomis bei bendruomenės narių išsiuntimu įgyven-
dinti atpažintą pašaukimą. 

Laima Gaižutienė

 KG bendruomenės stovykla, į kurią kviečiami visi norintys, 
vyks rugpjūčio 13–16 d. Tiltagaliuose, Panevėžio r. 
 Rekolekcijos gatvėje [‘magis] (jaunimui nuo18 iki 30 metų) 
vyks birželio 27 d. – liepos 1 d. 

Informacijos teiraukitės jėzuitų bažnyčiose.

Kristinos Rankelytės nuotr.

Kovo 15 d. Kauno jėzuitų namuose atidaryta t. Ladislovo Baliūno, SJ, 
fotografijų paroda „Jūra jūruže, jūra motinėle...“. Paroda veiks iki gegužės 
pradžios, o mūsų žurnale t. Ladislovo nuotraukomis galima gėrėtis nuolat.
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Nusiðypsokime

Sokrato pata-
rimas vyrui: vesk 
bet kuriuo atve-
ju. Jeigu gausi 
gerą žmoną, būsi 
laimingas, jeigu 
blogą – tapsi fi-
losofu, o vyrui 
tai nuostabus už-
siėmimas!

Grupelė vyrų atkeliauja prie rojaus vartų. 
Juos pasitinka šventasis Petras ir nurodo:

– Vyrai, kurie klausė savo žmonų, stojasi 
į dešinę, kiti – į kairę.

Visi pasuka į dešinę, išskyrus vieną. Šv. Pet- 
ras jo klausia:

– O kodėl tu atsistojai kairėje pusėje? 
– Man taip liepė žmona. 

Dešimt priežasčių, kodėl Dievas sukūrė Ievą:
10. Dievas susirūpino, kad Adomas gali pasiklysti 

rojuje, nes neturės ko pasiklausti, kuria kryptimi eiti.
9. Dievas žinojo, kad vieną dieną Adomui prireiks 

pagalbos nustatant buvimo vietą ir atstumą.
8. Dievas žinojo, kad Adomas pats niekada neįsi-

gis naujo figos lapo, kai senasis susidėvės.
7. Dievas žinojo, kad Adomas niekada neprisirengs 

apsilankyti pas stomatologą ar kirpėją.
6. Dievas žinojo, kad Adomas niekuomet neatsi-

mins, kada reikia išnešti šiukšles į konteinerį.
5. Dievas žinojo, kad Adomas niekada neiškęs vai-

kų gimdymo skausmų ir nepatogumų, tad pasaulis liks 
neapgyventas.

4. Būdamas rojaus sargu, Adomas niekada neatsi-
mins, kur padėjo savo darbo įrankius.

3. Vieną kartą Adomui vis tiek reikės kam nors su-
versti kaltę, kai Dievas atras jį besislapstantį rojuje.

2. Sakoma, kad žmogui negera būti vienam.
Ir pati svarbiausia priežastis, kodėl Dievas sukūrė 

Ievą.
1. Baigęs kurti Adomą, pažvelgė į jį, pasikrapštė 

pakaušį ir tarė: „Aš galiu padaryti ir ką nors geresnio 
už šitą.“

Kodėl kai kas tvirti-
na, kad rojuje nėra mo-
terų? Dėl to, kad Ap- 
reiškime Jonui pasa-
kyta, jog atplėšus sep-
tintąjį antspaudą pus- 
valandį buvo tylu.

Baigiantis sekmadienio Mi-
šioms, vieno miestelio klebonas 
praneša parapijiečiams:

– Kitą sekmadienį sakysiu 
pamokslą apie melą. Kad geriau 
suprastumėte, kokia yra ši nuo-
dėmė, perskaitykite Evangelijos 
pagal Morkų 17-ąjį skyrių.

Kitą sekmadienį įlipęs į saky-
klą klebonas ir klausia:

– Kas iš jūsų perskaitė Evan-
gelijos pagal Morkų 17-ąjį sky-
rių?

Visi pakelia rankas. Klebonas 
juokiasi:

– Kadangi Evangelijoje pagal 
Morkų – tik 16 skyrių, pamoks- 
lo apie melą klausytis esate pasi-
rengę visi.

Susitikęs vieną savo parapijietę, 
klebonas teiraujasi, kodėl jos niekada 
nemato bažnyčioje. 

– O, tėve, aš tikrai tikinti, tačiau ne-
praktikuoju, – teisinasi ši.

– Lygiai kaip ir aš, – atsako kunigas, –  
esu nudistas, bet nepraktikuoju.



Dieve, atverk mūsų akis ir širdis, kad galėtume dar labiau pažinti, 
pamilti, sekti ir gyventi tuo, kuris už mus mirė ir prisikėlė.

Tęsk ir užbaik darbą, kurį pradėjai, kad tavo Žodis, tapęs Kūnu, 
nepasiliktų vien mūsų žodžiuose, bet iš tiesų prisikeltų 

ir taptų regimas Tavo bendradarbių gyvenime.
Kartu su Motina Marija mes skelbiame nuostabius Tavo darbus 

ir mūsų dvasia džiaugiasi Dievu, mūsų Gelbėtoju.
Tegul švenčiausioji Tavo Sūnaus širdies meilė paskatina 

daugiau jaunų vyrų siekti mūsų džiaugsmo ir vilties šaltinio 
kartu su Jėzaus Draugija, tarnaujančia kuriant Tavo karalystę.

Meldžiame Tave Jėzaus vardu. Amen.

Siųsdamas šv. Pranciškų Ksaverą į Rytus, šv. Ignacas jam nurodė: 
„Eik ir užkurk pasaulį!“ Gimus Jėzaus Draugijai, nuolat kintančiame 
pasaulyje buvo įžiebta nauja ugnis. Atsirado naujas vienuolinio gyve-
nimo būdas – ne žmogaus pastangomis, bet Dievo iniciatyva. Anuomet 
įžiebta ugnis ir šiandien tebedega jėzuitų gyvenime kaip „liepsna, 
uždeganti kitas“ (šv. Albertas Hurtadas). Ja degdami esame siunčiami 
visa nušviesti Dievo meile (plg. Lk 12, 49). 

Tikime, kad ir šiandien Dievas kviečia įvairius žmones tapti jėzuitų 
bendradarbiais. Jaunus vyrus norime padrąsinti pasirinkti vienuolinį kelią 
ir pratęsti šio Katalikų Bažnyčios ordino veiklą. 

Jeigu ieškote savojo pašaukimo ir norite daugiau sužinoti apie jėzuitų 
pradėtus darbus visame pasaulyje, kreipkitės į jėzuitų provincijos nau-
jokyno vedėją t. Algimantą Gudaitį:

Vilniaus g. 247B
LT-76343 Šiauliai
Tel. (8-41) 52 57 15
El. p. algis_sj@hotmail.com

Kaune informaciją jums suteiks 
t. Rytis Gurkšnys:
Rotušės a. 7 
LT-44280 Kaunas
Tel. (8-640) 526 21
El. p. ksaveras@jesuit.lt

Vilniuje ieškokite t. Aldono Gudaičio:
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija
Didžioji g. 34, LT-01128
Tel. (8-5) 212 17 15
El. p. aldonassj@hotmail.com
Provincijos el. p. sj@jesuit.lt
Apie jėzuitus galite sužinoti ir 
interneto svetainėje www.jesuit.ltT.
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