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Viršelyje –  t. Stasio Kazėno, SJ,  iškilmingų profeso įžadų 
š. m. balandžio 22 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje momentas.  

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.   

Jėzaus Draugijos monograma. Apie ją skaitykite psl. 12.

Kas leidžia įeiti Kristui – nieko nepraranda, 
nieko – visiškai nieko iš to, kas suteikia gyvenimui 

laisvės, grožio ir didybės. Ne! 
Tik šioje draugystėje plačiai atsiveria gyvenimo vartai. 

Tik šioje draugystėje iš tikro atsiskleidžia 
didžiulės žmogiško sąlygiškumo galimybės. 

Tik šioje draugystėje patiriame tai, kas gražu, 
ir tai, kas išlaisvina.
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T. Gintaras Vitkus, SJ

Minėdami Bažnyčios paskelbtus Ku-
nigų metus, mes, jėzuitai, kaip ir visi jos 
nariai, stengėmės naujai įvertinti, kokia yra 
per Krikštą gaunama karališkosios kuni-
gystės dovana ir kaip ją papildo sakramen-
tinė kunigystė. Dėkodami už šią dovaną 
svarstėme, kaip Jėzaus Draugija, kuri iš 
esmės yra apaštalaujanti kunigų vienuoli-
ja, priima kunigystę kaip Kristaus misijos 
tęsimą ir kaip ja gyvena. 

Vienintelis tikras kunigas, vieninte-
lis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus yra 
Kristus. Žmonės, norintys ypatingu būdu 
prisidėti prie Dievo karalystės sklaidos, 
dalyvauja Kristaus kunigystėje, tapdami 
Kristaus dalininkais ir tarsi jo atspindžiais 
žmonėms. Žvelgdami į šv. Ignacą ir atsi-
liepdami į Šventosios Dvasios paskatas, 
jėzuitai seka Kristumi, taip įprasmindami 
savo gyvenimą bei stengdamiesi kitiems 
padėti gyventi prasmingai. Jėzuitai broliai, 
duodantys įžadą sekti neturtingą, klusnų ir 
skaistų Kristų, Draugijoje lygiai taip pat 
vertinami ir branginami, nes prisideda prie 
bendros misijos, tik skirtingu būdu. Tačiau 
dauguma Draugijos narių kviečiami tapti 
kunigais. 

Ir steigimosi metu, ir per visą gyvavi-
mo istoriją Draugija tarnaujančią kunigys-
tę laikė svarbiausiu savo tapatybės ir apaš-
talinės misijos veiksniu. Jos Konstitucijose 
pažymima, kad jėzuitai priima kunigystės 
šventimus, jog per Draugiją galėtų ypatin-
gu būdu „tarnauti vien Viešpačiui ir Jo Su-
žadėtinei Bažnyčiai, vadovaujant Kristaus 
vietininkui žemėje, Romos popiežiui“. 
Pirmieji jėzuitai išreiškė savo pasirengimą 
būti siunčiami, kur tik yra vilties darbuotis 
didesnei Dievo garbei ir kur daugiau sie-
lų galėtų sulaukti pagalbos. Dėl to Ignacas 
Lojola ir jo pirmieji draugai patikėjo savo 
kunigavimą ne kuriam nors vyskupui, be-
sirūpinančiam savo vyskupijos sielovada, 
o popiežiui.

Šv. Ignacas norėjo, kad atlikdami savo 
tarnystę kunigai jėzuitai vengtų veiklos,  
kurią Dvasinės pratybos apibūdina kaip 
prieštaraujančią Evangelijai – kad jie ne-
siektų turtų ir sėkmės, garbės ir pripaži-
nimo, įvertinimo ir išskirtinės padėties 
Bažnyčioje. Jis primygtinai reikalavo, kad 
jėzuitų kunigai nepriimtų skyrimo vysku-
pais ar kitoms garbingoms pareigoms, o 
melstų malonės būti išties neturtingi kaip 

Jėzuitai 
iššūkių 
akivaizdoje

Provincijolo þodis
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Kristus ir menkai vertinami pasaulio požiū-
riu (34 Generalinė kongregacija, nr. 174).

Nuo pat Draugijos įsikūrimo jėzuitams 
rūpėjo laimėti kuo daugiau sielų misijų 
kraštuose. Kadangi Evangelijos žinią skel-
biantis misionierius turi būti pasirengęs 
krikštyti ir atleisti, kunigystė misijose iš 
tiesų suteikia galimybę „efektyviausiai“ 
padėti sieloms, atverti jas Dievui. Sekda-
mi ignaciškąja tradicija, jėzuitai itin ger-
bia tuos būdus, kuriais Dievas jau veikia 
žmonių gyvenime. Jo vei- 
kimas neprasideda tuo, 
ką mes darome [...], todėl 
jėzuitai stengiasi pamaty-
ti, ką Dievas jau nuveikė 
atskirų žmonių, bendruo-
menių bei kultūrų gyve-
nime (GK 34, nr. 177). 
Orientuodamasi į misijas, 
Jėzaus Draugija turi būti 
pasirengusi suprasti ir 
gerbti kitų kultūrų žmo-
nes, mokėti atpažinti, kaip 
Dievo Dvasia veikia per 
kitas religijas, ir kūrybin-
gai purenti dirvą Kristaus 
sėklai. Ypač gražus ir sek-
tinas yra Kinijos misio-
nieriaus jėzuito t. Matteo 
Ricci, kurio jubiliejinius 
metus šiemet minime, pa-
vyzdys. Misionierius ne-
gali būti nepagarbus, jeigu 
pats nori būti gerbiamas, 
negali jaustis pranašes-
nis, be to, turi būti gerai 
pasirengęs „įsikultūrinti“ 
toje vietoje, kitaip neras 
bendros kalbos, negalės 
suprasti vietos gyventojų 
ir parodyti jiems atjautos. 
Tačiau gerbiant tai, kas 
randama kitose kultūro-
se, reikia galvoti ir apie 
jų perkeitimą, didesnių 

galimybių atvėrimą. Ilgo jėzuito pasirengi-
mo kaip tik tam ir reikia, kad vykstantis į 
misijas žmogus išties būtų tikras dėl savo 
tapatumo ir turėtų tvirtą ryšį su Dievu. 

Draugijos devizas Ad majorem Dei 
gloriam – Didesnei Dievo garbei – nelei-
džia žmogui „nusėsti“ ten, kur jam gera ir 
patogu, kur tvirtai jaučiasi. Kunigas jėzui-
tas turi būti taip išugdytas, kad bet kokioje 
situacijoje išliktų savarankiškas, pasitikėtų 
Dievo stiprybe, pasireiškiančia jo žmogiš-
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kame silpnume, ir visada būtų žmogumi 
dėl kitų, kitiems ir su kitais. Jis turi būti 
pasirengęs keliauti, kur paskirs Draugijos 
vyresnieji ar Šventasis Tėvas. Tai pasiren-
gimas tarnauti visuotinei, t. y. universaliai, 
Bažnyčiai ten, kur labiausiai reikia. Bet 
universalus gali būti tiktai tada, kai sugebi 
įsišaknyti. Jei žmogus nepajėgia įsišaknyti, 
jis nepajėgs užmegzti gilesnio ryšio, dėl to 
negalės daryti įtakos ir liks tik turistas.

 Geras pasirengimas kunigui jėzuitui iš 
tiesų padeda „įsikultūrinti“ – susidraugauti 
su žmonėmis, artimai bendrauti bei bend- 
radarbiauti, bet, jeigu reikia, leidžia viską 
palikti ir keliauti kitur. Draugijos nario sie-
kis – parengti kitą žmogų, kuris perimtų jo 
darbą, kad pats galėtų skverbtis į naują, dar 
neatkovotą sritį.

Jėzaus Draugijos apaštalavimo prio- 
ritetus apibrėžia jos Konstitucijos (Nr. 623): 
Veikti ten, kur būtų rodoma daugiau meilės 
ir gailestingumo, o jeigu neįmanoma abie-
jų dalykų pasiekti kartu, dvasiniai tikslai 
turi nusverti materialinius (Nr. 399). 

Vienas pirmųjų Ignaco Lojolos bend- 
ražygių Jeronimas Nadalis pagrindinį jė-
zuitų charizmos aspektą apibūdino taip: 
Draugija rūpinasi tais asmenimis, kurie 
yra arba visiškai apleisti, arba nepakan-
kamai aptarnaujami. Tai – pagrindinė 
Draugijos steigimo priežastis, tai jos jėga, 
tai jai teikia ypatingą vietą Bažnyčioje (Nr. 
168). Ši nuostata numato svarbiausias jė-
zuitų – kunigų ir brolių – tarnystės sritis: 
jie ypač rūpinasi tais, kurie dar negirdėjo 
Evangelijos, kurie nustumti į Bažnyčios 
ar visuomenės pakraštį, kurių žmogiškasis 
orumas paniekintas, kurie yra bejėgiai ir 
neturi balso visuomenėje, kurių tikėjimas 
silpnas, o vertybės sunaikintos šiandienės 
kultūros, kurių vargai didesni, nei jie gali 
pakelti (Nr. 169).

Paskutinės Jėzaus Draugijos kongre-
gacijos pabrėžė, kad dabar svarbiausia jė-
zuitų misija skleidžiasi kaip tik socialinio 
teisingumo srityje, nes tikėti į Kristų reiš-

kia ir veikliai mylėti, o veikli meilė pade-
da kovoti su neteisybe, skatina pasilenkti 
prie vargšų. Ypatingas iššūkis šiandien yra 
įkūnyti Kristaus gydymo ir sutaikinimo 
misiją pasaulyje, kuris vis labiau skaldo-
mas skirtingo ekonominio ir visuomeninio 
lygio, rasinės ir etinės priklausomybės, 
prievartos ir karo, kultūrinio ir religinio 
pliuralizmo. Tas skaldymasis turi būti savo 
kunigiškąją tarnystę atliekančių jėzuitų 
dėmesio centre, nes Kristaus sutaikinimo 
darbas griauna visas sienas, kurios skiria 
tautas, ir kuria „naują žmogų“.

Nuo pat Draugijos įsteigimo Ignacas 
su savo bičiuliais lankė sunkius ligonius, 
prostitučių priebėgas, namus, kur motinos 
vienos augino vaikus, kad suteiktų joms 
daugiau vilties, atvertų daugiau gyvenimo. 
Ten, kur kitiems eiti sunku, kur kiti dar ne-
atėjo ar eiti nenori, ten pasiryžę eiti jėzui-
tai, nes mes savo veiklos sritis renkamės 
atsižvelgdami į tai, kur didesnė dvasinė 
nauda, kur didesnė galimybė skleistis Die-
vo karalystei. Laikantis šio principo, prieš 
30 metų Draugijoje apsispręsta rūpintis 
pabėgėliais ir Afrikos žemyno, alinamo 
AIDS, tarpgentinių konfliktų ir korupcijos, 
problemomis. Čia ypač svarbus bendradar-
biavimas su pasauliečiais, kitomis vienuo-
lijomis ir dieceziniais kunigais.

 Kunigų jėzuitų tarnystė skiriasi nuo 
vyskupo pagalbininkų diecezinių kunigų, 
nes turi pasiekti tuos žmones ir tas sritis, 
kurios dieceziniams kunigams sunkiau 
prieinamos. Jėzuitams tenka šias sritis 
atpažinti, rinktis kai kurias specialybes, 
papildomai studijuoti, kad galėtų skatin-
ti dialogą, pvz., tarp įvairių sričių speci-
alistų, profesionalų ir kitų žmonių, kad 
profesinių, akademinių sluoksnių veiklos 
problematiką padėtų glaudžiau sieti su 
gyvenimu. Stengdamiesi įžvelgti, kaip kai 
kurie mokslo atradimai ar nauji reiškiniai 
dera su Dievo planu, jėzuitai „specializuo-
jasi“, kaip užmegzti dialogą tarp mokslo 
ir tikėjimo. 
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Kaip žinia, paskutiniu metu Bažnyčią 
sudrebino pedofilijos skandalas. Jis sukrėtė 
ne tik kunigus, krizes išgyveno ir kunigys-
tei besirengiantys studentai jėzuitai – juk 
kiekvienam, kuris renkasi kelią Bažnyčio-
je, svarbu, į kokią aplinką jis patenka. 

Ypač skaudžiai pedofilija palietė Vo-
kietijos jėzuitų provinciją. Antra vertus, 
vokiečių jėzuitų elgesys nustebino visuo-
menę ir dabar laikomas sektinu pavyzdžiu 
šioje skaudžioje situacijoje. Jėzuitai, su-
prasdami, kad pirmoji pareiga yra padėti 
nuskriaustiesiems, ėmėsi itin atviros tak-
tikos. Buvo apklausta daug žmonių, kvie-
čiami atsiliepti visi šios skriaudos paliesti 
asmenys ir konkrečiai įsipareigojama jiems 
padėti gydyti patirtas žaizdas. Be to, keltas 
ir labai svarbus klausimas: ką daryti, kad 
tai nesikartotų? Kaip nuo šiol organizuoti 
sielovadą, kad vaikai būtų apsaugoti nuo 
panašaus smurto? Įvairiose pasaulio šalyse, 
taip pat ir Lietuvoje, rengiami dokumentai, 
padėsiantys užtikrinti prevenciją. O pats 
sudėtingiausias ir svarbiausias klausimas 
dabar – kaip padėti sužeistam žmogui. 

Bažnyčia mus ragina nebijoti pripažinti 
tiesą, įvardinti, kad tai yra didelė nuodė-

mė, nusikalstama veikla, už kurią turi būti 
baudžiama. Antra vertus, šitoje skaudžioje 
krizėje galima įžvelgti Šventosios Dvasios 
veikimo apraiškų, padedančių apsivalyti, 
atgailauti ir, vėl atsigręžus į Dievą, eiti ti-
kėjimo keliu. 

Kunigai ir vienuoliai, kurie nusikalsta-
mai elgėsi, tikrai nepadėjo žmonėms būti 
geresniais krikščionimis katalikais, nežadi-
no jų širdyse tikėjimo ir pasitikėjimo Baž-
nyčia. Jie skriaudė visą Dievo tautą ir grio-
vė Bažnyčią. Ačiū Dievui, kad pagaliau tai 
sustabdyta. 

Vis dėlto negalime tų žmonių išsižadė-
ti, nuo jų nusigręžti. Jie lieka mūsų broliai, 
krikščioniškos bendruomenės nariai. Tad 
kaip juos suprasti ir palaikyti? Statistika, 
tyrinėjanti pedofilijos atvejus, teigia, kad ne 
visi, kurie vaikystėje buvo išnaudoti, vėliau 
tampa pedofilais, bet visi išaiškinti pedofi-
lai kažkada buvo išnaudoti. Aišku, kunigų 
kaltės tai nemenkina. Atvirkščiai, ją dar 
labiau didina, nes Bažnyčia yra pašaukta 
skelbti ir įtvirtinti moralės kriterijus. Nors 
kunigų nusikaltimai, palyginti su visais pe-
dofilijos atvejais, sudaro menką procentinę 
dalį, tačiau Bažnyčiai, skelbiančiai Gerąją 
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Kristaus Naujieną, ir vienintelio atvejo yra 
per daug. 

Būtina svarstyti, ką daryti, kad ir kitur 
šis blogis negalėtų kerotis, kad nesikartotų 
D. Kedžio drama. Kaip nuo šios piktžaiz-
dės apsaugoti šeimas, mokyklas, kaip jai 
neleisti plisti tarp teisininkų, policininkų, 
trenerių ir kitų profesijų atstovų, dirbančių 
su vaikais? Juk tai yra didžiulė, gyvenimą 
griaunanti, džiaugsmą ir kūrybingumą slo-
pinanti jėga. Tačiau krizė, kurioje dabar 
esame, ir pozicija, atvirumas, kurio laikosi 
Bažnyčia, suteikia galimybę pradėti sveik-
ti. Reikia dėkoti žmonėms, išdrįstantiems 
kalbėti, nes aukoms tai daryti labai sunku. 
Bet tik tiesa išlaisvina mus visus...

Įvertinęs susidariusią padėtį, Jėzaus 
Draugijos generolas Adolfas Nicolás šiuo 
metu ypač pabrėžia būtinybę naujai ugdyti 
kunigus. Besirengiantiems kunigystei įvai-
riais filosofijos ir teologijos studijų etapais 
būtinas itin geras dvasinis palydėjimas, 
pagalba maldos ir dvasiniame gyvenime, 
kad intelektinis rengimas nevyktų dvasinio 
gyvenimo – tikėjimo, vilties ir meilės –  
sąskaita, kad emocinė, dvasinė branda ir 
socialiniai gebėjimai atsirastų kartu. Kas iš 
to, jei kunigas yra siauros teologijos srities 
profesorius, bet nesugeba būti paprastas, 
svetingas, dosnus, prieinamas žmonėms. 
Tad lieka labai aktualus klausimas, kaip 
parengti kunigų ugdytojus. Šitoje srityje 
pagalbos iš jėzuitų tikisi ir Šventasis Tė-
vas. Dėl to pačių jėzuitų rengimo atnauji-
nimas galėtų duoti tam tikrą modelį kunigų 
ugdymui apskritai.

Mąstydamas apie kunigo tarnystę pri-
simenu ir įvairiose šalyse studijuojančius 
mūsų provincijos jėzuitus, kuriuos neseniai 
lankiau. Pokalbiai su jais, jų vyresniaisiais 
bei atsakingais už studijas ir ugdymą lei-
džia tikėtis, kad netrukus sulauksime pa-
galbininkų (juk turime šešis studentus!), 
kurie įsitrauks į mūsų veiklą ir padės įgy-
vendinti tai, kam nuo pat pradžios atsidavė 
jėzuitai. T.
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Turėtume būti tikri, kad, 
nepaisant visų išbandymų, 

kurie mūsų laukia, 
sunkumų ir grėsmių, 

mes niekada nebūsime palikti 
sau patiems, niekada neiškrisime 
iš Viešpaties rankų, iš tų rankų, 

kurios mus sukūrė 
ir kurios dabar mus palaiko 

numatytoje gyvenimo kelionėje.
  

Benediktas XVI
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Šių metų gegužės 11 d., minint jėzuito 
misionieriaus Kinijoje, astronomo, 
literato, kartografo bei matematiko  
t. Matteo Ricci mirties 400 metų 
sukaktį, Jėzaus Draugijoje paskelbti 
jubiliejiniai metai.

T. Matteo Ricci gimė 1552 m. spalio 6 d.  
Mačeratoje, dabartinės Italijos rytiniame 
pakraštyje. Lankė jėzuitų mokyklą, paskui 
iškeliavo į Romą studijuoti teisės. Nutrau-
kęs studijas 1571 m. įstojo į Jėzaus Draugi-
ją ir ugdymą baigė Romos kolegijoje, da-
bartiniame Grigaliaus universitete. 1577 m. 
išvyko į Portugaliją rengtis misijoms Rytų 
kraštuose. Po metų, 1578 rugsėjo 13 d., iš 
Lisabonos išplaukė į portugalų koloniją In-
dijoje – Goa ir daugiau į Europą negrįžo. 
XVI a. keliauti iš Europos į Aziją reikėjo 
didžiulio pasiryžimo, nes daugiau kaip 
pusė misionierių tikslo nepasiekdavo. 

Indijoje Matteo studijavo teologiją ir 
buvo įšventintas kunigu. Ten prisijungė 
prie t. Michele Ruggeri, su kuriuo 1583 m. 
pasiekė Kiniją. Žinodami, kad Kinijos civi-
lizacija bei kultūra yra senos ir toli pažen-
gusios, misionieriai skyrė daug laiko susi-
pažinti su krašto papročiais, mokėsi kinų 
kalbos ir studijavo literatūros klasikus, 
kad krikščionių tikėjimą kinų visuomenėje 
galėtų ginti „iš vidaus“. Pasižymėjęs nepa-
prasta atmintimi, t. Matteo Ricci buvo ne 
tik pirmasis europietis, išmokęs kinų kalbą, 
bet ir galėjęs rašyti literatūrine mokslinin-
kų bei valdininkų kalba. 

Puikus t. Ricci išsilavinimas ir platus 
požiūris į kinų kultūrą netruko duoti vai-
sių: jis sudarė ir išleido „Pasaulio žemėla-
pį“, o 1595 m. pasirodė pirmasis traktatas 
kinų kalba „Apie draugystę“. Siekdamas 
užmegzti dialogą, draugystės temą jėzui-

Matteo Ricci – 
išminčius iš Vakarų

tas nagrinėjo remdamasis Konfucijaus 
filosofija. Tais pačiais metais jis davė iš-
kilmingus įžadus Jėzaus Draugijoje. Misio- 
nierius sugebėjo taip susigyventi su kinų 
papročiais ir kultūra, kad kinai jį vadino Li 
Ma Dou – išminčiumi iš Vakarų. Su savo 
klausytojais, tarp kurių buvo žymių inte-
lektualų, jis užmezgė glaudžius ryšius, pa-
grįstus žavėjimusi kinų moralinėmis ver- 
tybėmis, pagarba kultūros tradicijoms ir 
papročiams. Garsas apie jį plačiai pasklido 
ir netrukus t. Ricci ėmė vadinti Xitai – mo-
kytoju iš Vakarų. Jis sugebėjo rasti harmo-
niją tarp tūkstantmetės kinų civilizacijos ir 
krikščioniškos Gerosios Naujienos – išga-
nymo Žinios, skirtos visiems bet kokiame 
kultūriniame ar religiniame kontekste gy-
venantiems žmonėms. Puikiai susipažinęs 
su Kinijos kultūra ir mentalitetu, t. Matteo 
Ricci norėjo įrodyti, kad protėvių garbi-
nimas nėra stabmeldystė, kaip manoma 

Mûsø istorija
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Vakaruose, o veikiau socialinis paprotys, 
neprieštaraujantis krikščionių tikėjimui, ir 
tie, kurie laikosi šio papročio, neturėtų būti 
nekrikštijami. Toks požiūris sulaukė ašt- 
rios kritikos ir netgi Romos pasmerkimo. 
Tik XX a. buvo pripažinta, kad Ricci gali 
būti vadinamas dabar Bažnyčios palaiko-
mos inkultūracijos doktrinos pradininku.

1601 m. imperatoriaus įsakymu jėzui-
tas Pekine priimtas kaip kinų didikas, jam 
išlaikyti paskirtos valstybės iždo lėšos. Čia 
praleisti metai buvo itin vaisingi. T. Ricci 
išleido Katekizmą, pavadintą „Tikrasis dan- 
gaus Valdovo mokymas“, kuris buvo para-
šytas kaip dialogas tarp Vakarų literato ir 
kinų intelektualo. Taip pat išėjo 25 senten-
cijos apie moralę, jėzuitų misijų kronika 
„Jėzaus Draugijos ir krikščionybės įžengi-
mas į Kiniją“ bei daugelis kitų veikalų, tarp 
kurių – dar penki „Pasaulio žemėlapio“ lei-
dimai. Išliko ir 54 laiškai Jėzaus Draugijos 
vyresniesiems, artimiems bičiuliams bei 
šeimos nariams, t. Matteo rašyti italų kalba 
iš Indijos ir Kinijos.

T. Matteo Ricci įstojo į Jėzaus Draugiją, 
kai Bažnyčia degė misionierišku uolumu 
neseniai pasibaigus Tridento susirinkimui. 
Tačiau misijos Lotynų Amerikoje labai 
skyrėsi nuo misijų Rytų kraštuose. Indi-
ja, Japonija ir Kinija jau buvo civilizuoti 
kraštai su savo valstybinėmis struktūromis, 
kultūra, raštu, filosofija bei menu. T. Mat-
teo rašė savo laiškuose, kad Pekinas netu-
ri ko pavydėti ano meto kultūros židiniui 
Florencijai. Jėzuito pasirinktas dialogo per 
mokslą, filosofiją bei meną kelias pranoko 
laiką ir iki šiol stebina toliaregiškumu. Pa-
našiai kaip pirmųjų amžių Bažnyčia perė-
mė graikų filosofijos sąvokas ir jas pritaikė, 
siekdama racionaliai paaiškinti tikėjimą, 
taip ir Matteo Ricci studijavo Konfucijaus 
mokymą, budizmą bei taoizmą ir, remda-
masis kinams jau pažįstamais filosofiniais 
terminais, pristatė jiems krikščionių tikė-
jimą. Nors niekada neprašė imperatoriaus, 
kad jam leistų skleisti tikėjimą, tačiau akty-

viai bendraudamas su žmonėmis sugebėjo 
patraukti į katalikybę daug įtakingų Pekino 
gyventojų bei intelektualų. Jau po kelerių 
metų Pekine jo pakrikštytųjų skaičius sie-
kė apie du tūkstančius. T. Matteo apaštala-
vimas sėkmingai plito ne tik Kinijoje, bet 
ir aplinkiniuose kraštuose: Pekine sutikti 
korėjiečiai parnešė Evangeliją į Korėją ir 
šiandien jis laikomas Korėjos apaštalu. 

Be misijų veiklos, Matteo Ricci savo 
bičiuliams kinams stengėsi perduoti mo-
derniųjų mokslų – geografijos, matemati-
kos, astronomijos – pagrindus. Europiečiai 
ir kinų istorikai sutaria, kad Matteo Ricci 
atvėrė naują Kinijos ir Vakarų pasaulio 
santykių epochą.

T. Matteo Ricci mirė 1610 m. gegužės 
11 d., sulaukęs 58 metų. Kadangi misionie-
rius buvo tapęs imperatoriaus dvariškiu, 
pats imperatorius surengė jam laidotuves 
ir išskirtinai pagerbė suteikdamas žemės 
plotą kapui Pekine. 

1583–1610 m. gyvendamas Kinijoje,  
t. M. Ricci kruopščiai rašė savo nuveiktų 
darbų dienoraštį. Paskelbtas praėjus 5 me-
tams po misionieriaus mirties, jis vertinamas 
kaip dokumentas, realistiškai atspindintis to 
meto literatūros ir mokslo, filosofijos ir reli-
gijos raidą.

Mûsø istorija

T. Matteo Ricci sudarytas 
„Pasaulio žemėlapis“
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Pirmasis į misijas išvykęs, jose dirbęs, 
bet, deja, per greitai miręs lietuvis yra jė-
zuitas kunigas Andrius Rudamina (1596–
1631). Apie jį yra rašę lenkai ir lietuviai. 
Amerikos lietuvių katalikų vardu 1900 m. 
popiežiui Leonui XIII buvo pasiųstas prašy-
mas, jį paskelbti šventuoju. Bet nei tuomet, 
nei vėliau t. Benedikto Andruškos išleisto-
je Rudaminos biografijoje nebuvo plačiau 
sustota prie jo pašaukimo vykti į misijas 
aplinkybių. Ten, tiesa, minima, kad atvykęs 
į Romą baigti teologijos studijų, jis sap- 
ne regėjęs nuostabų vaizdą: žemės rutulys, 
uždėtas ant jėzuitų pečių, sunkiai spaudė 
prakaitu išpiltus jo nešėjus, kurie ypač ry-
tinę rutulio dalį vos ne vos galėjo atlaikyti. 
Taip pat regėjęs, kaip angelai šluostę nešėjų 
prakaitą, kurio lašai pavirsdavę kvapniau-
siu smilkalu, skirtu degti prieš Dievo sostą. 
Amžinajam Tėvui taip patikusi ši auka, kad 
jis liepęs kiekvienam duoti po brangiais 
deimantais ir auksu papuoštą vainiką. 

Visa tai stebintį Rudaminą vienas ange-
las paklausęs, ar jis nenorėtų prisidėti prie 
žemės rutulio nešėjų. Matydamas, kaip la-
bai Dievui patinkąs šis darbas, jis sutikęs ir 
kitą dieną pasisiūlęs važiuoti į Tolimuosius 
Rytus, kur labiausiai reikėjo pagalbos. Šį 

sapną pirmą kartą aprašė t. Benediktas de 
Mattos, jėzuitas portugalas, kuris Rudami-
ną pažino, su juo drauge bent vienus metus 
gyveno ir buvo prie jo mirties valandą. Tą 
aprašymą kartojo ir tebekartoja visi kiti Ru-
daminos biografai.

Beieškant medžiagos apie Rudaminą 
straipsniui į „Lietuvių enciklopediją“, Ro-
moje, jėzuitų archyve, tarp kitko pavyko 
užtikti du paties Rudaminos ranka rašytus, 
ligi šiol niekieno nepanaudotus laiškus – 
prašymus ordino generaliniam vyresniajam 
Mucijui Vitelleschi. Abu laiškai be datos, 
bet aišku, kad jie rašyti Romoje, vienas po 
kito ir tikriausiai 1623 metais. Iš jų paaiš-
kėja, kad Rudamina pirma žodžiu kreipėsi 
į tėvą generolą, paskui pakartojo prašymą 
raštu ir, t. generolui reikalaujant, kad gerai 
apsigalvotų, viską dar kartą smulkiai išdės-
tė. Nė neužsimena apie minėtą sapną. Min-
tį pasisiūlyti misijoms nešiojęsis nuo pat 
įstojimo į vienuolyną, giliai įsitikinęs, kad 
tai būsią didesnei Dievo garbei ir jo paties 
sielos naudai. [...] 

Čia pateikiamas antrojo, ilgesnio ir 
išsamesnio laiško vertimas, kuriame pla-
čiau vystomos pirmajame laiške išreikštos 
mintys.

T. Paulius Rabikaukas, SJ, (1920–1998) – europinio 
garso istorikas, Popiežiškojo Grigaliaus univer-
siteto Romoje vicerektorius, ilgametis Bažnyčios 
istorijos fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto 
garbės daktaras, aktyvus Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos narys. 

T. Paulius Rabikauskas, SJ

Tėvo 
Andriaus Rudaminos 
pašaukimas į misijas

Iš knygos „Vilniaus akademija
ir Lietuvos jėzuitai“

Mûsø istorija
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Didžiai Gerbiamas 
Mūsų Tėve Kristuje,
Pax Christi!
Jūsų Malonybė (Paternitas) pageidavo, 

kad aš sau iškelčiau ir išspręsčiau abejonę: 
kas būtų didesnei Dievo garbei, ar kad aš 
vykčiau į Indiją, ar kad sugrįžčiau į tėvynę. 
Man pačiam tas dalykas jau seniai aiškus, 
nes jau tuomet, kaip apsisprendžiau kreiptis 
į Jūsų Malonybę su prašymu, kad galėčiau 
vykti į tas misijas, buvau įsitikinęs, jog tai, 
ko prašau, yra didesnei Dievo garbei. Ta-
čiau kadangi Jūsų Malonybė man taip liepė, 
mielai įvykdau ir, kaip man yra nurodyta, 
išdėstau savo samprotavimus tiek už vieną, 
tiek už antrą abejonės pusę, gale pridurda-
mas atrėmimą tų samprotavimų, kurie rei-
kalautų, kad pasilikčiau tėvynėje, nes, nors 
jie yra labai svarbūs, mano manymu, neturi 
lemiamos reikšmės.

Taigi visų pirma dėl mano pasilikimo tė-
vynėje, kuris dėl šių priežasčių galėtų būti 
didesnei Dievo garbei.

1. Mūsų krašte, ypač Lietuvoje, Livo-
nijoje ir Rusijoje, ne mažiau kaip Indijoje 
reikalingi darbininkai, kurie ten darbuotųsi, 
kovodami su erezijomis, grąžindami vieny-
bėn schizmatikus ir mokydami tikėjimo tiesų 
paprastus žmones, kurių, ypač Lietuvoje, 
yra nemažas skaičius.

2. Tėvynėje lengviau ir todėl vaisingiau 
galėčiau atlikti savo darbą; jau moku lenkų 
ir baltarusių (ruthenicam) kalbas, o lietu-
viškai be didelio vargo išmokčiau. Pažinda-
mas savo krašto žmonių papročius ir geriau 
žinodamas, kaip su jais elgtis, galėčiau su 
didesne nauda daryti jiems gera. Be šių 
priežasčių, daugiau nerandu nieko, ką dar 
galėčiau pridurti. Tuo tarpu mano vykimą 
į Indiją būsiant didesnei Dievo garbei len-
gvai įrodo šie punktai:

1. Noriu save visiškai paaukoti Kristui, 
siekdamas kiek galima tobulesnio išsižadė-
jimo būdo, idant ne tik pasitraukčiau iš tė-
viškės, nuo draugų ir kt., pats pasilikdamas 
savame krašte, bet ir nuo jų atsiskirčiau, jei 

taip galima sakyti, ištisu pasauliu ir tokiu 
būdu iš Dievo meilės visiškai atitrūkčiau 
nuo tų malonumų, kuriais galėčiau džiaug-
tis, gyvendamas arti savųjų. Tai noriu skirti 
Viešpačiui, Jo didesnei garbei kaip didelės 
vertės ir sunkiai pelnytą auką, [...] neveng-
damas, jei taip patiks dieviškajai Didybei, 
nė savo kraujo dėl Jo garbės išliejimo.

2. Man atrodo, kad šiame atsiskyrime ir 
išsižadėjime galėsiu geriau tarnauti dieviš-
kajai Didybei, [...] o iš Dievo turiu vilties, 
kad Jo gerumas dėl tokio atsidavimo Jam 
suteiks man ypatingą pagalbą su didesniu 
užsidegimu tarnauti Jo Vardo garbei. Ir, be 
to, jau pats anuose kraštuose buvimas ir 
kitų ten uoliai besidarbuojančių pavyzdys 
bus ypatingas paskatinimas uolesniam gy-
venimui.

3. Eiti į pagalbą tiems kraštams, kuriuo-
se tiek daug trūkumų, atrodo, savaime yra 
didesnei Dievo garbei. Beribiai žemių plotai 
tebėra apgaubti netikėjimo tamsybių ir ne-
turi beveik jokio Dievo pažinimo; begalinė 
žmonių daugybė eina į pražūtį, nes nėra, kas 
jiems padėtų, kas ištiestų jiems ranką. Daž-
nai jie patys stengiasi pakilti ir geidžia išpa-
žinti tiesą, bet nėra, iš ko jie galėtų ją priim-
ti; trūksta tiesos skelbėjų, kuriais dieviškasis 

Mûsø istorija

T. Andrius Rudamina. Freskos fragmentas 
buvusiame jėzuitų naujokyne Vilniuje. 
Konstantino Karašausko nuotr.



11

gerumas paprastai naudojasi kaip natūralia 
priemone tautoms atversti. [...] Neseniai 
atėjusios žinios skelbia, kad atviros durys į 
Etiopiją, tik reikia darbininkų, atviros durys 
į Kiniją, kur tikimasi didelės pjūties; Japo-
nijoje, tiesa, dar tebesiaučia persekiojimai, 
bet iš kankinių kraujo laukiama gausesnių 
vaisių. Neabejoju, kad ir daugelis kitų kraš-
tų jau visai pribrendę pjūčiai, bet, nesant 
pakankamai darbininkų, pražūva. Jei ne-
pavyktų gauti kitokių vaisių, tai tikriausiai 
būtų galima laimėti mirties atveju pakrikšty-
tųjų kūdikių sielas, kurios kitaip, negavusios 
to trupučio vandens, išlieto ant jų galvų Švč. 
Trejybės vardu, nepasiektų amžinos laimės. 
Šiuo vaisiumi ypačiai didžiuodavosi mūsų 
šventasis Tėvas Pranciškus (Ksaveras).

4. Anų kraštų atsivertimą Viešpats, atro-
do, yra leidęs, kad būtų atlygintas nuostolis, 
kurį Europoje padarė erezijos ir schizmos. 
Todėl yra didesnei Dievo garbei skirti kuo 
daugiausia darbininkų ten, kur Viešpats 
šaukia ir kur plačiai atveria pjūties lauką, 
ypač kai netrūksta tokių, kurie mieliau na-
muose dirba.

5. Šventasis Tėvas Pranciškus (Ksave-
ras) laikė didesne Dievo garbe ne tik vienoje 
vietoje stengtis atversti visus iki vieno, bet ir 
vis tolyn ir tolyn plėsti Evangelijos skelbi-
mą. Taip jis pats elgėsi, kai, palikęs kitiems 
pirmuosius, kuriems buvo skelbęs, ieško-
jo naujų japonų, vėliau naujų kinų, kad ir 
jiems neštų Evangelijos šviesą.

6. Nėra nereikšminga šiuo atžvilgiu, ką 
mūsų Viešpats sakė Luko 4-ame skyriuje: 
„Nė vienas pranašas gerai nepriimamas 
savo tėvynėje“, ką ir kiti evangelistai pakar-
tojo. Iš to, atrodo, darosi aiški išvada, kad 
kiekvieno darbas yra naudingesnis, jei jis 
dirba ne savo tėviškėje.

7. Ir (Lietuvos) provincija gali vertai 
tikėtis dėl mano išvykimo Dievo garbės 
padaugėjimo, nes, atidarius vykimui į mi-
siją duris, kurios ligi šiol buvo uždarytos, 
pagyvėtų joje uolumas. Kas norės išvykti, 
stengsis būti uolus, kad būtų tinkamas gauti 

leidimą; o tie, kurie norės darbuotis tėvynė-
je, sakydami, kad ir čia ne mažiau reikalingi 
darbininkai kaip Indijoje, bus priversti, kad 
jų pareiškimas neliktų tuščiais žodžiais, neš-
ti darbo naštą panašiai, kaip ją neša Indijos 
misionieriai. Be to, reikia manyti, kad dau-
gelis gal įstos į Draugiją kaip tik su viltimi 
išvykti į misijas.

[…] Iš to, ką čia, kad ir trumpai, Jūsų 
Malonybei išdėsčiau, man neatrodo, kad 
dar galėtų būti kokia abejonė dėl didesnės 
Dievo garbės, jei aš vyksiu į Indijos misijas, 
į kur Jūsų Malonybę nuolankiai meldžiu 
mane pasiųsti. Todėl dedu šį prašymą kuo 
nuolankiausiai prie Jūsų malonybės kojų, 
maldaudamas Jėzaus Kristaus brangiau-
siuoju krauju, kurio garbei aš pats save, 
savo gyvenimą ir savo kraują trokštu niekie-
no neverčiamas paaukoti ir kuris, išlietas ir 
už anuos žmones, lieka juose nevaisingas, 
nors galėtų ir ten nešti vaisių, jei tik būtų, 
kas juos pamokytų. [...] Nuolankiausiai pa-
tikiu save Jūsų Malonybės šventosioms Mi-
šioms ir maldoms.

Didžiai Gerbiamos Jūsų Malonybės 
Kristuje nevertas tarnas 

Andrius R.

Tėvas Generolas negalėjo neišklausyti 
tokio iš sielos gelmių einančio maldavimo. 
Romoje baigęs teologijos studijas, t. Ruda-
mina skubėjo į tolimą misijų šalį. Nebeliko 
laiko nei atsisveikinti su artimaisiais, nei 
paskutinį kartą pamatyti savo tėvynę Lietu-
vą. 1624 m. rudenį iškeliavo į Lisaboną ir 
ateinantį pavasarį išplaukė į Indiją. Dievas 
nereikalavo jo kraujo, bet priėmė jo gyveni-
mo auką. Atvykęs į Indiją, netrukus susirgo 
maliarija, o vėliau Kinijoje prikibo plaučių 
džiova. Tai nekliudė uoliam misionieriui 
išmokti sunkią kinų kalbą, jiems sakyti pa-
mokslus, net kai ką kiniškai parašyti ir iš-
leisti. Mirė tesulaukęs vos 35 metų amžiaus 
1631 m. rugsėjo 5 d. Fudžou mieste, Fu- 
dziano provincijos sostinėje. Po mirties ger-
biamas kaip šventai gyvenęs žmogus.

Mûsø istorijaMûsø istorija
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Mûsø istorija

Jėzaus vardo monograma IHS aiškina-
ma įvairiai, pvz., Jėzus žmonių Gelbėtojas 
(lot. k. Iesus hominum Salvator; angl. k. 
Jesus Holy Savior). Nors iš tiesų ji siejasi 
su triraide Jėzaus vardo santrumpa, kur „I“ 
ir „H“ yra Jėzaus graikiško vardo IH-S-S 
pradžios, o „S“ – pabaigos raidės. Norint 
šią monogramą suprasti, svarbu paminėti, 
kad „H“ yra graikiška raidė Eta ir tariama 
kaip e. Mažas brūkšnelis viršuje nurodo, 
kad tai ne visas žodis, o santrumpa. Šis 
brūkšnelis virš raidžių IHS vėliau transfor-
mavosi į kryžių. 

Pirmiau naudota ne Jėzaus vardo mo-
nograma, o jo aukščiausiojo titulo „Kris-
tus“ santrumpa, žymima raidėmis XP. 
Graikiška raidė X atitinka lotynišką Ch 
(lietuvišką K), o graikiška P – mūsiškę 
R. Tad raidės XP reiškė „Christos“, lietu-
viškai „Pateptasis“, t. y. Dievo išrinktasis 
būti karališkuoju Dovydo palikuoniu. Jė-
zaus vardo monograma iš pradžių taip pat 
nebuvo trinarė, o turėjo tik pirmą ir pa-
skutinę žodžio IesuS raides IS. Netrukus, 
ypač Kristų vaizduojančiose bizantiškose 
ikonose, pasirodė abu žodžiai – Jėzaus 
vardas ir titulas Christos (Kristus), kurie 
visada būdavo užrašomi dviejų raidžių –  
pirmosios ir paskutiniosios – santrum-

pa, kur graikiška S atrodo kaip mūsiš-
kė C. Taip susidaro ICXC. Ši santrum-
pa dar ir šiandien rašoma ant ikonų.

Maždaug XII a. pradžioje abi žodžių 
Jėzus ir Christos santrumpos atsirado ir 
Kristaus paveiksluose, tapytuose grai-
kiškos įtakos paveiktuose lotyniškuose 
Vakaruose. Pietų Italijos bažnyčių fres-
kose aptinkamos ir trijų raidžių santrum-
pos: IHC XPC. Labai greitai graikiška 
C buvo pakeista lotyniška S, o iš dviejų 
imta vartoti tik pirmąją – Jėzaus vardo –  
santrumpą. Čia prieiname pirmąjį reikš-
mingą etapą, vedantį prie monogramos 
IHS. Ši monograma, apibrėžta apskritimu 
(ar elipse), ir dažnai naudojama kaip ostijų 
atspaudas, vis labiau plito.

Šiaurės Prancūzijoje monograma buvo 
rašoma ir gotiškomis mažosiomis raidėmis 
„ihs“. Kai sutrumpinimą reiškęs brūkšnelis 
virš raidžių vertikaliai perbraukė raidės h 
viršutinę dalį, susiformavo kryžius, kurio 
jau nenorėta atsisakyti ir monogramą už-
rašant didžiosiomis lotyniškomis raidė-
mis. Taip virš H raidės skersinio savaime 
susiformavo kryžiaus ženklas. Vėlyvųjų 
viduramžių pamaldumas Jėzaus vardui šią 
monogramą paskleidė dar plačiau nei at-
spaudai ostijose. 

T. Heinrich Pfeifer, SJ

Jėzaus Draugijos monograma
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Medines lenteles su Jėzaus monogra-
momis savo misijose ir liaudžiai skirtuose 
pamoksluose pirmiausia pradėjo naudoti 
šv. Bernardinas Sienietis. Pamokslo pa-
baigoje šias lenteles jis iškeldavo į viršų 
ir ragindavo klausytojus Jėzaus vardą pa-
gerbti priklaupiant. Jis netgi įtikino Sienos 
valdžią miesto herbą pakeisti saulės spin-
duliais apsupta Jėzaus monograma. Keletas 
šv. Bernardino naudotų lentelių išliko iki 
šių dienų. Viena jų saugoma Santa Maria 
in Aracoeli bažnyčioje Romoje. Šios lente-
lės ir daugelis Sienos miesto herbo pavyz-
džių rodo, kad Jėzaus monograma visada 
būdavo rašoma gotiškomis mažosiomis rai-
dėmis su santrumpą reiškiančiu brūkšneliu, 
nubrėžtu per viršutinę h raidės dalį. 

Tokia Jėzaus monograma puošė ir  
Paryžiaus universiteto Šv. Barboros kole-
gijos įėjimą. Ją ten 
tikrai turėjo matyti  
šv. Ignacas, kuris po 
šv. Bernardino Sie-
niečio labiausiai, o 
galbūt net dar labiau 
nei šis pranciškonas, 
prisidėjo prie jos iš-
platinimo.

Jėzuitų vienuoli-
jos įkūrėjas Ignacas 
Lojola šią monogra-
mą dažnai naudoja 
svarbių laiškų ir kitų 
raštų pradžioje. IHS ženklą jis dėdavo ant 
svarbiausių spausdintų leidinių, tokių kaip 
pirmoji lotyniška Dvasinių pratybų knygos 
laida, vėliau – ir ant jo įkurtos Jėzaus Drau-
gijos antspaudo.

Ignaciškoji tradicija į šią monogramą 
įterpia dar vieną elementą. Monogramą 
su kryžiaus ženklu virš H raidės skersinio 
įkomponavus į apskritimo centrą, erdvė po 
raidėmis liko tuščia. Tai netenkino esteti-
kos puoselėtojų. Žinome, kad Ignacui buvo 
svarbu daili rašysena, ir jo paties raštas buvo 
gražus. Galbūt jis ir pasirūpino, kad tuščia 

erdvė po apskritime įrašytomis raidėmis 
IHS būtų užpildyta simboliniu ženklu.

Jėzaus Draugijos antspaudui buvo pa-
rinktas pusmėnulis su dviem žvaigždėmis 
šonuose. Dėl šio ženklo reikšmės jokių abe-
jonių nekyla: lyginant su Saule – Kristumi, 
Marija yra Mėnulis, o žvaigždės – šventieji. 
Marijos simbolis paprastai būna žemiau, po 
raidėmis IHS. Pvz., antspaude ant titulinio 
pirmojo lotyniško Dvasinių pratybų knygos 
puslapio čia pavaizduota stilizuota lelija.

Tai, kad vėliau Jėzaus Draugijos ants-
paude šioje vietoje atsirado trys Kryžiaus 
vinys ir kad ši detalė tapo skiriamuoju jėzui- 
tų ženklu, turi savo trumpą istoriją. Dažnai 
matome pavaizduotas tris vinis, pervėru-
sias širdį. Tai primena Mariją, dalyvavusią 
Jėzaus kančioje. Vėliau imta vaizduoti vien 
tik vinis. 

Pradžioje impera-
toriškųjų Konstantino-
polio rūmų koplyčioje 
buvo garbinamos ke-
turios Kryžiaus vinys. 
Baigiantis XII a., Pietų 
Vokietijoje pirmą kar-
tą imta vaizduoti Nu-
kryžiuotąjį, kurio abi 
pėdos pervertos viena 
vinimi. Tam turėjo 
įtakos šiandien Turi-
ne saugoma Kristaus 
kapo drobulė. Prade-

dant XIII a., Nukryžiuotojo figūra, prikalta 
trimis vinimis, Vakaruose plito vis labiau. 
Nuo šv. Pranciškaus Asyžiečio laikų nu-
sistovėjo trys vienuoliniai įžadai: neturto, 
skaistumo ir klusnumo. Tad ir trys vinys Jė-
zaus Draugijos herbe simbolizuoja tris įža-
dus. Mokinys, bendrabrolis, norintis sekti 
paskui savo nukryžiuotą Viešpatį, leidžiasi 
prikalamas prie kryžiaus trimis įžadais.

Jesuiten, 2003 
Iš vokiečių k. išvertė 

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 

Mûsø istorija

T. V. Šimkūno nuotr.
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Įsisteigus Jėzaus Draugijai, jos apaš-
talinėje veikloje ypatinga vieta teko bro-
lijoms ir sodalicijoms, dažniausiai telku-
sioms panašaus amžiaus, amato ar luomo 
narius. Sodalicijų veiklos pradžia laikomi 
1563 m., kai belgų jėzuitas Jeanas Leunis 
pavyzdingiausius Romos kolegijos moki-
nius po užsiėmimų pakvietė rinktis maldai. 
Netrukus visame pasaulyje prie jėzuitų 
namų (pirmiausia kolegijų) ėmė burtis pa-
sauliečių (dažniausiai mokinių ir studentų) 
bendruomenės – Marijos sodalicijos. Pa-
grindinis „mokyklinių“ sodalicijų tikslas 
buvo vienyti studijas ir krikščionišką gy-
venimą. Bendresnis siekis – vienyti gy-
venimą ir tikėjimą – tapo esminiu ne vien 
studentiškoms Marijos sodalicijoms, bet ir 
kitiems jėzuitų vadovautiems pasauliečių 
sambūriams.

Marijos sodalicijų 
sklaida Lietuvoje

Pirmoji Marijos sodalicija Lietuvoje 
1573 m. (praėjus vos 10 metų nuo pirmo-
sios sodalicijos įsteigimo Romoje) pradėjo 
veikti Vilniaus kolegijoje; vėliau dėl gausė-
jančio narių (jie turėjo pasižymėti maldin-
gumu ir geru mokymusi) skaičiaus ji buvo 
padalyta į tris – Minima, Media, Maxima, 
suskirstant mokinius ir studentus pagal am-
žių. Iš pradžių sodalicijos narių čia būta ne-
daug – 1577 m. vos 30 iš per 500 studentų 
(6 proc.), bet 1617 m. jau beveik 400 moki-
nių iš daugiau nei 1200 (t. y. kone trečdalis) 
priklausė Marijos sodalicijai. 

Mokyklinės Marijos sodalicijos kūrėsi 
ir veikė prie kiekvienos jėzuitų kolegijos, 
o kartais ir prie kai kurių rezidencijų. Ma-

rijos sodalicija Kražiuose su-
sibūrė pirmaisiais tenykštės 
kolegijos gyvavimo metais 
(1617 m.); nuo 1645 m. mini-
ma Marijos sodalicijos veikla 
Kauno rezidencijoje (kolegi-
joje), nuo 1685 m. – Pašiau-
šės kolegijoje. Sodalicijų ti-
tulai siejosi su Švč. Mergele 
Marija – dažniausiai buvo pa-
renkami Nekaltojo Prasidėji-
mo, Apreiškimo, Apsilan-
kymo vardai. Priklausymas 
sodalicijoms sietas su trimis 
svarbiausiais dalykais – as- 

Marijos sodalicijos 
Lietuvoje XVI–XVIII a.

Dr. Liudas Jovaiša

Vilniaus akademijos Švč. M. Marijos Apreiškimo sodalicijos 
1764 m. išduota rekomendacija jos nariui Pranciškui Alseikai
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meninio dvasingumo ugdymu, visuomeni-
ne apaštališka veikla bei iškilmingu Die-
vo garbinimu. Narystė sodalicijoje dažnai 
tapdavo ir dvasinio pašaukimo pradžia, 
tad ne veltui jos buvo vadinamos „mažo-
siomis seminarijomis“. Marijos sodalicijos 
Braunsberge nariu dar prieš įstodamas į Jė-
zaus Draugiją buvo šv. Andriejus Bobola.

Be Marijos sodalicijų, būrusių moki-
nius ir studentus, jėzuitai steigė ir Marijos 
sodalicijas (dažniausiai turėjusias Ėmimo į 
dangų titulą) kitoms visuomenės grupėms, 
pirmiausia miestiečiams (Nesvyžiuje ir Po-
locke nuo 1609 m.; Vilniuje, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, nuo 1619 m.; taip pat Daugpi-
lyje, Ilūkstėje, Slanime).

Sodalicijų santvarka
Marijos sodalicijos veikė kaip pasaulie-

čių bendruomenės, kurių veiklą prižiūrėjo 
Draugija, kiekvienai sodalicijai skirdama 
dvasios tėvą. Jo sutikimo reikėjo spren-
džiant visus svarbiausius sodalicijos veik- 
los klausimus; jo balsas lemdavo esant 
nesutarimams, jis skelbdavo naujus soda-
licijos vadovybės rinkimus. Pašalinimas iš 
brolijos buvo išimtinė dvasios tėvo prero-
gatyva. Be to, dvasios tėvas klausė sodali-
cijos narių išpažinčių, skirdavo mėnesinės 
šv. Komunijos dieną, parinkdavo skaitinius, 
rengdavo kassavaitines konferencijas. Ne 
vienus metus tokias dvasios tėvo pareigas 
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios Marijos 
Ėmimo į dangų miestiečių sodalicijoje ėjo 
šv. Andriejus Bobola.

Patys sodalicijos nariai vieną ar kelis 
(3–4) kartus per metus rinkdavo savo vy-
resnybę – prefektą, jam talkinančius du 
asistentus bei sekretorių, taip pat 6 arba 12 
tarėjų; visi jie posėdžiaudavo bent kartą 
per mėnesį. Prefektas turėjo stebėti broli-
jos narių elgesį, reikalui esant perspėti arba 
sudrausminti, kam nors susirgus paskirti 
lankytojus, prižiūrėti finansinius reikalus. 
Jo asistentai galėjo pavaduoti prefektą, o 
sekretorius tvarkė sodalicijos knygas ir 

kitą dokumentaciją. Vyresnybė skyrė že-
mesniuosius pareigūnus – „gatvinius“ (jie 
stebėjo savo gatvės gyventojų elgesį, ku-
riam nors iš jų susirgus apie tai pranešdavo 
vyresnybei ir lankydavo ligonį), provizorių 
(jis rūpinosi procesijų ir laidotuvių ren-
gimu), iždininką, skaitytojus, durininką, 
maršalus, naujokų instruktorius, ligonių 
lankytojus (šie ne tik lankydavo, bet ir 
stengdavosi sušelpti nepasiturintį ligonį ar, 
jam mirus, šeimą iš brolijos kasos), zakris-
tijonus, muzikos prefektus, vėliavininkus. 

Į sodaliciją buvo priimama atlikus 
2–3 mėnesių naujokyno programą, kurios 
metu kandidato tinkamumą vertindavo ir 
su brolijos įstatais bei nario pareigomis jį 
supažindindavo kuris nors paskirtas soda-
licijos narys. Brolijai balsavus dėl naujo 
nario priėmimo, stojantysis atlikdavo viso 
gyvenimo išpažintį, priimdavo Komuni-
ją, viešai išpažindavo tikėjimą ir duodavo 
nario priesaiką. Taip buvo įsitraukiama ne 
vien į kurią konkrečią Marijos sodaliciją, 
bet į visą jų tinklą katalikiškame pasaulyje. 
Esant reikalui (išvykstant į kitus kraštus), 
sodalicija išduodavo narystės liudijimą; jį 
pateikęs asmuo galėjo dalyvauti bet kur 

Švč. M. Marijos Apsilankymo ir šv. Stanislovo 
Kostkos sodalicijos koplyčia Šv. Jono bažnyčioje 
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veikiančios sodalicijos gyvenime. Forma-
laus šalinimo iš sodalicijos vengta; papras-
tai nedrausmingųjų vardai buvo tiesiog iš-
kerpami arba išbraukiami iš narių knygos.

Sodalicijų veikla: asmeninis 
maldingumas, viešas kultas, 

artimo meilės darbai
Sodalicijos nariai turėjo pasižymėti 

intensyviu dvasiniu gyvenimu, kuris pir-
miausia reiškėsi tuo metu dažnos – bent 
kartą per mėnesį bei didžiųjų švenčių pro-
gomis atliekamos – išpažinties ir Komuni-
jos praktika; sodalicijos vyresnieji turėjo 
eiti išpažinties ne rečiau kaip kas 15 die-
nų. Taip pat sodalicijos 
nariui buvo privaloma 
kasdienė ryto ir vakaro 
malda: ryte – mąstymas 
arba tiesiog malda, va-
kare – sąžinės tyrimas. 
Kiekvieną sekmadienį 
ir šventadienį sodali-
cijos nariai privalėjo 
dalyvauti susirinkime – 
apie valandą trukusiuo-
se dvasiniuose pokal-
biuose arba pratybose.

Sodalicijose buvo 
visuotinai paplitęs kei-
timasis mėnesio glo-
bėjais (patronais), į Jė-
zaus Draugiją atneštas 
jos trečiojo generolo šv. 
Pranciškaus Borgijos. 
Mėnesio pabaigoje kiekvienas sodalicijos 
narys gaudavo lapelį su kokio nors šven-
tojo atvaizdu. Ateinantį mėnesį jis turėjo 
ypatingai sekti šio šventojo pavyzdžiu bei 
kliautis jo užtarimu. Lapelyje buvo nuro-
doma, kokia intencija reikėtų šį mėnesį 
melstis, kokią dorybę ypač praktikuoti ir 
kokią sentenciją nuodugniai apmąstyti. 

Maldingos praktikos dažniausiai būda-
vo viešos ir kolektyvinės, atliekamos soda-
licijos koplyčioje ar prie jos altoriaus. Kas-

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo ir Angelų sargų 
sodalicijos koplyčia bei Dievo 
Kūno brolijos koplyčia 
(viršuje) Šv. Jono bažnyčioje. 
Nuotraukos iš Vlado Drėmos 
knygos „Vilniaus šv. Jono  
bažnyčia“.
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dien mėgta kalbėti įvairias litanijas (Jėzaus 
Vardo, Švč. Mergelės Marijos) ir vainikėlius 
(Nekaltojo Prasidėjimo). Mergelės Marijos 
ir kitos pagrindinės sodalicijų šventės mi-
nėtos iškilmingai, rengiant Švč. Sakramento 
adoraciją. Anuomet itin populiari buvo pla-
kimosi praktika: ypatinga – apsivilkus ašu-
tines iškilmingų procesijų metu, arba įpras-
tinė – brolijos koplyčioje, pvz., gavėnios 
trečiadieniais ir penktadieniais. 

Gana dažnai sodalicijų nariams tekdavo 
dalyvauti ir įvairiomis progomis rengtose 
iškilmingose procesijose. Dalyvaujant to-
kiose eisenose, pasipuošus sodalicijos na-
rio rūbu ir su jos atributais, buvo ne vien 
pasirodoma visuomenei, bet ir kviečiama 
prisidėti, sekti sodalicijos narių pavyzdžiu. 

Dažna buvo ir kolektyvinės sodalici-
jų piligrimystės praktika. Kasmet liepos 
1–2 d., Marijos Apsilankymo šventės pro-
ga, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų sodali-
cija rengdavo piligriminę kelionę į Trakus 
prie stebuklingojo Marijos paveikslo. Kas 
mylią procesija stabteldavo trumpam poil-
siui ir dvasios tėvo konferencijai. Šią prak-
tiką XVII a. pradžioje epodėmis „Keturios 
Mergelės Marijos mylios“ įamžino garsu-
sis jėzuitų poetas Mikalojus Kazimieras 
Sarbievijus. Pirmosios stotelės vietoje Pa-
neriuose sodalicijos lėšomis 1674 m. iškilo 
kryžius, o pačioje XVIII a. pradžioje – mū-
rinė Nukryžiuotojo koplyčia, ir šiandien 
tebestovinti šalia Vilniaus–Kauno automa-
gistralės. 

Svarbus sodalicijos „veiklos laukas“ 
buvo viešas ir iškilmingas Dievo garbi-
nimas. Kiekviena sodalicija turėjo savo 
altorių (kartais – ir koplyčią), kurį įrengė, 
remontavo ir puošė savo lėšomis, iš narių 
mokesčių bei aukų. (Dvi Marijos sodalicijų 
koplyčios – Švč. Mergelės Marijos Apsi-
lankymo (Media) ir Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo (Minima) – iki šiol 
išliko Vilniaus šv. Jono bažnyčioje.) Be to, 
sukauptos lėšos buvo skiriamos susirinki-

mų patalpai, sodalicijos laidojimo kriptai, 
liturginiams reikmenims (vynui, arnotui, 
mišiolui) bei liturgijos papuošimui (mu-
zikai ir apšvietimui – lempoms, deglams, 
žvakėms). Ilgainiui išradingi studentai pra-
simanė, kaip pagausinti savo sodalicijos pa-
jamas – bičiuliams (dažniausiai buvusiems 
sodalicijos nariams) pradėta siuntinėti mė-
nesio globėjų atvaizdus bei pašventintas 
grabnyčias; atsidėkodami jie atsilygindavo 
aukomis sodalicijai. 

Tradicinė artimo meilės praktika buvo 
špitolių (prieglaudų) ir kalėjimų lankymas, 
ten patarnaujant ligoniams bei kaliniams. 
Vilniaus kolegijos sodalicijos drauge su 
savo dvasios tėvu gavėnios penktadie-
niais lankydavo Antakalnio, Bonifratrų ir 
Šv. Stepono špitoles. Ten plaudavo kojas 
jų įnamiams, juos vaišindavo, dėstydavo 
jiems katekizmą, taip pat švarindavo špi-
tolės patalpas ir palikdavo piniginę auką. 
Įvairiose sodalicijose laikytasi ir praktikos 
Didįjį ketvirtadienį plauti kojas dvylikai 
vargšų bei juos vaišinti. 

Be tradicinių, būta ir sodalicijų inicia-
tyva atsiradusių praktikų. 1609 m. nema-
ža Vilniaus kolegijos sodalicijos narių per 
adventą apsiėmė atlikti gerų darbų; surašę 
ant lapelių, pasiūlymus įteikė savo prefek-
tui; kai kurie turimais ištekliais pasidalijo 
su stokojančiais mokiniais. 1683 m., trūks-
tant lietuvių kalbą mokančių jėzuitų klieri-
kų, nemaža žmonių, suplūdusių į Šv. Jono 
bažnyčią, sodalicijos nariai padėjo pasi-
rengti sakramentams.

Kitos jėzuitiškos pasauliečių 
bendruomenės

Jėzuitų ryšys su pasauliečių bendruo-
menėmis XVII–XVIII a. neapsiribojo Ma-
rijos sodalicijų institutu. 1648 m. Draugijos 
generolas Vincentas Caraffa Jėzaus Vardo 
(Il Gesù) bažnyčioje Romoje įsteigė Geros 
mirties broliją. Kadangi Marijos sodalicijas 
paprastai sudarė vyrai, ši brolija telkė dau-
giausia moteris. XVIII a. Geros mirties bro-
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lija paplito Lietuvos jėzuitų provincijoje –  
buvo įsteigta Naugarduke (1709 m.), Vil-
niuje (Šv. Kazimiero bažnyčioje, 1719 m.), 
Pinske (1726 m.), Ilūkstėje (tarp 1727 m. 
ir 1748 m.), Minske (1732 m.), Slanime 
(1747 m.), Vitebske (1771 m.), Polocke. 

XVIII a. prie jėzuitų bažnyčių Lietuvoje 
pradėtos burti Jėzaus Širdies brolijos (Višty-
tyje, Kražiuose 1744 m., Gardine 1763 m., 
Pašiaušėje 1769 m.) tapo pirmosiomis vė-
liau išpopuliarėjusio maldingumo Švč. Jė-
zaus Širdžiai skleidėjomis. Taip pat XVIII a.  
jėzuitai steigė Dievo Apvaizdos brolijas 
(Mstislavlyje, Slanime, Vitebske, Kaune, 
Polocke, Minske). Atrodo, Lietuvoje veikė 
ir Šv. Aloyzo Gonzagos brolija abiejų ly-
čių katalikams, popiežiaus Benedikto XIV 
patvirtinta 1748 m.; jos reikmėms 1753 m. 
Vilniuje išleista knyga-maldynas. 

Kai kurios pasauliečių bendruomenės 
Lietuvoje buvo suburtos jėzuitų asmeni-
ne iniciatyva. 1573 m. Petro Skargos rū-
pesčiu Vilniaus kolegijoje pradėjo veikti 
Kristaus Kūno brolija (vėliau įsteigta ir 
Nesvyžiuje). Jos nariai, vyrai ir moterys, 
ypač puoselėjo eucharistinį maldingumą, 
adoruodami Švč. Sakramentą, dalyvauda-
mi eucharistinėse procesijose ir lydėdami 
Švč. Sakramentą pas ligonį nešantį kunigą; 
šios brolijos maldingumo tradicijas iki šiol 
liudija Švč. Sakramento koplyčia Šv. Jono 
bažnyčioje. Vilniuje ir Nesvyžiuje veiku-

sios Gailestingumo brolijos iš savo narių 
suaukotų pinigų šelpė vargstančiuosius, 
ypač kraičio stokojančias ir dėl to ištekėti 
negalinčias merginas.

 1624–1625 m. maro metu t. Jono Jak- 
navičiaus ir kitų asmenų iniciatyva Vil-
niuje įsteigta Šv. Juozapo Arimatiečio ir 
Nikodemo miestiečių brolija ėmėsi rinkti 
iš gatvių vargšus ir ligonius, juos slaugyti 
špitolėje, parengti mirčiai ir deramai pa-
laidoti; iš šios brolijos iniciatyvos išaugo  
Šv. Juozapo ir Nikodemo špitolė bei pa-
rapinė bažnyčia, skirta Aušros Vartų prie-
miesčio gyventojams. Šv. Martyno brolija, 
nuo 1630 m. veikusi prie Šv. Ignaco baž-
nyčios Vilniuje, telkė miesto vokiečių ka-
talikų bendruomenę; jos nariams Lietuvos 
provincijos jėzuitai nuolat teikė parapinius 
patarnavimus – krikštijo, tuokė ir laidojo.

1773 m., popiežiui uždarius Jėzaus 
Draugiją, nutrūko ir Marijos sodalicijų 
bei kitų prie Jėzaus Draugijos įstaigų gy-
vavusių pasauliečių brolijų veikla. Mari-
jos sodalicijos trumpam buvo atgijusios  
XX a. – atsikūrusiose ir tarp dviejų pasau-
linių karų gyvavusiose Vilniaus ir Kauno 
jėzuitų gimnazijose. Šiandien jų veiklos 
tradicijas tęsia Krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų sodalicijos pastatyta 
Nukryžiuotojo koplyčia Paneriuose, šalia senojo 
kelio į Kauną. T. S. Kazėno nuotr. 
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Insbruko universiteto teologijos profe-
sorius ir mano mokslinio darbo vadovas  
t. Lotharas Liesas, SJ, yra sakęs, kad šian-
dien didžioji Vakarų pasaulio nuodėmė yra 
individualizmas – įsitikinimas, kad savo 
gyvenimą žmogus gali tvarkyti vienas 
pats. Pats gali rūpintis savimi, o jei ištik-
tas ligos arba senatvėje nebepajėgs, juo 
pasirūpins anoniminė socialinės apsaugos 
sistema. Todėl, kol esi pajėgus ir sveikas, 
tau gali nerūpėti šalia esantys žmonės – nei 
silpnesni, nei stipresni už tave, – tau pakan-
ka tiktai savęs. Tačiau ar iš tikrųjų žmogui 
pakanka vien savęs, ar būdamas vienas jis 
gali visapusiškai skleistis ir būti laimingas, 
ar tuomet žmogus apskritai gali realizuoti 
savo kilniausią pašaukimą – mylėti? Ar iš 
tikrųjų gali pakakti vien anoniminių rūpy-
bos tarnybų pagalbos, ar žmogui nereikia 
kito žmogaus nuoširdumo ir meilės, ar iš 
tikrųjų nereikia bendruomenės? 

Kadangi bendruomenės samprata pa-
mažu grįžta į viešąją erdvę, šis terminas 
vartojamas vis dažniau. Jau girdime apie 
kaimo ar miestelio, apie mokyklos ar pa-
rapijos bendruomenes. Neatsitiktinai pa-
minėjau, kad ši samprata grįžta. Vyresni 
žmonės prisimena, kad dar ne taip seniai 
girdėdavome: kolūkio, fabriko kolektyvas. 
Mat žodis „kolektyvas“ geriau nei „bend- 
ruomenė“ tiko tarybinio žmogaus mąsty-
mui, gyvenimui ir aplinkai. Viena vertus, 
kolektyve daug kas atrodė bendra: turtas, 
tikslai, ideologija, antra vertus, atskiras 
tokio kolektyvo narys kaip asmuo nebuvo 
svarbus ir galėjo jaustis tik menku didelės 
mašinos sraigteliu, kuriam susidėvėjus bus 
pakeistas nauju. 

Filosofas ir politikos apžvalgininkas 
Kęstutis Girnius posovietinę mūsų visuo-
menės ir Bažnyčios padėtį aiškina remda-
masis visuomeninio kapitalo teorija. Vi-
suomeninis kapitalas – tai visuomeninių 
ryšių ir žmonių sąsajų visuma. Jis apima 
visa, kas stiprina tarpusavio ryšius bei ta-
patybės pojūtį ir sutelkia visuomenę bend- 
ram tikslui, kas ugdo sąmoningumą, didi-
na pasitikėjimą vienas kitu... Straipsnyje 
„Katalikų Bažnyčia Lietuvoje pokomu-
nistinių permainų procesuose pasauliečio 
žvilgsniu“ Kęstutis Girnius teigia, kad vie-
na iš didžiausių žalų, kurias mums padarė 
sovietinė – ateistinė sistema kaip tik ir yra 
didžiosios šio visuomeninio kapitalo dalies 
sunaikinimas. Uždraudusi beveik visas or-
ganizacijas ir prievartine kolektyvizacija 
sunaikinusi kaimų ir miestelių bendruo-
menes, totalitarinė sistema sugebėjo pa-
siekti, kad ir dalyvavimas pamaldose taptų 
privačia pavienių asmenų veikla. Taip šis 
režimas sunaikino ir didumą katalikiškos 
bendruomenės visuomeninio kapitalo.

Šiandien dėkojame Dievui, kad gyve-
name laisvoje šalyje ir žmonės gali bur-
tis į bendruomenes, būti jų nariai, dalytis 
atsakomybe, siekti panašių tikslų ir jausti 
glaudesnį asmeninį ryšį vieni su kitais. So-
ciologai iš esmės sutaria, kad žmogus yra 
sociali būtybė, jam reikia kitų ne vien dėl 

Tikëjimo gyvenimas

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Vien savęs 
nepakanka
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biologinio išgyvenimo. Jam reikia bendra-
vimo, reikia kito, su kuriuo galėtų dalytis, 
džiaugtis, mylėti, apskritai suvokti save. 
Jam reikia bendruomenės. Tačiau, antra 
vertus, dar vis jaučiame, kaip nelengva 
ugdyti bendruomeniškumą, tarpusavio pa-
sitikėjimą ir atsakomybę... Kitaip tariant, 
jaučiame, kad to „visuomeninio kapitalo“ 
mums dar labai stinga.

Koinonija – tai lietuviško žodžio „bend- 
ruomenė“ graikiškas atitikmuo. Šis antiki-
nės teisinės srities terminas taikytas žmo-
nių grupei, įgijusiai ką nors bendra, pvz., 
susidėję pinigų, žmonės nusiperka žemės 
sklypą. Taip kiekvienas tampa to sklypo 
dalininku, įgyja dalį bendrame gėryje su 
teisėmis ir įsipareigojimais. Tačiau įvyksta 
ir dar kai kas – tarp tų žmonių užsimezga 
ypatingas ryšys. Atsiranda pareiga prižiū-
rėti savo žemės dalį, kad neužželtų piktžo-
lėmis ir neterštų kaimyno lauko. Jei atsi-
tiktų taip, kad kuris nors žmogus apleistų 
savo dirvą, kiti pasidomės, gal jis serga 
ir jam reikia padėti... Taip atsiranda soli-
darumas. Galime prisiminti ir dar ne taip 
seniai Lietuvos kaimuose gyvavusį gražų 
paprotį neatlygintinai talkinti vieni kitiems 
atliekant sunkesnius ūkio darbus. Toks 
bendravimas, be abejo, didina tarpusavio 
pasitikėjimą, stiprina bendruomenę, ugdo 
jos savimonę.

Kyla klausimas: o kaip yra krikščioniui? 
Ar jis gali vienas pats puoselėti savo santykį 
su Dievu, ar jam būtinai reikia kitų – tikėji-
mo bendruomenės? Kam išvis jam reikalin-
ga bendruomenė ir bažnytinės struktūros su 
savo reikalavimais ir taisyklėmis?..

Plėtodamasi krikščionybė perėmė 
graikišką žodį „koinonija“, nes jis gerai 
tiko krikščionių tapatybei išreikšti. Visi 
krikščionys per krikštą turi dalį Kristuje, 
per jį susiję ir tarpusavyje. Galima saky-
ti, kad krikščionių tarpusavio bendrystė 
kyla iš bendrumo su Kristumi, o jos iš-
raiška – konkreti bendruomenė. Iš tokių 
bendruomenių – vietos Bažnyčių – ir su-
sideda Visuotinė, arba Katalikų Bažnyčia.

Bendras tikėjimas ir ryšys su Jėzu-
mi Kristumi yra pirmasis ir svarbiausias 
krikščionių bendruomenės saitas. Žinoma, 
šis ryšys yra asmeninis, tačiau drauge ir 
visuomeninis, nes apie Jėzų žmogus suži-
no, neretai ir jį sutinka kaip tik bendruo-
menėje. Kad žmogaus individualumas ir 
bendruomeniškumas neatsiejami, plėto-
damas apaštalo Pauliaus mintį, Thomas 
Mertonas knygoje „Nė vienas žmogus nėra 
sala“ rašo: „Kiekvienas žmogus – tai dalis 
manęs, nes aš esu žmonijos dalis ir narys. 
Kiekvienas krikščionis yra mano kūno da-
lis, nes mes esame Kristaus nariai. Tai, ką 
aš darau, darau jiems ir su jais. Tai, ką jie 
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daro, daroma ir manyje, ir man, aš irgi tai 
darau. Tačiau visi mes esame atsakingi už 
savo paties dalį.“ 

Apie krikščionio visuomeniškumą ir 
Bažnyčios ryšį su Jėzaus skelbtąja Dievo 
karalyste knygoje „Toks yra mūsų tikėji-
mas“ rašo Luisas Gonzalezas-Carvajalas. 
Alfredo Loisy teiginį: „Jėzus skelbė Die-
vo karalystę, o atėjo Bažnyčia“, jis aiški-
na taip: Jėzus paskelbė Dievo karalystę, 
o (kol kas/jau) atėjo Bažnyčia, kuri, anot 
Vatikano II susirinkimo, yra „šios kara-
lystės daigas ir pradžia žemėje“. Bažnyčia 
vadinama Dievo tauta, kurios esmė ir mi-
sija glaudžiai siejasi. Šio susirinkimo do-
kumentuose skaitome: „Tautų šviesa yra 
Kristus, [...] Bažnyčia Kristuje yra tarsi sak- 
ramentas arba artimos jungties su Dievu 
ir visos žmonių giminės vienybės ženklas 
bei įrankis“ (Lumen Gentium, 1). Visi Kris-
tų tikintys buriasi į bendruomenes, o visos 
bendruomenės kartu sudaro Dievo tautą. 
Taigi krikščionių bendruomenė savo misiją 
vykdo tada, kai gyvena kaip žmonių vieny-
bės ženklas ir įrankis. Žodis „įrankis“ čia 
labai svarbus. Jis parodo, kad Dievo meilė 
ir tarpusavio vienybė krikščionių bendruo-
menėje turi būti patiriama jau dabar, – nors 
dar netobulai, tačiau autentiškai ir konkre-
čiai. Vienas pats krikščionis negalėtų gerai 
vykdyti savo misijos, o Luisas Gonzale-
zas-Carvajalas tiesiog sako, kad „vienišas 
krikščionis – ne krikščionis“.

Bažnyčioje pažymint Kunigų metus 
kartais atrodė, kad didesnis dėmesys skiria-
mas tarnaujamajai įšventintųjų kunigystei. 
Tačiau iš tiesų tai proga prisiminti, kad sak- 
ramentinė kunigystė yra pašaukta tarnauti ir 
padėti skleistis žmonėms, kurie krikštu yra 
priėmę bendrąją kunigystę. Taigi, mums 
reikia vieniems kitų, nes visi kartu esame 
pašaukti kurti atvirą krikščionių bendruo-
menę, kurioje kiekvienas yra reikalingas ir 
svarbus, kurioje kartu stengiamės gyventi 
savo tikėjimu ir įgyvendinti savo pašauki-
mą – būti žmonių vienybės ir Dievo meilės 
ženklu bei įrankiu. 

2010-ųjų pavasaris
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Krikščionių bendruomenė – tai as-
menų su savomis taisyklėmis tikro-
vė, gyvasis kūnas, kuris, būdamas 
Jėzuje, yra pasaulyje, kad paliudytų 
Evangelijos žinią.
                                                              

         Benediktas XVI
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Buvusioje Kauno jėzuitų gimnazijoje, 
kuri tuo metu vadinosi 9-ąja, paskutiniais 
metais mūsų klasėje mokėsi 16-ka moki-
nių, iš kurių 5 tapo kunigais. Turbūt tai jė-
zuito t. Karolio Garucko maldų nuopelnas, 
nes mūsų klase jis ypač rūpinosi. 1944 m., 
mums baigus gimnaziją, į seminariją įsto-
jo Vladislovas Michelevičius, vėliau tapęs 
vyskupu, Jonas Lauriūnas ir Vytautas Rū-
kas išvažiavo į jėzuitų naujokyną, kitais 
metais į naujokyną įstojau ir aš. Klasės 
draugas Kazimieras Dambrauskas užtruko 
Vilkaviškio vyskupijoje, kuri nuo Lietuvos 
buvo atskirta fronto, tad į Pagryžuvį atvyko 
vėliau, bet paskutinėje gimnazijos klasėje 
jau žinojome, kad jis žada būti jėzuitas. 

Jėzuitų vienuoliją pasirinkti mane la-
biausiai, ko gero, paskatino pažintis su  
t. K. Garucku. Jis mus traukė ir kaip patri-
otas, nors veikė atsargiai, mat vokiečių lai-
kais grįžo iš Vakarų Europos, slapta perėjęs 
sieną padedant Karaliaučiaus jėzuitams. 
Atvykęs į gimnaziją sakė, kad kurį laiką 
gyveno savo tėviškėje prie Ramygalos. 

1947 m., davus pirmuosius įžadus, iš 

Pagryžuvio mane atkėlė į Vilnių. Tapau  
Šv. Kazimiero bažnyčios vargonininko pa-
dėjėju. Vargonai buvo dideli, tad jo reikėjo. 
Tais metais Pagryžuvyje paskutinį kartą 
dar priėmė naujokus – vėliau naujokynas 
buvo uždarytas. Gruodžio mėnesį perkėlė į 
Dūkšto mietelio bažnyčią, kurioje kurį lai-
ką dirbo t. Aleksandras Markaitis, SJ. 

1948 m. rudenį įstojau į seminariją. Ka-
dangi seminarijos pastatai buvo atimti, tuo 
metu ji veikė jėzuitų vienuolyno patalpose. 
Ten studijavome metus, gyvenau ketvirta-
jame aukšte, kur dabar įsikūrę vyresnio am-
žiaus jėzuitai. Paskaitos vykdavo bažnyčio-
je ar kitose patalpose. Valdžiai vienuolyną 
uždarius, seminarija persikėlė į arkivysku-
pijos kuriją, o klierikai gyveno profesorių 
namelyje. Po metų atėmė ir kurijos pastatą, 
ir profesorių namelį. Tuomet jau kėlėmės 
į Švč. Trejybės bažnyčią ir saleziečių vie-
nuolyną, kur seminarija veikia iki šiol. 

Mano tėvas dirbo vairuotoju, nuo pat 
1918 m. vežiojo visus ministrus pirminin-
kus. 1944 m. tėvai persikėlė į Vilnių. Tė-
vas buvo sąžiningas darbuotojas, jį gerbė ir  

Tvirtai laikytis 
ir nepasiduoti

T. Donatas Valiukonis, SJ
65 metai Jėzaus Draugijoje

Švenčiant Kunigų metus, ne vienas Lietuvos provincijos jėzuitas 
minėjo ir asmenines, kunigystės ar buvimo Jėzaus Draugijoje sukaktis. 
Ta proga keletą paprašėme prisiminti, kas juos kunigystėje džiugino 
labiausiai, kas buvo sunkiausia ir su kokiais iššūkiais teko susidurti.
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M. Gedvilas, ir M. Šumauskas. Bet kartą 
tėvelis atvyko į seminariją ir pasakė, kad jį 
grasina išmesti iš darbo, remdamiesi, kad 
tokio amžiaus – buvo per 60 metų – nebega-
lįs būti ministro pirmininko vairuotoju. At-
sakiau, kad vis tiek būsiu kunigu, kad savo 
sprendimo nekeisiu. Tad vėliau jis keletą 
metų vairavo prof. J. Balčikonio „Pobedą“. 

Šventimus gavau 1952 m. Kaip Vil-
niaus arkivyskupijos kunigą, mane paskyrė 
į Eišiškes. Čia dirbau vikaru, pradėjau mo-
kytis lenkų kalbos, bet po trijų mėnesių per-
kėlė į Ignaliną. Aptarnaudavau ir Vidiškes 
už 5 km, kur prieš tai buvo dirbęs t. Romu-
aldas Blažys, SJ. Važiuodavau dviračiu tris 
kartus per savaitę žiemą vasarą. Taip dirbau 
trejus metus. Nusilpo sveikata. Kartą ku-
rijoje ieškojo kunigo į Kazitiškį, kur buvo 
dirbęs t. Jonas Kukta, SJ. Pasisiūliau aš. O 
ten gyvenimo sąlygos – dar prastenės! Pas-
kui mane perkėlė į Vilniaus Kalvarijų baž-
nyčią vikaru. Čia ateidavo vis daugiau lie-
tuviškai kalbančių žmonių, buvo lankomos 
kalvarijos, reikėjo lietuviškai kalbančio 
kunigo. Buvau paskirtas, kad įvesčiau lie-
tuviškas pamaldas ir joms vadovaučiau. Po 
ketverių metų prasidėjo Vilniaus valymas: 
vysk. Julijoną Steponavičių – lauk; anuo-
met Jėzaus Draugijai priklausęs t. Juozas 
Urbonas dirbo Aušros Vartuose, ir jį – lauk; 
dar keletą energingesnių kunigų, tarp jų ir 
mane, – lauk. Iš Vilniaus 1961 m. iškėlė į 
Kalesninkus. Po dvejų metų perkėlė į Adu-
tiškį vikaru, kur išbuvau metus. Prieš mane 
čia dirbo t. K. Garuckas, SJ. 

Vyskupo neturėjome beveik 30 metų, 
ir tai kunigaujant buvo sunkiausia, nes iš 
vyskupijos valdytojų nedaug galėjome ti-
kėtis. Kunigai buvo pasimetę, tarp jų stigo 
vienybės. Tokiu atveju ir iš tikinčiųjų nėra 
ko laukti. Vysk. J. Steponavičių toliau lan-
kėme Žagarėje, nes jautėme, kad jis gali 
pamokyti, kaip kunigas turi elgtis. Be to, 
mes su kun. Algimantu Keina nuolat siun-
tėme raštus į Maskvą, rinkome parašus, 
kad vyskupas ištremtas neteisėtai. Daugu-

ma kunigų pasirašydavo. Vyskupas savo 
autoritetą Bažnyčioje išlaikė, valdytojams 
kartais ir griežtai nurodydavo, kaip reaguo-
ti į valdžios veiksmus. Bet palaikydamas 
ryšius su ištremtu vyskupu, suprantama, 
geros parapijos tikėtis negalėjau.

Tad taip ir atsitiko – mane iškėlė į Gai-
dę, itin atokią mažytę parapiją. Nuo pagrin-
dinio kelio – 20 km. (5–7 km nuo Gaidės – 
atominė elektrinė.) Parapijiečiams sakiau, 
kad jie turės kunigą, jeigu lankys bažnyčią. 
Žmonės tai suprato. Bažnyčią lankė, nors 
parapijai priklausę kaimai buvo už 5–6 km. 
Net ir persikėlę į Visaginą, kai kurie tebe-
lanko Gaidės bažnyčią. 

Su jėzuitais ryšiai buvo menki, pri-
klausė nuo to, kas kur dirbo. Aš netoliese 
turėjau t. R. Blažį. Pas jį tiesiai einant pės-
čiomis buvo 12–15 km, o važiuoti reikėjo 
daugiau kaip 40 km. Kai politinė padėtis 
šiek tiek pagerėjo, susitikdavome pas t. Jo-
ną Kuktą Palūšėje, pas t. Karolį Garucką 
Ceikiniuose, pas t. Alfonsą Petronį Kal-
tanėnuose. Atvykdavo t. Jonas Lauriūnas, 
kartais iš Panevėžio vyskupijos atsivežda-
vau t. Juozapą Giedraitį. Pas tuometinį pro-
vincijolą t. Joną Danylą keletą kartų buvau 
Stirniuose, dažniau aplankydavau Bijutiš-
kyje. Važiuodami pas jį automobilį palik-
davome atokiau nuo klebonijos. Pvz., kai  
t. Sigitas Tamkevičius ar kiti pas t. J. Dany-
lą keliaudavo autobusu, apie 3 km eidavo 
visai nuo kito vieškelio per mišką, kad kas 
neatkreiptų dėmesio. Stengdavomės jam 
nepakenkti. 

Ilgesniam laikui išvykti į rekolekcijas 
negalėdavau, nes dirbau atokiose parapi-
jose, arti nebuvo kunigų, kurie būtų galėję 
pavaduoti. Tad neturėjau galimybės palikti 
savo bažnyčios, ir nelabai norėdavau. Kai 
ji nuošalioje vietoje, nesaugu. Jėzuitišką 
dvasią daugiausia palaikydavau skaityda-
mas dvasinę literatūrą. 

Pradėjus statyti atominę elektrinę, iš 
aplinkinių kaimų iškėlė žmones, nebe-
buvo prasmės Gaidėje laikyti kunigą, ir 
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mane perkėlė į Paberžę prie Vilniaus, kur 
dirbau 8 metus. Bet pradėjo silpti širdis ir 
akys, teko ruoštis operacijai. Vysk. J. Ste-
ponavičius nurodė klebonavimo Paberžėje 
atsisakyti. Pradžioje Vilniuje gyvenau pri-
vačiai. Po akių operacijos tuometinis val-
dytojas Algirdas Gutauskas niekur manęs 
nebekėlė. Dar dirbdamas Vilniuje, 1960 m.  
buvau paskirtas į bažnytinį teismą. Sugrį-
žus į sostinę, apie 1988 m. vėl pakvietė į 
teismą. Vėliau – Sąjūdis, dideli pasikei-
timai... Buvau įtrauktas į Šv. Kazimiero 
bažnyčios atgavimo komisiją. Pamažėle 
pradėjo burtis jėzuitai, provincijolu pasky-
rė t. Joną Borutą. Jis atsikvietė t. Antaną 
Gražulį, kad toliau rūpintųsi bažnyčios 
atgavimu ir remontu. Tuomet jau buvo at-
gauta Katedra, ir jėzuitus – Joną Borutą, 
Kastytį Matulionį, Antaną Gražulį, mane –  
vyskupas sukvietė ten. Gal po metų Šv. Ra-
polo bažnyčioje prireikė vikaro, kalbančio 
lietuviškai ir lenkiškai, tad pasiūlė man. Ir 
likau čia 20-čiai metų. Prieš dvejus metus 
tapau rezidentu. Visą laiką dirbau ir baž-
nytiniame teisme, iš kur taip pat prieš porą 
metų atleido. 

Atvykęs į Vilnių, apsigyvenau privačiai 

ir iki šiol gyvenu atskirai. Kraustytis į jė-
zuitų namus poreikio nebuvo, nes Šv. Ka-
zimiero bažnyčioje kunigų netrūksta, o aš 
turiu nuolatinį darbą parapijoje. 

Iš viso klebonu dirbau apie 30 metų. 
Daugiausia džiaugsmo patirdavau tose pa-
rapijose, kur žmonės suprato savo katali-
kiškus uždavinius. Tuomet ir pats daugiau 
energijos savo darbui įgaudavau. Problemų 
jame, žinoma, netrūko ir kiekvieną reikė-
davo spręsti atskirai. Kad pasakytum taip 
arba ne, nuolat turi kovoti, tvirtai laikytis 
didžiųjų Bažnyčios mokytojų nurodymų, 
nenusivilti ir nepasiduoti. 

Žiūrint į šiandienos Bažnyčią, man 
nelabai patinka, kad steigiasi daug naujų 
vienuolijų ir maldingų grupelių. Jos labai 
išsibarsto. Ar nebūtų geriau kai kurias kon-
gregacijas sujungus? Juk turėdamos vos po 
kelis narius, jos nieko ypatinga nuveikti 
negali. Vis dėlto vienuolijų daugėja. Net 
iš užsienio atvykusiems, lietuvių kalbos 
nemokantiems kunigams ir broliams atsi-
randa čia vietos ir darbo. Tas labai gražu. 
Juk ir broliai jėzuitai dirba geroje dešimty-
je įvairių organizacijų, jas globoja. Reikia 
manyti, kad žmonės jais patenkinti.

Tapti 
„žmogumi  

kitiems“
Savo kelionėje kartais prieiname tokį 

momentą, kai dera sustoti, apsižvalgyti ir 
susimąstyti: kur esu? kiek nuėjau? kur toliau 
keliausiu? Kunigystės sukaktį galėtume lai-
kyti tokiu atskaitos tašku, kai tikrai verta pa-

sižiūrėti, iš kur atkeliauju ir kiek jau nuėjau, –  
o per 50 metų įveiktas gabalėlis kelio...

Apaštalas Paulius gražiai apibūdina 
save ir kitus Gerosios Naujienos skelbėjus: 
„Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir 

Gediminas Kijauskas, SJ
60 metų Jėzaus Draugijoje,
50 metų kunigystės
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Dievo slėpinių tvarkytojais. O iš tvarkytojų 
belieka reikalauti, kad būtų patikimi“ (1 Kor 
4, 1–2). Turėdami tokį Kristaus tarnų ir pa-
siuntinių įvaizdį galime teigti, kad kunigas 
nėra žmogus tik sau – jis tampa „žmogumi 
kitiems“. Tai prisimindami lengviau suvok-
sime, kas kunigystėje džiugiausia... 

Pasibaigus II pasauliniam karui, kartu 
su šeima atsidūriau Vokietijoje, prie Ham-
burgo. Tremtinių stovyklose steigėsi moky-
klos. Lankiau gimnaziją keliose vietose, gy-
venau bendrabutyje. 1949 m. rudenį į mūsų 
gimnaziją vadovauti rekolekcijoms atvyko 
jaunas kunigas jėzuitas Vaclovas Gutauskas. 
Susitikome pas mūsų gimnazijos kapelioną. 
Besikalbant t. Vaclovas manęs ir klausia: 
„Ką darysi baigęs mokslus?“ Atsakiau: 
„Norėčiau būti kunigu.“ Jis nusišypsojo ir 
paklausė: „Ar nenorėtum būti jėzuitu?“ Pa-
aiškinau, kad neturėjau progos susipažinti 
su jėzuitais. Netrukus jau vaikštinėjome su 
t. Vaclovu prie Baltijos jūros, klausiausi jo 
pasakojimų apie Jėzaus Draugiją ir jėzuitų 
veiklą pasaulyje... Gerai prisimenu, kaip jis 
pasakė: „Jei norėsi būti jėzuitu, reikės ilgai 
studijuoti, po gimnazijos – dar 15 metų!“ 
Bet tai manęs neišgąsdino. Priešingai, pa-
sakiau, kad norint darbuotis Dievo garbei 
mūsų laikais mokslas būtinai reikalingas. 

Šis susitikimas tapo visų mano kuni-
giškos tarnybos džiaugsmų versme. O jų 
buvo ir yra daug. Pats pašaukimas Jėzaus 
Draugijoje mane stebina ir nuolat primena 
Dievo dovanų didingumą ir gausą. Ne tik 
asmeniniame gyvenime, bet ir tų žmonių, 
su kuriais tenka susitikti. Nuolat patiriu 
jų nuoširdumą, imlumą ir atvirumą Vieš-
paties kvietimams. Džiugią patirtį liudija 
dalyvavusieji Dvasinių pratybų progra-
mose, kurioms JAV ir Kanadoje pradėjau 
vadovauti dar 1962 m., Belgijoje baigęs 
jėzuito studijas. Jaunas universiteto profe-
sorius atsiliepia: „Esu labai laimingas, kad 
turėjau progos atlikti tokias rekolekcijas.“ 
Kitas dalyvis prisipažįsta: „Kaip gera buvo 
bent trims dienoms ištrūkti iš pasaulio ru-
tinos... Tai tikra dvasinė atgaiva.“ Studento 

džiaugsmas po rekolekcijų: „Pradėjau labai 
gerai jaustis. Žmonės tapo tokie malonūs. 
Įdomu su jais pasikalbėti apie gyvenimo 
tikslą. Net dingo ankstesnė baimė su nepa-
žįstamais kalbėtis apie Dievą.“ Girdėdamas 
panašias mintis ne kartą patyriau vidinį 
džiugesį, kaip nuostabiai Dievo malonė pa-
liečia žmonių širdis, supratau, kad Dvasinės 
pratybos yra išganinga priemonė kovoje už 
kilniuosius idealus. Tokios patirtys kelia 
mumyse ne tik džiaugsmą, bet ir ryžtą nau-
jiems užmojams, kuriems mus kviečia pats 
Kristus: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir 
taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu 
būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, 
kol tai išsipildys!“ (Lk 12, 49–50)

Užsitęsusi sovietinė okupacija Tėvy-
nėje mus, dirbusius laisvuose kraštuose, 
įpareigojo rūpintis ne tik savo išlikimu, bet 
ir tautos rytojumi, remti jos laisvės siekį. 
Kilo gyvybinis poreikis ugdyti žmones –  
išeivijos ir Tėvynės kelrodžius. 1964 m. 
rugsėjo žurnale „Žvaigždė“ rašiau: „Sun-
kiuose bandymuose tauta tampa laimėtoja, 
jei kritišką valandą joje kyla tvirtų asme-
nybių, sugebančių jai tinkamai vadovauti. 
Šiandien tremtyje mes esame kritiškoje 
padėtyje. Pasigendame asmenybių, kurios 
stovėtų kitų priešakyje ir savo tvirta dva-
sia, aiškiai matydamos kelią, savo pas- 
tovumu sulaikytų nusiminimo, nevilties ir 
didelio dvasios blaškymosi srovę, nešančią 
mus į išnykimo jūrą.“ Šv. Ignaco Dvasinės 
pratybos, kurioms Bažnyčios ir žmonijos 
istorijoje išties teko nepaprastas vaidmuo –  
jau beveik penkis šimtų metų jos tarnauja 
kaip tikra vadovų mokykla – šiuo atveju 
buvo tikra Dievo Apvaizdos dovana...

Atliekant kunigo tarnystę teko patir-
ti daug sunkių išgyvenimų, tačiau visi jie 
buvo įveikiami padedant Aukščiausiajam 
bei pasitelkiant žmogiškąjį paveldą. Ir todėl 
negali būti vadinami sunkiausiais. Bet vie-
nas iš patirtų išgyvenimų išsiskyrė. Jį pava-
dinčiau sunkiausiu. Ir net skaudžiausiu. Jo 
dvasinė drama neturi mums, žmonėms, aiš-
kiai suvokiamos atomazgos... 
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Tai vyko kelerius paskutiniuosius ku-
nigo tarnystės metus Klivlende (JAV), kur 
35 metus ėjau klebono pareigas Dievo Mo-
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijoje. Nuo 
pat parapijos įsteigimo 1929 m. ji buvo 
lietuvių tautinė parapija, į kurią lietuvius 
jėzuitus darbuotis 1974 m. pakvietė vys-
kupas Jamesas A. Hickey, ilgainiui pakel-
tas kardinolu. Be manęs, parapijoje vienu 
ar kitu metu dirbo kunigai jėzuitai Leonas 
Zaremba ir Jonas Kidykas. 

Iki praeitų metų rudens Klivlende vei-
kė dvi lietuvių parapijos: senoji, Šv. Jurgio, 
miesto rajone, kur paskutiniu metu buvo 
likę labai mažai parapijiečių, ir daugelio 
vadinama naujoji – Dievo Motinos Nuo-
latinės Pagalbos parapija. (Jos veikla gana 
plačiai aprašyta praeitame žurnalo „Laiškai 
bičiuliams“ numeryje.) Dabartiniam vys-
kupui Richardui G. Lennonui pertvarkant 
vyskupiją, 52 iš 239 parapijų nuspręsta už-
daryti. Šis sprendimas palietė ir abi lietuvių 
parapijas. Jas uždarius ir sujungus į vieną, 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos pa-
rapijos bažnyčioje ir jai priklausančiuose 
pastatuose atidaryta nauja Šv. Kazimiero 
parapija. Įgyvendinus šį sprendimą buvo 
ir tebėra neramu, ar čia ir toliau išliks lie-
tuviška krikščioniško gyvenimo oazė, ar 

visi dvasiniai patarnavimai bus teikiami 
lietuvių kalba, ar toliau bus puoselėjamos 
lietuviškos tradicijos ir papročiai, kas itin 
svarbu naujai atvykstantiems žmonėms iš 
Lietuvos. Kelerius metus trukusi kelionė 
iki parapijos uždarymo atliekant kunigo 
tarnystę man buvo pati sunkiausia ir skau-
džiausia. 

Daugybę vadinamųjų iššūkių priimu 
kaip puikią progą atlikti tai, ką iš tiesų reikė-
jo padaryti. Vienas tokių buvo Dievo Moti-
nos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios pastato 
atnaujinimas pagal Vatikano II susirinkimo 
liturginius nutarimus. Juos įgyvendinant 
buvo svarbu pajusti bažnyčios architektū-
rinę ir kūrybinę „dvasią“ ir į ją darniai įpin-
ti naujoves. Nuostabiu būdu talkon mums 
atėjo originaliosios bažnyčios architekto 
Stasio Kudoko bendradarbis, architektas ir 
inžinierius Eduardas Kersnauskas, dirbęs 
kaip savanoris. Jis parengė bei vykdė visus 
atnaujinimo darbus, įnešdamas į švento-
vę daug lietuviškų akcentų bei lietuviams 
būdingo krikščioniško paveldo. Bažnyčioje 
atsirado keturių Lietuvos šventovių – Auš-
ros Vartų, Šiluvos, Pažaislio ir Žemaičių 
Kalvarijos – Dievo Motinos bareljefai, už 
altoriaus, lietuviškuose koplytstulpiuose –  
Rūpintojėlio ir šv. Kazimiero skulptūros, al-
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T. Gediminas Kijauskas pamokslauja iškilmingose Mišiose Šv. Kazimiero bažnyčioje 
š. m. balandžio 22 d., t. Stasiui Kazėnui duodant profeso įžadus.



27

Paðaukimas

Didžiausią džiaugsmą patyriau tada, kai 
vysk. Vincentas Sladkevičius Daugėliškyje 
mane slapta įšventino kunigu. Iš vakaro 
įšventino, o ryte motociklu vežiau jį į stotį. 
Buvo Šv. Onos diena, labai gražus anksty-
vas rytas. Toks malonus jausmas – aš, tik 
ką įšventintas kunigas, vežu už nugaros sė-
dintį vyskupą. Pasijutau, tarsi danguje bū-
čiau... Bet slapta įšventintas kunigauti ne-
galėjau – teko įsidarbinti medelyne. Tik po 
14 metų mane paskyrė į Ukrainą. (Plačiau 
apie tai rašyta žurnalo „Laiškai bičiuliams“ 
2007 m. rudens numeryje.) Tenykštė val-
džia siekė tik vieno – kad palaidočiau seną-
sias moteriškes ir išvažiuočiau. Pradžioje iš 
tiesų žmonių buvo nedaug – per didžiuo-
sius Šv. Onos atlaidus Komunijos atėjo per 
200 žmonių. Liūdnas vaizdas, žmoneliai 
labai suvargę... O paskutiniaisiais metais 

per atlaidus Komunijos ateidavo daugiau 
kaip 4 tūkst. žmonių. Tai ir yra didžiausias 
džiaugsmas – kad per 23 metus Ukrainoje 
nenumarinau tikėjimo. 

Dėl gausiai plūstančių tikinčiųjų kai 
kurių ten dirbusių kunigų buvau kaltina-
mas, kad savo metodais Bažnyčioje ugdau 
„naujus komunistus“. Mat neturėdamas 
kitos išeities buvau gavęs vyskupo leidimą 
kartais duoti bendrą išrišimą – juk vienam 
pačiam teko aptarnauti teritoriją 100 km 
spinduliu, kone vyskupiją. Šiuo metu joje 
veikia net 50 parapijų. Vienas ukrainietis 
kunigas pasakojo, kad ten iki šiol katalikų 
daugiausia. Ir labai palankūs stačiatikiai 
katalikams, dar nuo anų laikų. Lenkų ku-
nigai meldėsi ir su žmonėmis bendravo tik 
lenkiškai, o aš taip, kaip jie norėdavo – ir 
rusiškai, ir ukrainietiškai, ir lenkiškai. Ka-

Dievas žino, 
kur tave padėti...

toriaus priekyje – Kryžių kalno atvaizdas... 
Atnaujinimas vyko 1986–1987 m., minint 
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejų, 
tad žmonės noriai prisidėjo aukomis.

Tautinė parapija svetur turi ypatingą už-
duotį: čia žmonėms reikia teikti ne tik dva-
sinius patarnavimus, bet ir sudaryti sąlygas 
plėtoti tautinę bei kultūrinę veiklą, skatinti 
išlaikyti tradicinį maldingumą. Dėl to iš-
skirtinis vaidmuo tokioje parapijoje tenka 

įvairioms organizacijoms. Visų sutelktiniu 
įnašu ji pasidaro tarsi gyvas bičių avilys.

 Paprastai tautinės parapijos aptarnauja 
ir toje apylinkėje gyvenančius vietos tikin-
čiuosius. Nors mūsų parapijoje lietuviai su-
darė daugumą, patarnavimai buvo teikiami 
ir pamaldos vykdavo dviem kalbomis. Tad 
kunigo tarnystėje gilioji jo džiaugsmo vers-
mė ir kyla iš to, kad jis „visiems tampa vis-
kuo“ – žmogumi kitiems (žr. 1 Kor 9, 22).

T. Vytautas Merkys, SJ
50 metų kunigystės

Nuoširdžiai sveikiname t. Gediminą,  
birželio 29-ąją švenčiantį ir 80-ties metų jubiliejų!
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dangi buvau nešališkas jokiai tautybei, tai 
irgi traukė žmones, ir stačiatikių nenuteikė 
prieš mane.

Man atvykstant visi buvo informuo-
ti, kad atvažiuoja kažkoks banditas, kurio 
reikia saugotis. Ir kurį reikia saugoti – net 
grafikas buvo sudarytas mane sekti. Regist- 
ruodavo visus žmones, kurie pas mane lan-
kydavosi. Politinė įtampa buvo didžiulė –  
ligonius valdžia reikalaudavo lankyti tik 
pavieniui, o nuvažiavęs rasdavau ir šimtą 
žmonių belaukiant... Bet vėliau pradėjau 
gudrauti. Niekam nesakydavau, kur va-
žiuoju, ir nepasisakydavau, kada važiuosiu. 
O kai vietiniai sekliai nežinojo, ir valdžia 
žinojo mažiau. Tikinčiuosius Ukrainoje 
persekiojo dar smarkiau nei Lietuvoje. Ir 
paprastus žmones, neužimančius aukštų 
pareigų. Bet kai kurie būdavo labai drą-
sūs... Kunigui šiek tiek laisviau buvo per 
laidotuves. Šiaip kaimuose Mišių laikyti 
neleisdavo, o per laidotuves būdavo gali-
ma, tuomet žmonės ir išpažintį galėdavo 
atlikti. Nors šiaip kunigystė yra šviesus 
darbas, Ukrainoje vargino didelis krūvis. 
Vieną kartą dirbau tris paras be poilsio: 
Mišios, laidotuvės, klausykla, ligoniai... 
Nerviškai pradedi išsekti. 

Teko ir bažnyčios remontu, statybos 
darbais rūpintis. Kartą remontuojant baž-
nyčią vienas darbininkas nukrito iš didelio 
aukščio – išties stebuklas, kad ne tik liko 
gyvas, bet ir nesusižalojo. Žmonės meldė-
si, kad tie remontai gerai pavyktų, nes juos 
darėme slapta, o jeigu dar žmogus būtų žu-
vęs... Įsivaizduojate, kokie nemalonumai? 
Būtų priežastis ir bažnyčią uždaryti. 

Dabar 13 metų esu Kaune, bet čia jau 
kurortas. Pradžioje dirbau atstatant jėzuitų 
namus. Žinoma, aukodavau Mišias, vado-
vaudavau rekolekcijoms, bet po Ukrainos 
atrodė blankiai. Žmogus juk vertina pagal 
tai, kiek savo iniciatyvos ir pastangų įdeda, 
o čia esu tik pagalbininkas. 

Man, kaip kunigui, didžiausią pasiten-
kinimą teikia akimirkos, kai žmonės, ilgai 

nebuvę išpažinties, pagaliau ateina... Štai 
vienas įsiminęs atvejis. Ukrainoje, mieste, 
kuris dydžiu kaip Kaunas, Mišiose daly-
vaudavo viena pagyvenusi moteris. Kartą ji 
ir prašo: „Kai numirsiu, palaidokite mane.“ 
Pažadėjau, jei kas duos žinią, palaidoti. Po 
kurio laiko ateina vyriškis į bažnyčią ir sako, 
kad mama mirė, gal galėčiau atvažiuoti, bet 
naktį, kad niekas nematytų. Nuvažiuoju pas 
juos į namus, o ten pašarvota ta pati moteris, 
kuri manęs prašė palaidoti. Prisistatė 4 sū-
nūs ir dukra. Pasisakė, kad yra krikštyti, bet 
bažnyčios nelankė, gyvena be Santuokos 
sakramento. Mirštančiai mamai pasižadėjo, 
kad bažnyčios atžvilgiu savo gyvenimą su-
tvarkys, gal galėčiau jiems padėti. Tą naktį 
visi atliko išpažintį ir visų 5 porų santuokas 
palaiminau. Jaučiau didelę atsakomybę, bet 
ir didelį džiaugsmą. Kiek žinau, tie žmonės 
iki šiol nuoširdžiai tikintys...

Aš pats kasmet rekolekcijų važiuoda-
vau į Lietuvą, pasisakęs, kad vykstu gydy-
tis. Mane pavaduodavo kaimynas kunigas. 
Ne visais kunigais buvo galima pasitikėti, 
nes dauguma buvo užverbuoti. Anas kuni-
gas, laikams pagerėjus, tapo vyskupu. Juo 
aš pasitikėjau, bet jis manimi – nelabai. Juk 
buvo nuteiktas prieš mane. Kadangi dau-
guma kunigų buvo lenkai, jų posėdžiuose 
nedalyvaudavau, kad negalvotų, kad esu 
koks seklys. Bet būdavau jiems naudingas, 
nes sugebėdavau restauruoti kokią suski-
lusią statulėlę ar apsilaupiusį paveikslėlį –  
juk tuomet labai sunku būdavo religinių 
reikmenų gauti. Taip įgijau tam tikrą padė-
tį, su manimi pradėjo skaitytis. 

Dabar, laisvės sąlygomis, kunigai labai 
„nukunigėję“, tikintieji jiems nelabai rūpi. 
Pareigas atlieka, bet tikinčiųjų nebrangina. 
Ne visi, žinoma, bet tokių nemaža. Arba 
pamokslus sakydami daugiau savo žinias, 
erudiciją demonstruoja, o nesirūpina, kad 
žmonės suprastų. Šv. Jonas Marija Via-
nėjus yra sakęs, kad jam teko kalbėtis su 
velniu, ir šis labai gyręs tokius kunigus: 
„Jeigu visi taip kalbėtų, labai džiaugčiausi, 
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nes tuomet žmonės pradėtų man tarnauti.“ 
Juk iš tiesų, kai klausytojai nesudominami, 
jie pradeda ieškoti ko kito. Mano manymu, 
kunigui svarbu paprastumas ir kuklumas. 
Reikia stengtis patarnauti žmonėms, o da-
bar kunigai daugiau stengiasi save parodyti. 
Tai daroma ir turint tikslą – tuomet galima 
tikėtis paaukštinimo... 

Ukrainoje buvo paprasta publika. Inte-
ligentų pasitaikydavo, bet mažai, jie nesi-
viešindavo, kokį darbą dirba. Lietuvoje yra 
nuoširdžiai tikinčių inteligentų, jiems mo-
kytesnių pamokslų reikia, bet vien tuo rū-
pintis nederėtų. Čia visą laiką jaučiu dides-
nį atotrūkį tarp žmonių ir kunigo, jis labiau 
autonomiškas, o ten turėjo būti įsitraukęs į 
žmonių gyvenimą. 

Pvz., Arso klebonas nelabai mokytas 
buvo, o darė didelę įtaką, nes buvo gyvas ku-
nigas, atsidavęs žmonėms, bet pirmiausia –  
Dievui. O kai kunigas atsidavęs žmonėms, 
ir vien mokytiems, atsiranda atstumas. Jei 
yra atstumas, kunigo įtaka mažesnė. Ryšys 
su tikinčiaisiais turi būti tiesioginis. Žmo-
nės turi matyti, kad kunigas yra tarp jų. Dėl 
to aš ir sniegą apie namus kasu, ir šiukšles 
nušluoju. 

Galiu pasakyti ir kaip agrono-
mas: kunigas turi būti kaip gaidys 
tarp vištų. Kai tarp vištų yra gai-
dys, jos ramios, organizuotos. Gai-
dys vištas surenka, sušaukia, kokį 
slieką joms paduoda. O Lietuvoje 
kunigas tarp žmonių tarsi svečias. 
Jis žino, kas Klaipėdoje dedasi, kas 
Paryžiuje ar Berlyne, o kas jo pa-
rapijoje – ne visada. Arso klebonas 
iš savo parapijos neišvykdavo. Čia 
buvo jo širdis. Kam reikėdavo, pa-
tys atvažiuodavo šimtus kilometrų. 
Dabar kunigystė tapo vien tarny-
ba. Kunigas jau ir žiūri į laikrodį –  
gal reikia važiuoti į svečius ar kur 
kurortan pailsėti, ar kokią TV laidą 
žiūrėti. Jeigu patikrintum kunigus, 
pamatytum, kad vakarais jie pačias 

nekultūringiausias programas žiūri. Nesa-
kau, kad visi, bet tokių yra...

Dirbant Ukrainoje buvo svarbu nesu-
kompromituoti Bažnyčios – juk tave mato 
ir kitų tikėjimų, ne vien katalikų, atstovai. 
Kartais manęs klausdavo: kodėl tu taip 
dirbi? Sakydavau: esu lietuvis, o čia kitų 
tautybių žmonės, nenoriu Lietuvai pada-
ryti gėdos. Ypač ten, kur mažai kunigų, jie 
turi būti pavyzdiniai. Juk kai kurie žmonės 
apskritai kunigo nėra matę! Nebūtina jiems 
iškart apie Dievą kalbėti – geras pavyzdys 
ir liudijimas yra santūrus, padorus kunigo 
gyvenimas.

Kunigystę pasirinkau turėdamas tam 
tikrą intenciją. Kai dirbau mokykloje, mo-
kiniai ateidavo pasikalbėti. Labai nuošir-
džiai pasipasakodavo. Aš jiems kai ką pa-
tardavau, bet visada trūko galios išlaisvinti 
juos iš nuodėmių. Tuo tikslu ir į seminariją 
stojau – kad pirmiausia jaunimui padėčiau 
susitvarkyti dvasinį gyvenimą. O taip išėjo, 
kad su jaunimu nė dienos nedirbau. Žmo-
gaus mintis Dievas kitaip patvarko... Ir 
žmonėms nerekomenduoju ruoštis vienam 
ar kitam dalykui. Svarbu, kad būtum ištiki-
mas Dievui, o jis žinos, kur tave padėti...
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Vaikystėje į mano gimtąją Krinčino pa-
rapiją vadovauti rekolekcijoms kunigai at-
vykdavo arkliais. Juos reikėdavo kur nors 
palikti. O t. Pranciškus Masilionis, SJ, tur-
būt specialiai prašydavosi pas gausias šei-
mas, kad su jomis pabendrautų ir dvasiš-
kai sustiprintų. Kartą jis užsuko ir į mūsų 
namus. Taip užsimezgė pirmoji pažintis. 
Vėliau, nors gyveno už 25 km, Saločiuose, 
mūsų sode paprašė laikyti bites, o aš, būda-
mas 11–12 metų, tapau jo pagalbininku. 

Apie kunigystę svajojau nuo mažens, 
vėliau tas noras vis stiprėjo, nepaisant, 
kad mokykloje nuolat buvau baramas, jog 
lankau bažnyčią. Pradėjus mokytis Pasva-
lio vidurinėje mokykloje, pasivijo raštas iš 
Krinčino, kad esu labai religingas ir darau 
įtaką kitiems. Net mokyklos sienlaikraštyje 
buvau nupaišytas kaip vienuolis pranciško-
nas – susijuosęs virve, su tonzūra ir net su 
aureole... Kai atsisakiau stoti į komjauni-
mą, iš mokyklos pašalino. Ilgai teko kovoti 
už teisę mokytis toliau. Auklėtojas prasita-
rė, kad neleis baigti vidurinės, nes greičiau-
siai stosiu į Kunigų seminariją ir mokyklai 
užtrauksiu gėdą. Galiausiai baigęs 9 klases 
persikėliau į Kauną. Mokiausi S. Nėries 

vidurinėje mokykloje, kur visuomenės 
mokslą dėstė švietimo inspektorius Joffė. 
Jį, matyt, pasiekė charakteristika iš Pasva-
lio. Persekiojo mane, kaip sugebėjo, turėjau 
net Švietimo skyriuje pagalbos ieškoti...

 Apie savo ketinimą tapti kunigu t. Pran- 
ciškui Masilioniui prasitariau tik baigęs 
mokyklą. Būdamas pirmakursis klierikas 
nuvažiavęs pasisakiau, kad noriu būti ir 
vienuolis. Tėvelis nuolat kalbėdavo apie 
„visiškumą“: jeigu eini, eik iki galo, netru-
pink savęs, nedalyk. Nuolat pabrėždavo: 
jei esi kunigas, Dievui atsiduok visiškai. 
Man atrodė, kad būdamas tik dieceziniu 
kunigu nevisiškai galėsiu Dievui atsiduoti. 

Jėzuitų naujokyną, žinoma, teko atlikti 
slapta, o 30 dienų rekolekcijas – Smilgių 
bažnyčios bokšte, pasivaikščioti galėdavau 
tik sutemus. Seminarijoje daugelis spėlio-
jo, kad esu jėzuitas. 

Kunigystės pradžia – Panevėžio šv. Pet- 
ro ir Povilo bažnyčioje. Norėjosi išjudinti 
jaunimą, tad ieškojau, kaip juos sudominti 
Gerąja Naujiena. Bažnyčioje pradėjau de-
monstruoti skaidres, iliustruojančias Šven-
tąjį Raštą, Kristaus gyvenimą, jo kančią, 
ir jas komentuoti. Žmonės ėmė gausiai 

Kol tebesame 
tremtyje...

T. Algis Baniulis, SJ
40 metų Jėzaus Draugijoje
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rinktis į sekmadienio vakaro pamaldas, 
atvažiuodavo net iš aplinkinių parapijų. 
Ateidavo daug jaunimo ir vaikų, bažnyčia 
būdavo sausakimša. Kai Naujųjų metų su-
tikimą surengėme bažnyčioje – vėl žmonių 
prisirinko gausiai. Po septynerių metų bu-
vau perkeltas į Panevėžio katedrą. Vyskupą 
tikriausiai prispyrė valdžia, nes jis iš karto 
pasakė, kad katedroje „nebus jokių filmų“. 
Tačiau kleboną prišnekinome leisti aukoti 
šv. Mišias Naujųjų metų naktį. Žmonės vėl 
džiaugėsi ir dėkojo, o nuo vyskupo visi ku-
nigai gavome pylos. 

Po ketverių metų perkėlė į Pakruojį. 
Ten žmonės buvo labai įbauginti, vaikus 
bijojo leisti Pirmosios Komunijos, nes mi-
licininkas tiesiog iš bažnyčios išvesdavo. 
Reikėjo kaip nors šios parapijos žmones 
padrąsinti. Į Šv. Baltramiejaus atlaidus 
rugpjūčio pabaigoje pasikviečiau jauni-
mo chorus iš abiejų Panevėžio bažnyčių. 
Mano brolis, dirbęs vikaru Utenoje, atvyko 
su savo parapijos jaunimo choru ir muzi-
kantais – norėjome, kad žmonės matytų, 
jog nėra ko bijoti. Kadangi klebonijos ne-

turėjome – susispaudę gyvenome buvusio-
je lavoninėje – po Mišių pietauti teko lau-
ke. Uteniškiai balsingi, panevėžiečiai irgi, 
kai užtraukė... Kone visas Pakruojis apie 
šventorių susirinko. Paskui mus su vikaru 
kvietė pasiaiškinti į rajono Vykdomąjį ko-
mitetą, kodėl be valdžios leidimo organi-
zuojame jaunimo festivalius. Aš ir sakau: 
esu kilęs iš 9 vaikų šeimos. Broliai ir sese-
rys su savo vaikais atvažiavo, neturiu kur 
svečių priimti, tad stalus į lauką išsinešė-
me. Ir neturėjo ką atsakyti... Per Velykas 
pakviečiau pučiamųjų orkestrą – niekada 
bažnyčioje to negirdėję žmonės buvo suža-
vėti. O vaikų kiek pradėjo rinktis – per Mi-
šias sėdėdavo aplipę altorių, vos prasiskir-
davau kelią eidamas Komunijos dalyti...

1988 m. tapau Kauno kunigų semi-
narijos prefektu, vėliau vicerektoriumi ir 
rektoriumi – iš viso septyneri metai semi-
narijoje. Kartu – ir atgauta Nepriklauso-
mybė... Bažnyčiai ir vienuolijoms grąžino 
pastatus. Tapau ir Kauno jėzuitų gimnazi-
jos direktoriumi, ir Kauno šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčios rektoriumi, ir jėzuitų 

Iš dešinės: t. Algis Baniulis, br. Virgilijus Saulius, t. Vytautas Sadauskas, t. Lionginas Virbalas ir 
t. Aldonas Gudaitis Vilniaus jėzuitų namų kieme.
T. Vidmanto Šimkūno nuotr.



32

Paðaukimas

namų vyresniuoju. Paminklosaugininkai 
sakė, kad bažnyčią prikelsime geriausiu 
atveju per 10 metų. O aš mąsčiau, kad kitą-
met jau gerai būtų į ją įėjus. Prireikė poros 
metų, nes statybos ir valymo darbų buvo 
begalė – pirma reikėjo išgriauti bažnyčioje 
įrengtą pirtį, tualetus, išvežti šiukšles. Pro 
bažnyčios stogą matėsi dangus, nes palė-
pėje buvo įrengta šaudykla. 

Teko kviesti talkas. Kol žmonės dirba, 
aš bėgte į seminariją paskaitų. Skubėda-
mas atgal į statybas ar į gimnaziją, Rotu-
šės aikštėje bijodavau ką nors susitikti –  
neturėjau nė minutės laiko. Grįžęs greito-
mis tepdavau sumuštinius talkininkams. 
Žmonės noriai padėdavo, už ką jiems esu 
labai dėkingas.

Vėliau provincijolas paskyrė į Klaipė-
dą, mat Telšių vyskupas buvo pakvietęs 
jėzuitus vadovauti Šv. Juozapo Darbininko 
parapijai ir rūpintis naujos bažnyčios staty-
ba. Klaipėdos universitetas paprašė dėstyti. 
Po metų įsteigėme Katechetikos katedrą, 
kuriai teko vadovauti, bei neakivaizdinį 
Kauno katechetų mokyklos skyrių. Prie 
parapijos, padedant prel. E. Putrimui iš 
Kanados, buvo įsteigtas Dvasinės pagalbos 
jaunimui centras. Jis puikiai veikia iki šiol 
ir žinomas ne tik Lietuvoje. 

Kadangi visų darbų nebepajėgėme ap-
rėpti, iš Klaipėdos jėzuitai nusprendė iš-
vykti. Persikėlus į Vilnių buvau paskirtas 
provincijos ekonomu, vėliau – ir Šv. Jonų 
bažnyčios rektoriumi. Teko rūpintis Šv. Ka- 
zimiero bažnyčios remontu, o po to eiti 
bažnyčios rektoriaus pareigas. 2005 m. 
kardinolas paprašė padirbėti Vilniaus pe-
dagoginio universiteto Tikybos katedroje, 
kurioje dirbu iki šiol.

Kunigo darbo iškart nesimato. Statybi-
ninkas padėjo plytą, ir namas jau paaugo, 
o kunigo darbo vaisiai kartais pasirodo ne-
greitai. Džiugiausia buvo, kai teko žmones 
burti, jų tikėjimą žadinti ir juos pačius drą-
sinti. Pvz., Pakruojyje dirbau tik pusantrų 
metų, bet nemažai padaryta – pastatėme 

naują kleboniją, remontavome bažnyčią, 
ir tai labai suartino su parapijiečiais. Pra-
nešus, kad turiu išvykti dirbti į Kauną, 
bažnyčioje žmonės raudojo balsu kaip per 
laidotuves. Tuomet pamatai, kad ne tuščiai 
buvo dirbta, kad esi reikalingas. Maloniai 
prisimenu ir metus, praleistus Panevėžy-
je ar Klaipėdoje. Išvykstant iš Klaipėdos, 
žmonės pyko, kad jėzuitai atsisako parapi-
jos. Tuomet teko aiškinti, kad ne prie atski-
rų kunigų jie turi prisirišti, o prie Dievo –  
išvykdami jo neišsivežame. 

Iššūkių kunigui tikrai netrūksta. Pvz., 
jei kuri moteris su tavimi elgiasi provokuo-
jamai, ne visada gali suprasti, ar tai daro dėl 
savo silpnumo, ar turi piktų kėslų – anuo-
met sovietų saugumas ir tokius metodus 
prieš kunigus naudojo. Arba spaudoje pa-
sirodęs mane šmeižiantis straipsnis. Nors 
vėliau buvo išspausdintas paneigimas, bet 
jį perskaitė ne visi. Tuo metu palaikė tiktai 
mintis, kad Kristus irgi nekaltai kentėjo pa-
tyčias, o rinkdamasis Kristaus sekėjo kelią 
pasirenki ir tai, kas jame ištinka. Be to, pa-
laikė ir žmonės – skambino, siuntė žinutes. 
Po to rašinio tarsi naujų jėgų įgijau. Sunku-
mai dažnai dar labiau sustiprina. 

Kai kurie pakruojiečiai ar klaipėdiškiai 
iki šiol skambina, rašo, aplanko. Tačiau pa-
skutiniu metu, dirbant Šv. Jonų ar Šv. Ka- 
zimiero bažnyčiose, artimesni ryšiai su 
žmonėmis mezgasi sunkiau. Anksčiau tur-
būt pati mano jaunystė juos traukdavo...

Kiek kunigystėje padeda tai, kad esu 
jėzuitas? Kai dar buvau vikaras, irgi tekda-
vo gyventi nedidelėse bendruomenėlėse su 
kitais kunigais. Dabar kitaip – visi vienuo-
liai, mūsų bendras tikslas, bet esame skir-
tingi, skirtingai auklėti, skirtingas mokyk- 
las praėję. Stengiuosi tuos skirtingumus 
priimti. Kaip darželyje visos gėlės gražios, 
taip bendruomenėje žmonės. Nors kartais 
ir vienuolynuose tenka nuryti karčią piliu-
lę. Gyvenimas – ne rojus, visi esame trem-
tyje, bet drąsina viltis, kad danguje visų 
laukia geras ir gailestingas Tėvas. 
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Kunigo kelias

Kunigas. Juo žavėjausi jau ankstyvoje 
jaunystėje, nes gimtajame Pasvalio rajone 
dirbo ne vienas pavyzdingas kunigas. Pir-
miausia – visų pamiltas, Kriklinių tėveliu 
vadintas jėzuitas Pranciškus Masilionis. Jo 
meilė Kristui, paprastumas, pasiaukojantis 
darbas traukė visus. Bažnyčioje jis paste-
bėdavo kiekvieną žmogų, o pro jaunesnį 
nepraeidavo jo nepakalbinęs. Nors niekada 
neragino tapti kunigais, jo pavyzdys man ir 
anksčiau už mane kunigystę pasirinkusiam 
broliui Feliksui buvo lemiamas. 

Džiugino ir Krinčino kunigas Boles-
lovas Babrauskas, SJ, bei vėliau sutiktas 
kraštietis Antanas Šeškevičius, SJ, ir dau-
gelis kitų. Šie kunigai, jau iškeliavę pas 
Viešpatį, buvo tarsi švyturiai, vedę į kuni-
gystę. Tačiau į seminariją mane priėmė tik 
iš septinto karto. Jau buvau baigęs tris po-
grindžio kunigų seminarijos kursus. Čia ir 
apsisprendžiau tapti jėzuitu – norėjau visiš-
kai atsiduoti Dievui, be to, baigus pogrin-
džio seminariją, šventinti vyskupas galėjo 
tiktai kurios nors vienuolijos teikimu. Bet 
tik pasirinkęs Jėzaus Draugiją sužinojau, 
kad daug kunigų, su kuriais anksčiau bend- 
ravau, buvo jėzuitai.

Palaimingi buvo pirmieji kunigiškos 
tarnystės metai, pirmoji parapija, kuriai sa-
varankiškai vadovavau. Tenykščių žmonių 
nuoširdumas, pagalba įvairiuose darbuose, 
vaikai, vos telpantys prie altoriaus. Vėliau –  
besikurianti parapija prie jūros, statoma 
bažnyčia, žmonės, sekmadienį netelpantys 

į laikiną pastogę. Sakramentus priimančių-
jų gausybė, entuziastingo jaunimo grupės –  
džiaugsmas dangui ir žemei. Tuo metu ofi-
cialiai pradėta mokyti tikybos. Parapijoje –  
per 10 mokyklų, apie 30 pasiaukojusių mo-
kytojų. Kunigui gera, kai jis yra reikalin-
gas, kai gali save dalyti, neskaičiuodamas 
valandų ir savęs negailėdamas. Juk dažnai 
žmogui reikia paprasto nuoširdaus žodžio, 
draugiško rankos paspaudimo, o ne skam-
bių frazių. Prisimenu, kaip džiaugėsi vie-
nas jau žilstelėjęs bažnyčios patarnautojas: 
„Klebonas pasikvietė puodeliui arbatos 
prie savo stalo...“

Kelerius metus dirbau nuo seno vei-
kiančiose parapijose. Ten taip pat radau 
nuoširdžių žmonių, tyliai, pagarbiai my-
linčių Dievą ir savo bažnyčią. Džiaugiausi 
kiekvienu sutiktuoju, ar jis būtų krikštyti 
atneštas kūdikis, ar Ligonių patepimo lau-
kiantis senolis. Buvome tarsi viena didelė 
šeima. Iki šiol ilgiuosi tiesioginės kunigo 
tarnystės parapijoje...

Visada daug džiaugsmo teikia Dievo 
kūrinija: įsiminė kelionės po Karakumų 
dykumą, Kaukazą; turėjau džiaugsmingą 
progą su jaunais žmonėmis švęsti jų Pirmo-
sios Komunijos šventę, aukoti šv. Mišias 
po Viešpaties dangumi, ant granito uolos, 
iš už kalnų kylant saulei. Nenusakoma pa-
laima! Esu laimingas, pasirinkęs kunigys-
tę. Dėkoju Dievui ir tiems, kurie malda lydi 
kiekvieną kunigą, drauge ir mane... 

Kristaus sekėjas negali būti be kryžiaus, 

T. Ladislovas Baliūnas, SJ
25 metai Jėzaus Draugijoje



34

Paðaukimas

tačiau šioje kelionėje jis niekada nebūna 
vienas. Skaudina klystantys žmonės, tauta, 
nesuvokusi tikros laisvės, jaudina pasaulio 
katastrofos, bėgimas nuo naštos, kuria siū-
lo dalytis Kristus. 

Gal sunkoka bendrauti su mažiau 
pažįstamais, bet ledai greitai ištirpsta, 
žmonės netrunka priimti atvirumą ir ge-
ranoriškumą. Išrautas medis – ne daigas, 
sunkiau prigyja, taip ir žmogus. Jei iš es-
mės keičiasi aplinka, reikia daugiau laiko 
įaugti, išsiskleisti, suprasti, būti suprastam, 
jaustis reikalingam. Esu dirbęs ne vienoje 
parapijoje, ne kartą teko kraustytis. Kartais 
manęs klausia, ar nesunku šitaip? Atsisvei-
kinti su įprasta aplinka ir žmonėmis išties 
kartais nelengva, bet geriausia, kai sutinki 
su vyresniųjų sprendimais. Per kunigystės 
šventimus ir stodami į Draugiją pažadėjo-
me klusnumą – vadinasi, per juos veikia 
Dievo valia ir malonė...

Tarp Jėzaus bendražygių taip pat būta 
įvairaus būdo, patirties, charakterio žmo-
nių, ir apaštalams nebuvo lengva priimti 
vienam kitą, bet dėl Kristaus jie buvo pa-
kantūs vieni kitiems. Turime mokytis iš 
Viešpaties – esame Jo Draugija... Visas 
mūsų gyvenimas yra Dievo valios ieško-
jimas. Kaip gera, kad kartu visi bandome 
pajusti, ko Dievas šiandien laukia iš manęs, 
iš tavęs, iš kiekvieno mūsų... 

Sunkumai yra gyvenimo kasdienybė. 
Tačiau jie – ir puikios progos, skatinančios 
susikaupti, nuoširdžiau pasimelsti, pasitarti 
ir atsakingai spręsti. Sunkumai įveikiami, 
jei esi drauge su Dievu. Ypač per gavėnią 
kunigas turi būti tvirtas, nuolat žvelgti į 
Nukryžiuotąjį. Čia jo jėga, džiaugsmas, 
atrama, viltis...

Pirmuosius kunigystės žingsnius žen-
giau kartu su Atgimimu, Lietuvos prisikė-
limu. Augęs sovietinėje gūdumoje, staiga 
pasijunti kaip kalnų paukštis, paleistas iš 
narvo. Žmonių sugrįžimas į bažnyčią, su-
dužusių gyvenimų lipdymas, tėvų ir protė-
vių tradicijų atgaivinimas – visa tai mane 

džiugino. Tuomet uždegė trispalvė, Balti-
jos kelias... Virš klebonijos Šv. Antano at-
laidų dieną iškelta tuomet pirmoji tautiška, 
dabar jau valstybinė vėliava. Tai buvo nau-
ja, bet taip miela gražiame Dievo kampely-
je, Gegužinėje (Kaišiadorių r.). Daug naujo 
buvo ir neseniai susikūrusioje Klaipėdos 
šv. Juozapo Darbininko parapijoje, anuo-
met aptarnautoje jėzuitų. Vėliau – Biržai, 
evangelikų reformatų centras. Čia reikėjo 
daugiau supratingumo, pastangų ieškoti, 
kas mus, krikščionis, vienija. O kiek nuo-
širdaus tikėjimo teko patirti vėliau Kairių 
(Šiaulių r.) ir Kurų (Radviliškio r.) para-
pijose! Žmonės nuoširdžiai rūpinosi savo 
bažnyčia. Šių parapijų šventėse jutau, kad 
jie švenčia iš širdies, nuoširdžiai dėkodami 
Dievui. Teatlygina Viešpats iš savo dosnio-
sios saujos.

Kunigystė. Kunigų metai. Dėkodamas 
Aukščiausiajam už brangią kunigystės do-
vaną, kai kurias mintis ir išgyvenimus pa-
lieku vien jam. O visų jūsų noriu paprašyti: 
kalbėkite Dievui apie kunigus, melskitės 
už juos, kad jie turėtų Jo širdį... 
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Prisimenu, kaip būdamas antro kurso 
klierikas 1980 m. per Tris Karalius (buvo 
labai slidu!) važiavau į Bijutiškį pas jėzuitų 
provincijolą t. Joną Danylą pasikalbėti apie 
galimybę stoti į Draugiją. Kodėl traukė jė-
zuitai, sunku pasakyti. Turbūt taip Dievas 
mane kalbino. Žinoma, pirmiausia per ku-
nigus, su kuriais teko bendrauti, bet kad jie 
jėzuitai, sužinojau tik bendruose susitiki-
muose, kai pats juo tapau.

Tą pačią vasarą atlikau 30 dienų rekolek-
cijas, dalį pas t. Joną Lauriūną Kabeliuose, 
dalį pas t. Algį Baniulį Panevėžyje. Kitąmet –  
dar dviejų savaičių rekolekcijas Skapiškyje 
pas t. Juozapą Giedraitį – tai svarbiausios 
dvasinės patirtys naujokyne. 1982 m. per 
Žolinę Kybartų bažnyčioje vidurnaktį kartu 
su t. Sigitu Tamkevičiumi davėme įžadus. 
Jis – iškilmingus paskutiniuosius, aš – po 
naujokyno. Tuo metu jau buvau diakonas, 
po metų gavau kunigystės šventimus. 

Jėzaus Draugijoje kunigai duoda dvejo-
pus įžadus – klusnumo, neturto ir skaistumo, 
kaip ir visi vienuoliai (šie įžadai vadinami 
dvasinio koadjutoriaus), o dalis jėzuitų ir 
ketvirtąjį – profeso – ypatingo klusnumo 
popiežiui įžadą. Duodamas šį įžadą, jėzui- 
tas įsipareigoja vykti ten, kur siųs popiežius. 
Kad galėtum tinkamai į tai atsiliepti, būti-
na atitikti tam tikrus reikalavimus, dėl to 
manau, kad galimybė atnaujinant 1992 m.  
duotus koadjutoriaus įžadus š. m. balandžio 
22-ąją duoti dar ir profeso įžadą man su-
teikta kaip didelė malonė. 

Nors įžadų apeigos kuklios, po jų kai 
kurie pasakojo, jog labai stiprų įspūdį pa-
darė oficialus ir viešas įsipareigojimas, kad 
buvo labai svarbu išgirsti, kaip atsiliepiama 
į Dievo kvietimą. Po paskutiniųjų įžadų, 
išskyrus mano padėtį Draugijos vidaus gy-
venime, niekas iš esmės nepasikeitė, bet į 
šį pažadą Dievas iš tiesų atsiliepė, suteik-
damas dar daugiau vidinės laisvės. Naująjį 
potyrį turėsiu dar labiau apmąstyti, bet jį 
tikrai jaučiu. Manau, kad Šventosios Dva-
sios veikimą jautė visi, tą dieną kartu šventę 
Eucharistiją.

Per 27 kunigystės metus kaip vikaras, 
klebonas ar bažnyčios rektorius dirbau 11 
parapijų. Kad buvau ir vienuolis jėzuitas, 
pradžioje niekas oficialiai nežinojo, forma-
liai tai niekuo nepasireiškė, bet nuo pat ku-
nigystės pradžios man tai labai daug davė –  

Būti kunigu
man labai patinka

T. Stasys Kazėnas, SJ
30 metų Jėzaus Draugijoje
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jėzuitai ir sovietmečiu rengdavo rekolekci-
jas, dvasinis ugdymas vis tiek vyko. Pra-
sidėjus Atgimimui, turėjome labai daug 
paskaitų, kursų ir seminarų, kuriuos vesti 
provincijolų t. Jono Borutos ar t. Antano 
Saulaičio rūpesčiu atvykdavo jėzuitai iš 
užsienio. Įvairūs kursai daug kuo praturti-
no, daugelį dalykų papildė – niekur kitur to 
neišgirsi ir negausi. Prisimenu, viename se-
minare buvo kalbama apie jėzuito ugdymą. 
Ir vienas mūsų vyrėlesnio amžiaus jėzuitų 
brolių sako: aš visa tai žinau, tik nemoku 
moksliškai įvardyti, pateikti. Pranešėjas 
sutiko, kad iš tiesų mus visus vedė ta pati 
Šventoji Dvasia. Nors sovietinėje aplinkoje 
neturėjome galimybės rimtoms studijoms, 
bet Dievo Dvasia vis tiek mus ugdė. Ypač 
daug dvasinių dalykų gaudavome per reko-
lekcijas. Nežinau kaip, bet per įžadus, per 
rekolekcijas iš tiesų ateina Dievo malonės.

Kas kunigaujant buvo džiugiausia? Itin 
įsiminė kelionė į lietuvių tremčių vietas 
prie Laptevų jūros ir Vorkuton Atgimimo 
pradžioje. Tikrai neeilinis įvykis buvo po-
piežiaus Jono Pauliaus II sutikimas Kryžių 
kalne, priėmimas Šiaulių jėzuitų namuo-
se ir Šv. Ignaco bažnyčioje, kuri 1990 m. 
gruodį buvo grąžinta jėzuitams. Man teko 
rūpintis bažnyčios perėmimu ir tuo, kad iš 
Mažosios teatro salės ji vėl taptų maldos 
namais. Katalikiškos pradinės mokyklos 
Šiauliuose įsteigimas 1992 m. irgi būtų 
reikšmingas dalykas, bet gražiausia kuni-
gystėje – tai sutikti žmonės, jų parodytas 
pasitikėjimas, atsivėrimas, išlietas skaus-
mas, Dievo ilgesys ir sielų bendrystė, kai 
su vienu ar keletu žmonių gali tiesiog ty-
lomis sėdėti jausdamas ramybę bei pilna-
tvę. Prisimindamas savo kunigystę negaliu 
nepaminėti Gyvenimo ir tikėjimo instituto 
bendradarbių ar Krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės narių, su kuriais sieja ilga-
metė bendrystė. Pamažu mezgasi ryšiai su 
dalyvaujančiais Sutuoktinių savaitgalių ju-
dėjime ir Kanos šeimų bendruomene. 

Kunigas ne visada žino, kada Dievas 

per jį žmogui prabyla. Gal vienam įspūdį 
daro labai oficialus kunigas, kitam reikia, 
kad jis nuolat televizijos ekrane būtų re-
gimas, o koks nors žmogus ima ir prisipa-
žįsta, kad atsakymą į jį labiausiai tuomet 
kamavusius klausimus gavo matydamas, 
kaip kunigas basomis kojomis kamuolį 
po pievą su paaugliais vaiko... Vien savo 
buvimu tarp žmonių kunigas jiems liudija 
Dievą. O Dvasia kiekvieną veda vis kitaip. 

Kur žmonės, ten ir džiaugsmas, ir mei-
lė, ir konfliktai, ir neapykanta. Tai paliečia 
ir kunigą, kai negali atliepti į žmonių porei-
kius dėl savo ribotumo, dėl to, kad jų yra 
pernelyg daug, arba dėl to, kad ko nors tie-
siog nežinai, neišmanai. Sunku žmogui pa-
sakyti ne. Negali sakyti taip, bet kai sakai 
ne, neretai trūkinėja santykis. Tačiau žmo-
nės pripažįsta, kad tam tikras griežtumas, 
konkretus pastebėjimas, kas negerai ar ne-
teisinga, suteikia jiems aiškumo, nukreipia 
gera linkme. 

Kas yra iššūkiai, nežinau. Gal didžiau-
sias iššūkis, kad jausdamas labai didelį 
Dievo maloningumą, žmonių gerumą, pa-
laikymą, atlaidumą, priėmimą neįstengiu 
tinkamai atsiliepti, viso to pateisinti. Neži-
nau... Bet gyventi yra gera. Ir kunigu būti 
man labai patinka.
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Naujajame Testamente nereikia il-
gai ieškoti kritikos, nukreiptos prieš po-
litinį, ekonominį ir religinį Jėzaus laikų 
elitą. Jau evangelisto Luko atpasakota 
Jėzaus gimimo istorija kupina kritikos 
romėnų elitui, kurio siekį viešpatauti su-
trikdo vaikelio gimimas varganame Bet- 
liejaus tvartelyje (plg. Lk 2, 1–7). Kaip 
tik į tai ir sutelktas Jėzaus mokymas –  
besiartinančią Dievo karalystę jis skelbia 
kaip naują, antielitinį pasaulį. Mokydamas 
ir veikdamas, Jėzus radikaliai pakeičia nu-
sistovėjusias visuomenės normas, pagal 
kurias žmonės skirstomi į viešpataujančius 
ir prispaustuosius, vargšus ir turtinguosius, 
pamaldžiuosius ir nusidėjėlius. Jėzaus 
mokinių ginčai dėl rangų glaustai išspren-
džiami jo programiniu sakiniu: „Kas nori 
būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tar-
nas!“ (Mk 9, 35). Todėl norint sekti Jėzu-
mi reikia savanoriškai ir aiškiai atsisakyti 
troškimo siekti aukštesnės padėties, galios 
bei pripažinimo. Lyginant su tuometiniais 
visuomeniniais santykiais, Jėzaus sekėjų 
bendruomenė yra visiškai kitokia. 

Jėzaus aplinkoje iš tiesų formuojasi 
tai, kas primena elitą tiesiogine šio žo-

džio prasme (lot. electio – išrinkimas). Jo 
pasirinkti žmonės telkiasi apie mokytoją 
iš Nazareto, taip konfliktuodami su savo 
šeima ir visuomenės dauguma. Apie Jėzų 
susibūrusi vyrų ir moterų grupė pagal ano 
meto nuostatas turėjo būti vertinama gana 
negatyviai. Užuot bendravęs su išsilavinu-
siais žmonėmis, Jėzus pasirenka kaimiškų 
Galilėjos apylinkių žvejus, ūkininkus ir 
namų šeimininkes. Dauguma jo pasirink-
tųjų buvo neraštingi. Tiems žmonėms jis 
siūlo kitokį bendrabūvį, atitraukiantį juos 
nuo šeimos, bendrabūvį neturint nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir nuolatinių pajamų 
(plg. Mk 10, 17–31). 

Kreipimasis į mokinius: „Tarp jūsų ne-
turi taip būti“ (Mk 10, 43), taikliai atspindi 
tai, kokią bendruomenę buria Jėzaus, pa-
lyginti su visuomenės daugumos nuosta-
tomis. Dievo karalystė reikalauja iš naujo 
įvertinti nusistovėjusius santykius ir pa-
matyti pasaulį, paremtą kitokiomis nuosta-
tomis. Galingųjų, turtingųjų ar įtakingųjų 
vietas čia užima persekiojamieji, neturtin-
gieji ir nusidėjėliai. Tai liudija gausūs pa-
sakojimai bei antielitui skirti palaiminimai 
Kalno pamoksle (Mt 5, 2–12). Nepaisant 

Burkhard Hose

Kas nori būti 
pirmas...

Jėzus iš Nazareto ir naujasis 
Dievo karalystės elitas
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to, kad Evangelijos buvo užrašytos po 
Velykų ir turi ryškų kristologinį atspalvį, 
jų autoriai vis dėlto išsaugo prisiminimus 
apie žemiškąjį Jėzų iš Nazareto, turėju-
sį abejotiną reputaciją, aplinkinių laikytą 
ėdrūnu ir vyno gėrėju, muitininkų ir nusi-
dėjėlių draugu (plg. Mt 11, 19).

Tad gal ir nereikia stebėtis, kad Nau-
jojo Testamento tekstuose atsispindi iki 
II a. pradžios pirmųjų krikščionių bend- 
ruomenes veikusi įtampa dėl Jėzaus pa-
siūlyto alternatyvaus kelio. Savo įkurtą 
galatų krikščionių bendruomenę Paulius 
primygtinai ragina pripažinti, kad „nebėra 
nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei 
laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi 
jūs esate viena Kristuje!“ (Gal 3, 28). Ga-
lima manyti, kad šis raginimas paskatintas 
kai kuriose jo įkurtose bendruomenėse 
juntamo susiskaldymo pavojaus. 

Galiausiai Jėzaus žinia pasiekė ne tik 
vergus ir gavusius laisvę, ji palietė ir iš-
silavinusius bei turtingus žmones. Paulius 
nuolat kritikuoja jų siekį išsaugoti buvu-
sias privilegijas bei daryti įtaką naujoje 
bendruomenėje ir palaiko „silpnuosius“ 
(plg. 1 Kor 11, 17–22). Iš pastoracinių 
laiškų, rašytų II a. pradžioje, pastebime, 
kad dėl antikinės romėniškos helenistinės 
visuomenės, kurioje skleidėsi krikščionių 
bendruomenės, poveikio, senasis santykių 
modelis ir papročiai vėl atgyja.

Ankstyvosios krikščionijos rašytinis 
palikimas bei Pauliaus raštai išsaugojo 
mums naujojo elito, kuris ir turėtų da-
ryti įtaką plintančioje Dievo karalystėje, 
idėją. Šis elitas nesiremia išsilavinimu, 
sumanumu, turtu ar galia. Jis remiasi to-
kiomis vertybėmis kaip gailestingumas, 
teisingumas ir pasirengimas tarnauti. 
Kelias, kuriuo ėjo Jėzus, rinkdamas šį 
naująjį elitą, neatmetė silpnųjų, o skatino 
apsispręsti stipriuosius. 

Jesuiten 2007 / 2 
Iš vokiečių k. išvertė 

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kova su senuoju žmogumi 
ir jo geismais

Pirmoji mūsų dvasinė kova dažnai yra 
tai, ką šv. Paulius vadina susidūrimu su „se-
nuoju žmogumi ir jo geismais“ (žr. Rom 6, 
12). Tam, kad gimtų žmogus – naujas žmo-
gus Jėzuje Kristuje, „senąjį žmogų“ reikia 
numarinti. Krikščionių tradicijoje ši kova 
vadinama askeze. Žodis „askezė“ kilęs 
iš graikų kalbos veiksmažodžio „askeo“, 
nusakančio darbą amatininko, neapdorotą 
medžiagą paverčiančio naudingu daiktu, 
pvz., medžio pliauską – kirvio kotu. Aske-
zę praktikavo dar antikos išminčiai, vėliau 
jos laikėsi pirmieji vienuoliai, Dykumos 
Tėvai, atnešę ją į krikščionišką tradiciją. 
Kūno askezė – stokojant maisto (pasnin-
kas) ir miego, jausmų askezė – budriai 
saugant širdį, mąstymo askezė – discipli-
nuojant protinį darbą. Vienuoliai askezės 
laikėsi nuosaikiai, bet kitur jos samprata 
dažnai būdavo iškreipiama. Dėl to ji kal-
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Pernelyg greitai nepamirškime...
dvasinės kovos

tinta mazochizmu ir netgi dvasinės puiky-
bės skatinimu – noru „būti paties savęs ir 
pasaulio šeimininku“, trumpai tariant, noru 
būti atsakingam už tai, kas buvo laikoma 
„krikščioniška neuroze“. Tačiau dėl to ne-
turėtume atsisakyti būtinybės ugdyti save. 
Gal vertėtų kelti klausimą, ar kaip tik as-
kezės atsisakymas ir nenulėmė tam tikro 
mūsų dienų krikščionių trapumo.

Beje, šiandien kai kurios asketinės 
praktikos, pvz., pasninkas, vėl tampa ma-
dingos, jas skatina ypatingas domėjimasis 
Rytų dvasiniais judėjimais ar Naujojo Am-
žiaus pabrėžiamu žmogaus galių lavinimu. 
Tačiau krikščioniškos askezės esmė visai 
kita, ji – Prisikėlimo askezė. Vienintelis jos 
tikslas – išlaisvinti mumyse Dvasios polėkį, 
kad dvasinis žmogus, kuriuo tapti pašauk-
tas kiekvienas, galėtų augti. Tačiau kalbė-
dami apie Prisikėlimo žmogaus ugdymą ir 
Prisikėlimo pasaulio kūrimą nepamirškime 
ir mirties aspekto – mirties dėl gyvenimo 
pilnatvės.

Vienoje srityje askezė būtų ypač nau-
dinga. Tai – žmonių tarpusavio santykiai. 
Juk privalome nuolat kovoti su noru savin-
tis kitą, privalome mokytis priimti kitą po-
zityviai ir netgi nuolankiai (prisiminkime  
šv. Ignacą, raginusį visuomet būti pasiren-
gusiems pateisinti kito žmogaus mintį). 
Taigi, mąstant apie Prisikėlimą nusidriekia 
platus kovos laukas...

Kova su mirties valdžia
Kova, kad mumyse būtų išlaisvintas 

Prisikėlimo žmogus ir įvykdytas Karalys-
tės teisingumas, ne tik akivaizdžiai parodo 
mūsų silpnumą, bet veda į kur kas radika-
lesnį susidūrimą su tuo, ką šv. Paulius va-
dina „kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių 
tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis 
blogio jėgomis, gyvenančiomis dangaus 
aukštumose...“ (Ef 6, 12). Apie ką konkre-
čiai kalba apaštalas? Paprasčiausia būtų 
pasakyti, kad apie šėtoną ir jo angelus, nes 
Šventajame Rašte taip įasmeninamas blo-

Krikščionio gyvenimas yra kova. Kova mokantis iš Kristaus, drąsiai suti-
kusio priešą ir dykumoje, ir per visą savo misiją. Kova mokantis iš apaštalų –  
siunčiami kaip „avys tarp vilkų“, tamsos galybių akivaizdoje jie privalėjo elg-
tis kaip „šviesos vaikai“ (plg. Ef 5, 8). Tačiau ar tekstų, kuriuose Jėzus įspėja 
atėjęs nešti ne ramybės, bet kalavijo (plg. Mt 10, 35), nepraverčiame pernelyg 
greitai, nes kontrastas tarp jo skelbiamos ramybės ir konteksto, kuriame ji pri-
imama, pernelyg didelis. 

Šiuo rašiniu jėzuitas t. Michelis Rondet’as nesiima aptarti visų dvasinės 
kovos aspektų, mūsų dėmesį jis atkreipia tik į keletą iš jų.
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gis ir jo apraiškos. Blogio dvasią šv. Pau- 
lius apibūdina keletu vardų: „šėtonas, se-
noji gyvatė, melo tėvas, Belzebubas, Liuci-
feris, šio pasaulio kunigaikštis...“ Paprastai 
tas pats asmuo turi tik vieną vardą, o šiuo 
atveju mes susiduriame su daugialype, ne-
suvokiama tikrove, kuri, beje, visuomet pa-
sireiškia kaip naikinanti ir skaldanti... 

Mirties valdžia mums tarsi primetama. 
Ji nėra dieviška, nėra Dievo, kuris yra ge-
ras, kūrybinio sumanymo dalis. Kūriniją 
ji ištinka panašiai kaip nelaimingas atsiti-
kimas kelyje. Nepaliaujamai kuriantis pa- 
saulį Dievas atbaigti jį pavedė žmogui, ku-
riam ne kartą teko pasirinkti. Keletą kartų 
žmogus tai padarė ne pagal Dievo planą, 
ir šiandien šis pasirinkimas slegia žmoni-
ją. Tradicija tai vadina gimtąja nuodėme, 
o Jonas Paulius II kalba apie „nuodėmės 
struktūras“. Tai padeda suprasti, kad mes 
gimstame ir gyvename morališkai bei dva-
siškai užterštame pasaulyje – visuomenėje, 
kurios pusiausvyrą trikdo pernelyg didelė 
viešosios nuomonės įtaka, vien nauda pa-
remtos ekonominės struktūros, įsigalėjęs 
smurtas, socialinis susiskaldymas, nulem-
tas nelygiai paskirstyto gėrio... Kadangi 
šios galios mus pranoksta, dažnai pasijun-
tame bejėgiai. Norint prieš jas atsilaikyti, 
mums būtina pagalba. Nepamirškime: jau 
esame atpirkti, – bet kad pajėgtume priimti 
mums teikiamą išgelbėjimą, mūsų laisvei 
reikia aiškios atspirties. Jėzus mums paža-
dėjo pagalbą, kurią Paulius vadina „Dievo 
ginklais“ (žr. Mt 10, 19 ir Jn 14).

Dievo ginklai
Apie juos šv. Paulius, įkvėpimo aki-

vaizdžiai semdamasis iš gladiatorių kovų, 
kalba Laiške efeziečiams (6, 15). Norėčiau 
atkreipti dėmesį į keletą Dvasios ginklų, 
kurie, mano manymu, šiuo metu, kai tikė-
jimas susiduria su įvairiausiais sunkumais, 
abejingumu, patyčiomis (tikėti nemadinga), 
sumaištimi (visos religijos vienodai vertin-
gos), dviprasmiškumu (dvasinis gyvenimas 

įmanomas be Dievo), ypač praverstų. 
„Tiesos diržas.“ Įvaizdis stiprus. Diržas 

sutvirtina, padeda išstovėti. Bet apie ko-
kią tiesą kalbama? Juk gyvename „dalinių 
tiesų“ kupiname pasaulyje: susiduriame 
su mąstytojų, ekonomistų, istorikų, reli-
gijų tiesa... Kai kam abejonių kelia netgi 
krikščioniškosios tiesos hierarchija. Tačiau 
mums pamatinė tiesa yra Jėzus Kristus, ir 
kitos tiesos ieškoti nereikia. „Pas ką mes 
eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žo-
džius“ (Jn 6, 68). Ši tiesa, kaip ir mylimo 
asmens, kurio niekada negalime pažinti iki 
galo, buvimas mus nepaliauja maitinusi. Ši 
tiesa mus veda į Trejybinės istorijos pabai-
gą – mūsų prisikėlimą Kristuje.

„Tikėjimo skydas.“ Evangelistas Jonas, 
labiausiai pabrėžęs prieštaravimus, su ku-
riais susidūrė Jėzus, atskleidęs, kokią kovą 
jis turėjo kovoti visos savo misijos metu, 
tikėjimą pateikia kaip visas blogio galias 
įveikiančią laikyseną: „Kas tiki mane, –  
nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Kad 
ir koks tvirtas būtų tikėjimas, drauge jis ir 
ribotas, nes neduoda atsakymų į visus klau-
simus, tačiau tikėjimas suteikia tikrumą, 
kad esame Gyvenimo kelyje.

„Dvasios kalavijas, Dievo žodis.“ „Die-
vo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis 
už bet kokį dviašmenį kalaviją“ (Žyd 4, 
12). Jis padeda būti įžvalgiems, o šito su-
siduriant su įvairiais sudėtingais iššūkiais 
mums reikia labiausiai. Apie įžvalgą daug 
kalbama, bet, dėmesio! – tai ne žinios, kurių 
reikia įgyti, o malonė, kurią turime priimti. 
Jos šaltinis – Dievo Žodžio apmąstymas. 
Privalome būti taip „sugromuliavę“ Evan-
geliją, kad į visus dalykus iš karto galėtume 
pažvelgti „evangeliniu žvilgsniu“.

„Drąsos, aš nugalėjau pasaulį!“ Ši per-
galė pasiekta mums, ir tai primena Velykos. 
Priimkime ją apimti Dvasios, kuri taip pat 
mums duota. 

Vie Chrétienne, nr. 531, 2007
Iš prancūzų k. išvertė Kristina Rankelytė
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Kovo 13–14 d. Kauno jėzuitų namų sa-
lėje vyko Lietuvos krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės suvažiavimas. Jame daly-
vavo apie 80 bendruomenės narių bei tėvai 
jėzuitai: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro-
vincijolas Gintaras Vitkus, bendruomenės 
Bažnyčios asistentas Stasys Kazėnas, Algi-
mantas ir Aldonas Gudaičiai. Į suvažiavimą 
taip pat atvyko Pasaulio KG bendruomenės 
Bažnyčios viceasistentas t. Luke’as Rodri-
guesas, SJ, Europos KG bendruomenių ko-
ordinatorė Evelyne Maloret bei viešnios iš 
Latvijos KG bendruomenės.

Pasirengimą suvažiavimui lydėjo gera 
žinia: Lietuvos bendruomenę nutarta pri-
imti į Pasaulio krikščioniško gyvenimo 
bendruomenę! Tad susirinkome pirmiausia 
peržvelgti praėjusių malonės metų, padėko-
ti kadenciją baigusiai bendruomenės tarybai 
ir išrinkti naują, patvirtinti naujai redaguotą 
bendruomenės Statutą bei numatyti toles-
nio bendruomenės kelio gaires. Susirinko-
me įvertinti, kur ir kaip einame, pasitarti, 
kaip atpažinti kasdieniame gyvenime kartu 
su mumis keliaujantį Jėzų, kaip atverti šir-
dis jo gydančiam artumui. Kaip drąsiau at-
siliepti Dvasios vedimui ir paskatoms. 

...Šurmulys bylojo – mūsų daug. Šypse-
nos liudijo – mes savi ir mums gera kartu. 
Pasitinkantys žvilgsniai tvirtino – esi man 
svarbus. Klausimai: „Kaip gyveni? Kaip 
sekasi?“, užtikrino – tu man rūpi. 

Suvažiavimą praėjusių metų apžvalga 
pradėjusi bendruomenės tarybos pirminin-
kė Jūratė Stučinskaitė nuteikė optimistiš-
kai: šiuo metu bendruomenėje – 181 narys, 
o Lietuvoje susibūrusios net 23 bendruo-
menės grupelės: Vilniuje veikia 6, Kaune ir 
Panevėžyje – po 5, Šiauliuose – 4, Anykš-
čiuose – 2 ir 1 – Alytuje. Jūratė priminė, kad 
bendruomenei ypač svarbu laikytis keturių 
2003 m. Nairobyje vykusio Pasaulio ben-
druomenės suvažiavimo „raktinių žodžių“: 
atpažinti, siųsti, palaikyti ir įvertinti.

Dr. Liudas Jovaiša suvažiavimo daly-
vius supažindino su bendruomenės ištako-
mis Lietuvoje – XVI–XVIII a. veikusiomis 
Marijos sodalicijomis. (Apie tai skaitykite 
psl. 14–18.) Suvažiavime kalbėjęs Pasaulio 
KG bendruomenės Bažnyčios viceasisten-
tas t. Luke’as Rodriguesas pažymėjo, kad 
asmens priklausymas Bažnyčiai, jo ryšys 
su Dievu suvokiamas tik bendruomenėje 
ir per bendruomenę. „Priklausydamas gru-
pelei žmonių, kurie mane pažįsta, kuriems 
aš rūpiu, galiu patirti Bažnyčios ir paties 
Dievo rūpestį manimi“, – sakė svečias. 

Krikščioniško gyvenimo bendruomenė: 
kad Gyvenimo turėtume apsčiai...

Pasibaigus 
balsavimui, 
kadenciją 
baigusi 
bendruomenės 
taryba ir 
suvažiavimo 
svečiai sveikino 
naujai 
išrinktąją.
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Kaip ypač vertingą bendruomenės bruožą 
jis įvardijo narių ugdymą, naudojantis vi-
siems prieinamomis priemonėmis – dienos 
peržvalga, grupelių susirinkimais, Dvasi-
nėmis pratybomis, dvasiniu palydėjimu.  
T. Luke’as pabrėžė, kad priklausydami 
Kristui jau dalyvaujame jo misijoje. Tą 
misiją kiekvienas prisiima rinkdamasis Jį, 
o bendruomenė mus siunčia konkrečiam 
darbui ar tarnystei, atstovauti Kristui čia ir 
dabar, ten, kur esame. 

Europos KG bendruomenių koordina-
torė Evelyne Maloret praplėtė suvažiavimo 
dalyvių žvilgsnį į bendruomenės pašauki-
mą, pabrėždama, kad jis skleidžiasi tik per 
mūsų atvirumą ir įsitraukimą į bendruome-
nės gyvenimą. Kuo labiau įsitraukiu, tuo 
geriau suprantu savo pašaukimą, tuo dides-
nę galimybę jis turi skleistis. 

Jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus 
KG bendruomenę pavadino jėzuitų lobiu ir 
kvietė šį lobį atverti kitiems. Jis pasidžiau-
gė, kad bendruomenė, padėdama jėzuitams 
jų misijoje, atsiliepia į Bažnyčios poreikius. 
Provincijolas kvietė įsipareigoti dar konk- 
rečiau, įvardindamas svarbiausias sritis, 
tokias kaip akademinė sielovada, darbas su 
jaunimu, krikščioniškų šeimų ugdymas bei 
parama joms, Dvasinių pratybų sklaida. 

Po pietų suvažiavimo dalyviai pasiskirs-
tė į grupeles, kuriose dalijosi įžvalgomis, 
kilusiomis klausantis pranešėjų, bei sten-
gėsi sukonkretinti tolesnes bendruomenės 
veiklos gaires. Susipažinę su kandidatais 
į naująją bendruomenės tarybą rinkomės į 

Mišias Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčio-
je, o po jų džiaugėmės bendrystės vakaru. 

Sekmadienio rytą, išklausius bend- 
ruomenės tarybos pustrečių metų darbo 
ataskaitą, tapo dar aiškiau: stiprėjame. 
Bendruomenė ne tik plečiasi – jos nariai 
vadovauja Dvasinėms pratyboms, prisi- 
imamos naujos tarnystės, stiprėja ryšiai su 
Europos ir Pasaulio bendruomene. Drauge 
bręsta poreikis kurti regionų koordinatorių 
komandas, ugdyti vietos bendruomenių pa-
lydėtojus. Dėl to reikia raginti žmones tirti 
savo pašaukimą ir skatinti į jį atsiliepti, drą-
sinti vietos bendruomenes būti „matomas“ 
savo parapijose. 

Atėjus metui balsuoti, vienbalsiai pa-
tvirtinta nauja bendruomenės Statuto, 
kuriam jau buvo pritarta praėjusiame su-
važiavime, redakcija. Paskui, lydimi ben-
druomenės narių maldos, balsavome už 
žmones, atsiliepusius į bendruomenės pa-
sitikėjimą ir siuntimą jai tarnauti. Bendruo-
menės tarybos nariais išrinkti: Vilhelmina 
Kalinauskienė, Birutė Lukšaitė, Sigutė 
Martinkevičiūtė ir Albinas Gervė, tarybos 
pirmininke – Kristina Rankelytė.

Suvažiavimo dienų šurmulyje įžvel-
giau... gausą. Bendruomenėje išties gausu 
talentų ir dovanų. Taip pat gausu poreikių 
ir troškimų. Gera, kad dovanos, kuriomis 
dalijamės kviečiami ir skatinami Jėzaus, 
padeda patenkinti mūsų poreikius ir troški-
mus. Kad Gyvenimo turėtume apsčiai. 

Danguolė Janušienė

BENDRuoMENėS VASARoS RENGINIAI:

Birželio 24–26 d. – dviračių žygis Kaunas–Panevėžys–Lietuvos jaunimo dienos. 
Kreiptis į Albiną tel. 8 655 47658, el. p. galbinas@yahoo.de.

Birželio 28 – liepos 3 d. Pažaislyje vyks jaunimui skirtos ignaciškos rekolekcijos su 
socialine veikla „MAGIS“. Registracija tel. 8 659 10067, el. p. salvijajur@yahoo.com.

Nuo rugpjūčio 12 d. vakaro iki 15 d. popietės vyks bendruomenės narių ir bičiulių 
vasaros stovykla Tiltagaliuose. Registracija el. p. regina_juodvirsyte@yahoo.com.

Daugiau informacijos: http://www.kgbendruomene.lt



43

Tikëjimas ir gyvenimas

Mums, devyniems Lietuvos Krikščio-
niško gyvenimo bendruomenės nariams, 
gegužės 22–25 d. dalyvavusiems Prancū-
zijos KG bendruomenės nacionaliniame 
kongrese, ši žinia skambėjo daugeliu Sek- 
minių Dvasios pažadintų žodžių, judesių ir 
spalvų. Nevers mieste, kurį galima vadinti 
šv. Bernadetos miestu (Gailestingumo se-
serų vienuolyne ji praleido 12 paskutiniųjų 
gyvenimo metų, čia ilsisi jos palaikai), su-
sirinkusiųjų buvo per 3 tūkst. – pusė Pran-
cūzijos bendruomenės. 

„Pasakyk man, ką Viešpats dėl tavęs 
padarė?“ – pirmosios kongreso dienos 
tema kvietė susitikti kitą žmogų ir leistis jo 
keičiamam, priimti vienam kitą, atsiverti 
Gyvenimui, kurį Dievas teikia ir per mūsų 
brolius bei seses, puoselėti jį, kad neštų vai-
sių. Tai kelias į bendrumą, bendrystę, bend- 
ruomenę – ten, kur prisikėlęs Jėzus mūsų 
laukia ir leidžiasi būti atpažįstamas...

Itin palietė paprasta šv. Bernadetos 
žinia: ji matė Švč. Mergelę Mariją, kurią 
siuntė Jėzus, o ši ją siuntė į pasaulį, į kas-
dienį gyvenimą. Taip pat ir mes, žvelgdami 
į šv. Bernadetą, šv. Ignacą ar kitus šventuo-
sius, Jėzaus esame siunčiami į savo kas-
dienio gyvenimo misijas. Čia audžiamas 
mūsų šventumo rūbas... 

„Paraginti Dvasios leiskime Dievui at-
verti mums kelią“, – skatino antroji – Sek-
minių diena. Klausėme: kur Dvasia mus 
kviečia šiandien? Kokiai asmeninei, bend- 
rai, bendruomeninei, Bažnyčios misijai?

 „Tegul tavo taip būna taip“ – trečiosios 
dienos devizas įgavo konkrečią išraišką 
kongreso dalyvių apsisprendimuose: pri-
sidėti ugdant jaunimą, finansiškai paremti 
kurią nors vargstančią Afrikos regiono KG 
bendruomenę, stiprinti vietos bendruome-
nę, apsispręsti jai įsipareigoti.

Kristina Rankelytė

Pradžioje lydėjo nuostaba. Kad ir dėl to, 
kaip sklandžiai galima suorganizuoti tokį 
būrį žmonių. Bet po truputį pradėjo aiškė-
ti, kad tai, kas vyksta kongrese, yra laiko, 
maldos, ištikimybės, ieškojimo, sąmonin-
go apsisprendimo, atsivėrimo Dvasiai vai-
siai. Čia nuolat buvo minimos Dvasinės 
pratybos. Vieno regiono koordinatorius 
kalbėjo: „Bažnyčioje nėra pašaukimų kri-
zės, yra pašaukimo būti krikščioniu pasau-
lyje krizė. Ignaciškasis dvasingumas duoda 
puikias priemones, kaip būti krikščionimi 
pasaulyje. Todėl drįsčiau sakyti, kad tam 
tikra prasme be Dvasinių pratybų nėra 
išganymo.“ Kviesdamas rinktis paprastą 
gyvenimo būdą, Pasaulio KG bendruome-
nės viceasistentas t. Luke‘as Rodriguesas 
sakė, kad be pratybų patirties neįgausime 
ir pakankamai išminties atpažinti Dievą at-
stumtuosiuose. 

Birutė Lukšaitė

Tūkstantiniame žmonių būryje buvau 
lyg akmenėlis, – nors ir nedidelis, ne per 
daug stiprus, ne itin glotnus, bet sucemen-
tuotas su kitais Dievo stiprybe ir galintis 
glūdėti šventovės pamatuose su savo trū-
kumais ir mažumu... Išsivežiau kongrese 
išgirstą mintį: „Nė minutės nepaliausiu 
mylėti.“ Dabar, kitą valandą, trečią dieną, 
dešimtus metus ir visą gyvenimą...

Birutė Šinkūnienė

Prancūzijos Krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės kongreso žinia
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Ieškok ir rasi, nes GĖRIS – visur ir vi-
suose! Tai – mano draugės, a. a. Ramunės 
Kviklytės-Lukienės „mantra“, kurią ji siekė 
įgyvendinti savo šeimoje, bendraudama su 
draugais, visuomenėje. Ramunė, kaip reta, 
kiekviename sugebėjo įžvelgti tai, kas jame 
kilnu. Ji instinktyviai suvokė žmonių gali-
mybes, tarsi veidrodis atspindėdama mūsų 
gebėjimus ir dvasinį turtingumą. Kartą kal-
bėdamos su jos seserimis Danguole ir Rūta 
stebėjomės, kokia patraukli ji buvo, kaip 
lengvai gebėjo burti žmones ir kaip nuo-
širdžiai su jais bendraudavo. Draugystė jai 
buvo brangi dovana, o kiekvienas draugas –  
įdomus, vertas dėmesio. 

Ramunė gimė 
Kaune, jos tėveliai –  
ekonomistas bei ra-
šytojas Bronius ir 
gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja 
Bronė – Kvikliai. 
Baigiantis II pasau-
liniam karui, kaip 
nemaža dalis lietu-
vių, Ramunė su tė-

vais ir vyresne sesute Rūta pasitraukė į Vo-
kietiją. Šeima gyveno „dipukų“ stovyklose, 
kol 1949 m. išvyko į JAV. Čia gimė sesuo 
Danguolė. Pradžia buvo sunki, o „dipukų“ 
dalia varginga: visko stigo, svetima kalba, 
prastos gyvenimo sąlygos. Dar maža Ra-
munė išmoko svarbią pamoką: laimė – ne 
turtuose, o pačiame žmoguje.

Jau jaunystėje ją traukė lietuviška veik- 
la. Būdama gimnazistė įstojo į „Neries“ 
sporto klubą, kur žaidė tinklinį, buvo veikli 
„Nerijos jūrų“ skautų tunte, išrinkta Mari-
jos mergaičių gimnazijos „Rūtos“ klubo 
pirmininke.

Studijas pradėjo Ilinojaus universiteto 
Čikagos padalinyje, laikinai prisiglaudusia-
me Navy Pier prieplaukos pastate. Paskai-

tos vyko sandėlių patalpose. Kaip ir dau-
guma mūsų, per vasaros atostogas dirbo, 
padėdama tėvams sukaupti pinigų mokslui. 
Po dvejų metų Ramunė persikėlė į univer-
siteto centrą Champaign-Urbana mieste ir 
sėkmingai baigė sociologijos studijas. Stu-
dijuodama įstojo į akademinį skautų sąjūdį 
ir daug metų veikė jo valdyboje. Ramunė 
buvo II lietuvių jaunimo kongreso komiteto 
narė, sėkmingai surengė filatelijos ir spau-
dos parodą. Lietuvių spaudoje dažnai pasi-
rodydavo jos kūryba. Keletą metų redagavo 
žurnalą „Mūsų vytis“, kurį Vokietijoje pra-
dėjo leisti jos tėvelis Bronius Kviklys.

Sukūrusi šeimą su dailininku Vincu 
Luku susilaukė sūnaus Rimo bei dukrelės 
Dainos. Ir rūpindamasi šeima, Ramunė ras-
davo laiko visuomeninei veiklai. Vydūno 
jaunimo fondo pakviesta daug metų buvo 
tarybos arba valdybos narė bei Lietuvių 
fondo stipendijų skirstymo komiteto narė. 
Daug laiko atidavė, Maironio lituanistinė-
je mokykloje Lemonte dėstydama lietuvių 
kalbą jos nemokantiesiems. Taip pat mo-
kytojavo Dariaus ir Girėno bei Jaunimo 
centro lituanistinėse mokyklose Čikagoje. 
Buvę mokiniai prisimena, kokios įdomios 
ir turiningos buvo Ramunės pamokos. 

Jos humoro jausmas ir laki vaizduotė 
geriausiai atsiskleisdavo kūryboje – buvo 
nepakeičiama kupletų autorė. Tiek skautų 
stovyklose prie lau-
žo, tiek įvairiuose 
suvažiavimuose jie 
sulaukdavo publikos 
kvatojimo, audringų 
ovacijų, sukurdavo 
puikią nuotaiką. Be 
to, Ramunė labai mė- 
go lietuvių liaudies 
dainas. Ir linksmy-
bės, ir liūdesio aki-
mirką rasdavo tin-

Gėris neišsenka

Ramunė ir Vincas 
Lukai
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kamą dainą. Anot jos, liaudies dainos per 
amžius džiugino lietuvio širdį, ramino dū-
šią ir nevalia jų pamiršti. Tad visi draugai 
traukdavo dainą kartu su ja.

Ilgus metus Ramunė talkino Čikagoje 
įsikūrusiems lietuviams jėzuitams: rinko 
aukas, padėjo organizuoti renginius, atliko 
milžinišką darbą, versdama jėzuitų pokario 
metų prisiminimus į anglų kalbą. Ji žvel-
gė plačiau ir jėzuitų veikloje, ypač dirbant 
su jaunimu, matė didelę prasmę. Todėl 
nesikratė jokio darbo – tvarkė einamuo-
sius reikalus, prižiūrėjo apskaitą raštinėje, 
maloniai priiminėjo lankytojus ir svečius, 
vertėjavo, su šypsena atlikdama visa, kas 
reikalinga. Dėl išskirtinio darbštumo, ge-
bėjimo bendrauti ir dalytis džiaugsmu iki 
šiol šiltai prisimenama bendradarbių.

Ramunė gyveno per trumpai – Amžiny-
bėn iškeliavo sulaukusi 60 metų (2002 m. 
vasario 25 d.), bet savo gyvenimą ji sutelkė 
į vieną svarbų tikslą – tarnystę. Tarnystę 
Dievui, šeimai, draugams, tautai.

Puikiai suprasdama išsilavinimo svarbą, 
itin skatino jaunimą gerinti savo gyvenimą 
ir visuomenės padėtį nuolat šviečiantis bei 
tobulėjant. Ramunės ir Vinco vaikai taip pat 
baigė mokslus – sūnus Rimas tapo gydytoju 
neurologu, medicinos daktaru, duktė Daina 
įgijo pedagogikos magistro laipsnį. 

Gerbdama Ramunės atminimą ir itin 
vertindama pažangų jėzuitų švietimą bei 
tikslus – lavinti Lietuvos jaunimą inte-
lektualiai ir dvasiškai, ugdyti aktyvias ir 
nesavanaudiškai visuomenei tarnauti pasi-
rengusias asmenybes, – šeima nori padėti 
siekti mokslo Lietuvos jaunuoliams. Dėl 
to kartu su dr. Žibute Zaparackaite įsteigė 
Ramunės Kviklytės-Lukienės stipendi-
ją Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniams, 
taip naująją lietuvių kartą skatinant rengtis 
dirbti Lietuvai, kurti geresnę jos ateitį. 

2009–2010 mokslo metais jau įteiktos 
pirmosios stipendijos dviem Kauno gimna-
zistėms. Kviečiame visus draugus ir pažįs-
tamus prisidėti prie šio projekto Ramunei 
atminti.

 Aukas siųsti adresu: 
Baltic Jesuits, 1380 Castlewood Dr., Le-

mont, Illinois 60439 (Jesuit Fathers Baltic 
Project, memo: Ramunės Kviklytės-Lukie-
nės stipendija). 

Danguolė Bielskienė

Ramunė Kviklytė-Lukienė 

Draugystė

Tegul draugystė būna kaip medis,
kuris laikui bėgant
auga ir stiprėja,
kuris leidžia vis gilesnes šaknis 
ir lengviau pakelia
audras ir sunkumus.
Tegul draugystė būna
kaip medis,
kuris žmogui teikia pavėsį
ir ramumą.
Tegul draugystė būna kaip medis,
kurio sėklos skrenda po pasaulį,
nešdamos pavasario žiedus,
vasaros žalumą,
rudens auksą 
ir žiemos deimantus.
Tegul draugystė būna
kaip medis,
kuris keičiasi,
bet visada išlieka...
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Gegužės 9-ąją šv. Mišio-
mis Kauno šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčioje bei Pal. 
J. Matulaičio misijoje Le-
monte paminėtos Kauno 
jėzuitų gimnazijos absolven-
to Nerio Šimkus pirmosios 
mirties metinės. N. Šimkus 
mirė JAV, kur po karo gy-
veno, nesulaukęs savo 90-
mečio jubiliejaus. Lietuvos 
Prezidento dekretu buvo ap-
dovanotas Kariuomenės kū- 
rėjų savanorių medaliu, ku-
riuo labai didžiavosi.

2006 m. rudenį lankydamasis Lietuvo-
je, jis pasirašė savo tėvų sodybos su dide-
liu sodu Kaune, Bitininkų gatvėje, dova-
nojimo Lietuvos jėzuitų provincijai aktą 
ir prie namo atidengė memorialinę lentą.  
Dėl tokį pat pavadinimą turinčios Aleksoto 
dalies šeima sodybą vadino tiesiog Birutės 
sodyba. „Gali pasakyti, kam reikia, kad 
dovanodamas mūsų paveldą jėzuitams, aš 
neturėjau jokios abejonės, kad tai teisingas 
pasirinkimas, nes buvau tikras, kad jėzuitai 
padarys viską, ką galės, kad išlaikytų ir pa-
naudotų Birutės sodybą Lietuvos jaunimui, 
tautos ateičiai“, – grįžęs į JAV Neris Šim-
kus rašė t. Gintarui Vitkui, SJ.

Kas paskatino tokiam poelgiui? JAV 
lietuvių laikraščiui „Draugas“ N. Šimkus 
pasakojo: „Viskas prasidėjo 2000 metais, 
lapkričio mėnesį, kai laikraštis „Kauno die-
na“ išspausdino straipsnį, pavadintą „Būti 
ar pūti“, kuriame vaizdžiai aprašė liūdną 
mūsų tėvų palikimo būklę. Kauno miesto 
savivaldybė, turėjusi išlaikyti mano tėvo 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus memoria-
linę sodybą, neskyrė tam pakankamai lėšų. 
Muziejus buvo perkeltas į K. Petrausko 
muziejaus patalpas, o Birutės sodyba pa-
likta pūti. Perskaitęs tą straipsnį nutariau, 
kad reikia tėvų palikimą atgauti ir panau-

doti geriems tikslams. Pasi-
tarę su broliu Algiu nutarėme 
sodybą padovanoti Lietuvos 
jėzuitams. Abu esame baigę 
Kauno jėzuitų gimnaziją ir 
gerai žinome aukštą jos mo-
kymo ir auklėjimo kokybę, 
kuri duoda tvirtą pagrindą 
visam gyvenimui.“ 

Nepaisant brolių Šimkų 
idėją nuoširdžiai rėmusio 
advokato Jono Kairevičiaus 
atkaklių pastangų, biurokra-
tinis sodybos atgavimo pro-
cesas tęsėsi penkerius metus. 

2006 m. liepos 14 d. ji tapo Lietuvos jėzu-
itų nuosavybe. Jėzuitai įsipareigojo ją lai-
kyti kompozitoriaus S. Šimkaus memoria-
line sodyba ir panaudoti Lietuvos jaunimo 
mokslinimo ir auklėjimo tikslams. „Tebūna 
tai geras įnašas į Lietuvos ateitį per jos jau-
nąją kartą,“ – linkėjo perduodamas sodybą 
N. Šimkus. 

Gavę didelę ir išties įpareigojančią do-
vaną, jėzuitai viliasi, kad pasiseks S. Šim-
kaus statytą namą restauruoti, jame įrengti 
jo atminimo kambarius, o kitas patalpas pri-
taikyti jaunimo dvasinio ir kultūrinio ugdy-
mo reikmėms. Kol atsiras lėšų kapitaliniam 
namo remontui, prižiūrimas sodas, kuris 
rudenį Kauno jėzuitų gimnazijos bendruo-
menę džiugina gausiu obuolių derliumi, o 
pavasarį visus jo lankytojus – savo žiedais, 
primindamas ne tik apie gamtos, bet ir apie 
žmogaus dosnumą, kuris čia gimnazistams 
tampa praktiniu pavyzdžiu.

„Ne taip svarbu, kas Birutės sodyboje 
darysis dabar, nes žinau, kad visiems trūksta 
išteklių, – svarbu, kas bus vėliau, po mūsų. 
Tada tauta pamatys, ką jėzuitai turi ir ko 
jie siekia. Tada tikrai žmonės supras mūsų 
dovanos tikslą Jums“, – rašė Neris Šimkus 
viename paskutiniųjų laiškų t. G. Vitkui. 

Dabar belieka šį pasitikėjimą pateisinti.

In memoriam

Jaunimui paliktas pavyzdys
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Nauji leidiniai

Ar gali pasakyti savo sutuoktiniui: 
„Noriu, kad tau būtų gera su manimi, aš laimingas, kad susituokiau su tavimi!“

Kanos šeimų bendruomenė kviečia drauge praleisti savaitę rekolekcijose, skirtose 
sutuoktinių santykiams ugdyti, kurios vyks liepos 19–25 d. „Trimito“ stovyklavietėje 
Tiltagalių k., Panevėžio r.
Registruoja Danutė ir Virgilijus Buteikiai, tel.: 8 699 86615, 8 650 86601, 
el. paštas: virgis55@one.lt, svajonele@super.lt 

Kazimieras Ambrasas
MAžASIS MAGNIfIcAT
Mintys kiekvienai dienai

„Mūsų laikų ideologai organizuo-
ja seminarus, lektoriumus, pasitobu-
linimus, universitetus ir net akademi-
jas pasaulėžiūrai tvirtinti. Ar nederėtų 
iš 24 valandų ir man skirti bent kelias 
akimirkas dvasinei lavybai, sielos 
mankštai?“ – keldamas tokį klausi-
mą, t. Kazimieras Ambrasas, SJ, siūlo 
keturias (kiekviena apima po tris mė-
nesius) kasdienių mąstymų knygeles, 
kuriose skaitytojas ras ir sentencijų, 
maldų bei žinių apie tądien minimus 
šventuosius.

Kazimieras Ambrasas
VėLIAVoS IŠKELToS PLAKAS...

Iš Lurdo, minėjusio Švč. Mergelės Marijos Apsireiš-
kimo 150 metų sukaktį, į Šiluvą, kur Dievo Motina pa-
sirodė prieš 400 metų, per Prancūziją, Belgiją, Olandiją, 
Vokietiją, Lenkiją, Karaliaučiaus kraštą kartu su kryžių 
nešusiais maldininkais keliavusio kunigo jėzuito Kazi-
miero Ambraso dienoraščio užrašai, papildyti aplankytų 
vietų geografiniu, istoriniu ir religiniu pristatymu bei as-
meninėmis autoriaus įžvalgomis.
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Atvykęs į naują 
vietovę, misionierius 
norėjo išsiųsti laišką. 
Centrinėje miestelio 
gatvėje paklausė vieno 
berniuko, kaip nueiti 
į pašto skyrių. Kai šis 
nurodė kryptį, misio-
nierius pasiūlė: „Jei va-
kare ateisi į bažnyčią, 
pasakysiu tau, kaip pa-
tekti į dangų.“ Berniu-
kas atsiliepė: „Ne, ačiū. 
Jūs net nežinote, kaip 
rasti pašto skyrių!“

Nusiðypsokime

Skelbimai
Penktadienį 19 val. parapijos salėje 

vaikai parodys Šekspyro „Hamletą“. 
Parapijiečius kviečiame dalyvauti šioje 
tragedijoje.

Ateinantį šeštadienį Mišiose giedos 
ponia N., po Mišių – klebono konfe-
rencija „Dramatiškos patirtys“.

Kapinių lankytojams draudžiama 
skinti gėles nuo kapų, išskyrus savus.

Naujai įšventintą kunigą paskyrė į pir-
mąją parapiją. Per mėnesį joje buvo net 
aštuonerios laidotuvės, ir kunigas neturė-
jo laiko parengti sekmadienio pamokslų. 
Todėl pirmąjį pamokslą pakartojo dar 3 
kartus. Parapijos taryba nuvyko pas vys-
kupą skųstis, kad naujasis kunigas keturis 
kartus iš eilės sako tą patį pamokslą. Vys-
kupas paklausė, apie ką buvęs pamokslas. 
Tarybos nariai krapštėsi galvas ir mykė, 
niekaip negalėdami prisiminti. „Paprašy-
kite kunigo, kad pamokslą pakartotų dar 
kartą“, – patarė vyskupas.

Labai lengva 
sužinoti, kada vai-
kai užauga: jie ne-
beklausinėja, iš kur 
atsirado, ir nebesa-
ko, kur eina.

Pirmąkart pamoks-
lauti turintis diakonas 
užlipo į sakyklą. Ėjo 
laikas, o jis vis neišta-
rė nė žodžio. Pagaliau 
lėtai prabilo: „Kai ryte 
ėjau į bažnyčią, tiktai 
Dievas ir aš žinojome, 
ką noriu jums pasaky-
ti... O dabar tai žino tik 
Dievas.“

Kunigas buvo paskirtas ka-
lėjimo kapelionu. Pirmą kartą 
išvydęs Mišiose kalinius, sutriko 
ir nežinojo, ką jiems pasakyti. 
Galiausiai tarė: „Sveikinu visus. 
Labai džiaugiuosi, jus čia maty-
damas.“

Rytis ir Aušra susituo-
kė spalio 24 d. Taip bai-
gėsi dar mokyklos suole 
prasidėjusi draugystė.

Daug žmonių nori tarnauti 
Dievui, bet tik jam teikdami 
konsultacijas. 

Jei Dievas yra jūsų antrasis 
pilotas – keiskitės vietomis.



„Kuo religingesnius, išmintingesnius ir kuo labiau 
išsilavinusius patarėjus bei piliečius turės valstybė, tuo 
geriau ir sėkmingiau galės būti tvarkoma“, – tokiu 
principu, įrašytu Vilniaus jėzuitų kolegijos atidarymo 

iškilmių programoje 1570 m., vadovaujasi su šia data savo istorijos pradžią 
siejanti Vilniaus jėzuitų gimnazija. Vienas jos tikslų – kurti bendruomenę, 
alsuojančią evangeline meilės ir laisvės Dvasia bei visapusiškai ugdančią 
jauną žmogų. Dėl to bent kartą per mokslo metus mokiniams gimnazijos 
stovyklavietėje rengiamos kelių dienų stovyklos ir rekolekcijos. 

Penktokai renkasi į stovyklą „Ar mes 
bendruomenė?“, vyresnių klasių moksleiviai 
kviečiami dalyvauti stovyklose ir rekolekcijose 
„Ar verta dėkoti už gyvenimą?“, „Didingiems 
dalykams esu gimęs (-usi)“, „Didysis meilės 
įsakymas“, „Stipriau už neapykantą“. 

Rekolekcijos dešimtokams „Mano vidinis 
kompasas“ ir „Kairos“ vienuoliktokams moko, 
kaip priimti iššūkius, pasirinkti ir apsispręsti 
lemtingais gyvenimo momentais. 

12-ųjų klasių moksleivių, mokytojų ir gim-
nazijos darbuotojų rekolekcijos TEK (Teens Encoun- 
ter Christ – jaunimas sutinka Kristų) sutelktos į Velykų 
slėpinio išgyvenimą.

Vyksta ir daugiau rekolekcijų bei „Alfa“ kursų 
mokinių tėvams, mokytojams ir gimnazijos darbuo-
tojams.

Maloniai kviečiame visus norinčius 
prisidėti prie sąmoningus ir brandžius 
mūsų valstybės piliečius ugdančių 
gimnazijos rekolekcijų programų. 

Jūsų aukos padės padengti išlaidas 
naujam stovyklavietės pastatui Guopstų 
kaime, Trakų r., išlaikyti, rekolekcijų 
dalyvių kelionei, vadovų maitinimui ir 
lektorių atlygiui bei kitiems būtiniems 
poreikiams.

AB SEB bankas 
A. s. LT84 7044 0600 0110 1282
VšĮ Vilniaus jėzuitų gimnazija
Įmonės kodas 291812440
Nurodyti: „Parama sielovadai“

Tikslesnės informacijos galite teirautis gimnazijos raštinėje tel. (8~5) 261 54 36.
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