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	 	 	 Malda	tikėjimui	sustiprinti

Išliek	mumyse	tikrąjį	tikėjimą,
tvirtą,	gyvą	ir	stiprų,
kad	tikėdami,	jog	Tu,	
vienatinis	ir	trejybiškas	Dievas,
esi	aukščiausia	ir	neklaidinga	Tiesa,
mes	tvirtai	ir	nedvejodami
ištikimai	pritartume	viskam,	
ką	Tu	esi	apreiškęs	per	Šventąjį	Raštą,
per	savo	Bažnyčią	ir	bet	kokiu	kitokiu	būdu,
ragindamas	mus	tikėti.
Mes	tvirtai	tikėsime,
kad	visa	tai	yra	tiesa,
šitaip	mes	žengsime	pas	Tave
ir	stengsimės	Tau	patikti;	
gaivinami	tvirto	tikėjimo,	
kad	ir	kaip	būtų	sunku,
mes	ištikimai	ir	nesvyruodami
Tavęs	prašysime	to,	kas	naudinga	išganymui,
tikėdami,	kad	Tu	mums	to	suteiksi,
kaip	esi	pažadėjęs.

	 	 	 	 	 			Nathalie	Nabert,	„Kartūzų	maldos“.	
	 	 																								Vilnius:	Katalikų	pasaulio	leidiniai,	2012,	106	p.
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Provincijolo þodis

Šventasis Tėvas paskelbė Tikėjimo 
metus, visų pirma kviesdamas Bažnyčios 
narius atnaujinti asmeninį tikėjimo ryšį su 
Dievu ir iš to kylantį troškimą tikėjimu da-
lytis, liudyti aplinkiniams, skleisti tikėjimą 
iki pasaulio pakraščių. Kalbėdamas apie 
naująją evangelizaciją vyskupų sinode 
2012 m. spalį, Jėzaus Draugijos generolas 
t. Adolfo Nicolás pabrėžė, kad svarbu pri-
siminti, kaip vyko pirmoji evangelizacija, 
ir pasimokyti tiek iš sėkmingų pavyzdžių, 
tiek iš skaudžių klaidų, padarytų skelbiant 
Gerąją Naujieną.

Ko galėtume pasimokyti iš pirmosios 
evangelizacijos?

1. Skelbiant Evangeliją svarbu būti nuo-
lankiam. 

2. Būtina suvokti, kad mūsų žmogišku-
mas yra ribotas ir netobulas, darantis įtaką 
viskam, ką mes skelbiame, bei vengti per-
dėtai užtikrinto ir visažinio tono.

3. Žinia, kurią skelbiame, turi būti pa-
prasta. Perteikdami ją turime vengti perne-
lyg sudėtingų aiškinimų.

4. Turėtume gebėti didžiadvasiškai pri-
pažinti, kad per kitų žmonių gerumą ir atsi-
davimą Dievas jau veikia žmonių gyvenime 
ir istorijoje. O tada belieka nuoširdžiai ste-
bėtis ir žavėtis, džiaugtis ir išlaikyti viltį.

5. Patikimiausiai ir veiksmingiausiai ti-
kėjimą liudijame, kai patys gyvename pa-

gal Jėzaus Kristaus Evangeliją, visiškai ja 
pasitikėdami.

6. Trumpiausias kelias į Evangelijos gel-
mes ir esmę – atlaidumas ir susitaikymas.

7. Kryžiaus žinią geriausiai perteikia 
misionieriaus atsiribojimas nuo savęs ir 
savo ribotų tikslų.

Man ypač įstrigo t. Adolfo Nicolás si-
node išsakyta pastaba, kad jėzuitų tradi-
cija grindžiama Evangelijos nuostata, kad 
Dievą galima rasti visuose dalykuose bei 
įvykiuose ir kad svarbu likti nuosekliems 
ir ištikimiems šiai nuostatai. T. generolas 
atkreipė dėmesį, kad, deja, praeityje mi-
sionierių (ir jėzuitų, ir kitų) veikloje buvo 
nemaža paviršutiniškumo, pasireiškusio 
nepakankamu tradicinių kultūrų, kuriose 
buvo skelbiama Evangelija, pažinimu ir 
pagarbos joms stoka. Dėl to dažnai nebran-
gintos kitokios nei Vakarų Europoje tikė-
jimo ir šventumo apraiškos, nesugebėta 
atpažinti, kaip nuostabiai Dievo karalystės 
sėkla jau krito į šių kultūrų dirvą, jau yra 
įsišaknijusi ir veikia žmonių širdyse bei 
santykiuose. Dažnai Šventajai Dvasiai vei-
kiant nepajėgiame atpažinti „nuostabumo 
faktoriaus“, auginančio želmenį net ir tada, 
kai sėjėjas miega. 

Lapkričio mėnesį lankydamasis Čika-
goje turėjau galimybę detaliau susipažinti 
su prieš keletą metų kilusia JAV vyskupų 

Tikėjimo metai – 
kaip pasitinkame? T.
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Provincijolo þodis

iniciatyva peržiūrėti ir atnaujinti religinio 
ugdymo katalikiškose mokyklose progra-
mas. Viena iš paskatų – krikščioniškojo 
tapatumo stiprinimas, kad sekuliarizacijai 
darant įtaką neatsitiktų kaip Vakarų Euro-
poje, kurioje ir be komunistinio persekio-
jimo dauguma žmonių prarado tikėjimą ir 
apskritai nuovoką, kas yra krikščionybė. 
Netgi kraštuose, kuriuose veikia daug ka-
talikiškų mokyklų (pvz., Belgijoje, Airijo-
je), jaunimas nepakankamai susipažinęs su 
krikščioniškąja žinia. Kai trūksta šeimos 
palaikymo ir stipriai veikia vartotojiška 
aplinka, vargu ar viena, daugiausia dvi ti-
kybos pamokos per savaitę gali padėti jau-
nam žmogui suvokti save. 

Ne kartą iš Europos institucijose Briuse-
lyje dirbančių buvusių mūsų gimnazistų esu 
girdėjęs, kiek mažai jų kolegų, išsimoksli-
nusių vakariečių, žino krikščionybės tiesas. 
Jų žinios apie religiją labai fragmentiškos, 
remiasi vien nuogirdomis. Greičiausiai no-
rėdami išvengti tokios „perspektyvos“, JAV 
vyskupai pareikalavo atnaujinti katalikiškų 
mokyklų religijos programas. Nuo 2011 m. 
visų šalies mokyklų 9–12 klasių mokiniai 
turi penkias religijos pagrindų pamokas per 
savaitę. Be to, ir visas ugdymo turinys yra 
persmelktas krikščioniška dvasia. Ar never-
tėtų ir mums nuspręsti, kokį jauną žmogų 
siekiame turėti Lietuvoje, kaip jam padeda-
me išsiugdyti krikščioniškąsias vertybines 
nuostatas ir ar mūsų gimnazijų programos 
nėra perdėm akademiškos.

Kalbant apie krikščioniškosios raiškos 
Europoje ir Amerikoje ypatumus, sudomi-
no sociologijos profesoriaus J. Casanovos 
iš jėzuitų Džordžtauno universiteto įžval-
ga, kurią išgirdau spalio 13–24 d. daly-
vaudamas Europos jėzuitų provincijolų 
konferencijos susitikime Portugalijoje. Jis 
atkreipė dėmesį į dvejopą sekuliarizaciją. 
Pirmoji (natūrali ir priimtina) – tai bažny-
tinės ir pasaulietinės valdžios atribojimas 
gerbiant kiekvienos valdžios autonomišku-
mą; antroji – nepakanta bet kokioms reli-

ginėms apraiškoms viešajame visuomenės 
gyvenime. Prelegentas pastebėjo, kad Eu-
ropoje įsigali abiejų tipų sekuliarizacija, o 
JAV – antrosios apraiškų daug mažiau. Pro-
fesorius taip pat kėlė klausimą, kaip Baž-
nyčia atlieka savo misiją, skaitydama laiko 
ženklus bei siekdama geresnio dialogo tarp 
krikščioniškos ir pasaulietinės etikos. 

Konferencijoje daug dėmesio skirta jė-
zuitų ugdymo institucijų kokybei, provinci-
jų struktūrų atnaujinimui, ypač – didesniam 
kaimyninių provincijų atvirumui, raginant 
Europos provincijas labiau bendradarbiau-
ti, nes iššūkiai vis dažniau tampa globalūs –  
ryškėja migracijos, pabėgėlių, ekologijos ir 
kitos problemos. Lietuvos provincijolui ne-
retai ateidavo mintis, kad mūsų provincija 
atsidūrė savotiškame Europos užutekyje... 
Tačiau ją nuvydavo bendro projekto dėl in-
terneto portalo Latvijoje kūrimo aptarimas 
su Rusijos ir Lenkijos provincijolais. Taip 
pat ieškosime tarptautinės jėzuitų pagalbos 
ekumeniniam sielovados centrui Latvijos 
universitete Rygoje įsteigti, nes to t. gene-
rolą prašė Rygos arkivyskupas.

Didelį įspūdį paliko Portugalijos pro-
vincijolo pristatyta universitetinės sielova-
dos sistema, subūrusi kelias kartas apiman-
čią katalikų profesionalų bendruomenę. 
Glaudus tokių struktūrų, kaip Krikščioniš-
kojo gyvenimo bendruomenės, akademinės 
sielovados centrai, gimnazijos ir profesinės 
mokyklos, bendradarbiavimas pasiteisino, 
nes į jas įsitraukė daug atsidavusių, en-
tuziastingų ir gerai pasirengusių jėzuitų, 
kuriems pavyko pelnyti bendradarbių pasi-
tikėjimą ir meilę. Bažnyčia ir Draugija Por-
tugalijoje išlaiko autoritetą, turi nemažai 
brandžių dvasinių pašaukimų. 

Visus bičiulius, skaitančius šiuos mūsų 
laiškus, sveikindamas su Tikėjimo atgaivos 
metais linkiu, kad per juos mūsų atliepas į 
Dievo kvietimą draugauti, patikėti jo meile 
sustiprėtų. Kad mūsų tariamas „taip!“ būtų 
vis ryžtingesnis ir atitiktų Dievo ištikimai ir 
tvirtai mums tariamą „TAIP!“.
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Tikëjimo metus pradedant

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Tikriausiai niekas nežino, kiek įvairiau-
sių įstatymų ir įsakymų paskelbta per žmo-
nijos istoriją. Vieni įsako, kiti draudžia, 
treti leidžia. Vieni religiniai, kiti pasau-
lietiniai; vieni – vietinės reikšmės, kiti –  
visuotiniai. Štai žydų Toroje, kurią sudaro 
pirmos penkios Senojo Testamento kny-
gos, yra 365 įsakymai ir 248 draudimai. 
Krikščioniškoje tradicijoje bene žinomiau-
si – vadinamieji Dešimt Dievo įsakymų 
(arba žodžių), trumpiau – Dekalogas. Ne-
retai jis laikomas krikščioniškojo tikėjimo 
ir moralės pagrindu ar principu. Savaime 
suprantama, kad krikščionybės negalima 
visiškai sutapatinti nei su Dekalogu, nei su 
kitais nurodymais ar dorovės normomis. Ji 
yra kur kas daugiau. Antra vertus, tai nepa-
neigia Dekalogo svarbos. Penkiaknygėje jį 
randame užrašytą du kartus (Iš 20, 2–17 ir 
Įst 5, 6–21). Katalikų katekizmuose ar ti-
kybos vadovėliuose Dekalogas paprastai 
baigiamas vadinamuoju Didžiuoju įsaky-
mu (Įst 6, 5): „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, 
visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.“ 
Iš Kunigų knygos (Kun 19, 18) ir iš evan-
gelijų pridedama lyg ir antroji šio įsakymo 
dalis: „Mylėk savo artimą, kaip save patį.“ 
Abu šiuos įsakymus į vieną sujungia evan-
gelistas Lukas (Lk 10, 27).  

Pažvelkime į Dekalogą ir į Didįjį įsa-
kymą platesniame kontekste – taip, kaip jis 
užrašytas Pakartoto įstatymo knygoje – ir 
pabandykime ne tik patenkinti smalsumą, 
bet  paieškoti dvasinės naudos. Šioje knygo-
je svarbios Dievo ištartys prasideda stipriu 
kreipiniu: Šema Israel! (Klausyk, Izraeli!) 
Dievas prabyla pirmasis, taip patraukdamas 
savo žmonių dėmesį. Šitokią jo iniciatyvą 
pagrįstai galime laikyti dovana. Jis kreipiasi 
į išrinktąją tautą, galime sakyti, į mus, kaip 
į savo žmones. Priklausyti Dievo vaikų šei-
mai mums yra garbė, dovana ir įpareigoji-
mas, o kartu ir džiaugsmo bei vilties pagrin-
das. Kad suvoktum, jog Dievui priklausai 
visiškai (nesvarbu, kas ar koks būtum) ir 
kad minėti įsakymai tau duoti kaip gyveni-
mo gairės, turi atkreipti dėmesį – įsiklausyti. 
Turi rasti laiko ir erdvės savo sieloje aidėti 
Dievo balsui. Taigi, galima sakyti, pirmasis 
Dievo įsakymas yra: Klausyk!  

Mūsų aplinkoje gausu visokio triukš-
mo, įvairiausių pasiūlymų. Kiekvienas jų 
bando savaip įrodyti, kad yra svarbiausias, 
geriausias ir kad kaip tik jo trūksta mūsų 
laimei. Pagaliau girdime tiek daug kalbė-
jimo, tokią gausybę žodžių, kad perduoda-
ma žinia neretai tampa nebeaiški. O kokio 
gi žodžio, kokios žinios iš tikrųjų man rei-

Pirmasis 
įsakymas: 
Klausyk!
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Tikëjimo metus pradedant

kia? Krikščioniškoji tradicija sako, kad tai 
mažų mažiausiai yra Dievo žodis. 

Vėl kyla klausimas, kaipgi išgirsti Die-
vo žodį, kad jis numalšintų mūsų dvasinį 
alkį bei troškulį ir mus stiprintų? Apaštalas 
Paulius sako, kad „tikėjimas – iš klausymo, 
klausymas – kai skelbiamas Kristaus žo-
dis“ (Rom 10, 17). Vadinasi, jį gali išgirsti 
iš Biblijos, kai ją skaitai vienas ar su kitais. 
Be abejo, tai labai svarbu mūsų krikščioniš-
kam tikėjimui. Tačiau tas pats Paulius Laiš-
ke žydams sako, kad „daugel kartų ir įvai-
riais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs 
mūsų protėviams per pranašus, o dabar [...] 
prabilo į mus per Sūnų [Jėzų Kristų]“ (Žyd, 
1, 1). Jeigu tikime, kad žmogus sukurtas 
pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o Jėzus 
Kristus yra žmogumi tapęs Dievo Žodis, 
tai Dievas į mus (kurie nematėme kūniško 
Jėzaus) gali prabilti ir per mūsų prigimčiai 
įprastus dalykus, įvykius ir, žinoma, žmo-
nes. Mums reikia „religinės klausos“, reikia 
sutelkti dėmesį, nusiteikti klausyti, kad tarp 
daugybės triukšmų išgirstume savo sielos 
gelmę, kitą žmogų ir drauge – Dievo žodį. 

Ką tik pradėjome Tikėjimo metus. Ta 
proga siūloma daugybė veiklų tikėjimui 
gilinti, stiprinti, raginama jį drąsiai ir 
veiksmingai liudyti. Vis primenama, kad 
tikėjimas turi būti kaip nors išoriškai iš-
reikštas. Mes, žmonės, esame ir kūnas, 
ir siela, todėl sielos nuojautos, nuotai-
kos, kilnios vidinės patirtys turi įgauti 
ir išorinę išraišką. Kitaip jos ne tik kad 
neduos tikėjimo vaisių, bet taps mums 
nebereikšmingos ir galiausiai išblės. 

Antra vertus, girdėdamas daugelį 
girtinų iniciatyvų kartais pagalvoju, ar 
neketinama žengti antrą 
žingsnį nežengus pirmo-
jo? Tikėjimas katalikų 
tradicijoje laikomas vie- 
na iš trijų dieviškųjų 
dorybių. Dieviškųjų to- 
dėl, kad jos kyla iš 
Dievo. Tai jis pirmas 

paliečia mus kaip saulės spindulys pum-
purą, kad atsivertume, skleistumės, aug-
tume... Todėl drįstu Tikėjimo metų idėjų 
rinkai pasiūlyti dar vieną, mano galva, 
tikrai ne žemos prabos prekių ženklą –  
būtent pirmąjį Dievo įsakymą – Klausyk! 
Šema Israel!

Galbūt šis Dievo kreipinys mūsų Ti-
kėjimo metų pradžiai galėtų būti vienu iš 
pagrindinių žodžių, padėsiančių, bręstant 
tikėjime, artėti Dievo ir vieniems kitų link.

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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Pradžia ir pagrindas. Panašiai kaip 
Ignacas pratybų pradžioje, Palaiminta-
sis iškelia sau tikslą: „Dievas ir jo garbė 
tegu būna mano viso gyvenimo ašimi, apie 
kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, 
norai ir darbai.“ Arba „Viduriu mūsų gyve-
nimo turi būti Dievas. Jo didesnė garbė turi 
dėl mūsų būti visu kuo. Mūsų visų rūpes-
čių, darbų, pastangų tikslu turi būti Bažny-
čia.“ Ir viską reikėtų palenkti šiam tikslui. 
„Mūsų uždavinys turi būti: tobulintis ir to-
bulinti, pasirenkant tarp dvasiškų praktikų 
ypač tas, kurios labiau priverčia žmogų są-
moningu antprigimtiniu gyvenimu gyven-
ti.“ „Kiekvienas privalo tos vienos, didelės 
minties būti apimtas, kad visame kame 
iš tikrųjų ieškotų Dievo, kad iš daugybės 
visokių priemonių, kad ir gerų geriausių, 
ypatingai rinktųsi tas, kurios didesnei Die-
vo garbei išeitų.“ Tai svarbu ir dėl to, kad 
žmogus yra silpnas. „Žmogus yra palinkęs 

savo dvasiško gyvenimo tobulinimą atidė-
ti, o net ir apleisti arba ir visiškai užmesti. 
Taigi pirmoje vietoj visada reikia statyti 
savęs tobulinimą.“ Tam tinka visos geros 
priemonės. „Kodėl nepasisavinus sau to 
gero, prie kurio kiti yra priėję ilgų metų pri-
tyrimu, savo maldomis.“ „Kiekviena gera 
mintis tesuranda iš mūsų pusės pritarimą, 
kiekvienas geras sumanymas – paspirtį.“ 
Bet kokiu atveju šis būdas veda į gera. „Ar 
ne ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau žiūri į 
ateitį, kai visiškai su gyvu tikėjimu esi Die-
vo apvaizdai atsidavęs.“ 

Pirmoji savaitė. Priešaky turint tiks-
lą ir visu savo gyvenimu jo siekiant at-
siskleidžia žmogaus nuodėmingumas ir 
silpnumas, kuriam būtinas Dievo gai-
lestingumas. „Vėl žvilgterėjau į savo gy-
venimą. Koks visur, Viešpatie, baisus pri-
gimties sugedimas. Kokia negalė. Neviltis 
apimtų, kad taip didžiai nepasikliaučiau 

 * Visos citatos iš knygos: Jurgis Matulaitis „Užrašai“. Vilnius: Aidai, 1998. 

Pal. Jurgis Matulaitis rašė, kad „kuo geriausiai atlikus dvasiškus apmąstymus, 
ypač gerai reikia pažinti šv. Ignoto metodą ir jį pratintis“. Kadangi šis meto-
das brangus ir man, kilo noras peržvelgti palaimintojo užrašus pagal šv. Ignaco 
Dvasinių pratybų, kurios susideda iš penkių dalių, maldos dinamiką. Tikiuosi, 
kad tai ir jums atskleis naujų ignaciškojo maldos būdo atspalvių, o drauge ga-
lėsime labiau susipažinti ir su palaimintojo dvasinėmis įžvalgomis.*

T. Mindaugas Malinauskas, SJ

Šv. Ignaco mintys 
palaimintojo 

Jurgio Matulaičio užrašuose

Dvasinis paveldas
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Tavo neapsakomu gailestingumu.“ Atsi-
sakyti nuodėmės yra malonė, dėl to turi 
kilti nuolankus atgailos prašymas. „Ne-
norėk bylinėtis, Viešpatie, su savo tarnu! 
Tik pasigailėk manęs ir 
atleisk man. Atitaisyk 
mano klaidas!“ „Čia 
mane plak, čia mane 
bausk, tik nestumk nuo 
savęs, tik atleisk man 
mano jaunų dienų kvai-
lybes ir mano pereito 
gyvenimo kaltybes.“ 
Tam reikia melsti ma-
lonės: „Viešpatie, su-
teik man tą malonę taip 
visus ryšius, mane prie 
žemės rišančius sutrau-
kyti, taip nuo visokių 
žemiškų norų, geismų, 
siekių, užsimanymų 
pasiliuosuoti.“ Šio tiks-
lo siekiama nuosekliai. 
„Tegul jis [žmogus] 
taip marina ir valdo 
savo geidulius, kad jie 
sukilę niekad proto ne-
aptemdytų, teužlaiko 
visame kame dvasios 
ramybę.“ Tačiau nuo 
ko pirmiausia pradė-
ti, ką taisyti? „Kažin 
ar ne didžiausia mūsų 
gadynėje nelaimė, tai 
proto išklydimas iš tik-
ros tiesos, iš tikėjimo 
kelio. Minčių atitaisy-
mas turėtų būti vienu 
iš svarbiausių mūsų 
rūpesčių.“ 

Tad darbas yra il-
gas –  ne tik nuodėmes apgailėti, bet viską, 
Dievui padedant, atitaisyti. „Reikėtų taip-
gi prisiimti ant savęs kokius nors atgailos 
darbus, kad už papiktinimus apgailėjus.“ 
Nuoširdi atgaila kviečia ir kitus užjausti 

bei jiems padėti. „Jei ir pasitaikytų kada 
ką nors bloga tarp dvasininkų pamatyti, tai 
rūpinkitės tą blogumą atgaila, savęs išsi-
žadėjimu, maldomis, pasišventimu, gerais 

darbais, uolumu atsver-
ti, pridengti.“ Kartais, 
kad neužmirštume tirti 
savo sąžinę ir taisytis, 
gali paskatinti kitų pas-
tabos. „Iškilus kokioms 
nors kalboms, persekio-
jimams, priekaištams, 
dar labiau reikia saugo-
tis, tirti save, ar nesame 
kur nors nusidėję.“ O 
kartais kam nors iš ša-
lies reikia „stačiai nu-
rodyti klaidas, tada tik 
jas pamato“. „Kiti gi, iš 
šalies į mus žiūrėdami, 
geriau mus pamato ir 
pažįsta. Kada jie mums 
parodo kokią klaidą, 
tada mes geriau ir smar-
kiau į ją akį atkreipia-
me.“ Galiausiai tikra 
atgaila kviečia dėkoti 
Dievui. „Tu, Viešpatie, 
atitaisyk. Aš už visas 
malones, kurias man 
suteikei, dėkoju.“

Antroji pratybų 
savaitė kviečia pažin-
ti Viešpatį, jį pamilti 
ir juo sekti. Šis kelias 
prasideda Jėzaus gi-
mimo apmąstymu. 
„Kūdikėlio Jėzaus ap-
mąstymai kelte kėlė 
širdį Dievop. Širdis 
tvino šventais jaus-

mais.“ Toliau antrojoje pratybų savaitė-
je šv. Ignacas Jėzų pristato kaip karalių, 
kviečiantį savo mokinius burtis prie jo, 
juo sekti, gyventi kaip jis. Tokie ir buvo 
šventieji. „Ėjo gi jie prie to neapsakomai  

Dvasinis paveldas
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aukšto tikslo, stengdamiesi tapti kaskart 
labiau panašūs į Jėzų Kristų. Iš tikrųjų 
noriu eiti šventųjų pėdomis.“ Taip gyventi 
ir įkvepia Jėzus. „Mūsų pavyzdys tebūna 
Jėzus Kristus, ne tik ramiai dirbantis, [...] 
ne tik save varginantis, [...] praleidžiantis 
naktį besimelsdamas, [...] bet ir Kristus dir-
bantis, verkiantis, kenčiantis.“

 Viešpats kviečia į bendruomenę, kuri 
yra Bažnyčia. „Koks vargšas dažnai būna 
žmogus vien ant savęs, ant savo asmens at-
sirėmęs, o koks turtingas tampa, savo gabu-
mus į bendrą iždą įdėjęs.“ „Bažnyčia, tik- 
roji Kristaus karalija ant žemės, karščiau-
sia mano numylėtinė.“ Susibūrus draugėn 
Bažnyčioje gyvenama Kristaus idealais. 
„Reikia [...] noriai išsižadėti savęs, savo iš-
taigų, smagumų, užgaidų ir malonumų, šio 
pasaulio. Bažnyčios labui, jos apgynimui, 
palaikymui, praplatinimui, tarpimui ir kles-
tėjimui.“ Dėl to gali kilti įvairių kliūčių ir 
pavojų, tačiau jie nugalimi Dievo malonei 
padedant. „Aršiau dar būna, kad pradeda-
me mes sau statyti prieš akis visokias bū-
simas ir dažnai dar nebūsimas kliūtis. Stok 
drąsiai į tą kelią, kurį tau Dievas rodo. Kai 
Dievas leidžia nelaimes, tai ir padeda jas 
perkęsti ir pamokina, kaip iš jų išbristi.“ 

Mylint Kristų jokie sunkumai nebai-
sūs. „Ar ne daug geriau būti dėl Kristaus 
ištremtu, surakintu, negu pačiam iš liuoso 
noro lindėti savo rankomis statytame ka-
lėjime. Jei dėl Dievo ir su Dievu būsi ka-
lėjime, ar nebus jis tau poilsio vieta, o iš-
trėmimas ar nevirs tau rojumi?“ „Nežinia, 
kas mus gali gyvenime sutikti, koki vargai 
ir persekiojimai dėl Kristaus. Turime prie 
visko būti pasirengę.“ Dėl Viešpaties kyla 
noras paaukoti viską. „Duok, kad sudeg-
čiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo 
kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo 
Bažnyčios.“  

Anot šv. Ignaco, kviesdamas stoti po 
savo vėliava, Kristus ragina eiti į visą pa-
saulį skelbti Evangelijos. „Kokios taktikos 
reikėtų laikyti? Ne tiek gynimosi, kiek 

užgrobimo, apėmimo, užkariavimo. Patys 
gyvai persiėmę Kristaus dvasia, turime rū-
pintis telkti ir organizuoti aplink save geros 
valios žmones. Viską Kristuje atnaujinti ir 
atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską 
prie Kristaus patraukti.“ Šis veržimasis turi 
tikslą – „į šventą kovą dėl Dievo ir Bažny-
čios“. Ir „kur tik yra kas padaryti dėl di-
desnės Dievo garbės, tenai reikėtų mums 
skverbtis“. Šis tikslas – tai kelias į išgany-
mą. „Mūsų tiesioginis uždavinys visada 
privalo būti, kad žmones vestume į išga-
nymą tikros atgailos, tikro tikėjimo, tikros 
Dievo ir artimo meilės keliu.“ Tačiau bū-
tina trokšti dar daugiau. „Ar neprivalome 
eiti tenai, kur būtų galima kuo daugiausiai 
dėl Dievo pasipelnyti, kur daugiau sielų 
išganyti.“ 

„Tokiam keliui neturėtų būti neįveikia-
mų kliūčių. „Jei vienas kelias užkirstas, ko-
dėl kito sau nepasiieškojus. Jei iš kur mus 
išguis per vieną langą, lipkime atgal per kitą 
langą, kad tik visur Kristaus dvasią įnešus ir 
viską dėl Kristaus laimėjus, dėl jo šventos 
Bažnyčios.“ Tad „teviešpatauja tarp mūsų 
džiaugsmas darbe, stiprumas ir ištvermė 
kentėjimuose ir sumanymų pildyme“. 

Šis kelias yra malonė, kurios reikia 
melsti. „Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokš-
tu, suteik man malonę, kad kaskart labiau 
Tave mylėčiau. Duok, Jėzau, narsumą ir 
stiprybę, kad dėl Tavo vardo išaukštinimo 
gyvenčiau.“ To reikia prašyti Šventosios 
Dvasios. „Jei pilni Dievo Dvasios būsi-
me, viską turėsime galutinai apgalėti.“ Ne 
vien dėl savęs, bet ir dėl kitų. „Juo dau-
giau bus Dievo ir artimo meilės [...], tuo 
kiekvienas bus karštesnis: kiekvienas tada 
neš aną ugnį, kuria kitus uždegs.“ „Nuvy-
kę mūsiškiai, kad ir trumpesniam laikui, 
į kokią nors vietą, tegu nepraleidžia pro-
gos, kur galėtų žmonėms kame nors pa-
tarnauti.“

Trečioji pratybų savaitė kviečia ryž-
tingai sekti kenčiančiu Jėzumi ir nešti 
savo kryžių. „Daug, Viešpatie, leidai kry-

Dvasinis paveldas
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želių ir daug per tą laiką suteikei ypatingų 
malonių. Tūkstančius kartų būk už tai pa-
garbintas!“ Tai reiškia, Viešpačiui teikiant 
malonę, laisvai aukotis. „Aukoju Tau, Vieš-
patie Dieve, visus savo darbus, vargus, rū-
pesčius, visus nemalonumus, sunkenybes, 
kryžius.“ Ši auka yra atsiteisimas už nuo-
dėmes. „Daug teko kentėti per tą laiką. Te-
gul viskas būna Dievo garbei. Tegul tie visi 
sopuliai, sielvartai, kentėjimai, širdies su-
spaudimai, sukrauta būna atgailai už mano 
sunkius pereito gyvenimo nusidėjimus.“  

Eiti šiuo aukos keliu įkvepia Jėzus. „Ko 
Kristus troško? Visiško savęs išsižadėji-
mo, kol netapo prie kryžiaus prikaltas.“ 
„Stengsiuosi dažniau atsižvelgti į Jėzų, 
nešantį kryžių ir kenčiantį ant kryžiaus, 
aukosiu Viešpačiui Jėzui Kristui savo dar-
bus, nemalonumus ir kentėjimus, kaipo 
atgailą už savo ir viso pasaulio nusidėji-
mus.“ Kaip tik Jo pavyzdys ir Dievo malonė 
padeda nugalėti: „Kad ne pavyzdys Vieš-
paties Jėzaus Alyvų daržely alpstančio ir 
krauju prakaituojančio, [...] o ypač kad ne 
Tavo, Dangiškasis Tėve, malonė, nebūčiau 
įstengęs tų pagundų pergalėti.“ „Laikyki-
me apkabinę Viešpaties Jėzaus kryžių, ir 
jokios galybės mums nepakenks.“ Iš tiesų 
šio kelio nori Viešpats. „Keblumų, kliūčių 
ir sunkumų keliu patinka Tau mane vesti, 
dėkui Tau ir už tai, labai dėkui.“

Ketvirtąją savaitę pratybų dinamika 
žadina Prisikėlimo ir naujojo pasaulio 
viltį Viešpatyje. „Šventi, stebėtini šiurpu-
liai visą mane perbėgo ir perėmė. Nieku 
būdu neišreiškiama saldybė tarsi po visą 
mane pasiliejo. Viešpatie! Koks Tu esi sal-
dus!“ Būsimo dangaus ženklas yra tarna-
vimo Viešpačiui patirtis. „Kaip saldu Tau 
tarnauti. Kas bus Tavo danguje, jei čia, že-
mėje, tokių saldybių žmogaus sielą pripil-
dai.“ Ta viltis išsiskleidžia ir visam pasau-
liui. „Kad įmanytume, visą pasaulį į dangų 
pakeltume.“

Pabaiga. Linkėčiau per šv. Ignacą sem-
tis dvasinių turtų ir iš kitų šventųjų.

Dvasinis paveldas

Viešpatie, neprašau Tavęs,
kad kiekvienas saulėtekis 
būtų žėrintis, 
nei kad saulė 
visuomet šviestų 
virš mano tako. 
Tiktai prašau, 
kad tikėjimas 
padarytų šią dieną saulėtą, 
nors būtų ir apsiniaukę.

T. V. Šimkūno nuotr.
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Istorinis kontekstas
Šv. Ignacas pageidavo, kad jėzuitai in-

formuotų Draugiją apie save ir savo apaš-
talinius darbus laiškais ir per provincijoms 
atstovaujančius asmenis. Pirmasis provinci-
jų atstovų susitikimas įvyko 1568 m. Nuo 
tada tokie susitikimai tapo reguliarūs. Iki 
Draugijos panaikinimo 1773 m. įvyko 40 
kongregacijų, kitos – jau atgaivinus Drau-
giją. Dabar renkamasi kas ketverius metus. 
Ši kongregacija buvo 70-oji. Ji ypatinga 
tuo, kad vyko ne Europoje, bet Afrikoje. 
Taip nusprendė Jėzaus Draugijos generali-
nis vyresnysis Adolfo Nikolás, norėdamas 
atkreipti jėzuitų dėmesį į Afrikos žemyną 
ir jo problemas, siekdamas palaikyti ten 
augančią Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją. Taip 
pat suteikti kitų šalių jėzuitams galimybę 
susipažinti su Afrika ir jos kultūra, semtis 
patirties iš jėzuitų veiklos šiame žemyne. 
T. A. Nikolás ne kartą priminė, kad misijos 
Afrikoje yra Jėzaus Draugijos prioritetas. 

Susitikimo tikslai
Į prokuratorių susitikimą atvyko 84 

jėzuitai. Tikslas – apsvarstyti ir įvertinti 
Jėzaus Draugijos veiklą pasaulyje, naujus 

iššūkius, pokyčius, turinčius įtaką jos apaš-
talavimui. Turėjome nuspręsti, ar reikia 
šaukti Draugijos generalinę kongregaciją. 
Ji būtų reikalinga tuomet, jeigu iššūkiai ar 
kitos priežastys būtų tokios didelės, kad rei-
kalautų radikalių pasikeitimų Draugijoje.  

Be viso kito, toks susitikimas skatina 
„protų ir širdžių vienybę“, nes suteikia pui-
kią progą asmeniškai pabendrauti su jėzui-
tais, susipažinti su jų apaštaliniais darbais, 
atnaujinti ryšius ir vieniems kitus palaikyti 
Dievo Dvasioje. 

Afrika – labiausiai 
nesuprastas žemynas

Požiūriai į Afriką labai skirtingi. Vieni 
mato tik neišsprendžiamų konfliktų, žiaurių 
karų, didelio skurdo ir mirtinų ligų alinamą 
kraštą, kiti žavisi materialiniais ir dvasiniais 
ištekliais, atsiveriančiomis galimybėmis, 
jaunų žmonių skaičiumi ir jų troškimu kurti 
savo ateitį, augančia Bažnyčia, demokrati-
jos užuomazgomis, vietos gyventojų puo-
selėjama viltimi ir tikėjimu ateitimi. 

Afrikoje yra 55 valstybės, kuriose gy-
vena daugiau nei 1 milijardas žmonių; pusė 
jų – iki 25 metų amžiaus. Šiame žemyne, 

T. Vytautas Sadauskas, SJ

Karibuni – 
sveiki atvykę!

Šių metų liepos 9–15 dienomis jėzuitų delegatai iš visų pro-
vincijų dalyvavo Nairobyje (Kenijoje) surengtame Jėzaus 
Draugijos prokuratorių susitikime – kongregacijoje. Man 
teko atstovauti Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijai. 

Tikëjimas ir gyvenimas
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kuriame kalbama maždaug trimis tūkstan-
čiais kalbų, yra 45 proc. musulmonų, 40 
proc. krikščionių, 15 proc. kitų religijų iš-
pažinėjų. Nuo 1900 m. krikščionių padidė-
jo 57 proc., islamo išpažinėjų – 29 proc. Iš 
400 milijonų krikščionių 158 milijonai yra 
katalikai. Afrikoje darbuojasi apie 30 tūkst. 
kunigų. Tarp jų – 1565 jėzuitai. Šiuo metu 
65 proc. pašaukimų į Jėzaus Draugiją yra iš 
Afrikos ir Azijos. 

Didžiausi iššūkiai Afrikos žmonėms – 
taika ir susitaikinimas, tikėjimas ir teisingu-
mas. T. A. Nikolás pažymėjo, kad Draugijai 
reikia Afrikos. Ji gali praturtinti Draugiją ir 
Bažnyčią mokėjimu švęsti „gyvenimo slė-
pinį“, džiaugsmu, viltimi. Girdėjau sakant, 
kad Dievą sutikti Afrikoje lengviau nei 
Romoje. Mat tarnaujant vargšams čia nėra 
konkurencijos, žmogiško pavydo, kitų kliū-
čių. Deja, šį kelią renkasi nedaugelis. Bet 
tai Kristaus kelias. Eiti priešinga kryptimi 
reiškia nuolat susidurti su pavydu, šmeižtu, 
garbės, valdžios troškimu, konfliktais ir t. t.

Mūsų gyvenimas Dvasioje
„Gelmės ir dvasios“ – toks yra popie-

žiaus Benedikto XVI lūkestis Jėzaus Drau-
gijai. Gyvenimas Dvasioje – svarbiausias 
mūsų buvimo ir veikimo matmuo. Mes, 
jėzuitai, turime vieni kitiems priminti, kad 

dvasingumas nėra tik kilnūs gailestingumo 
darbai, bet ir savo veiklos apmąstymas bei 
įvertinimas, sąžinės tyrimas, dvasinė įžval-
ga, malda, liturgija ir t. t. Tai gebėjimas viską 
atiduoti Viešpačiui, tikėti ir pasitikėti juo. 

Kokius iššūkius turime įveikti, kad tap-
tume dvasingais žmonėmis? Paviršutinišku-
mas ir sekuliarizmas – pagrindiniai šiandie-
nos iššūkiai visiems krikščionims, drauge 
ir jėzuitams. Jie daro įtaką mūsų mąstymui 
ir gyvenimo būdui. Dėl to turime atnaujinti 
savo pašaukimą būti „gilūs ir dvasingi“. Pri-
valome mokytis iš savo brolių jėzuitų ir tų 
krikščionių, kurie užsidegę seka Kristumi. 
Negalime pasitenkinti tuo, kad sąžiningai ir 
gerai atliekame savo pareigas. Šiandien to 
neužtenka. Turime būti kūrybingi – pramin-
ti naujus kelius, imtis naujos veiklos. 

Didelė pagalba yra dvasios vadovas –  
asmuo, lydintis mus dvasinėje kelionėje. 
Svarbu maldoje ir dvasios vadovui padedant 
tirti, ar dvasinis gyvenimas daro įtaką mūsų 
požiūriui, pasirinkimams, kaip jis mus kei-
čia, antraip malda gali tapti tik individualia 
dvasine pratyba. Dvasinėje kelionėje svarbu 
būti laisviems nuo to, kas pasiekta, ir save 
susieti tik su Kristumi. Kad jį sutiktume ir 
išgirstume, būtina iš naujo atrasti tylą – ne 
tik išorinę, bet vidinę, savo širdies tylą, kur 
Dvasia kalba ir padeda įžvelgti Dievo valią.

Prokuratorių 
kongregacijoje

Tikëjimas ir gyvenimas



12

Apaštaliniai darbai
Apaštalinė veikla kyla iš susitikimo su 

Kristumi. Tai atsakas į jo Gerąją Naujieną. 
Kad susitiktume su visu mistiniu Kristaus 
Kūnu, turime neužmiršti nei Afrikos, nei 
Azijos, nei Pietų Amerikos. Jėzaus Drau-
gijos misija – skleisti tikėjimą ir puoselėti 
teisingumą. Ši misija apima viso pasaulio 
žmones, tačiau Jėzaus Draugijos narių skai-
čius nedidelis. Kaip ją įgyvendinti? Atsa-
kymas – bendradarbiaujant su kitais krikš-
čionimis, plečiant „ignaciškąją šeimą“. Tai 
daryti svarbu ne vien todėl, kad jėzuitų ma-
žai, bet kad bendradarbiavimas yra integrali 
Jėzaus Draugijos misijos, praaugančios pa-
čią Draugiją, dalis.

Kiekvienas pasaulio žemynas susiduria 
su skirtingais iššūkiais. Europai gresia se-
kuliarizmas, jai aktualus tikėjimo ir moks-
lo dialogas, migrantų skaičiaus augimas. 
Todėl Jėzaus Draugija kviečiama ieškoti 
būdų, kaip kartu su kitais krikščionimis ir 
geros valios žmonėmis atsiliepti į šiuos iš-
šūkius. Intelektualus apaštalavimas visais 
laikais buvo būdingas Draugijai. Todėl  
t. Adolfo Nikolás neabejoja, kad labai svar-
bu šią kryptį išlaikyti, branginti jau išugdy-
tus jėzuitus intelektualus ir jokiu būdu ne-
aukoti šio apaštalavimo dėl kitos veiklos. 

Kūrybingumas
Kokia vienuolinio gyvenimo, taip pat ir 

Jėzaus Draugijos ateitis? Ji priklauso ir nuo 
to, ar būsime pakankamai kūrybingi – juk 
ignaciškasis dvasingumas kviečia būti atvi-
riems galimiems pokyčiams. Nuleisti rankų, 
nurimti ir pasitenkinti tuo, ką jau pasiekė-
me, neleidžia mūsų tikėjimo horizontas –  
Dievo Karalystė. 

Kas skatina būti kūrybingiems? Visų 
pirma pagrindinis ignaciškojo dvasingumo 
principas – dvasinė įžvalga. Ši vidinė nuos-
tata neužtikrina, kad būsime saugūs, nes 
nuolat ragina ieškoti tiesos ir meilės. Antra, 
principas magis – troškimas daryti daugiau 
ar veikti kitaip: ką (daugiau, labiau) pada-
riau dėl Kristaus? ką darau dėl Kristaus? ką 
galėčiau daryti dėl Kristaus? Jeigu vien su 
kuo nors konkuruoju – darau tą patį, tiktai 
geriau – riboju savo kūrybingumą. Norė-
damas išlikti kūrybingas, užuot pasidavęs 
konkurencijai, turėčiau ieškoti kitų kelių ir 
veikimo būdų. Trečia, tikėjimas, kad ir to-
liau Dievas palaikys tai, ką įkvėpė – juk jis 
ištikimas iki galo. Mes siekiame ne savo, 
o Kūrėjo garbės, ir jam tai rūpi ne mažiau 
nei mums. Ketvirta, laisvė nuo savo darbo 
vaisių ir atvirumas naujiems dalykams, po-
kyčiams – tam, kas labiau veda Dievo link. 

Penkta, istorija primena, kad 
maždaug kas 200 metų reli-
ginės bendruomenės išgy-
vena krizę ir turi kūrybingai 
atgimti. Ar dabartinis metas 
Jėzaus Draugijos istorijoje 
yra pakilimo laikotarpis? O 
gal turėtume visas savo pa-
stangas skirti kūrybingumui 
puoselėti, kad atgimtume iš 
naujo?

Asmeninė patirtis
Vieną sekmadienį daly-

vavome Mišiose Šv. Juozapo 
Darbininko jėzuitų parapijo-
je. Ji įkurta Kiberoje – turbūt Kongregacijos Mišiose

Tikëjimas ir gyvenimas
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skurdžiausiame Nairobio rajone, viename 
didžiausių Afrikos lūšnynų: maždaug trijų 
kvadratinių kilometrų teritorijoje gyvena 
apie milijonas žmonių. Tačiau žmonės čia 
gražūs, moka džiaugtis ir dėkoti už papras-
tus dalykus. 

Mišias pradėjome procesija purvina 
gatve, liturginiu šokiu ir nuostabia gies-
me. Nuoširdu, paprasta, tikra. Įsitikinau, 
kad Afrikos Bažnyčia – šokanti Bažnyčia. 
Aplinkui mačiau iš molio, kartono ir šife-
rio suręstus būstus. Galvoje sukosi mintys, 
kad Bažnyčia išliks gyvybinga tik tuomet, 
jei išlaikys ryšį su labiausiai vargstančiais 
visuomenės nariais. 

Susitikau ir su mūsų provincijos scho-
lastiku (studentu) Eugenijumi Markovu, jau 
antrus metus studijuojančiu teologiją Heki-
mos jėzuitų kolegijoje Nairobyje. Drauge 
lankėme vieną skurstančią šeimą – mamą, 
auginančią keturis mažamečius vaikus. Ją 
nurodė parapijos klebonas, atsiliepdamas į 
mano prašymą aplankyti ypatingos pagal-
bos reikalingą žmogų ar šeimą. 

Dar kartą pažinau sunkią gyvenimo 
realybę. Dauguma žmonių uždirba 1,5–2 
dolerius per dieną. Kad penkių asmenų 
šeima galėtų pragyventi, reikia maždaug 4 
dolerių (arba 12 litų) dienai. Mama sakė, 

kad dėl lėšų stokos šeima nepusryčiauja. 
Mokestis už mokslą geresnėje mokyklo-

je, kur iš tiesų rūpinamasi vaikais, kainuoja 
maždaug 18 000 Kenijos šilingų – apie 520 
litų per metus. Žinoma, moteris nepajėgi su-
mokėti tokios sumos. Pagal savo galimybes 
išvykdamas skyriau jai 200 dolerių. Netru-
kus sužinojau, kad jos buitis akivaizdžiai 
pasikeitė. Šių pinigų užteko, kad vaikai ga-
lėtų įsigyti naujų drabužių, pasikeistų namų 
aplinka. Tai pastebėjo ir kaimynai. Jėzuitų 
parapijos bažnyčioje Eugenijus dažnai su 
šia šeima bendrauja. 

Naudodamasis proga prašau šią šeimą 
paremti. Kad trejus metus galėtų mokytis 
jėzuitų pradinėje mokykloje, vaikui reikia 
maždaug 1600 litų (620 dolerių). Pinigus 
per Eugenijų Markovą, kuris dar dvejus 
metus studijuos Nairobyje, perduosime šiai 
šeimai arba iš anksto sumokėsime už vaikų 
mokslą. Jėzuitų remiama vyriausioji mer-
gaitė jau mokosi jėzuitų mokykloje. Ja nori 
sekti brolis ir dvi sesės. 

Aukas galite pervesti: Vilniaus šv. Ka-
zimiero bažnyčia, juridinio asmens kodas 
291310320, a. s. LT087044060000458376.
Būtinai nurodykite, kam skirtos aukos (pvz., 
daugiavaikei mamai Nairobyje).

Asante Sana! Ačiū visiems!

Kiberos lūšnynas Mama su vaikučiais, kuriems galime 
padėti. T. V. Sadausko nuotraukos

Tikëjimas ir gyvenimas
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Į Afriką atvykau prieš pusantrų metų stu-
dijuoti teologijos Katalikiškame Rytų Afri-
kos universitete (The Catholic University of 
Eastern Africa), kuriame jėzuitai turi savo 
teologijos mokyklą – Hekimos kolegiją. 
Apsigyvenau Nairobyje, vienoje iš jėzuitų 
bendruomenių. Čia mūsų apie 70. Daugu-
ma – afrikiečiai, bet yra atvykusių iš Indi-
jos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ar Europos. 
Jėzuitai iš visos Afrikos atvyksta į Nairobį 
studijuoti teologijos ir rengtis kunigystei.

Aš į Keniją vykau norėdamas geriau 
susipažinti su vietos jėzuitais, Afrikos kul-
tūra, daugiau sužinoti apie Bažnyčios Afri-
koje istoriją, taip pat pasirengti kunigystei. 
Mane labai domina sąsajos tarp tradicinių 
Afrikos kultūrų ir krikščionybės, liturgija ir 
socialinis apaštalavimas. 

Kenija priklauso Rytų Afrikos jėzuitų 
provincijai, kurioje yra apie 200 jėzuitų ir 
kuri apima penkias šalis: Keniją, Etiopiją, 
Tanzaniją, Pietų Sudaną ir Ugandą. Ši di-
delė ir dar labai jauna provincija šiemet 

minėjo 25 metų sukaktį, iki tol vis priklau-
sydavo kitoms provincijoms. Pagrindinė 
jėzuitų misija Kenijoje išlieka švietimas ir 
dvasinės pratybos, taip pat naujų parapi-
jų ir socialinių centrų steigimas. Europoje 
dažniausiai jėzuitai tęsia darbus, pradėtus 
XVI a. įsteigus Jėzaus Draugiją. Afrikoje 
viskas pradedama ir kuriama iš naujo, nes 
provincija sparčiai auga ir ieško sričių, kur 
ji labiausiai reikalinga.

Kitas dalykas, paskatinęs mane vykti į 
Afriką, buvo galimybė susipažinti su šiuo 
žemynu ne kaip turistui, bet išmokti kalbą, 
geriau pažinti šio krašto tradicijas ir kultūrą. 
Kenijoje yra dvi oficialios kalbos: anglų ir 
suahilių. Studijos vyksta anglų kalba, sua-
hilių kalbos prireikia vykstant į mažesnius 
miestelius, kur ne visi žmonės moka angliš-
kai, nors dauguma angliškai kalba puikiai. 

Vos atvykęs į Keniją supratau, kad pa-
žinti šį kraštą bus nelengva – neaprėpiami 
toliai, milžiniškos platybės. Antra vertus, 
mane pasitiko labai paprasti ir nuoširdūs 

Bažnyčia Afrikoje, 
arba Kur ryšys tarp žmogaus ir  
Dievo išreiškiamas šokiu

Eugenijus Markovas, SJ

Tikëjimas ir gyvenimas
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žmonės. Jie čia ne tokie sekuliarūs kaip Eu-
ropoje, stengiasi puoselėti religiją ir kultū-
rą, yra kur kas atviresni.

Afrikos žemynas didelis, daugybė skir-
tingų šalių ir gausi kultūrų įvairovė. Dar 
daugiau vartojama kalbų ir dialektų. Drau-
ge tai labai dinamiškas ir sparčiai besivys-
tantis žemynas, tiesa, skurdas ir neramumai 
čia dar yra nuolatiniai žmogaus palydovai. 
Kenija – tokia, kokia yra, – trejiems me-
tams tapo mano gyvenimo dalimi, tad pasi-
rengiau atradimams ir naujoms patirtims.

Malda 
Paprastai prieš atvykdamas į naują šalį 

stengiuosi išmokti maldą „Tėve mūsų“ tos 
šalies kalba. Taip dariau važiuodamas į Vo-
kietiją, taip ir į Keniją. Suahilių kalba tėvas 
yra baba, todėl meldžiantis: Tėve mūsų, ku-
ris esi danguje, teko priprasti tarti žodžius: 
Baba yetu uliye mbinguni. Bet ką iš tiesų 
reiškia melstis Afrikoje, supratau apsilan-
kęs vienoje našlaičių prieglaudoje pačiame 
lūšnyno centre. Kai susipažinau su vaikais, 
vienas berniukas paprašė:

– Broli, ar galėtum vadovauti maldai? 
– Kodėl gi ne? – atsakiau. 
Sustojome ratu, ir aš pradėjau melstis: 

tiesiog padėkojau jiems ir Dievui, paprašiau 
pagalbos – kaip ir visada melsdamasis. Bai-
gus maldą, vienas vaikas priėjęs pasakė: 

– Tavo malda buvo gera, bet kodėl kai 
meldiesi, neužsimerki? Mes Afrikoje mels-
damiesi užsimerkiame.

– Gerai, kitą kartą žinosiu, – atsakiau. 
Pirmoji pamoka man – nuoširdus ir pa-

prastas būdas labiau išgyventi maldą, pa-
justi jos poveikį, patirti daugiau aistros ir 
meilės. Gražu!

Džiaugsmas stipresnis už skurdą
Kita mano patirtis, o gal daugiau atra-

dimas, buvo Afrikos Bažnyčia. Afrikiečiai 
tikrai negali pasigirti gražiais ir didingais 
architektūros statiniais, Eucharistija čia 
švenčiama geriausiu atveju „patalpoje su 
stogu“, o Bažnyčia suprantama kaip ben-
druomeninis šventimas ir garbinimas. 
Žmonių sekmadieniais į pamaldas dažnai 
susirenka tiek daug, kad net netelpa. Litur-
gijoje daug judesio, šokio, giesmės. Mišios 
prasideda iškilminga procesija, vėliau šokio 
žingsniu iškilmingai įnešamas Šventasis 
Raštas, paskui – atnašos: duona, vynas, ba-
nanai, kukurūzai, ryžiai ir kt. Afrikiečiai la-
bai gerai jaučia muziką, ritmą, ir kiekvienas 
gyvenimo etapas – gimimas ar mirtis – čia 
palydimas šokiu pritariant būgnams. 

Viena iš jėzuitų bažnyčių Nairobyje 
pavadinta Šv. Juozapo Darbininko vardu 
gal ir todėl, kad yra didžiausiame Nairobio 
lūšnyne, o gal kad atvykę į šią parapiją jė-
zuitai rado labai daug darbo: čia glaudėsi 
pabėgėlių šeimos, nebuvo mokyklos vietos 
vaikams ir t. t. Dabar parapija gali pasigirti 
ir mokykla, ir profesinio rengimo centru, ir 
jaunimo namais. Apsupta skurdžios aplin-
kos, šiokiadieniais parapija tampa ir darbo 

Hekimos jėzuitų kolegijos koplyčia

Tikëjimas ir gyvenimas



16

vieta daugeliui bendruomenės narių, o įgijus 
išsilavinimą ar profesiją – ir vilties ženklu 
žvelgiant į ateitį. Pirmą kartą čia lankiausi 
vos atvykęs į Nairobį. Labai sukrėtė skur-
das (norėdamas patekti į bažnyčią turi eiti 
per lūšnyną), tačiau Eucharistija buvo tokia 
puošni ir svetinga, kad visiškai pamiršti var-
ganą aplinką ir drauge su visais nuoširdžiai 
džiaugiesi bei šlovini Kristų. 

Dalyvaudamas pamaldose ir žvelg-
damas į tikrai neturtingai gyvenančius ti-
kinčiuosius jaučiausi kaip pasakojime iš 
Evangelijos pagal Luką: „Iš tiesų sakau 
jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už 
visus. [...] Ji iš savo neturto įmetė viską, ką 
turėjo pragyvenimui“ (Lk 21, 1–4). Į baž-
nyčią žmonės tikrai ateina iš meilės, palikę 
visus rūpesčius ir vargą už durų, pamaldos 
čia trunka kelias valandas, niekas neskuba. 
Vienas žmogus man sakė:

– Mes niekur neskubame, nes vado-
vaujamės patarle, kad skubėjimas nebus 
palaimintas (suahilių kalba tai skamba taip: 
Haraka haraka haina baraka). Iš tiesų daž-
niausiai ir nėra kur skubėti, tiesiog reikia 
džiaugtis tuo, ką darai, ypač meldžiantis.

Jėzuitų gimnazija Ugandoje
Baigęs pirmuosius teologijos studijų 

metus keliems mėnesiams išvykau į Ugan-

dą, į vieną iš jėzuitų mokyklų. Po ilgos 
kelionės pasiekiau mažą miestelį Gulu ir 
už kelių kilometrų esančią mokyklą, kurią 
2005 m. įkūrė jėzuitai. Dabar čia mokosi 
per tris šimtus vaikų. Nors šalyje kalbama 
daugiau nei dešimčia vietinių kalbų, mo-
kyklose dėstoma angliškai, nes tai oficiali 
Ugandos kalba. Uganda – skurdesnė šalis 
už Keniją, karas čia pasibaigė kiek daugiau 
nei prieš dešimtmetį. Išvarginti priespau-
dos, neramumų, ligų, žmonės ilgisi ramaus 
ir turiningo gyvenimo. Todėl švietimo sis-
tema tampa prioritetine sritimi ne tik šalies 
valdžiai, bet ir Bažnyčiai. Jėzuitų čia apie 
20, dauguma jų dar nebaigę jėzuitiško ug-
dymo. Ugandoje, kaip ir Kenijoje, jėzuitai 
dirba mokyklose, parapijose ar rekolekcijų 
namuose. 

Tikëjimas ir gyvenimas
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Nustebino tai, kad visiems pagrindi-
niams poreikiams ši mokykla naudoja sau-
lės energiją, taip pat įrengtas biodujų katilas, 
gaminantis dujas mokyklai. Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai tampa nepamainomi, nes 
šalyje ne visur nutiesti elektros tinklai, ato-
kiose vietose vandens ar malkų dažnai ten-
ka eiti keletą kilometrų. 

Nors dalis mokinių kasdien į mokyklą 
eina pėsčiomis, visi dėvi uniformą, nes būti 
mokiniu Afrikoje yra garbinga. Mokyklą 
lankyti išgali ne kiekvienas, nors daugelyje 
vietų mokykla yra ten, kur po medžiu susi-
renka daugiau nei dešimt vaikų su savo mo-
kytoju. Vaikai labai drausmingi ir smalsūs, 
nori tapti mokytojais, gydytojais ir... netgi 
vienuoliais. 

Kartą vedžiau tikybos pamoką, kurio-
je kalbėjome apie Santuokos sakramentą. 
Klasėje buvo apie 20 berniukų ir 15 mer-
gaičių. Netikėtai vienas mokinys tarė:

– Broli, kam tu mums kelias valandas 
kalbi apie santuoką, geriau papasakok apie 
savo pašaukimą, nes dauguma mūsų nori-
me būti kunigais, o mergaitės – seserimis 
vienuolėmis. 

Kitą kartą per katekizmo pamoką be-
sirengiantiems Pirmajai Komunijai nutiko 
dar įdomesnis dalykas. Dabar jau kitas ber-
niukas manęs paklausė:

– Ar jūsų šalyje yra ožkų? Broli, ar tu 
žinai, kaip nudirti ožkai kailį? 

– Na taip, pas mus auginamos ožkos, –  
atsakiau šiek tiek sutrikęs, – bet paprastai 
pienui, sūriui gaminti, ir aš tikrai nežinau, 
kaip lupamas kailis.

– Aš tau parodyčiau – tai labai paprasta... 
Žmonės gyvena kasdieniais rūpesčiais, 

todėl visiškai normalu tiesiog čia pat pradėti 
apie juos kalbėti. 

Afrikos ateitis
Didžiausia Afrikos bėda yra korupcija 

ir įsišaknijusi gentinė santvarka. Kilus ne-
ramumams ar ginčams, afrikiečiai neretai 
pradeda kariauti prieš kitos genties, etninės 
grupės narius, norėdami apginti ar išaukš-

tinti savąją. Taip atsitiko Ruandoje, Konge 
ir po paskutinių rinkimų Kenijoje, kur kilo 
neramumų. Artėjant kitų metų rinkimams, 
įvairios organizacijos skiria ypatingą dėme-
sį, kad jie vyktų taikiai, žmonės mokomi 
balsuoti už kandidato savybes ir gebėjimus, 
o ne vien palaikyti savo etninės grupės at-
stovą. Kaip bus, matysime, bet akivaizdu, 
kad situacija keičiasi – didesniuose mies-
tuose priešpriešos jau mažiau, nes žmonės 
pradeda jaustis Kenijos piliečiais. Tiesa, jie 
dar tik mokosi gyventi demokratinėje sant-
varkoje, suprasti, kas yra tikroji laisvė ir 
kaip jos siekti.

O paprasta kasdienybė Afrikoje tokia 
nuostabi, kad dažnai tenka tiesiog sustojus 
šalikelėje stebėti, kaip žaidžia basi vaikai, 
kaip jie laipioja po medžius ar prisivalgę 
mangų ir bananų tiesiog ilsisi pavėsyje. Mo-
terys kantriai neša savo nešulius ant galvų, 
ant nugaros dar miega suvystytas kūdikis, 
vyrai stengiasi dirbti žemę, gano gyvulius 
ir t. t. Paprastumas ir net skurdas čia įgau-
na visai kitą prasmę nei mums – gyvenant 
Afrikoje dar neteko matyti, kad koks nors 
vaikas nesišypsotų ar nemokėtų džiaugtis, 
nors situacija atrodytų tikrai beviltiška.

Afrikos žinia Lietuvai būtų nuoširdumas 
ir paprastumas kiekvieną gyvenimo aki-
mirką. Įeidami į bažnyčią atneškime savo 
rūpesčius, džiaugsmą ir viltį prie altoriaus, 
sugebėkime atrasti ir pajausti prisikėlusiojo 
Kristaus Dvasią mumyse! Ir daugiau šypso-
kimės!

Asante Sana! Ačiū visiems!

Tikëjimas ir gyvenimas
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Mûsø istorija

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui 
būdami atskirti nuo sovietų okupuotos Lie-
tuvos, Vakaruose studijavę ir gyvenę lietu-
viai jėzuitai patarnavo karo pabėgėliams ir 
jau seniau čia imigravusiems tautiečiams. 
Jėzaus Draugijos generolo pavedimu nuo 
1948 m. iš Europos jėzuitai kėlėsi į JAV ir 
būrėsi Čikagoje, iš kur plėtė savo veiklą į 
Kanadą ir Pietų Ameriką.

Pirmasis į Pietų Ameriką nukeliavo 
tuo metu provincijolo pareigas ėjęs t. Jo-
nas Kidykas. 1949 m. pirmąjį pusmetį jis 
vedė rekolekcijas ir misijas Brazilijoje bei 
Urugvajuje, susipažino su vietos kunigais 
lietuviais, žmonių religiniu ir tautiniu nu-
sistatymu, gyvenimo sąlygomis, sielovados 
reikmėmis bei galimybėmis. 1950 m. į Pie-
tų Ameriką buvo nusiųsti t. Jonas Bružikas 
ir t. Vladas Mikalauskas.

T. Bružikas, tris mėnesius vedęs rekolek-
cijas ir misijas Rio de Žaneire ir San Paule, 
Brazilijoje, kartu su t. Mikalausku nuvyko 
rūpintis lietuvių sielovada Montevidėjuje. 
Arkivyskupas Antonio Barbieri padrąsino 
įsigyti sklypą bažnyčiai statyti. Jėzuitai su-
būrė parapijos komitetą, pradėjo lietuviš-
ką radijo laidą, susikūrė parapijos choras, 
Moterų draugija. Nekalčiausiosios Marijos 
Širdies (labiau žinoma kaip Fatimos Dievo 
Motinos) bažnyčia pašventinta 1953 m. Iš 

Ispanijos atvyko t. Jonas Giedrys, Urugva-
juje dirbęs klebonu iki pat mirties 1998 m. 
(jo palaikai įmūryti bažnyčios sienoje). Ilgą 
laiką dirbo t. Petras Daugintis, parašęs dvie-
jų tomų Urugvajaus lietuvių istoriją, t. Leo-
nas Zaremba, baigęs jėzuitų mokslus Čilėje. 
Daugybę metų talkino daug kalbų mokantis 
t. Jonas Sukackas. Kurį laiką vietinėje kole-
gijoje dėstė t. Juozas Venckus, talkindamas 
ir lietuvių parapijoje. Misionieriai palaikė 
gerus ryšius su kitais kunigais lietuviais 
Brazilijoje ir su kelioms parapijoms vado-
vaujančiais tėvais marijonais Argentinoje, 
daug kartų vedė rekolekcijas, misijas, pa-
maldas, dalyvavo jaunimo stovyklose, Pietų 
Amerikos lietuvių kongresuose. Montevi-
dėjaus parapija leido savaitinį savispaudos 
laikraštėlį „Žinios“, rengė net dvi radijo 
laidas, bendradarbiavo su Urugvajaus lie-
tuvių kultūros draugija, globojo lituanistinę 
mokyklą, tautinių šokių grupes, vasaros sto-
vyklas. T. Giedrys su talkininkais rūpinosi 
išleisti lietuviškos muzikos ir dainų plokš-
teles, platino spaudą, dalyvavo visokiuose 
renginiuose ir įvairiausioje veikloje. Jėzuitų 
namuose prie lietuvių bažnyčios dabar gy-
vena Urugvajaus jėzuitų provincijolas, pa-
rapiją aptarnauja vietos jėzuitai. Lietuviai 
jėzuitai čia darbavosi 50 metų.

Misijos 
Pietų Amerikoje

T. Antanas Saulaitis, SJ

Iš kairės: t. L. Zaremba, t. J. Bružikas ir  
A. Saulaitis San Paule 1968 m. 
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1955 m. Brazilijoje prasidėjęs jėzuitų 
kūrimasis užtruko, nes 1956 m. žuvo ten 
pasiųstas t. Mikalauskas. T. Bružikas did-
miesčiuose mažomis bendruomenėmis gy-
venančius lietuvius lankė taip uoliai, kad 
1968 m. San Paulo arkivyskupas paragino 
įsteigti lietuvių asmeninę (neteritorinę)  
Šv. Kazimiero parapiją su būstine Mooko-
je. Į talką pasikeisdami atvykdavo t. Jonas 
Kidykas, t. Petras Daugintis, t. Leonas 
Zaremba, kurį laiką ir t. Giedrys, vėliau  
t. Antanas Saulaitis. Retkarčiais aplankyda-
vo užsienyje veikiančių lietuvių jėzuitų pro-
vincijolai t. Bruno Markaitis, t. Gediminas 
Kijauskas, t. Leonas Zaremba. Daugybę 
metų su Rytų apeigų katalikais Brazilijoje 
dirbo t. Vincentas Pupinis, kartais talkinda-
mas ir lietuviškoje sielovadoje. Brazilijos 
jėzuitai mielai draugavo su lietuviais, patar-
davo ir padėdavo tvarkant teisinius reikalus, 
priimdavo į rekolekcijų ir kitus namus. 

Atvykus lietuviams saleziečiams, užsi-
mezgė ne tik dar glaudesnė Pietų Amerikoje 
dirbusių lietuvių kunigų bendrystė, bet dar 
labiau susitelkė ir San Paulo apylinkių lietu-
vių kilmės gyventojai. Misionieriaus teises 
turintis parapijos klebonas t. Jonas Bružikas 
sielovados tikslais lankė lietuvius visoje Pie- 
tų Brazilijoje; tuo metu „tik“ 4 mln. gyven-
tojų turinčiame San Paule, ten, kur tankiau 
gyveno lietuviai, įsteigė 12 kasmėnesinių 
sekmadienio Mišių „stotelių“. T. Bružiko 
3 tūkst. šeimų kartotekoje buvo 120 miestų, 
miestelių ir kaimų. Daugumą šeimų pats su-
rado ir aplankė. Prieš pat San Paulo parapijos 
perdavimą lietuviams saleziečiams 1978 m.  

buvo aplankyta 80 vietovių. Parapijos kuni-
gai kasmet lankė kelis tūkstančius šeimų, re-
dagavo ir leido savaitraštį „Mūsų Lietuva“, 
bendradarbiavo su Brazilijos lietuvių ben-
druomene, seserimis pranciškietėmis, pir-
mąja lietuvių Šv. Juozapo parapija, talkino 
ateitininkams, skautams, tautinių šokių gru-
pėms, palaikė ir dalyvavo kitoje religinėje, 
tautinėje bei šalpos veikloje, vadovavo litu-
anistinei mokyklai bei parapijos „Aušros“ 
chorui, aktyviai prisidėjo prie bendrų (ir 
ekumeninių) pastangų kovojant už Estijos, 
Latvijos, Lietuvos laisvės bylą. Kartu su ki-
tais prisidėjo steigiant lietuvių vasarvietę ir 
stovyklavietę „Lituanica“, kurioje įvyko du 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresai. 

T. Bružikui mirus klebono pareigas per-
ėmė t. Daugintis, o po 30 metų išvykdami 
jėzuitai užrašė savo namus (kleboniją) ir 
salę Šv. Juozapo lietuvių katalikų bendruo-
menei. Už pastatų nuomą gauti pinigai iki 
šiol padeda Šv. Juozapo parapijos ir kitai 
lietuviškai veiklai.  

Jėzuitai, keliaudami iš JAV į Braziliją 
bei Urugvajų ir atgal, sustodavo aplankyti 
lietuvių kunigų ir bendruomenių Venesue-
loje, Argentinoje, Kolumbijoje. Kartais rei-
kėdavo atstovauti Pietų Amerikos lietuvių 
reikalams užsieniuose, pvz., skatinti Pietų 
Amerikos jaunimą pasinaudoti Pasaulio lie-
tuvių bendruomenės ir Lietuvių fondo sti-
pendijomis mokytis Vasario 16-osios gim-
nazijoje ar talkinti įgyvendinant kokį nors 
projektą, pvz., steigiant vasaros stovyklas, 
organizuojant jaunimo kongresus ar vienų 
bendruomenių tautiečių keliones pas kitus.

T. Jonas Kidykas T.  Petras Daugintis T.  Jonas Giedrys
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– Mano tėveliai išvyko iš Lietuvos prieš 
prasidedant karui, apie1938–1939 metus. 
Tėvelis iš karto atvažiavo į Urugvajų, vė-
liau pasikvietė ir mamą. Nors dauguma lie-
tuvių tuomet vyko į Ameriką, jie pasirinko 
Urugvajų, kur buvo apsčiai darbo, nes čia 
klestėjo jautienos perdirbimo gamyklos. 
Urugvajus eksportavo labai daug jautie-
nos, juo labiau prasidėjus karui. Ypač daug 
pagamindavo corned beef – virtos, maltos 
ir į skardines supresuotos mėsos. 

Pasakojama, kad portugalų keliautojui 
Magelanui įplaukus į La Platos žiotis, vie-
nas jo jūrininkų sušukęs: „Monte vide eu!“ 
(matau kalną). Nuo to ir kilęs Montevidė-
jaus pavadinimas. O tas kalnas buvęs Cer-
ro, kur vėliau susitelkė jaučių skerdyklos, 
įsikūrė itin gausi lietuvių kolonija, pasi-

stačiusi ir savo bažnyčią. Tėvelis būtent 
šitoje vietoje nusipirko žemės, pasistatė 
namą. Ten 1943 m. spalio 19 d. aš ir išvy-
dau pasaulį. Vėliau gimė sesuo. Kai buvau 
vienuolikos, o sesuo – dvejų trejų metukų, 
tėvelis mirė. 

Galima sakyti, užaugau lietuvių parapi-
joje, nes bažnyčia buvo maždaug už 800 
metrų nuo mūsų namų. Mirus tėveliui, tėvu 
man tapo jėzuitas Jonas Giedrys, iš kurio 
išmokau visko apie gyvenimą. Užuot lan-
kęsis klubuose, kaip elgėsi dauguma jaunų 
žmonių, eidavau į parapijos namus. Tėvas 
Giedrys pas mus atvyko dar būdamas klie-
riku ir lietuvių parapijoje vyskupas įšventi-
no į kunigus. Beveik visą likusį gyvenimą –  
apie 50 metų – jis praleido Urugvajuje. 
Buvo labai fain žmogus, labai priimnas, 

Vasarą Lietuvoje pirmą kartą lankęsis ponas Edmundas andruškEvičius yra gyva 
Urugvajaus lietuvių parapijos istorija. Įdomus pasakojimas būtų vien apie tai, 
kaip televizijos žurnalistų iš Lietuvos dėka šiame tolimame krašte jį surado ben-
dravardis ir bendrapavardis pusbrolis iš Šiaulių, tačiau mūsų žurnalo skaityto-
jams siūlome jo namuose užrašytą svečio pasakojimą apie daugeliui mūsų be-
veik nežinomą lietuvių jėzuitų tarnystę tautiečiams Montevidėjuje.

Jėzuitai Urugvajaus 
lietuvių gyvenime

Lietuviai katalikų procesijoje Montevidėjuje 1958 m.
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linksmas, jauniausias iš visų kunigų.
– Turbūt gerai prisimenate, kaip kūrė-

si lietuvių parapija?
– Kai pirko žemę bažnyčiai statyti, bu-

vau maždaug dešimties metų. Prieš tai jau 
buvo susikūrusi Lietuvių kultūros draugi-
ja. Jai priklausė daugiausia socialistų par-
tijos nariai, tarp kurių buvo ir tikinčių, ir 
netikinčių. Urugvajuje jėzuitų seminarijoje 
tuo metu apsigyveno tėvai jėzuitai Vladas 
Mikalauskas ir Jonas Bružikas. Jie atva-
žiuodavo į mūsų koloniją aukoti Mišių, 
dalyvaudavo kultūros draugijos veikloje. 
Nusprendus statyti bažnyčią, t. Bružikas 
aplankė beveik visų lietuvių namus, žmo-
nės jam aukojo, kiek galėjo. Kai kurios 
moterys atidavė net auksinius žiedus, nes 
statybai trūko pinigų. Vėliau gausi parama 
atkeliavo iš užsienio, ypač iš Vokietijos. 
Turiu filmą, kuriame pasakojama, kaip 
buvo nupirkta žemė, vyko statybos, buvo 
aukojamos Mišios, rengiamos procesijos –  
visa istorija. Filmuota 8 mm juosta, dabar 
reikia konvertuoti į skaitmeninį formatą. 
Tai – didelis darbas, nes filmas trunka apie 
4 valandas. T. Giedrys prieš mirtį paliko tą 
filmą man, kad perrašyčiau. Vis pritrūksta 
laiko, bet žinau, kad teks. 

Tėvas Saulaitis irgi daug ką iš to laiko 
prisimena. Pirmą kartą jis atvažiavo į Mon-
tevidėjų mokytis seminarijoje, ir nuo to 

laiko esame geri draugai. Vėliau jis dirbo 
Brazilijoje, bet daug kartų lankėsi Monte-
vidėjuje. Urugvajuje apie dešimtmetį dirbo 
ir t. Leonas Zaremba, su kuriuo taip pat su-
sidraugavome. Tad mano jaunystė prabėgo 
tarp jėzuitų.

Kol lietuviai neturėjo bažnyčios, lie-
tuviškos Mišios vykdavo vietinėje Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, 
ir tik sekmadieniais. Mums pasistačius 
bažnyčią, lietuviškos Mišios būdavo auko-
jamos kasdien. Pagelbėti parapijoje atva-
žiuodavo ir t. Juozas Venckus, kuris buvo 
biologas. Jis gyveno Sagrado Corazón jė-
zuitų kolegijoje, kur profesoriavo. Paskui 
atvažiavo t. Daugintis, dar vėliau – t. Su- 
kackas, kuris taip pat buvo profesorius, 
mokėjo 15 kalbų, jomis skaitydavo ir ra-
šydavo. Gerai išmanė sanskritą, iš šios 
senos kalbos versdavo knygas. Buvo pui-
kus žmogus, bet gryniausias akademikas –  
daugiau nieko nesugebėjo. Kadangi aš 
išmaniau apie elektrą, ne kartą teko jam 
padėti. Ir šiaip, jei kas sugesdavo, jėzuitai 
skambindavo man. Nueidavau, pataisyda-
vau. Nuo paauglystės jiems padėdavau, 
pvz., kai reikėdavo namuose ar bažnyčioje 
apšvietimą įrengti. Man tas darbas pradėjo 
patikti, vėliau mokiausi elektronikos. Teko 
prižiūrėti radijo aparatūrą, nes rengėme ir 
radijo laidas. Pirma atsirado katalikų radijo 

Parapijos moterų 
draugija. 
Pirmasis iš kairės – 
t. J. Bružikas, 
viduryje – 
Montevidėjaus 
vyskupas kardinolas 
Antonio Barbieri.
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valandėlė, kurią vesdavo kunigai jėzuitai, 
vėliau – kultūros draugijos radijo valandėlė 
„Panoramas de la tierra del ámbar“, kurią 
vedžiau aš. Išvertus į lietuvių kalbą – „Gin-
taro žemės panorama“. Joje transliuodavo-
me lietuvišką muziką, dainas, kurias klau-
sytojai galėdavo užsisakyti. Mūsų laidos 
buvo girdimos visame Montevidėjuje ir 
dar maždaug pusėje Urugvajaus, nes stotis 
buvo stipri. Programa truko valandą, trans-
liavome kartą per savaitę. „Panoramą“ ren-
gėme ispaniškai, nes ji buvo skirta plačiajai 
auditorijai, ne tik lietuviams, o katalikų va-
landėlę – lietuviškai. Šeštadieniais ir sek- 
madieniais parapijos salėje rodydavome 
kino filmus. Aš dirbau su projektoriais, pa-
rinkdavau filmus, juos atveždavau. Surink-
ti pinigėliai eidavo parapijos reikalams. 

– Parapijoje dirbę jėzuitai rūpinosi ne 
tik religiniu ugdymu, bet ir lietuvybės iš-
laikymu.

– Lietuviai buvo labai nusistatę prieš 
Lietuvos okupaciją, jie ir vaikams įdiegė, 
kad Lietuva turi būti laisva. O t. Giedrys 
organizavo teatro trupes, vėliau – lietuvių 
tautinius šokius. Susikūrė anuomet tikrai 
labai stiprus tautinių šokių kolektyvas 
„Gintaras“, vėliau – „Ąžuolynas“, kuris 
veikia iki šiol. Turėjome ir garsų mūsų 
parapijos chorą „Aidas“. Taip pat susibūrė 
gera krepšinio komanda „Vytis“. Vyko lie-
tuvių jaunimo susiėjimai su kitais kraštais –  
Argentina, Brazilija, pradėjome rengti Lie-
tuvių jaunimo kongresus. Kai jie vykdavo 
Urugvajuje, jaunuolius šeimos priimdavo 
į savo namus, jiems nereikėdavo apsisto-
ti viešbučiuose. Taigi bendravimas buvo 
glaudus, susijęs ne tiek su religija, kiek su 
kultūrine ir tautine veikla. Bendradarbiavo-
me su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, 
Pasaulio lietuvių bendruomene, čia t. Sau-
laitis smarkiai prisidėdavo. Pamenu, buvo 
labai didelė šventė JAV, iš viso pasaulio 
lietuvių bendruomenių suvažiavo tautinių 
šokių kolektyvai. Mūsiškių irgi buvo nu-
skridę apie 50 dalyvių – pilnas lėktuvas. 

– Tačiau minėjote, kad buvo ir kairių-
jų pažiūrų lietuvių.

– Kai kurie pritarė sovietinei santvarkai 
Lietuvoje – juos vadinome komunistais. 
Lietuvių kolonijoje buvo didelis susiprie-
šinimas – socialistai prieš komunistus, nes 
socialistai ir katalikai norėjo, kad Lietuva 
būtų laisva. Visi turėjo atskirus klubus, kur 
rinkdavosi. Pradžioje socialistai menkai te-
palaikė ryšį su parapija, nes kažkodėl buvo 
nusistatę prieš kunigus. O bendra kalba at-
sirado, kai visi suprato, jog nesvarbu, ar jie 
katalikai, ar socialistai, visi turi kovoti dėl 
to paties idealo – Lietuvos laisvės. Kunigai 
tapo jų draugais, ir socialistai pradėjo eiti į 
bažnyčią. 

Norėdamas sušvelninti priešiškumą, 
t. Giedrys pradėjo lankyti ir komunistuo-
jančius lietuvius. Buvo radikalų, kurie to 
nenorėjo, bet dauguma jį priėmė gerai, 
santykiai sušilo, komunistuojantys pradėjo 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, nebesijautė 
tokios griežtos atskirties. Kai apie 1960 m. 
Urugvajuje valdžią paėmė karinė diktatū-
ra, komunistus persekiojo, uždarė visas jų 
būstines, radijo programas, laikraščius –  
galima sakyti, panaikino apskritai. Liko 
lietuvių parapija ir socialistai. 

Šalies valdžia niekada nepripažino Lie-
tuvos okupacijos ir komunistinių vadovų. 
Dr. Graužinis Urugvajuje buvo Lietuvos 
ambasadorius paskutinės laisvos Lietuvos 
valdžios kadencijos metu ir iki pat mirties 
jis buvo laikomas teisėtu Lietuvos ambasa-
doriumi. Vėliau postą užėmė jo sekretorius 
ponas Grišonas, bet tai buvo nebe ambasa-
da, o tik konsulatas. 

Paskutiniu laiku jau nebebuvo nei so-
cialistų, nei katalikų – visi buvo lietuviai. 
Taip ir turėjo būti, juk visi kovojo už tą patį, 
už Lietuvos laisvę. O lietuvių kolonija tiek 
laiko išsilaikė tik jėzuitų dėka. Ačiū jiems. 
Ir t. Giedrys čia nuveikė labai daug. Kone 
kiekvieną žmogų jis sugebėdavo įtikinti, 
perteikti savo idėjas. Pradėdavo kalbėti 
juokaudamas, bet pokštai vėliau virsdavo 
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rimta kalba. Buvo toks žmogus, su kuriuo 
susipažinęs neišvengiamai susidraugauji. 
Mokėjo ir prie bažnyčios pritraukti: ruoš-
davo pietus, organizuodavo teatrą, ir visi 
žmonės eidavo. Prieš spektaklį būdavo lai-
komos šventos Mišios, į kurias specialiai 
nenueiti būdavo nesmagu. Jis vedė gerą 
„politiką“ (juokiasi). 

T. Giedriui nebuvo jokių keblumų lan-
kyti katalikus, socialistus ar komunistus. 
Tarkime, esi netikintis ir į tavo namus neti-
kėtai ateina katalikų kunigas: simpatiškas, 
kalba lietuviškai, nori pabendrauti. Juk ne-
išvarysi... Komunistams darė įspūdį, kad 
jėzuitai ir jų neaplenkia. Kai komunistus 
pavyko palenkti į savo pusę, jų vaikai pra-
dėjo lankytis lietuvių parapijoje. Tais lai-
kais nebuvo nei vaizdo grotuvų, nei naujų 
technologijų, bet t. Giedrys turėjo skaidrių 
ir jomis iliustruodavo pasakojimus apie 
istorinius įvykius. Mokėjo pasakoti labai 
linksmai. Paskui pradėjo nuomotis įvai-
rius religinius 16 mm filmus, įgarsintus 
lietuviškai, tad vaikams labai patikdavo. 
Atveždavo ir nereliginių, komedijų. O kai 
lietuvių krepšinio komanda žaisdavo prieš 
urugvajiečius, tuomet visi jau galutinai su-
sivienydavo. 

– O kaip dabar gyvena Urugvajaus 
lietuviai?

– Paskutiniam jėzuitui t. Giedriui mirus, 
mūsų kolonija nebe tokia kaip anksčiau. 
Tiesa, veikia kultūros draugija, bet pasibai-
gė krepšinis, lietuviškas teatras, kuriame ir 
aš vaidindavau, nebeliko ansamblio „Gin-
taras“, kurį visur kviesdavo koncertuoti. 
Taip pat leisdavome laikraštėlį „Žinios“, 
kuriame kartą per savaitę būdavo pateikia-
mos visos lietuvių kolonijos naujienos. Da-
bar jo nebėra, ir lietuviškos naujienos mūsų 
nebepasiekia, nebent viena kita žinelė atsi-
randa internete. 

Lietuviška veikla dar egzistuoja, dabar 
tuo rūpinasi jaunimas – mūsų vaikai ir anū-
kai, bet ne taip intensyviai kaip anksčiau. 
Turi tautinius šokius, bet, pvz., lietuviško 
teatro pasirodymų nebėra, nes visi režisie-
riai išmirė. Apskritai visi mano draugai iš-
mirė. Kai nueinu ten, kur anksčiau su jais 
matydavausi, pasidaro liūdna. Didesnis bū-
rys lietuvių susirenka kokia nors Lietuvai 
svarbia proga, pvz., Vasario 16-osios, bet 
jie renkasi kaip paprastas klubas su tauti-
niais šokiais. O lietuviškų tautinių šokių 
moko vietinis urugvajietis! Man dėl to tru-
putį gėda, nes juk yra lietuvių, kurie galėtų 
tai daryti. 

Iki šiol kyla klausimas, kodėl jėzuitai 
perleido lietuvių parapiją urugvajiečiams? 
Pvz., armėnų bendruomenė nedidelė, bet jų 

Akimirkos iš vienšnagės Lietuvoje. Nuotr. kairėje – Edmundas Andruškevičius (centre) su pusbroliais Romu ir 
Edmundu, nuotr. dešinėje – prie paminklo seneliams, pastatyto už tėvo iš Urugvajaus atsiųstus pinigus. 
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bažnyčia yra. Vengrų kolonija visai maža, 
o bažnyčią jie taip pat turi. Statant lietuvių 
bažnyčią, vietos lietuviai prisidėjo pini-
gais, ir gausiai, bet savo parapijos nebetu-
rime. Liko tik Lietuvių centras ir kultūros 
draugija. Lietuviai gali čia rinktis, tačiau 
bažnyčioje buvo biblioteka, keli kambariai 
pilni lietuviškų knygų. Kur jos dingo, neži-
nome. Kur lietuviškos plokštelės, mūsų lai-
dų įrašai, laikraštėliai? Lietuvių parapija –  
didelė Urugvajaus lietuvių istorija, ir ji pra-
puolė. O kiek darbo įdėjome, kad ji atsiras-
tų! Žinoma, pirmiausia ačiū jėzuitams, kad 
tiek laiko dirbo pas mus, ir dėl to lietuviai 
buvo susivieniję. 

Gal buvo sudaryta sutartis su mūsų 
kurija, kad mirus paskutiniam kunigui lie-
tuviui bažnyčia bus perleista Urugvajaus 
kurijai? Vyresnio amžiaus tautiečiams iki 
šiol tai skaudus klausimas. Tiesa, bažnyčia 
išlaikė tą patį pavadinimą, vyksta Mišios 
lietuviams, aukojamos ispaniškai, šalia te-
bestovi lietuviškas kryžius ir lietuviai kuni-
gai bažnyčioje palaidoti (nors t. Giedrys ir 
norėjo ilsėtis vietos kapinėse kartu su kitais 
tautiečiais), bet aš čia nebesilankau. Einu į 
bažnyčią, kuri arčiau namų...

Kalbėjosi Jūratė Grabytė

Šv. Ignacas Lojola atliekančiuosius dva-
sines pratybas kviečia įdomiai perspektyvos 
kaitai – savo gyvenimą apmąstyti ne nuo 
pradžios, o tarsi žvelgiant į jį nuo pabaigos. 
„Įsivaizduoti save mirties akivaizdoje ir ap-
svarstyti tą būdą ir normą, kurios norėčiau 
būti laikęsis pasirinkimo metu. Tuo vado-
vaujantis apsispręsti dėl visų dalykų“ (DP, 
186). Šiuo atveju dėmesį pirmiausia reikia 
atkreipti į šio pasiūlymo kontekstą. Su juo 
vėl susiduriame tais Dvasinių pratybų mo-
mentais, kai esame raginami „sutvarkyti 
savo gyvenimą“ (plg. DP, 21), o antrojoje 
Dvasinių pratybų savaitėje, mąstant apie 
pasirinkimą, Ignacas ragina priimti konk- 
retų sprendimą naudojantis šiuo pasiūlymu. 

Mąstyti žvelgiant 
iš „mirties valandos“ perspektyvos

Čia kalbama apie tokį svarbų dalyką, 
kaip visą žmogaus gyvenimą nulemiantį 
„pamatinį“ sprendimą. Idant tinkamai ir ge-
rai pasirinktume (plg. DP, 178 ir 184), kaip 
pagalbą Ignacas siūlo tam tikras taisykles. 
Pratyba, kai į gyvenimą žvelgiama nuo jo 
pabaigos, pasitarnauja perspektyvai, o ne 
retrospektyvai. Pasirinkimas, kurį reikia pa-
daryti, – tai gairės ateičiai, kurios iš esmės 
nulems tolesnį gyvenimą. Todėl tuomet, kai 
reikia pasirinkti, Ignacas ir kviečia persikelti 
į „mirties valandą“, t. y. savo gyvenimą ap-
mąstyti iš jo pabaigos perspektyvos. Kodėl 

Laikas, 
pripildytas 
gyvenimo 

T. Klaus M. Schweigl, SJ

Lietuvių bažnyčia 
Montevidėjuje

Mûsø istorija
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taip turėtume elgtis, paaiškina Dvasinių pra-
tybų tikslas – ieškoti atsakymo, kam norėčiau 
atsiliepti visu savo gyvenimu (plg. DP, 184). 
Mirties valandos sudabartinimas čia pasitar-
nauja, kad vaizduotėje išvysčiau visą savo 
gyvenimą. Šitaip mirties valanda, kurios link 
nuolat – neretai baimingai – keliaujame, jį 
įprasmina ir pagrindžia. 

Į ateitį 
Šv. Ignaco patirtis kviečia mus gyveni-

mui duotą laiką ir patį gyvenimą suvokti kaip 
nepakartojamą Dievo dovaną ir gyventi iš jo 
malonės. Kviečiant žvelgti į savo gyvenimą 
iš mirties valandos perspektyvos, sakytume, 
žvelgti nuo pabaigos, norima padėti aiškiau 
suvokti, kam, būdamas mirties akivaizdoje, 
būčiau norėjęs skirti man dovanotą gyveni-
mo laiką. Antra vertus, mūsų aplinka siūlo 
ir kitokių, tariamai patikimesnių būdų laikui 
naudoti. Nuolatos skundžiamės, kad jo trūks-
ta, jaučiamės nuolat „spaudžiami“ ir skubi-
nami. Todėl manome, kad gali padėti viskas, 
kas taupo laiką, be to, viliamės, kad dėl ilgė-
jančio žmonių amžiaus laimėsime daugiau 
gyvenimo laiko.

Tačiau su išgąsčiu suvokiame, kad metai 
prabėgo beveik nepastebimai ir praradome 
laiką, kurio gyvenimo pabaigoje mums tik- 
riausiai pritrūks. Hugo von Hofmannsthalio 
muzikinėje komedijoje „Kavalierius su rože“ 
(„Rosenkavalier“) ši patirtis nuostabiai išsa-

koma svarbiausios pjesės veikėjos feldmar-
šalienės lūpomis: „Laikas – tai ypatingas 
dalykas. Įsigyvenus, jis lyg niekas. Tačiau 
staiga, vieną akimirką, tą nieką pajunti kaip 
iš tiesų egzistuojantį.“

Dėmesingumo ugdymas
Atliekantys Dvasines pratybas turėtų ug-

dyti atidumą, kad išvengtų tokio „įsigyveni-
mo“, kai beveik nepastebime, kaip praslenka 
laikas, ir išsigandę pabundame tik jam „pasi-
baigus“. Sąmoningai pagalvoti apie mirties 
valandą tuomet, kai reikia apsispręsti, – tai 
priimti savo laikinumą, pripažinti, kad mūsų 
gyvenimo laikas ribotas. Ši Dvasinių praty-
bų taisyklė taikytina ir kasdienybėje, nes juk 
galiausiai kalbama apie gyvenimui dovanoto 
laiko perkeitimą į gyvenimo pripildytą laiką. 
Aš pats turiu nuspręsti, kam noriu skirti savo 
laiką, nužymėdamas gyvenimo gaires. Turiu 
apsispręsti kasdien, diena iš dienos, valanda 
po valandos – turiu tai daryti dabar!

XVII a. vokiečių poetas ir dramaturgas 
Andreas Gryphius viename savo eilėraščių 
primena šį „dvasinį laiko administravimo“ 
slėpinį: „Ne mano metai, išnaudoję mano 
laiką, ne mano metai, žadantys ateiti. Do-
mėn imu akimirką, jinai mana, manais taip 
tampa metai ir amžinuma.“ 

Iš vokiečių kalbos išvertė 
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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– Tėve, per savo gyvenimą matėte 
daug gražių jėzuitų pavyzdžių, daug įvai-
riausių permainų. Ko mes, jaunoji karta, 
galėtume pasimokyti iš jūsiškės kartos pa-
tirties?

– Visų pirma aplinka, kurioje mums 
teko augti, buvo visai kita. Nebuvo nei tiek 
daug visokiausių žurnalų, nei televizijos –  
nežinia, ar gimęs dabartiniame amžiuje 
būčiau susidomėjęs kunigyste. Asmeniš-
kai esu laimingas, kad tos, dažnai ne pa-
čios geriausios, informacijos mano laiku 
nebuvo. Galbūt prisirišęs prie televizijos ir 
pamokslus ne kažin kokius būčiau sakęs. 
Beje, sėdėti ir spoksoti į tą ekraną man būtų 
didžiulė kančia... Daug mieliau renkuosi 
stebėti Dievo kūrybą žmonėse ir gamtoje. 
Paskutinį sykį pamatęs mažą vaiką pagal-
vojau: „Na štai, Dievas davė jam širdelę, 
kuri pumpuos kraują dar daug metų – juk 
tai tikras stebuklas!“ Arba kur kas geriau 
paskaityti, pavyzdžiui, Karlą Majų, nei 
į kokį nors besidarkantį jaunuolį žiūrėti. 
Džiaugiuosi, kad mano vaizduotė užpil-
dyta ne visokio šlamšto, bet mąstymų apie 
Šventojo Rašto dienos skaitinius, apie Die-
vo kūrybą. Mes turime įeiti pro kito duris, 
o išeiti pro savo, deja, man atrodo, kad įėję 
pro televizijos ekraną iš jo nebegrįžtame. 

Taip pat seniau buvo mažiau pokyčių ir 

buityje, ir mūsų darbo metoduose – dabar 
viskas tik ir skuba keistis, nežinia, ar tai 
gera, ar ne. Keitėsi ir jėzuitų vaizdas, ypač 
kalbant apie pašaukimus: mes kunigystės 
šventimus gavome 25 jėzuitai iškart. Pa-
vyzdžiui, man gyvenant Ispanijoje, vien 
Sevilijoje buvo per 50 naujokų – dabar tai 
atrodo neįmanoma. Kadangi mažėja mūsų 
pajėgumas, turime užimti tik pagrindines 
vietas ir diriguoti. Negalima taikyti senų 
metodų naujoje aplinkoje. Duok, Dieve, 
kad nepristigtume vizijų, kurių šv. Ignacas 
turėjo begalę. Tačiau reikia neapsikrau-
ti darbais, o stengtis susitelkti į vieną. Ne 
veltui sakoma, kad devyni amatai, o dešim-
tas – badas: čia truputį, čia truputį – nieko 
neišeina ir krinta jėzuitų reputacija. Kadan-
gi mažėja diecezinių kunigų, mus kviečia 
ir vienas vyskupas, ir kitas, bet privalome 
turėti savo viziją, o ne lėkti visur. Manau, 
ir pasauliečius reikia labiau įtraukti į darbą. 
Galbūt kunigas ateityje bus retenybė, o gal 
po kokios atominės žiemos pašaukimai pil-
sis kaip iš gausybės rago? 

– Kas Jūsų gyvenime darė didžiausią 
įtaką, kas buvo Jūsų širdies mokytojai?

– Vaikystėje svarbi buvo mama, kuri 
turėjo nemaža vargo su manimi. Ji išmokė 
nebijoti darbo, vis kartodavo: „Akys baisi-
ninkės, rankos darbininkės.“ Taip pat svarbi 

Šventoji istorija tęsiasi
Rugsėjis Jėzaus Draugijoje kupinas įsimintinų datų ir įvairiausių švenčių, sutei-
kiančių puikią progą geriau pažinti ankstesnį ir šiandienį Draugijos veidą. Su-
kaktys neaplenkė ir mūsų provincijos. Jos senbuvis t. AnicetAs tAmošAitis, SJ, 
rugsėjo 14 d. šventė 90 metų jubiliejų, o birželį minėjo ir 70 metų nuo atvykimo 
į Pagryžuvio jėzuitų naujokyną. Suprasdami milžinišką ir neįkainojamą patir-
tį, kurią Dievas leido sukaupti t. Anicetui, mačiusiam Bažnyčią prieš II Vatika-
no susirinkimą, patyrusiam po jo vykusias permainas gyvenant toli nuo tėvynės, 
pažinojusiam senuosius Lietuvos jėzuitus ir po 50 metų vėl išvydusiam tėvynę, 
trokštame iš jo tos gyvenimiškos išminties pasisemti ir prašome ja pasidalyti su 
mūsų provincija bei jos bičiuliais.
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buvo pažintis su mokytoju, žymiu tarpuka-
rio kūno kultūros pedagogu Karoliu Dinei-
ka, išmokiusiu sveikos gyvensenos. (Po 
Antrojo pasaulinio karo K. Dineika įkūrė 
Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir 
klimato terapijos parką ir jam vadovavo –  
red. past.) Esu dėkingas ir kitiems Linku-
vos gimnazijos mokytojams. Didelę įtaką 
mano gyvenimui turėjo Jėzaus Draugija, 
kurioje mačiau daug gerų pavyzdžių. Ypač 
t. Benediktas Andruška, t. Jonas Danyla, 
t. Bronius Krištanavičius, t. Antanas Sau-
laitis buvo tie, iš kurių daug mokiausi.  
T. Saulaičiui, savo vyresniajam Čikagoje, 
esu pridaręs tiek daug nemalonumų, o jis 
taip taktiškai, su tokia kantrybe mane priė-
mė, kad iki šiol man palikęs didelį įspūdį. O 
iš t. Krištanavičiaus išmokau ūkiško požiū-
rio į gyvenimą. Kartais juk tereikia ūkiškai 
pamąstyti, kokia Viešpaties nuomonė apie 
tave – jam nereikia informacijos, jis viską 
pats apie tave žino.

Taip pat Vokietijoje ir Romoje sutikau 
daug išmintingų dvasios tėvų. Be abejo, 
mano akiratį praplėtė pažintis su Jacques’o 
Maritain’o raštais, o prie jėzuitiškos sa-
vivokos prisidėjo ir atskiros provincijos, 
kuriose teko gyventi. Kiekviena turi savo 
dvasią: anglų – vienokią, prancūzų – kito-
kią, o, pvz., Vokietijos provincija turi itin 
gražią jėzuitišką dvasią. Man didelis 
džiaugsmas priklausyti tokiai Draugijai. 

– Turbūt stodamas į Draugiją nedaug 
težinojote apie ją? 

– Stodamas žinojau, kad kažkur Kaune 
yra toks tėvas Jonas Paukštys, redagavęs 
„Žvaigždės“ žurnalą, atkeliaudavusį į tėvų 
namus. O rinkausi tarp pranciškonų, kapuci-
nų ir jėzuitų. Gal tapęs pranciškonu būčiau 
visai kitokio dvasios požiūrio, nežinau, ar 
gražesnio, ar ne, bet šv. Ignacas mums tikrai 
paliko nepaprastai didelių dalykų.

– O ar niekada netroškote apsivilk-
ti abito ir patraukti į uždarą vienuolyną, 
ypač po ne visada sėkmingų II Vatikano 
susirinkimo permainų?

– Man taip nebuvo. Turbūt pagelbėjo 
ignaciškasis dvasingumas, padedantis ras-
ti Dievą visur, todėl ir nejaučiau poreikio 
palikti Draugiją. Radau ryšį su Dievu ir 
jo kontempliaciją tarnystėje žmonėms. Ar 
Jėzaus Draugijoje trukdė kas nors šv. Pran-
ciškaus Ksavero ryžtui, ar trukdė kas nors 
šv. Ignacui, kurie atsisakė anuomet įpras-
to monastinio vienuolio-asketo gyvenimo 
būdo. Iš tikrųjų buvo mūsiškių, jėzuitų, 
norėjusių pereiti į kitokią, uždarą vienuo-
liją. Na, o man, sakyčiau, didesni svars-
tymai kilo vėliau, renkantis darbo vietą: 
ar patraukti t. Donato Slapšio pavyzdžiu 
į tolimas misijas, ar patarnauti lietuviams 
Amerikoje. Dabar suprantu, kad labai nau-
dinga dirbti savo tėviškei, kurioje darbo 
tikrai netrūksta.

– Koks įvykis ar tarnystė gyvenime la-
biausiai įsiminė?

– Pirmasis grįžimas į Lietuvą po 52 
metų. Prieš kelionę ne vieną naktį sapnavau 
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gimtąjį kraštą. Taip įdomu buvo pamatyti 
mano naujokyno magistrą t. Joną Dany-
lą, t. Joną Zubrų, t. Antaną Simonaitį bei 
didelį įspūdį padariusią jaunąją kartą –  
t. Gintarą Vitkų, t. Stasį Kazėną. Nuvažia-
vau prie Daugyvėnės upės, kuri tekėjo per 
mano tėvų ūkį, prisiminiau senus laikus ir 
nubėgo pora ašarų – visgi tėviškės trauka 
buvo nuolat išlikusi. Iš tiesų prisiminimai 
yra amžinas turtas ir išliks net į Amžiny-
bę nuėjus. Jie tarsi dėžutėje sudėti, kaip 
paveldas Dievo garbinimui. Prisiminimai 
padeda pamatyti, kaip pats Dievas tave gy-
venimo keliais vedė, o tu, būdamas kvai-
las, visai to nesupratai. Manau, šis pavel-
das prisidės prie mūsų džiaugsmo ir laimės 
Danguje. 

Štai būdamas Vokietijoje išmokau vie-
ną Kazio Bradūno eilėraštį, kuris puikiai 
pildosi manajame gyvenime. 

Mano gyvenimo pirmuose žingsniuos
užmigęs nubudau žieduos.
Ir sapnas kūdikio nuskrido,

palikęs pabučiavimus veiduos.

Ir pamiršau, ką sielai jis kalbėjo,
o atsiminti niekaip negaliu –

tiktai į dangų, į žvaigždes pasižiūrėjęs,
imu ilgėtis jų.

Tada tikiu, kad paskutinę mano valandą
kūdikio sapnas vėl pasivaidens...

Tik bus jau po pavasario, po vasaros,
jau bus ir po vėlyvojo rudens.

Manau, svarbu išmokti tiesiog džiaug-
tis gyvenimu. Gyventi tuo, kuo tiki. Kartą 
manęs t. A. Gudaitis paklausė, ar nebijau 
mirti. Atsakiau, kad jei bijočiau, elgčiau-
si veidmainiškai – juk tiek pamokslų esu 
žmonėms pasakęs apie Kristų, o dabar 
bijočiau su juo susitikti. Svarbiausia – gy-
venti, kuo tiki.

Grįžęs į JAV iš Romos buvau kupinas 
J. Maritain’o minčių, tačiau vietiniams 

žmonėms rektoratuose to nelabai reikėjo. 
Gal nesugebėjau suprasti, ko jiems reikia... 
Užtat labai gera prisiminti vaikų stovyklas 
JAV, kai vakarais pasakodavau pasakas, o 
vaikai po jų plodavo. Ketvirtadieniais mes, 
vadovai, susirinkdavome pasidalyti savo 
patirtimis mažoje koplyčioje, ir tai buvo 
labai įsimintina. 

Savo kambaryje esu pasidaręs specia-
lią lentą, kurioje sužymėtos vietos, kur ir 
kada lankiausi. Peržiūrėjęs ją suprantu, 
kad mano gyvenimas visiškai atitinka 23 
psalmę. Viešpats mane žaliose ganyklose 
ganė ir iki šiol man nieko nestinga. Štai net 
ir jums mano pasakojimas atrodo svarbus –  
tiesiog pilna džiaugsmo mano gyvenime. 
Šiaip jame nebuvo daug tragedijų, turbūt 
Dievas žinojo mane esant silpną ir daug 
nebandė (juokiasi).

– O iš kur semiatės tokios jaunatviš-
kos sveikatos?

– Du dalykai labai svarbūs: mityba ir 
mankšta. JAV seminarijoje studijuojant 
teologiją, į rankas pateko ką tik išėjusi žy-
maus šveicarų kilmės dietologo Gayelordo 
Hauserio knyga „Look younger, live lon-
ger“ („Atrodyk jauniau, gyvenk ilgiau“). 
Ji man suteikė daug puikios informacijos, 
kaip prižiūrėti kūną. Esu įsitikinęs, kad už 
tai, ką investuoji į sveikatą, vėliau gauni 
palūkanas.

– Ačiū, Tėve, už pokalbį, gera vis iš 
naujo suprasti, kad kiekvieno žmogaus 
istorija yra šventa istorija.

– Iš tiesų kyla klausimėlis, kodėl dabar 
nebėra Šventosios istorijos, kodėl mes ją 
užbaigiame Apaštalų darbais? Kuo Pran-
ciškaus Ksavero kelionės prastesnės už 
apaštalo Pauliaus keliones? Kristaus Kry-
žius veikia – turėtume suprasti, kad Šven-
toji istorija tęsiasi. Privalome nepamiršti, 
kokia kilnybė yra žmogus, jei net angelas 
atsiunčiamas jo saugoti! Pernelyg dažnai 
pamirštame Dievo meilę, nors ir atrodo, 
kad žmonės sąmonėja.

Kalbėjosi Modestas Kirielius, nSJ

Sukaktis
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Atėjo 60 metų kunigystės jubiliejus. 

Gimęs Kaune 1926 m., baigęs Kauno IX 
(buvusią tėvų jėzuitų) gimnaziją, 1948 m. 
buvau priimtas į Kauno kunigų seminariją. 
1952 m. rugsėjo 21 d. Kauno arkikatedroje 
vysk. Kazimieras Paltarokas man suteikė 
Kunigystės sakramentą. 

Visą laiką dirbau Vilniaus arkivyskupi-
joje, stengdamasis atlikti savo pareigas tiks-
liai pagal teisėtų ordinarų ir Bažnyčios tei-
sės bei liturgijos nurodymus. Pusę šio laiko 
praleidau kaip klebonas ar administratorius 
įvairiose Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 
Labiausiai patiko dirbti mažose, pvz., Gai-
dės ar Kazitiškio, parapijose. 20 metų ėjau 
vikaro pareigas didesnėse parapijose: Eišiš-
kių, Vilniaus Kalvarijų, Adutiškio, arkika-
tedros ir Šv. arkangelo Rapolo. (Kalvarijų 
bažnyčioje įvedžiau tvarkingas lietuviškas 
pamaldas, įkūriau pirmąjį lietuvišką chorelį 
ir jam vadovavau.) Atrodo, klebonai mano 
darbu nesiskųsdavo, Šv. Rapolo bažnyčioje 
mane laiko jau 22 metus ir, nors jau sulau-
kiau 86-erių, vis dar neišvaro. Be to, 1959–
2008 m. dirbau ir arkivyskupijos tribunole 
teisėju, vėliau ryšio gynėju, o nuo 1991 m. –  
ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgi-
nėje komisijoje. 1989–1990 m. buvau pa-
skirtas jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčios ir 
vienuolyno perėmimo komisijos pirminin-
ku. Kadangi viską atliko civilinės valdžios 
įstaigos, man reikėjo tik informuoti kuriją, 
kaip vyksta remonto darbai.

Į Jėzaus Draugijos naujokyną Pagryžu-
vyje įstojau 1945 m., įžadus daviau 1947 m. 
Artimai bendravau su t. Karoliu Garucku: 
kartu rašydavome raštus komunistų valdžiai 
dėl vysk. Julijono Steponavičiaus tremties 
ir kitų Bažnyčios reikalų, dažnai važinė-
davau po Rytų Lietuvos parapijas po šiais 
raštais rinkdamas kunigų parašus. Steng-
davausi susitikti su t. J. Danyla, t. R. Bla- 
žiu, t. A. Petroniu, t. J. Lauriūnu, t. J. Kuk-
ta, t. J. Giedraičiu, kurį laiką gyvenau kartu 
su br. K. Krasausku. Visada prisimindavau, 
kad esame viena šeima.

Rūpinantis arkivyskupijos gerove daug 
kartų teko lankytis Žagarėje pas vyskupą 
Julijoną, perdavinėti jam žinias apie arki-
vyskupijos būklę ir padėti įgyvendinti jo 
planus. Manau, turiu teisę kartu su apaštalu 
pasakyti: „Kovojau gerą kovą.“

Šiuo metu ir toliau dirbu Šv. arkangelo 
Rapolo bažnyčioje kaip rezidentas; kiekvie-
ną dieną į ją važinėju „Golfu“, kuris jaunes-
nis už mane – turi tik 15 metų, todėl, kad 
ir stenėdamas, dar man tarnauja. Klebonas 
dažnai man patiki atlikti ir vikaro ar net 
savo pareigas. Nors ištvėrus kelias chirur-
gines operacijas ir nelengva viską padaryti 
tobulai (sunku lipti laiptais ar priklaupus at-
sikelti), bet reikia džiaugtis, kad Dievas vis 
dar leidžia darbuotis. Turiu pripažinti, kad 
gyvenimu esu patenkintas. Todėl dėkoju 
Gerajai Dvasiai – Dievui – ir visiems, kurie 
mane mylėjo, myli ir mylės! 

Kovojau 
gerą 
kovą

T. Donatas Valiukonis, SJ

T. Donatas (centre) kunigystės jubiliejaus Mišiose

Sukaktis
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Nauji Jëzaus Draugijos nariai

2010 metais, jau trejus metus padirbė-
jus parapijos klebonu Liepojos vyskupi-
joje, vyskupas leido man išvykti pradėti 
naujokyno Jėzaus Draugijoje. Provincijolas 
nusprendė išsiųsti į Birmingame įsikūrusį 
naujokyną, skirtą Jungtinei Karalystei, Ai-
rijai, Nyderlandams ir flamiškai kalbančiai 
Belgijai. Buvau ne pirmas Lietuvos ir Lat- 
vijos provincijos naujokas, šiam ugdymo 
etapui siunčiamas į kitą provinciją. Nerima-
vau, tačiau drauge ir džiaugiausi, galėdamas 
naujokyną pradėti Jungtinėje Karalystėje. 

Atvykau į šią britų salą pačioje liepos 
pabaigoje, norėdamas prieš naujokyną 
baigti anglų kalbos kursus. Kalbos įgū-
džius tobulinti nebuvo sunku, nes anglų 
kalbos mokiausi ir vidurinėje mokykloje, 
ir seminarijoje. 

Daug labiau jaudinausi dėl to, kaip 
būsiu priimtas – juk esu iš Rytų Europos. 
Teko girdėti, kad Rytų europiečiai šioje 
šalyje kelia problemų ir yra sudarę ne patį 
geriausią įspūdį. Tačiau jau nuo pirmos 
akimirkos mane priėmė labai maloniai 
ir svetingai. Pradedant naujoko kelią tai 
buvo svarbu ir tapo dar vienu argumentu, 
patvirtinusiu, kad mano pasirinkimas tapti 
jėzuitu yra teisingas. 

Rugsėjo 3 d. prasidėjo naujokynas. 
Pirmųjų metų naujokų buvo 11, antrųjų – 
7, taigi gana didelė grupė. Ne visi šiuo ke-
liu nuėjo iki galo – dalis apsisprendė tęsti 
paieškas kitur arba rinktis kitokį gyvenimo 
būdą. Man šie dveji metai buvo labai įdo-
mūs, nes susirinko itin skirtingi žmonės, 

pvz., kino režisierius, psichologas, teisi-
ninkas, istorikas, inžinierius, taip pat ir aš, 
kunigas. Vidutinis amžius – 30 metų, tik 
vienas buvo 20-ies. Pirmųjų metų grupėje 
šiame tarptautiniame naujokyne buvo ats-
tovauta visoms keturioms provincijoms. 
Supratau, kad jėzuitams apskritai būdinga 
burti įvairių tautybių, kalbų ir kultūrų žmo-
nių bendruomenes. Žinoma, kartais tai gali 
kelti ir įvairių įtampų, tačiau tokia aplinka 
atspindi realią Europos padėtį. Be to, igna-
ciškoji įtampa gali būti kūrybinga ir duoti 
gražių vaisių.

Taigi, naujokynas! Gyvenimas jame 
buvo tarsi padalytas. Viena dalis – kas-
dienybė naujokyno namuose, susidedanti 
iš asmeninės ir bendruomeninės maldos, 
namų tvarkymo, darbo darže, studijų laiko, 
seminarų, apaštalinio darbo ir daugelio kitų 
mažų dalykėlių, kurie visi kartu sudarydavo 
tam tikrą „namų rutiną“. Antra dalis buvo 
praktikos, skirtos tam, kad pamatytume, 
kaip sudėtingose situacijose veikia Dievas, 
ir kad toliau tirtume savo pašaukimą į Jė-
zaus Draugiją. Viena iš praktikų – 30 die-
nų tylos rekolekcijos – dvasinės pratybos, 
kurias privalo atlikti kiekvienas jėzuitas. 
Kaip sakė naujokyno ugdytojas, tam tikra 
prasme naujokyne viskas nukreipta būtent į 
šias rekolekcijas: pirmasis pusmetis iki Ka-
lėdų praeina rengiantis rekolekcijoms, o po 
dvasinių pratybų gyvenama rekolekcijų vai-
siais, stengiantis juos kuo labiau įsisavinti. 
Be rekolekcijų, dar buvo darbas mokykloje, 
su žmonėmis, ieškančiais prieglobsčio, bei 

Vertingiausios 
naujokyno patirtys

T. Jānis Meļņikovs



31

Nauji Jëzaus Draugijos nariai

pabėgėliais, neįgaliaisiais, dvasinio palydė-
jimo kursas, tarnystė pas Meilės misionieres 
ir daug kitų mažesnių veiklų. 

Kaip vieną iššūkių ir nuotykių kupiną 
praktiką noriu paminėti piligriminę kelio-
nę, į kurią eina beveik visi naujokai. Ėjome 
šv. Ignaco keliais Ispanijoje – aplankėme 
Lojolą, Pamploną, Manrezą, Monseratą ir 
Barseloną. Turbūt didžiausias iššūkis buvo 
tas, kad keliavome be pinigų ir palapinės, tai 
reiškė, kad mes, du keliauninkai, visą laiką 
buvome priklausomi nuo žmonių malonės –  
valgėme, ką duodavo, ir miegojome, kur 
priimdavo. Pasitaikydavo, kad naktį tekda-
vo praleisti po atviru dangumi ir alkaniems. 
Nors Ispanija ir labai katalikiška šalis su gi-
liomis piligrimystės tradicijomis, vis dėlto 
žmonėms buvo sunku suprasti, kodėl du 
jauni stiprūs vyrai nedirba, o kažkur keliau-
ja prašydami išmaldos. 

Dveji naujokyno metai, be abejo, buvo 
labai vertingi įvairiomis prasmėmis, bet 
pirmiausia – dvasiškai. Nors jau turėjau 
tam tikrą dvasinio gyvenimo, maldos patir-
tį, vis dėlto galiu sakyti, kad daug ko teko 
mokytis iš naujo. Mokiausi gyventi dvasinį 
gyvenimą, mokiausi melstis ir, be abejo, 
gyventi bendruomenėje. Negaliu teigti, kad 
dabar jau esu „profesionalas“, tačiau tikrai 
„ūgtelėjau“ – tapau kur kas atviresnis ir, 
manau, supratingesnis, įžvalgesnis. Už tai 

labai norisi dėkoti dvasios tėvui ir naujokų 
ugdytojui. Jie davė nuostabų pavyzdį, kaip 
būti dvasios palydėtoju. 

Visa naujokyno aplinka padėjo bręsti 
dvasiškai ir tapti daug atviresniam pir-
miausia Dievui, o drauge ir aplinkiniam 
pasauliui, žmonėms, padėjo įžvelgti Die-
vo buvimą mano gyvenime ir pastebėti jį 
pasaulyje. Esu tikras, kad ši patirtis leido 
man sąmoningai prisiimti įsipareigojimus 
šių metų rugsėjo 8 d. duodant pirmuosius 
įžadus Jėzaus Draugijoje. 

Naujokyne turėjau unikalią galimybę 
susipažinti su palyginti didelėmis, gilias 
šaknis bei turtingas tradicijas turinčiomis 
Draugijos provincijomis, įsitikinti, kaip 
skirtingai kiekviena provincija stengiasi 
gyventi savo pašaukimu. Tai atsiskleidė 
tiek kelionėse, tiek susitinkant su kitų pro-
vincijų nariais, kurie papasakodavo ne tik 
apie savo provincijos istoriją, apaštalavi-
mą, bet ir asmeninį pašaukimą. Bendras 
gyvenimas kartu su įvairių provincijų nau-
jokais taip pat leido iš arti pažinti įvairias 
kultūras ir tradicijas. 

Nors dar daug turiu mokytis, kad mano 
anglų kalba būtų išties gera, vis dėlto šie 
dveji metai suteikė drąsos kalbėti angliškai. 
Tai labai svarbu, nes anglų kalba yra viena 
iš tarptautinių ordino kalbų. Pastebėjau, kad 
jėzuitai, nemokantys angliškai, jaučiasi šiek 

Įžadų dieną  
su svečiais iš 
Lietuvos ir 
Latvijos
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tiek izoliuoti – Lietuvos ir Latvijos provin-
cijai tai irgi būdinga. Todėl esu dar labiau 
dėkingas už galimybę naujokyną atlikti bū-
tent Anglijoje.

Dar vienas dalykas, kurį parsivežiau iš 
naujokyno, yra suvokimas, kokioje apaš-
talinių darbų įvairovėje jėzuitai įgyvendi-
na savo pašaukimą. Daug buvau girdėjęs, 
kaip jėzuitai veikia ir kokios jų pagrindinės 
veiklos sritys, tačiau Jungtinėje Karalystė-
je turėjau galimybę susitikti su žmonėmis, 
kurių misijos buvo tokios skirtingos! Jėzui-
tai dirba mokytojais, dėsto universitetuose 
arba yra studentų kapelionai, veda reko-
lekcijas ir vadovauja rekolekcijų centrams, 
leidžia žurnalus apie ignaciškąjį dvasingu-
mą ir ieško kitokių būdų, kaip dvasingumo 
sėklą sėti, pvz., kalėjime, ir t. t. Ryškiai 
prisimenu sutiktus jėzuitus, dirbusius misi-
jose Artimuosiuose Rytuose, Libijoje, Ki-
nijoje. Klausėmės jų pasakojimų, kaip ten 
skelbiama Geroji Naujiena. 

Svarbus jėzuitų misijos aspektas įvai-
riose šalyse yra socialinis apaštalavimas. 
Pvz., Jungtinė Karalystė ypač rūpinasi pa-
bėgėliais ir prieglobsčio ieškančiais žmo-
nėmis iš vadinamųjų „karštųjų taškų“, karo 
zonų, ir jėzuitai prie to prisideda, teikdami 
psichologinę ir dvasinę pagalbą, padėdami 
spręsti teisinius ir kitus formalius klausi-
mus, taip pat paprasčiausiai pamaitindami 
žmones, atsidūrusius nepavydėtinoje pa-
dėtyje. Šūkis „Tikėjimas, įgyvendinantis 
teisingumą“ visiškai realizuotas jėzuitų 
apaštaliniame darbe, tai akivaizdu ir britų 
provincijoje. 

Visos patirtys buvo išties labai vertin-
gos, todėl noriu padėkoti visiems, kurie 
mane rėmė, ypač Latvijoje, nes Lietuvoje 
turbūt nedaug kas buvo girdėję apie latvį, 
keliavusį į iššūkių kupiną dvasios kelionę. 
Noriu paprašyti ir toliau melstis už mane, 
kad tai, kas su Dievo pagalba pradėta, būtų 
puoselėjama ir tobulinama.

Iš latvių kalbos išvertė 
ses. Linda Ceple, SJE

1. Vokiečių kalba gali būti graži. 
Važiuodamas studijuoti filosofijos į Miun-
cheną, šiek tiek mokėjau kalbėti ir rašy-
ti vokiškai, tačiau dar turėjau lankyti kal-
bos kursus ir savarankiškai ruoštis egza-
minui. Keletą mėnesių buvo įdomu stebėti 
save – kaip pradedu suprasti, kas kalbama 
prie stalo, gatvėje ar paskaitose. Dažnai sa-
koma, kad vokiečių kalba sudėtinga ir ne-
graži ausiai. Vienas bičiulis jėzuitas iš Pie- 
tų Afrikos pusiau rimtai klausė: „Nejaugi 
įmanoma su dvasios palydėtoju bendrauti 
vokiškai? Negi įmanoma vokiškai kalbėti 
apie maldą ir tai, ką išgyveni giliai širdy-
je?“ Tačiau per trejus metus ta kalba man 
tapo labai artima. Ja galima tiksliai išreikšti 
mintis apie pasaulį, „nusilipdyti“ žodžių pa-
gal poreikį ir puikiai juokauti. Sutikau dau-
gybę žmonių, kurių vokiečių kalba labai iš-
lavinta ir elegantiška. 

2. Prisiminimai iš Alpių. Kalnuose 
būdavau ne itin dažnai, tačiau kaskart pa-
tirdavau ypatingų akimirkų. Kopdavome 
sningant, kaitinant saulei, lyjant ar per rūką, 
o kalno viršūnėje sukalbėdavome trumpą 
maldą. Sykį lipant į kalną be perstojo dide-
liais kąsniais snigo. Netoli kalno viršūnės 
sniego buvo iki juosmens. Kur pažvelgsi, 
visur balta – tik sniego atspalviai vis kiti. 
Nuostabi, įsupanti, švelni tyla. 

3. Suvokimas, kad visų knygų ne-
perskaitysiu. Pirmąją studijų savaitę pa-
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10 gerų dalykų, 
kuriuos parsivežiau  
iš studijų Miunchene

mačiau, kokia didelė Filosofijos fakulteto bib- 
lioteka. Svarbiausių filosofų raštus galėjai 
imti tiesiog iš lentynų ir skaityti. Viskas surū-
šiuota pagal amžių, pavardes ir kalbas. Tuo-
met atrodė, kad perskaitysiu visas pagrindi-
nes knygas. Tačiau... Džiaugiausi spėdavęs 
pasiruošti egzaminams ir parašyti rašto dar-
bus. Tuomet pagalvojau, kad užtenka tiek, 
kiek gauni. Viso pasaulio knygų perskaityti 
vis tiek neįmanoma, tad kam to trokšti? 

 
4. Filosofai iš arti. Beveik visi profe-
soriai buvo tėvai jėzuitai – labai išmintin-
gi, savito mąstymo vyrai. Apie juos sklan-
dė daug legendų ir nuotaikingų pasakojimų. 
Kartą per savaitę pietaudavome su profeso-
riais. Sėdi prie stalo drauge, žinodamas, kad 
kiekvienas yra parašęs po keletą knygų. Pro-
ginių paskaitų skaityti atvažiuodavo ir pa-
saulinio garso mąstytojų, tuomet susirinkda-
vo pilna salė, tekdavo ir pastovėti. Tikro fi-
losofo gyvenimas sunkus, jis turi daug dirb-
ti, skaityti, rašyti, diskutuoti ir kone kasdien  
tikrinti, ar jo pasaulėžiūroje atsispindi naujau-
sios įžvalgos. Jie sulaukia daug kritikos, ne-
supratimo, net paniekos. Supanašėja su savo 
mylimais filosofais. Vienas Imanuelio Kanto 
specialistas buvo toks punktualus, kad filo-
sofas iš Karaliaučiaus jį būtų tikrai pakvietęs 
į savo garsiuosius pasivaikščiojimus. Kartą 
tas profesorius viešėjo mūsų bendruomenė-
je. Jis įžengė pro duris varpui mušant septy-
nias ir paliko mus varpui skambinant lygiai 
dešimtą valandą. 

5. Švč. Trejybės slėpinys. Bakalau-
ro darbą rašiau keldamas klausimą, kas sie-
ja skirtingas religijas. Ar turi jos bendrą pa-
grindą? Suvokiau ir radau patvirtinimą, kad 
kai kurios patirtys yra bendros, tik skirtin-
gai interpretuojamos. Vienas šiuolaikinis  
teologas teigia, kad kitos pasaulio religijos iš-
gyvena vieną kurį nors iš Švč. Trejybės as-
menų atskirai, o krikščionybė stengiasi ap-
imti visus tris (!) įmanomus Dievo išgyve-
nimo būdus. 

6. Geriausia kinų virtuvė... už tri-
jų metrų. Pamėgau kinų maistą ir valgyti 
lazdelėmis. Vienas brolis iš Švedijos taip ža-
vėjosi kinų kultūra (svajojo dirbti Kinijoje), 
kad net jo kambarys buvo panašus į Azijos 
krikščionio būstą. Retkarčiais jis mus pale-
pindavo naminiu kinų maistu, kuriam paga-
minti užtrukdavome gerą dienos dalį. Vyk-
davome į mažas krautuvėles (kuriose vaikš-
tai tarsi po muziejų) nusipirkti visokių pries-
konių ir nematytų daržovių. Tada užguldavo-
me virtuvę. Stalas pilnas didelių, vidutinių ir 
mažų dubenėlių su smulkintomis daržovė-
mis, mėsa, žuvimi ir padažais. Viskas aplin-
kui garuoja, šnypščia, traška... Supratau vie-
ną dalyką: valgyti galima viską, jei tik tai bus 
gana smulkiai supjaustyta...

7. Tvarkingumas ir atsakomybė. 
Daug dalykų Vokietijoje vyksta savaime, 
nes žmonės rūpinasi savimi ir to tikisi iš kitų. 
Vokiečiai reiklūs ir sau, ir kitiems. Degant  

Þmogus kely
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raudonam šviesoforo signalui per gatvę eina 
tik orumą praradę asmenys, prie dažno švie-
soforo kabo kvietimas rodyti gerą pavyzdį 
vaikams, o gatvėje kam nors nederamai pa-
sielgus iš karto galima sulaukti replikų iš pi-
lietiškų praeivių. 

8. Miuncheno žavesys ir paslėptas 
skurdas. Bavarija yra ypatingas kraštas. 
Jame dera katalikiškumas ir alaus šventės. 
Svarbiausias miestas – Miunchenas. Vardą 
jam davė vienuoliai: viename senoviniame 
rašte ši vietovė pavadinta „forum apud Mu-
nichen“, t. y. „turgus pas vienuolius“. Isto-
rikai iki šiol aiškinasi, kuriems vienuoliams 
priklausė tas turgus. Vyresni žmonės mena 
laikus, kai Miunchenas buvo vadinamas 
„auksiniu kaimu“, nes tik XIX a. pabaigo-
je čia smarkiai padaugėjo gyventojų. Prieš 
50 metų daug kur dar buvo šienaujama, ga-
nomos karvės ir į šv. Mišias einama vilkint 
gražiais etnografiniais kostiumais. Tiesa, 
kostiumai išliko, bet jais dažniausiai puo-
šiasi alaus švenčių dalyviai. Tie, kuriems 
šios šventės per brangios, gatvėse pasiro-
do vėlai vakare. Elgetos, benamiai ir valka-
tos dieną kruopščiai „surenkami“, kad ne-
temdytų miesto spindesio. Daug jų bava-
riškai kalbančių, nemažai ir imigrantų, tarp 
jų nelegalių, iš Balkanų šalių ar Rytų Euro-

pos. Motinos Teresės seserys maitina var-
guolius, mokydamos prieš valgį pasimels-
ti, padėkoti. 

9. Parapijos šventės. Kiekviena para-
pija kartą metuose per atlaidus rengia didelę 
šventę. Aktyvesni parapijiečiai lauke sustato 
stalus, sudeda maistą, gėrimus ir po šv. Mišių 
visi stoja į eilę prie kepamos mėsos, dešre-
lių ir alaus. Ateina ir bažnyčios nelankančių 
žmonių, susipažįsta, pabūna kartu.

10. Su mirštančiaisiais. Turėjau progą 
atlikti praktiką gailestingųjų brolių įkurtuose 
Šv. Jono slaugos namuose. Iš arti mačiau gęs-
tančius, kančios ir artėjančios neišvengiamy-
bės išvargintus žmones. Vieni keletą dienų 
prieš mirtį dar planuodavo keliones po Euro-
pą, kiti visą dieną žiūrėdavo televizorių, treti 
rašydavo prisiminimus, kai kas melsdavosi. 
O viena močiutė sakė: „Mano tikslas yra kas-
dien šypsotis, kad personalui būtų gera pas 
mane užėjus.“ Manoji užduotis buvo pabū-
ti šalia, pasikalbėti, jei ligoniai pageidauda- 
vo – pasimelsti. Likau sužavėtas, kaip jaut-
riai, profesionaliai ir ištikimai ten dirba me-
dicinos personalas. Kiekvienas labai stipri 
asmenybė, mokanti pastebėti – net iš akių, – 
ko žmogui reikia. Ten išvydau gabalėlį dan-
gaus, jį pasiėmiau ir parsivežiau. 

2011 m. Ispanijoje
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Jėzuitų 
gimnazija 
negali dirbti 
blogai

Liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje Bostone pirmą kartą surengtas 
pasaulio jėzuitų gimnazijų direktorių susitikimas. Ką naudingo iš jo parsivežė, 
su žurnalo skaitytojais dalijasi Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius 
t. artūras sEdErEvičius, SJ.

– Europoje nuolat vyksta jėzuitų gim-
nazijų vadovų susitikimai, kuriuose dali-
jamasi patirtimi, aptariama, kas tuo metu 
aktualiausia, kaip spręsti gyvenimo nuolat 
mums keliamus uždavinius, kaip jėzuitų 
gimnazijos dirbs ateityje. Pvz., dabar Euro-
pos jėzuitų gimnazijose daugėja musulmo-
nų. Tad susitikę gimnazijų atstovai kalbasi, 
kokiais principais šioje situacijoje vadovau-
jasi savo šalyje. Taip mokomės vieni iš kitų. 
Pasauliniame susitikime taip pat pirmiausia 
dalijomės gerąja darbo patirtimi ir drauge 
turėjome galimybę dar kartą prisiminti, kad, 
pvz., Kauno ar Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
nėra vienišos, kad esame didelio jėzuitų 
gimnazijų tinklo dalis.

Į Bostoną atvyko per 300 jėzuitų mo-
kyklų direktorių – pačių mokyklų pasaulyje 
yra kur kas daugiau. Gaila, kad per trumpą 

laiką neįmanoma su visais dalyviais paben-
drauti, bet atmosfera buvo labai draugiška ir 
smagi. Atrodo, šioje srityje dirbu visai nese-
niai, bet jau teko susitikti bičiulių iš JAV –  
direktorių iš Los Andželo, Čikagos, Viskon-
sino – ir netgi iš Indonezijos. Susipažinau 
su direktoriumi iš Rytų Timoro, kur mo-
kyklą dar tik statys. Kartais namie statybų 
rūpesčiai ir kasdienybė pradeda slėgti, bet 
kai prisimeni, kad egzistuoja ta visa platy-
bė kaip dangus, pilnas žvaigždžių, supranti, 
kad mokykla, kurioje dirbti, yra tarsi viena 
iš jų. Tai uždega, nuteikia polėkiams, atradi-
mams, skatina kovoti dėl teisybės ir ieškoti 
tiesos. Kartais mane liūdina, kad Lietuvos 
švietimo sistemoje esame tarsi „kitokie“, 
bet pamatai, jog pasaulyje mūsų daug, ir iš-
kart jautiesi tvirčiau.

Susitikimas vyko trimis – anglų, prancūzų  
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ir ispanų kalbomis. Pranešimų buvo labai 
daug. Jie būdavo pristatomi iš ryto, po pietų 
vyko praktiškoji susitikimo dalis dešimtyje 
darbo grupių. Aš pasirinkau vadovų ren-
gimo jėzuitų mokykloms darbo grupę bei 
grupę, kurioje buvo aptariamas šv. Ignaco 
pedagoginės paradigmos taikymas mokyk-
loje. Programa buvo labai įtempta, gaila, 
kad įmanoma dalyvauti tik nedidelėje jos 
dalyje. Tačiau gavome visų darbo grupių 
pristatymus, tad grįžę turime galimybę juos 
išstudijuoti, galbūt ką nors pritaikyti savo 
darbe. Pvz., mūsų darbo grupėje jėzuitų 
gimnazijos direktorius iš Honkongo prista-
tė, kaip jie priima naujus mokytojus, kaip 
juos toliau ugdo. Garbaus amžiaus direktorė 
iš Kinijos, visoje Azijoje žinoma pedagogė, 
taip pat pabrėžė, kad pirmiausia privalome 
parengti mokytojus – jeigu mokytojai dirba 
blogai, tokia yra ir mokykla. Mokykla gera, 
jeigu mokytojas nori atsiduoti, dalytis savo 
gyvenimu su mokiniais, nes uždarbiaujantis 
žmogus yra tiesiog samdinys, kuris atlieka 
savo darbą – gal net ir gerai, – bet jeigu už-
daręs mokyklos duris nenori prisiminti, kad 
yra mokytojas, ar išvis juo gali vadintis?

Susitikime visus labai sukrėtė vieno 
jėzuito, dabar provincijolo, pasakojimas 
apie mokyklą Afrikoje. Savo pasisakymą 
jis pavadino „Kai aš ėjau į mokyklą, mo-
kyklų nebuvo“. 3–5 tūkst. gyventojų turin-
čios gyvenvietės mokytojas ryte pradėdavo 
kelionę per kaimą, kiekvieną vaiką pats iš 
namų išsivesdamas. Jis parsivesdavo vai-
kus į savo namus, kurie ir buvo mokykla. 
Po pamokų ta pačia seka palydėdavo vai-
kus atgal. Valgyti jie gaudavo saują sauso 
maisto, kurį iš namų atsinešdavo susipylę 
į kišenę. Pietums tas kruopas suvalgydavo 
užgerdami vandeniu, skrandyje jos išbrink-
davo ir apmalšindavo alkį. 

Tad viena mokykla buvo mokytojo na-
muose, o kita – keliaujant drauge iš namų 
ir atgal. „Mes vieni kitus pažinojome, ži-
nojome, kas, kur ir kaip gyvena, žinojome 
kiekvieno galimybes“, – pasakojo jis. Va-

dinasi, mokykla yra ne tik vieta, kur įgy-
jama žinių, bet ir ėjimas kartu. Mokytojas 
yra tas, kuriuo pasitikima ir paskui kurį 
sekama. Minėtas mokytojas vaikams teikė 
ir saugumo jausmą, ir paguodą, ir pasti-
prinimą. Jis buvo mokytojas pagal tikrąją 
etimologinę šio žodžio reikšmę (graikiškai 
paidogõgos – vaikus vedantis, palydintis). 
Pedagogas, mokytojas yra tas, kuris drauge 
su mokiniu eina, keliauja, pažindamas, kas 
jo gyvenime gera ir kas galbūt nelabai. Taip 
mokytojas ne vien matematikos, fizikos ar 
biologijos išmoko, bet suteikia ir gyvenimo 
pagrindus. 

– Turbūt ne vienai jėzuitų mokyklai 
šiandien vadovauja pasauliečiai, kas tada 
jose palaiko ignaciškąjį dvasingumą?

– Viena iš didžiųjų problemų ir yra, kaip 
parengti ne tik mokytojus, bet ir tuos, kurie 
vadovautų gimnazijoms. Kadangi jėzuitų 
mažėja, gimnazijas tenka perduoti į pasau-
liečių rankas. Ir visos Draugijos užduotis 
šiandien – kaip perleisti kai kuriuos darbo 
barus tinkamai parengtiems žmonėms. Di-
džiajai daliai mokyklų jau dabar vadovauja 
ne jėzuitai. Jeigu vienas kitas jėzuitas mo-
kykloje dar dirba ir kokią nors dvasinę pa-
tirtį gali sustiprinti – gerai, bet dažniausiai 
tai daro užsidegę pasauliečiai, kurie dalija-
si tuo, ką patys gavo mokydamiesi jėzuitų 
mokyklose ar universitetuose, tuo, kas juos 
sužavėjo, kas uždegė, – dabar jie stengia-
si tuos principus taikyti vadovaudami. Tad 
nors jėzuitų mokyklose mažėja, pačios mo-
kyklos vis tiek stengiasi vadovautis igna-
ciškuoju principu. Pasaulyje daug garsių 
žmonių yra jėzuitų gimnazijų alumnai. Tai 
dar kartą primena, kad per ugdomus jaunus 
žmones vėliau galima daryti įtaką kitiems. 
Tad yra kuo pasigėrėti, yra kuo pasiremti, 
yra paskata siekti daugiau.

Buvo labai įdomu, kai prisistatė kiek- 
vienas žemynas – Europa, Azija ir t. t.: kiek 
mokyklų juose veikia, kiek moksleivių 
mokosi. Buvome supažindinti ir su kitokio 
modelio jėzuitų mokyklomis, tokiomis kaip 

Þmogus kely
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JAV veikiančios Fe y Alegria ir Cristo Rey, 
kurios stengiasi pritraukti vaikus, neturin-
čius finansinių galimybių mokytis. 

Visi kalbėjusieji džiaugėsi, kad nors ir 
dirbame skirtinguose kraštuose ir įvairio-
se kultūrose, esame ignaciškojo tapatumo 
mokyklos. Nors visada atsiranda naujų 
svarbių dalykų, mes neatitrūkstame nuo iš-
takų, tad mūsų rūpesčiai ir džiaugsmai yra 
panašūs. Gera, kad tokiuose susitikimuose 
galime „pasiimti“, kas jau sukurta; belieka 
tik priderinti, pritaikyti prie savo kultūros 
ir krašto bei tinkamai pasinaudoti. Nors ir 
keista, iš daugelio teko girdėti, kad aka-
demiškai mūsų gimnazijos visur labai sti-
prios, tačiau reikia labiau stengtis stiprinti 
ir dvasinę, vidinio ugdymo koloną, kad ne-
taptume vien tik akademine mokykla. Jėzu-
itų gimnazija negali būti bloga gimnazija –  
geriau jau jokios... 

– Pvz., palyginus Romą su pirmąja 
jėzuitų kolegija arba Lietuvą, kur jėzuitų 
mokykla įsteigta daugiau nei prieš 400 
metų, ir kai kurias Afrikos valstybes, kur 
jėzuitai atvyko gerokai vėliau, ar iš tiesų 
problemos yra panašios?

– Tikrai taip. Atrodo, labai skirtingos 
mokyklos, veikiančios pagal skirtingus 
modelius, bet turbūt dėl ignaciškosios pe-
dagoginės paradigmos mokyklos Afrikoje, 
Amerikoje ar Europoje, dirbdamos savo 
kultūrinėje ir religinėje aplinkoje, vis tiek 
išlaiko pačius svarbiausius dalykus, dieg-
damos juos savitu būdu. Jėzuitų gimna-
zija negali būti atitrūkusi nuo realybės, ji 
veikia tame kontekste, toje aplinkoje, toje 
terpėje, kurioje yra. Ignaciškieji principai, 
metodai atspindi mūsų šaknis ir tapatu-
mą, kuris perduodamas iš kartos į kartą, 
bet drauge yra reaguojama į pasikeitusias 
aplinkybes.

Neseniai visi susitikimo dalyviai gavo 
laiškus su prašymu paskirti gimnazijos at-
stovą ryšiui su visomis pasaulio gimnazi-
jomis palaikyti. Per tą žmogų mus pasieks 
informacija apie pasikeitimus ir naujoves, 
o iš mūsų pasklis į pasaulį. Europoje toks 
žiniatinklis jau veikė, bet pasaulio mastu 
dar  nebuvo. Po šito susitikimo nuspręsta 
tarp gimnazijų palaikyti glaudesnį ryšį ne 
tik dalijantis geromis įžvalgomis, bet or-
ganizuojant mokinių ir mokytojų mainus, 
praktiškai susipažįstant su metodais, ku-
riuos mokyklos taiko savo darbe.

Įvairiose konferencijose labai svarbu 
tai, ką sužinai, bet ne mažiau reikšmingas 
dalykas yra tarpusavio ryšiai, santykiai ir 
refleksija, kai iš bendro konteksto pažiūri 
į save, savo situaciją. Kiekvienoje jėzuitų 
sueigoje būna momentas, kai dar kartą pri-
simeni, jog viskas kyla iš dvasinės gelmės. 
Ji ir padiktuoja, kaip geriausiai išspręsti 
„išorėje“ kylančius klausimus ir dilemas. 
Tuomet pamatai, ką tik Dievas gali padary-
ti, o kur jau tavo darbas. 

Kalbėjosi Jūratė Grabytė
Baigiamosios Mišios Bostono jėzuitų 
kolegijos bažnyčioje

Þmogus kely
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Apie projektą Magis 2012 – 
ignaciškojo jaunimo 
projektų vadovas Danas Viluckas

Magis (lot. daugiau) šv. Ignaco Lojo-
los Dvasinėse pratybose suprantamas kaip 
žmogaus siekis „gyventi labiau su Dievu“. 
Magis projektai yra skirti jauniems žmo-
nėms, norintiems labiau pažinti ir pamilti 
Dievą, atrandant jį kasdieniame gyvenime, 
o kartais – ir neįprastoje aplinkoje, atliekant 
vadinamąjį eksperimentą arba praktiką. Pir-
mą kartą Magis projektas ignaciškajam jau-
nimui surengtas 2005 metais kaip įžanga į 
Pasaulio jaunimo dienas Kelne.

Šių metų birželio 30 – liepos 8 dieno-
mis Lietuvoje vyko projektas Magis 2012. 
Kiekvienas Magis remiasi tarsi penkiais po-
liais. Pirmiausia – jau minėtas eksperimen-
tas arba praktika, kuri gali būti labai įvairi. 
Svarbiausia – persikelti iš įprasto gyvenimo 
į kitokią, iššūkių kupiną aplinką, skatinan-
čią apmąstymus. Ne mažiau svarbus yra 
Eucharistijos šventimas, impulsas kiekvie-
nos dienos maldai, vadinamasis Magis ratas 
dienos pabaigoje, kai dalijamasi patirtimi, 

kur ir kaip pavyko atpažinti Dievo veikimą. 
Taip pat būtina asmeninė malda. 

Ieškodami geriausio projekto pirmiau-
sia rengėme Magis klubo susitikimus, ku-
rie ir dabar kas dvi savaitės vyksta Kaune. 
Pasiūlymų buvo nemažai. Jaunimas galėjo 
rinktis piligriminę kelionę pal. J. Matulaičio 
keliais arba pasitikėjimo piligrimystę, į ku-
rią siūlėme eiti be pinigų, mobiliųjų telefo-
nų ir kitų šių dienų privalumų, be garantijos 
turėti vietą nakvynei, vien pasitikint Dievo 
vedimu. Iš socialinių praktikų buvo siūloma 
dirbti senelių prieglaudoje, vaikų namuose, 
slaugos ligoninėje ir su benamiais. Daugu-
ma jaunų žmonių – apie 20 – pasirinko pi-
ligriminę kelionę iš Šiluvos į Kryžių kalną, 
apie 10 – praktiką paliatyviosios slaugos 
ligoninėje. Magis projektas su įžangine pro-
grama truko 9 dienas, tačiau ateityje reikės 
planuoti trumpesnius projektus, nes ilgam 
laikui įsipareigoti žmonėms sunku dėl dar-
bo ir kitos veiklos.

Siekdami palaikyti ir įtvirtinti tai, kas 
išgyventa vasarą, žiemą jaunimui rengsime 
tylos rekolekcijas, jose išlaikydami Ma-
gis principus. Kadangi aplinkui labai daug 
triukšmo, šiais laikais jauniems žmonėms 

Magis – kad gyvenime Dievo 
                                 būtų daugiau 

Tikëjimas ir gyvenimas
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itin trūksta ramaus įsiklausymo į save, Die-
vo ieškojimo ir suradimo tyloje. 

Vasarą numatytas kitas Magis projektas 
Lietuvoje, taip pat mąstome apie Pasaulio 
jaunimo dienas ir Magis Brazilijoje, kur no-
rėtume nusiųsti 10 žmonių grupelę iš Lie-
tuvos įgauti tarptautinės patirties. Anksčiau 
Lietuvoje taip pat vyko vienkartiniai Magis 
projektai nedidelėms žmonių grupėms. Da-
bar galvojame apie Magis plėtrą, apie tai, 
kas jaunimą patrauktų, skatintų dalyvauti.

Apie savo patirtį pasitikėjimo 
piligrimystėje –
Kamilė Puzinaitė... 

Nusprendusi dalyvauti šiame projekte, 
tikėjausi, kad tai bus puiki galimybė pamirš-
ti viską, kas mane slegia. Norėjau pabėgti iš 
realybės ir kelioms dienoms susikurti naują, 
neegzistuojantį pasaulį, kuriame būčiau visai 
kitokia. Nors pristatant projektą buvo pažy-
mėta, kad Magis – tai kelionė į save iš naujo 
peržvelgiant  santykį su Dievu ir šalia esan-
čiais žmonėmis, naiviai tikėjausi, kad šitos 
kelionės man pavyks išvengti. Tad prasidėjo 
didžiulė vidinė kova. Pirmąją piligrimystės 
dieną, sukaupusi visas jėgas, stengiausi at-
mesti viską: kai žygiuodami visi kartu mel-

dėsi, aš mintyse dainuodavau mėgstamas 
dainas, svarstydavau, ką tuo metu galėtų 
veikti man svarbūs žmonės, ir galvojau, kad 
net Marijos radijas, išsiruošęs keliauti po 
Lietuvą pėsčiomis, tiek nesimelstų. Vakarop 
jaučiausi pavargusi ir nelaiminga, švytintys 
kitų piligrimų veidai ir nuoširdžios šypsenos 
dar labiau liūdino. Laimei, Dievas niekada 
nepalieka žmogaus vienatvėje. Per šv. Mi-
šias pajutau troškimą rizikuoti ir priimti šį 
iššūkį garbingai. Viskas, kas įvyko vėliau, 
buvo Dievo vedimas į manąjį Magis lūžį, 
kuris, įvykęs paskutinėmis piligrimystės 
dienomis, tęsiasi ir toliau. 

Kitas dalykas, kurį laikau mažu ste-
buklu, buvo tarpusavio bendrystė per visą 
žygį. Būtent kartu keliaujantys piligrimai 
ir kelyje sutikti žmonės padėjo artėti Dievo 
link. Nesitikėjau, kad taip stipriai prisirišiu 
prie kelionės draugų. Atrodo, kartu buvo-
me ne 5, o 25 dienas ir įveikėme ne 100, 
o 500 km. Dar ilgai nepamiršiu nuostabaus 
jausmo artėjant prie Kryžių kalno. Eidama 
paskutinius kilometrus tiesiog jutau ore 
tvyrančią mūsų vienybę, pasitikėjimą vie-
nas kitu, begalinį džiaugsmą. Mes įveikėme 
visas pasitaikiusias kliūtis tik todėl, kad ke-
lionėje buvome ramstis vienas kitam ir mus 
vienijo nuoširdi bendra malda. 

Šv. Mišios būdavo 
švenčiamos 
kartu su vietos 
gyventojais

Tikëjimas ir gyvenimas



40

Džiugu prisiminti, kad visos piligri-
mystės metu nieko netrūko, o juk į žygį 
išsiruošėme be nieko – tik pasitikėdami 
Dievu. Buvome pripildyti sutiktų nepažįs-
tamų žmonių gerumo, kad grįžę į kasdie-
nybę skleistume gėrį toliau. Gera, kad šio 
„eksperimento“ metu išmokau nuoširdžiai 
pasitikėti Dievu. Nors ir vargino pūslėtos 
kojos, vis sunkėjanti kuprinė, giliai širdyje 
jaučiau, kad visi sunkumai reikalingi tam, 
kad mano gyvenimo ašimi taptų Dievas, o 
ne aš pati. 

Magis – kaip saldainių dėžutė: niekada 
negali žinoti, kokį skonį, nusprendęs ją ati-
daryti, pajusi...

...ir Modestas Kirielius, nSJ

Ieškodamas nakvynės užėjau į keisto se-
nioko namus. Greitai įsitikinau, kad žmogus 
protiškai ir fiziškai sužalotas, be to, išgerian-
tis, ir tai nekėlė jaukumo. Vakarą „praskai-
drino“ jo kaimynas, atsinešęs bambalį alaus 
ir ėmęs manęs klausinėti įvairiausių dalykų. 
Nors keiksmų jo kalboje buvo daugiau nei 
jungtukų, vis dėlto žmogus primygtinai 
siuntė mane pas savo žmoną pavalgyti. Nu-
einu, o ten 4 vaikų mama su cigarete rankoje 
ir 15-metis sūnus – taip pat. Namai – kaip 

legendinė lūšnelė iš „Farų“. Tačiau nieko 
neklaususi moteris įpylė sriubos, atpjovė 
storą riekę duonos ir atnešė pieno. Tuomet 
pradėjome šnekėtis apie mus ir juos – tuos 
pačius lietuvius, kuriuos skiria mylios kas-
dienybėje ir pasaulėžiūroje. Pavalgęs ir pa-
sikalbėjęs grįžau į senioko namus, kur jie su 
kaimynu jau buvo gerokai įkaušę ir mane 
pasitiko keiksmais. 

Širdyje meldžiausi ir svarsčiau: bėgti ir 
nakvoti kur nors miške ar likti, bėgti ar likti. 
Tačiau kai tik nustojau bijoti ir pagaliau iš-
drįsau prabilti apie Dievą, baigėsi tamsybių 
siautėjimas. Žmogus taip pat ėmė pasakoti, 
kaip meldėsi bažnyčioje, kad moka žeg-
notis ir pan. Savo ruožtu aš papasakojau 
apie savo pašaukimą, piligrimystę, paskui 
pakartojau, ką sakė jo žmona: „Mano vyras 
nė vieno neišleidžia iš namų alkano.“ Būtu-
mėte matę, koks jis buvo laimingas tai gir-
dėdamas! Galiausiai parsivedė mane į savo 
namus ir DAR davė valgyti. Žmona paklo-
jo lovą vaikų kambaryje (kažin ar patalynė 
buvo kada nors skalbta, nors negali žinoti). 
Atsigulęs išdrįsau paraginti vieną iš vaikų 
vakarais melstis ir dėkoti, nors tą padaryti 
buvo sunku. Kaip galiu to prašyti vaiką, re-
gintį vien skurdą ir baisybes! Vis dėlto tikiu, 
kad Dievas gali ir jo gyvenimą keisti.

Žygio tikslas – 
Kryžių kalnas – 
pasiektas
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 Beje, prieš užmigdamas nugirdau po-
kalbį: „Mama, ar galiu kavos?“ „Ne, vaike-
li, mažai liko, pataupykim.“ „O ar turėsim 
ką valgyti ryte? „Matysim... Ką nors rasim.“ 
Nepatikėsite, su kokiu klausimu ryte mane 
pažadino toji Mama: „Iškepiau blynų, gal 
nori kavos?“ Ji davė, ką turėjo brangiausia –  
kaip našlė skatiką, – ir kokia malonė buvo 
tai priimti. Sriuba, blynai nebuvo labai ska-
nūs, bet patys brangiausi, kuriuos teko kada 
nors valgyti. Jie man siūlė: ir vėl ateik per-
nakvoti pas mus, ateik pavalgyti, ateik. O 
taip skaudu kelionėje būdavo išgirsti iš kitų, 
pasiturinčiai gyvenančių žmonių: „Čia nėra 
vietos ir neturiu, ką jums duoti.“ Baisiau-
sia, kad jie nemeluodavo – jų širdys iš tiesų 
kupinos tokios baisios tuštumos, kad Kitam 
jose vietos nėra...

Apie praktiką slaugos ligoninėje –
Vadimas Navickas, SJ 

Būdamas jėzuitų naujokas, prieš penke-
rius metus slaugos ligoninėje Kaune du mė-
nesius atlikau socialinę praktiką. Tad dabar 
teko paaiškinti kitiems žmonėms, kad čia 
ypatingas darbas, kuriame susidursime su 
kančia, sužalotu gyvenimu ir beviltiškomis 
situacijomis. 

Ligoninėje valėme palatas po remonto 
ir lankėme ligonius. Grįžę visi kartu gami-
nomės valgyti. Po pietų – Šventojo Rašto 
skaitiniai ir valanda mąstymo vienumoje. 
Paskui susirinkdavome į bendrą ratą, kad iš-
girstume, ką Dievas mums kalba per Šven-
tojo Rašto tekstus ir patirtį ligoninėje. 

Pradžioje Magis dalyviai klausė, kaip 
elgtis su ligoniais, kaip juos paguosti. Atsa-
kiau, kad vien buvimas su jais kalbės dau-
giau negu žodžiai. Pirmi susitikimai taip ir 
vyko – kas paėmė ligonio ranką, kas apka-
bino, kas tiesiog sėdėjo ir žvelgė į lovose 
gulinčius žmones. Nereikia žodžių, kai kal-
ba širdys. 

Visus labai sukrėtė vienos moters būklė. 
Jauna mamytė pakliuvo į avariją ir buvo iš-
tikta komos. Ji turėjo mažą dukrelę, kurią 

prižiūrėjo giminaičiai. Dažniausiai mano-
me, kad komos būklės žmonės nieko negir-
di, nemato, nejaučia. Iš tiesų yra kitaip. Pri-
simenu, kaip nedrąsiai su kita Magis dalyve 
užėjome į šios ligonės palatą. Virš jos lovos 
kabėjo dukrytės nuotrauka. Moters rankos 
buvo sugniaužtos, akys įsmeigtos į vieną 
tašką. Tačiau prisiartinęs pastebėjau, kad ji 
bando pažvelgti į mane. Paėmiau ranką ir 
pradėjau kalbėti apie dukrelę. Ji ėmė  judė-
ti, lyg norėtų atsikelti, pasuko galvą į mane, 
atrodė, kad mane mato ir tarsi klausia: ko-
dėl?.. Viena mūsiškių merginų, pasibaigus 
darbui, pasakė norinti pasilikti ligoninėje 
šiek tiek ilgiau. Ji praleido kelias valandas 
apkabinusi šią jauną mamytę, taip konkre-
čiai  įgyvendindama Magis – padaryti dau-
giau.

Kita projekto dalyvė prisipažino, kad 
jaučiasi bejėgė, nes negali nieko padėti. 
„Nemanau, kad čia esu reikalinga“, – ap-
gailestavo ji. Pasikalbėję mudu išsiaiškino-

Žygio tikslas – 
Kryžių kalnas – 
pasiektas

Tikëjimas ir gyvenimas
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Šiais metais Rugsėjo 1-oji Kauno jė-
zuitų gimnazijos bendruomenei buvo 
ypač džiugi – duris atvėrė naujas moder-
nus mokymosi korpusas. Kurti gimna-
zijos plėtros planus jėzuitai pradėjo dar 
prieš gerą dešimtmetį. Tą daryti skatino 
gimnazijos populiarumas – norinčių čia 
mokytis visada buvo daugiau, nei galė-
jome priimti, o troškome, kad kokybiš-
ku švietimu ir ugdymu pasinaudotų kuo 
daugiau jaunų žmonių. Pirmasis priestato 
statybos etapas, surinkus pakankamai lėšų 
iš privačių rėmėjų ir fondų, pradėtas 2007 
metais. Projektą parengė UAB architektų 
biuras „G. Natkevičius ir partneriai“, pa-
grindiniai rangovai – UAB ,,Struktūra“ 
ir ,,Kaminta“. Projekto vertė siekė 8 mln. 
litų. Jis buvo įgyvendinamas remiant Eu-
ropos Sąjungos struktūriniams fondams 
(priestato vidaus apdailai ir įrangai gauta 
3,5 mln. litų). Džiugu, kad nemaža dalimi 
prie finansavimo prisidėjo ne vien katali-
kiški fondai, bet ir užsienio lietuviai, ypač 
jėzuitų mokyklų alumnai, taip pat ir gim-
nazijoje besimokančių vaikų šeimos. 

Įsikūrus naujame priestate, mokoma-
si viena pamaina. Gimnazija galės priimti 
100 mokinių daugiau (iš viso iki 800). Čia 
įrengtos trys gamtos mokslų klasės su la-
boratorijomis ir informacinių technologijų 
kabinetas. Pasitelkę naujausią šiuolaikinius 
reikalavimus atitinkančią mokymosi įrangą 
ir priemones, mokytojai, diegdami naujus 

me, kad ligoniams reikia ne to, ką galime 
padaryti, bet to, kad savanoriškai nešame jų 
naštą ir nesame abejingi. 

Kitą dieną išgirdę garsią raudą ir visi 
kartu nubėgę į palatą pamatėme verkiant 
kitą komos ištiktą ligonę. Nežinojome, 
kas atsitiko, tik jautėme, kad labai kenčia. 
Mūsų širdys verkė drauge, nes matėme tai, 
apie ką dažniausiai nutylima ar kalbėti yra 
per sunku. Meilė prasideda, kai kartu ne tik 
džiaugiesi, bet ir kenti.

Grįždami namo vis kalbėdavomės, kad 
„sveikieji“ žmonės turėtų praregėti ir pa-
busti iš savo kasdienybės rutinos „komos 
būsenos“. Jie skuba, bėga į savo darbelius, 
grįžę maitina vaikučius, gula, keliasi ir vėl 
lekia, dirba, o šalia yra žmonių, kurie grei-
tai regės Dievą veidu į veidą, bet apie juos 
nieko nežinome. Ar mes suvokiame, kad ir 
ligoniai svajoja, nori dar kalnus nuversti, 
tikisi patirti pirmąją meilę, trokšta būti rei-
kalingi? 

Ligoninėje geriausiai įsitikinau, kad 
žmogaus esmė yra ne tai, ką matome, bet 
jo neregima siela. Ji neturi amžiaus, jai 
negalioja erdvė ir laikas. Ligoniai įsidėmi 
ne žodžius, bet širdies šilumą. Supratome, 
kad neužtenka jiems pakeisti sauskelnes ar 
išvalyti palatą – reikia dovanoti save, daly-
tis jų kančia. O kaip mums to paties reikia 
kasdienybėje! Nenuostabu, kad to nepaste-
bime – mums nėra kada, nes šį vakarą pa-
miršome nupirkti duonos ir varškės. Mums 
nėra kada pajusti, sustoti, nurimti, suklusti, 
apkabinti, branginti, nes šaldytuve nebėra 
pieno... 

Magis – tai galimybė patirti daugiau.

Prie Magis projekto galite prisidėti aukomis
Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas
Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas 
Juridinio asmens kodas 190675653
A. s. LT95 7044 0600 0754 8577
Banko kodas: 70440
Būtina nurodyti: Parama MAGIS projektui

Tikëjimas ir gyvenimas
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                   Gimnazijose

mokymo metodus, įgyvendina pagrindinį 
jėzuitų ugdymo siekį, išsakytą gimnazijos 
devize: ,,Ad majora natus sum“ (didesniems, 
kilnesniems tikslams esu gimęs). 

Jėzuitų ugdymas grindžiamas penkiais 
principais: siekiama ugdyti intelektualius, 
pasiryžusius mokytis visą gyvenimą, ge-
bančius atjausti ir mylėti, siekti teisingumo 
ir bendrojo gėrio, jautrius grožiui, ieškan-
čius fizinės ir dvasinės darnos, Dievo ir 
žmogaus gerumu tikinčius asmenis.

Pagerėjo darbo sąlygos ir gimnazijos 
mokytojams – jie persikėlė į erdvesnį mo-
kytojų kambarį. Naujuose kabinetuose įsi-
kūrė ir administracija. Didesni susirinkimai 
vyksta pirmojo aukšto fojė, prie restauruoto 
XVI a. rūsio įrengta kavinė, laisvalaikio 
zona. Šalia pastato yra amfiteatrinė lauko 
terasa, kieme įrengta didelė sporto aikštelė.

Šią Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių die-
ną, priestatą pašventino Kauno arkivysku-

pas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
bei Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijo-
las t. Gintaras Vitkus, SJ. Šventėje dalyvavo 
švietimo ministras Gintaras Steponavičius, 
Seimo narės Dalia Teišerskytė, Vaidevutė 
Vincė Margevičienė, Kauno miesto admi-
nistracijos direktorius Dainius Ratkelis ir 
kiti garbingi svečiai. O Mokytojo dieną, 
kurią minėjome spalio 5-ąją, gimnaziją 
aplankė priestato atidarymo iškilmėje da-
lyvauti negalėjęs Lietuvos Ministras Pir-
mininkas Andrius Kubilius. Jis apžiūrėjo 
priestatą, klausėsi Mokytojo dienai skirto 
mokinių koncerto, sužinojo apie kitą gim-
nazijos plėtros etapą – sporto salės statybą.

Kauno jėzuitų gimnazijoje  
atidarytas naujas priestatas
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Ið visur

Š. m. lapkričio  
8–11 d. Prahoje vyko 
Europos jėzuitų univer-
sitetinės sielovados or-
ganizacijos (JUPC.EU) 
konferencija „Naujoji 
evangelizacija – igna-
ciškasis kelias“. 

Šios organizacijos 
tikslas – ugdyti universi-
tetų kapelionus ir skatinti 
bendradarbiavimą  skel- 
biant Evangeliją. Į kon-
ferenciją susirinko aka-
deminėje sielovadoje 
dirbantys jėzuitai ir jų 
pagalbininkai pasaulie-
čiai iš visos Europos. 
Lietuvai atstovavo Vilniaus akademinės 
sielovados centro (VASC) sielovadininkai 
t. Mindaugas Malinauskas, SJ, ir Viktori-
ja Urbonaitė. Tarp konferencijos paskaitų 
vyko darbas grupėse, naujų jaunimo evan-
gelizacijos būdų pristatymas, dalijimasis 
idėjomis, diskusijos, pažintis su Prahos 
jėzuitais ir akademiniu jaunimu. 

Sistematinės teologijos profesorius 
iš Miltauno instituto (Dublinas) t. Jame-
sas Corkery’is, SJ, savo pranešimuose 
kalbėjo apie šiandien labai gajų agresy-
vųjį sekuliarizmą, kai visais įmanomais 
būdais bandoma atskirti Bažnyčią nuo 
gyvenimo, skelbiant: „Gyvenkime taip, 
tarsi Dievo nebūtų.“ Pranešėjas prisimi-
nė dar kardinolo J. Ratzingerio pasakytus 
žodžius, kad žmonės, išgirdę Gerąją Nau-
jieną, ypač apie Prisikėlimą, nebegali lik-
ti kokie buvę, nes jie tampa liudininkais.  
T. Jamesas sakė, kad evangelizacijos esmė 
yra žmogaus gyvenimo perkeitimas. Ti-
kintis asmuo žvelgia į gyvenimą kaip ir netikintis, tačiau ti-
kintis mato dar ir kitą prasmę, slypinčią už gyvenimo įvykių. 
Tikras evangelizuotojas tas, kuris padeda jaunam žmogui pa-
matyti gelmę, tikrąją visų dalykų esmę, kuri yra pats Dievas. 
Sielovadininkas yra tarsi tiltų statytojas, jungiantis fragmentiš-
ką jaunų žmonių supratimą apie Kristų ir Bažnyčią su Evange-
lija. Ši misija įmanoma tik dirbant su meile ir gailestingumu, 
nuolat išliekant Švč. Trejybės šviesoje. Jaunus žmones privalu 

T. Mindaugas Malinauskas ir Viktorija Urbonaitė
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Ið visur

Š. m. spalio 11–12 d. Vilniaus universitete drauge su Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutu surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija pirmojo Vilniaus universiteto rekto-

riaus Petro Skargos 400-ųjų mirties 
metų sukakčiai pažymėti „Petras 
Skarga, SJ, ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kultūra“. 

Plati ir įvairiapusiška P. Skar-
gos veikla Lietuvos Didžiojoje Ku-
nigaikštystėje ir jos įtaka Lietuvos 
kultūrai iki šiol žinoma palyginti 
menkai. Tad konferencijoje skaityti 
pranešimai padėjo labiau pažinti šio 
didžio katalikiškosios reformos vyro 
kūrybą, gyvenimą, veiklą, susijusią 
su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, 
Lietuvos jėzuitų provincija, Vilniumi, 
Vilniaus universitetu. 

Pranešimus skaitę Lietuvos, Len-
kijos ir Vokietijos mokslininkai aptarė 
Lietuvoje rašytus P. Skargos veikalus, 
jo homiletiką, organizacinę bei pole-
minę veiklą, religinio reformatoriaus, 
teologo, Bažnyčios unijos rėmėjo ir 
kitus to meto aplinkai didelę įtaką 
turėjusius jo veiklos aspektus, pateik-
dami naujausiais tyrimais paremtus 
šiuolaikinius vertinimus, istorinio 
konteksto studijas. 

pažinti, domėtis, kas jiems rūpi, drauge liūdėti ir džiaugtis, nes 
tik taip galima suprasti, ko jiems iš tiesų reikia. 

Apie tai, kad dažnas sielovadininkas yra pervargęs, išsibars-
tęs šimtuose darbų ir darbelių, kalbėjo Feirfildo universiteto vi-
ceprezidentas ir Jėzaus Draugijos generolo sekretorius tikėjimo 
reikalams t. Gerry’is Blaszczakas, SJ. Jis pabrėžė, kad kartais 
esame gundomi būti „reikšmingi“, visur dalyvauti kviečiami 
evangelizuotojai. Vis dėlto Bažnyčia tikisi iš mūsų ne to – Evan-
gelijos skelbėjas turi būti gilus ir kupinas Dvasios. Nepajėgiant 
patiems nuveikti visų evangelizavimo darbų, reikia išmokti ben-
dradarbiauti su pasauliečiais, priimant jų talentus ir gabumus, už 
juos dėkojant ir dirbant išvien dėl Bažnyčios. T. Gerry’is ragino 
nebijoti ir išmokti palikti vietos galimam „netikėtumo fakto-
riui“, t. y. Šventajai Dvasiai, kuri augina tikėjimo sėklą net tada, 
kai misionierius pavargęs ar jo išvis nėra.

Viktorija Urbonaitė
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Š. m. lapkričio 4 d. Šiauliuose, Šv. Ignaco Lojolos 
bažnyčios kiemelyje, atidengtas monumentas palaimin-
tajam popiežiui Jonui Pauliui II. Monumento mecena- 
tai – Žuklių šeima. Velionio Alfonso Žuklio žmona Jūra-
tė Žuklienė, stengdamasi įvykdyti vyro valią – kokiu nors 
būdu įamžinti Šventojo Tėvo vizitą Lietuvoje, – apie tai ne 
kartą kalbėjosi su Šv. Ignaco bažnyčios rektoriumi t. Algiu 
Baniuliu, SJ. Taip kilo idėja greta bažnyčios pastatyti po-
piežiaus skulptūrą. Nors daug monumentų popiežiui Jonui 
Pauliui II yra sukūrę lenkų skulptoriai, Žuklių šeima norėjo 
šį darbą pasiūlyti lietuvių menininkui. Ir štai turime puikų 
kūrinį – tikinčiuosius laiminančio popiežiaus Jono Pau-
liaus II skulptūrą, sukurtą iš granito ir bronzos. Pjedesta-
las ir beveik 3 m skulptūra sveria per 6 tonas. Monumentas 
pastatytas specialiai jam įrengtoje ir tinkamai apšviestoje 
kryžiaus formos aikštėje. Ant bažnyčios sienos pritvirtinta 

atminimo lenta, kurioje įrašyta: „Popie-
žius Jonas Paulius II (Karol Jozef Wojty-
la, 1920–2005) apaštalinio vizito Lietu-
voje metu 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi 
ir ilsėjosi jėzuitų namuose. Skulptūros 
autorius Mindaugas Junčys; skulptūros 
mecenatas Alfonsas Žuklys.“

Šv. Mišias Šv. Ignaco Lojolos baž-
nyčioje tądien aukojo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis drauge su Telšių vys-
kupu ordinaru Jonu Boruta, SJ, jo pa-
galbininku vyskupu Linu Vodopjanovu, 
OFM, ir būriu tėvų jėzuitų. Pamokslą 
sakęs t. Aldonas Gudaitis, SJ, priminė, 
kad iš tiesų didžiausią džiaugsmą palai-

mintajam Jonui Pauliui II šioje monumento atidengimo šventėje 
suteiktume, jei vis labiau atrastume ir pamiltume Dievą, nes pa-
laimintasis troško, kad Dievas dalyvautų visuose mūsų gyveni-
mo įvykiuose. 

Po Mišių šventinant popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūrą 
savo darbą paprastai ir įtikinamai pristatė monumento autorius 
skulptorius Mindaugas Junčys. „Mes padarėme tai, ko nespėjo 
Alfonsas“, – džiaugėsi vyro valią įgyvendinusi Jūratė Žuklie-
nė. Šv. Ignaco bažnyčios rektorius t. A. Baniulis pastebėjo, kad 
popiežius Jonas Paulius II į Šiaulius sugrįžo su ta pačia rau-
dona dėme ant sutanos, kuri atsirado jam priklaupus maldai 
Šv. Ignaco bažnyčioje ant neseniai išdažytų grindų. Skulptūros 
lankytojai tikrai pastebės raudoną dėmę, netikėtai išryškėjusią 
skulptoriui šlifuojant akmenį.

Tegul palaimintasis popiežius Jonas Paulius II laimina kiek-
vieną, ateinantį prie šio monumento, ir tegul dar labiau ryškėja 
Dievo pergalė jo bei mūsų gyvenime.

T. V. Šimkūno nuotr.

Ið visur
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In memoriam

t. JuozAs ArAnAuskAs, sJ 

2012 m. spalio 21 d. Notre Dame de Richelieu 
jėzuitų globos namuose Kvebeko provincijoje Ka- 
nadoje mirė t. Juozas Aranauskas, liepos 1-ąją sulau-
kęs 96-erių, iš kurių 78-erius buvo Jėzaus Draugijos 
narys.

Šv. Mišios už velionį globos namų koplyčioje au-
kotos spalio 27 d. Po pamaldų palaikai išvežti į Čika-
gą. Laidotuvių Mišios, kurioms vadovavo Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus, 
aukotos lapkričio 5 d. Čikagoje, lietuvių jėzuitų kop-
lyčioje. Po Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse šalia kitų jėzuitų. 

Juozas Aranauskas gimė Kardokų kaime netoli 
Kazlų Rūdos. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1934 m. Naujo-
kyną baigė Pagryžuvyje. Filosofiją ir teologiją studi-
javo Prahoje. 1945 m. įšventintas kunigu. Terciatą at-
liko Paray le Monialyje, Prancūzijoje. 1947–1952 m.  
buvo karo pabėgėlių iš Lietuvos kapelionas Belgijoje, 
redagavo laikraštėlį „Gimtoji šalis“, 1951–1952 m.  
pirmininkavo Belgijos lietuvių bendruomenei. 

1952 m. atvyko į Kanadą. 1952–1961 m. ir 
1972–1985 m. tarnavo Aušros Vartų parapijos vikaru, 
1985–1998 m. – klebonu. 1961–1972 m. buvo Čika-
gos lietuvių jėzuitų namų ekonomas, drauge su kitais 
jėzuitais patarnavo lietuvių sielovadoje.

Santūrus, kuklus t. Juozas Aranauskas buvo labai 
gerbiamas Kanados prancūzų jėzuitų provincijoje –  
visada dalyvaudavo vietinių jėzuitų šventėse, dažnai 
drauge su jais atostogaudavo. 1998 m. apsigyveno 
jėzuitų globos namuose Saint Jerome, o 2009 m. 
balandžio pabaigoje drauge su kitais jų gyventojais 
persikėlė į Notre Dame de Richelieu globos namus, 
esančius į rytus nuo Monrealio, kur jį nuolat lankyda-
vo Aušros Vartų parapijiečiai, o šią vasarą iš Lietuvos 
aplankė ir t. Gediminas Kijauskas, SJ. 

T. Aranauskas niekada nepaliovė domėjęsis Lie-
tuvos jėzuitų provincijos reikalais, visada laukdavo 
žinių, kurios jį pasiekdavo su „Provincijos naujieno-
mis“. Savo nuolatine malda ir toliau dalyvavo Lietu-
vos jėzuitų gyvenime, taip dar kartą patvirtindamas 
seną posakį, kad jėzuitai niekada neišeina į pensiją. 

Tėvas Juozas Aranauskas buvo geras ir ištikimas 
Evangelijos tarnas. Tesiilsi jis dabar Viešpaties paža-
dėtoje ramybėje! 
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Numirė 2 litų moneta. Prie 
dangaus vartų ją džiaugsmingai 
pasitiko angelai, o šventasis Petras 
pasodino ant paties gražiausio de-
besėlio – žodžiu, buvo priimta kaip 
karalienė. 

Šiek tiek vėliau nusibaigė 200 
litų banknotas ir taip pat atkeliavo 
į dangų. Tačiau šventasis Petras 
paskyrė tik atokiai pūpsantį kuklų 
debesėlį, kur niekas į jį nekreipė 
dėmesio. Po kurio laiko pasipiktinęs 
banknotas ir klausia:

– Kaip čia išeina, kad 2 litų 
monetai danguje rodomas toks 
dėmesys ir pagarba, o aš – grynu 
nieku laikomas?

– Matai, ji nuolat bažnyčioje 
lankėsi, o tu, kiek žinau, Mišiose 
niekada nesi buvęs!

Nusiðypsokime

Jauna šeima su dukryte vėlai 
grįžta iš svečių. 

– Mieloji, nepamiršk pasimelsti! –  
primena mama.

– Mamyte, kad nemandagu taip 
vėlai Dievulį žadinti...

Kunigas sako kalbą parapijos našlių 
susirinkime: „Mielosios ponios, labai 
džiaugiuosi, kad susirinkote. Tikiuosi, 
kitais metais jūsų bus dar daugiau.“

Susitinka trys gandrai.
– Kur šįkart skrendi? – klausia 

pirmojo.
– Ooo, keliauju pas vieną porą, 

kuri jau dešimt metų laukia nesulau-
kia vaikų. Nešu jiems dukrytę.

– Nuostabu, labai juos pradžiu-
ginsi! O tu? – teiraujasi antrojo.

– Aš nešu sūnelį šeimai, turinčiai 
dvi mergaites. Manau, ji irgi apsi-
džiaugs.

– Na, o tu kur trauksi? – smal-
sauja pirmieji gandrai trečiojo.

– Aš vėl skrisiu į netoli esantį 
vienuolyną. Niekada nieko ten ne-
nešu, užtat kiek įvarau baimės!..

Iš kunigo pamokslo per 
Žolinę: „Brangieji, Mergelė 
Marija buvo tokia pat moteris 
kaip jūs ir aš!“

skelbimAi 
u Lapkričio 2 d. 18 val. bus auko-

jamos Mišios už mirusiuosius, kurie 
negalėjo ateiti per Visus Šventuosius. 
Oktavą baigsime giedotinėmis parapijos 
mirusiųjų Mišiomis.

u Sužadėtinius, kurie norėtų tuoktis 
su tėvu Petru, po Mišių kviečiame 
pasilikti.

u Tiems, kurie turi vaikų, bet to 
nežino, pranešame, kad dar galima juos 
užrašyti į katechezę.

u Parapijos ministrantų šventei 
reikės įvairių produktų. Mamas, kurios 
galėtų duoti pieno, prašome ateiti į 
zakristiją.

u Mišių pabaigoje krikštijamų vai-
kų šeimas kviečiame rikiuotis dešinėje 
bažnyčios navoje. Vaikai bus krikštija-
mi iš abiejų galų.

Vieną dieną numirė vyras, daugiau 
kaip 50 metų išgyvenęs santuokoje. Po 
kelių mėnesių paskui jį į dangų nuke-
liavo ir žmona. Pamačiusi velionį vyrą 
tekina pasileido jo link.

– Branguuuusis! Kaip miela vėl tave 
išvysti! 

– Hmm... Nejaugi pamiršai, kad 
kunigas per jungtuves liepė būti drauge 
tol, kol mirtis mus išskirs?



LietuvosirLatvijosjėzuitųprovincija
Didžiojig.34,LT-01128Vilnius
Tel.(8-5)2121715,faks.(8-5)2121876
Įm.k.191893936
SEBVilniausbankas,kodas70440,
a.s.LT347044060001123231

Kadangi	Vilniaus	jėzuitų	gimnazijai	
jau	seniai	trūksta	patalpų,	keturi	nauji	
gimnazijos	kabinetai	(2	technologijų,	 
1	tikybos	ir	1	kalbų)	bei	patalpos	 
bendriems	Lietuvos	jėzuitų	provincijos	
ir	gimnazijos	bibliotekos	fondams	
įrengtos	jėzuitų	garaže.	Naujose	
patalpose	netrukus	įsikurs	ir	koplyčia.
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Iðeina du kartus per metus

Lei dþia VðÁ Jë zui tø eko no mo tar ny ba
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Re dak to rë
Jû ra të Gra by të

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

Sti lis të
Eg lë Gudavièienë

Baþnyèia
Afrikoje

Ðventoji istorija 
tæsiasi

Kad Dievo 
bûtø daugiau

laiðkai
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