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Abiejų Tautų Respublikos žemėlapis, kuriame pažymėtos per 
pirmąjį Lenkijos ir Lietuvos padalijimą Austrijos, Rusijos ir 
Prūsijos atlpėštos teritorijos. Tamsiau nuspalvintoje dalyje, 
tekusioje Rusijai, Jėzaus Draugija tęsė savo veiklą ir po 
panaikinimo 1773 m. Daugiau apie tai skaitykite 4–11 p.
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Mielieji mūsų bičiuliai,

Kreipiuosi į jus tokiu metu, kai Jė-
zaus Draugija mini 200-ąsias atkūrimo 
metines. Ši sukaktis ragina įvertinti mūsų 
istoriją ir iš jos mokytis, kad galėtume 
atsakingiau gyventi dabartyje ir įžvelg-
ti tinkamas kryptis ateityje. Kviesdamas 
jėzuitus, jų bičiulius ir visą ignaciškąją 
šeimą prisiminti šią sukaktį, Draugijos 
generolas linkėjo, kad jubiliejinių metų 
šventimas taptų gilinimosi ir apmąstymo 
metu. „Visos istorinės krizės moko išmin- 
ties, – sakė jis Romoje susirinkusiems pro-
vincijolams. – Nors mums, jėzuitams, tai 
primena pačią didžiausią išgyventą krizę, 
svarbu, kad iš jos pasimokytume, kad at-
pažintume, kas mūsų pirmtakų elgesyje 
buvo gera, o kas bloga, kad šiandien ga-
lėtume įgyvendinti didžius Šventojo Tėvo 
troškimus ir darbuotumės evangelizacijos 
labui, dar labiau stiprindami nuoširdų 
broliškumą ir puoselėdami meilę.“

Istorija liudija dramatiškus įvykius, 
kai 1773 m. paskelbus popiežiaus Kle-
menso XIV brevę 23 tūkst. jėzuitų turė-
jo išstoti iš ordino. Kai kurie iš jų paty-
rė įvairių represijų o tuometinio Jėzaus 
Draugijos generolo t. Lorenzo Ricci li-
kimas apskritai susiklostė tragiškai – jis 
buvo įkalintas Šv. Angelo pilyje Romoje, 
kur 1775 m. mirė. 

Tuometiniai Draugijos vadovai, nors 

ir pamaldūs, bet stokodami viešųjų ryšių 
bei reikiamo lankstumo, buvo nepakan-
kamai organizuoti. Nors ordinas turė-
jo daug įtakingų auklėtinių, nuoširdžių 
bendradarbių, tačiau jie liko nuošalyje, 
nebuvo suburti atsverti galingųjų monar-
chinių valstybių valdovų, ypač Burbonų 
dinastijos, nuoseklias ir gerai organizuo-
tas pastangas, nukreiptas prieš Draugiją. 
Brevėje, paskelbusioje Draugijos panaiki-
nimą, teigiama, kad Bažnyčiai bus geriau, 
jeigu šitas visuotinę ramybę drumsčiantis 
ordinas nustos egzistavęs. Net keista da-
bar skaityti šį dokumentą!.. 

Tikriausiai jėzuitams nebuvo lengva 
suvokti, kodėl tai vyksta, kodėl popiežius, 
kuriam Draugija pažadėjo ypatingą klus-
numą, priima tokį sprendimą. Tai buvo 
proga atlikti ir peržvalgą, ir atgailą. Rei-
kėjo susivokti, kaip toliau tarnauti Dievo 
tautai keičiant priklausomumą, idealus, 
dvasingumo mokyklą. Daugelis jėzuitų 
nuėjo išties skausmingą kryžiaus kelią. 
Įsiminė Europos terciato vadovo t. Jano 
Van de Paulo pasakyta mintis, kad prieš 
241 metus uždarant Draugiją mes išgy-
venome, ką reiškia institucijai mirti, o vė-
liau, 1814 m., – prisikelti. Ta mirimo patir-
tis savaip praturtino mūsų ordiną. Turbūt 
nedaug Bažnyčioje yra institucijų, ordinų 
ar kongregacijų, kurių istorijoje tiek per-
sekiojimų ir galų gale sunaikinimas. Bet 
dabar dar geriau žinome, kad po baisiųjų 
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laikotarpių prisikėlimas yra įmanomas. 
1773 m. panaikinus Draugiją, jėzuitų 

veikla ir tai, ką jie valdė, buvo perleista į 
kitų rankas. Tai labai paveikė visą Bažny-
čią. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos vals-
tybėse, Draugijos suformuotas švietimo 
tinklas, apėmęs pradinį, vidurinį ir aukštą-
jį mokslą, buvo svarbus. Vilniuje vyskupo 
Ignoto Masalskio pastangomis šiam tin-
klui tvarkyti sudaryta Edukacijos komisi-
ja. Tapusi Švietimo ir mokslo ministerijos 
pirmtake, visų pirma ji sprendė, ką daryti 
su jėzuitų kolegijomis, bibliotekomis, mo-
kiniais ir mokytojais. Dėl to tokia valstybi-
nė institucija Lietuvoje atsirado palyginti 
labai anksti, aplenkdama daugumą kitų 
Europos valstybių. 

Galime didžiuotis, kad Lietuvos jėzu-
itų provincija pastebimai prisidėjo prie 
Draugijos išsaugojimo ir atkūrimo. Toje 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės te-
ritorijoje, kuri po 1772 m. Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimo atiteko Rusijai, 
imperatorės Kotrynos II sprendimu po-
piežiaus brevė nebuvo paskelbta ir apie 
200 čia gyvenusių jėzuitų galėjo veikti 
toliau. Dėl Kauno apylinkėse gimusio ir 
vėliau Draugijos generaliniu vikaru, tu-
rinčiu generolo teises, tapusio Stanislovo 
Černevičiaus diplomatijos ir išmintingo 
vadovavimo, jie sugebėjo užtikrinti Drau-
gijos tęstinumą. Ne veltui t. Stanislovas 
vadinamas Draugijos išgelbėtoju. 

Rusijoje jėzuitų veikla netgi plėtėsi: 
atsirado naujų misijų, šiaurėje jėzuitai pa-
siekė Peterburgą, įkurdami ten kolegiją, 
Polocko kolegija tapo akademija. Rytuose 
jėzuitai kūrėsi Tomske ir Irkutske, pietuo-
se – Odesoje ir Kaukaze, prasidėjo misijos 
ir į vakarus: Parmą, JAV... Ši plėtra veikė 
ir Rusijos švietimo sistemą, nes kūrėsi jė-
zuitų gimnazijos – europinio lygio moky-
klos. Bet ironiška, kad 1820 m. Draugiją 
visame pasaulyje atkūrus jėzuitų veikla 
Rusijoje Ortodoksų Bažnyčios ir kitų jė-
zuitams priešiškų jėgų pastangomis buvo 

uždrausta. Tačiau lemiamu metu kaip tik 
čia ji išlaikė tęstinumą. 

 Be abejo, švęsdami Jėzaus Draugijos 
atkūrimo jubiliejų, mes mokomės iš ben-
drabrolių, parodžiusių didelę ištvermę, 
heroizmą, nuolankumą, gebėjimą sutarti 
tarpusavyje ir norą tarnauti Dievui. Ne-
paisant didelio spaudimo iš Vakarų Euro-
pos, buvusiose LDK žemėse dirbę jėzuitai 
rado būdų įtikinti Šventojo Tėvo instituci-
jas, kad Draugija būtų pripažinta, ir tuo-
met galėjo netgi priimti buvusius jėzuitus 
bei naujokus iš kitų valstybių. Čia dirbę jė-
zuitai lenkas Tadas Bžozovskis ir olandas 
Janas Roothaanas vėliau tapo Draugijos 
generolais.

Džiaugiuosi, kad šią vasarą vesti reko-
lekcijų jėzuitams iš Romos atvyks t. Markas 
Lindeijeris. Jis taip pat primins Draugijos 
uždraudimą ir jos veiklos tęstinumą. Kvies 
medituoti, maldoje dėkoti Dievui ir mokytis 
iš tos patirties, kurios 40 metų kitų valsty-
bių jėzuitai neturėjo. 

Daug vilčių teikia tai, kad ignaciškasis 
dvasingumas yra daug gyvybingesnis nei 
jėzuitai. Anuomet panaikinus Draugiją, jis 
toliau skleidėsi jėzuitų įsteigtose Marijos 
kongregacijose (sodalicijose), kurių veikla 
nebuvo uždrausta. Praradusios sąsajas su 
jėzuitais, Marijos kongregacijos turėjo kai 
ką pakeisti savo įstatuose, tačiau pagrin-
dinės apaštalavimo kryptys ir ignaciškojo 
dvasingumo principai, kylantys iš Dvasinių 
pratybų, tokie kaip sąžinės peržvalga, me-
ditacija, kasdienis dalyvavimas šv. Mišiose, 
dažnas Komunijos priėmimas, būdingas 
maldingumas, išliko, nes Marijos kongre-
gacijų narių buvo praktikuojami ir toliau. 
Kai kur bendradarbiaujant su dieceziniais 
kunigais steigėsi naujos kongregacijos.

Esu tikras, kad per Krikščioniškojo 
gyvenimo bendruomenę bei kitus jėzui-
tų bičiulius ignaciškasis dvasingumas ir 
šiandien gali paliesti daug širdžių, skatin-
damas jas mylėti ir tarnauti sekant mūsų 
pirmtakų parodytų pavyzdžiu.
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Kelias link dykumos,  
arba Milžinas molinėmis  
kojomis: 1740–1773 m.

1740 m. Jėzaus Draugija šventė 200 
metų įsteigimo jubiliejų. Išaugusi į didžiulį 
vienuolinį ordiną (42 provincijos ir 23 tūkst. 
narių 1758 m.), aktyviai veikiantį Europo-
je, Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje, Draugi-
ja labai skyrėsi nuo andainykščio kuklaus  
šv. Ignaco bičiulių būrelio. Apaštalavimo ir 
dvasinio vadovavimo tarnystę buvo nustel-
busi pedagoginė veikla universitetuose, ko-
legijose ir didikų dvaruose, o dvasinio gy-
venimo įkarštis – natūralu, bėgant laikui ir 
narių skaičiui augant – gerokai atvėsęs. Dėl 
pasaulį apraizgiusio kolegijų ir universitetų 
tinklo bei nuolatinio rezidavimo katalikų 
monarchų dvaruose (buvo sakoma, kad jė-
zuitas yra stabili Prancūzijos karaliaus apar- 
tamentų interjero dalis) Jėzaus Draugija 
galėjo džiaugtis didžiule įtaka Visuotinėje 
Bažnyčioje bei katalikiškame pasaulyje, 
tačiau drauge jai teko išgyventi išbandymą 
puikybės pagunda ir atlaikyti augantį įvai-
rių grupių pavydą. 1740 m. dar niekas ne-
galėjo įsivaizduoti, kad po 33 metų Draugi-

ja bus panaikinta, tačiau kaip tik tuo metu 
ėmė rodytis galimos katastrofos ženklai.

Pirmasis nerimastingas signalas atėjo iš 
institucinės Bažnyčios, kuri po ilgo tyrimo 
galiausiai pasmerkė Azijos misijose (pir-
miausia Kinijoje ir Indijoje) jėzuitų taikytą 
įsikultūrinimo praktiką, t. y. naudojimąsi 
kultūrinėmis ir ritualinėmis vietos gyven-
tojų tradicijomis, siekiant veiksmingiau 
skelbti Evangeliją. 1742 m. popiežius Be-
nediktas XIV galutinai pasmerkė kinų, o 
1744 m. – malabarų apeigas. 1750–1755 m. 
Pietų Amerikoje, dab. Paragvajaus teritori-
joje, portugalai sunaikino redukcijas – jė-
zuitų įkurtas ir globojamas čiabuvių indėnų 
gyvenvietes. Nenorėdamas konfliktuoti su 
Portugalijos valdžia, Draugijos generolas 
Ignacas Visconti įsakė saviškiams nesiprie-
šinti ir apleisti redukcijas; likę vienui vieni 
29 tūkst. indėnų arba pasidavė portugalų 
valdžiai, arba dar kelerius metus bergždžiai 
mėgino priešintis ginklu.

Rytų apeigų pasmerkimas ir redukcijų 
sunaikinimas akivaizdžiai parodė ir krin-
tantį pasitikėjimą Jėzaus Draugija, ir jos 
trapumą tokių krizių akivaizdoje. Bažny-

Mûsø istorija

Tarp dviejų vasarų: 
keturiasdešimt  
Jėzaus Draugijos metų  
dykumoje (1773–1814)

2014-ieji Jėzaus Draugijoje – jubiliejiniai metai: 
minima vienuolijos atkūrimo dviejų šimtmečių 
sukaktis. Norėdami suprasti, ką švenčiame, ne-
jučia keliaujame gilyn į praeitį… Nuo ko viskas 
prasidėjo? Ką ir kodėl reikėjo atkurti?
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čios viduje itin nepalankiai į Draugiją žvel-
gė jansenistai ir galikanistai, daugiausia 
telkęsi Prancūzijoje. Jansenistai, išsiskyrę 
specifiniu dvasingumu, jau nuo XVII a. vi-
durio konfliktavo su jėzuitais (bene talen-
tingiausias jansenistų kovotojas-publicistas 
buvo filosofas ir matematikas Blaise’as 
Pascalis). Galikanistams, pabrėžusiems na-
cionalinės valstybės viršenybę santykiuose 
su Roma, kliuvo universalioji Jėzaus Drau-
gijos misija ir jėzuitų klusnumo popiežiui 
įžadas. Vis dėlto esminė Draugijos panai-
kinimo priežastis buvo Apšvietos epocho-
je kilusi valstybės sekuliarizacijos idėja. 
Įvairių Europos valstybių politikoje pama-
žu įsivyravo siekis subordinuoti Bažnyčią 
valstybės valdžiai (kontroliuojant vyskupų 
skyrimą, nusavinant Bažnyčios turtą, su-
valstybinant bažnytines švietimo ir labda-
ros įstaigas). Prieš popiežiaus, kaip visuo-
tinės Bažnyčios autoriteto, galią stojusios 
vyriausybės pirmiausia smogė jėzuitams –  
kaip ypatingą klusnumą šv. Petro įpėdiniui 
praktikuojančiai vienuolijai ir kaip ne-
kenčiamiems „senojo režimo“ veikėjams, 
kurie, eidami nuodėmklausių ir pamoksli-
ninkų pareigas monarchų dvaruose, turėjo 
didesnę ar mažesnę įtaką valstybių politi-
kai. Žinoma, konkrečių pretekstų susidoroti 
kartais pateikdavo ir patys jėzuitai: vienas 
jų pamokslininkas 1755 m. Lisabonos že-
mės drebėjimą neapdairiai pavadino baus-
me už visuomenės nuodėmes, o prancūzų 
jėzuitas La Valette’as, patyręs nuostolių 
prekiaudamas Martinikos plantacijų gėry-
bėmis, Prancūzijoje užtraukė didelių skolų 
visai Draugijai.

Konkretūs kaltinimai jėzuitams buvo 
tiek tikri, tiek išgalvoti (pvz., dalyvavimas 
sąmoksle prieš Portugalijos karalių, riaušių 
Madride kurstymas, vergų imperijos Ame-
rikoje sukūrimas), tačiau svarbiausia – vi-
siškai neadekvatūs toms drastiškoms prie-
monėms, kurių ėmėsi Burbonų dinastijos 
valdovai Portugalijoje, Prancūzijoje ir Ispa-
nijoje. Pirmiausia (1759 m.) jėzuitai buvo 

deportuoti iš Portugalijos – per tūkstantį jų 
laivais nuplukdyti į Italiją ir išlaipinti popie-
žiaus valstybės teritorijoje. 1764 m. Jėzaus 
Draugija panaikinta Prancūzijoje, kur turėjo 
3 tūkst. narių. 1767 m. balandžio 2 d. pa-
ryčiais areštuoti visi Ispanijos jėzuitai; juos, 
nuplukdytus prie Italijos krantų, popiežius 
atsisakė priimti į savo valstybę, motyvuo-
damas pragyvenimo išteklių stoka (mat čia 
jau buvo prisiglaudę Portugalijos jėzuitai ir 
dalis prancūzų). Popiežiaus kariuomenė lai-
vus su tremtiniais pasitiko patrankų šūviais, 
tad vargšai ispanai buvo išlaipinti Korsiko-
je, kur tuo metu vyko karas. Jam pasibaigus 
ir Ispanijos karaliui susitarus su popiežiumi, 
ispanų jėzuitai buvo priimti į popiežiaus 
valstybės teritoriją, tačiau čia dauguma jų 
sunkiai vertėsi, o ir nemaža vietos jėzuitų į 
atvykėlius žiūrėjo šnairomis…

Kelias per dykumą (1773–1814): 
oazės, miražai ir grįžimas  

į Pažado žemę
Burbonų valdovai nepasitenkino išva-

rydami jėzuitus iš savo karalysčių Euro-
poje (Portugalijos, Prancūzijos, Ispanijos, 
Abiejų Sicilijų, Parmos) bei užjūrio valdų 
Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje; jie spaudė 
popiežių visiškai uždaryti Jėzaus Draugiją. 
Svarbiausių katalikiškų kraštų monarchų 
įtaka popiežiui (taip pat ir jo rinkimams) 
lėmė, kad 1773 m. liepos 21 d. popiežius 
Klemensas XIV paskelbė brevę Dominus 
ac Redemptor noster, kuria Bažnyčios la-
bui panaikino Jėzaus Draugiją visame pa-
saulyje. Mėginimas išgelbėti Bažnyčią nuo 
besitvenkiančios audros paaukojant jėzuitų 
ordiną nepasiteisino: po dviejų dešimtme-
čių Prancūzijos revoliucija pratrūko kruvi-
nu antibažnytiniu teroru, o Napoleonas iš 
Romos ištrėmė net du popiežius paeiliui. 
Mirties nuosprendį iš vyriausiojo ganytojo, 
kuriam buvo pažadėjusi klusnumą, rankų 
Draugija priėmė klusniai; jos generolas Lo-
renzo Ricci kartu su artimiausiais pagalbi-
ninkais buvo areštuotas ir 1775 m. lapkritį, 

Mûsø istorija
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po dvejų kalinimo metų, mirė Angelo pilyje 
Romoje. 

Jėzaus Draugijos likvidavimas įvai-
riose šalyse vyko jėzuitų bendruomenėms 
paskelbiant popiežiaus brevę. Lenkijoje 
ir Lietuvoje tai atlikta kiek vėliau nei ki-
tur, 1773 m. lapkritį. Jėzuitai buvo atleis-
ti nuo vienuolinių įžadų: broliai vėl tapo 
pasauliečiais ir išsisklaidė kas sau, o tėvai 
tapo dieceziniais kunigais. Didžiuma jų 
arba liko dirbti švietimo sistemoje, arba 
įsitraukė į sielovadą, tapdami parapijų 
klebonais ar vikarais. Dalis tėvų eksjėzui-
tų gavo aukštas pareigybes – tapo katedrų 
kapitulų nariais, netgi vyskupais (Dovydas 
Pilchovskis, Tadas Kundzičius). Abiejų 
Tautų Respublikoje jėzuitų kolegijų turtas 
buvo perimtas valstybinės institucijos –  
Edukacijos komisijos. Vilniuje kolegija-
universitetas tapo valstybine švietimo įs-
taiga, profesų namuose prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios vyskupo Masalskio sprendimu 
apgyvendinti kunigai emeritai, naujokyno 
pastatai su Šv. Ignaco bažnyčia perduoti 
vyskupijos seminarijai, o terciato komplek-
sas su Šv. Rapolo bažnyčia – vienuoliams 
pijorams.

Popiežiaus nurodymas uždaryti Jėzaus 
Draugiją įgyvendintas su kai kuriomis iš-
imtimis. Pavyzdžiui, Kanadoje, pasitaręs 
su vietos valdžia, Kvebeko vyskupas nutarė 
oficialiai nepaskelbti popiežiaus brevės ša-
lyje gyvenantiems jėzuitams, ir šie lyg nie-
kur nieko darbavosi toliau – iki 1800 m., kai 
mirė paskutinis tėvas. Paskelbti popiežiaus 
brevę savo valstybėse uždraudė ir Prūsijos 
karalius Frydrichas II bei Rusijos impera-
torė Kotryna II. Tiesa, pirmasis netrukus 
(1782 m.) jėzuitų veiklą vis dėlto sustabdė, 
tačiau Rusijos teritorija tapo ta vieta, kur jė-
zuitai išlaikė veiklos ir gyvenimo tęstinumą 
ištisus keturis dešimtmečius – iki Draugijos 
atkūrimo 1814 m., taip įveikdami pertrūkį 
ir sujungdami dvi vienuolijos istorijos epo-
chas. Čia ypač reikšmingas buvo Lietuvos 
jėzuitų indėlis. 

1772 m., per pirmąjį Abiejų Tautų Res-

publikos padalijimą, dalis rytinių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės teritorijų bei 
Livonijos vaivadija buvo prijungta prie 
Rusijos. Šiame regione veikę jėzuitų namai 
iki 1759 m. priklausė Lietuvos provincijai, 
o 1773 m. – Mazovijos provincijai (išsky-
rus Lietuvos provincijoje likusią Daugpilio 
kolegiją). Kotrynai II uždraudus Rusijoje 
skelbti Draugijos panaikinimo brevę, minė-
toje aneksuotoje LDK teritorijoje ir toliau 
liko veikti 4 jėzuitų kolegijos (Daugpilio, 
Polocko, Vitebsko, Oršos), 2 rezidencijos 
(Mogiliavo ir Mstislaulio) ir keliolika mi-
sijų punktų bei 200 jėzuitų. 

Gavęs Baltarusijos provincijolo įga-
liojimus, jėzuitus Baltarusijos ir Latvijos 
teritorijoje subūrė ir jų bendrą gyvenimą 
bei veikimą išlaikė Stanislovas Černevi-
čius (apie jį plačiau – Ramūno Labanausko 
straipsnyje), 1782 m. sušauktoje generali-
nėje kongregacijoje atkūręs Draugijos va-
dovybę (generalinio vikaro, jo asistentų ir 
Baltarusijos provincijolo pareigybes) bei 
išrinktas generaliniu vikaru. Vėliau genera-
linio vikaro pareigas ėjo dar du iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kilę jėzuitai – 
Gabrielius Lenkevičius (m. 1798) ir Pran-
ciškus Kareu (m. 1802). 1780 m. vėl atida-
rius naujokyną Polocke, į Baltarusiją ėmė 
vykti ne tik nauji kandidatai į Draugiją, bet 
ir eksjėzuitai iš kitų kraštų – taip pat ir iš 
Lietuvos (pvz., garsusis astronomas ir Vil-
niaus universiteto rektorius Martynas Počo-
butas, būsimasis Draugijos generolas Tadas 
Bžozovskis). Vienas iš naujai atvykusiųjų 
buvo aštuoniolikmetis olandas Jonas Pily-
pas Roothaanas, būsimasis Draugijos ge-
nerolas (1829–1853), 1804 m. atkeliavęs iš 
Amsterdamo ir pradėjęs naujoko gyvenimą 
Daugpilyje (vėliau studijavo bei dirbo dar ir 
Polocke, Oršoje, Pušoje). Baltarusijos pro-
vincija pamažu augo ir internacionalizavo-
si: 1820 m. iš 350 jėzuitų apie du trečdalius 
sudarė lietuviai, lenkai ir latviai, o maždaug 
trečdalį – vokiečiai, prancūzai, belgai, ita-
lai, šveicarai, anglai, čekai, olandai, portu-
galai. Plėtėsi ir jėzuitų veiklos laukas – nuo 
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naujų vietų Rusijos imperijoje (Peterbur-
gas, Ryga, Saratovas, Odesa, Astrachanė, 
Mozdokas Kaukaze, Irkutskas ir Toms-
kas Sibire) iki misijų užsienyje (1794 m. 
trys pasiuntiniai atgaivino jėzuitų veiklą 
Parmoje; XIX a. pradžioje 8 jėzuitai išvyko 
į Jungtines Amerikos Valstijas). Baltarusi-
jos provincijos centras buvo Polocke: čia 
veikė svarbiausia jėzuitų kolegija (1812 m. 
ji gavo akademijos teises; 1820 m. joje 
mokėsi apie 700 mokinių ir dirbo 39 dėsty-
tojai), čia iš Pinsko buvo perkeltos Andrie-
jaus Bobolos relikvijos.

1801 m. popiežius Pijus VII paskel-
bė brevę Catholicae fidei, kuria oficialiai 
aprobavo Jėzaus Draugijos veiklą Rusijos 
imperijoje. Po ketvirčio amžiaus nežinios 
ir įvairių tvirtinimų, esą popiežius Pijus 
VI atlaidžiai žiūrėjo į savo pirmtako va-
lios nepaisymą, esą žodžiu buvo aprobavęs 
besitęsiančią jėzuitų veiklą, pagaliau buvo 
parodytas aiškus (oficialus) ir viltingas 
popiežiaus palaikymo ženklas. Tai, kad 
padėtis keičiasi, patvirtino ir Pijaus VII lei-
dimas atkurti jėzuitų veiklą Abiejų Sicilijų 
karalystėje 1804 m. Tiesa, įsismarkavus 
Napoleono karams Europoje, popiežiaus 
padėtis vėl komplikavosi ir galiausiai bai-
gėsi ketverius metus trukusia tremtimi. Vis 
dėlto vienas pirmųjų į Romą 1814 m. ge-

gužę grįžusio Pijaus VII oficialių veiksmų 
buvo Jėzaus Draugijos atkūrimas. Praėjus 
41 metams po pražūtingos 1773 m. liepos, 
1814 m. rugpjūčio 7 d. popiežius paskelbė 
ir Italijos provincijolui įteikė jėzuitų veiklą 
visoje Bažnyčioje atkuriančią bulę Sollici-
tudo omnium ecclesiarum. Šią dieną džiu-
giai sutiko 600 jos sulaukusių jėzuitų. Jie 
vėl galėjo išgyventi kitados šv. Ignaco La 
Stortoje patirtą paguodą ir prisiminti Jėzaus 
pažadą: „Romoje būsiu jums palankus“…

                       ***
Oficialus Draugijos atkūrimas pasauly-

je, deja, staiga ir radikaliai pakeitė jėzuitų 
padėtį Rusijos imperijoje. Generolo teises 
gavusiam ligtoliniam generaliniam vikarui 
Tadui Bžozovskiui nebuvo leista išvykti 
į Romą; 1815 m. jėzuitai išvyti iš Peter-
burgo. Galiausiai 1820 m. pradžioje Bžo-
zovskiui mirus, imperatorius Aleksandras I 
visus jėzuitus ištrėmė iš Rusijos imperijos. 
Maždaug 35 iš pusketvirto šimto Draugijos 
narių nepanoro išvykti ir Draugiją paliko, 
o kiti patraukė į įvairius Europos kraštus 
(daugiausia – į Austriją, Italiją ir Prancū-
ziją), kuriuose jau kurį laiką darbavosi 14 
Baltarusijos provincijos narių. Tik praėjus 
šimtmečiui nuo tos tremties dienos jėzuitai 
vėl atsikūrė po I pasaulinio karo iš Rusijos 
imperijos išsivadavusioje Lietuvoje…

1814 m. rugpjūčio 7 d. 
popiežius Pijus VII  
įteikia dokumentą apie 
Jėzaus Draugijos  
atkūrimą  
visame pasaulyje
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Rengimasis misijai  
iki 1773 m.   

S. Černevičius gimė 1728 m. rugpjūčio 
15 d. Kauno apylinkėse, turtingo bajoro šei-
moje. Neturime žinių apie jo gimtąją kalbą, 
tačiau sunku įsivaizduoti, kad XVIII a. pir-
moje pusėje etninės Lietuvos centre gimęs 
bajoras nebūtų bent supratęs lietuviškai. 

Ano meto šaltiniuose jo gimimo vieta lai-
koma Szlamowo gyvenvietė. Išlikusiuose 
XVIII a. dokumentuose tokia gyvenvietė 
neminima, ir šiais laikais ji nežinoma. Ga-
limas dalykas, kad tai Šlienava (Szlanow). 
XVIII a. antroje pusėje Šlienavos kaimas 
priklausė Panemunės parapijai, tačiau am-
žiaus pradžioje dar turėjo priklausyti Kau-
nui. Taigi Stanislovas galėjo būti pakrikšty-
tas dabartinėje Kauno arkikatedroje. 

Galima spėti, kad pirmuosius mokslus 
baigė Kauno kolegijoje. Į jėzuitų ordiną 
įstojo 1743 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje. 
Galbūt naujokyne, kur praleido dvejus me-
tus, susipažino su jo bendražygiu išsaugant 
ordiną Polocke tapusiu jėzuitu Pranciškumi 
Liubovickiu. Baigus naujokyną – beveik de-
šimt metų trukusios studijos. Slucke S. Čer- 
nevičius vienus metus studijavo retoriką, 
o kitus mokė žemiausioje (infirmos) klasė-
je. Filosofijos studijos tęsėsi nuo 1747 m. 
iki 1750 m. Vilniuje studijavo logiką, 
Minske – gamtos filosofiją (galimas daly-
kas, dėl Vilnių 1748 m. nusiaubusio gais-
ro), o Slucke – metafiziką. 1751–1753 m. 
atliko pedagoginę praktiką: dėstė gramati-
ką bei poetiką Vilniaus akademijoje ir Kra-
žių kolegijoje. Teologiją studijavo Vilniaus 
akademijoje 1753–1757 m. Duomenų apie 
S. Černevičiaus pasiekimus moksle ne-
rasta, tačiau neabejotina, kad buvo gabus. 
Įšventintas į kunigus Vilniuje 1756 m. Bai-

Ramūnas Labanauskas

Gyvenimo misija –  
ordino išsaugojimas 
Šis pasakojimas – apie mums menkai žinomą 
lietuvį jėzuitą, Polocko jėzuitų kolegijos rektorių, 
Jėzaus Draugijos generalinį vikarą Stanislovą 
Černevičių, kurio pastangos padėjo jėzuitams išlikti 
Baltarusijoje, 1773 m. Draugiją panaikinus.
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gęs studijas, 1757–1758 m. atliko terciatą 
Vilniuje, Šnipiškėse, namuose prie Šv. Ra-
polo bažnyčios. 

1759 m. S. Černevičius, kaip daug vilčių 
teikiantis jėzuitas, generolo Lorenzo Ricci 
buvo pakviestas į Romą.1761 m. rugpjūčio 
15 d. davė paskutiniuosius įžadus. 1759–
1768 m. buvo Lenkijos asistencijos asis-
tentų sekretorius, taip pat ėjo asistencijos 
prokuratoriaus pareigas. Romoje S. Čer- 
nevičius dar giliau persiėmė ordino dva-
sia, siekiais, generolo užmojais. Užmezgė 
draugiškus ryšius su Romos kurijos pa-
reigūnais ir įtakingais jėzuitais, su kuriais 
susirašinėjo ir vėliau gyvendamas Polocke. 
Reikia manyti, kad tuomet S. Černevičius 
susipažino ir su architektūrą Romos kole-
gijoje 1762–1765 m. studijavusiu lietuviu 
Gabrieliumi Lenkevičiumi, savo įpėdiniu 
generalinio vikaro pareigose. 

1768 m. grįžęs į tėvynę, S. Černevičius 
rado senąją Lietuvos provinciją jau padaly-
tą į Lietuvos ir Mazovijos provincijas. Pir-
muoju pastarosios provincijolu tapo Karo-
lis Korickis, 1759 m. ir vykdęs provincijos 
padalijimą. Vienus metus (1768–1769 m.) 
S. Černevičius dirbo Mazovijos provinci-
jos archyve Nesvyžiuje, buvo pirmasis jo 
prefektas. Iki 1768 m. Nesvyžiaus kolegi-
joje filosofijos ir matematikos profesoriaus 
pareigas ėjo G. Lenkevičius (nuo 1768 m. –  
architektūros ir statybos meno profesorius 
Polocke), vicerektoriaus – Vaitiekus Čai-
kovskis, vienas iš S. Černevičiaus bend- 
ražygių po 1773 m. katastrofos. 1769 m. 
rugpjūčio 12 d. S. Černevičius buvo pa-
skirtas Polocko kolegijos rektoriumi (dar-
bą pradėjo 1770 m.). Čia jis rado ne tik  
G. Lenkevičių, bet ir kitą savo bendražygį, 
būsimąjį generalinį vikarą Pranciškų Ksa-
verą Kareu, nuo 1768 m. filosofijos ir ma-
tematikos profesorių ir statybos prefektą, 
1772–1773 m. – architektūros profesorių. 
S. Černevičiaus rūpesčiu 1770–1772 m. 
Polocko jėzuitų bažnyčią ir kolegiją pa-
veikslais papuošė žymus tapytojas Simo-
nas Čechavičius.   

Pastangos išsaugoti  
ordiną po 1773 m. 

1773 m. liepos 21 d. popiežius Kle-
mensas XIV paskelbė brevę Dominus ac 
Redemptor noster, kuria jėzuitų ordinas 
buvo panaikintas. Toks sprendimas jėzui-
tams sukėlė šoką: kodėl panaikintas ordi-
nas, buvęs stipriausia Bažnyčios atrama? 
Reikėjo ypatingo įžvalgumo, kantrybės, 
mokėjimo skaityti „laiko ženklus“, kad po-
litikos brūzgynuose įžvelgtum tikrąją po-
piežių valią bei Dievo Apvaizdos veikimą. 
Tokį gebėjimą ir turėjo Polocko kolegijos 
rektorius S. Černevičius. Per pirmąjį Abie-
jų Tautų Respublikos padalijimą 1772 m. 
Rusijai atitekusiose žemėse, be Poloc-
ko kolegijos, dar buvo kolegijos Oršoje, 
Vitebske, Daugpilyje, dvi rezidencijos ir 
dvylika misijos namų. Baltarusijos jėzuitai 
veikė specifinėmis sąlygomis – jie atsidūrė 
valdžioje šalies, pasižymėjusios ypatingu 
priešiškumu „Lotynų Bažnyčiai“. Tai darė 
nemažą įtaką ir S. Černevičiaus taktikai – 
nenorėdamas rizikuoti šio krašto katalikų 
likimu, jis stengėsi be reikalo neprovokuo-
ti Rusijos valdžios. Tai suprasdamas, Vil-
niaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis 
1773 m. rugsėjo 29 d. S. Černevičiui ra-
šytame laiške įpareigojo jėzuitus likti savo 
rezidencijose ir toliau eiti pareigas. Spalio 
25 d. paskutinysis Mazovijos provincijolas 
Kazimieras Sobolevskis suteikė jam Balta-
rusijos viceprovincijolo teises ir pareigas. 

Siekdamas išsaugoti jėzuitus, S. Černe-
vičius veikė keliomis kryptimis: pirma, už-
sitikrindamas Rusijos valdžios globą, antra, 
neutralizuodamas Šventojo Sosto, tuo metu 
labai priklausomo nuo Burbonų dinastijos, 
viešąjį antijėzuitišką veikimą, ir, trečia, tel-
kė jėzuitus Baltarusijoje, bandydamas išsi-
aiškinti tikrąją Šventojo Sosto valią. O ją 
išreiškė popiežiaus Pijaus VI žodinė jėzuitų 
veikimo Baltarusijoje aprobacija 1783 m.

Didžiausią dėmesį reikėjo skirti Rusi-
jos imperatorei Kotrynai II. Jos valia buvo 
lemiama. Todėl neatsitiktinai, kai Vilniaus 
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vyskupo augziliaras Baltarusijai Feliksas 
Tovianskis protestuodamas paliko Polocką 
ir pasitraukė į Lenkiją, S. Černevičius su 
savaisiais liko. 1772 m. spalio 3 d. Polocko 
jėzuitų bažnyčioje buvo perskaitytas pa-
mokslas Kotrynos II „laimingos karūnaci-
jos“ metinių proga, o netrukus S. Černevi-
čiaus įsakymu visi Jėzaus Draugijos nariai, 
likę prie Rusijos imperijos prijungtoje teri-
torijoje, buvo surinkti Polocke ir prisiekė 
ištikimybę Kotrynai II. Taip jėzuitai pirmi 
iš visų Katalikų Bažnyčios ordinų pripa-
žino naująją valdžią. Tai iš esmės pakeitė 
Kotrynos II požiūrį į jėzuitus (iki tol juos 
laikė „kenksmingiausiu“ katalikišku ordi-
nu). Savo ruožtu valdovė pademonstravo 
geranoriškumą ir panaikino Petro I jėzui- 
tų ištrėmimo iš Rusijos dekretą. 1773 m. 
lapkritį į Peterburgą atvykusiems S. Čer-
nevičiui, G. Lenkevičiui ir Juozapui Ka-
tenbringui Kotryna II pareiškė, kad ji no-
rėtų pasinaudoti ordinu kultūrai savo šalyje 
puoselėti. 1774 m. sausį Rusijos monarchė 
uždraudė ne tik skelbti, bet ir atvežti į Bal-
tarusiją ordino veiklą draudžiančią brevę. 
Taip buvo padėtas stiprus pagrindas toles-
niam ordino egzistavimui. Didelė parama 
S. Černevičiui buvo ir imperatorei artimo 
generalgubernatoriaus grafo Zacharo Čer-

nyševo palankumas jėzuitams. Ne be jo pa-
galbos buvo neutralizuojamos Kotrynos II 
statytinio Baltarusijos vyskupo Stanislovo 
Sestrencevičiaus pinklės jėzuitams. 

1776 m. S. Černevičius pradėjo pri-
iminėti eksjėzuitus iš kitų provincijų ir net 
gavo Rusijos valdovės leidimą 22 jėzuitų 
klierikus įšventinti kunigais. 1779 m. gau-
tas Kotrynos II sutikimas atidaryti naujo-
kyną (jai reikalaujant, leidimą davė ir vysk. 
S. Sestrencevičius). Naujokynas atidarytas 
Polocke 1780 m. vasario 2 d. Tai buvo di-
delė jėzuitų pergalė. Žinia apie ją pasklido 
po visą Europą. Į Polocką plūstelėjo buvę 
jėzuitai, o į naujokyną – jaunuoliai, trokš-
tantys tapti jėzuitais. Gerus santykius su 
valdove dar labiau sustiprino sėkmingas 
Kotrynos II priėmimas Polocke. Jį sureng-
ti padėjo ir Romoje gyvenę eksjėzuitai.  
S. Černevičius palaikė nuolatinį ryšį su 
buvusiu Lenkijos asistentu K. Koryckiu. 
O Polocko kolegijos ir bažnyčios iliumi-
naciją ir papuošimus kūrė Romoje gyvenęs 
jėzuitas Gabrielius Gruberis. 

Jėzuitai toliau sėkmingai tvirtinosi Ru-
sijoje. Vysk. S. Sestrencevičiaus norą jiems 
kliudyti suvaržė Kotrynos II įsaku 1782 m. 
jo koadjutoriumi paskirtas jėzuitas Jonas 
Benislavskis (pats S. Sestrencevičius buvo 

Mûsø istorija

Senosios jėzuitų bažnyčios 
vaizdas ant namo sienos Polocke. 
Nuotr. iš žurnalo „Jésuites“ 
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pakeltas Mogiliavo arkivyskupu). Tų pačių 
metų spalio 10–18 d. vyko pirmoji Poloc-
ko jėzuitų kongregacija, kurioje dalyvavo 
30 delegatų iš visų Jėzaus Draugijos namų 
Rytų Baltarusijoje. Spalio 17 d. generaliniu 
vikaru (su generolo teisėmis) jie išrinko  
S. Černevičių. Dėl rinkimų S. Černevičius 
konsultavosi su K. Sobolevskiu Varšuvoje ir 
K. Koryckiu Romoje. Kaip tik K. Koryckis 
pasiūlė naują ordino pavadinimą „Jėzaus 
Draugija Baltarusijoje“. Tarp kandidatų į 
generalinius vikarus buvo ir G. Lenkevičius,  
P. Liubovickis (Daugpilio kolegijos rekto-
rius) bei kanonų teisės žinovas Pranciškus 
Loupia. 1783 m. jėzuitams artimo Kotry-
nos II atstovo J. Benislavskio vizito Romoje 
metu popiežius Pijus VI žodžiu aprobavo 
jėzuitų veikimą Baltarusijoje. Atsakoma-
sis nuncijaus Varšuvoje Giovanni Andrea 
Archetti vizitas Rusijoje sukėlė daug ne-
malonumų jėzuitams. Laikydamasis tra-
dicinės viešosios antijėzuitiškos Šventojo 
Sosto linijos, jis pasakė ne vieną prieš jė-
zuitus nukreiptą kalbą, sukeldamas nerimo 
jaunesniems jėzuitams. Prasidėjo masinis 
jų pasitraukimas iš ordino. Jį sustabdė tik  
S. Černevičiaus ir J. Benislavskio užtikri-
nimas (patvirtintas raštu), kad popiežiai iš 
tiesų remia jėzuitus. 1783 m. S. Černevičius 
susirašinėdamas organizavo asistentų rinki-
mus. Jais tapo G. Lenkevičius, P. Liubovic-

kis ir P. Loupia. Taip Baltarusijoje atsirado 
visavertė ordino struktūra. 

1785 m. pradžioje Kotryna II pareiškė 
norą, kad jėzuitai įgyvendintų mokymo 
sistemą, sėkmingai įdiegtą Austrijoje. Ji 
siekė tinkamo jaunimo auklėjimo, laisvo 
nuo Prancūzijos švietėjiškų idėjų, tačiau 
pritaikyto prie laiko dvasios ir šalies porei-
kių, o visų pirma – plataus matematikos ir 
fizikos mokslų dėstymo. Būtent G. Grube-
rio dėka Polocko kolegija virto kone poli-
technikumu, jau 1785 m. parengusiu pirmą 
specialistų grupę. 

S. Černevičius nesulaukė savo darbo 
vaisių. Atsitikus nelaimingam įvykiui, 
po kelių dienų (1785 m. liepos 20 d.) 
mirė jėzuitų viloje Stajkuose. Panaikinus 
Draugiją, jis pasirodė kaip išmintingas, 
labai valingas, neeilinių organizacinių ir 
diplomatinių gebėjimų turintis žmogus. 
Tai pažymi ir jėzuitai, ir jų priešininkai. 
Kaip tik toks žmogus ir galėjo grąžinti 
Jėzaus Draugiją į gyvenimą. Šiame darbe 
jis rėmėsi daugiausia iš Lietuvos kilusiais 
jėzuitais. Lietuviais laikyti ir jo įpėdiniai 
generalinio vikaro pareigose G. Lenkevi-
čius bei P. Kareu. Tai liudija, kad S. Čer-
nevičius nepamiršo Lietuvos, nors likimas 
ir nesuteikė galimybių gyvenimo paskirti 
aktualiausioms to meto lietuvių tautos 
problemoms. 

Minint 200-ąsias Jėzaus Draugijos atkūrimo metines 
gegužės 17 d. Vilniuje rengiama
tarptautinė mokslinė konferencija. 
Šiauliuose ši sukaktis bus minima liepos 31 d.,
Rygoje – rugsėjo 27 d.,
Kaune – gruodžio 3 d.
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Tikëjimo gyvenimas

Žlugimą galime suprasti ir kaip „suby-
rėjimą į gabalus“. Tiesiogine prasme tokį 
žlugimą apaštalas Paulius išgyveno plauk-
damas į Romą, kai ties Malta sudužo jo lai-
vas. Biblija pasakoja apie įvairius pavienių 
žmonių ir visos tautos žlugimus.

Izraelio tautoje
Pranašas Jeremijas (Jer 31, 31–34) 

skelbia, kad Dievas atnaujins su tauta San-
dorą, kuri buvo sudaryta išėjus iš Egipto, o 
vėliau tautos sulaužyta. Tremtį į Babiloniją 
galime laikyti Izraelio religiniu ir tautiniu 
žlugimu. Vis dėlto tremties pranašai pažada 
tautai, kad Dievas pasiūlys naują Išėjimą, 
išgelbės iš tremties.

Kančia mėgintas Jobas žlugo daugerio-
pa prasme. Jis prarado viską: turtą, vaikus 
ir sveikatą. Nepaisydamas nieko, Jobas ne-
palaužiamai pasitiki Dievu: „Juk aš žinau, 
kad mano Atpirkėjas gyvas“ (Job 19, 25).

Psalmėse kalbama apie įvairias žlugi-
mo patirtis. 22 psalmė, kuria Jėzus meldė-
si savo mirties valandą, prasideda skundu: 
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
palikai?“ (Ps 22, 2). 51 psalmėje, kupino-
je ilgesio išsivaduoti iš nuodėmių, sako-
ma: „Tikra auka Dievui – susigraudinusi 
dvasia; tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, 
susigraudinusios ir atgailaujančios“ (Ps 
51, 19). „Sudužusi širdis“ – tai žlugimo 
įvaizdis. „Sugniuždyta (prislėgta) širdimi“ 
ugnies krosnyje meldžiasi Azarjas (Dan 3, 
24–45). Jis skundžiasi Dievui ir vis dėlto 
yra tvirtai įsitikinęs, kad juo pasitikintys 
nenusivils (žr. Dan 3, 40). „Liepsnojanti 
krosnis“ – tai vargingo žlungančio gyve-
nimo alegorija, tačiau ji negali sunaikinti 

Azarjo pasitikėjimo. Dievas neleis jam 
pražūti.

Jėzus palankus žmonėms,  
patyrusiems žlugimą

Anot evangelisto Luko, savo viešąją 
veiklą Jėzus pradeda Nazareto sinagogoje, 
perskaitęs eilutes iš pranašo Izaijo knygos: 
„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis pa-
tepė mane, kad neščiau gerąją naujieną 
vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams 
išvadavimo, akliesiems regėjimo; siuntė 
vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties 
malonės metų“ (Lk 4, 18–19). 

Jėzaus veikla paženklinta ir tuo, kad 
jis „gydo sužeistas (sudužusias) širdis“ 
(nėra visiškai aišku, ar toks apibūdini-
mas sietinas su pirminiu Rašto tekstu) –  
galime sakyti, ir žlugusias. 

Prie pavienių žmonių, kurių situaciją 
galima pavadinti žlugusia, ir kurie ištikti 
vargo kreipėsi į Jėzų, priskirtina kraujoplū-
džiu sirgusi moteris. Palietusi Jėzų, ji buvo 
išgydyta. Jėzus sako moteriai: „Tavo tikėji-
mas išgelbėjo tave“ (Mk 5, 34). Prie tokių 
priskirtinas ir su Jėzumi kartu nukryžiuotas 
žmogus, prašęs: „Jėzau, prisimink mane, 
kai ateisi į savo karalystę.“ Jėzus jam atsa-
ko: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi 
būsi rojuje“ (Lk 23, 42–43).

Jėzaus mirtis ant kryžiaus  
kaip žlugimas

Jėzus skelbia ir įkūnija Dievo karalystės 
atėjimą. Jis gydo sergančius ir kenčiančius 
žmones, vaduoja juos iš nuodėmės. Moki-
nius ir mokines kviečia juo sekti. Jėzaus 

T. Martin Hasitschka, SJ

Žlugimai Biblijoje
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gyvenimas yra tarnystė, o etinių nurodymų 
viršūnė – Dievo ir artimo meilės įsakymas. 
Jis kalba ir veikia su ypatinga galia. 

Jėzus patenka į konfliktines situacijas 
su tautos vadovais. Šių konfliktų pradžia –  
šabo klausimas, nuodėmių atleidimas, 
santykis su visuomenės paribyje esančiais 
žmonėmis. Kaip ir pranašai, skelbę iki jo, 
Jėzus dėl savo atneštos žinios ir veikimo, 
o pirmiausia vien dėl jam būdingo Dievo 
ir savęs suvokimo, tautos vadovų buvo at-
mestas ir galiausiai nuteistas mirti. 

Jėzus žino apie jo laukiančią kančią 
ir ypatingą reikšmę jai suteikia kalbėda-
mas per Paskutinę vakarienę. Kentėjimų 
kelią jis priima ne kaip narsus kankinys, 
herojiškai pasitikintis savimi, bet patiria 
ir žmogišką mirties baimę, kaip rodo jo 
kova meldžiantis Alyvų kalne. Mirdamas 
ant kryžiaus, jis meldžiasi Dievui.

Jėzaus mirtis yra smurtinė. Jo kraujas 
praliejamas kaip Abelio (žr. Mt 23, 35; Žyd 
12, 24). Jo nužudymas iš esmės yra brol-
žudystė, o mirtis prilyginama šventyklos 
sugriuvimui (žr. Mk 15, 29; Jon 2,19; 21). 
Tai – žlugimo įvaizdis.

Žlunga ne tik Jėzaus gyvenimas (pa-
čiame žmogaus žydėjime, vos perkopus 

trisdešimt), žlunga ir tai, dėl ko jis gyveno 
(Dievo karalystės skelbimas). Taip pat su-
byra ir jo įkurtoji bendruomenė, visi dvyli-
ka apaštalų išsibėgioja, Petras jo išsigina. 
Be to, Jėzaus mirtis sugriauna ir mokinių 
viltis. Du nusivylę mokiniai pakeliui į 
Emausą lieja apmaudą: „O mes tikėjo-
mės...“ (Lk 24, 21).

Evangelijoje pagal Luką žemiškoji Jė-
zaus veikla apibūdinama taip: „Žmogaus 
Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo 
pražuvę“ (Lk 19, 10). Jėzus skelbia Dievą, 
gelbstintį tai, kas pražuvo. Nukryžiuotasis 
Jėzus pats yra pražuvęs. Tačiau Dievas jo 
nepalieka likimo valiai. Jis išgelbsti Jėzų 
iš mirties. Dievas iš tikrųjų yra toks, kokį 
Jėzus skelbė: „Tavimi pasitikintys nenusi-
vils“ (Dan 3, 40).

Biblija drąsina mus, net ir patyrus žlu-
gimą, pasitikėti Dievu, kuris yra didesnis 
už mūsų širdį (1 Jn 3, 20). Visiškai tikra, 
kad tie, kurie ieško pagalbos Dievo, kurį 
Jėzus liudijo iki pat savo žlugimo ant kry-
žiaus, nenusivils. Per jį mes turime viltį, 
kuri neleis nusivilti (Rom 5, 5). 

Jesuiten, 2013 m. rugsėjis 
Iš vokiečių k. išvertė  

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Tikëjimo gyvenimas

Jėzuitų redukcijų griuvėsiai Pietų Amerikoje. Nuotr. iš žurnalo „Jézuites“
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Petras Favras stovi prie Jėzaus Drau-
gijos slenksčio. Jis buvo pirmasis Ignaco 
Lojolos bendras Paryžiuje. Pranciškus 
Ksaveras – antrasis. Ignacas žinomas kaip 
Dvasinių pratybų autorius, pirmasis ir 
svarbiausias iš dešimties Jėzaus Draugijos 
steigėjų. Pranciškų Ksaverą visi žino kaip 
įkvėpusį kartų kartas krikščionių misionie-
rių, nešančių Evangeliją į platųjį pasaulį. O 

Petras Favras, pirmasis iš bendrų įšventin-
tas kunigu, liko „tyliuoju bičiuliu“.

Visą savo neilgo apaštalavimo laiką 
jis buvo prašomas vykti iš vienos vietos į 
kitą imtis vis naujos veiklos. Tarnyste, o 
labiausiai pačiu savo buvimu bei draugiš-
kumu, pamokslais ir dvasiniu palydėjimu 
Petras nešė atjaučiantį, guodžiantį ir išga-
nantį Jėzų. Popiežius Pranciškus rašė, kad 

Pierre’as Favre’as (tarti: [pjèras fãvras]) pagal kilmę 
yra prancūzas, gimęs Vilarė ̃[Villaret], Savojos hercogystės 
miestelyje. Tiesa, šis anuomet priklausė Ženevos vysku-
pijai, bet pastaroji savo ruožtu buvo Liono arkivyskupijos 
sufraganija, taigi teritorijos požiūriu veikiau prancūziška. 
Pavardė Favre jau XVI a. sulotyninta kaip Faber, teisin-
giau sakant, traktuota kaip pravardė ir išversta atgal į loty-
nų kalbą (pranc. favre / fabre /faivre / faure / lefèvre etc. < 
lot. faber [ferrarius] – kalvis). Todėl ir daugelyje Europos 
kalbų (vokiečių, anglų, lenkų, čekų) prigijo sulotyninta 
forma Faber; ispanai ir portugalai vartoja savitą variantą 
Fabro, o italai vadina dvejopai – Favre arba Faber. Pagal 
seną tradiciją lietuvių kalboje šventųjų ir palaimintųjų var-
dams taikomi adaptavimo (arba sulietuvinimo) principai, 
o pavardėms – perrašos pagal tarimą (arba fonetinės trans-
kripcijos) ir gramatinimo (arba kaitomų galūnių pridūrimo) 
taisyklės. Pranc. Pierre ir lot. Petrus adaptuotoji forma lie-
tuvių kalboje yra Pẽtras, pavardės forma Favre lietuviškai 
rašytina Fãvras, o Faber – Fãberis. Mūsų šalies religinėje 
raštijoje nuo XIX a. pabaigos šis šventasis (anuomet dar 
tik palaimintasis, 1872 m. beatifikuotas Pijaus IX) vadin-
tas Petru Faberiu, taigi remtasi sulotynintąja forma ir kitų 
kalbų praktika. Atnaujinto katalikų šventųjų ir palaimin-
tųjų sąvado Martyrologium romanum (2004) lotyniškame 
tekste jėzuitų ordino nariui grąžinta pavardės prancūziškoji 
forma Favre (p. 428, 739, 808), tad nebūtų jokios klaidos 
šiandien ir lietuviškai jį vadinti šventuoju Petru Favru.

Petras Kimbrys

Apdovanotas bičiulyste

T. John W. Padberg, SJ

2013 m. gruodžio 17 d. jėzuitas palaimintasis Pierre’as Favre’as paskelbtas 
šventuoju. Kaip naująjį Bažnyčios šventąjį turėtume vadinti lietuviškai?

Johnas W. Padbergas – istorikas,  
Sent Luiso (Misūrio valstija, JAV) 
jėzuitų studijų instituto direktorius –  
yra viešėjęs Lietuvoje, taip pat aplankęs 
istorines Draugijos vietas Polocke.

Mûsø istorija
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labiausiai jį jaudinantis Favro bruožas yra 
„nuoširdus bendravimas su visais, netgi 
priešininkais, jo paprastas, gal net kiek nai-
vus maldingumas, nuolatinis pasirengimas 
veikti, jo aiški dvasinė suvoktis, gebėjimas 
tvirtai ir drąsiai spręsti, drauge liekant švel-
niam ir maloniam“.

Pirmieji bičiuliai
Petras Favras gimė 1506 m. Jis kilęs iš 

kaimiško kalnyno Savojos kunigaikštystė-
je, kur anuomet gyveno drąsūs, savarankiš-
ki ir ryžtingi žmonės. Vienas to krašto val-
dovas kartą pareiškė: „Šie Savojos velniai 
visada nepatenkinti. Jeigu gerasis Dievas 
siųstų auksinių pinigų lietų, jie skųstųsi, 
kad pakenkė stogų dangai.“

Devyniolikmečiai Favras ir Ksaveras 
pirmąsyk susitiko 1525 m. Favras norė-
jo studijuoti Paryžiaus universitete – tais 
laikais garsiausioje pasaulio mokslo įs-
taigoje. Po trejų metų Ignacas atkeliavo į 
Paryžių įgyvendinti savo siekio „padėti 
sieloms“. Kaip ir Favras, jis vienus metus 
lankė Montagiu kolegiją, Erazmo išgarsin-
tą kaip „skorbuto, blusų, kietų lovų ir dar 
kietesnių smūgių, pašvinkusių silkių, supu-
vusių kiaušinių ir perrūgusio vyno“ vietą. 
Paskui Ignacas persikėlė į pažangesnę Šv. 
Barboros kolegiją, kurioje sutiko jam pa-

skirtus kambario draugus – Favrą ir Ksa-
verą. Greičiausiai ši trijulė skyrėsi nuo kitų 
tuometinio mokytojo apibūdintų kolegijos 
studentų: „Kol profesorius šūkaudamas 
kimsta, tinginiai dykaduoniai miega ar 
mąsto apie malonumus. Nedalyvaujantys 
prašo draugų pasiaiškinti už juos: vienas 
pametęs batus, kitas sergąs, trečias rašąs 
savo tėvams... O kur dar iš miesto į paskai-
tas ateinantys slunkiai.“

Pamažu Ignacas tapo draugu ir patarėju 
vidine būsena besiskundžiančiam Favrui, 
nes gerai jį suprato – pats ilgą laiką buvo 
vargintas skrupulų, pagundų ir abejonių. 
Nors šios naštos Petras galutinai nenusime-
tė, tačiau išmoko ją pakelti ir padėti kitiems 
atsidūrus panašioje padėtyje.

1538 m. baigę mokslus ir negalėdami 
kaip maldininkai keliauti į Šventąją Žemę, 
pirmieji dešimt būsimųjų jėzuitų Romo-
je prisistatė popiežiui Pauliui III, kaip vi-
suotinės Bažnyčios ganytojui. Šis tuoj pat 
juos išsiuntė įvairioms tarnystėms. Favras 
iškeliavo į Parmą. Nuo tos akimirkos iki 
mirties popiežius, įvairūs valdovai, kar-
dinolai, nuncijai ir jo vyresnysis Ignacas 
Petro gyvenimą pavertė plačia sielovadinio 
darbo kelione. Jo gyvenimas tapo litanija 
aplankytų miestų ir užsimezgusių bičiulys-
čių, palaikomų tiek bendraujant tiesiogiai, 

Padėkos šv. Mišios Jėzaus 
bažnyčioje Romoje, 
Petrą Favrą paskelbus šventuoju
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tiek laiškais. Petras Favras susirašinėjo 
su Ignacu ir garsiu prancūzų humanistu 
Builliaume’u Posteliu, su būsimu Vokieti-
jos apaštalu Petru Kanizijumi ir Portugali-
jos karaliumi, su jo dėka į Jėzaus Draugiją 
įstojusiais jaunuoliais ir su Kelno kartūzų 
vienuolyno vyresniuoju.

1540 m. popiežius Favrą drauge su 
Šventosios Romos imperijos valdovo Ka-
rolio V atstovu išsiuntė į Vormsą susitikti 
su protestantų vadovais. Petras – pirmasis 
Vokietijon įžengęs jėzuitas. Katalikų Baž-
nyčios padėtis Vokietijoje tokia, sakė Fav-
ras, „kad niekas čia nestebina, [...] nebent 
tai, kad liuteronų nėra dar daugiau“. Pa-
vyzdžiui, apie katalikų arkivyskupą Kelne, 
kur Favras vėliau dirbo, imperatoriaus at-
stovas sakė: „Kaip tas vargšas žmogus gali 
ką nors pakeisti? Savo ilgame gyvenime jis 
nėra aukojęs Mišių daugiau nei tris kartus. 
Net nemoka Confiteor...“

Kiekvienoje aplankytoje vietoje Petras 
pamokslavo, vadovavo dvasinėms praty-

boms, klausė išpažinčių, rūpinosi dvasiniu 
palydėjimu ir steigė jėzuitų bendruomenes. 
Rašydamas bičiuliui jėzuitui išdėstė savo 
darbo tarp reformatų principus: „Jeigu kas 
nors šiais laikais norėtų padėti klaidati-
kiams, pirmiausia turėtų į juos žvelgti su di-
džia artimo meile ir mylėti juos tiesa, savo 
mintis užverdamas bet kam, kas menkintų 
tokią nuostatą jų atžvilgiu. Antra, reikėtų 
tartis su jais srityse, kuriose tai įmanoma, o 
ne dalykuose, pabrėžiančiuose mūsų skir-
tybes.“ Tai buvo metas, kai ir protestantų, 
ir katalikų teologai vieni kitiems svaidė 
anatemas. Vienas aršus katalikų veikėjas 
stebėjosi Favru: „Sutikau vidinio gyvenimo 
žinovą.“ O vienas pirmųjų jėzuitų Simonas 
Rodrigesas apie Favrą rašė: „Jis nuostabiai 
draugiškas. Taip žavingai ir maloningai su 
žmonėmis bendrauja – niekame kitame to 
neregėjau.“ Ignacas pripažino, kad iš visų 
jėzuitų dvasines pratybas sėkmingiausiai 
veda Petras Favras.

Vidinė kova
Keliaudamas nuo vieno uždavinio prie 

kito, dažnai varginamas silpnos sveikatos, 
per septynerius metus Petras Favras apke-
liavo daugiau nei 25 miestus šalyse, vėliau 
tapusiomis Italija, Vokietija, Prancūzija, 
Ispanija, Šveicarija, Belgija ir Portugalija. 
Jis mokė ir savo pavyzdžiu rodė romų ir 
atjaučiantį Kristų. Sėjo atsinaujinimo sėk- 
lą, o derlių nuimti atitekdavo kitiems. Kas-
kart, kai būdavo siunčiamas atsakingam 
darbui į kitą vietą, jam tekdavo palikti nau-
jus draugus. Sudėjus visas Petro keliones, 
išeitų apie 15 tūkst. kilometrų – kartais ark- 
liu, dažniau asilėnu ir labai dažnai pėsčio-
mis. Tai buvo išorinės kelionės. 

Jo vidinės kelionės atsispindi 150 laiškų 
ir ypač Memoriale – dvasinėje autobiografi-
joje, rašytoje paskubomis tarp įvairių darbų 
nuo 1542 m. vidurio iki 1546 m. pradžios. 
Dienoraštis prasideda žodžiais: „Šlovink 
Viešpatį, mano siela, ir neužmiršk, koks jis 
geras.“ Jame atskleidžiamos Dievo gerada-

Mûsø istorija

Mišių choras. Centre – Romoje studijuojantys 
lietuviai jėzuitai Vadimas Navickas ir Eugenijus 
Puzynia su giedotojais iš Lietuvos
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rybės Favro gyvenime, nuolatinis pokalbis 
su Dievu kaip artimiausiu bendru, kartais –  
su šventaisiais, su angelais (kuriuos ypač 
gerbė), su broliais jėzuitais ir su aplankytų 
miestų „dvasiomis“. Memoriale Favras iš-
reiškia ir savo troškimus bei dvasines patir-
tis. Ilgainiui vis daugiau kalba apie dvasines 
įžvalgas, kurias vadina „tiesioginiu pažini-
mu ir meilingu supratimu paties Viešpaties 
Dievo“, prisipažįsta buvęs „pakeltas iki pat 
Dievo veido“. Viena iš trumpų jo maldų – 
tarsi pamatinio trejybinio dvasingumo san-
trauka: „Tėve, Jėzaus vardu suteik man savo 
Dvasią.“

Dažnai Favras nuoširdžiai meldžiasi už, 
atrodytų, labai netikėtus asmenis: „Aštuo-
nias asmenybes prisiminiau, norėdamas jas 
atminti malda, nekreipdamas dėmesio į jų 
silpnybes. Tai buvo popiežius Paulius III, 
imperatorius Karolis V, Prancūzijos kara-
lius Pranciškus I, Anglijos karalius Henri-
kas VIII, Liuteris, turkų sultonas, du žymūs 
reformatoriai Buceris ir Melanchtonas... 
Dvasiai skatinant, manyje kilo jiems tikrai 
gili atjauta.“ Nedaug kas reformatų-katali-
kų sankirtoje prisipažino meldęsis už savo 
priešininkus... 

Aišku, Favras buvo veikiamas XVI 
amžiaus. Tačiau kai kurios mūsų laiko 
aplinkybės yra panašios, ir Favro būdas 
į jas atsiliepti gali labai tikti XXI amžiui. 

Jam nuolat teko keliauti iš vietos į vietą, 
prisiimti kaskart naujų įsipareigojimų, kaip 
ir mums šiandien. Tačiau tai Petras darė 
tvirtai įsitikinęs, kad jį visur palaiko Dievo 
artuma ir bičiulių bendruomenė. Antra, jis 
jautriai išgyveno dėl skaudžių įtampų bei 
permainų pasaulyje ir Bažnyčioje, kurių 
netrūksta ir šiandien. Tačiau susidūręs su 
nesėkmėmis ir abejonėmis žvelgė į pasaulį 
ir Bažnyčią santūriai, apdairiai ir kantriai. 
Jo jautrumas savo vidiniams išgyvenimams 
padėjo gerai suvokti daugybės sutiktų vyrų 
ir moterų išgyvenimus. Galiausiai jis troš-
ko vis glaudesnio ryšio su Dievu. Žinojo, 
kad tai visų pirma ir labiausiai priklauso 
nuo Dievo nepaliaujamos meilės. Bet taip 
pat žinojo, kad ši meilė dažniausiai apreiš-
kiama per draugystę su kitais, irgi siekian-
čiais tokio pat glaudaus ryšio su Dievu.

Popiežiaus Pauliaus III pašauktas daly-
vauti Tridento susirinkime, jau sirgdamas 
Petras Favras išvyko į paskutinę kelionę iš 
Madrido į Romą. Sulaukęs vos keturias-
dešimties, mirė Romoje, jėzuitų namuose, 
apsuptas savo brolių.

Dabar Petras Favras prie Jėzaus Drau-
gijos slenksčio yra ir kita prasme. Il Gesu 
(Jėzaus) – pagrindinėje jėzuitų bažnyčioje 
Romoje – maldininkai dviejuose puikiuose 
altoriuose pagerbia šv. Ignaco ir šv. Pran-
ciškaus Ksavero relikvijas. XVI a. pabai-

goje perstatant bažnyčią buvo ne-
įmanoma atskirti Favro kapo nuo 
kitų jėzuitų, dešimtmečiais laidotų 
bažnyčioje, palaikų. Dėl to visi pa-
laikai buvo kartu perlaidoti kriptoje, 
esančioje po pagrindinėmis bažny-
čios durimis. Tad kiekvienas mal-
dininkas, šiandien atvykęs iš Petro 
Favro evangelizuotų šalių, žengia 
virš mistiko, misionieriaus, dvasinio 
vadovo, jėzuito ir pagaliau šventojo 
paskutinio poilsio vietos.

America, 2014 m. balandis
Iš anglų kalbos išvertė  

t. Antanas Saulaitis, SJ
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Prisikėlimas yra mano tikėjimo centras. 
Kiti krikščionys galbūt labiau susitelkia, 
tarkime, į įsikūnijimą – kaip Dievas tapo 
žmogumi, kaip jis yra toks artimas mums. 
Dar kiti galbūt savo buvimą Kristaus mo-
kiniu sieja su palaiminimais, kaip krikščio-

niško gyvenimo modeliu ir vei-
kimo gairėmis. Visi šie Kristaus 
gyvenimo aspektai svarbūs. Ta-
čiau prisikėlimas yra mano dvasi-
nio gyvenimo centras. Kiekvieną 
dieną grįžtu prie šios temos arba, 
kalbant plačiau, prie Jėzaus mir-
ties ir prisikėlimo pasakojimo. 

Ką bendra su mumis turi Jė-
zaus prisikėlimas? Tikriausiai 
mes nebūsime nukryžiuoti, nors 
krikščionys pasaulyje vis dar 
persekiojami. Ir su tuo susijęs 
klausimas, į kurį galime bandyti 
atsakyti tik žvelgdami į prisikė-
limą: ką Jėzus turėjo mintyse, 
sinoptinėse evangelijose sakyda-
mas: „Imk savo kryžių?..“ Po šio 
tariamai mazochistinio kvietimo 
jis tęsia: „Kurie nori išgelbėti 
savo gyvybę, ją pražudys, o kurie 
netenka savo gyvybės dėl manęs, 
ją išgelbės.“ Ką visa tai reiškia? 
Štai keletas įžvalgų.

Pirma, kryžiaus ieškoti nerei-
kia. Gyvenimas mums jį duos, ir 
ne vieną. Kai kurie jauni žmonės 
nuoširdžiai prisipažįsta, kad jų 
gyvenime nepakanka kančios. 
Kyla pagunda piktokai atrėžti: 
„Dar palaukit.“ Juk bet kada gali 
užklupti nepagydoma liga, nelai-
mingas atsitikimas, mirtis jūsų 
šeimoje, sugriūti santykiai, kilti 
finansinių rūpesčių, ištikti ilga-

laikė vienatvė, sunkumai mokykloje, darbe 
ar kitos bėdos. Tikrasis kryžius yra tas, ku-
rio jūs nenorite, kitaip jis nebūtų kryžius. 
Prisiminkite, kad Jėzus nesiekė mirties ir 
Getsemanėje neprašė kryžiaus. Vis dėlto 
galiausiai jis jam teko. Kryžius nėra nuo-

Tikëjimo gyvenimas

T. James Martin, SJ 
Imk savo kryžių
Prisikėlęs Kristus ir kasdienis gyvenimas
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dėmės padarinys. Tiesa, kai kurios kančios 
kyla dėl blogų ar nemoralių sprendimų. Ta-
čiau dauguma kančių – ne. Kentėjo net ir 
nenusidėję žmonės.

Antra, Dievas kviečia mus, kaip ir Jėzų, 
priimti savąjį kryžių. Tai nereiškia, kad tai 
darome nemąstydami kaip gyvūnai, vargs-
tantys po savo našta, ar kaip primityvūs 
žmonės, manantys, kad išspręsti kančios 
problemą galima ką nors paaukojant. Min-
tis aukoti savo kančią Dievui kartais gali 
būti gelbstinti, bet ne visada. Mano mama 
daugelį metų slaugos namuose lankė mano 
senelę. Tuose namuose gyveno vyresnio 
amžiaus vienuolė, dėl sekinančios ligos 
prikaustyta prie neįgaliųjų vežimėlio. Vie-
ną dieną ją aplankė vienuolijos vyresnioji. 
Kai ligonė papasakojo apie didžiulį skaus-
mą, kurį jai tenka kęsti, jos vyresnioji pa-
siūlė: „Galvok apie Jėzaus kryžių.“ Ligos 
kamuojama sesuo atsakė: „Ant kryžiaus jis 
buvo tik tris valandas...“ Kai kurie patari-
mai atneša daugiau žalos nei naudos.

Priimti savo naštas
Ką gi tuomet reiškia priimti savo kry-

žius? Pradžioje turime suvokti, kad ken-
tėjimai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo 
dalis. Priimti savo kryžių reiškia kažkuriuo 
momentu, kai patiriame šoką, išgyvename 
nusivylimą, liūdesį ar net įniršį, sutikti, 
kad kai kurių dalykų pakeisti neįmanoma. 
Juos priimti – anaiptol ne mazochizmas, o 
tikrovė. Šiuo atveju krikščionybė skiriasi 
nuo budizmo, teigiančio, kad kančia – tai 
iliuzija. Jėzus nuo kryžiaus sako: ne, kančia 
yra žmogaus tikrovės dalis. Mokiniams tai 
buvo sunku suvokti. Jie norėjo vadovo, ku-
ris juos išlaisvintų iš skausmo, o ne tokio, 
kuris jį kęstų pats. Dažnai ir mums sunku 
tai suvokti. Tačiau Jėzus nuo kryžiaus kaip 
tik ir kviečia kančią priimti.

Priimti kančią – nereiškia aplinkui 
skleisti kartėlį dėl savo kentėjimo. Tai ne-
reiškia, kad jūs neturėtumėte apie ją gal-
voti, dėl jos skųstis arba net verkti kartu 

su draugais ar šeima. Mąstydami apie savo 
kančią maldoje esame kviečiami būti sąži-
ningi. Net ir Jėzus išliejo širdį Tėvui Getse-
manės sode.

Tačiau jeigu pykstate ant savo virši-
ninko, mokyklos ar šeimos, jums nereikia 
skleisti šio pykčio aplinkui ir didinti kitų 
kančios. Tai, kad jūsų viršininkas nemalo-
nus, nėra priežastis būti nemaloniam savo 
šeimai. Sunkumai kasdienėse šeimos situ-
acijose nepateisina nejautrumo bendradar-
biams. Problemos mokykloje neleidžia būti 
šiurkštiems savo tėvams. Jėzus kentėdamas, 
net ir čaižomas rimbais, neužsipuolė žmo-
nių. Tai nereiškia, kad savo kančia negali-
me dalytis su kitais. Skausmu, kuris sukelia 
kančią, pavyzdžiui, patyrus išnaudojimą ar 
traumą, neretai reikia pasidalyti su kitais 
(su draugais ar profesionaliais konsultan-
tais), tai – dalis gydymo proceso. Žmonės, 
patiriantys ilgalaikius iššūkius, tarkime, 
augindami vaiką, turintį ypatingų poreikių, 
ar rūpindamiesi senais tėvais, dažnai jaučia 
ramybę ir palaikymą, kalbėdamiesi su ki-
tais, esančiais panašioje padėtyje. Jūs galite 
leisti kitiems padėti nešti jūsų kryžių, kaip 
tai darė Jėzus. Jis nebuvo per daug išdidus, 
leisdamas Simonui Kirėniečiui padėti. Jeigu 
jūsų draugai siūlosi padėti, tegul padeda.

Taigi konfliktas su paaugliu sūnumi ir 
nejautrumas darbe ar dalijimasis iššūkiais 
(bei džiaugsmais) tarpusavio paramos gru- 
pėje, auginant ypatingos globos reikalau-
jantį vaiką, yra skirtingi dalykai. Ne tas 
pats, kai kančią skleidžiame aplinkui ir ja 
dalijamės. Trumpai tariant, jūsų kryžius ne-
turi tapti kito kryžiumi.

Trečia, kai Jėzus kalba apie tuos, „kurie 
pražudo savo gyvybę“, jis nekalba tik apie 
fizinę mirtį. Krikščionims, kurie tiki Jėzu-
mi ir laikosi jo kelio, pažadėtas amžinasis 
gyvenimas. Tačiau esama ir kitokių „mir-
čių“, kurios ištinka dar iki fizinės mirties. 
Esame kviečiami leisti kažkurioms mūsų 
gyvenimo sritims „mirti“, kad kitos galėtų 
gyvuoti. Ar pinigų troškimas kliudo jums 
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būti labiau atjaučiančiam darbe? Galbūt 
jūsų turtų troškimas turi mirti. Gal jūs taip 
prisirišęs prie savo patogaus gyvenimo, 
kad neleidžiate kitų žmonių poreikiams į jį 
kėsintis? Galbūt turi mirti jūsų egoizmas, 
kad galėtumėte patirti atgimstant dosnumą. 
Gal puikybė jums trukdo įsiklausyti į kitų 
žmonių konstruktyvią kritiką ir stabdo jūsų 
dvasinį augimą? Galbūt visi šie dalykai 
turi mirti?  Krikščionys tai vadina „mirtimi 
sau“. 

Kas jums kliudo labiau mylėti, būti 
laisvesniam, brandesniam, atviresniam 
vykdant Dievo valią? Ar galite leisti toms 
kliūtims „numirti“? Jei leisite, iš tikrųjų 
„išsaugosite“ savo gyvybę, nes mirti sau 
reiškia gyventi Dievui. Iš dalies tai Jėzus 
ir turėjo mintyse, kalbėdamas apie žmones, 
desperatiškai mėginančius išgelbėti savo 
gyvybę. Toks „gelbėjimasis“ susietas su to-
mis mūsų gyvenimo sritimis, kurioms mes 
vergaujame. Mėginimas tas sritis išlaikyti 
„gyvas“ gali atvesti iki mirties. Leisdami 
joms mirti iš tiesų pradedame gyventi.

Ketvirta, lauk prisikėlimo. Kiekvienas 
kryžius kokiu nors būdu kviečia naujam 
gyvenimui. Nežinia, ar Jėzus tiksliai su-
prato, kas atsitiks po to, kai jis Alyvų kalne 
save visiškai atidavė Tėvui. Ar jis iš tiesų 
žinojo, kur tai veda? (Nors ir esama tam ti-
kro išankstinio žinojimo požymių.) Jėzaus 
iššūkį žydų vadovams: „Sugriaukite šią 
šventyklą ir aš per tris dienas ją atstatysiu“, 
apaštalas Jonas laiko jo prisikėlimo prana-
šyste. Tačiau Jėzaus agonija Getsemanėje 
ir jo, apleisto ant kryžiaus, šauksmas, regis, 
sako, kad jis nežino, kokį naują gyvenimą 
Tėvas jam parengė. Galbūt Velykų rytą Jė-
zus netgi nustebo. Dėl to jo atsidavimo do-
vana man atrodo dar nuostabesnė.

Štai kodėl krikščionys tvirtina, kad Die-
vas sutinkamas prie kryžiaus. Ignoruodami 
ar tiesiog nepriimdami kryžiaus, mes pra-
leidžiame progą giliau pažinti Dievą. Kry-
žius dažnai būna ta vieta, kur mes Jį sutin-
kame, nes mūsų trapumas gali mus labiau 

atverti Dievo malonei. Daugelis sveikstan-
čių alkoholikų nurodo savo ligos priėmimą 
kaip akimirką, kai jie pradėjo atrasti naują 
gyvenimą. Todėl Thomas Mertonas savo 
dienoraščiuose galėjo rašyti: „Varge Dievas 
mus moko. Labiausiai apgailėtini žmonės 
pasaulyje yra tie, kurie nepažįsta vargo.“

Penkta, Dievo dovana dažnai būna ne 
ta, kurios tikėjomės. Marija Magdalietė tai 
suvokė Velykų rytą. Panašiai kaip Magda-
lietei, ir mums kartais reikia laiko suvok-
ti, kad tai, ką patiriame, yra prisikėlimas. 
Mokiniams buvo nelengva atpažinti Prisi-
kėlusįjį. Apaštalai per Velykas taip pat su-
prato, kad prisikėlimas neįvyksta tada, kai 
jo tikiesi. Apskritai jis gali užtrukti metų 
metus. Paprastai jį nelengva apibūdinti, nes 
tai jūsų prisikėlimas. Kitiems žmonėms tai 
gali atrodyti visiškai nereikšminga. 

Būdamas jėzuitų naujoku, dirbau ligo-
ninėje Kembridže, Masačusetso valstijoje, 
su sunkiais ligoniais. Ligoninės kapelionų 
komanda kiekvieną penktadienį susirink-
davo pasitarti. Viena moteris, vardu Doris, 
kuri buvo prikaustyta prie neįgaliųjų veži-
mėlio, pasakė tai, kas mane labai nustebi-
no. Iš pradžių apie savo vežimėlį ji galvojo 
kaip apie kryžių. Tačiau vėliau pradėjo jį 
laikyti savo prisikėlimu. Ji pasakė: „Mano 
vežimėlis padeda man judėti. Be jo nieko 
negalėčiau daryti. Mano gyvenimas be jo 
būtų itin niūrus.“

Tai, ką ji pasakė, nešiojuosi jau dvi-
dešimt penkerius metus. Tai buvo taip ne-
tikėta, taip asmeniška ir man taip sunkiai 
suvokiama. Doris kryžius nuvedė ją į jos 
asmenišką prisikėlimą. Tai buvo primini-
mas, kad ten, kur pasaulis mato tik kryžių, 
krikščionis mato ir galimybę iškilti kam 
nors kitam.

Nuo baimės į tikėjimą
Dievui nėra negalimų dalykų. Prie šios 

žinios aš sugrįžtu dažniausiai. Evangelijoje 
pagal Joną pasakojama, kad pirmą savaitės 
dieną dauguma mokinių iš baimės slėpėsi 

Tikëjimo gyvenimas
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už užrakintų durų. Po Didžiojo penktadie-
nio įvykių jie buvo įsibauginę. Matas ir 
Morkus mums primena, kad anksčiau, Di-
dįjį ketvirtadienį, visi jie išsigandę pabėgo 
iš Alyvų sodo. Tą vakarą Petras išsigynė 
pažinojęs Jėzų. Jeigu jie buvo įsibauginę 
dar prieš Jėzų nuteisiant mirti, įsivaizduo-
kite jų reakciją matant jį einantį Jeruzalės 
gatvėmis su kryžiumi, ant jo prikaltą ir pa-
liktą numirti. Jų vadovas buvo nužudytas 
kaip valstybės priešas. Ar gali būti ryškes-
nis baimės įvaizdis, kaip sėdėti už užrakin-
tų durų mirus asmeniui, į kurį buvo sudėtos 
visos viltys?

Mokiniai ir vėl nepajėgia suvokti, kad 
jie susitinka su gyvuoju Dievu, su tuo pačiu, 
kurio žinia Marijai per apreiškimą buvo: 
„Dievui nėra negalimų dalykų.“ Jie negali 
matyti toliau to uždaro kambario. Mokiniai 
nenorėjo priimti, kad Dievas didesnis už jų 
įsivaizdavimą. Galiausiai, gal jie nepajėgė 
atleisti, kad Jėzus mirė. Kas galėjo numa-
tyti prisikėlimą? Tačiau galbūt neturėtume 
taip lengvai pateisinti mokinių. Jėzus nuo-
latos pranokdavo jų lūkesčius, gydydamas 
ligonius, nutildydamas audrą, prikeldamas 
mirusiuosius, tad galbūt jie galėjo tikėtis 
nenumatyto dalyko. Tačiau nesitikėjo. 

Dažnai mes pasijuntame nepajėgūs ti-

kėti, kad Dievas gali būti parengęs mums 
naują gyvenimą. Sakome, kad niekas negali 
pasikeisti. Visiškai beviltiška. Taip nutinka, 
kai mūsų kelionė baigiasi įklimpus nusivy-
lime, kuris kartais gali būti puikybės ženk- 
las – mes galvojame, kad viską žinome 
geriau nei Dievas, ir sakome: „Jis nega-
li pakeisti šios situacijos.“ Koks tamsus ir 
pavojingas kelias yra nusivylimas – daug 
tamsesnis už mirtį. Kas iš mūsų sutinka, 
kad tam tikros mūsų gyvenimo sritys yra 
mirusios? Kas mano, kad dalis mūsų šalies, 
mūsų pasaulio, mūsų Bažnyčios negali at-
gyti? Kas jaučiasi netekęs vilties, kad kas 
nors pasikeis?..

Kai galvoju apie prisikėlimą, dažnai 
grįžtu prie išsigandusių mokinių užrakin-
tame kambaryje. Mes nesame kviečiami 
jame gyventi. Mes kviečiami išlįsti iš savo 
slėptuvių ir palydėti Mariją Magdalietę – 
kartais verkdami, bet visada ieškodami, kad 
galiausiai naujo Jėzaus gyvenimo aušros 
nutvieksti, nustebinti ir sužavėti žengtume 
į džiaugsmą.

Mes esame kviečiami tikėti tuo, ką ji 
pamatė: Jis prisikėlė.

America, 2014 m. kovas
Iš anglų k. išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu atsisakei savo 
galios ir saugumo iš meilės Dievui. Pasirinkai 
rizikos kupiną kelią, nuspręsdamas Dievą 
mylėti visuose ir visus mylėti Dieve. 
Vaikščiojai tamsybių slėniais, susidūrei 
su blogio jėgomis, kad mus išvestum iš 
nuodėmės ir mirties tamsybių. Jokia dykuma 
nepajėgė išdžiovinti Tavo meilės žmonėms. 
Viešpatie, parodyk mums kelią.
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Gimė 1952 m. balandžio 28 d. Mankū-
nuose, Alytaus r. 1978 m. baigė Kauno ku-
nigų seminariją. 1979 m. įstojo į pogrindinį 
jėzuitų ordino naujokyną. 1978–1988 m. 
buvo vikaras Prienuose, Alytuje, 1988 m. – 
Sangrūdoje. 

Nuo 1989 m. t. A. Gražulis – Lietuvos ir 
Vilniaus arkivyskupijos skautų dvasios tė-
vas, Vilniaus arkikatedros vikaras, Lietuvos 
kariuomenės pirmasis kapelionas, Lietuvos 
Respublikos ir Šventojo sosto dvigubos ko-
misijos švietimo klausimais narys, Vilniaus 
arkivyskupijos Maltos ordino pagalbos ta- 
rybos dvasios vadas, tikybos mokytojas. 
Nuo 1991 m. – Vilniaus šv. Kazimiero 
bažnyčios vicerektorius. 1995 m. atkūrė 
Vilniaus jėzuitų gimnaziją, iki 2003 m. – 
jos direktorius. Pradėjo jaunimo stovyk- 
lavietės Guopstuose, Vilniaus r., įrengimą. 

Nuo 2003 m. – Lietuvos ir Latvijos 
provincijos Šiaurės Amerikos jėzuitų rezi-
dencijos Čikagoje vyresnysis, jėzuitų kop-
lyčios prefektas, lituanistinės mokyklos 
kapelionas, Maironio mokyklos Lemonte 
mokytojas, Čikagos skautų sąjungos dva-
sios vadas, Tyrimų ir studijų instituto tary-
bos narys. 2009 m. paskiriamas rūpintis ir 
Beverly Shores parapijos lietuvių sielova-
da. Kaip dvasios vadas globoja jūrų šaulių 
Gen. T. Daukanto ir Baltijos kuopas.  

Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, 
Lietuvos nepriklausomybės medaliu, suteik-
tas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas.

T. Antanas Gražulis, SJ

Jėzuitų koplyčia Čikagoje
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Pašaukimas
Mokykloje leisdamas paskutinius mė-

nesius, kaip ir visi moksleiviai sukau galvą, 
kur mokytis. Po ilgesnių svarstymų pasi-
taręs su tėvais nusprendžiau stoti į Žemės 
ūkio akademiją, kaip ir mano geras draugas 
kaimynas Stasys. Jis pasirinko agronomiją, 
o aš – inžineriją. Po abitūros egzaminų suta-
rėme kartu vežti dokumentus. Tėvas mums 
patarė kelias dienas palaukti, nes kitą savai-
tę turėjo vykti į Kauną kolūkio reikalais ir 
žadėjo mus nuvežti.

Sekmadienį, 1970 m. liepos 5 d., mes, 
trylika Miroslavo vidurinės mokyklos abi-
turientų, prašydami Dievą pagalbos bu-
vome užsakę šv. Mišias. Ir per tas Mišias, 
kurias aukojo kun. Alfonsas Svarinskas, 
kaip perkūnas iš giedro dangaus mane tren-
kė mintis, kad privalau būti kunigu! Iki tol 
apie tai kartą devintoje klasėje buvo užsi-
minęs tėvas. Atsakiau, kad ir taip galiu būti 
geru žmogumi. Kai vėliau dar kartą užsi-
minė kun. Svarinskas, ir jam tai pakartojau. 
Viduje gal kiek sudirgęs, jis ramiai pastebė-
jo: „Tam reikia turėti pašaukimą.“

Po vidinio sukrėtimo per Mišias doku-
mentų Žemės ūkio akademijoje palikti ne-
begalėjau. Kadangi į seminariją jaunuolių, 
netarnavusių kariuomenėje, valdžia priimti 
neleisdavo, Kauno kunigų seminarijos va-
dovybei patarus, atlikau karinę tarnybą. 
Tarnaudamas sovietinėje armijoje buvau 
pasižadėjęs Dievui kasdien sukalbėti po 

tris rožančiaus dalis. Ir vis klausdavau: 
Viešpatie, gal išprotėjau, gal kas negera 
manyje vyksta – padėk man surasti kelią, 
apsispręsti… Melsdamasis ir laukdamas 
tarnybos pabaigos vis aiškiau supratau, kad 
mano kelias yra kunigystė. Vėliau tėvas 
prasitarė, jog visą gyvenimą meldėsi, kad 
iš jo šeimos Dievas pašauktų kunigų. Taigi 
visiems sakau, kad Viešpats mane už ausų 
įtrenkė į seminariją dėl karštų tėvo maldų. 
Kad esu tikintis, kad tapau kunigu ir kad iki 
šiol pašaukimo ugnis neužgesusi, galiu drą-
siai sakyti, kad šitą malonę išmeldė tėvas. 
Ir kiti mano broliai – kunigas Juozapas (jau 
miręs) ir kunigas Kazimieras – pasakytų tą 
patį.

Taigi, Miroslavo vidurinė mokykla, 
Kauno kunigų seminarija, keli mėnesiai 
anglų kalbos kursų Ilinojaus universitete 
JAV bei Londone, keletas mėnesių Romoje 
mokantis vadovauti jėzuitų gimnazijai –  
visi mano mokslai. Tuo metu kitaip ir būti 
negalėjo, nes kas nors iš mūsų turėjo rūpin-
tis atsikuriančia jėzuitų provincija, atstatyti 
sugrąžintą Šv. Kazimiero bažnyčią, gimna-
zijos ir kitus pastatus, eiti į mokyklas mo-
kyti tikybos...

Blaivybė
Kunigų seminarijoje dvasios tėvas 

patarė, kol mokysiuosi, duoti Dievui abs-
tinencijos pažadą. Visi dvylika mūsų kur-
so klierikų širdyje tai pasižadėjome. Po  

Būti ramiam prieš Dievą
T. Antanas Gražulis – vienas aktyviausių sovietmečio jėzuitų – jau dešimt 
metų darbuojasi Čikagoje. Ne kartą prašytas papasakoti apie save, t. Antanas 
vis rasdavo priežasčių atsisakyti. Džiaugiamės nors dabar galėdami grąžinti 
skolą mūsų žurnalo skaitytojams.
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Kunigystės šventimų buvau paskirtas į 
Prienus (ši parapija – pirmoji mano meilė), 
kur iki manęs dirbęs kunigėlis gerokai pa-
sivaišindavo. Sprendžiau, kaip man elgtis. 
Jeigu bent paragausiu, žmonės sakys, kad 
ir šitas geria. Nutariau visiškai nevartoti jo-
kių alkoholinių gėrimų. Pusmetį buvo sun-
koka, daugiausia dėl kitų kunigų reakcijos, 
o vėliau jie priprato. Tad dėkoju Dievui už 
šią malonę, kad išlikau abstinentas, nors 
kai kada paskanauti ir norisi. 

Darbas su jaunimu
Kai peržvelgiu savo darbo vietas per 

35 kunigystės metus, kai prisimenu jaunus 
veidus, galiu tik dėkoti Viešpačiui. Kiek 
sovietmečiu buvo tėvų, mylėjusių Lietuvą 
ir Bažnyčią, ir labai norėjusių perduoti vai-
kams tikėjimą! Tėvai leisdavo juos į kelio-
nes, rekolekcijas, dalyvauti įvairiuose baž-
nyčios renginiuose, rinkti parašus, padėti 
įrišti maldaknyges „Garbė Tau, Viešpatie“, 
nors buvo labai rizikinga. Šiandien galiu 
drąsiai sakyti, kad man teko didelė garbė 
dirbti su jaunimu tuo metu, kai Dievas 
juos kvietė kunigystei ar šeimai. Iš viso 17 
jaunuolių tapo kunigais, o trys mergaitės – 
vienuolėmis. Džiaugiuosi, kad sukūrusieji 
šeimas gražiai augina savo atžalas. 

Darbas su jaunimu man buvo išskirtinė 
Viešpaties dovana. Esu dėkingas jėzuitų 
provincijolui t. Jonui Danylai, kuris ska-
tino, rėmė, laimino ir niekada nepylė ant 
galvos šalto vandens… Esu dėkingas Vieš-
pačiui už galimybę bendrauti su pusbroliu 
Vidmantu, Aldonu ir Algimantu Gudai-
čiais. Jiems visada viskas buvo gerai, kad 
ir ant akmens išvykoje miegotų. 

Nors dėl darbo su jaunimu net vysku-
pai sakydavo, kad galva sienos nepramu-
šiu, kad bus kaip kunigui Zdebskiui ir t. t., 
bet kiekvienas turime sąžinę, ir aš jaučiau, 
kad negaliu jos nepaisyti. Valdžia liepia su 
jaunimu nebendrauti, vaikų nekatekizuoti, 
o kaip, to nedarydamas, aš jausiuosi prieš 
Dievą? Mane 19 kartų aprašė laikraščiuo-
se, šmeiždami bei kritikuodami mano pa-

mokslus. Keletą kartų buvau baustas admi-
nistracinėmis baudomis už tai, kad lankiau 
žmones. Jeigu su vaikais gamtoje iškylau-
davome, būdavo, atvažiuoja policija, iš-
vaiko. Tad vykdavome kur atokiau. Rizi-
kuodavome, nors žinojome, kad nemažai 
aplinkinių kunigų yra pasižadėję valdžiai 
bendradarbiauti. 

Jėzuitai
Anksčiau Prienuose buvo dirbęs kun. 

Juozas Zdebskis. Kartą jis nuvažiavo pas 
vysk. V. Sladkevičių pasitarti. Sako, man 
neleidžia katekizuoti vaikų, jų burti, galiu 
tik su keletu kur nors kambaryje kalbėtis. 
Jeigu neklausysiu, pasodins į kalėjimą. 
Vysk. Sladkevičius atsakė, kad niekas ne-
gali žmogaus priversti rinktis kankinystę. 
Ir klausia: ar tu, kun. Juozapai, esi pasiren-
gęs kentėti už vaikus? Taip, esu, – sako jis. 
Tai klaupkis, kunige, aš tave tam darbui pa-
laiminsiu, – pasakęs vyskupas. Vėliau kun. 
Juozas man pasakojo, kad to palaiminimo 
užteko ir būnant lageryje, ir kituose išban-
dymuose, nes puikiai žinojo, kad vykdo 
per vyskupą priimtą Dievo valią. 

Tas pavyzdys ir mane paskatino. 1979-
aisiais, po metų kunigystės, nusprendžiau 
stoti pas jėzuitus, nes jie buvo drąsesni 
ir rodė gražų pavyzdį. Žinojau: jeigu jie 
mane laimins, tam darbui pritars, mano 
sąžinė rami. Jeigu jėzuitų vyresnysis t. Jo-
nas Danyla pasakydavo: kunige Antanai, 
leidžiu, nebijok, per daug savęs nesaugok, 
pirmiausia žiūrėk sąžinės – man, jaunam 
kunigui, būti tikram, kad vykdau Dievo 
valią bet kokiomis aplinkybėmis, buvo 
labai svarbu. Žinoma, galėjau pasitraukti į 
krūmus, rasti šimtą priežasčių pasiteisinti, 
bet kaip prieš Dievą būti ramiam? 

Pvz., kai sumanėme spausdinti tiky-
bos pradžiamokslį, nuvažiavau pas t. Joną. 
Sakau, ketinu prašyti, kad tėvai leistų tą 
daryti namie – juk sūnus bet kada gali par-
važiuoti, su broliais ir seserimis bendra-
darbiauti, antra vertus, šeimai užtraukiu 
didelį pavojų. T. Jonas sako, jeigu šeima 
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neprieštaraus, aš tave laiminu ir net pinigų 
pradžiai duosiu.

Kai to paprašiau tėtės ir mamos, tai tė-
vas – žmogus, kuris šitaip mylėjo Dievą ir 
Lietuvą – net išbalo: „Sūnau, ar supranti, 
ko prašai, vaikai maži, kokia bus jų ateitis, 
jei išplepės!“ Sako, leisk pasimelsti ir pa-
galvoti. Pasitaręs su mama, po kelių dienų 
tėvas pasakė: jeigu mes nepriimsim, tai kas 
priims? Reikia rizikuoti... Ir per vasarą su 
vyresniaisiais broliais ir seserimis atspaus-
dinome 10 tūkst. egzempliorių katekizmo! 
Galiausiai valdžia vis tiek kažkaip sužinojo. 
Gal per klebonus, nes brolis Petras jį platino 
po parapijas, gal mažesnieji vaikai prasita-
rė. Bet kai saugumas darė kratą, jau viską 
buvome išardę, rado tik žirkles popieriui 
pjauti. Mano automobilyje per kratą rado 
šrifto, dėl to ir padarė dar penkias kratas. 
Šrifto anuomet būdavo neįmanoma gauti, 
nebent kas iš spaustuvės išnešdavo. Jo turėti 
buvo didelis nusikaltimas. Bet baudžiamo-
sios bylos negalėdavo iškelti, jeigu ieškinys 
sudarydavo mažiau nei 50 rublių – tik pa-
skirti administracinę bausmę. Įvertinę tai, ką 
rado, tik 35 rubliais, turėjo mane, porą parų 
pralaikę, paleisti. Panašiai ir kitais kartais 
pavykdavo išsisukti. 

Tėvai
Nežinau, kaip tėvas išsiugdė tokias 

vertybes, bet Dievas, Bažnyčia, šeima jam 
buvo didžiausias turtas. Turėjo reto gilumo 
tikėjimą. Kiekvieną sekmadienį eidavome 
į Mišias, nors iki miestelio buvo keturi ki-
lometrai, kasdien visa šeima kalbėdavome 
rožančių, kitas maldas. Neįsivaizdavome, 
kad gali būti kitaip. Tėtė buvo kolūkio pir-
mininkas, tačiau visa Lietuva žinojo, kad jis 
nesislėpdamas su vaikais, kurių užaugino 
penkiolika, kiekvieną sekmadienį dalyvau-
ja šv. Mišiose. Jis visiškai nebijojo valdžios 
ir kažkaip jį toleravo. Buvo didelis autori-
tetas ne tik mums, bet ir aplinkiniams. Itin 
paprastais pavyzdžiais sugebėdavo paaiš-
kinti, kad Dievas yra ir kodėl į jį tikime. 
Ir to užtekdavo, kad gyvenime daugiau ne-
liktų abejonių. Tėvai labai mokėjo auklėti 
vaikus ir viską darė su malda. Bet svarbiau-
sia buvo pavyzdys. Tėtė dažnai sakydavo, 
jeigu aš slapčia į bažnyčią važiuosiu kur 
nors kitur, mano vaikai bus netikintys. Per 
tėtės laidotuves vysk. Jonas Kauneckas pa-
sakė: „Jis buvo Lietuvos tėvas.“ 

Marytės ir Antano Gražulių šeima per dukters Onutės vestuves.  
Trūksta sūnaus Petro. Antanas – paskutinėje eilėje ketvirtas iš kairės.
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Patriotinis ugdymas
Kai grįždavome iš bažnyčios, tėtė 

mums liepdavo papasakoti, kaip supratome 
pamokslą. Kun. Svarinskas buvo neseniai 
grįžęs iš lagerio ir sakydavo ugningus pa-
mokslus, tai mums labiau patikdavo, o kle-
bono pamokslai buvo ilgi ir nuobodūs. Bet 
čia tik pirmoji pokalbio dalis. Toliau tėvas 
mums aiškindavo, kas yra sovietai, kaip jie 
engia Lietuvą, tiesiog guosdavosi, kaip ši 
sistema žaloja jo vaikus ir šeimą. „Kas iš 
to, kad dabar duonos turime daugiau nei 
anksčiau, bet siela kenčia. Juk svarbiausia –  
amžinasis gyvenimas“, – sakydavo jis. 
Buvo itin priešiškai nusistatęs prieš sovie-
tinę santvarką, mums skiepijo lietuvybę. 
Dėl to tėvą sekė visi – ir kaimynai, ir darbe, 
kaip nepartinį. 

Vilniuje
Kai tikintiesiems grąžino katedrą, vysk. 

J. Steponavičius t. Joną Borutą, SJ, ir mane 
paskyrė dirbti joje, kad drauge rūpintumės ir 
Šv. Kazimiero bažnyčios remontu. T. J. Bo- 
ruta tuomet buvo provincijolas, o aš – eko-
nomas. Kai atvykau į Vilnių, Šv. Kazimie-

ro bažnyčia prieš keletą mėnesių jau buvo 
grąžinta. Po truputį atsiėmėme kitus pasta-
tus – pirmiausia tą, kur dabar įsikūrusios 
seserys eucharistietės. Anuomet ten buvo 
Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykla ir 
gyveno dvi šeimos, o aplinkui bažnyčią – 
dar vienuolika šeimų.

Su gimnazijos pastatais buvo labai su-
dėtinga situacija. Jie buvo avarinės būklės 
ir jau 13 metų remontuojami. Daugiau kaip 
trejus metus mes, jėzuitai, diskutavome, ar 
Vilniuje mums apskritai steigti mokyklą. 
Dėjome pliusus ir minusus. Minusai – ne-
turime lėšų, nėra mokytojų, kol kas neturi-
me pastatų; pliusai – tai mūsų istorija, gal 
pastatus ilgainiui atsiimsime, prašo moki-
nių tėvai, jeigu Dievas laimins, atsiras ir 
mokytojų. Paskutinis argumentas nusvėrė: 
jeigu nors vieną vaiką išugdytume gerą ir 
jeigu jis savo gražiu gyvenimu pagarbins 
Dievą, dėl to verta gyventi, ne tik moky-
klą atidaryti (pagal šv. Ignacą). Tada pro-
vincijolas nusprendė, kad reikia kaip nors 
mokyklos pastatą atsiimti. Po to dvejus 
metus rengėmės mokyklą atidaryti ir 1995 
m. Vilniaus jėzuitų gimnazija buvo atkur-
ta. Aštuonerius teko būti jos direktoriumi. 
Tie metai tikrai buvo sunkūs, nes neturėjau 
jokios administravimo patirties. Bet padė-
jo, patarė Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Švietimo skyriaus darbuotojai. Jie buvo 
mano pirmieji mokytojai. Tokiam darbui 
tikrai neužtenka kunigystės. Vadovavimas 
mokyklai yra specifinis, o juk mes dar ko-
vojome dėl gimnazijos vardo!..

Paguoda buvo, kad Dievulis atsiuntė 
būrelį labai gerų mokytojų, liepsnojančių 
meile Lietuvai, vaikams ir tikrai norinčių 
dirbti jėzuitų mokykloje, nes joje reikia tu-
rėti dvigubą pašaukimą. Jie patys entuziaz-
mu degė ir mane, nemokšą, palaikė. Dėl to 
esu labai dėkingas visiems – pedagogams, 
statybininkams, mokinių tėvams, gerada-
riams – gerų žmonių yra daugybė, net iš-
vardyti sunku. Didelė Dievo dovana buvo 
inžinierius Apolinaras Abromavičius, be 
kurio pasiaukojimo būtų buvęs neįmano-

Antanas – 
sovietų armijos 
kareivis

Klierikas
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mas gimnazijos, jėzuitų namų atkūrimas, 
stovyklavietės Guopstuose statyba ir kt. 

Čikagoje
Būdamas ekonomu žinojau, kad Čika-

gos jėzuitų namuose yra finansinių bėdų. 
Kartą per rekolekcijas Kulautuvoje mel-
džiausi su ištrauka iš pranašo Izaijo, kur jis 
sako: „Viešpatie, siųsk mane.“ Ir maldoje 
atėjo mintis: „Viešpatie, jeigu reikia, siųsk 
ten mane, gal dar galėsiu kuo nors padėti.“ 
Meldžiausi nuoširdžiai, bet paskui tą epi-
zodą pamiršau. O po metų provincijolas t. 
Aldonas sako, kad reikia važiuoti į Čika-
gą. Bet aš dar norėjau pakelti savo, kaip 
vadybininko, kategoriją. Turėjau antrą, 
buvau tikybos mokytojas metodininkas, o 
spalio mėnesį buvo numatyta gimnazijos 
vizitacija, po kurios būtų sprendžiama, ar 
direktorius vertas trečios kategorijos, kurią 
tuo metu Lietuvoje turėjo vienetai. Reika-
lavimai buvo labai aukšti, nes reikėjo įro-
dyti, kad kai kuriose srityse tokia mokyk- 
la yra vienintelė. Bet buvo nuspręsta mane 
išsiųsti į Čikagą jau rugpjūty. Galiu prisipa-
žinti, kad dėl tokio sprendimo kone pasiutau, 
nes trečią kategoriją apsiginti tikrai norėjau –  
aštuoneri metai įdirbio yra nemenkas daly-
kas! Tą siuntimą priimti buvo sunku. Gal 
dėl puikybės, kad nemokėjau nusižemin-
ti, atsiduoti į Dievo rankas. Antra vertus, 
išvykimui Dievas mane pradėjo ruošti iš 
anksto. Gavau labai daug malonių, kad 
sugebėčiau priimti naująsias pareigas. Da-
bar jau apsipratau, nes niekada gyvenime 
neturėjau tiek laiko tylai, maldai, knygai, 
kiek čia…

Vasarą pas mus nenuobodu, atvyksta 
svečių, turime ežerą netoliese. Žiemą liūd- 
niau, nes temsta 15.30, švinta 8.30 val. 
Gyvenimo pagrindas lieka malda. Jeigu 
jai skirsi laiko, jeigu turėsi laiko Dievui, 
jeigu netingėsi daugiau paskaityti, tas 
sunkumas ir vienatvė lengviau pakelia-
ma. O šiaip 80 proc. mano laiko užima 
buities darbai. Pvz., pats plaunu grindis 
bažnyčioje ir namuose, nusikasu apsnig-

tus takus ir laiptus. Esu ir zakristijonas, ir 
sekretorius. Lietuvoje neįprasta kam nors 
paaukojus padėkoti, o čia rašome laiš-
kus – per metus jų parašau apie 9 tūkst. 
Tad kai esi vienas, yra ką veikti.

Jaunimo centras
Kažkada t. Leonas Zaremba, SJ, sakė, 

jog jėzuitai neatspėjo vieno dalyko – kad 
į šį Čikagos rajoną po kurio laiko atsi-
kraustys afrikiečiai ir meksikiečiai. Dau-
guma lietuvių, gyvenusių šalia, iškeliavo 
pas Viešpatį, kiti išsikraustė į Lemontą ar 
dar šiauriau. Lietuviai čia nebegyvena, nes 
nesaugu. Likęs tik mažas būrelis, iš kurių 
jauniausiam, kaip vietiniai sako – 85-eri su 
lazdele...

Jaunimo centro koplyčia, kaip maldos 
vieta, gęsta. Gęsta ir aplinkinės parapijos. 
Lietuviai Čikagoje turėjo 13 bažnyčių, liko 
5. Kai atvykau, mūsų koplyčioje į sekma-
dienio Mišias susirinkdavo 55–60 žmonių, 
dabar – 35–40. Šiokiadieniais neateina 
niekas. Sekmadieniais aptarnauju dar dvi 
vietas, bet mūsų koplytėlėje padėtis blo-
giausia. Kadangi nesame parapija, negali-
me tuokti, kartais – tik krikštyti ar laidoti. 
Mano rūpestis – koplyčia ir ta pastato dalis, 
kur anksčiau gyveno tėvai jėzuitai. Šešio-
likoje kambarių dabar veikia šeštadieninė 
mokykla, vaikų susirenka apie 360. Tikė-
jimo požiūriu situacija prasta. Tikyba čia 
nedėstoma, atseit, yra dvasinis ugdymas. 
Gėdinga ir skaudu, kad taip vyksta jėzuitų 
patalpose. Iš dalies – ir dėl mūsų pačių pra-
eityje padarytų klaidų. Tad nieko negalime 
kaltinti.

Jaunimo centras su sale ir kavine bei 
Lituanistikos institutu užima kitą pastato 
dalį. Ją išlaikyti padeda ir meksikiečiai, 
nuomodami salę. Savo laiku t. A. Saulaitis 
subūrė Jaunimo centro tarybą ir valdybą, 
kuri rūpinasi, kad centras išsilaikytų. Dė-
kui jiems.                                                                                                
 

Parengė Jūratė Grabytė
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Aš, vyskupas Jonas Boruta, SJ, 1893–
1989 m. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ redaktorius, liudiju, kad kun. 
Antanas Gražulis, SJ, Antano sūnus, gimęs 
1952 m. balandžio 28 d., buvo aktyvus 
mano pagalbininkas organizuojant „LKB 
Kronikos“ leidybą ir aktyviai dalyvavo 
katalikų kunigų veikloje ginant tikinčiųjų 
teises sovietų okupuotoje Lietuvoje.

1978 m. gegužės 28 d. baigęs kunigų 
seminariją ir pašventintas kunigu rinko 
medžiagą pogrindiniams leidiniams „LKB 
Kronika“, „Aušra“, „Tiesos keliu“, ku-
riuos daugino ir platino. Savo tėvų sody-
boje Alytaus rajone, Miroslavo parapijoje, 
Mankūnų kaime, įrengė slaptą spaustuvę, 
kur spausdino katekizmus. Paskirtas Prienų 
parapijos vikaru įsitraukė į aktyvių kunigų 
veiklą, dalyvavo slaptuose susirinkimuose, 
rašė peticijas sovietinei valdžiai, rinko po 
jomis Vilkaviškio vyskupijos kunigų ir 
tikinčiųjų parašus.

1983 m. suėmus kun. A. Svarinską, 
vėliau ir kun. S. Tamkevičių, kai buvo 
sustabdyta viešo Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto veikla, kun. S. Tam- 
kevičiui pritariant, kun. A. Gražulis kartu 
su kun. J. Zdebskiu organizavo pogrindinį 
Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą. Į jį 
pakvietė ir mane. Pogrindinis komitetas 
ir toliau rašė protestus sovietinei val-
džiai dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo. 
Komiteto nariai laiškus pasirašinėdavo 
slapyvardžiais. Tų dokumentų turinį 
aprašydavome „LKB Kronikoje“.

Man, kaip „LKB Kronikos“ redak-
toriui, sutiko padėti „Kronikos“ leidėjus 
aprūpinti spausdinimo mašinėlėmis, ku-
rias (taip pat jų šriftus) dažnai reikėjo keisti 
dėl konspiracijos. Padėjo įsigyti leidėjų 
darbui būtinus automobilius. Tuo pat metu 

organizavo antrą pogrindinę spaustuvę 
Prienų rajono Bačkininkų kaime.

Prienų, Alytaus, Sangrūdos para-
pijose kun. Antanas Gražulis organi-
zavo katalikiško jaunimo religinį ir 
patriotinį švietimą. Rengė sovietinės 
valdžios draudžiamus katalikiško jau-
nimo susirinkimus, stovyklas, rekolekcijas, 
katechezės pamokas, tautinių ir religinių 
švenčių minėjimus – Vasario 16-osios, 
Kalėdų eglutės, Trijų karalių šventes. Akty-
viai dalyvavo 1984 m. šv. Kazimiero mirties 
500 metinių ir 1987 m. Lietuvos krikšto 600 
metinių jubiliejaus minėjimuose.

Kun. A. Gražulis kartu su kun. Juozu 
Zdebskiu, padedant katalikiškam jauni- 
mui, slapta statė kryžius ir koplytstulpius 
Lazdijų ir Prienų rajonuose. Už šią veiklą 
ne kartą buvo baustas administracinėmis 
baudomis. Daug kartų ne tik rajono 
okupacinės valdžios, bet ir LTSR gene- 
ralinio prokuroro įspėtas nutraukti 
ekstremistinę, antisovietinę veiklą. Ne 
kartą tardytas Prienuose ir Vilniuje 
KGB. Beveik ištisai KGB darbuotojų 
demonstratyviai sektas. Jo bute Alytuje, 
Pušyno g. 9, buvo įrengta pasiklausymo 
aparatūra.

Kone visuose disidentų teismose kun. 
A. Gražulis prisidėdavo prie teisiamųjų 
palaikymo piketų, pasirašė daugybę 
pareiškimų sovietinei valdžiai ir tarp- 
tautinėms organizacijoms. Daug kartų 
aprašytas ir šmeižtas sovietinėje rajono 
ir respublikinėje spaudoje dėl vykdytos  
religinės ir patriotinės veiklos.

Kun. A. Gražulis yra vienas iš uoliausių 
ir drąsiausių vėlyvojo sovietmečio kunigų 
disidentų.

Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ

Dėl teisinio pasipriešinimo dalyvio (rezistento) 
statuso pripažinimo kun. Antanui Gražuliui, SJ

LIUDIJIMAS
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1980.02.18. Krata Prienuose, 
Antano Gražulio bute. Paimta 12 eg-
zempliorių „Tiesos kelio“. Pamokslų 
tekstai religine tematika rašyti ranka; 
rasta 39 pavadinimų knygų, spaus-
dintų mašinėle. Krata pas A. Lodą 
garaže, kuriuo naudojosi A. Gražulis, 
paimtos savilaidos leidiniams dau-
ginti naudotos metalinės plokštelės.

 Krata pas tėvus Mankūnų kaime 
Alytaus rajone. Paimtos padaugin-
tos knygos „Dieviškojo išganytojo 
Kančios sargyboje“ ir „Mūsų bočių 
kelias“.

1980.05.7–8. A. Gražulis tardytas Vil-
niaus KGB. Kaltino, kad padeda redaguoti 
„Kroniką“, teikią jai medžiagą, padėjo P. Bu- 
zui pasidaryti elektrografinį dauginimo apa-
ratą „Era“.

1980.05.21. Kauno kurija atsiuntė kun. 
A. Gražuliui įspėjimą, kam organizuoja jau-
nimo susirinkimus.

1980.11.24. A. Janulio ir P. Buzo teis-
mas – A. Gražulio neįleido į teismo salę.

1981.02.05.  Kun. A. Gražuliui trukdy-
ta lankyti parapiją, 2 val. buvo sulaikytas ir 
tardytas. 70 parapijiečių pasirašė skundą.

1981.03.20. Religijų reikalų tarybos įga-
liotinis Juozėnas Prienų rajono kunigams aiš-
kino, kad A.Gražulis ir kiti kunigai (jų apie 
20) sako „ekstremistiškus“ pamokslus.

Keletas kun. Antano Gražulio, SJ, disidentinės veiklos, aprašytos 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“, fragmentų

Pogrindinės spaustuvės reikmenys ir leidiniai
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1982.02.03. Prienuose A. Gražuliui pa-
skirta 50 rub. bauda dėl kalėdojimo.

1982.02.11. A. Gražulis raštu atsako į 
RRT įgaliotiniui P. Anilioniui, kad ne anti-
tarybinius pamokslus sako, bet gina žmonių 
teises nuo sovietinių pareigūnų neteisėtų 
veiksmų.

1981.03.18. Prienų rajono valdžia skun-
dė kun. A. Gražulį  dėl kalėdojimo, dėl da-
lyvavimo moksleivių gimtadieniuose, dėl 
jaunimo susibūrimų: „Apylinkėje dedasi 
negražūs dalykai – organizuojami jaunimo 
susitikimai su kunigu.“

1983.02.11. A. Gražulis tardomas KGB 
po kunigo A. Svarinsko arešto.

1983.02.11.  Alytuje KGB bando užver-
buoti giminaitį sekti kun. Antaną Gražulį.

1983.02.10. A. Gražulį Prienų VK už 
kalėdojimą nubaudė 50  rub. bauda, 02.14. – 
45 rub. bauda.

1983.05.26. Prienų r. laikraštis „Naujas 
gyvenimas“ puola kun. A. Gražulį, kaltina 
dėl laidotuvių su religinėmis apeigomis: nie-
ko nepasakė apie velionį, tik plūdo ateistus, 
ragino neklausyti valdžios, kalėdodamas 
rinko po 10 rublių.

1983.06.08. 8 klasės mokiniai laikė lie-
tuvių kalbos egzaminą. Vienai moksleivei 
sumažintas pažymys, kam bendrauja su 
kun. Antanu Gražuliu.

RRT įgaliotinio P. Anilionio ataskaita 
apie religijos padėtį LTSR 1984 m. sausio 
1 d.: savo ekstremistiškumu pasireiškia kai 
kurie kunigai, kaip antai A. Gražulis (ir kiti): 
pamaldos vaikams, rodo diafilmus, rengia 
Kalėdų eglutes su programa, dalija vaikams 
saldainius, nemažėja klapčiukų.

1986.02.05. Autoavarijoje žuvo kun.  
J. Zdebskis, po parą trukusių paieškų kun. 
A. Gražulis rado kun. J. Zdebskio kūną mor-
ge Vilniuje ir naktį išvežė į Rudaminą.

1986.03.08. A. Gražulio pamokslas Ru-
daminoje per kun. J. Zdebskio 30 dienų po 
mirties paminėjimą: „Avarijoje pralietas 
kraujas lai bus kaip gaivi rasa dirvonuojan-
čiuos plotuose Lietuvos Bažnyčios ir tikin-
čiųjų gerovei.“

1986.01.05. A. Gražulio raštas M. Gor-
bačiovui. Kunigas praneša, kad jau treji 
metai jis baudžiamas už kalėdinės eglutės 
rengimą prie bažnyčios.

1986.06. Vilkaviškio kunigų raštas  
M. Gorbačiovui dėl tikėjimo persekiojimo. 
Pasirašė ir kitų kunigų parašus rinko kun.  
A. Gražulis. 

Antras kun. A. Gražulio raštas M. Gor-
bačiovui dėl kunigų A. Svarinsko ir S. Tam-
kevičiaus išlaisvinimo.

1987.06.12. Kun. A. Gražulio raštas  
M. Gorbačiovui dėl trukdymų jį paskirti kle-
bonu ar administratoriumi.

1987.09.17. Į LTSR Aukščiausiąją Tary-
bą Vilniuje buvo pakviesti Lietuvos vysku-
pai ir dekanai. LKP sekretorius L. Šepetys 
priekaištavo: „Kai kas iš klebonų parašė re-
komendacijas į seminariją antitarybiškumu 
pasižymėjusiems kandidatams, kaip A. Gra-
žulis ir kiti. Iš tų klebonų reikia pareikalauti 
griežtesnės atsakomybės.“

1987.08. Kreipimasis į viso pasaulio ge-
ros valios žmones dėl Molotovo-Ribentropo 
pakto padarytų skriaudų Pabaltijo tautoms, 
tarp kitų pasirašė A. Gražulis.

1987.08. Kun. A. Gražulis pasirašė ir 
rinko parašus Vilkaviškio vyskupijoje dėl 
vyskupo J. Steponavičiaus grąžinimo iš 
tremties į Vilnių.

1988.02.04. Alytaus VK sušaukti kuni-
gai susitikti su komunistų partijos pareigū-
nais.  Kunigai išbarti, priekaištavo, kad kun. 
A. Gražulis netinkamai pamokslauja.

1988.09.10. Straipsnis Alytaus rajono 
laikraštyje „Komunistinis rytojus“: „Kodėl 
kun. A. Gražulis sėja melą?“ 1609 tikinčiųjų 
protesto pareiškimas dėl kun. A. Gražulio 
persekiojimo: „Ar tiesos iškėlimas viešu-
mon yra gyvenimo juodinimas?“.

1988.11.01. Kun. A. Gražulis persekioja-
mas dėl Vėlinių procesijos Alytaus kapinėse.

 Kun. A. Gražulis pasirašė protesto raštą 
M. Gorbačiovui dėl žiauraus pareigūnų el-
gesio jo brolio Petro Gražulio teisme.

Parengė vysk. Jonas Boruta, SJ
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Sovietinės okupacijos metais uždraudus 
visas katalikiškas vyrų ir moterų vienuoli-
jas, daugelis jų pasitraukė į pogrindį. Jė-
zaus Draugijos slaptuoju vadovu Lietuvoje 
apie 40 metų buvo t. Jonas Danyla. Iš tiesų 
jis vadovavo jėzuitams visoje Sovietų Są-
jungoje. 1993 m., po kelerių laisvės metų, 
kai jėzuitai ir kitos vienuolijos vėl galėjo 
veikti laisvai, Lietuvos, Latvijos ir Rusijos 
regiono jėzuitai Draugijos generolo t. Pe- 
terio Hanso Kolvenbacho sprendimu buvo 
suskirstyti į Lietuvos ir Latvijos provinci-
ją bei nepriklausomą Rusijos regioną. 13 
jėzuitų liko Rusijos regione, kiti – Lietu-
vos ir Latvijos provincijoje. Nuo to laiko 
Latvijoje apaštalavo du vyresnio amžiaus 
jėzuitai latviai – t. Vladislavas Treipšo ir  
t. Lionginas Lapkovskis. Trumpam grį-
žęs iš Brazilijos, Rygos seminarijoje dirbo  
t. Stanislavas Ladusanas, 1993 m. miręs 
Brazilijoje. Pagal galimybes Latviją finan-
siškai ar intelektualiai paremdavo užsienyje 
po karo likę latviai jėzuitai t. Peteris Cirsis 
ir t. Stanislavas Kučinskis, ilgą laiką gyve-
nęs Romoje ir vedęs Vatikano radijo laidas 
latviškai. Jo knyga „Šventasis Meinardas –  
Latvijos apaštalas“ Rygoje išleista latvių kal-
ba, Romoje pakartota italų. Latvis t. S. Gai- 
delis iki 2002 m. gyveno ir dirbo Melburne. 

Ignaciškasis dvasingumas Latvijoje 
plito retkarčiais iš Lietuvos atvažiuojančių 
jėzuitų dėka organizuojant ignaciškąsias 
rekolekcijas. Kiekvienais metais į jėzuitų 
naujokyną įstodavo keletas jaunuolių iš 
Latvijos. Naujokyną jie baigdavo Lietuvoje 
arba Austrijoje. Nuo 1999 m. rudens naujo-
kynas veikė Šiaulių jėzuitų namuose. Ak-
tyvių jėzuitų naujokų iš Latvijos (vėliau iš 
Draugijos išstojusių) Edgaro Sprūgio, Os-
karo Mikažano, Karlio Freibergo, tuomet 

dar Jėzaus Draugijos nario t. Janio Priedės 
bei atsidavusių pasauliečių pastangomis į 
latvių kalbą išversta šv. Ignaco biografija, 
knyga „Jėzuitai dvidešimtajame amžiuje“ 
bei melstis pagal ignaciškąjį metodą pui-
kiai padedanti ir ignaciškojo dvasingumo 
sklaidai itin pasitarnavusi lietuviškai išleis-
ta knyga „Kvietimas“, latviškai pavadinta 
„Aicinajums“ ir jau sulaukusi antrojo lei-
dimo. 

T. Aldonui Gudaičiui, vėliau t. Algiman-
tui Gudaičiui vadovaujant jėzuitų naujoky-
nui Šiauliuose, retkarčiais į Lietuvą atlikti 
dvasinių pratybų atvykdavo latviai pasau-
liečiai. Dažniausiai – į Šiaulius, Palendrius 
ar Druskininkų jėzuitų rekolekcijų namus. 
Kai kurie iš jų atliko net 30 dienų ignacišką-
sias rekolekcijas. Atsidavusių pasauliečių, 
kurie jautė kvietimą gyventi ignaciškuoju 
dvasingumu, pastangomis Rygoje susibūrė 

Jėzuitų 
misija Latvijoje

T. Algimantas ir t. Aldonas Gudaičiai Rygoje
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Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė. 
Ignaciškuoju dvasingumu gyvenančios Eu-
charistinio Jėzaus seserys Linda Ceple, San-
dra Krupenko, Signė Sirma, Marija Gude 
Latgalijoje, Liepojoje bei Rygoje dažnai 
veda dvasines pratybas kartu su jėzuitais. 
Viena iš Viešpaties dovanų ir ženklų yra tai, 
kad ignaciškuoju dvasingumu susidomėjo 
liuteronų pastoriai ir tikintieji. 

Lietuviai jėzuitai nuolat svarstė galimy-
bę įkurti jėzuitų namus Rygoje, tačiau daž-
nai dėl neryžtingumo, didelio apaštalinių 
darbų krūvio Lietuvoje, kartais ir dėl to, kad 
latviai jėzuitai studentai išstodavo iš Jėzaus 
Draugijos, jėzuitų namai Latvijoje neįsikū-
rė. Tik 2012 m. naujasis Rygos vyskupas 
Zbignevas Stankevičius oficialiai paprašė 
Draugijos generolo, kad jėzuitai įsikurtų 
Rygoje. T. generolui per savo asistentą t. Se- 
veriną Leitnerį paraginus Lietuvos jėzui-
tus, nuo 2013 m. rudens nuolatiniam darbui 
Latvijoje paskirtas t. Algimantas Gudaitis, 
SJ, numatant, kad po metų prie jo prisidėtų 
jėzuitai, pvz., iš Lenkijos provincijos, bei 
patys latviai (šiuo metu t. Janis Melnikovas 
baigia specialiąsias studijas JAV, o Ivaras 
Juknevičius atlieka naujokyną Gdynėje, 
Lenkijoje).

T. Aldonas Gudaitis, SJ

T. Algimantas Gudaitis, SJ, jau keletą 
mėnesių Rygoje stengiasi suprasti, ką, 
Dievo dvasiai vedant, jėzuitai turėtų at-
likti Latvijoje. Štai keletas jo pastebėji-
mų rašant metinį laišką Draugijos ge-
nerolui t. Alfonsui Nicolásui.

Nuo 2013 m. spalio apsigyvenau namuo-
se prie Rygos katalikų gimnazijos. Čia įsikū-
rusi ir mažoji seminarija, kurioje mokosi trys 
17–18 metų jaunuoliai ir, atrodo, prisidės dar 
vienas. Antrajame aukšte gyvename trys ku-
nigai: gimnazijos kapelionas, direktorius ir 
aš. Šiuo metu didžiausią dėmesį skiriu latvių 
kalbai, kuri stumiasi į priekį gal ir ne taip 

sparčiai, kaip norėtųsi, bet latviška aplinka 
padeda mokytis kalbos.

Kokios mano nepaguodos ir paguodos 
pradėjus darbuotis Rygoje?

Nepaguodą dažniausiai patiriu namuo-
se, kur gyvenu. Diecezinių kunigų ir kunigų 
vienuolių gyvenimo būdas skiriasi. Mes gy-
vename kiekvienas sau, tik kartais drauge 
susitinkame prie pietų stalo, kai šeimininkė 
tris kartus per savaitę gamina valgyti. Pus-
ryčius ir vakarienę valgome kas kaip. Ka-
lėdas šventėme irgi kas kaip. Katalikiškos 
gimnazijos direktorius mane norėtų laikyti 
tarsi antru vikaru arba antruoju mokyklos 
kapelionu. Dieceziniai kunigai tikrai ne-
pažįsta vienuolinio gyvenimo. Mokykloje 
daug problemų, ir ne tik finansinių. Šiuo 
metu jau yra kandidatė pasaulietė į direk-
toriaus vietą. 

Mano paguodos. Pirmadieniais aukoju 
šv. Mišias Motinos Teresės seserims anglų 
kalba ir joms padedu dvasiniais pokalbiais. 
Tikrai širdis pas jas atgyja. Seserų darbas 
vargšams laimina ir mane. Kitą paguodą 
patiriu pirmadienio vakarais. Pas Motinos 
Teresės seseris apie pusantros valandos 
praleidžiu su žmonėmis, varginamais įvai-
rių priklausomybių. Rusiškai kalbamės apie 
gyvenimą ir tikėjimą. Paguoda yra ir latvių 
kalba. Ypač kad ją du tris kartus per savaitę 
mokausi su Motinos Teresės seserimis.

Ketvirtadienio rytais aukoju šv. Mišias 
Neturtingojo Kūdikėlio Jėzaus seserims, 
ši tarnystė taip pat man teikia paguodos. 
Prie pusryčių stalo jos su manimi bando 
kalbėti tik latviškai. Nuo vasario mėnesio 
persikėliau gyventi į šių seserų namus prie 
katedros, ieškau, kur galėtume išsinuomoti 
arba nusipirkti keturių kambarių butą. Tu-
rėdami savo gyvenamąjį plotą, susibūrę 
keli jėzuitai galėtume gyventi bendruome-
ninį gyvenimą. 

Viešpats ir toliau laimina Krikščioniš-
kojo gyvenimo bendruomenę, dvasines 
pratybas atlikę pasauliečiai buriasi į naujas 
bendruomenės grupeles. Bendruomenei 
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vedžiau advento savaitgalio rekolekcijas. 
Reguliariai kartą per mėnesį susitinkame 
per šv. Mišias ir dvasinius pokalbius. Ke-
letas žmonių jau kas mėnesį ateina dvasinio 
palydėjimo. Ir toliau esu Lietuvos krikščio-
niškojo gyvenimo bendruomenės asisten-
tas. Norėdamas palydėti šią bendruomenę, 
kartais turiu įveikti ir 400 kilometrų.

Dvasines pratybas jau keletą metų ak-
tyviai veda seserys eucharistietės. Su jomis 
gražiai bendradarbiaujame. Su sese Signe 
jau suplanavome jaunimui savaitgalio re-
kolekcijas Magis Lietuvoje, lietuviams ir 
latviams kartu. Vasario 2–10 d. vadovavau 
8 dienų rekolekcijoms šešių žmonių grupei 
Jūrmaloje. Atrodo, kad Viešpats labiausiai 
laimina mūsų darbą su pasauliečiais.

Kol kas artimiausioje ateityje – kito jėzui- 
to atvykimas galbūt rudenį, o t. Janis Melni-
kovas baigs studijas 2015 m. gegužę.

T. Algimantas Gudaitis, SJ

Iki šiol į Latviją važiuodavau labiau sa-
vanoriškai, nebuvau oficialiai siunčiamas, 
viskas vyko per asmeninius kontaktus. Ži-
noma, tai buvo įdomu ir pagalba kitiems 
žmonėms. Pirmą kartą kartu su t. Aldonu, 
t. Arvydu, ses. Linda į Latviją, Ludzą, vy-
kome prieš aštuonerius ar devynerius metus 
vesti kursų būsimiems dvasios palydėto-
jams. Kursai buvo tęstiniai, tad važiavome 
ne vieną kartą. Juose dalyvavo keletas ku-
nigų ir pasauliečių. Vėliau trejus metus iš 

eilės Mazirbėje būdavo ignaciškosios re-
kolekcijos liuteronams. Mazirbės liuteronų 
pastorius siekė gilesnio dvasinio gyvenimo, 
tad ieškojo būdų, kaip tą daryti ir kaip vė-
liau padėti kitiems. Be to, buvo palaikomas 
ir savo vyskupo.

Ignaciškosiose rekolekcijose numaty-
tas kasdienis palydėjimas. Tad ir pastoriai 
ateidavo pasikalbėti, bet vis tiek jausdavo-
me, kad kai kas mus skiria – pvz., liutero-
nų maldingume beveik nėra vietos Marijai. 
Tad palydėtojui reikia neužsimiršti. 

Jeigu rekolekcininkui kartais nesiseka, 
paprastai pasiūlome atlikti išpažintį ir nere-
tai tai tikrai padeda. Liuteronams to nega-
lime pasiūlyti, nors ir iš tiesų mes menkai 
pažįstame vieni kitų mokymą, kartais va-
dovaujamės tik nuogirdomis. Pvz., skaity-
dami Liuterio raštus aptikome paraginimą 
nusidėjusiam kad ir šimtą kilometrų įveikti 
ieškant pas ką atlikti išpažintį... 

Biblija mūsų ta pati, bet jos interpretavi-
mas kartais skiriasi. Tačiau vis tiek nustem-
bi, kad Dievas veda, veikia ignaciškuoju 
būdu. Tuos, kurie rimčiau dirba, meldžiasi, 
šis būdas prakalbina. Bet kai kas liutero-
nams sunkoka – Šventojo Rašto epizodo 
apmąstymas ar kontempliacija jiems ne-
būdinga. Protestantai labiau Raštą skaito ir 
apie jį kalbasi. Kitas dalykas, kad katalikų 
rekolekcijos be kasdienės Eucharistijos būtų 
neįsivaizduojamos, o liuteronams nepriim-
ta liturgiją švęsti kasdien. Tokiais atvejais 
mes patys dar stipriau išgyvendavome tai, 
ką turime – Eucharistijos sakramentą.

Kartą turėjau įdomią patirtį: atrodo, 
rekolekcijose tarsi nieko nevyksta. Vieną 
dieną, kitą... Dalyvių niekas „neprakalbi-
na“. Nusprendėme surengti kryžiaus ap-
mąstymui skirtą vakarą, kaip tai darome 
Gerojo samariečio bendruomenės išgydy-
mo rekolekcijose. Kadangi dalyvavo vien 
vyrai, viskas vyko, atrodo, gana santūriai. 
Kitą rytą nueinu į bažnyčią, o ten keli iš jų 
ant cementinių grindų kryžiumi guli! Buvo 
tikrai netikėta! Vadinasi, kryžius, kaip  
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išganymo ženklas, visus veikia vienodai! 
Taigi, Latvijoje liuteronai irgi ieško 

būdų, kaip prakalbinti savo tikinčiuosius, ir 
ignaciškasis dvasingumas tam labai tinka. 
Medžiaga maldai knygoje „Eik į savo kam-
barėlį“ tiesiog puiki, o toks būdas melstis 
visiems labai patrauklus. 

Be abejo, katalikai taip pat domisi 
ignaciškomis rekolekcijomis. Sarkanių re-
kolekcijų namuose net keturis kartus teko 
vadovauti savaitės rekolekcijoms, taip pat 
vesti atleidimo rekolekcijas. O Dievo ma-
lonių gausa rekolekcijose neišmatuojama ir 
sunkiai apibūdinama...

T. Stasys Kazėnas, SJ

Vos grįžusios į Latviją po studijų (maž-
daug nuo 2003 m.), su jaunatvišku įkarš-
čiu pradėjome ieškoti galimybių čia vesti 
ignaciškąsias rekolekcijas. Pirmus trejus 
metus kiekvieną vasarą vykdavo po dvejas 
savaitines rekolekcijas Agluonoje – prak-
tiškai „ant pliko lauko“. Ten turėjome ne-
remontuotą seną kaimišką trijų kambarių 
namuką, dauguma rekolekcijų dalyvių ir 
mes, seserys, visą savaitę gyvendavome 
palapinėse. Iki rugsėjo pradžios kasryt 
maudydavomės netoliese esančiame ežere. 
Dvasiniai pokalbiai vyko sėdint po berželiu 
ant kelmų. Kartą viena smalsi lapė klausėsi 
pokalbio, bet neišdaviau jos palydimajai. 
Žmonių, besidominčių ignaciškuoju dva-
singumu, daugėjo, atsirado kitų galimybių 

ir rekolekcijas pradėjome rengti Rygoje, 
seserų dominikonių vienuolyne, bei kitur –  
Jūrmaloje, Šiauliuose ir t. t. Ses. Sandra 
organizuodavo rekolekcijas Rygoje ir Lie-
pojoje, ses. Marijos „arkliukas“ – vidinio 
išgydymo rekolekcijos. Rygoje puoselė-
jant ignaciškąjį dvasingumą labai aktyviai 
darbavosi pasaulietė Mareka Zelča. Kvie-
čiami į talką visada mielai atvykdavo tėvai 
jėzuitai – Aldonas, Algimantas, Stasys, 
Mindaugas. Prieš penkerius metus netoli 
Rezeknės kunigai karmelitai iš Gyvybės 
Motinos instituto įrengė puikius rekolek-
cijų namus Sarkanių kaime. Tai sena Lat-
galijos piligrimysčių vieta, besididžiuojanti 
stebuklingu Dievo Motinos paveikslu. Tad 
ir mes nukreipėme savo žvilgsnius link jos 
ir kiekvienais metais, dažniausiai talkinin-
kaujant tėvams jėzuitams, ten vyksta kelios 
ignaciškosios rekolekcijos, KG bendruo-
menės ir maldos grupelių savaitgaliai. 

O štai prieš keletą metų ses. Signės 
bendrakursis, liuteronų pastorius Arman-
das Klavis, mus su t. Stasiu pakvietė vesti 
savaitės rekolekcijų liuteronų pastoriams 
ir sielovadininkams Mazirbėje – liuteronų 
poilsio ir rekolekcijų namuose pajūryje. Šis 
ekumeninis bendradarbiavimas tęsėsi trejus 
metus. Liuteronų rekolekcininkai – pasto-
riai, sielovadininkai bei Liepojos liuteronų 
vyskupas – visada žavėjo dideliu paprastu-
mu ir atvirumu rekolekcijų patirtims, ku-
rios jiems buvo visiškai naujos. Liuteronų 
arkivyskupas Janis Vanagas, atlikęs 30 die-
nų rekolekcijas Anglijoje, skatino tą daryti 
visus savo ganomuosius. Dabar pasirengę 
rekolekcijų palydėtojai iš pačių liuteronų 
kiekvieną vasarą organizuoja rekolekcijas 
Mazirbėje. Aišku, toks kiek netikėtas eku-
meninis bendradarbiavimas mums buvo ir 
tam tikras iššūkis. Reikėjo prisitaikymo ir 
kūrybos, įsigilinimo į kitokią tikėjimo tra-
diciją. Pavyzdžiui, mums įprastą vakarinę 
Švč. Sakramento adoraciją čia keitėme 
bendra malda prie kryžiaus bažnyčioje. Ir 
Viešpats veikė! 
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Tikëjimas ir gyvenimas

Rekolekcijose vartydama liuteronų teo- 
logijos knygas supratau, kad labiausiai 
mus skiria tai, kad nesigiliname vieni į kitų 
tradiciją, vadovaujamės senais stereotipais. 
Dar vienas atradimas buvo pajautimas, 
kaip žmogaus dvasinį gyvenimą keičia pa-
maldumo Švč. Mergelei Marijai buvimas 
ar nebuvimas. Mes, katalikai, nesvarbu, 
kiek Marija artima asmeniškai, turime tam 
tikrą natūralų papildomą gilų dvasinį klo-
dą, kurį galima pavadinti „mama“ ir kuris 
daro įtaką mūsų religinei savimonei. Liute-
ronai to neturi. 

Dalyvavę savaitinėse rekolekcijose, 
rekolekcijose kasdieniame gyvenime, pa-
milę tėvus jėzuitus ir turbūt paties Dievo 

pakviesti, žmonės Latvijoje pradėjo burtis 
į Krikščioniškojo gyvenimo bendruome-
nę. Atlaikiusios nemažai išbandymų, šiuo 
metu susibūrusios dvi grupės Rygoje, po 
vieną – Ludzoje, Valmieroje ir Liepojoje, 
kuriasi grupė Madonoje. KG bendruome-
nės narys, matematikos profesorius Eval-
das Ikauniekas išvertė į latvių kalbą labai 
svarbias ignaciškojo dvasingumo knygas –  
Timothy’io Gallagherio „The Examen Pra-
yer“ (Sąžinės peržvalgos malda) bei Jame-
so Martino „The Jesuit Guide to (Almost) 
Everything“ (Jėzuitų vadovas (beveik) vis-
kam). Šiuo metu verčiamos ir šv. Ignaco 
Dvasinės pratybos.

Didelis visų džiaugsmas buvo PAGA-
LIAU į Rygą atvykus t. Algimantui. 

Ses. Linda Ceple, SJE

Sarkanių 
rekolekcijų 
namuose
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Praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio 
viduryje prancūzas jėzuitas Josephas de 
Guibert’as priminė nuostabią analogiją, sa-
kydamas, kad dvasingumas yra kaip tiltas. 
Kiekvieno tilto paskirtis – beveik tokia pat: 
jis padeda persikelti iš vienos vietos į kitą, 
kartais virš pavojingo kelio, upės ar gilaus 
slėnio. Tačiau visi tiltai skirtingi. Jie gali būti 
pastatyti iš medžio, plytų, akmens ar plieno. 
Tiltai būna arkiniai, gembiniai ar kabantys. 
Kuris nors iš jų, kitaip nei kiti, gali tikti tik 
tai konkrečiai vietai, tačiau kiekvienas til-
tas savaip yra skirtas tam pačiam tikslui – 
padėti pereiti“, – sako tėvas de Guibert’as. 
Analogiškai ir kiekvienas dvasingumas pa-
teikia savitą prieigą prie Dievo.

Daugelis krikščioniškų dvasingumų 
kyla iš didžiųjų vienuolinių ordinų: bene-
diktinų, dominikonų, pranciškonų, karme-
litų, asumpcionistų ar cistersų. Per šimt- 
mečius kiekviena vienuolija išpuoselėjo 
savą dvasingumo tradiciją. Kai kurios yra 
perduotos tiesiogiai jų įsteigėjų, kitos su-
siformavo medituojant įkūrėjo gyvenimą. 
Šiandien vienuolinių ordinų nariai gyvena 
tuo, ką tėvas de Guibert’as vadina „šeimos 
tradicija“.

O kas yra Jėzaus Draugijos dvasingu-
mas, dar žinomas kaip jėzuitų? Jis praside-

da su jėzuitų įkūrėju Ignacu Lojola (1491–
1556). Vylęsis tapti didžiu kariu, 1521 m. 
Ignacas buvo sužeistas kovoje. Nugabentas 
į šeimos pilį gydytis, išdidus karys pradė-
jo skaityti knygas apie Kristaus ir šventųjų 
gyvenimus. Skaitydamas išgyveno įvairias 
emocines būsenas ir pamažu pradėjo su-
vokti, kad Dievas jį kviečia į kažką nauja.

Palikęs senąjį gyvenimą, Ignacas ėmė 
gyventi kaip eremitas ir įgijo daugybę mis-
tinių patirčių, kurios jį labiausiai įtikino 
atsiversti. Laikui bėgant, Ignacas subūrė 
draugus, paskui sudariusius Jėzaus Drau-
giją. Buvusiam kariui vėliau teko ją admi-
nistruoti. Taip pat jis dvasinio gyvenimo 
klausimais patardavo daugeliui žmonių, ne 
vien jėzuitams.

Visa apimanti savitų krikščioniškojo 
gyvenimo praktikų, metodų ir požiūrių vi-
suma, kylanti iš šv. Ignaco ir jėzuitų vienuo-
lijos, laikoma ignaciškuoju dvasingumu.

Tačiau kaip eilinis šiandienos pasaulie-
tis gali gauti naudos savo kasdieniam gy-
venimui iš XVI amžiaus kareivio, tapusio 
mistiku, įžvalgų?

Jeigu dešimt jėzuitų paprašytumėte api-
būdinti ignaciškąjį dvasingumą, pirmas da-
lykas, kurį išgirstumėte iš jų, tikriausiai būtų 
„rasti Dievą visur“. Ši apgaulingai trumpa 

T. James Martin, SJ

Malda su jėzuitais
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frazė kažkada buvo laikoma revoliucine, 
nes ji reiškia, kad niekas nėra išstumtas už 
dvasinio gyvenimo ribų. Ignaciškasis dva-
singumas nėra uždarytas tarp bažnyčios sie-
nų. Jis apima ne tik aiškiai „religines sritis“, 
pavyzdžiui, Šventojo Rašto skaitymą, bet 
ir visą žmogaus gyvenimą. Į gyvenimiškas 
patirtis Ignacas žvelgia kaip į būdą sutikti 
Dievą. Be abejo, pirmiausia čia kalbama 
apie maldą ir tarnystę, tačiau tai apima ir 
draugus, šeimą, darbą, santykius, lytišku-
mą, kančią ir džiaugsmą, gamtą, muziką ir 
net popkultūrą.

Antrasis būdingas ignaciškojo dva-
singumo bruožas, kurį galbūt įvardytų tie 
dešimt jėzuitų, – būti „kontempliatyviam 
veikloje“. Tai aktualu daugeliui šiandienos 
žmonių. Ar jūs norėtumėte gyventi kon-
templiatyviau – paprasčiau tariant, ramiau? 
Ar norėtumėte kartais, bent valandėlei, at-
siriboti nuo nuolatinio elektroninių laiškų ir 
mobiliojo telefono skambučių blaškymo?

Nors ramybė ir tyla yra būtinas mūsų 
dvasinio gyvenimo maistas, daugelis ne-
paliekame darbų ar šeimos ir nestojame į 
vienuolyną, kad savo dienas leistume tylo-
je. Beje, vienuoliai sunkiai dirba (kai ku-
rie netgi rašo laiškus kompiuteriu!). Nors 
Ignacas patardavo jėzuitams per dieną rasti 

laiko maldai, kartu tikėjosi, kad jie gyvens 
aktyvų gyvenimą. Tai turėjo būti veiklūs 
žmonės, gyvenime besilaiką meditatyvios 
nuostatos. Jie turėjo būti „kontempliatyvūs 
veikloje“. Užuot teigęs, kad dvasinis gyve-
nimas gali egzistuoti tik už monastinio vie-
nuolyno sienų, Ignacas kviečia žvelgti į pa-
saulį kaip į kiekvieno iš mūsų vienuolyną.

Tačiau Ignaco dvasingumas kviečia ir 
tam tikram maldos būdui. Turbūt pati di-
džiausia Ignaco dovana Bažnyčiai yra jo 
Dvasinės pratybos. Tai vadovėlis keturių 
savaičių maldai, paremtai Kristaus gyveni-
mu. Dvasinėse pratybose mes raginami nau-
doti savo vaizduotę ir kūrybingai persikelti į 
Evangelijos scenas. Pavyzdžiui, meditacijoje 
apie Jėzaus gimimą Ignacas kviečia įsivaiz-
duoti mus esant tvartelyje kartu su Šventąja 
Šeima. Pasitelkime vaizduotę ir klauskime 
savęs: ką matau, ką girdžiu, ką užuodžiu?

Tai gali jums pasirodyti keista. Taip 
buvo ir man. Pirmą kartą išgirdęs apie 
„ignaciškąją kontempliaciją“ savo dvasios 
vadovui pasakiau: „Ar tai nėra tik tam tikrų 
dalykų susikūrimas savo galvoje?“ Jis kant- 
riai uždavė man keletą papildomų klau-
simų, pvz., ar aš tikiu, kad Dievas veikia 
per santykius? Atsakiau, taip. Ar aš tikiu, 
kad Dievas gali veikti per mano emocijas? 
Žinoma, atsakiau. Tada jis paklausė: „Tai 
kodėl Dievas negalėtų veikti per tavo vaiz-
duotę?“

Pajutęs, kad vaizduotėje esu laisvas 
persikelti į Evangelijos scenas, pastebėjau, 
kiek daug įžvalgų, prisiminimų, troškimų ir 
jausmų kilo, kai pradėjau nauju būdu mels-
tis su Šventuoju Raštu.

Dar viena tradicinė ignaciškoji praktika 
yra „sąžinės peržvalga“. Šis maldos būdas 
toks svarbus, kad Ignacas sakė: „Net jeigu 
jėzuitas ir apleistų visus kitus maldos bū-
dus, žinoma, išskyrus Mišias, jis niekada 
neturi apleisti sąžinės peržvalgos.“

Dienos peržvalga – tai sąžinės tyrimas, 
kurio metu ieškome Dievo artumo ženklų. 
Pirmiausia stojate Dievo akivaizdon, kaip 
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ir bet kokios maldos pradžioje. Antra, prisi-
menate dalykus, už kuriuos esate dėkingas. 
Tai neturi būti dideli dalykai, gali būti bet 
kas, kas daro jus laimingą. Ignacas kviečia 
„skonėtis“ tomis dovanomis ir dėkoti. Pas-
kui peržvelgiate savo dieną, ieškodamas 
Dievo artumo ženklų: kur jūs priėmėte 
Dievo kvietimą mylėti ir kur nusisukote? 
Tada išreiškiate gailestį dėl savo nuodėmių 
ir galbūt nusprendžiate priimti Susitaikini-
mo sakramentą. Galiausiai užbaigiate pra-
šydamas Dievo pagalbos kitai dienai.

Sąžinės peržvalga yra nuostabus bū-
das gyventi maldos pašaukimu kaip „ilgu, 
meilingu žvilgsniu į tikrovę“, – kažka-
da pastebėjo jėzuitas teologas Walteris 
Burghardt’as.

Nelengva glaustai keliuose puslapiuo-
se apibūdinti ignaciškąjį dvasingumą. Juk 
jis apima ne tik įvairias dvasines prieigas 
(mėginimą rasti Dievą visur, buvimą kon-
templiatyviam veikloje) bei maldos būdus 
(ignaciškąją kontempliaciją ir sąžinės per-
žvalgą), bet ir kitus šaltinius. Įvairi pirmųjų 
jėzuitų veikla, pvz., namų įsteigimas buvu-
sioms prostitutėms, įliejo papildomos švie-
sos, kaip suvokti pasiūlymą „rasti Dievą 
visur“. Didžių jėzuitų šventųjų ir kankinių 
gyvenimas mums irgi pateikia įžvalgų apie 
ignaciškąjį dvasingumą. Ignacu sekusių 
tūkstančių pasauliečių vyrų ir moterų gy-
venimas taip pat kai ką atskleidžia apie šį 
lankstų ir prieinamą dvasingumą.

Ignaciškasis dvasingumas man yra 
nuostabus tiltas į Dievą. Jo akcentai „ras-
ti Dievą visur“ ir būti „kontempliatyviam 
veikloje“, meldžiantis pasitelkti vaizduotę 
bei rūpestingai apsvarstyti dieną, man pa-
dėjo suvokti, kad, kaip sakė Ignacas, „kū-
rėjas gali tiesiogiai bendrauti su kūriniu“. 
Šis dvasingumas man padėjo užmegzti 
daug gilesnį santykį su Dievu, nei kada 
nors įsivaizdavau. Už tai aš dėkoju šventa-
jam Ignacui. Ir, žinoma Dievui.

http://www.catholicdigest.com 
Iš anglų k. išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

 

Įžengusi į klasę, su savo mokiniais 
mėgdavau pasisveikinti taip: „Sveiki, 
brangūs vaikai.“ „Sveika, brangi moky-
toja“, – choru atsakydavo jie. Vėliau tą 
pasisveikinimą vis ilgindavau: „Sveiki, 
brangūs, nepakartojami, Dievo mylimi 
vaikai.“ O vaikai, it kokiame žaidime, 
atkartodavo man viską žodis į žodį. Bet 
tai nebūdavo žaidimas. Ne tik todėl, kad 
mūsų laukdavo rimta lietuvių kalbos pa-
moka, bet ir todėl, kad kiekvienu savo 
sveikinimo žodžiu tikėdavau: ir kad jie 
brangūs, ir kad Dievo mylimi... Ir, prisipa-
žįstu, reikėdavo šiokių tokių nuolankumo 
pratybų, kai 30 besišypsančių ar rimtesnių 
šeštokų išpyškindavo, kad ir pati esu Die-
vo mylima, brangi ir nepakartojama...

Paprašyta pasidalyti, kas man yra Kau-
no jėzuitų gimnazija, šiemet švenčianti 
savo 365-ąjį gimtadienį, nusišypsau, nes 
mintyse regiu didžiulį tortą su 365 žva-
kelėmis („Nors geriau būtų atvirkščiai, – 
pasakytų Karlsonas. – Po tortą kiekvienai 
metų dienai.“). Nesu gimnazijos senbuvė, 
bet ir ne naujokė – čia dirbu nuo 2002 
metų – mokau lietuvių kalbos ir literatū-
ros. Sakoma, kad mokykla – antrieji na-
mai. Dažniausiai tas taikoma mokiniams, 
tačiau tinka ir mums, mokytojams. Bet 
namų juk būna visokių. Gali būti vaikų 



39

Gimnazijose

globos namai. Pataisos namai. O gali būti 
namai, kuriuose gyvena šeima.

Įvairių bažnyčių atstovai 2014-uosius 
metus Lietuvoje paskelbė Šeimos metais. 
Man, kaip gausios šeimos mamai, tai dide-
lis padrąsinimas ir džiaugsmas. Nes, kad 
ir ką daryčiau, pirmiausia esu mama. No-
riu pasakyti, kad ir dirbdama gimnazijoje 
stengdavausi išsaugoti motinos širdį. Ir 
visai nesistebėdavau, kai kuris nors moki-
nys per pamoką spontaniškai kreipdavosi 
„mama...“. Mamai, net ir daugiavaikei, 
kiekvienas vaikas yra vienintelis. Kartais, 
žiūrėdama į 30 vienodomis uniformomis 
aprengtų mokinių, turėdavau pasistengti 
neužmiršti, kad jie yra vieninteliai – savo 
tėvams ir, žinoma, Dievui.

Tarp šeimos ir mokyklos iš tiesų yra 
daug bendra. Pirmiausia abiem svarbu su-
kurti ir išsaugoti meilės 
trikampį: vyras / tėvas – 
žmona / mama – Dievas 
(šeimoje) ir mokytojas – 
mokinys – Dievas (moky-
kloje). Be šio trikampio, 
be jo svarbiausiojo kam-
po – Dievo – mes, tiek tė-
vai, tiek mokytojai, gali-
me remtis gudriausiomis 
technologijomis, metodi-
komis etc. ir nieko nelai-
mėsime: vaikams būsime 
tik „žvangantys cimbolai“. 
Auklėjimo, asmeninio pa-

vyzdžio bei asmeninio rūpesčio kiekvienu 
(alumnorum cura personalis) svarbą iškė-
lė pats Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Igna-
cas. O gerokai vėliau popiežius Paulius VI 
rašė: „Šiandien mokiniai rimtai klausosi ne 
mokytojų, o liudytojų; ir jeigu jie klausosi 
mokytojų, tai dėl to, kad jie yra liudytojai.“ 
Aš manau, kad kiekvienos mokyklos sėk- 
mė (ne rezultatai!) labai didele dalimi pri-
klauso nuo mokytojų. Mes dažnai meldžia-
mės už pašaukimus į kunigystę, ir teisingai 
darome. Bet lygiai taip pat svarbu melstis 
ir už kitokius pašaukimus – šiandien, be 
kunigų, gal net labiau – už mokytojo ir šei-
mos tėvo / motinos pašaukimus, nes mūsų 
visuomenės vertybių bei prioritetų skalėje 
jie atsidūrę bemaž dugne.

Kiekvieno šeimos tėvo ar motinos ir 
kiekvieno mokytojo, auklėtojo idealas  

Laiškas bičiuliams,
arba Sveikinimai 
gimtadienio proga
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neabejotinai turi būti Kristus. Kokį pa-
vyzdį paliko mums Viešpats? – Tarnauti. 
Nieko nepasitaupyti sau. Kokia jo metodi-
ka? – Meilė iki galo. Padrąsinimas. Mūsų 
vaikams ir namuose, ir mokyklose to reikia 
labiausiai. Popiežius Pranciškus sakė: „Ne-
leiskite, kad kas nors iš jūsų atimtų viltį.“ 
Tai yra neleiskite, kad kas nors jūsų vertę 
matuotų pagal testo pažymį ar semestro 
vidurkį, pagal sportinių batelių ar telefono 
kainą. Savo mokiniams ir jų tėvams mėg-
davau sakyti: „Kai stovėsite prie dangaus 
vartų, jūsų tikrai neklaus, kokį lietuvių ar 
matematikos pažymį turėjote. Bet gali pa-
klausti, ar ruošėte namų darbus.“

Ir dar. Mes, kaip toji Morta iš Evange-
lijos, dažnai esame susirūpinę daugeliu da-
lykų (rezultatais, kategorijomis, reitingais, 
infrastruktūromis...), o reikia tik vieno – 
įdiekime vaikams norą, net būtinybę siekti 
šventumo. Liudykime tą siekį savo pavyz-
džiu. Argi tai nėra svarbiausia kiekvieno 
krikščionio misija, pareiga? Esu tikra, kad 
šv. Ignacas su visa gausia kitų šventų ugdy-
tojų komanda mus paremtų ir sustiprintų.

Grįžtu prie Kauno jėzuitų gimnazijos 
365-ojo gimtadienio. Įprasta tokiomis pro-
gomis linkėti ko nors kilnaus. Tad apiben-
drindama visiems ir linkiu šventumo. Be 

to, tikėtina, kad tai sutampa su Dievo va-
lia: „Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų 
Dievas, esu šventas“ (Kun 19, 2). Taip pat 
noriu pasidalyti vienu epizodu iš lietuvių 
literatūros pamokos. Šeštokai gavo links-
mą užduotį – parašyti istoriją, sukeičiant 
kai kurių žodžių raides (pvz., ne katinas, 
o takinas, ne kailis, o laikis ir t. t.). Viena 
mergaitė, rašydama pagal šias „taisykles“, 
vidinį grožį pavadino diviniu grožiu. Divi-
no – dieviškas, stebuklingas, dyvinas. Jai 
pačiai nesuvokiant, išėjo dar prasmingiau. 
Tad baigdama ir jums, mielieji Bičiuliai, 
linkiu divinio grožio. Pasilikime Viešpaties 
meilėje.

                   Su geriausiais linkėjimais – 
m.* Eglė Venslovaitė-Šiliūnienė

* m. reiškia mama, mokytoja ir amžina mo-
kinė Viešpaties, kuris mums taiko ypatingą 
cura personalis, parinkdamas tokį individua-
lų „metodą“, kuris geriausiai padės išlaikyti 
„stojamuosius“ laikų pabaigoje.

P. S. Vartau ankstesnius „Laiškus bičiu-
liams“ ir kiek keistai jaučiuosi: visi pokal-
biai ar straipsniai parašyti tėvų: t. Gintaro, 
t. Aldono, t. Leono... O čia – mamos Eglės:) 
Bet juk Dieve susivienija tai, kas tėviška, ir 
tai, kas motiniška...

Per dukters  
Bernadetos  
Pirmosios  
Komunijos  
šventę 2012 m. 
Kai skaitysite  
žurnalą, Šiliūnų  
šeima bus dar  
gausesnė. 
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– Gospelas yra afrikiečių religinė mu-
zika. Į Ameriką iš Afrikos atgabenti vergai 
priėmė krikščionybę, išlaikydami savo mu-
zikinę kultūrą. Jai susimaišius su vietine, 
atsirado religinės giesmės spiričiueliai, o 
vėliau tai, ką dabar vadiname gospelu. 

Gospelo muzikos vėją į Lietuvą atnešė 
dėstytojai iš Švedijos, kurie iki šiol pas mus 
atvažiuoja ir toliau moko. Pirmuosiuose 
mokymuose dalyvavo mano kolega Jonas 
Sakalauskas. Jis taip susižavėjo, kad nu-
sprendė įkurti gospelo chorą. Iš pradžių tai 
buvo nedidelis ansamblis, vėliau jis augo, 
prie to choro prisijungiau ir aš. Tuo metu 
studijavau Vilniuje ir tiesiog norėjau dai-
nuoti, nes tą darau nuo mažens.

– Galvojant apie afrikietiškus ritmus ir 
melancholišką lietuvaičių būdą kyla klausi-
mas, kaip jie gali tokią muziką atlikti?

– Mes, lietuvaičiai, gospelo muziką tur-
būt atliekame šiek tiek lietuviškai (juokiasi), 
bet aš ne kartą Dievo klausiau, kodėl man, 
gyvenančiai Lietuvoje, ji tiek daug kalba ir 
taip mane augina. Turbūt svarbiausia buvo 
tai, kad būtent per šitą muziką Dievas pa-
siekė mano širdį. Kodėl, kaip – jo reikėtų 
klausti. Bet manau, kad šita muzikinė tra-
dicija gali labai daug ko mus išmokyti, nes 
pirmiausia ji neša džiaugsmą ir viltį, kurios 
mums, nuolat bumbantiems ir niurnantiems 
lietuvaičiams, labai stinga. Žinia, kurią neša 
šita muzika, yra skvarbesnė už ją pačią. 

– Tačiau pirmasis choras turbūt neketino 
tapti bažnytiniu?

– Choras, kuriam vadovavo Jonas, šlie-
josi prie Juozo Tallat-Kelpšos konservato-
rijos ir gospelą atliko kaip muzikinį žanrą. 

Aš ten atėjau tikrai ne Dievo šlovinti. Tai 
buvo muzika, kuri, žargonu sakant, vežė, 
kuri patiko. Choras vadinosi „Peace har-
bor“, arba „Taikos uostas“. Vėliau jis buvo 
padalytas į dvi dalis ir vieną patikėjo vado-
vauti man, nes Jonas matė, kad man sekasi, 
kad aš to noriu. Kartu jis pasakė, kad nuo 
kažkurios vasario dienos mes giedosime 
Šv. Jonų bažnyčioje per Mišias 13 valan-
dą. Tad pradžia buvo neplanuotas atsitik-
tinumas. Vėliau Jonas ir Algirdas Čiukšys 
iš Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos, 
kuri ir kviesdavo dėstytojus iš Švedijos, 
man minėjo, kad tai buvo ne pirma baž-
nyčia, į kurią jie kreipėsi. Mus sutiko pri-
imti tuo metu Šv. Jonų bažnyčioje dirbęs  
t. Antanas Saulaitis, nes jis žinojo apie tokią 
muziką. Ir pradžioje, kai daugybė žmonių 
pyko, kad giedame angliškai, kad liturgijo-
je nieko nenusimanome, t. Antanas nė žo-
džio mums nepasakydavo, nes visada mus 
mylėjo. Be to, jis turi dovaną vesti žmones 
prie Dievo tarsi nevesdamas, tai darydamas 
savo meile, paprastumu, savo žaidžiančio-
mis akimis. Jis leido mums augti taip, kaip 
pajėgėme.

– Vis tiek reikėjo žinoti nors pagrindi-
nius Mišių liturgijos momentus, kad galė- 
tumėte jose dalyvauti ir giedoti.

– Jeigu dabar kas nors per Mišias gie-
dotų taip, kaip aš prieš 10 metų, nueičiau ir 
gerai papurtyčiau tą žmogų (juokiasi). Tik-
rai nieko neišmaniau apie liturgiją, mes tie-
siog giedojome. Tiesa, Jėzaus vardas gies-
mėse buvo, bet, pvz., ten, kur Mišiose turi 
būti Kyrie, mes giedojome „Imk, Viešpatie, 
mano rankas, vesk mane į priekį“, ten, kur 

Vilniaus šv. Jonų bažnyčios 
gospelo chorui – 10 metų

Apie tai, kaip per gospelo muziką Dievas liečia širdis, 
pokalbis su choro vadove Kristina ŽaldoKaite.
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Gloria, irgi kažką panašaus. Antra vertus, 
lietuviškų gospelo giesmių ir nebuvo, nes 
ši muzika iš esmės yra protestantiška. Be 
to, aš pati buvau netikinti, giedoti bažny-
čioje man buvo darbas, už kurį, tiesa, ne-
mokėjo, bet aš labai norėjau jį dirbti ir gy-
niau tą muziką labai tvirtai. Taip Viešpats ir 
rado kelią, kaip prie manęs prisibelsti. Mes 
pradėjome giedoti 2004 m. vasario pabai-
goje, o mano atsivertimas įvyko 2009 m. 
gegužės 1 d.

– Netgi datą taip gerai atsimeni?
– Labai gerai atsimenu, nes tuo metu 

Vilniuje vyko Taizé susitikimas. Kadangi 
trūko solistų, Vilniaus arkivyskupijos jau-
nimo centro vadovė pakvietė mane giedo-
ti. Nuėjau į pamaldas katedroje, giedojau 
įvairiomis kalbomis ir džiaugiausi, kad 
man pavyksta. Paskui buvo tylos metas, 
kuris Taizé pamaldose trunka keletą minu-
čių. Ta tyla mane varė iš proto, nes nežino-
jau, ką tuo metu veikti: giedoti negalėjau, 
išeiti irgi, tiesiog viduje piktinausi. Galiau-
siai pradėjau dairytis aplinkui ir pamačiau 

pilną bažnyčią jaunų žmonių, kurie man 
atrodė laimingi. Ir aš ėmiau galvoti: kodėl 
jie laimingi, o aš ne, nes mano gyvenime 
tuo metu tikrai viskas buvo atvira žaizda. 
Nors karjera tarsi puikiausiai sekėsi, as-
meniniame gyvenime buvo labai sunkus 
laikas. Pradėjau galvoti, ką jie daro, ko aš 
nedarau? Supratau, kad meldžiasi, o aš pa-
skutinį kartą meldžiausi būdama dvylikos, 
nes vėliau labai supykau ant Dievo. Galvo-
ju, vis tiek nėra ką veikti, gal ir aš paban-
dysiu pasimelsti. Atsisėdau ant žemės kaip 
visi. Viskas, ką tepasakiau, turbūt buvo o, 
Dieve! – tiesiog nuoširdus atsigręžimas 
į Viešpatį. Ta akimirka buvo ypatinga. Ji 
vadinama Šventosios Dvasios išliejimu ar 
krikštu Šventojoje Dvasioje – tuo metu ti-
krai įvyko labai konkretus susitikimas su 
Dievu. O labiausiai mane perkeitė suvo-
kimas, kad nepaisant to, kokiame sudėtin-
game gyvenimo etape buvau ir kiek daug 
nuodėmių buvau padariusi, Dievas mane 
mylėjo. Supratau, kad jis myli mane tokią, 
kokia esu. Tai perkeitė visą mano gyveni-
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Šv. Jonų bažnyčios gospelo choras prezidentūroje per „Knygų Kalėdas“ 2013 m. 
Kristina – Prezidentei iš kairės
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mą, netgi valią ir protą. Atsiverčiau Šventą-
jį Raštą ir žiūriu: o, pagaliau suprantu, apie 
ką Jėzus kalba! Pasikeitė mano santykis 
su žmonėmis, visos mano priklausomybės 
buvo nuimtos kaip ranka. Aišku, paskui 
dar reikėjo kovoti, išmokti gyventi taip, 
kaip esu pašaukta. Teko patirti ir nemažai 
Viešpaties gydymo, nes mano gyvenimas 
iki atsivertimo nebuvo pats gražiausiais. 

Taigi, buvo labai konkreti diena ir kon-
kretus laikas, kai Vilniaus 
katedroje sutikau Gyvąjį 
Dievą, net galiu parodyti, 
kurioje vietoje tuo metu 
sėdėjau. Bet Dievas per 
gospelo muziką jau seniai 
mane tam rengė. Giedoda-
ma visada žinojau, apie ką 
giedu, ir į tą žinią, kurią 
giesmė nešdavo, sudėdavau 
visą savo esybę, net jeigu 
iki galo ir nesuvokdavau, 
ką reiškia, kad, pvz., Vieš-
pats mane myli, nes tos pa-
tirties tuo metu neturėjau, bet jaučiau, kad 
einu teisinga kryptimi. 

Visi kunigai, kurie stebėjo nemokšišką 
mūsų giedojimą per Mišias, ir dar daugybė 
žmonių už mus meldėsi. Atsivertimas tikrai 
buvo išmelstas tiek mano pačios per visas 
giesmes, kurias giedojau, tiek žmonių, ku-
rie matė mūsų kelią.

– Ačiū už gražų liudijimą apie savo 
dvasinę kelionę, o kaip ją keliavo choras?

– Daugeliui turbūt žinomo choro 
„Sounds in G“ pradžią mes taip pat datuo-
jame pirmosiomis Mišiomis Šv. Jonų baž-
nyčioje. Po kurio laiko pastebėjau, kad kai 
kurie žmonės visai nenori giedoti Mišio-
se. Antra vertus, ateina vis daugiau naujų 
žmonių. Su choru „Sounds in G“ siekėme 
profesionalumo, o ne visi, kurie norėdavo 
giedoti bažnyčioje, tą pajėgdavo, tad natū-
raliai „Sounds in G“ nuėjo savo keliu link 
profesionalios muzikos. 

Po atsivertimo visą vasarą mąsčiau ir 
supratau, kad bažnyčios choras turi būti 

atviras visiems, kad čia negali būti itin 
aukštų muzikinių reikalavimų: jeigu jauni 
žmonės nori giedoti gospelo muziką Mi-
šiose, visus juos ir priimame. Paskelbus 
atranką susirinko per 120 žmonių, susidarė 
du chorai! Aišku, paskui jie nubyrėjo, nes 
kai kurie tikėjosi profesionalaus choro, o 
aš norėjau labiau bendruomenės. Tad nuo 
2009 m. rudens atsirado tai, ką dabar vadi-
name Vilniaus šv. Jonų bažnyčios gospelo 

choru. Aš priimu šitą chorą kaip Viešpaties 
pašaukimą – tai pirmas laiptelis žmonėms 
ateiti į bažnyčią, nes gospelo muzika labai 
traukia jaunimą. Pas mus vieni ateina dėl to, 
kad tiki ir nori giedoti Mišiose, kiti – kad tai 
smagi muzika, dar kiti, kad vakarais turėtų 
ką veikti. Bet per tai, kad prieš kiekvieną 
repeticiją ir po jos mes meldžiamės, kad 
giedame šv. Mišiose, vyksta susitikimai su 
Dievu. Kai kurie atradę Dievą per chorą, 
per muziką, eina į bendruomenes, kur jo 
ieško giliau, ko choras negali pasiūlyti –  
mes gilinamės tiek, kiek leidžia laikas ir 
muzika. Dėl to choras labai keitėsi, per jį 
perėjo labai daug žmonių, bet kai su jais su-
sitinkame, visi labai džiugiai prisimename 
tą laiką.

Mane kartais apimdavo ir abejonės dėl 
choro: bažnyčioje mes netradiciniai, chorų 
bendruomenėje irgi. Bet vienintelis dalykas 
vedė ir tebeveda į priekį – tai tvirtas įsitiki-
nimas, kad choras gali būti kelias atsivers-
ti. Tai mane palaiko ir suteikia vilties. Ir 

Bendruomenëse
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jeigu bus nors vienas žmogus, kuris sutiks  
Dievą per šitą muziką, per choro repeticijas, 
stovyklas, per Mišias ar vidinio gydymo 
pamaldas, kuriose mes irgi giedame, ačiū 
Dievui už tai, ir tada verta tęsti. Jeigu to ne-
matyčiau, tikriausiai kuriuo nors metu jau 
būčiau viską užbaigusi.

– Ar kitose bažnyčiose gospelo muzika 
prigyja?

– Kasmet organizuojame Vilniaus gos-
pelo festivalį. Paskutinis sulaukė daugiau 
negu 600 dalyvių. Gospelas virto tikru 
judėjimu. Tarp dalyvių buvo ir bažnytinių 
chorelių, ir muzikos mokyklų chorų. Su 
mūsų choru esame daug keliavę po Lietuvą. 
Kitų bažnyčių chorai dabar jau žino, kas yra 
gospelo muzika, ir kartais įtraukia vieną kitą 
giesmę į savo šlovinimą. Pamažu gospelo 
muzika plinta. Nei džiazas, kurį studijavau, 
nei kita muzika manyje neaugino tokio sąmo-
ningumo kaip gospelas, nes čia daug giesmių 
giedama pirmuoju asmeniu, pvz., „Aš myliu 
Dievą, jis išgirdo mano maldą, jis pakėlė 
mane kiekvieną kartą, kai parkritau.“ Tad 
giedodama turiu į tai sudėti visą save. Ma-
nau, kiekvienam bažnytiniam chorui svarbu 
giedoti giesmę ne vien dėl to, kad ji graži, o 
kelti klausimą, ką ja norima pasakyti. Būtina 
atsižvelgti į liturgiją, į Dievo žodį. Gospelas 
mane išmokė suprasti, ką giedu, ir tuo tikėti. 

– Koks choro „Sounds in G“ likimas?
– 2010–2011 m. išvažiavau studijuoti 

į Romą, į Emanuelio bendruomenės evan-
gelizacinę mokyklą, nes norėjau labiau pa-
žinti Dievą, kurį įtikėjau. Kai grįžau, galbūt 
mes nelabai radome bendrą kalbą, nes gos-
pelas man tapo šlovinimu, maldos muzika. 
„Sounds in G“ visada buvo muzikinis ko-
lektyvas, tad supratome, kad mūsų atspir-
ties taškai skiriasi, aš pasitraukiau, leidau 
jiems gyvuoti taip, kaip norisi, bet dabar to 
choro nebėra, nes greičiausiai aš buvau tas 
žmogus, kuris juos vienijo. 

Kadangi su Šv. Jonų bažnyčios choru 
profesionalumo nesiekiame, o man vis tiek 
norisi profesionalios veiklos, įkūriau grupę, 
kuri vadinasi „Gospel komanda HARK“. 
Mes, 8 dainininkai ir 6 muzikantai, tiesiog 
koncertuojame. Tačiau tai man irgi yra bū-
das skelbti Dievą, nes savo koncertais mes 
nešame gospelo muziką už bažnyčios ribų. 
Žmonėms, kuriuos sutinkame klubuose ar 
koncertuose, turime progą paaiškinti, kas 
yra gospelo muzika bei apie ką giedame. 
Tai irgi yra proga dalytis tikėjimu, viltimi ir 
džiaugsmu, kurių tiek daug šitoje muziko-
je. O Dievas veikia savo metu, nes pažįsta 
kiekvieną asmenį ir per muziką randa būdą 
prieiti kuo arčiau širdies.

Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Su tokiu devizu (citata iš bendruomenės 
dokumento „Mūsų charizma“) kovo 8 d. 
 Panevėžio vysk. K. Paltaroko gimnazijoje 
vyko Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis su-
važiavimas. Jame dalyvavo per 100 ben-
druomenės narių iš Lietuvos, viešnios iš 
Latvijos KG bendruomenės, Panevėžio 
vyskupas Lionginas Virbalas, SJ, kuni-
gai jėzuitai: Latvijos ir Lietuvos jėzui-
tų provincijolas t. Gintaras Vitkus, LKG 
bendruomenės Bažnyčios asistentas t. Al-
gimantas Gudaitis, t. Mindaugas Malinaus-
kas, taip pat seserys vienuolės, palydinčios 
bendruomenės grupeles.

Susirinkusiuosius pasveikinęs vysk.  
L. Virbalas priminė: „Jūs esate tie, kurie 
gyvenate pasaulyje, esate ta Bažnyčia, kuri 
eina į pasaulį, kuri yra pasaulyje ir jame 
dalijasi savo tikėjimu.“ Vyskupas linkėjo 
būti „misionieriaujančiais mokiniais“, o 
ta misija, kaip savo apaštališkajame para-
ginime Evangelii gaudium sako popiežius 
Pranciškus, yra asmuo – asmeniui: kai 
susitinkama, būnama kartu, dalijamasi. 
„Tame susitikime per Bažnyčią pas mus 
ateina Kristus“, – sakė vyskupas, raginda-
mas džiaugtis savo bendruomene, ją ugdyti 
ir žengti dar vieną žingsnį – eiti link kitų 
žmonių, su kuriais gyvename.

Provincijolas t. G. Vitkus pasidalijo 
įspūdžiais iš Nairobio, kur kartu su t. Algi-
mantu dalyvavo Eugenijaus Markovo, SJ, 
diakono šventimuose, pasidžiaugė, kad kai 
kurie bendruomenės nariai įsitraukė į ligo-
nių sielovadą, taip pat šiais Šeimos metais 
siūlė pasvarstyti, ką bendruomenė galėtų 
nuveikti atsiliepdama į Bažnyčios kvietimą 
stiprinti šeimos bendrystę. „Gal galėtume 

prisidėti prie rengimo šeimai programos 
mokyklose, kad ji sugebėtų parengti bran-
džius vyrus ir žmonas, tėvus ir motinas, o 
vaikai augtų darnioje aplinkoje? – klausė 
provincijolas. – Linkiu, kad šitas suvažia-
vimas būtų kūrybingas, kad išsirinktumėte 
tarnaujančius vadovus, kurie padėtų ben-
druomenei skleistis, kad mūsų visuomenė-
je būtų daugiau vilties, daugiau džiaugsmo, 
daugiau orumo“, – baigdamas sakė jis.

Vėliau suvažiavimo dalyvių laukė rim-
tas darbas. 2010–2014 m. Lietuvos KG 
bendruomenės veiklos ataskaitą pateikė ta-
rybos pirmininkė Kristina Rankelytė. Tarp 
svarbių praeitų metų įvykių paminėtas la-
bai reikšmingas ir džiugus faktas – 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. XVI pasaulinėje asamblėjoje 
Libane Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenė priimta į Pasaulio KG ben-
druomenę. Taip pat pasidžiaugta, kad gru-
pės (vietinės bendruomenės) pajėgia pozity-
viau išgyventi pasikeitimus, kad sustiprėjo 
finansinė atsakomybė, vis daugiau žmonių 
prisiima tarnystes. Beje, praeitų metų gegu-
žės 18 d. Šiluvoje 17 bendruomenės narių 
davė laikinojo įsipareigojimo bendruomenei 
pažadą. Pasak tarybos pirmininkės, ši ben-
druomenė – Dievo darbas. Jos pagrindas –  
Kristus. Bendruomenėje randame draugus 
Viešpatyje. Džiugu, kad ji plečiasi. Po „8 
žingsnių“ programos šiemet į bendruomenę 
Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje įsitraukė 17 
žmonių. „8 žingsnius“ dar keliauja 3 grupės 
(per 20 žmonių) Kaune ir Panevėžyje. Šiuo 
metu bendruomenę sudaro 26 grupės (vieti-
nės bendruomenės), apimančios 217 narių.

Įdėmiai išklausyta Ugdymo koman-
dos veiklos peržvalga, kurią pristatė Aušra 
Bandanskytė ir Virginija Žičkaitė, finansinę 

Tarnauti 
dar labiau – 
ir tik iš meilės
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ataskaitą pateikė Sigutė Martinkevičiūtė.
Visus sujaudino nuoširdūs Liudos Var-

nelienės ir Linos Jakelės liudijimai apie 
dvasinę kelionę bendruomenėje. Liuda 
kalbėjo apie palydėjimo tarnystę, į kurią 
įsitraukė nuo pat pradžių, apie tai, kaip ši 
tarnystė ją ugdė per jos žmogišką ribotu-
mą. „Tad ir kitus drąsinu atsiliepti“, – kvie-
tė Liuda.

Lina Jakelė pasakojo, kaip ligonių sie-
lovada tapo jos darbu ir pašaukimu. „Šir-
dyje jaučiau: štai Viešpats atvedė į tą vietą, 
kur jis turi laiko man, kad aš turėčiau laiko 
kitiems.“ Lina, kuriai savanorystė buvo di-
džiulė dovana, kvietė ir kitus prisidėti prie 
ligonių sielovados. 

LKG bendruomenės Bažnyčios asisten-
tas t. A. Gudaitis dalijosi įžvalgomis apie 
bendruomenės charizmą, kvietė geriau su-
vokti, kas mes iš tikrųjų esame. Charizmos 
šaltiniai yra Dekalogas, Šventasis Raštas ir 
Bažnyčios mokymas. „Taip pat manau, kad 
charizma kyla iš evangelinių patarimų. Juos 
mes dažniau taikome vienuolinio gyvenimo 
atstovams, duodantiems klusnumo, neturto 
ir skaistumo įžadus. Tačiau ir mūsų ben-
druomenės charizmai būdinga evangelinių 
patarimų dvasia. Evangelinis klusnumo pa-
tarimas pasireiškia per bendruomenės struk-
tūrą. Kai ją priimame, paklūstame.“ Kitą – 
neturto – evangelinį patarimą t. Algimantas 

susiejo su „Mūsų charizmoje“ pasikartojan-
čiu žodžiu „paprastumas“: KG bendruome-
nės nariai stengiasi gyventi paprastai. Kal-
bėdamas apie skaistumą, jis priminė, kad 
Pasaulinėje bendruomenės asamblėjoje vėl 
buvo kalbama apie mūsų misiją šeimoje. O 
čia evangelinis skaistumo patarimas labai 
svarbus – savo kūną, kaip Dievo dovaną, iš-
laikyti skaistų tarnaujant Dievui ir kitiems. 

Dar vienas bendruomenės šaltinis – 
Švč. Mergelė Marija. „Nepamirškime, kad 
Marijos sodalicijos buvo bendruomenės 
pirmtakės. O pamatinė mūsų charizmos 
ištaka, žinoma, yra Švč. Trejybė“, – baig-
damas pabrėžė t. Algimantas. 

Po pietų pasiskirstę į 12 grupelių svars-
tėme t. Algimanto pateiktus klausimus: 
kaip aš kitiems pristatyčiau, kas yra Krikš-
čioniškojo gyvenimo bendruomenė? Iš 
kokių šaltinių bendruomenėje daugiausia 
semiuosi stiprybės savo sielai? 

Vėliau visų laukė svarbus ir atsakingas 
momentas – naujos LKG bendruomenės 
tarybos rinkimai. Tarybos pirmininke iš-
rinkta Virginija Žičkaitė, tarybos nariais –  
Liuda Varnelienė, Jūratė Grabytė, Lina Ja-
kelė ir Stasys Truskauskas. 

Suvažiavimas baigtas Panevėžio kated- 
ros kriptoje šv. Mišiomis, kurioms vadova-
vo vysk. L. Virbalas, SJ. 

Violeta Micevičiūtė

Naująją bendruomenės 
tarybą sveikina 
tarnystę baigusi 
pirmininkė Kristina 
Rankelytė. Ramūno 
Janulaičio nuotr.



47

Ið visur

2014 m. kovo 1 d. Nairobyje 
(Kenija) vyko jėzuitų scho-
lastiko Eugenijaus Markovo 
diakonato šventimai. Kartu 
su juo į diakonus įšventinti 
dar 18 jaunuolių: 4 iš jų –  
studentai karmelitai, visi    
kiti – jaunieji jėzuitai iš 
Afrikos, drauge studijuo-
jantys toje pačioje jėzui-
tų Hekimos kolegijoje. 
Šventimai, kuriems vado-
vavo vietos vyskupas Alfre-
das Arapas Rotichas, vyko 
netoli kolegijos esančioje 

Gvadelupės Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje. Juose dalyvavo ir du jė-
zuitų atstovai iš Lietuvos – provincijo-
las t. Gintaras Vitkus ir t. Algimantas 
Gudaitis. Kadangi vietos gyventojai 
įterpia daug giesmių ir liturginių šokių, 
Mišių liturgija Afrikoje vyksta ilgai – 
šventimų Mišios truko beveik 4 valan-

das. Sakydamas pamokslą, vyskupas sugebėjo išjudinti 
visą bažnyčią angliškai giesmei „Aš čia, siųsk mane“. 
Po Mišių didžiulė svečių minia sugužėjo į Hekimos 
kolegijos kiemą vaišių, kuriose savo džiugesį vėl visi 
reiškė temperamentingais šokiais.
 Šiuo metu diakonai praktikuojasi sakyti pamokslus 
vietos jėzuitų bendruomenėse.

T. Algimantas Gudaitis, SJ

 Knyga „Didieji klausimai vaikams“, kurią parengė 
t. Vytautas Sadauskas, SJ, iliustravo Taida Balčiūnaitė, 
o išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba, – tai Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provincijos inicijuojamo projekto 
„Siekiantiems begalybės“ leidinys. Pagrindinis projekto 
tikslas – prisidėti prie mokslo ir tikėjimo dialogo 
puoselėjimo. 
 

Ieškokite jėzuitų gimnazijose, bažnyčiose ir katalikų knygynuose.
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Nusiðypsokime

Kodėl Tu sukūrei tokį pasaulį, kuriame mama 
pravirksta suplyšus pėdkelnėms? Padaryk tą 
gyvenimą paprastesnį. 
Mantas, 2 kl. 
 
Į mūsų klasę atėjo naujokas. Jis toks, na, Tu 
žinai. Galima, visos mano pragyventos dienos 
iki praėjusios savaitės nesiskaitys? 
Gabija, 4 kl. 
 
Norėčiau paprašyti proto savo tėvams, nes jie 
visai manęs nesupranta. 
Alvydas, 3 kl. 
 
Kai manęs dar nebuvo, Tu jau žinojai, kad aš 
būsiu? O negalima buvo negimti? 
Evelina, 2 kl. 
 
Parodyk man paslapčiomis bent vieną angelą. 
Andrius, 3 kl. 
 
Ką reikia padaryti gyvūnėliui, kad galėčiau jį 
pasiimti į rojų? 
Agnė, 4 kl. 
 
Ką pirmiausia padarė Kristus, kai prisikėlė? 
Gedas, 1 kl. 
 
Jei man ką nors skauda, tai reiškia, kad Tu ant 
manęs supykai? 
Austėja, 3 kl. 
 
O Tau yra buvę, kad kas nors atrodo 
simpatiškas, bet jis nė nežiūri į Tavo pusę? 
Indrė, 4 kl. 
 
Ar Tau nenuobodu visada būti teisingam? 
Valdas, 1 kl. 
 
Jei aš papulsiu į pragarą ir Tu mane ten 
pamatysi, tai stovėsi ir ramiai žiūrėsi, kaip iš 
manęs tyčiojasi? 
Lukas, 3 kl. 
 
Kiek šalių Tu aptarnauji? 
Mantas, 3 kl. 

Na, gerai, Viešpatie, mane tėvams atnešė 
gandras, bet iš kur jis mane gavo? 
Erikas, 3 kl. 

Jei tu padarysi pasaulio pabaigą, tai kas tada 
tau melsis? 
Jonas, 4 kl. 
 
Kaip manai, kas skamba graudžiau: 
,,sušelpkite Kristaus vardu“ ar ,,sušelpkite dėl 
Dievo“? 
Tomas, 3 kl. 
 
Kai žvakes bažnyčioje pardavinėja, tai čia 
Tavo verslas? 
Kristė, 2 kl. 
 
Jei mama man nenuperka saldumynų, tai 
todėl, kad Tu jai taip patarinėji? 
Saulius, 3 kl. 
 
Na, gerai, Dieve. Kristus kentėjo dėl žmonių. 
O dėl ko tada kenčia žmonės? 
Živilė, 2 kl. 
 
Pirmieji pradėjo gimdyti vyrai. Prisimeni 
Adomą ir Ievą? Ir kas gi tau taip nepatiko, kad 
visą šitą sunkumą užkrovei moteriai? 
Agnetė, 3 kl. 
 
Biblijoje Tu rašai, kad iš pradžių buvo žodis. 
Koks jis? 
Audra, 1 kl. 
 
Kodėl vargšai prašo išmaldos prie bažnyčios? 
Ar tu registruoji tuos, kurie duoda? 
Domas, 2 kl. 
 
Kas buvo anksčiau – Adomas su Ieva ar 
dinozaurai? 
Rūtelė, 3 kl.

 
Kodėl pavasarį, kai uždegi danguje žvaigždes, 
puti šiltą vėją ir aplink tylutėliai tylu, man kai 
kada norisi verkti? 
Sima, 3 kl.

Susitinkam iki mirties, gerai? 
Justas, 1 kl.

Vaikų laiškai Dievui
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