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Krikščioniška tiesa yra patraukli ir įtikinama, nes ji atsiliepia į 
giliausius žmogiškosios būties poreikius, skelbdama, kad Kristus 
yra kiekvieno žmogaus ir visų žmonių Gelbėtojas. Šis pranešimas  
šiandien galioja taip pat, kaip ir krikščionybės pradžioje, kai vyko 
didžioji Evangelijos misijų plėtra. 

                                                             Popiežius Pranciškus
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Įsibėgėjo pašvęstajam gyvenimui ir jį 
pasirinkusiems asmenims skirtieji metai. 
Sausio 17 d. Kaune įvyko vienuolių sim-
poziumas, atliekami sociologiniai tyrimai, 
leidžiantys suprasti Lietuvos vienuolijų 
ypatumus, atviros vienuolynų dienos, da-
lyvavimas Lietuvos jaunimo dienose, vie-
nuolių mugė Bernardinų sode rugpjūčio 
pabaigoje – tai tik keli pavyzdžiai iš įdo-
mios šiems metams pažymėti sukurtos pro-
gramos. Metai, kurie skirti tam, kad Dievo 
tautos nariai geriau suprastų skirtingas savo 
misijas ir svarbą bendradarbiauti vieniems 
su kitais, kad, Krikšto malone suvienyti, 
drauge su Kristumi galėtų solidariai keliau-
ti į jo Pažado žemę. 

Prisikėlęs iš mirties Jėzus prieš grįž-
damas pas Tėvą pasiuntė savo mokinius 
krikštyti ir skelbti Gerąją Naujieną iki pa-
saulio pakraščių. Dar anksčiau jis konsta-
tavo, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža. 
Tačiau, net ir stingant darbininkų, pirmųjų 
krikščionių nešama Geroji Naujiena greitai 
plito ir keitė pasaulį. Vienas iš pagrindinių 
misijos uždavinių, kuriuos jiems skyrė Jė-
zus – susitaikymo tarnystė: asmens susitai-
kymas su Dievu, skirtingų tautų susitaiky-
mas tarpusavyje, pasaulio – su visa Dievo 
kūrinija. Ar situacija mūsų dienomis kuo 
nors pasikeitė?

Kaip ir pirmieji apaštalai, mes labai 
gerai suvokiame savo ribotumą, mus su-
pančio pasaulio sudėtingumą, o kartais ir 

priešiškumą, matome bauginančio masto 
misiją, rodos, per menką vynuogyno darbi-
ninkų skaičių ir pasaulį, kuriam reikia Ge-
rosios Naujienos. Mes taip pat suvokiame 
ir savo galią: turimus talentus, išteklius, 
viltis ir svajas, mūsų troškimą būti mylinčio 
Dievo liudytojais ir siekį būti viena su Jė-
zumi jo darbuose, taipogi ir jo kančioje bei 
mirtyje, jo jėgoje, kuri geriausiai pasireiš-
kia silpnume (plg. 2 Kor 12, 9). Žinodami, 
kad esame panašioje situacijoje, kurioje 
buvo jis ir jo apaštalai, tikimės, kad mums 
bus suteikta tokia pat ar net didesnė nei 
pirmiesiems apaštalams vilties malonė.

Visi mūsų planai – tai mūsų sprendimai 
ir žingsniai, dideli ir maži, siekiantys tęsti 
misiją derinantis prie dabartinių sąlygų. 
Viešpats mus kviečia būti paprastiems ir 
laisviems, rizikuoti, nugalėti baimę, nu-
simesti nereikalingas naštas, trukdančias 
veržliai judėti pirmyn; galbūt likti ten, kur 
galima tikėtis vaisių, bet pasitraukti iš vie-
tų, kuriose tų vaisių sulaukti nėra vilties. 

Tai Europos jėzuitų strateginio apašta-
linio plano 2015–2020 metams įžanga. Šį 
planą Europos jėzuitai gegužės pradžioje 
pradėjo svarstyti Vienoje, pripažindami, 
kad vykdant savo misiją Europoje būtina 
dar labiau susitelkti, dar labiau palaikyti 
ryšius ir imtis bendros atsakomybės. Pro-
vincijolai broliškai svarstė įvairius svarbius 
klausimus, dalydamiesi ir savo apmąstymų 
bei maldos vaisiais, gilindamiesi į sunkiuo-
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sius nūdienos klausimus, tokius kaip karą 
Sirijoje ir Ukrainoje, kuris neišvengiamai 
paliečia ir jėzuitų gyvenimą, atvirai aptar-
dami sunkumus, su kuriais susiduriame 
kai kuriose srityse, pvz., intelektualiniame 
apaštalavime, taip pat atsiliepiant į šio pa-
saulio iššūkius, tokius kaip sekuliarizacija, 
bei būtinybę palaikyti dialogą su kitomis 
religijomis, ypač islamu. Buvo pripažinta, 
kad svarbu toliau tęsti sutaikinimo tarnys-
tę, gydyti žaizdas, kurias įvairiu laiku vieni 
kitiems padarė patys jėzuitai, artimiausios 
kaimyninės tautos, skirtingos socialinės 
grupės. Strateginį planą planuojama patvir-
tinti 2015 m. spalį. Jis darys įtaką ir provin-
cijų ateinančių metų veiklos krypčiai. 

Ateinantys metai bus susiję su pasi-
rengimu visuotinės Draugijos Generalinei 
kongregacijai, kuri prasidės 2016 m. spalio 
3 d. Romoje ir išrinks naująjį jėzuitų gene-
ralinį vyresnįjį. Būtent naujasis tėvas gene-
rolas turės apibendrinti t. Adolfo Nicoláso 
pradėtą Draugijos struktūrų atnaujinimo 
procesą, paskatinusį viso pasaulio jėzuitus 
mąstyti, kaip geriausia persitvarkyti, kad 
valdymas ir administravimas būtų efek-
tyvesni ir pasitarnautų apaštalinei misijai. 
Šis procesas jau davė vaisių, įvairiuose 

regionuose provincijos susijungė. Aš, kaip 
Lietuvos ir Latvijos provincijos vadovas, 
džiaugiuosi, kad mums pavyko savo ateitį 
susieti su Vokietijos, Šveicarijos ir Austri-
jos jėzuitais, ir tokiam struktūriniam dari-
niui pritarė tėvas generolas. 

Apie tai š. m. balandžio 19–22 d. kal-
bėjomės ir Guopstuose, Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos stovyklavietėje, susirinkę į 
provincijos kongregaciją, kurioje dalyvavo 
17 delegatų. Ne paslaptis, jos darbą lydėjo 
nuojauta, kad tai gali būti paskutinė sava-
rankiškos Lietuvos ir Latvijos provincijos 
kongregacija, ir tai mobilizavo, padėjo dirb-
ti dalykiškai ir broliškai. Dalyviai išrinko 
provincijai atstovaujantį jėzuitą ir, reikalui 
esant, jį pavaduosiantį, vykti į Generalinę 
kongregaciją rinkti naujojo Draugijos ge-
nerolo, atsakė į visiems Draugijos nariams 
pateiktus klausimus dėl mūsų vienuolinio 
ordino svarbiausių veiklos krypčių šiuolai-
kiniame pasaulyje (mums atrodo, kad tai 
ugdymo tarnystė, šv. Ignaco dvasingumo 
sklaida, solidarumas su vargstančiais), pa-
teikė keletą pasiūlymų t. generolui, kvies-
dami dalytis jau sukurtais sielovados me-
todais, kad sekuliarioje visuomenėje būtų 
ugdoma ir stiprinama vilties dorybė.

JĖZAUS DRAUGIJOS STATISTIKA
2015 m. sausio 1 d. pasaulyje buvo 16 740 jėzuitų: 11 986 kunigai, 1 268 broliai, 2 733 scholas-

tikai ir 753 naujokai. Per metus bendras skaičius sumažėjo 254. Tik Afrikos ir Azijos konferencijose 
jėzuitų daugėja, labiausiai mažėja JAV (97) ir Pietų bei Vakarų Europos (atitinkamai 55 ir 41) asisten-
cijos. Tai lemia įstojančiųjų mažėjimas ir pakankamai didelis mirštančiųjų skaičius.

Europos konferencijoje šiuo metu yra 4580 jėzuitų, Centro ir Rytų asistencijoje, kuriai priklauso 
Lietuvos ir Latvijos provincija, – 1577. Rytų Europos asistencija sumažėjo 36, tačiau naujokų skaičius 
padidėjo 20 proc.  

Jauniausios ir „perspektyviausios“ narių amžiumi provincijos yra Vietname (43 naujokai,  
94 scholastikai ir tik 58 kunigai; Vietname daug laukiančių kandidatų, nes naujokynas nepajėgia visų 
norinčių ir tinkamų priimti).  Kitos naujokais pasigirti galinčios provincijos yra Karnataka – 34, Rančis  – 
 32, Madurajus – 25 (visos Indijoje).

Iš viso studijuoja 35,65 proc. Draugijos narių. Daugiausiai besimokančių – Mianmare (100 proc.) 
ir Rytų Timore ( 91 proc), mažiausiai – Belgijos provincijose: 4 ir 6,5 proc. Lietuvos ir Latvijos pro-
vincijoje – 31,43 proc., panašiai kaip kaimynų lenkų ar kroatų. 

Dėl jėzuitų provincijų struktūrų atnaujinimo bei jungimosi proceso mažėja provincijų ir regio-
nų skaičius: provincijų per metus sumažėjo 7, regionų 5. Šiuo metu Draugijoje yra 77 provincijos,  
4 nepriklausomi regionai ir 6 priklausomi regionai. 
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Jėzuitas yra misionierius, pasiųstas į 
visą pasaulį ir į visas veiklos sritis. Univer-
salumas būdingas Jėzaus Draugijai nuo pat 
jos pradžios. Jau pirmąjį jėzuitų būrį suda-
rė įvairių tautų ir kraštų atstovai, kuriems 
rūpėjo atsiliepti į Jėzaus raginimą: „Eikite 
į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai 
kūrinijai“ (Mk 16, 15). Jėzaus Draugijos 
apaštalavimas universalus ta prasme, kad 
jis nėra nukreiptas į atskirą žmonių kla-
sę, bet apima visas žmonių grupes, tautas 
ir vietas. Jėzuitas gali būti pasiųstas į visą 
pasaulį; jo neriboja jokia atskira apašta-
lavimo forma, kaip, pvz., jaunimo krikš-
čioniškas auklėjimas, kultūrinis ar misio-
nieriškas apaštalavimas. Draugija neturi 
savo išskirtinių apaštalavimo darbo barų, 
bet imasi tų, kurie, atsižvelgus į istorines 
aplinkybes, geriausiai prisideda prie Dievo 
garbės ir labiausiai pagelbėja sieloms. Jei 
koks nors darbas, kuris praeityje padėjo 
siekti šio tikslo, dabar nebepadeda, jo turi 
būti atsisakoma ir imamasi kito, kuris šian-
dien pasitarnautų didesnei Dievo garbei ir 
sielų gerovei. 

Universalumas nereiškia atlikti viską 
vienu metu; universalumas reiškia gebėti 
rasti tai, kas svarbiausia, aktualiausia, ar 

prireikus net keisti savo veikimo sritį. Kai 
prieš akis – toks platus galimybių laukas, 
svarbu apsispręsti, ko imtis. Kaip tai da-
ryti, nurodo Jėzaus Draugijos Konstituci-
jos: „Idant svarstant, į kokias vietas siųsti, 
būtų kuo tikslingiau pasirinkta turint prieš 
akis pagrindinę taisyklę – tinkamesnį tar-
navimą Dievui ir svaresnę visuotinę gero-
vę, – atrodo, kad tokiame plačiame mūsų 
Viešpaties Kristaus vynuogyne, jei sąlygos 
yra tos pačios, [...] pasirinktina ta jo dalis, 
kuriai labiau reikia ir dėl kitų darbininkų 
stygiaus, ir tenykščių žmonių suvargimo 
ar paliegimo, ir pavojaus būti amžinai pa-
smerktiems“ (VII d., II sk., nr. 1D).

Šiandien, lygiai taip pat kaip ir praeity-
je, išlieka aktualus jėzuitų gebėjimas rasti 
tą erdvę, kur jie galėtų daugiausia nuveikti. 
Bažnyčią jie praturtina gebėjimu pasiekti 
toliau, giliau ir įvairiau negu veiksmingos, 
bet istoriškai sąlygotos struktūros. Prisime-
nant, kiek yra jėzuitų, pasižymėjusių fizi-
kos, lingvistikos, istorijos, geografijos ir kt. 
srityse, tokios sritys, kaip ekologija, mote-
rų padėtis Bažnyčioje, tuo labiau bendra-
darbiavimas su kitais vykdant savo misiją, 
taip pat nebėra išskirtinės.

Globalizacijos sąlygomis mažėjant jė-

Mûsø istorija

JĖZUITO PROFILIS: 
ISTORIJA 
IR DABARTIS
Pranešimas, skaitytas tarptautinėje konferencijoje Vilniuje 
Jėzaus Draugijos atkūrimo 200 metų sukakčiai paminėti, kuriame keletu 
aspektų pažvelgiama į dvasinį jėzuito profilį, kokio norėjo Jėzaus Draugijos 
įkūrėjas šv. Ignacas Lojola ir kaip jis išlieka aktualus šiandien. II dalis

Vysk. Lionginas Virbalas, SJ



5

zuitų, bet nemažėjant tautų, kurioms jie 
priklauso, skaičiui, lieka iššūkis ir poreikis 
vienytis. Mus vienija plati misija ir tas pats 
idealas, padedantis jausti visumą, bet lei-
džiantis gyventi konkrečioje aplinkoje. Pa-
rafrazuodami šv. Ignacui priskiriamą frazę: 
Non coerceri a maximo, contineri autem a 
minimo, divinum est, galėtume sakyti: „Ne-
apsiriboti ir didžiausiais planais, bet tuo pat 
metu imtis mažiausių darbų – reiškia tikrai 
dalyvauti Dievo kūrybos ir išgelbėjimo už-
mojyje.“ 

Jėzuitas – Jėzaus bičiulis. Krikščioniui 
ne tik išskirtinis, bet vienintelis kelias pas 
Dievą yra Jėzus Kristus, kuris sakė: „Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina 
pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14, 
6). Juolab Jėzaus Draugijai ėjimas tuo „vie-
ninteliu Keliu“ yra esminis. Jėzuitas ne tik 
jaučiasi esąs pasiųstas į pasaulį ir keliauja 
per jį, bet jis eina kartu su Jėzumi ir taip, 
kaip Jis. Galėtume sakyti – įsitvėręs Jėzaus 
rankos. Užtenka pažvelgti į Dvasines pra-
tybas, kuriose apmąstomi Jėzaus gyvenimo 
slėpiniai. Jėzaus gyvenimo įvykiai nėra pa-
prasti istoriniai faktai, tai yra slėpiniai, nes 
apreiškia Tėvą ir teikia išgelbėjimą. Ir tai 
yra krikščionį ugdanti tikrovė.

Šv. Ignacas juos siūlo kontempliuoti, 
bet ne vien gėrintis ar siekiant pažinti pra-
eities dalykus, o trokštant „geriau pažinti 
įsikūnijusį Amžinąjį Žodį, kad geriau jam 
tarnaučiau ir jį sekčiau“ (Dvasinės praty-
bos, 130). Taigi šis pažinimas nėra studijų 
objektas, o apima jausmus, užmezga ar-
timą ryšį su Jėzumi (affectarse – esminis 
žodis Ignaco žodyne). Tai intensyvus dva-
sios ir širdies artimumas Jėzui: pažinti, kad 
mylėtum, mylėti, kad pažintum.

Kokiu Kristumi Ignacas siūlo sekti? 
Visų pirma – neturtingu. Kristaus gimimo 
kontempliacijoje jis kviečia: „Stebėti ir 
svarstyti tai, ką daro, pavyzdžiui, keliauja 
ir vargsta, kad Viešpats gimtų didžiausiame 
skurde ir po daugelio darbų, alkio, troškulio, 
karščio ir šalčio, įžeidimų ir užgaulių mirtų 

ant kryžiaus“ (DP, 116). Taip pat keliaujan-
čiu Kristumi, kuris eina per miestus ir kai-
mus ir ten moko (žr. DP, 91). Bet labiausiai –  
kenčiančiu Kristumi. Kenčiančio Kristaus 
kontempliacijai skiria daugiausia dėmesio, 
kviesdamas žvelgti į „Kristų, mūsų Viešpatį, 
čia pat kybantį ant kryžiaus, ir kalbėtis: jis, 
būdamas Kūrėjas, atėjo, kad taptų žmogu-
mi; amžiną gyvenimą iškeitė į laikui paval-
džią mirtį, kad mirtų dėl mano nuodėmių“ 
(DP, 53).

Mistinė Ignaco patirtis jį labiausiai 
suvienijo su kryžių nešančiu Išganytoju, 
pvz., La Stortos regėjime. Kaip komentavo 
vienas pirmųjų Ignaco bičiulių – Lainezas, 
Ignacas „kalbėjo, kad jam atrodė, jog mato 
Kristų su kryžiumi ant pečių ir amžinąjį 
Tėvą šalia jo, kuris sakė: ʻNoriu, kad pa-
imtum šitą savo tarnu.ʼ Jėzus jį priėmė ir 
tarė: ʻNoriu, kad tu mums tarnautum.ʼ Ka-
dangi dėl to jis tapo labai pamaldus šiam 
švenčiausiam vardui, norėjo, kad bendrija 
vadintųsi „Jėzaus Draugija“ 1. 

Ką reiškia būti Jėzaus bičiuliu XXI am-
žiuje? Kokiu Jėzumi sekame šiandien? Po-
piežius Pranciškus nepaliauja kvietęs sekti 
Jėzumi kaip Dieviškojo gailestingumo tar-
nu, rodančiu kelią pas gailestingąjį Tėvą. 
Sekuliarioje visuomenėje svarbu matyti 
Tėvo valią vykdantį Jėzų, kaip tobulą žmo-
gaus realizaciją, gyvenimo pilnatvę.

Būti su Kristumi ir darbuotis dėl sielų 
išganymo – būtent tai, pasak Ignaco, vyks-
ta Jėzaus įkurtoje Bendrijoje. Jėzuitas yra 
Jėzaus sekėjas Bažnyčioje ir per Bažny-
čią. Jau pats pavadinimas „draugija“ rodo 
bendruomeniškumo reikšmę. Jėzuitai yra 
bičiuliai Viešpatyje, o ne pavieniai kovo-
tojai. Antra, jie veikia Bažnyčioje, plačioje 
Kristaus bičiulių bendruomenėje.

Ignacui rūpėjo Bažnyčios reforma ne 
ją atmetant, o įsiterpiant ir ištaisant kryptį. 
Pavyzdžiui, „kai jam kildavo mintis sto-
ti į vienuolyną, tuoj ateidavo noras stoti į 

1 MI FN II, 133.

Mûsø istorija
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kokį nors pašlijusį ir mažai reformuotą – jei 
jau turėjo stoti į kokį nors vienuolyną, –  
kad jame galėtų daugiau kentėti. Taip pat gal-
vojo, jog galbūt Dievas tuo jiems padėtų“ 2.

Ignaco ir pirmųjų jėzuitų bičiulystės 
ryšys – iš dvasios bendrystės ir noro dar-
buotis dėl Kristaus, dėl Bažnyčios. Tai nėra 
pančiojantis ryšys, o paremiantis petys. 
Bičiulystė nėra savitikslė, kai gera vien bū-
nant kartu, ir nieko daugiau nebereikia. Tai 
bičiulystė Viešpatyje – atleidžiant, išliekant 
gailestingam, pradedant iš naujo, būnant 
silpnam ir per tai galingam.

Ignacas, „Kristaus žmogus“, po atsiver-
timo, Manrezos patirties, kelionės į Jeruza-
lę, gyvenimo Paryžiuje ir Romoje tampa 
„Bažnyčios žmogumi“. Nuo šiol tarnauti 
Kristui galima tarnaujant Bažnyčiai, vado-
vaujamai popiežiaus, o meilė Kristui pasi-
reiškia per meilę Bažnyčiai. „Atmetę bet 
kokį sprendimą, privalome būti pasiruošę 
ir nusiteikę visame kame paklusti tikrajai 
Kristaus, mūsų Viešpaties, Sužadėtinei, t. y.  
mūsų šventajai Motinai hierarchinei Baž-
nyčiai“ (DP, 353).

Katalikas, turintis tikėjimo pajutimą 
(sensus fidei), tiki, kad „Kristų, mūsų Vieš-
patį – Sužadėtinį – ir Bažnyčią – jo suža-
dėtinę – jungia viena ir ta pati Dvasia, mus 
valdanti ir vedanti į mūsų sielų išgelbėjimą, 
nes ta pati Dvasia ir mūsų Viešpats, kuris 
davė Dešimt įsakymų, veda ir valdo mūsų 
šventąją Motiną Bažnyčią“ (DP, 365). 
Ta pati meilė Kristui ir Bažnyčiai, nors ir 
siekianti daugiau, bet saistoma istorinio ri-
2  „Piligrimo pasakojimas. Šv. Ignaco Lojolos 
autobiografija“, Vilnius, 2003, p. 80.

botumo, išlieka ir tada, kai yra žeidžiama 
Bažnyčios netobulumo. 

Bažnytiškumas lieka svarbus autoritetą 
nuvertinančioje visuomenėje. Jėzaus Drau-
gija išlaiko ir skatina ne tik vidinį dvasinį 
polėkį, bet, pati būdama „organizuotas 
kūnas“, nurodo Bažnyčios kaip visuotinio 
„kūno“, į darnią visumą sujungiančio skir-
tingus narius, reikšmę. Įvairias charizmas ir 
veikimo būdus atspindi pirmojo popiežiaus 
jėzuito Pranciškaus ryškus „pastoracišku-
mas“ – gal ir juokaujant, bet kartais jis pa-
vadinamas pasaulio klebonu, nors jėzuitai 
iš esmės nėra parapijų kunigai.

Jėzuitų Williamo A. Barry ir Roberto  
G. Doherty knyga „Kontempliatyvūs veik- 
loje. Jėzuitiškas būdas“ (Vilnius, 2006) pri-
stato ignaciškąjį dvasingumą kaip nuolati-
nę įtampą tarp pasitikėjimo Dievu ir savo 
talentų panaudojimo, maldos ir veiklos, 
draugystės ir misijos, klusnumo ir moky-
mosi iš patirties, įtampą Bažnyčioje tarp 
centro ir periferijos, įtampą naudojantis pa-
saulio gėrybėmis ir laikantis skaistumo. Pa-
skutinis jos skyrius vadinasi „Rasti Dievą 
visur“. Galėtume pridurti: taigi, ir įtampoje.

Įtampa išlieka. Ji yra visur. Tad nenuos-
tabu, kad ir ignaciškajame dvasingume. 
Vertinga ne tai, kad šis dvasingumas apima 
įvairias įtampas, bet kad duoda galimybę 
gyventi, joms netampant dominuojančiu 
veiksniu. Yra įvairių polių, kuriais remiasi 
Jėzaus Draugija, bet svarbiausia lieka tai, 
kas pranoksta visas įtampas ir bandymus 
jas suvienyti – visus pašaukęs Dievas.

KVIEČIAME
Š. m. birželio 27 d. 10 val. 

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčioje – ilgai laukta šventė: 

arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, 
suteiks kunigystės šventimus 

diak. Eugenijui Markovui, SJ.
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1. Asmeninė meilė Jėzui. Mes žinome, 
kas nutiko. Po sužeidimo prie Pamplonos 
Ignacas gydėsi Lojolos pilyje. Būtent čia jis 
ir sutiko Jėzų. Neturėdamas ką veikti, Igna-
cas skaitė knygas „Kristaus gyvenimas“ 
ir „Šventųjų gyvenimai“. Ištisas valandas 
kontempliuodamas Jėzaus Kristaus gyveni-
mo įvykius, jis vis giliau jį pažino, įsimylėjo 
ir užsidegė karštu troškimu jam tarnauti.

Ir mes turime siekti artimiau pažinti 
Kristų. Suprantama, mes daug žinome apie 
Jėzų. Tačiau svarbiausia, kad Jėzų pažintu-
me ir susitiktume asmeniškai. Tik tuomet 
galime jį pamilti. Tik tuomet galime sekti 
Jėzumi savo mintimis, kalba ir veiksmais, 
visada turėdami mintyse slaptą klausimą: 
ką šioje situacijoje darytų Jis?

2. Troškimas ugdyti. Šv. Ignacas buvo 
labai atidus, kad nė vieno nesuklaidintų, 
kad tai, ką sakė ar darė, nepapiktintų kitų. 
Tad jis giliai apmąstydavo viską, ką kalbė-
jo ar darė, o dar kruopščiau apsvarstyda-
vo tai, ką rašė, nes suprato, kad parašytas 
žodis yra ilgalaikis. Jis niekada nekalbėjo 
nieko nereikalingo. Jo kalba visuomet 
buvo apie Dievo dalykus ir skatino dvasi-
nius pokalbius. Pažinojusieji Ignacą sakė: 

jo valgis buvo kuklus, manieros karališ-
kos, o vienintelis tikslas – visus skatinti 
labiau tarnauti Dievui, vis labiau jį šlovinti.

Savo laiškuose ir Draugijos Konstituci-
jose Ignacas pabrėžia, kad reikia duoti ug-
dantį pavyzdį aplinkiniams. Jis žengia dar 
vieną žingsnį, sakydamas, kad žmogus, net 
ir sirgdamas, kai jis labiausiai pasiduoda 
temperamento bei nuotaikų svyravimui, 
vis tiek turi išlikti ugdančiu pavyzdžiu. 
Todėl Ignaco sekėjai nuolatos turi stebėti 
savo kalbos bei veiksmų poveikį ir vis pa-
sitikrinti, ar aplinkinius ugdo, ar piktina.

3. Peržvalga ir refleksija. „Neapmąs-
tytas gyvenimas yra negyventas“, – sakė 
Platonas. Apžvalga šiandien tapo popu-
liaria vadybos procedūra. Korporacijos, 
sporto komandos bei ugdymo institucijos 
dažnai atlieka savo veiklos apžvalgas. Jau 
XVI a. šv. Ignacas pabrėžė peržvalgos 
svarbą ir ragino peržvelgti savo gyvenimą: 
veiksmus, kalbą, mintis, net ir maldą. Perž-
valga mums padeda pažinti, ar suklydome, 
ar padarėme pažangą. Jeigu suklydome, 
turime stengtis klaidą pataisyti, jei pada-
rėme pažangą, toliau remtis ja. Peržvalga 
taip pat padeda pamatyti „Dievo ranką“ 

T. Wesley D’Costa, SJ

Dešimt 
ignaciškųjų bruožų

Štai dešimt bruožų nepaprasto žmogaus, kurio 
šventę liepos 31 dieną mini ne tik jo įkurtos 
Draugijos nariai, bet ir visi, priklausantys Katalikų 
Bažnyčiai bei esantys už jos regimų ribų. Tie, kurie 
žavisi Ignacu Lojola, gali apsvarstyti šiuos bruožus, 
klausdami savęs, kiek mano jų turį patys.

Paminklas šv. Ignacui Lojoloje. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Dvasinis gyvenimas
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savo gyvenime, maloniuose ir nemaloniuo-
se įvykiuose, kaip Dievas nuolatos veikia 
siekdamas gėrio visiems, kurie jį myli.

Savo perpildytoje darbotvarkėje mes 
retai randame laiko peržvalgoms. Tačiau 
tam, kad augtume dvasiniame gyvenime ir 
sutiktume Dievą, nepaprastai svarbu, kad 
peržvalga taptų mūsų kasdiene praktika.

4. Solidarumas su neturtingaisiais.
Nors augo, o vėliau ir gydėsi didikų šeimo-
je, vis dėlto šv. Ignacas pasirinko neturtin-
gą gyvenimą. Neturtą jis laikė vienuolinio 
gyvenimo pagrindu ir mylėjo jį kaip savo 
motiną. Taip jis sekė Jėzumi, neturėjusiu, 
kur galvos priglausti. Jis troško tarnauti ir 
tarnavo patiems neturtingiausiems. Dažnai 
prašydavo išmaldos ir ją išdalydavo varg-
šams. Jis ir jo draugai (kai kurie jų buvo 
vieni labiausiai išsimokslinusių vyrų Eu-
ropoje) studijuodami rasdavo laiko patar-
nauti vargšams ir ligoniams. Todėl Ignaco 
sūnūs ir dukros turi panašiai tarnauti netur-
tingiesiems.

5. Vien Dievą laikyti išsigelbėjimu. 
Šv. Ignacas save vadino piligrimu. Jis daž-
nai leisdavosi į piligrimines keliones be 

maisto ar pinigų, eidamas pėsčiomis, visiš-
kai pasitikėdamas Dievu, pasikliaudamas 
tik patikima jo apvaizda. Leisdamasis į pi-
ligrimines keliones, jis netgi atsisakydavo 
palydovo, kad silpnumo akimirkomis ar iš-
tikus reikalui neprašytų pagalbos savo pa-
lydovo, užuot kreipęsis į Dievą. Jis troško 
tik Dievo kaip savo prieglobsčio.

Mes labai dažnai pasitikime savo gebė-
jimais, supratimu, įtaka, pinigais, pozicija 
ir kitkuo. Tačiau ir mes, kaip Ignacas, tu-
rime išmokti pasitikėti dangiškuoju Tėvu, 
kuris mus labai myli. 

6. Dievą atrasti visuose dalykuose. 
Dvasiniame gyvenime Ignacas subrendo 
tiek, kad gebėjo Dievą atrasti visuose kūri-
niuose. Kūriniją jis laikė Dievo meilės do-
vana ir tikėjo, kad Dievas ir toliau darbuo-
jasi joje dėl kiekvieno iš mūsų. Ar tai būtų 
paukščio sklendimas danguje, ar kirmino 
rangymasis žeme, ar jo sutiktas pažįstamas –  
viskas jo mistinę sielą traukė į Dievą bei Jo 
meilę, apreikštą kiekviename dalyke.

Tai yra malonė, kurios meldžia bet kuris 
dvasines pratybas atliekantis žmogus. Kiek- 
vienas Ignaco sekėjas turėtų prašyti šios 
malonės, šio skiriamojo ignaciškojo dva-

singumo ženklo. Mums 
to reikia, kad būtume tik- 
ri, jog Dievas dalyvauja 
mūsų gyvenime. Jeigu 
patirsime Dievo buvimą 
kūrinijoje, su ja elgsimės 
pagarbiai ir saugosime 
jos grožį bei įvairumą.

7. Atpažinimo me-
nas. Dvasių atpažinimas 
yra didžiausia šv. Ignaco 
dovana Bažnyčiai. Bū-
tent Ignacas paaiškino, 
kaip atskirti įvairias mus 
veikiančias dvasias. Tai 
leidžia mums tapti lais-
viems priimant sprendi-
mus, kad nė vienas mūsų Šv. Ignaco asmeniniai daiktai. T. V. Sadausko, SJ, nuotr.

Dvasinis gyvenimas
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pasirinkimas nekiltų iš egoistinių motyvų 
ar polinkių, bet iš troškimo visada veikti 
pagal Dievo valią.

Ir čia Ignacas sekė Jėzumi, sakiusiu, 
kad jo valgis yra vykdyti Tėvo valią. Igna-
cas buvo pasirengęs savo mintis, atmintį, 
protą ir valią visiškai patikėti Dievui, jam 
atsiduodamas, leisdamas Dievui jį naudo-
ti, kaip senas žmogus naudojasi kelionės 
lazda. 

Mokydamiesi ignaciškojo dvasingumo, 
mokykimės ir dvasias atpažinti. Tačiau ne-
pamirškime, kad Dievo išmintis pranoks-
ta bet kokį mūsų supratimą ir žinojimą, o 
mūsų tikslas yra gyventi Dievo valia.

8. Tantum quantum (tiek – kiek). „Te-
gul žmogus valdo savo gėrybes, bet nebūna 
jų valdomas“, – sakė šv. Ignacas. Tantum 
quantum reiškia: tiek – kiek. Mes gyvena-
me tam, kaip moko Bažnyčia ir daugelis 
šventųjų, pvz., Augustinas, kad pasiektume 
išganymą. Šv. Ignacas tai vadino gyveni-
mo tikslu ir manė, kad visa kita pasaulyje 
skirta padėti mums šį tikslą pasiekti. Taigi 
mes naudojame viską tiek, kiek tai padeda 
pasiekti išganymą.

Būdamas jau nebe jaunas, Ignacas 
ėmėsi studijų ne tam, kad įgyvendintų savo 
asmenines ambicijas ar siekdamas garbės, 
o todėl, kad jautė, jog tai būtina išgany-
mui pasiekti. Visas medžiagines gėrybes, 
parūpintas dosnių geradarių, jis taip pat 
naudojo ne sau, o Dievo tarnystei ir jo šlo-
vinimui. Jei kuri nors iš tų gėrybių būdavo 
paimama, jo tai nejaudino, nes Ignacas ži-
nojo, jog tai tebuvo priemonės, o ne tikslas. 
Tokia nuostata jam suteikė vidinę laisvę.

Todėl ir šv. Ignaco sekėjai niekada nega-
li pamiršti galutinio savo gyvenimo tikslo.

9. Intencijos grynumas. Ignacas dėjo 
didžiules pastangas, kad netaptų tuščiagar-
biškumo „grobiu“, t. y., kad jo neužval-
dytų troškimas būti gerbiamam, tokiam, 
apie kurį gerai kalbama. Šito jis pasiekė 
nuolatos save tirdamas, kad įsitikintų, jog 

visi jo darbai, veiksmai ir intencijos skirtos 
vien tik tarnauti Dievui ir jį šlovinti. Net ir 
toks šventas dalykas kaip malda gali būti 
suterštas negrynų intencijų. Šv. Ignacas 
mums pateikia formulę, padedančią įveikti 
negrynas intencijas: Ad majorem Dei glo-
riam – visa daryk didesnei Dievo garbei, o 
ne savęs išaukštinimui.

Jėzus sako, jog gera mes turime da-
ryti tik dėl Dievo, o ne dėl įvertinimo ar 
liaupsių. Galbūt darome ką nors gera, kad 
būtume viešai pagirti? Labai dažnai mūsų 
gerieji darbai, veikla parapijoje ar net ir 
šio straipsnio rašymas gali kilti iš noro būti 
pastebėtiems ir įvertintiems. Tačiau gryno-
ji intencija siekia vien tik Dievo garbės ir 
kitų gėrio. Mūsų kairė ranka turi nežinoti, 
ką daro dešinė.

10. Magis. Šv. Ignacas buvo neprilygs-
tamai dosnios dvasios. Vidutiniškumas 
jam buvo nepriimtinas. Net ir įprastus 
kasdienius dalykus jis stengėsi atlikti ypač 
gerai, nes viską darė iš didžios meilės Die-
vui. Tarnaudamas amžinajam Karaliui, jis 
stengėsi nuveikti, kiek tik gali. „Ką dar ga-
liu padaryti dėl Kristaus?“ – tai klausimas, 
kuris skatino jį vis daugiau veikti, viską 
kuo geriau atlikti. Viename savo laiškų 
jauniesiems jėzuitams Ignacas rašo, kad 
iš tikrųjų būtų gėda, jei siekiantys pasau-
lio turtų dėl savo tikslų dirbtų su didesniu 
užsidegimu ir uoliau nei mes, siekiantys 
dangiškųjų turtų.

Išvada. Liepos mėnesį rengdamiesi iš-
kilmei didžio šventojo, kurį vadiname savo 
Tėvu, galėtume įvertinti save, kad pamaty-
tume, ar iš tikrųjų esame jo sūnūs ir dukros, 
ar iš tikrųjų turime šiuos Ignaco bruožus, ar 
praktikuojame jo dvasingumą savo kasdie-
niame gyvenime?

JIVAN, 2014 m. liepa
Iš anglų k. išvertė  

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dvasinis gyvenimas
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Visų pirma reikia pažymėti, kad jėzuitų 
grįžimas į teritoriją, iš kurios jie buvo iš-
varyti 1820 m. caro Aleksandro I įsakymu, 
buvo glaudžiai susijęs su plačiu Apaštalų 
Sosto užmoju stiprinti katalikybės pozicijas 
po Pirmojo pasaulinio karo subyrėjusioje 
Rusijos imperijoje. XX a. trečiojo dešim-
tmečio pradžioje, kai geopolitinė situacija 
regione šiek tiek stabilizavosi, Vatikane 
imta aktyviai domėtis, kaip kuo greičiau 
atkurti carinės priespaudos metais pakriku-
sias bažnytines struktūras paribio tarp Va-
karų ir Rytų krikščionybės žemėse, kartu 
galvojant apie tai, kad netolimoje ateityje 
jos gali tapti patogiu placdarmu misijoms 
į bolševikų užvaldytos Rusijos gilumą. 
Tokiame kontekste Apaštalų Sostas, prade-
dant 1921 m. vasara, į Baltijos šalis siuntė 
savotiškas žvalgybines ekspedicijas, pati-
kėdamas jas jėzuitams arba artimai su jais 
susijusiems dvasininkams. Jos tyrė ne tik 
bendrą regiono religinio gyvenimo būklę, 
bet ir zondavo jėzuitų atsikūrimo galimy-
bes. Pirmasis XX a. į Jėzaus Draugiją įsto-
jęs lietuvis t. Benediktas Andruška irgi ra-
gino ordino vadovybę kuo greičiau steigti 
namus Lietuvoje. Įdomu, kad B. Andruška 
1922 m., kai dar dirbo Belgijoje, buvo su-
sitikęs su vėliau pagarsėjusiu jėzuitų dva-
sininku, tuo metu laikytu geriausiu Rusijos 
reikalų žinovu, dr. Micheliu dʼHerbigny. 
Teigiama, kad B. Andruška jam perdavęs 
generolo Włodzimierzo Ledóchowskio pa-

vedimu parengtus pasiūlymus dėl misijų 
Rusijoje projekto. Taigi ir t. B. Andruška 
jėzuitų atsikūrimą Lietuvoje matė plates-
nės vizijos kontekste – kaip būsimos misi-
jos Rusijoje forpostą. 

Beje, atrodo, jis pirmas pasiūlė, kad 
Draugijos atkūrimas Lietuvoje būtų pati-
kėtas vokiečiams, taip siekdamas blokuoti 
Lenkijos jėzuitų rodomą iniciatyvą. Lietu-
vių kunigus, pareiškusius norą tapti jėzui- 
tais, nukreipdamas į Žemutinės (Šiaurės) 
Vokietijos provinciją, jis irgi sąmoningai 
siekė paskatinti vokiečius imtis iniciatyvos 
šia linkme. 1922 m. provincijos vyresniuo-
ju paskirtas Bernhardas Bley pagaliau atsi-
liepė į šį raginimą, turbūt iš dalies ir dėl to, 
kad tai sutapo su provincijos planais plėsti 
savo namų tinklą Rytų Prūsijoje, taip ruo-
šiant dirvą čia įkurti savarankišką provin-
ciją. Antra vertus, būtent šie planai ribojo 
provincijos galimybes darbui Lietuvoje 
skirti daugiau žmogiškųjų ir finansinių iš-
teklių. Be to, B. Bley ir kiti vokiečių jėzui-
tai, atrodo, gana skeptiškai vertino Baltijos 
kraštų kaip apaštalavimo Rusijoje plac-
darmo viziją. Visa tai lėmė, kad 1923 m. 
vidurvasarį vykdyti tokios ambicingos už-
duoties – įkurti jėzuitų Lietuvos misiją – 
buvo atsiųstas tik vienas t. Johanas Kippas. 

Šio dvasininko energija, išmintis ir 
pastangos integruotis į vietos visuomenę 
buvo vienas svarbiausių veiksnių, lėmu-
sių tai, kad kukli pradžia per septyniolika 

Dr. Arūnas Streikus

Tarp Kelno,  
Kauno ir Šiaulių  
Keletas jėzuitų 
istorijos Lietuvoje  
(1923–1949) potėpių

Mûsø istorija
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Mûsø istorija

jo darbo Lietuvoje metų išaugo į norma-
liai funkcionuojančią, gyvybingą ordino 
šaką. Nors aprašant Draugijos istoriją pir-
mojoje Lietuvos Respublikoje dažniausiai 
linksniuojama t. B. Andruškos pavardė, 
jis vadinamas Lietuvos jėzuitų provincijos 
atkūrėju, mano požiūriu, teisingiau būtų 
šiuos nuopelnus priskirti būtent t. J. Kip-
pui. Laikino pobūdžio misijai tampant nor-
maliu organizaciniu vienetu, B. Andruška, 
pagal pradinį sumanymą turėjęs būti Kippo 
dešiniąja ranka, nesugebėjo rasti bendros 
kalbos su misijos vadovu. Pernelyg skyrėsi 
jųdviejų charakteriai, apaštalinės veiklos 
prioritetai, kultūriniai įpročiai. Įskaudintas 
dėl jam skirto antraeilio vaidmens, B. And- 
ruška greit nusišalino nuo provincijos kūri-
mo reikalų. Daugiau dėmesio jis skyrė dės-
tymui Kauno kunigų seminarijoje, spaudai 
(išleido per tris dešimtis apologetinio turi-
nio knygelių, kurį laiką redagavo žurnalą 
„Žvaigždė“), o 1930 m. išvyko į Šiaulius, 
kur rūpinosi naujos rezidencijos kūrimu. 
Komplikuoti jo santykiai su misijos, vė-
liau – viceprovincijos, vadovu atsispindi ir 
jo laiškuose, rašytuose ordino vadovams. 
Juose Kippo atžvilgiu negailėta aštrios, 

dažniausiai nepagrįstos kritikos. Ir tik 1936 
metais, Lietuvos viceprovincijai tapus sa-
varankiška, B. Andruška buvo paskirtas jos 
vyresniuoju.

Asmeninis B. Andruškos ir J. Kippo 
konfliktas iš dalies buvo padarinys bend- 
resnio pobūdžio įtampų, kurias Lietuvoje 
kėlė iš Vokietijos atvykusių jėzuitų repre-
zentuojama apaštalinio veikimo programa. 
Nesigilindami į visas jėzuitų veikimo Lie-
tuvoje iki sovietų okupacijos detales, gana 
išsamiai aprašytas jėzuitų t. Broniaus Kriš-
tanavičiaus, t. Leonardo Jagmino ir kituose 
tekstuose, čia plačiau aptarsime tik keletą 
istoriografijoje iki šiol mažai aktualizuotų 
aspektų. Šie svarstymai daugiausia paremti 
šaltiniais, kuriuos autoriui pavyko aptikti 
Jėzaus Draugijos archyve Romoje ir Vo-
kietijos provincijos archyve Miunchene.  

Pirmas iššūkis, kurį teko įveikti į Lie-
tuvą grįžusiems jėzuitams, buvo vietos 
visuomenėje, ypač liberaliuose jos sluoks-
niuose, vyravusi jiems labai nepalanki 
viešoji opinija. Pats B. Andruška savo 
memuarinio pobūdžio publikacijose yra 
pateikęs daug pavyzdžių, liudijančių, kaip 
keistai XX a. pradžioje žmonės įsivaizdavo  

Gimnazijos pedagogų taryba; viduryje – t. J. Kippas, 
jam iš dešinės – t. J. Paukštys, pirmas iš dešinės – t. B. Andruška. 
Nuotrauka iš albumo „Kauno jėzuitų gimnazija“, 1934 m.
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jėzuitus. Tai, kad svarbiausias vaidmuo at- 
kuriant Draugijos veiklą teko svetimtau-
čiams, žinoma, nebuvo palanki aplinkybė, 
siekiant išsklaidyti visuomenėje gajus anti-
jėzuitiškus prietarus. T. J. Kippas savo die-
noraštyje irgi aprašė ne vieną atvejį, liudi-
jantį, su kokiu įtarimu buvo sutikti pirmieji 
jų žingsniai. Pvz., Lietuvos bankas 1925 m. 
atsisakė duoti paskolą jėzuitų kolegijos sta-
tybai, anot Kippo šaltinių, motyvuodamas 
tuo, kad ,,jos prašytojai yra užsieniečiai, be 
to, nepatikima firma – jėzuitai“. Vis dėlto 
per keletą metų šią nepasitikėjimo sieną, 
rodos, pavyko sugriauti ar bent pramušti. 
Nuotaikų kontrastą užfiksavo ir po aštuone-
rių metų pertraukos Lietuvoje vėl apsilan-
kęs Šiaurės Vokietijos provincijolo padėjė-
jas t. J. B. Drüdingas. Anot jo, 1922 m. jie su 
B. Bley buvo sutikti nepatikliai, turbūt bai-
minantis germanizavimo siekių, o 1930 m. 
jėzuitai jau mėgavosi plačių sluoksnių sim-
patija, įgyta pasiaukojamu darbu. Beje, ne-
mažiau malonų įspūdį jam paliko ir ,,aki-
vaizdus lietuvių siekis puoselėti Vakarų 
kultūrą“: beveik nebematyti rusiškų užrašų 
ant parduotuvių ir įstaigų, arklių tramvajų 
pakeitė automobiliai ir autobusai, medinius 
šaligatvius – plytelėmis grįsti.

Turbūt didžiausia problema, su kuria 
susidūrė į Lietuvą atvykę jėzuitai ir kuriai 
spręsti jie skyrė ypač daug dėmesio, tai, jų 
požiūriu, labai bloga katalikiško vidurinio 
ir aukštojo mokslo būklė. 1925 m. pavasarį 
Apaštalų Sostui adresuotoje Pro memoria, 
prašant finansinės paramos jėzuitų gimna-
zijos plotui padidinti, J. Kippas tvirtino, 
kad šalyje nėra nė vienos tikrai katalikiš-
kos aukštesniosios mokyklos, o ,,visose 
valstybinėse mokyklose daugiau nei pusė 
mokytojų yra socialistai, kurių pagrindinė 
užduotis – kova prieš Bažnyčią ir religi-
ją“. Ne ką geresnės nuomonės jis buvo ir 
apie pagrindinę Lietuvos katalikų aukštojo 
mokslo įstaigą – Vytauto Didžiojo univer-
siteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. 

Nematydami galimybių organizuo-
ti filosofijos ir teologijos studijų vietoje, 
naujokyną baigusius savo kandidatus jė-
zuitai paprastai siuntė į Šv. Ignaco kolegiją 
Valkenburge Nyderlanduose. Gabesnieji 
vėliau žinias gilindavo Insbruko, Liono ar 
Liuveno universitetuose. Tik 1934 m. pra-
džioje vykusiame viceprovincijos konsul-
torių posėdyje visi sutarė, kad Valkenburgo 
kolegija nėra tinkama lietuviams, kuriems 
būtų daug geriau studijuoti filosofiją gim-

Jėzuitų gimnazijos mokiniai ant vienuolyno stogo. Kauno arkivyskupijos muziejaus nuotrauka

Mûsø istorija
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tąja kalba, tačiau trūkstant dėstytojų nu-
spręsta kol kas palūkėti dėl filosofijos kursų 
organizavimo Lietuvoje. Po penkerių metų 
t. B. Andruška vėl mėgino šį klausimą kelti, 
motyvuodamas tuo, kad jau esama pakan-
kamai akademinių pajėgumų ir kad jam vis 
sunkiau gauti vyriausybės leidimą perves-
ti dideles pinigų sumas užsienio mokymo 
įstaigose lietuvių scholastikams išlaikyti. 
Deja, dėl greit prasidėjusio Antrojo pasau-
linio karo ši idėja taip ir liko neįgyvendinta.

Jei aukštesniųjų filosofijos studijų klau-
simą buvo galima atidėti, tai, numatant sa-
varankiškos provincijos steigimą, atskiro 
naujokyno įkūrimas buvo neatidėliotinos 
svarbos reikalas. Tuo ypač susirūpinta, kai 
įsigaliojo 1927 m. rugsėjį pasirašytas Lie-
tuvos Respublikos ir Apaštalų Sosto kon-
kordatas, kurio 10 str. numatė, jog ateityje 
Lietuvoje naujus savo namus laisvai steigti 
galės tik savarankiškas provincijas sukū-
rusios vienuolijos. Beje, Rytų Vokietijos 
provincijos vyresniuoju paskirtas B. Bley 
iš pradžių norėjo naujokyną kurti Šiauliuo-
se. Tokį nusistatymą jis motyvavo ne vien 
tuo, kad Šiauliai tuo metu Lietuvoje buvo 
antras pagal dydį miestas ir turėjo neblo-
gą susisiekimą, bet ir tuo, kad miestui ir 
jo apylinkėms labai reikalinga religinė pa-
galba. Pagal jo viziją prie naujokyno turėjo 
būti įkurtas liaudies misijų centras: ,,Jie abu 
vienas kitą papildytų ir padėtų toliau vysty-
tis, kaip tai mes matome mūsų vokiškuose 
noviciatuose. Tuomet Kaunas ir Šiauliai 
kaip du elipsės centrai galėtų spinduliuoti 
į visą kraštą ir daryti jam religinį poveikį.“ 
Kaip žinia, šiai gražiai vizijai irgi nebuvo 
lemta tapti tikrove – praktiniai sumetimai 
lėmė, kad 1929 m. vasarą naujokynas buvo 
atidarytas buvusiame Pagryžuvio dvare ša-
lia Tytuvėnų.

B. Bley svarstymai apie liaudies misi-
jų centro poreikį irgi galėtų pagrįsti teigi-
nį, kad paprastos liaudies evangelizavimas 
buvo prioritetinis tarpukariu Lietuvoje dir-
busių jėzuitų veiklos laukas (šalia pavyzdi-

nio vidurinio katalikiško švietimo organi-
zavimo). Tiesa, Kaune tėvai jėzuitai buvo 
populiarūs ir tarp inteligentų. Stasys Šal-
kauskis, 1938 m. „Židinyje“ apibendrinda-
mas penkiolika J. Kippo veikimo Lietuvoje 
metų, be kita ko, pažymėjo: ,,Nuo pat pra-
džios, kai 1924 m. Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčia buvo atidaryta tikintiesiems, joje 
buvo pajaustas ypatingas pietetas, ji buvo 
pamėgta inteligentų, ir jų yra plačiai lanko-
ma iki šiolei. Inteligentus čion patraukdavo 
aukštas intelektualinis, moralinis ir religi-
nis tėvų jėzuitų lygis ir, be kita ko, tai, kad 
čia nebuvo primityvių giedojimų, nustoju-
sių savo pirmykščio iškilmingumo ir vir-
tusių neskoningai skaudžiais nekultūringų 
žmonių rėkavimais.“ Vis dėlto atrodo, kad 
jėzuitams daugiau simpatizavo konservaty-
vioji katalikiškos visuomenės dalis. Jauna-
jai katalikų inteligentijos kartai, ateitininki-
jos aktyvui daug artimesnės buvo Vakarų 
šalyse (Prancūzijoje, Vokietijoje) tuo metu 
plitusios modernios katalikiškos kultūros 
apraiškos, neretai besikertančios su Romo-
je dominavusia Bažnyčios samprata. Kaip 
liudija publikuoti šaltiniai, jėzuitų sielova-
dos įrankiai Apaštalų Sosto buvo laikomi  
geriausiu priešnuodžiu tokioms naujoms 
srovėms. 

Dėl to ketvirtajame dešimtmetyje Lie-
tuvoje galima įžvelgti nemažą atotrūkį tarp 
aktyviosios katalikiškos visuomenės dalies 
ir konservatyvią Bažnyčios sampratą gy-
nusių vokiečių jėzuitų. Bene geriausiai tai 
atskleidė skirtingi požiūriai į katalikiškų 
jaunimo organizacijų veiklą. Vokiečių jė-
zuitai nemanė, kad tautininkų režimo už-
drausta ateitininkų veikla katalikams yra 
didelis praradimas, kurio negalėtų kompen-
suoti kitokio tipo jaunimo organizavimosi 
formos, pvz., jėzuitų propaguojami Maldos 
apaštalavimo sąjūdis ar Marijos sodalici-
jos. Kitaip tariant, jėzuitai rėmė tokias ka-
talikų pasauliečių telkimosi formas, kurios 
buvo orientuotos į vidinę, grynai religinę 
jų dalyvių saviugdą ir visiškai atribotos 

Mûsø istorija
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nuo visuomeninio (pilietinio) aktyvizmo. 
Toks modelis buvo visiškai priimtinas ir 
autoritariniam tautininkų režimui, su ku-
riuo provincijos vadovai stengėsi palaikyti 
pragmatiškus santykius. 

Tuometinės lietuviškos katalikiškos 
spaudos kontekste konservatyvumu irgi  
išsiskyrė  jėzuitų redaguojamas mėnraštis 
„Žvaigždė“. Kaip Maldos apaštalavimo 
organas, jis buvo orientuotas į paprastos 
liaudies poreikius ir palaikė tradicines pa-
maldumo formas: Švč. Jėzaus Širdies, Die-
vo Motinos, Eucharistijos garbinimą. Nors 
nunciatūros atstovai šį leidinį labai gyrė, 
o jo prenumeratorių skaičius buvo gauses-
nis nei daugumos kitų katalikiškų leidinių, 
tarp katalikų inteligentijos jis nebuvo po-
puliarus. Katalikiškos intelektualinės kul-
tūros vėliavnešiais Lietuvoje laikyti „Ži-
dinys“, „Naujoji Romuva“, „XX amžius“, 
kurie savo tematiniu spektru ir intelektiniu 
lygiu smarkiai skyrėsi nuo „Žvaigždės“. 

Nors, kaip minėta, Šiauliuose įkurti 
naujokyno ir liaudies misijų centro nepavy-
ko, minties įsikurti Šiauliuose nebuvo atsi-
sakyta. 1930 m. vasarą jėzuitų rezidencijos 
steigti čia atvyko bendros kalbos su J. Kip- 
pu nerandantis B. Andruška. Nors jam 
gana greitai pavyko pastatyti laikiną baž-
nyčią, didesnės bažnyčios pastatyti ir įkur-
ti gimnaziją iki karo pradžios nespėta. Dėl 
to, kaip įprasta, B. Andruška kaltino ir J. 
Kippą. 1934 m. liepos pradžioje pareng-
tame pranešime apie Šiaulių namų veiklą 

jis piktinosi, kad Kaunas neduoda lėšų 
bažnyčios statybai Šiauliuose, o naudoja 
jas nebūtiniems kolegijos puošybos dar-
bams ir kitiems įrenginiams, ypač gyvūnų 
muziejui, kuriam buvo išleista kelios de-
šimtys tūkstančių litų. Anot jo, ,,didelė šių 
lėšų dalis galėjo būti panaudota bažnyčios 
statybai, todėl netenka stebėtis, kai kas 
nors sako, jog vokiečių tėvams beždžio-
nių muziejus yra svarbesnis nei bažnyčia 
Šiauliuose“. 

Likimo ironija arba Dievo pokštu ga-
lima pavadinti tai, kad būtent nebaigta 
Šiaulių rezidencija tapo paskutiniu legaliu 
jėzuitų prieglobsčiu, sovietams 1948 m. 
pradėjus vienuolynų likvidavimą. Mat po 
to, kai jėzuitai buvo išvaryti iš savo namų 
Kaune ir Pagryžuvyje, Šiaulių namai dar 
veikė beveik metus. Jie buvo oficialiai re-
gistruoti kaip ir kelių kitų vienuolijų namai, 
nes, atrodo, kurį laiką dar svarstyta, koks 
turėtų būti galutinis vienuolijų likimas. 
1948 m. rudenį į Šiaulius iš Pagryžuvio 
persikėlė ir t. Jono Danylos vadovaujamas 
naujokynas. Vis dėlto Šiauliuose pratęsti 
legalaus Draugijos egzistavimo nepavyko. 
Jau 1949 m. pavasarį RKRT įgaliotinio 
reikalavimu Šiaulių miesto Vykdomasis 
komitetas atėmė vienuolyno pastatą, nu-
traukė jame gyvenusių kunigų bei brolių 
registraciją ir įsakė per kelias dienas iš-
vykti iš miesto. Paskutiniai broliai jėzuitai 
iš vienuolyno Šiauliuose jėga iškraustyti 
1949 m. birželio pradžioje. 

Pagryžuvio dvaro 
rūmai tarpukariu, 
kai juose veikė 
jėzuitų naujokynas

Mûsø istorija
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Kai ryte keliuosi, pažadu:
kaip muitininkas Zachiejus dalysiu savo uždarbį,
kaip Simonas nešiosiu kitų kryžius,
kaip Veronika šluostysiu išvargusius veidus,
kaip Steponas leisiuosi užmėtomas akmenimis,
kaip Jėzus ant kryžiaus visiems atleisiu,
kaip Pranciškus mylėsiu.

Vakare žiūriu į veidrodį ir matau...
Adomą, kuris ką tik suvalgė vaisių,
Kainą, kuris ką tik nužudė,
Judą, kuris ką tik išdavė,
Petrą, kuris ką tik išsižadėjo,
Pilotą, kuris ką tik nusiplovė rankas,
ir užmiegu ant šlapios nuo ašarų pagalvės.

O naktį ateina Jėzus ir tyliai klausia: 
ar myli Mane?

Konstantino Karašausko nuotr.
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Istorija ir mes

Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje eili-
nei okupacijai besipriešinančioje Lietuvoje 
sovietinė valdžia uždraudė visas vienuoli-
jas. Dauguma jėzuitų, taip pat ir provincijo-
las, pateko į kalėjimus ar lagerius. Išgyve-
nusieji į laisvę išėjo 1955–1956 m. ir grįžo 
dirbti į Lietuvą. Kai kurie iš jų beveik iš 
karto išvyko į misijas pas katalikus, išblaš-
kytus po visą Sovietų Sąjungą, o pirmiau-
sia – pas tūkstančius ištremtųjų į Sibirą ir 
Kazachstaną. 

Taip šeštojo dešimtmečio viduryje Si-
bire drauge su daugeliu kitų dvasininkų 
atsirado penki veiklūs Jėzaus Draugijos 
atstovai: misionierius Rytų apeigų kunigas 
Walteris Cziszekas (1963 m. grįžęs į JAV) ir 
keturi Lietuvos provincijos jėzuitai: t. Jonas 
Paukštys (Jakutijoje), t. Jurgis Smilgevičius 
(Tomske), t. Petras Lygnugaris (Tomsko 
srityje, Krasnojarsko krašte, Jakutijoje, Bu-
riatijoje), t. Antanas Šeškevičius (Altajaus 
krašte). Turint omeny t. Paukščio apsilan-
kymus Uralo bendruomenėse ir kontaktus 
su Tiumenės srities katalikais, galime tvir-
tinti, kad keturi lietuviai jėzuitai sielovados 
patarnavimais stengėsi apimti beveik visą 
Sibiro regioną, išskyrus tas bendruomenes, 
kurios jau turėjo ganytojus iš kunigų trem-
tinių arba kitų vienuolijų misionierius, pvz., 
salezietį Juozą Gustą Krasnojarske. 

Nuo pat savo misijų pradžios lietuviai 
jėzuitai palaikė ryšį su provincijolu t. Jonu 
Danyla, periodiškai jį aplankydavo (maž-

daug kartą per metus) grįždami į Lietuvą. 
Iš laiškų taip pat žinoma apie misionierių 
apsilankymus Vilniaus kurijoje, pvz., 1956  
metais, prašant dokumentų, patvirtinančių 
dvasininko šventimus ir su jais susijusius 
įgaliojimus. Tačiau Lietuvos bažnytinė hie-
rarchija, leisdama dvasininkams misionie-
riams darbuotis Sibire, negalėjo pasirūpin-
ti, kad šio krašto lietuviai katalikai turėtų 
jiems nuolat patarnaujančių kunigų. 

Misijos pobūdis
T. Walteris Cziszekas pirmenybę teikė 

tarnystei graikų apeigų katalikams ir suar-
tėjimui su stačiatikiais, o lietuviai jėzuitai 
visų pirma tarnavo vietiniams ir tremtiniams 
įvairių tautų lotynų apeigų katalikams.  
T. Cziszekas Norilske nuo 1955 iki 1958 m. 
kasdien šventė liturgiją kartu su ukrainie-
čiais graikų apeigų katalikais dvasininkais 
ir vakarais bei laisvu nuo pasaulietinio 
darbo laiku teikė kitus sakramentus. Be 
to, sekmadieniais aukodavo dvejas Mišias 
lotynų apeigomis lenkams ir lietuviams. 
Po 1958 m. Velykų apie tris mėnesius jis 
tarnavo didelei lietuvių bendruomenei 
Krasnojarske, nuolatos lankydavo vokiečių 
bendruomenes priemiestyje. Už tai vietinė 
valdžia jį išsiuntė į Abakaną.

Tėvai Cziszekas ir Smilgevičius pa-
prastai būdavo vienoje vietoje ir tarnavo 
kaip parapijų kunigai, o jų bendrabroliai 
Paukštys, Lygnugaris ir Šeškevičius nuo-

Viktoras Bilotas,
buvęs Krasnoziorskajos parapijos 

Novosibirsko srityje klebonas

Jėzuitai Sibire 
po Antrojo 

pasaulinio karo
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latos keliaudavo iš vienos bendruomenės 
į kitą. T. Paukštys Jakutske sekmadieniais 
aukodavo dvejas ar trejas Mišias ir vykdavo 
į įvairias Jakutijos gyvenvietes, veždamasis 
sulankstomą altorių. Apie, tai, kad jėzuitai 
būtų evangelizavę netikinčius, žinoma ne-
daug, užfiksuota tik keletas atskirų atsiver-
timų į krikščionybę. Iš esmės dokumentai 
liudija aukotas šv. Mišias su pamokslu bei 
didelį skaičių vaikų krikštų, santuokas, iš-
pažintis, Komuniją, sakramentus ligoniams 
ir mirštantiems. T. Petras Lygnugaris taip 
pat itin rūpinosi materialine parama netur-
tingoms šeimoms.

Apie lietuvių jėzuitų veiklos koordina-
vimą liudija jų 1956 m. korespondencija, 
kurioje aptinkame patarimų vieni kitiems, 
rekomendacijų, įspėjimų dėl atsargumo, 
bendruomenių adresus, prašymus, kvieti-
mus bendradarbiauti. Jokių užuominų apie 
kokią nors vieno iš jų viršenybę nėra. Kiek- 
vienas veikė autonomiškai, paklusdamas tik 
vyresniajam Lietuvoje. Apie t. Cziszeką nei 
šituose, nei vėlesniuose laiškuose nemini-
ma, savo ruožtu jis niekada neužsimena apie 
bendrabrolius lietuvius, o tai greičiausiai liu-
dija, kad kontaktų su jais visiškai nebūta. 

Jėzuitai misionieriai Sibire stengėsi 
apimti visus regiono katalikus. Trys mo-
biliausi iš jų – Paukštys, Lygnugaris ir 
Šeškevičius – visiškai atsidėjo kelionėms, 
įveikdami tūkstančius kilometrų, visomis 
įmanomomis transporto priemonėmis lan-
kydami net pačias mažiausias bendruome-

nes ar pavienius tikinčiuosius. Nors tokia 
tarnystė neužtikrino nuolatinio liturginio 
gyvenimo, bet suteikė galimybę dešimtims 
tūkstančių katalikų, išblaškytų didžiulėje 
teritorijoje, nors retkarčiais dalyvauti litur-
gijoje, priimti sakramentus.

Panašiai veikė ir kiti kunigai, nors re-
tai taip ryžtingai ir su tokiu užmoju kaip 
jėzuitai. Be to, jėzuitai ypač rūpinosi Švč. 
Jėzaus Širdies kulto populiarinimu, ką liu-
dija išlikusios laikinųjų sibirietiškų altorių 
nuotraukos.

Ganomieji
Šeštajame dešimtmetyje Sibiro katali-

kai sudarė gana gausų (šimtai tūkstančių), 
po neaprėpiamas platybes išblaškytą, įvai-
riatautį ir įvairių liturginių apeigų žmonių 
būrį, vienijamą to paties tikėjimo ir šv. Petro 
įpėdinio. Nedidelę jų dalį (keletą dešimčių 
tūkstančių) sudarė represijas išgyvenę vie-
tos katalikai, į Sibirą iš vakarinių Rusijos im-
perijos gubernijų atkeltų tremtinių palikuo-
nys. Tačiau dauguma buvo 1939–1952 m. 
deportuoti rytinės Lenkijos, Pabaltijo, Pa-
volgio ir Gruzijos katalikai. Be lotynų ir 
bizantiškų apeigų, Sibire atsidūrė ir armėnų 
bei chaldėjų apeigų krikščionys.

T. Petras Lygnugaris, tarnaudamas visų 
tautybių katalikams – ir tremtiniams, ir vie-
tiniams, – perėjo, prašuoliavo raitas, per-
važiavo, perplaukė ir perskrido daugiau už 
visus bendrabrolius. Kai kurių stačiatikių  

Istorija ir mes

T. J. Paukštys

T. A. Šeškevičius
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prašymu jis teikė sakramentus ir jiems. Ja-
kutijoje t. Paukštys patarnavo įvairių tau-
tybių katalikams, tačiau pirmiausia tremti-
niams iš Lietuvos. Lankydamasis Tomske, 
t. Smilgevičius patarnavo tiek vietiniams, 
tiek kitų tautybių katalikams tremtiniams. 
T. Šeškevičius Altajaus krašte taip pat pa-
tarnavo vietiniams ir įvairių tautybių ka-
talikams tremtiniams, tačiau daugiausia 
vokiečių kilmės katalikams. T. Cziszekas 
laisvu nuo darbo metu patarnavo paleis-
tiems iš lagerių ir nutrėmimo vietų: Rytų 
apeigų ukrainiečių bendruomenei, lenkų, 
lietuvių ir vokiečių lotynų apeigų bendruo-
menėms. Taip pat kai kuriems be ganytojo 
likusiems stačiatikiams.

Tarp Sibiro katalikų buvo daugybė nuo-
širdžiai tikinčių, atsidavusių žmonių, kurie, 
nepaisydami didelės rizikos, padėdavo mi-
sionieriams, užstodavo juos prieš valdžios 
atstovus, suteikdavo pastogę ir maisto. Ta-
čiau būta ir skundusių, pranešusių sovieti-
nei valdžiai apie dvasininkų veiklą.

Ekonominė situacija
Nors transporto bilietai buvo palyginti 

pigūs, dvasininkų išlaidos dažnoms ke-
lionėms susidarydavo nemenkos. Valsty-
binėje įmonėje dirbo tik t. Cziszekas, kiti 
atsidėjo išskirtinai vien sielovadai. Pasak 
t. Lygnugario, jam pavykdavo išgyventi 
iš Mišių stipendijų, kurių gaudavo gana 
daug, tad dalį jų perduodavo vargstantiems 

bendrabroliams Lietuvoje. Be to, t. Petras 
iš kai kurių pasiturinčių šeimų priimdavo 
aukas už krikštą ir santuokas. Jis gyveno 
asketiškai, visiškai atsidavęs tarnystei ir rū-
pindamasis neturtingaisiais. Tai matydami, 
žmonės dosniai jį remdavo. T. Šeškevičius 
dalį sielovadai būtinų lėšų gaudavo iš tikin-
čiųjų aukų už katalikų bendruomenėse pla-
tinamas devocionalijas. Giminės ir bend- 
rabroliai jėzuitai misionieriams siųsda-
vo būtinus reikmenis, knygas, drabužius, 
maisto produktus. 

Santykiai su valdžia
Iki 1958 m. misionieriai Sibire galėjo 

veikti palyginti laisvai. Valdžia uždraudė 
katalikams masinius religinius susirinki-
mus, negrąžino bažnyčių, tačiau nenoromis 
toleravo maldą ir sakramentų šventimą pri-
vačiuose namuose. Daug kas priklausė nuo 
vietos valdžios ir įgaliotinio religiniams 
reikalams. Pvz., Jakutijoje jie buvo gana 
palankūs katalikams. T. Paukščiui valdžia 
netgi padėjo parengti dokumentus bažny-
čios statybai ir vienuose kultūros namuose 
leido aukoti Mišias.

Eilinė antireliginė kampanija, pradėta 
Maskvoje 1957 m., ilgainiui pasiekė ir Si-
birą. Daugelis dvasininkų buvo areštuoti 
pakartotinai arba priversti išvykti, tarp jų ir 
jėzuitai. Apie kai kuriuos vietos ar centri-
nėje spaudoje sukurpta žeminančių satyri-
nių straipsnių. 1958 m. rudenį priverstinai 
į Lietuvą, lydimas juodinančių straipsnių 
laikraštyje „Sovietskaja Rosija“, turėjo 
grįžti t. Paukštys. Religijos reikalų įgalioti-
nio spaudžiamas, t. Smilgevičius išvyko iš 
Tomsko dar 1957 m. ir tarnavo Kazachijo-
je, Kustanajuje, bet ir iš ten 1959 m. jį iš-
varė su žiniasklaidos riksmais. T. Cziszekas 
1958 m. buvo perkeltas į Abakaną, kur jam 
griežčiausiai uždraudė dirbti sielovadoje. 
Tais pačiais 1958 m. t. Šeškevičių išvarė iš 
Slavgorodo miesto Sibire ir apgyvendino 
Kirgizijoje. Tačiau jis periodiškai slapta lan-
kydavo Altajaus katalikų bendruomenes.

T. P. Lygnugaris

Istorija ir mes
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Tik t. Lygnugaris, taip pat apjuodintas 
laikraščiuose ir radijo laidose, 1958 m. liko 
gyventi ir tarnauti Sibire, daugiausia Kras-
nojarsko krašte. Slaptosios tarnybos jį areš-
tavo Volturijoje, gąsdino, draudė dirbti su 
žmonėmis; paleistas iš arešto, jis persikėlė 
į kitą taigos gyvenvietę ir vėl tarnavo ka-
talikams, slapta lankydamas nesuskaičiuo-
jamas katalikų bendruomenes, likusias be 
kunigų Tomsko srityje, Krasnojarsko kraš-
te ir Irkutsko srityje, Buriatijoje. Ketveri 
metai rizikos, slapstymosi, areštų, gąsdini-
mų, patyčių, pabėgimų, bemiegių naktų ir 
ligų, bet ir džiaugsmas gyvenant savo pa-
šaukimu, patiriant persekiojimus už Kristų.

T. Lygnugarį areštavo 1962 m. lapkritį 
ir teisė Taišete; paskirta bausmė – penke-
ri metai tremties į Železnogorską Irkutsko 

srityje. Tik 1970 m. sunkiai sergantį misi-
onierių paleido į laisvę ir iš karto išsiuntė į 
Lietuvą, uždraudę grįžti į Sibirą. Iki šian-
dien daugelis Sibiro katalikų saugo pa-
veikslėlius, liudijančius apie priimtą krikš-
tą, su lotyniškais t. Lygnugario užrašais.

Kitas atkaklus misionierius t. Antanas 
Šeškevičius buvo areštuotas ir pristatytas į 
teismą Vilniuje 1963 m. balandžio mėnesį. 
Nuteistas septyneriems metams laisvės atė-
mimo, kalėjimuose ir lageriuose jis išbuvo 
iki 1968 m., o 1970 m. vėl buvo nuteistas 
už vaikų katekizaciją.

Tik vienam jėzuitui, t. Albinui Dumb- 
liauskui, kuris 1961 m. rudenį, per atos-
togas, ėmėsi talkinti t. Lygnugariui, pa-
vyko tęsti nuolatines keliones į katalikų 
bendruomenes Vorkutoje, Krasnojarske, 
Novosibirske, Irkutske, Omske, Tomske, 
Frunzėje, Taškente ir daugelyje kitų Sibiro 
bei Vidurinės Azijos vietovių. Čia apašta-
laudamas t. Albinas parengė per dešimtį 
būsimųjų kunigų, kurie studijuoti vykdavo 
į Rygos kunigų seminariją. Kai kurioms Si-
biro katalikų bendruomenėms patarnavo ir 
redemptoristai iš Prokolevsko, dvasininkai 
iš Kirgizijos ir Kazachstano, tačiau nuola-
tinę tarnystę Sibiro katalikams pavyko at-
gaivinti tik dešimtajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje.

Iš rusų kalbos išvertė  
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

T. A. Šeškevičius su vokiečių 
katalikėmis Kante 1959 m.

T. A. Dumbliauskas pas popiežių Joną Paulių II 
1988 m.

Istorija ir mes
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Pašaukimą kunigystei man davė tarybi-
nė mokykla. Kai dar mokiausi aštuonmetėje, 
du kartus per savaitę vykdavo antireliginės 
valandėlės. Jose nuolat su mokytojais ginči-
jausi, nė vienos ramiai jie pravesti neįsteng-
davo. Pionierių vadovė norėjo, kad tapčiau 
pionieriumi, bet aš kategoriškai atsisakiau. 
Bandė kaklaraištį per prievartą užrišti, laikė 
suspaudusi mane tarp kojų, o du mokiniai – 
už rankų. Aš susirietęs nesidaviau, o kai stai-
ga išsitiesiau, sudaviau galva mokytojai ir ji 
nugriuvo ant suolo. Nutvėrusi už ausies nu-
vedė pas direktorių, skundėsi, kad ją mušiau, 
bet kai papasakojau, kaip mane prievartavo, 
paliko ramybėje. Ir tai vyko šeštoje klasėje! 

Kartą klasės auklėtoja, išvadinusi mane 
klapčiuku, liepė vietoj kryžiaus pabučiuoti 
durų rankeną. Sakau, neturėjau nė minties 
juo tapti, bet dabar už poros savaičių tikrai 
būsiu prie altoriaus. Iš principo taip ir pa-
dariau. Jie bandė mane palaužti, o aš savo 
užsispyrimu su mokykla kovojau. Už tai, 
kad atsisakiau parašyti antireliginį straipsnį 
į mokyklos sienlaikraštį ir dar susibariau su 
direktoriumi, pašalino iš mokyklos. Po dvie-
jų dienų tėvai gavo raštą iš policijos, kad tu-
riu grįžti į mokyklą, o jie – atvykti aiškintis 
dėl mano elgesio. Susirinkę mokytojai tarė-
si, ką daryti su manimi. Galiausiai nuspren-

dė, kad nebevers lankyti antireliginių pamo-
kų ir filmų, o aš turėsiu tylėti, kai į mokyklą 
atvažiuos rajono inspektoriai. Į komjaunimą 
stoti manęs nė neragino, nors mokykloje bu-
vau labai aktyvus – šokau tautinius šokius, 
vaidinau teatre, grojau akordeonu, gražiai 
piešiau ir apipavidalindavau sienlaikraštį.

Pradėjęs tarnauti Mišioms, jau nuo šeš- 
tos klasės maniau, kad būsiu kunigas. Kai 
padaviau pareiškimą į seminariją, žinoma, 

Gerą pavyzdį rodyt, 
melstis ir laikytis 

savo pažiūrų
Tokiais principais visą gyvenimą nuosekliai vadovau-
jasi t. Kazimieras Žilys, SJ, jau daugiau kaip 30 metų 
dirbantis Baltarusijoje. Nors formaliai Lietuvos jėzui- 
tų provincijai jis nebepriklauso, džiaugiamės su šia 
įdomia asmenybe galėdami supažindinti mūsų žurna-
lo skaitytojus, nes jo gyvenimas, per šių metų šv. Ka-
zimiero šventę pasiekęs gražią septyniasdešimtmečio 
sukaktį, taip pat yra Lietuvos jėzuitų istorijos dalis.

Seminarijoje...

T. V. Šimkūno nuotr.
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mane išsikvietė saugumas. Sakau, mokyk- 
la dėl to kalta – kaip auklėjo, toks ir esu. 
Nuolat mane ūdijo, norėjo nuvaryti nuo alto-
riaus, tai ir sugalvojau, kad geriausia kunigu 
būti ir Dievui tarnauti. Ta kova mokykloje 
mane užgrūdino ir atkakliu padarė.

Seminarijoje kai kurie draugai buvo 
slapti jėzuitai. Kartą Algis Baniulis mane 
pakvietė į rekolekcijas, kurias vedė kun. Si-
gitas Tamkevičius, irgi slaptas jėzuitas. Ten 
pradėjau galvoti, kad ir man vertėtų tapti jė-
zuitu. Man patiko jų veikimo būdas, tai, kad 
jėzuitai buvo gerai organizuoti, rekolekcijas 
rengdavo, rimtai kovojo prieš sovietų val-
džią. Žinojau, kad padeda „Kroniką“ leisti. 
Aš kunigystės siekiau dėl to, kad norėjau 
Dievui tarnauti ir prieš bolševikus kovoti. 
Supratau, kad tai daryti su jėzuitais man bus 
geriausia. Pradėjau važinėti pas provincijolą 
t. Joną Danylą į Bijutiškį, vasarą, dar būda-
mas klierikas, pas t. Pranciškų Masilionį at-
likau 30 dienų rekolekcijas. Kai baigiau se-
minariją, niekas nežinojo, kad esu jėzuitas, 
tik vyskupas Vincentas Sladkevičius, davęs 
leidimą stoti į Draugiją. 1973 m. balandžio 
17 d. gavau kunigystės šventimus, o gruo-
džio mėnesį t. J. Danylai daviau įžadus po 
naujokyno.

Iš pradžių dirbau Jiezne vikaru, ir tada 
jau prasidėjo kova su rajono valdžia. Kai 
mane paskyrė į Daugus vikaru, klapčiuko 
bažnyčioje nė vieno nebuvo jau daugiau 
kaip 25 metus. Klebonas iškart įspėjo, kad 
nedrįsčiau traukti vaikų prie altoriaus. Ta-
čiau kai jį perkėlė dirbti į kuriją, jau tą patį 
vakarą buvo 25 klapčiukai, mano slaptai 
paruošti! Valdžia, žinoma, užsiuto, iškvietė 
į Alytaus rajono Vykdomąjį, išvadino ultra-
nacionalistu, ekstremistu. Mane toks pyktis 
paėmė, kad kabinete sėdėjusiam atsakingam 
Vykdomojo komiteto darbuotojui kumščius 
po nosim pakišęs pakėliau jo galvą. Kiti bu-
vusieji kabinete tik žiūrėjo, kas vyksta. Po 
4 dienų iškėlė į Alytų, kad galėtų mane ste-
bėti. Ten irgi vaikų bažnyčioje nebuvo, tad 
su klebonu subūrėm patarnautojus, vaikų 
chorą organizavom, jaunimo procesijas. Kai 
Dauguose dirbau, net vyskupijos valdytojas 
buvo išsikvietęs ir liepė klapčiukus nuvaryt 
nuo altoriaus, nes Vilniaus valdžia už tai jį 
barė. Sakau, kunigu tapau ne tam, kad iš-
varyčiau vaikus, o kad kuo daugiau jų baž-
nyčioje būtų. Dėl to daugiau manęs į kuriją 
nekvieskit, šiuo atveju aš jūsų neklausysiu, 
darysiu, kaip man sąžinė liepia. Kai grįžo iš 
tremties vyskupas Sladkevičius, tokių daly-
kų iš mūsų jau niekas nebereikalavo. 

Iš Alytaus mane perkėlė klebonu į Perlo-
ją. Paskui trejiems metams išvykau į Ukrai-
ną, kur labai trūko kunigų. Ištrūkau sunkiai, 
daug prašymų rašiau, kad iš čia išleistų ir 
Vinicoj priimtų. Įsivaizduokit, mieste 300 
tūkst. gyventojų, o kunigas tik retkarčiais 
atvažiuoja! Kita parapija – už 120 km. Pas 
žmones važiuodavau 300–400 km. Kartais 
tekdavo aplankyti ir po 50 ligonių per vieną 
išvyką. Tačiau ten irgi prasidėjo konfliktai su 
valdžia. Iš dalies ir aš dėl to kaltas, elgiausi 
per drąsiai, įžūliai. Religijos reikalų įgalio-
tinis po 3 savaičių pradėjus dirbti Vinicoje 
paklausė, koks skirtumas tarp Ukrainos ir 
Lietuvos? Aš atsakiau, kad Lietuva – tai ne 
Sovietų Sąjunga, nes čia kunigas per pa-
mokslą Brežnevą gali išvadinti arklio snu-
kiu arba okupantams liepti nešdintis lauk, ... ir kunigystės pradžioje
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nes taip Dauguose per pamokslą 1975 m. ir 
pasakiau. Tokie buvo mano kovos metodai. 
Alytuje saugumiečiams sakydavau, kad nei 
kariuomenės, nei tankų neturiu, bet jeigu jūs 
kabinėsitės, neleist normaliai dirbti, koliosiu 
pamoksluose, kaip tik galėsiu. Per pamoks-
lą Dauguose atvirai išklojau žmonėms, kad 
saugumas grasina mane užmušti, po mašina 
pakišti, nuskandinti Nemune. Sakau, jeigu 
man kas atsitiks, žinosit, kas kaltas. Vini-
coje įgaliotinis, žinoma, tuo nepatikėjo, ir 
Ukrainos saugumas atsisiuntė mano bylą iš 
Lietuvos. Išsikvietę parodė, kokia ji stora, 
ir pasakė, kad su tokia praeitimi čia dirb-
ti nebegalėsiu. Liepė arba grįžti į Lietuvą, 
arba pasiūlė vykti dirbti į Tbilisį, žadėjo net 
bilietą nupirkti, bet aš nesutikau. Dar dve-
jus metus kovojau, bet teko pasitraukti. Be 
reikalo taip aštriai elgiausi, būčiau galėjęs 
ilgiau darbuotis, nors valdžia ir taip ilgai 
mane Ukrainoje toleravo.

Grįžęs į Lietuvą pusę metų be registra-
cijos dirbau vikaru Alytuje, vėliau paskyrė 
į Nedzingę. Po metų, 1983-aisiais, išvažia-
vau dirbti į Baltarusiją. Vyskupas nenorė-
jo išleisti, nes ir čia buvau reikalingas, bet 
žinojau, kad ten žmonės be kunigo dar la-
biau vargsta. Kai iš Baltarusijos atvažiavo 
delegacija, sakau, po Mišių katedroje pulkit 
vyskupui po kojų. Laikykit jas apkabinę, kol 
pažadės mane išleisti. Jie taip ir padarė... 

Baltarusijoje dirbau Induros parapijoje, 
Didžiuosiuose Esmontuose, Zanevičių para-
pijoje, Didžiojoje Brestovicoje ir Mažojoje 
Brestovicoje. Čia teko atstatyti bažnyčią, 
nes buvo likę vieni griuvėsiai. Ilgiausiai –  
17,5 metų – dirbau Induroje. Čia aš pradė-
jau ministrantus burti, skambinti varpais, 
ko nebuvo galima daryti, rengti procesijas. 
Jau nuo pat pradžių ėmiau važinėti į kapi-
nes net už Valkavisko, neprašydamas leidi-
mo. Jau po metų pirmą kartą viešai Pirmąją 
Komuniją priėmė daugiau kaip 100 vaikų –  
iškilmingai, su procesija į bažnyčią įėjom. 
Nematyti negirdėti dalykai tai buvo! Be to, 
jau trečią savaitę atvykęs į Indurą per pa-

mokslą pasakiau: kas esat komjaunuoliai 
ar komunistai ir norit susituokti ar vaikus 
pakrikštyti, kreipkitės į mane – kiti kunigai 
bijo, o aš su jus sutuoksiu, pakrikštysiu ir 
bažnyčios knygose neregistruosiu, kad val-
džia nesužinotų. Gausit tik dokumentą į ran-
kas. Taip ir dariau. Per metus būdavo apie 
120 santuokų, krikštų – dar daugiau. Žmo-
nės važiavo iš visų pusių. Valdžia, aišku, 
siuto. Įgaliotinis išsikvietęs klausia: krikšti-
ji? Krikštiju, sakau. Šliūbą duodi? Duodu. Į 
knygas rašai? Nerašau. Kokią teisę turi taip 
daryti?! Sakau, aš su jumis sutarties nesu 
sudaręs, kad skųsiu, kas ima šliūbą ar vai-
kus krikštija. Jeigu neleisit bažnyčioj tuokti, 
į mišką nusivešiu ar pas ką nors bute vis tiek 
sutuoksiu arba pakrikštysiu. 

Jau pirmaisiais metais valdžia pradėjo 
regzti planą, kaip manimi atsikratyti. Gruo-
džio mėnesį iš Maskvos atvykęs Religijos 
reikalų įgaliotinis priekaištavo, kad su reak-
cingais kunigais bendrauju, į Lietuvą nuolat 
važinėju, esu nedrausmingas, tad Baltarusi-
jos valdžia prašo mane iš čia atšaukti. Pa-
siūlė man vykti į Dušanbė dirbti su vokiečių 
katalikais, kad iš taip toli aš nebegalėčiau 
ryšių su Lietuva palaikyti. Na, jau ne, sakau, 
iš Ukrainos mane išvarė, iš Baltarusijos tik-
tai karste išvešit. Ilgainiui ir kiti kunigai įsi-
drąsino, kai pamatė, kad valdžia man nieko 
negali padaryti. Bet, žinoma, bandė. Iš pra-
džių šunį nunuodijo. Man neramu pasidarė, 
naktį kirvį šalia pasidėjau. Girdžiu, klebena 
langą, nori atidaryti. Pamačiau du vyrus. 
Vienas ranką pro langą įkišo, bet, galvoju, 
tegul kiša galvą, tada tikrai kirsiu. Jis, pro-
žektoriumi pašvietęs, mane su kirviu stovint 
pamatė ir abu pabėgo. O policijos įgaliotinis 
tik už dienos atvažiavo ir pradėjo juokauti, 
kad jie gal arbatos su manimi norėjo išgerti 
ar parūkyti. Piktai atsakiau, kad jeigu jis to-
kiu būdu lįstų pro langą, ir jam kirvį į galvą 
įvaryčiau – tam yra durys.

Sekmadienį per Mišias iš sakyklos viską 
išklojau. Pirmiausia, kad šuva nunuodytas 
(veterinaras melavo, kad žiurknuodžiais, 
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bet vienas katalikas iš jų tarnybos dekanui 
pasakė, kad jie supratimo neturi, kokie čia 
nuodai, tik kad labai stiprūs ir kad tokių 
gali turėti kariuomenė arba saugumas), taip 
pat papasakojau, kaip naktį norėjau vienam 
saugumiečiui kirvį į galvą įvaryt, bet Dievas 
neleido. Visa bažnyčia klykė iš juoko, o val-
džia tylomis nuleido. Dar keletą kartų naktį 
važiuojant bandė avarijas išprovokuoti įvai-
riais būdais, sykį parapijiečiams net buvo 
pranešta, kad jų kunigas pateko į autoavariją 
ir žuvo. Grįžęs žmones radau bažnyčioje su-
sirinkusius beašarojant.

Kai atsidūriau Baltarusijoje, niekam 
negalėjau pasakyti, kad esu jėzuitas. Likau 
Lietuvos provincijoje, ryšius su jėzuitais 
nuolat palaikiau, važinėjau pas provincijolą, 
kasmet dalyvaudavau rekolekcijose Lietu-
voje. Terciatą atlikau Lenkijoje, siuntė mane 
jau iš Induros. 1992 m. buvau priskirtas Ru-
sijos jėzuitų regionui. Tuomet studijavau 
JAV, manęs niekas ir neklausė, kur norėčiau 
būti. Dabar provincijolas pas mane kartą per 
metus atvyksta iš Maskvos, rekolekcijų va-
žiuoju kas antri metai, buvau Novosibirske, 
paskutinius du kartus – Chmelnickyje.

Dar klierikas būdamas pradėjau rūpintis 
katekizmų ir maldaknygių leidimu. Mano 
pusbrolis dirbo spaustuvėje, vėliau kitų pa-
žįstamų atsirado. Įstojęs pas jėzuitus, ir to-
liau buvau įpareigotas tuo rūpintis. Per visą 
sovietinį laikotarpį esu išleidęs apie 100 
tūkst. katekizmų lietuvių, rusų ir ukrainie-

čių kalbomis ir per 30 tūkst. maldaknygių 
lietuvių, lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis. 
Vežiau tuos leidinius į Latviją, Ukrainą, Bal-
tarusiją. Kartą gabenant 2 tūkst. katekizmų 
į Ukrainą Prienuose mane pagavo. Buvo 
vakaras, saugumas jau nedirbo, per naktį 
likau su policijos kapitonu. Pasikalbėjome, 
jis tuos katekizmus į savo mašiną susikrovė, 
man paliko gal 30. Ryte saugumas mane iš-
krėtė ir paleido. Vėliau tas kapitonas pasivi-
jo pakeliui į Alytų. Katekizmus atidavė, aš 
jam gerai sumokėjau – abu patenkinti likom. 
Kitą kartą vieną klieriką buvo pagavę, ir pas 
mane kratą padarė. Bet juk kunigui malda-
knygių neuždrausta laikyti – ką jie man pa-
darys... Patardė ir paleido. 

Vėliau, jau dirbdamas Baltarusijoje, nu-
sipirkau televizorių, videomagnetofoną ir 
filmavimo kamerą, pradėjau filmuoti įvai-
rius bažnytinius renginius, atlaidus, jubilie-
jus. Medžiagą per kunigus lenkus perduo-
davome į Vatikaną. Didelis skandalas buvo, 
kai ten pateko filmuota medžiaga apie lai-
dotuves Logyšino parapijoje, Pinsko rajone. 
O kartą, kai sovietai bandė įrodyti, jog pas 
mus neva bažnyčią mažai kas belanko, paro-
dė mano nufilmuotą vieno kunigo jubiliejų 
sausakimšoje bažnyčioje Lydoje. Va, sako, 
žiūrėkit dokumentinę medžiagą. Žinoma, 

Su arkivyskupu
T. Kondrusevičiumi Dalase, JAV

Filmavimo kamera – 
neatsiejama kelionių dalis
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buvau kaltinamas, kad tarnauju užsienio 
propagandai, bet nesugebėjo įrodyti, kad 
būtent aš perdaviau.

Susipažinau su tais, kurie slapta gauda-
vo religinio turinio filmų. Juos daugiausia 
atveždavo iš Maskvos, slaptų jų dauginimo 
centrų. Pradėjau filmus rodyti bažnyčioje po 
Mišių. Buvo didelė naujovė, sutraukdavusi 
daug žmonių – juk neturėjome nei interneto, 
nei palydovinės televizijos. Ir kiti kunigai 
tuos filmus imdavo. Valdžia religinių filmų 
rodyti nedraudė, svarbu, kad ne antitary-
biniai. Matyt, dėl šio mano pomėgio arki-
vysk. Tadas Kondrusevičius 1992 m. mane 
išsiuntė į Dalasą mokytis rengti katalikiškų 
televizijos laidų. JAV praleidau metus ir 8 
mėnesius. Ten buvo nupirkta ir visa tele-
vizijos įranga, bet Gardine kurija neturėjo 
patalpų, tad pradžioje laidas rengėme Indu-
roje. Pirmieji keturi mano bendradarbiai –  
iš tos parapijos. 2000 m. įrengus kuriją, ir 
aš buvau perkeltas. Dabar esu Gardino ka-
lėjimo kapelionas, už 150 km yra lageris 
prasikaltusiems alkoholikams, pas juos irgi 
važinėju kartą per savaitę. Stokojantiems, 
ypač paaugliams, galiu atnešti maisto, jų 
sąskaiton padėti pinigų, kad nusipirktų, ko 
reikia. Šiaip aš lankau sunkiausius kalinius, 
kurie jau daug metų ir ne pirmą kartą sėdi. 

Žmonės vertina tai, kad juos remiu, labiau 
nori su manimi susitikti, o aš gaunu progą 
jiems padėti ir moraliai. Kiti kunigai mano, 
kad kalėjime ar lageryje su alkoholikais 
dirbti nėra prasmės. Bet tokiu atveju apskri-
tai nėra prasmės kunigu būti! Aš manau, kad 
privalome daryti, ką galime, kitkuo Dievas 
pasirūpins. 

Nuo seno aptarnauju ir lietuvius. Tiesa, 
jų bendruomenė nedidelė, gal 80 žmonių, su 
mišrių šeimų nariais bus gal apie 120. Tele-
vizija dabar jau nebesirūpinu, tai daro kiti. 
Rengia 2 katalikiškas laidas po 25 min. per 
mėnesį, kurios transliuojamos per Gardino 
srities televiziją. Kitas 2 laidas transliuoja 
stačiatikiai. Gardino srityje katalikų ir sta-
čiatikių yra maždaug po lygiai. Katalikai –  
daugiausia lenkų tautybės, bet ir baltarusiš-
kose Mišiose katedroje sekmadienį būna 
pilni suolai. Vis daugiau bažnyčių įsiveda 
Mišias baltarusių kalba, nes ne visi moka 
lenkiškai. Blogesnė padėtis kaimuose, ypač 
atokiuose. Kaip ir Lietuvoje, čia autobusai 
savaitgaliais nekursuoja, žmonės negali 
bažnyčios pasiekti. Tad kai kurie kunigai 
patys važinėja po kaimus ir aukoja Mišias. 
Ir aš Induroje taip dariau.

Nesigailiu, kad esu kunigas nė kiek. Ir 
kad su ateistine valdžia kariavau, nesigailiu, 
tik kartais koliodavausi be reikalo, jaunas 
ir karštas buvau, dabar gal daryčiau kitaip. 
O džiaugiuosi labiausiai tuo, kad tiek Lie-
tuvoje, tiek Baltarusijoje dirbant pavyko 
pasiekti, kad nebūtų alkoholio vartojama 
per laidotuves. Iš karto pasakiau: kas per 
laidotuves vaišinsit alkoholiu, kitą sekma-
dienį kryžium bažnyčioj prie calūno gulė-
sit. Užteko kartą kitą, kad kas pagulėtų, ir 
alkoholis laidotuvėse dingo. O būdavo net 
prie dainų per gedulingus pietus prieinama. 
Neretai – ir prie muštynių. Su girtuokliais ir 
kitaip kovodavau. Jeigu kokia moteris atė-
jusi skųsdavosi, kad vyras prageria pinigus, 
šeima nesirūpina, liepdavau jam ateiti pas 
mane. Kai ateidavo, sakydavau: žinot, jog 
tėvas vaikams gali išperti kailį, jeigu jie blo-

Per vieną iš apsilankymų pas  
popiežių Joną Paulių II
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gai daro, o aš esu jūsų dvasinis tėvas, tai irgi 
jus lupsiu! Ir lupdavau – prie liudininkų, kad 
visi sužinotų, jog kunigas išvanojo kailį ir 
būtų gėda prieš parapiją. Dabar, aišku, tokie 
metodai  nebetinka – už chuliganizmą iškart 
į kalėjimą pasodintų. O sovietų valdžia už 
tai kunigo nebaudė. Kai dirbau Alytuje, visi 
žinojo, kad vanoju kailį vagiliaujantiems 
mokiniams ir laikė mane pavyzdžiu, kaip 
auklėti paauglius. Parapijiečiai ant manęs 
nepykdavo, nes aš lupdavau ne iš pykčio. Be 
to, turėdavo patys atsinešti savo diržą, ant 
suolo atsigulti. Kai Gardino policijos įgalio-
tinis grasino į kalėjimą mane pasodinti, kad 
lupau tarybinį pilietį, sakau, žiūrėkit, žmo-
nės savanoriškai tas bausmes renkasi ir dar 
ranką po to pabučiuoja.

Gorbačiovo laikais visiems sakiau, kad 
spjaunu ant sovietų konstitucijos, nes vado-
vaujuosi tik Dešimčia Dievo įsakymų. Jeigu 
šiandien pasakyčiau ką nors prieš valdžią, iš-
kart kalėjime atsidurčiau. Bet dabar manęs, 
kaip kunigo, niekas nevaržo, ir aš nematau 
reikalo politiškai kariaut. Šiuo metu reikia 
su blogiu kovot, su paleistuvyste, girtuoklia-
vimu, narkomanija. Gardino katedroje esu 
rezidentas, aukoju Mišias ir klausau išpažin-
čių. Kadangi retai kur išvažiuoju, žmonės 
žino, kad mane visada klausykloje ras. Atei-

na ir jaunų žmonių, tačiau jie dažnai gyvena 
ne santuokoje, tad negali duoti išrišimo. Pa-
sikalbame, o daugiau niekuo jiems negaliu 
padėti. Situacija išties tragiška ir labai pavo-
jinga. Prie bolševikų bent kokia nors moralė 
egzistavo, o dabar nebėra jokios. 

Aš manau, kad demokratija ir toleranci-
ja yra pražūtis Bažnyčiai. Kada ji klestėjo? 
Kai buvo persekiojama ir laikėsi savo. Juk 
ir dabar pašaukimų turi tik griežtų regulų 
vienuolynai, o, pvz., Anglikonų bažnyčioje, 
kurioje nebėra jokių principų – didžiausia 
krizė. Štai ir atsakymas. Bažnyčia turi tei-
sę būti reikli. Ir aš visada griežtai kalbu per 
pamokslus moralės temomis, turbūt vienin-
telis Baltarusijoje. Mano principai aiškūs: 
gerą pavyzdį rodyt, melstis ir laikytis savo 
pažiūrų.

Kartais manęs klausia, ar nenorėčiau 
grįžti dirbti į Lietuvą. Bet jeigu išvykčiau, 
nebebūtų lietuviškų Mišių, televizija užsi-
darytų, nes jau treti metai ją išlaikau. Grei-
čiausiai niekas nebelankytų ir kalėjimo, nes 
nelabai yra norinčių ten dirbti. Be to, esu 
Baltarusijos pilietis, čia jau mano namai. 
Jeigu vyresnybė lieptų grįžti, grįžčiau, bet ar 
verta tą daryti?..

Parengė Jūratė Grabytė

T. Kazimiero jubiliejaus paminėjimas Gardino katedroje š. m. kovo 4 d. T. V. Šimkūno nuotr.
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Interviu, publikuotame Argentinos 
savaitraštyje „Viva“, popiežius Pranciš-
kus duoda dešimt patarimų, kaip gyve-
nime atrasti daugiau džiaugsmo.

1. Gyvenk ir leisk gyventi. Kiekvienas 
turėtų vadovautis būtent šiuo principu. Ro-
moje paplitęs panašus posakis: „Judėk pir-
myn ir kitiems leisk daryti tą patį.“

2. Dalink save, tarnaudamas kitiems. 
Būk atviras ir dosnus. Užsisklęsdamas sa-
vyje, rizikuoji tapti egocentrišku. Stovintis 
vanduo pašvinksta.

3. Per gyvenimą eik ramiai. Popiežius 
prisiminė argentiniečio Ricardo Guiraldeso 
novelę, kurios pagrindinis veikėjas piemuo 
Segundo Sombra peržvelgia savo nugy-
ventą gyvenimą. Jis sako jaunystėje buvęs 
kaip smarkus upelis, pilnas tėkmės nešamų 
akmenų; suaugęs – kaip srauni upė, o su-
laukęs senyvo amžiaus panėšėjo į lėtai te-
kantį vandenį, srovenantį maloniai, ramiai 
ir nuolankiai.

4. Turėk sveiką požiūrį į poilsį. Pasak 
popiežiaus, literatūros, meno ir žaidimų su 
vaikais teikiami malonumai yra prarasti. 
Vartotojiškumas mums atnešė nerimą ir 
stresą, dėl to žmonės prarado laisvalaikio 
kultūrą. Laikas tiesiog praryjamas, todėl 
su niekuo negalime juo pasidalyti. „Net jei 
tėvai dirba ilgai, jie turi rasti laiko pažaisti 
su savo vaikais. Darbotvarkė tai apsunkina, 
tačiau jūs, tėvai, turite tai daryti, – pabrėžė 
jis. – Beje, šeima, sėsdama kartu prie stalo, 
privalo išjungti televizorių. Nors televizija 
ir praneša naujienas, jos žiūrėjimas valgant 
trukdo bendrauti vienam su kitu.“

5. Sekmadienis yra poilsio diena. 
Darbininkai turi turėti laisvus sekmadie-
nius, nes „sekmadienis skirtas šeimai“, – 
priminė Šventasis Tėvas. 

6. Būtinos sąlygos oriam jaunimo 
darbui. „Mes privalome kūrybingai elgtis 
su jaunais žmonėmis. Jeigu jie neturės gali-
mybės dirbti, įjunks į narkotikus ir taps dar 
labiau pažeidžiami savižudybių, – kalbėjo 
popiežius. – Nepakanka juos tik pamaitinti. 
Žmogus jaučiasi oriai, kai pats gali namo 
parnešti maisto, pelnyto savo darbu. Todėl 
turėtume būti išradingi, kurdami tinkamas 
darbo vietas jaunimui.“ 

7. Gerbk gamtą ir rūpinkis ja. „Aplin-
kos teršimas – vienas didžiausių iššūkių 
mums. Manau, kad klausimas, kurio sau 
nekeliame, yra toks: „Ar žmonija nežudo 
pati savęs taip beatodairiškai ir tironiškai 
išnaudodama gamtą“?“

8. Nustok būti negatyvus. „Potraukis 
blogai kalbėti apie kitus parodo menką 
žmogaus savivertę. Tai reiškia: „Aš jau-
čiuosi esąs taip žemai, kad, užuot pakilęs 
aukščiau, noriu nužeminti kitus.“ Būtina 
kuo greičiau atsikratyti neigiamų vertini-
mų“, – paragino popiežius.

9. Neužsiimk prozelitizmu, gerbk 
kito tikėjimą. „Kitus galime įkvėpti savo 
pavyzdžiu ir drauge augti per dialogą. Pats 
blogiausias dalykas yra paralyžiuojantis re-
liginis prozelitizmas: „Kalbu su jumis, kad 
jus įtikinčiau.“ Ne! Kiekvienas žmogus dia- 
logą tepradeda nuo savo tapatybės. Baž-
nyčia auga patraukdama, o ne užsiimdama 
prozelitizmu.“

10. Siek taikos. „Šiuo metu, kai vyks-
ta daugybė karų, kvietimas taikai turi būti 
šaukiamas garsiai. Kartais susidaro įspūdis, 
kad taika – tai tylus buvimas, tačiau ji nie-
kada nėra tyli, taika visada provokuojanti ir 
dinamiška“, – pastebėjo popiežius.

JIVAN, 2014 m. rugsėjis
Iš anglų kalbos išvertė 

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dešimt popiežiaus Pranciškaus 
patarimų, kaip būti laimingiems



27

Mano pažintis su jėzuitais prasidėjo, kai 
dar buvau moksleivė. Baigus pradinę litu-
anistinę mokyklą Visų šventųjų parapijoje 
pietinėje Čikagos dalyje, tėvai mane nuta-
rė siųsti į Čikagos aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą, kurią jau buvo baigęs mano bro-
lis. Tad po devynerių metų nusekiau jo pė-
domis. Prisimenu, kad siaubingai nenorė-
jau eiti į lituanistinę mokyklą. Penktadienio 
vakarais verkdavau, nenorėjau daryti namų 
darbų ir šeštadienį vos iš lovos išversdavo. 
Bet mokykloje turėjau gerų draugių, ir lai-
ką mes šiaip taip praleidome. Dar dainavau 
„Audros“ jaunimo chore, kuriam vadova-
vo Faustas Strolia. Ilgainiui truputį surim-
tėjau. Kai pati pradėjau vairuoti, dažnai 
savaitgaliais važiuodavau į visokius ren-
ginius, susitikimus, pabendravimus. Man, 
kaip ir daugeliui kitų jaunų lietuvių, antrais 
namais tapo jėzuitų Jaunimo centras. Net 
ir lituanistinė mokykla pradėjo patikti, tad 
mokslus tęsiau Pedagoginiame institute. 

Gal į pedagoginį stoti nusprendžiau dar 
ir dėl to, kad reikėjo „parodyti“ t. Juozui 
Vaišniui, kuris mane mokė mokytojų kur-
suose Dainavos stovykloje, jog nesu blo-
giausiai kalbanti lietuvė šioje planetoje. 
Kunigas Vaišnys buvo legenda. Mes visi 
jį gerbėme, jo prisibijojome, bet drauge ir 

mylėjome. Prisimenu, kad su draugėmis 
eidavome į madų demonstravimą vien pa-
žiūrėti į kunigą Vaišnį. Jis vis pirmoje ei-
lėje, vienintelis vyras, moterų apsuptas, ir 
matėsi, kad jam labai smagu. O mums sma-
gu, kad jam smagu. Mes jį mylėjome kaip 
mūsų, jaunimo, kunigą. Skaitėme žurnalą 
„Laiškai lietuviams“, nes žinojome, kad 
jis redagavo, ir kartais net parašydavome. 
O jeigu išspausdino kieno rašinį – po visų 
taisymų jo neatpažindavome. 

Kita legenda buvo kunigas Algimantas 
Kezys. Kaip jis su visais gražiai draugavo, 
kokios jo nuostabios nuotraukos! Mes taip 
norėjome, kad mus nufotografuotų kaip 
kokias manekenes, bet Kezys fotografavo, 
ką norėjo ir kada norėjo. 

Negaliu nepaminėti ir turbūt labiausiai 
mylimo jėzuito – brolio Petro Kleinoto. Net 
negaliu paaiškinti, kodėl jis buvo mums 
toks brangus: gal jo kuklumas, nuolatinė 
šypsena... Per Mišias mums dalydavo sal-
dainius iš aukų krepšelio. (Liepdavo suval-
gyti po Mišių. Lyg tai būtų įmanoma!..)

Prisimenu ir kun. Gediminą Kijauską 
prieš jam išvažiuojant į Klivlendą. Visos 
buvome jį įsimylėjusios, nes mums primi-
nė Christopherį Plummerį iš filmo „Muzi-
kos garsai“...

Jėzuitų 
,,provincijolė“

Grasilda Reinytė-Petkienė

Bendradarbiai



28

Bendradarbiai

Ryšys su Jaunimo centru ir jėzuitais 
kiek susilpnėjo man studijuojant. Mes, stu-
dentai ateitininkai, rinkdavomės pas kuni-
gą Kęstutį Trimaką diskusijų ir prisidėda-
vome prie „Ateities“ žurnalo, bet niekada 
nesustojau skaityti ir žurnalo „Laiškai lie-
tuviams“. Studijuodama susipažinau ir su 
kun. Antanu Saulaičiu. Negaliu pasakyti, 
kada ir kur tas buvo, bet kažkaip jis tapo 
svarbia mano gyvenimo dalimi.

Vėliau – santuoka, vaikai... Prisimenu, 
su vaikais nuvažiuodavome į Jaunimo cen-
tro koplyčią Mišių. Brolis Petras dalijo sal-
dainius, ir jaunajai kartai tai be galo patiko! 
Bet ilgainiui pradėjome su šeima dažniau 
važiuoti į Pal. Jurgio Matulaičio misiją. 
Gražiai klebonavo kun. Leonas Zaremba. 
Nedaug šeimų tada dar buvo, bet po truputį 
gausėjo. Tuomet ir mano gyvenimas su-
kosi apie šeimą. Rūpinausi vaikais ir savo 
ligoniais tėvais. Buvo sunkus laikas, bet 
drauge ir augimo bei brendimo metas. Aš 
maniau, kad Dievas uždėjo ant mano pe-
čių nepakeliamą krūvį, bet jis man atvėrė 
akis ir parodė, kad esu ne viena, – kad jis 
ir jo mylimieji yra kartu su manimi ir šalia 
manęs. Supratau, kad gyvename ne sau, o 
kitam. Tad tėvams mirus pradėjau ieškoti, 
kaip galėčiau padėti kitiems. 

Ir kelias sugrąžino prie jėzuitų. Tuome-
tinis provincijolas kun. Antanas Saulaitis 

prašė pagalbos Jaunimo centre. Tuo laiku 
čia dirbo Ramunė Kviklytė, padėjusi rašti-
nėje ir kur tik reikėjo. Baltijos jėzuitų plėt- 
ros raštinei vadovavo Tadas Kulbis. Visi 
susidraugavome. Tuo laiku buvo paskir-
tas kun. Kazimieras Ambrasas. Laukėme 
jo atvykstant, net nežinau kiek mėnesių... 
O iki tol Ramunė pakvietė mane ir Marytę 
Utz atgaivinti Mišių vaikams. Taip prasi-
dėjo liturgijos studijos. Angliškai skaitėme 
gaires ir vienos lietuvaitės studentės ma-
gistrinį darbą. Patarimais padėjo ses. Lai-
mutė Kabišaitytė, nes Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo seselės jau daug metų tą darė. 
Atvykęs kun. Ambrasas sutiko vieną sek- 
madienį aukoti Mišias vaikams. Sukvietė-
me šeimas ir, atrodo, labai gerai pavyko. 
Po poros savaičių sėdime prie pietų stalo 
Ramunė, Marytė, kun. Ambrasas, aš ir dis-
kutuojame, kaip bus su kitomis Mišiomis 
vaikams. Kunigas išsitraukia laišką, gautą 
iš vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris Lie-
tuvoje buvo atsakingas už jaunimo sielova-
dą, ir perskaito mums, kad turime liautis, 
nes tokia Mišių forma nepriimtina. Dau-
giau Mišių vaikams nebeaukojo. Bet mes 
buvome apsukrios, pasikviesdavome kitų 
kunigų, ir Mišios su vaikais tęsėsi. Žinojo-
me esančios atsakingos pirmiausia Šventa-
jai Dvasiai... 

O kaip buvo įdomu būti su dviem kal-

Su šeima
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bininkais po vienu stogu! Nutariau, kad 
mano lietuvių kalba niekada nebus tobula, 
jeigu kun. Ambrasas taiso kun. Vaišnio raš-
tus, o Vaišnys – Ambraso. Buvo taip gražu 
klausytis jų „boksavimosi“ žodžiais. Bok-
savosi ligi kun. Vaišnio mirties 2001 m.

Tuo metu išmokau vesti Eucharistijos 
pamaldas. Kun. Vaclovas Gutauskas jau 
buvo labai sunkus ligonis, bet kasdien jį 
iškeldavo iš lovos ir nuveždavo į koplyčią. 
Jeigu nebūdavo Mišių, manęs prašydavo 
vesti apeigas: perskaitydavau skaitinius, 
duodavau Komuniją jam, priimdavau pati 
ir baigdavome „Tėve mūsų“ malda. Tada 
jį palikdavau koplyčioje dar pasimelsti. Su 
kunigu Gutausku susipažinau, kai jis jau 
sunkiai sirgo. Savo ligą priėmė ramiai ir 
šventai. 

Tuo laiku jėzuitai atsikūrė Lietuvoje, 
tad norėjosi pamatyti jų veiklą. Kartu su 
Tadu Kulbiu 2001 m. spalio gale nuskri-
dome pasižiūrėti. Lietuvoje lankiausi antrą 
kartą, tai viskas buvo labai įdomu. Apsisto-
jau pas seseles eucharistietes. Kokį gražų 
kambarį paskyrė! Pro langą lubose matėsi 
Šv. Kazimiero bažnyčios karūna... Toje ke-
lionėje artimiau susipažinau su Lietuvoje 
dirbančiais jėzuitais, džiaugėmės jų veikla, 
buvo įdomu išgirsti, kaip jie tapo kunigais. 
Susibičiuliavome, ypač su broliais Gudai-
čiais ir Gintaru Vitkumi. Buvo taip gražu 
matyti, kaip mokiniai apsupa kun. Vitkų, 

kur tik jis eina. Jautėsi tokia šiluma tarp 
direktoriaus ir mokinių. Mano vyriausiasis 
sūnus tuo laiku irgi lankė Šv. Ignaco gim-
naziją, tai džiugino mokyklų bendrystė ir 
ryšys.

Praėjus keliems mėnesiams po mūsų 
kelionės, 2002 m. vasario 28 d. mirė Ra-
munė Kviklytė-Lukienė, tiek metų dirbusi 
su Čikagos lietuviais jėzuitais. Jos mirtis 
mums visiems buvo didelis nuostolis. Ku-
nigas Saulaitis mane paprašė perimti jos 
darbą. Gerai, kad pas jėzuitus dar dirbo 
Romas Burneikis ir padėdavo Marytė Utz. 
Visi rūpinomės pastatu, administravimu 
ir sergančiu kun. Gutausku. Nebuvo per 
sunku, nes tikinčiųjų koplyčioje jau buvo 
sumažėję. Tačiau Ramunės mirtis mane 
sukrėtė. Kadangi ji buvo veikli ir rūpinosi 
šeimų sielovada, man irgi norėjosi ką nors 
daryti. Meldžiausi, prašiau įkvėpimo ir 
pastebėjau vieną liūdną dalyką: daug tėvų 
dirba, o vaikai praleidžia Kalėdų atosto-
gas vieni namuose. Kaip vaikus pritraukti? 
Kilo mintis suruošti Biblinę stovyklą. 

Neturėjome pavyzdžio, tad lengva ne-
buvo. Kalbėjau su draugėmis, jos – su savo 
draugėmis, ir atsirado viena liuteronė pasto-
rė, kuri naudojo „Stotelių modelį“ (Rota-
tional model) katechizuoti. Principas toks, 
kad per dieną užsiėmimai vaikams keičiasi. 
Viena grupė mokosi dainuoti, kita – virti ir 
kepti ir t. t. Bet įdomiausia, kad septintokai 

 Lojolos universitete su t. A. Saulaičiu gavus pastoracijos magistro laispnį
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ir aštuntokai buvo būrelių globėjai. Jie tu-
rėjo prižiūrėti jaunesniuosius, o tokių pro-
gų jų amžiuje pasitaiko retai. Tad, kun. Al- 
girdui Paliokui laiminant, seselė Laimutė, 
Ofelija Baršketytė, Vita Annarino, kun. Vai- 
dotas Labašauskas ir aš Ateitininkų na-
muose Lemonte įkūrėme Biblinę stovyklą. 
Pirmais metais mūsų buvo 30. Pernai po 
Kalėdų šventėme 12-ąją stovyklą, ir jau 
susirinko šimtas. Tas skaičius keletą metų 
nesikeičia, bet gražiausia tai, kad buvę sto-
vyklautojai grįžta kaip globėjai ir net mo-
kytojai, kaip, pvz., Goda Inokaitytė. 

2003 m. pavasarį staiga mirė jėzuitų 
namų ūkvedys Romas Burneikis. Vadovau-
ti Jaunimo centrui buvo paskirtas kun. An- 
tanas Gražulis. Tą lapkritį mirė kun. Gu-
tauskas. Kadangi darbo vienam kunigui 

čia nebuvo per daug, nusišalinau nuo par-
eigų. Bet nenurimau. Pradėjau dėstyti ti-
kybą mūsų amerikietiškoje parapijoje, taip 
pat Lemonte ir Jaunimo centre. Skaičiau, 
mąsčiau, gilinausi į teologiją. Įsitraukiau į 
labdaringą veiklą. Mano ryšys su jėzuitais 
ypač pasikeitė 2006 m., kada į Pal. Jurgio 
Matulaičio misiją paskyrė kun. Saulaitį. Jį 
jau seniai pažinojau, skaičiau apie jo veiklą 
Lietuvoje. Misijoje neblogai tvarkėmės, 
krutėjome. Neaišku, kas bus, juk į Ame-
riką sugrįžta gyva legenda! Iš pradžių ne-
daug kas keitėsi. Toliau dėsčiau, rūpinausi 
„kalėdiniu vajumi“ ir ruošiausi Biblinei 
stovyklai. Viena kun. Saulaičio kolegė, 
Aušra Katiliūtė, man pasiūlė bandyti mi-
sijai gauti šalpos. Davė nuorodų ir pirmą 
kartą gyvenime pabandžiau rašyti prašy-

Bendradarbiai

Iš kairės – Daina Čyvienė,  
t. Antanas Saulaitis, SJ,  
Grasilda Reinytė-Petkienė, 
arkivysk. Gustavo Garcia-Silleris 
ir misijoje ne kartą talkinęs  
t. Artūras Sederevičius, SJ

Sutvirtinimui 
besirengiantys 
jaunuoliai su 
misiją aplankiusiu 
arkivysk. Sigitu 
Tamkevičiumi, SJ
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mą. Kol laukėme atsakymo, prisimenu, 
kaip kun. Saulaitis kartą prieina prie manęs 
ir klausia: ,,Ar ateitum pakalbėti mūsų su-
augusiems?“ Aš buvau kaip tik išklausiusi 
nuostabią paskaitą apie Jėzų Kristų ir pa-
galvojau, kad bandysiu atpasakoti. Susi-
rinko kandidatai, jiems pakalbėjau. Kun. 
Saulaitis mane kviečia ir kitą savaitę. Atsa-
kiau, kad negaliu, nes ketinu žiūrėti futbolo 
varžybas. Kunigas žvelgia į mane kreivai ir 
sako: ,,Tu nežiūri futbolo.“ Aš jam atsakau: 
„Bet reklamos man patinka.“ Vėl į mane 
pažiūrėjo ir supratau, kad prašo pagalbos. 
Taip visiškai netikėtai teko perimti pasiren-
gimą jaunimo Sutvirtinimo ir suaugusiųjų 
įkrikščioninimo sakramentams. 

Per Velyknaktį pristatėme pirmąją pasi-
rengusiųjų grupę. Vienas kandidatas krikš-
tui prieš apeigas pabėgo. Tiesiog negalėjo 
to padaryti. Klausiau, kodėl? Atsakė, kad 
negali priimti Jėzaus ant kryžiaus. Nors 
labai nuliūdino, tačiau jo supratimas, ko 
krikštas reikalauja, buvo labai gilus. Pri-
sikėlimas neturi prasmės be kryžiaus, kaip 
kryžius neturi prasmės be prisikėlimo. (Jam 
prireikė dar kelerių metų, pasikrikštijo kar-
tu su savo pirmu vaiku). Drauge buvo gera 
pamoka prisiminti, kad aš tik kelią galiu 
parodyti, keliauti šalia. Žmogus pats renka-
si, ar tuo keliu eis. Ta pirmoji grupė kaip 
pirmoji meilė liks brangi mano širdyje. 

Galiausiai mums paskyrė šalpą! Per 
metus turėjome tuos pinigus panaudoti 
bendruomeninio gyvenimo ugdymui. Kilo 
mintis surengti Bendruomenės dieną, kaip 
ir kitose apylinkės parapijose. Bet mūsiškę 
norėjome padaryti unikalią. Nusprendėme, 
kad bus šv. Mišios, vaišės, visi prisidės prie 
kokio nors meno projekto ir veiks „Tarnys-
čių mugė“, kurioje misijos tarnystės kartu 
su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip 
lituanistinės mokyklos, šokių ir dainų bū-
reliai, skautai, ateitininkai, maldos būreliai, 
laikraščių redakcijos ir t. t., turės progą pa-
sireklamuoti. Daug misijos narių prisidėjo 
įvairiais būdais, bet didžiausias darbas teko 

raštinės administratorei Dainai Čyvienei. 
Jos organizaciniai gabumai viską sulipdė. 
„Dipukai“, jų vaikai ir „trečiabangiai“ emi-
grantai lietuviai kartu meldėsi, bendravo. 
Buvome Bažnyčia. 

Kitas ypatingas susitikimas buvo vys-
kupo ir jaunimo, besirengiančio Sutvirtini-
mo sakramentui. Mūsų vyskupas tuo laiku 
buvo Gustavo Garcia-Silleris. Ypatingas 
vyskupas. Gimęs Meksikoje, vyriausias iš 
15 vaikų. Sutvirtinimo dieną jis prisistatė 
trimis valandomis anksčiau. Atėjo tempda-
mas lagaminėlį ant ratukų ir sakė atvažia-
vęs anksčiau dėl kelių priežasčių: norėjo 
už mūsų misiją ir jos žmones pasimelsti, 
taip pat trupučiuką lietuviškai pramokti, 
kad galėtų kai kurias apeigų dalis lietuviš-
kai pasakyti. Visus nustebino jo kuklumas. 
Mes pripratę prie vyskupų, apsuptų šokinė-
jančių klierikų, o čia vyskupas atėjo vienas 
ir net nekišo rankos, kad žiedą pabučiuotu-
mėm. Nuostabu ir neįprasta. Tikrai tą dieną 
mus aplankė Šventoji Dvasia. Visi pajuto. 
Ir nors nebuvo nei lietuvis, nei jėzuitas, 
vysk. Gustavo (dabar arkivyskupas) paro-
dė mūsų misijai pasaulio veidą. Daugelis 
etninių grupių yra labai uždaros. Iš dalies 
todėl ir pakvietėme vyskupą Gustavo, kad 
parapijiečiai matytų, koks pasaulis spalvin-
gas ir turtingas.

Kadangi jėzuitams mokslas labai svar-
bus, kunigas Saulaitis ragino, kad visi kuo 
gausiau eitų klausytis paskaitų. Išleidome 
vieną jauną moterį studijuoti arkivyskupi-
jos programoje „Pašaukti ir apdovanoti“ 
(Called and Gifted), pagal kurią pasaulie-
čiai rengiami dirbti bažnyčioje. Tuo metu 
kilo reikalas mokytis ir man. Turėjau mik- 
robiologijos magistro laipsnį, bet nelabai 
jis naudingas bažnytiniams darbams. Kuni-
gas žinojo, kad daug metų savanoriauju mi-
sijoje, bet socialinis teisingumas reikalau-
ja žmogui už darbą atlyginti. Tai kartu su 
taryba buvo nuspręsta man padėti – vietoj 
algos mokėti dalį mokesčio už studijas. Pa-
sirinkau Lojolos universitetą, pastoracinės 

Bendradarbiai
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teologijos kursą. Kur kitur eisiu? Tiek 
metų su jėzuitais, jau laikas lankyti ir jų 
universitetą...

Kartais gyvenimas atneša malonių, 
kurių tuo metu nesupranti. Prisimenu, jau 
buvau įpusėjusi mokslus, kai sužinojome, 
jog jėzuitas Gvidas Vainorius, studijuojan-
tis ir Čikagoje, ir Romoje, serga skrandžio 
vėžiu. Jo mama Laima ruošėsi atvažiuoti 
pabūti su juo, ir Čikagos jėzuitai prašė pa-
galbos ją pagloboti. Daina Čyvienė ir aš 
priglaudėme Laimą ir Gvidą. Gvidas buvo 
daugelio mylimas, ir daug draugų juo rū-
pinosi. Ypač sąžiningai jį lankė Anita Bu-
tler (jėzuitų slaugė), kun. Robertas Araujo 
(irgi sergantis vėžiu) ir jėzuitų draugas 
Vincentas. Dažnai aplankydavo kapelionė 
Nora Aušrienė. Tas laikas su Gvidu per jo 
sunkią kančią buvo nepaprasta dovana, 
nors niekas negalėjo suprasti, kodėl Die-
vas jį tokį jauną nori pasišaukti. Gvidas 
dažnai mus ramino dėl savo artėjančios 
mirties, primindamas, kad esame prisikė-
limo žmonės. 

Pasibaigus semestrui Lojolos univer-
sitete, kreipiausi į arkivyskupiją, ar galėtų 
padėti tęsti mokslus. Kadangi norėjau tapti 
„lay ecclesial minister“ (pasauliete sielova-
dininke), sutiko mokėti stipendiją, tad ly-
giagrečiai pradėjau lankyti kursus Munde-
leino seminarijoje. Ir toliau dirbau misijoje. 

Baigus studijas universitete, misija pradėjo 
mokėti man algą. Lojola, Mundeleinas, 
misijos alga – viskas dėl to, kad arkivys-
kupijos būčiau pripažinta kaip „pastoral as-
sociate“ (etatinė sielovadininkė). O ką tas 
titulas reiškia? Ogi, kad esu kaip klebono 
vikaras, galiu atlikti pagalbininkės parei-
gas, bet negaliu teikti sakramentų, tik apie 
juos mokyti. Išmanau Kanonų teisę ir žinau, 
kaip administruoti bažnyčią. Bet svarbiau-
sia – padedu parapijiečių sielovadoje. Esu 
jų palydovė, pagalbininkė. Kristus naudoja 
ir tokius kaip aš savo darbams. Kun. Sau-
laitis tą pastebėjo ir pastūmėjo ta kryptimi. 
Dabar studijuoju kristologiją. Jau nebe pas 
jėzuitus, bet Mundeleino seminarijoje. Bet 
ir toliau palaikau ryšį su Čikagos jėzuitais, 
nes per Gvidą su jais susidraugavau. 

2003 m. su šeima dalyvaudama Ryčio 
Gurkšnio kunigystės šventimuose, buvau 
kun. Algio Baniulio juokais pavadinta ,,jė-
zuitų provincijole“, tačiau mano ,,provinci-
jolės“ kadencija jau turės baigtis. Viskam 
ateina galas. Džiaugiuosi draugystėmis, 
džiaugiuosi pažintimis – ypač tuo, kad šią 
vasarą švęsime ir Luko Laniausko kunigys-
tės šventimus... 

Daug išmokau, bet dar daug yra ko 
mokytis. Žinau, kad Dievas mane kažkur 
veda, tad stengiuosi jam atsiduoti ir juo 
pasitikėti. 

Bendradarbiai
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stovykloje. 
D. Čyvienės 
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Priežodis sako: „Kokie tėvai, tokie ir 
vaikai“. Vaikų panašumas į tėvus galioja 
ne tik gamtos, bet ir tikėjimo srityje. Toje 

antgamtinėje plotmėje mes esame pagim-
dyti Bažnyčios, kuri yra Kristaus nuotaka ir 
mūsų motina. Todėl turime būti panašūs į ją. 

Apie tėvą Anicetą Tamošaitį būtų galima kalbėti kaip apie laivų meis-
trą, skanių valgių gamintoją, įvairių užsienio kalbų ir dar daugelio da-
lykų ekspertą... Spaudai rengiamoje jo knygoje „Raktai mūsų ranko-
se“ jį atrasime kaip originalų pamokslininką. Kelis kartus teko girdė-
ti, kad pamokslininko darbe jis matė panašumo su... višta, kuri renka 
trupinius, sliekus, grūdus, vabzdžius, o galiausiai, padėjusi kiaušinį, 
ima kudakuoti. T. Aniceto manymu, ir kunigas, rengdamasis sekma-
dienio homilijai, paskaito knygų, parenka citatų, pavyzdžių ir sekma-
dienį „kudakuoja“ parapijiečiams – sako pamokslą. 
 Jei rimčiau, visur, kur šis dabar jau garbingo amžiaus jėzuitas dir-
bo, žmonės atsimena jo gerai parengtus pamokslus, kuriuose t. Ani-
cetas dažnai taiko šv. Ignaco dvasingumo bruožą – „atrasti Dievą vi-
sur“. Ištisas gyvūnų pasaulis, gamtos vaizdai, istoriniai įvykiai, šventų 
ir įžymių žmonių gyvenimo pavyzdžiai, sveiko humoro dozė – visa tai 
suderinama su Šventojo Rašto skaitiniais ir pateikiama jo pamoksluo-
se. Manau, kad šių pamokslų mintys skaitytojams dar labiau sustip- 
rins tikėjimą, o Dievo ieškančius tikrai užves ant Tiesos kelio.

T. Algimantas Gudaitis, SJ

RAktAI mūSų RAnkoSe
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Vienas pagrindinių Bažnyčios bruožų 
tas, kad ji yra vedama Kristaus vietininko 
žemėje, kuriam perduoti Dangaus karalys-
tės raktai, paveldėti iš pirmojo vietininko –  
Petro. Šiam ir yra tarti visiems amžiams 
(todėl ir jo įpėdiniams) Kristaus žodžiai: 
„Tau duosiu Dangaus karalystės raktus“ 
(Mt 16, 19). Pagalvoję matome, kad į 
mūsų rankas taip pat yra įduoti Dangaus 
karalystės raktai – tiesa, kitokie, skirtingi, 
bet ne mažiau tikri, negu buvo patikėti Pet- 
rui ir jo įpėdiniams. Kai naudojame ryšulį 
savo raktų kam nors atrakinti, teprimena jie 
mums anuos raktus, skirtus atidaryti vartus 
į Dangaus, arba Dievo, karalystę. Pažvelki-
me į keletą šių raktų.

Vienas raktas yra malda. Šventasis 
Raštas daugelyje vietų – ir žodžiu, ir pa-
vyzdžiu – pabrėžia maldos veiksmingu-
mą. Pasitikinti ir patvari malda yra geras 
raktas atidaryti Dangaus karalystės vartus. 
Ar ne tiesa, kad mes maldos raktą naudo-
jame atidaryti dangų mirusiesiems, kurie 
to verti? Gyviesiems jis irgi ne mažiau 
veiksmingas.

Kitas raktas yra užuojauta. Pagalvoki-
me apie Dievą. Argi ne todėl, kad jam buvo 
mūsų gaila, jis siuntė savo Sūnų grąžinti 
mūsų prarastą Dangaus karalystę? Kito 
besigailinti širdis yra išties pajėgi atidaryti 
Dangaus karalystės vartus, nes ji mums  at-
spindi Dievą ir stumia mus veikti.

Dar vienas raktas yra tarnavimas. Pa-
galvokime apie du didžiausius asmenis, 
gyvenusius žemėje – Kristų ir Mariją. 
Abiejų gyvenimas buvo tarnavimas. Ma-
rija, jos pačios žodžiais, buvo Viešpaties 
tarnaitė, todėl ji tapo Dangaus vartais, kaip 
ją pagrįstai vadiname litanijoje. Žinome ir 
Kristaus žodžius apie save, kad jis atėjo ne 
tam, jog būtų aptarnaujamas, bet kad pats 
tarnautų ir taip daugeliui atvertų Dangaus 
karalystę. Tarnaudami kitiems, atidarome 
jiems vartus į šią Karalystę.

Raktas yra ir kančia. Vienas svarbiau-
sių kliuvinių, blokuojančių kelią į Dievo 

karalystę, yra nuodėmė. Ir niekas jos taip 
nenaikina, kaip kentėjimas. Juk ir Viešpats 
mūsų nuodėmes sunaikino savo kančia. 
Mūsų kentėjimas taip pat turi skaidrina-
mąją galią, šalina kliuvinius, trukdančius 
įžengti į Dievo karalystę.

Geras raktas yra mokymas. Jis veja ša-
lin tamsą ir nežinojimą. Daugelis žmonių 
arba visai nenusimano apie Dievo karalys-
tę, arba yra pilni iškraipytų pažiūrų į ją, jau 
nekalbant apie pačias priemones jai pasiek-
ti. Jiems turi būti atvertos akys, kad tos Ka-
ralystės ilgėtųsi, jos ieškotų ir ten nueitų.

Pavyzdys taip pat yra puikus raktas 
naudoti drauge su ką tik minėtu mokymu, 
kurį pavyzdys daro veiksmingesnį.

Draugystės raktas turi tokią ypatybę, 
kad veikia net ten, kur kiti raktai užrakto 
nesuka. Lengva suprasti, kodėl. Dangaus 
karalystė asmeniui atidaroma per jo širdį. 
O širdis daugeliu atvejų kitų raktų neįsilei-
džia. Tačiau pati draugystės sąvoka liudija 
apie atvirumą ir intymų dalijimąsi. Iš čia ir 
kyla šio rakto veiksmingumas, kai kiti ne-
veikia.

Pagaliau, dar vienas raktas yra džiaugs-
mas. Džiaugsmo kiekvienas ypač siekia-
me, nes esame tam sukurti. Kai žmonės 
mato mūsų džiugią nuotaiką ir patiria, kad 
ji kyla iš dalyvavimo Dievo karalystėje, ši 
Karalystė patraukia ir juos.

Baigdami prisiminkime, kad pagrindi-
nis, arba raktų raktas, yra meilė.

Žvilgterėjome į devynis raktus, Dievo 
įdėtus į mūsų rankas: tai malda, užuojauta, 
tarnavimas, kančia, mokymas, pavyzdys, 
draugystė, džiaugsmas ir meilė. Už juos tu-
rime Viešpačiui dėkoti, juos naudoti. Taip 
pat gera prisiminti, kad pagal šiuos raktus 
būsime ir teisiami. Stosime prieš Dievą 
jais nešini. Teisėjas atvers ataskaitos kny-
gas peržiūrėti sąrašo žmonių, kuriems tais 
raktais atidarėme vartus į Dangaus karalys-
tę. Pagal to sąrašo menkumą arba apstumą 
mums teks arba kaisti iš gėdos, arba virpėti 
iš džiaugsmo.
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Meilę mini bei aukština ir labai ne-
padorių, ir labai šventų žmonių lūpos. Iš 
tikrųjų meilė yra tiek krikščionijos, tiek 
žmonijos centrinė jėga, šį pasaulį ir kiek- 
vieną iš mūsų sukūrusi, palaikanti galia. 
Kad meilė yra didis dalykas, rodo mūsų 
pačių patirtis – ir teigiama, ir neigiama.

Kai ant mūsų gyvenimo tako pasirodo 
mylimas asmuo, ir saulė kitaip šviečia, ir 
vargai dingsta, pabunda mumyse slypėju-
sios galios, dažnas imame rašyti eilėraš-
čius, vaikštome padangėmis. Tą patį ma-
tome pažvelgę į meilę iš priešingos, t. y. 
neigiamos, pusės, kai meilės žodis ir veiks-
mas iškraipomas ir panardinamas į šlykš-
tybių purvyną. Corruptio optimi pessima 
(Geriausio sugedimas blogiausias), – sa-
kydavo senovės romėnai: juo kuris nors 
dalykas aukštesnis, tuo bjauresnis sugedęs. 
Pats iškraipytos meilės šlykštumas parodo 
tos dorybės taurumą. 

Kadangi meilė tokia svarbi žmogaus 
gyvenime, svarbu ir mylėti tinkamai. Vie-
na, mylėdami turime skirti, ką žmonės 
dažnai jungia, tapatindami meilę su jaus-
mu. Jie galvoja: „Jei aš nejaučiu jokių šiltų 
jausmų kuriam nors asmeniui, jo nemy-
liu.“ Privalome tvirtai įsidėti į galvą, kad 
meilė yra ne jausmas, o veiksmas. Jausmas 
nėra meilės esmė, bet tik priedas, kurio 
gali ir nebūti. Pavyzdys – asmuo, darantis 
gera savo priešui, jį myli, nors širdyje ne-
jaučia jam jokios šilumos. O priešų meilė 
laikoma visų tauriausia, nes čia mažiausia 

savanaudiškumo. Taip pat geras pavyz-
dys yra Viešpats Kristus. Nei Alyvų sode, 
kur buvo mirtinai išsigandęs, nei prie gė-
dos stulpo, kur buvo kruvinai plakamas, 
nei ant kryžiaus, kur jį draskė skausmai 
ir piktos patyčios, Atpirkėjas šiltų jausmų 
krūtinėje savo skriaudikams nejautė. Bet 
kas sakys, kad jų tuo metu nemylėjo ir už 
juos iš meilės nesiaukojo? Kad meilė yra 
ne sentimentai ir jausmas, o valia ir veiks-
mas, daugelyje vietų minima Šventajame 
Rašte. Ar ne tą patį rodo ir motinos pavyz-
dys, kiekvienam iš mūsų toks artimas? Už 
ką branginame ir gerbiame motiną? Ne už 
lakius žodžius ar pakilius jausmus, o už 
darbą ir auką: jos nepavargstančias rankas, 
dėl vaikų gerovės dažnai miego nemačiu-
sias akis, sau nuo burnos nuvogtą gardesnį 
kąsnelį. Gražūs žodžiai ir pakilus jausmas 
reiškia labai nedaug. Jei vien juos iš savo 
motinos būtume gavę, vargiai ar kuris nors 
šiandien gyventume. Meilę suplakus su 
jausmu padaroma daug žalos, ypač vedu-
siųjų gyvenime. Šeimų todėl tiek daug su-
byra, kad, dingus jausmui, dingsta ir meilė. 
O jausmas gyvenimo kasdienybėje greitai  
blunka ir nyksta.

Antra, mylėdami turime jungti, ką 
žmonės dažnai skiria, pvz., meilę Dievui 
nuo meilės žmogui. Turime gerai įsidėti į 
galvą, kad šioje žemėje galime mylėti Die-
vą ir jam tarnauti vien mylėdami žmogų ir 
tarnaudami savo artimui. Kristus, nuolat 
tai pabrėždamas, tapatino save su mūsų  

mylInt SkIRtInA IR JunGtInA
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artimu. Paskutiniame teisme girdėsime 
iš jo lūpų, kad taip, kaip elgėmės su vie-
nu iš savo brolių, elgėmės su juo pačiu, su 
Viešpačiu. Dievo ir artimo meilės atskyri-
mas padaro daug žalos, ypač visuomenės 
gyvenime. XIX amžiuje darbininkų klasė 
ėjo paskui Karlą Marxą todėl, kad daugelis 
krikščionių tarėsi mylį Dievą ir jam tarnau-
ją, savo brolį darbininką palikdami išnau-
dojimui ir skurdui laukinio kapitalizmo rep- 
lėse. Popiežius Pijus XI šią krikščionijos 
dėmę pavadino taikliu vardu – „XIX am-
žiaus skandalas“.

Pabaigoje – vienas pastebėjimas. Sakė-
me, kad tikra meilė reiškiama ne jausmais, o 
darbais. Bet iš to neturėtume daryti išvados, 
kad jausmas mylint yra menkavertis daly-
kas. Tiesa, jis nėra meilės esmė – asmenį 
myliu, nors ir nejaučiu jokių šiltų jausmų. 
Bet jausmas tartum prisega sparnus, įžie-
bia liepsną. Kur meilės darbą lydi jausmas, 
ten mylima ne rūškanai, o džiugiai. Meilei 
jausmas – kaip vežimui tepalas. Vien ant te-

palo atsisėdęs nevažiuosi, tik užpakalį išsi-
degutuosi; tam reikia vežimo. Bet be tepalo 
tas vežimas stumsis į priekį girgždėdamas, 
sunkiai, trinties veržiamomis stebulėmis. 
Taip ir su meilės vežimu. Jei jo ašių bent 
retkarčiais nepatepa jausmas, nors ir va-
žiuojama, pirmyn riedama sunkiai, girgž-
dant, vaitojant, kartais net išlipant vežimo 
pastumti, nes ratai atsisako suktis. Trum-
pai, be darbo meilė nepatvari. Be jausmo 
nėra liepsnos. Jausmo srovė tartum įkrauna 
mūsų mylėjimo akumuliatorių.

Puiku, jei tą meilės jausmą įkvepia pats 
mylimas asmuo. Bet ne visada taip yra. Juk 
ir Kristui žmonės buvo ne tik patrauklūs, 
bet ir atgrasūs: tai liudija stiprūs vardai, 
kuriais kartą išvadino fariziejus ir Rašto 
aiškintojus. Tuomet tą meilės jausmą ne 
tik gali, bet ir turi įžiebti, kurstyti kiti šalti-
niai, pavyzdžiui, Dievas, dėl kurio mylima, 
arba prieš akis esantis žavus idealas. Iš šių 
dviejų versmių meilės sėmėsi ir mūsų At-
pirkėjas.

Visi žinome, ko labiausiai ilgisi žmo-
gaus širdis – būti mylima. Tas pats būdin-
ga, jei taip galima sakyti, ir Dievo širdžiai. 
Tai atskleidžia pats svarbiausias jo įsaky-
mas: „Mylėk savo Viešpatį Dievą visa šir-
dimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgo-
mis“ (Įst 5, 5). 

Koks yra tikriausias meilės ženklas? 
Jį galima pamatyti pateikus gyvenimišką 
klausimą: o iš kur žmona žino, kad ji yra 
vyro tikrai mylima? Iš sakomų žodžių ar 
perkamų dovanų? Tikriausiai, ne. Meilūs 
žodžiai ir dovanos gali būti tik vaidinimas. 
Vienas dalykas tikrai parodo, kad vyrui ji 

nebėra brangi, jei vyras intymiai draugauja 
su kita. Taigi tikriausias mylėjimo kriteri-
jus – ištikimybė, kuri yra širdies nesidali-
jimas su kitais.

Tas kriterijus galioja ir Dievo atžvilgiu. 
Pirmasis iš dešimties jo įsakymų kaip tik 
skelbia: „Neturėk kitų dievų, tiktai mane 
vieną.“ Žvelgiant į išrinktosios tautos isto-
riją, Viešpatį labiausiai žeisdavo jos širdies 
dalijimasis su kitais dievaičiais. To gėdin-
go, žeidžiančio elgesio šventuosiuose raš-
tuose izraeliečiams nepašykštima priminti. 
Pavyzdžiui, Teisėjų knygoje skaitome: „Jie 
paliko Viešpatį, savo protėvių Dievą, išve-

StABų GARBInImAS
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dusį juos iš Egipto žemės, sekė kitais die-
vais iš aplinkinių tautų ir jiems lenkdavosi“ 
(Ts 2, 11).

Kaip yra mūsų laikais? Dabar pripažin-
ti stabus dievais ir prieš juos lankstytis būtų 
keista, netgi juokinga. Tačiau ar tiesa, kad 
visi stabų garbintojai jau seniai išmirę? Iš 
tikrųjų jų dar tebėra netgi elektra apšvies-
tuose, reklamomis mirgančiuose mūsų did- 
miesčiuose. Ir šiandien žmonės turi tikrų 
dievų dievaičių, prieš kuriuos puldinėja 
ant kelių ir jiems tarnauja su didesne šir-
dies kaitra, negu senovėje pagonys tai darė 
savo dievui Dzeusui ar panašiam. Žinoma, 
šiandien dievaičiai vadinami kitais vardais: 
nebe Apolonas ir Afroditė, Poseidonas ir 
Junona, o Pinigas, Lytis, Svaigalas... Ai, 
kiek čia galėtume priskaičiuoti kitų vardų: 
Karjera, Politika, Malonumas, Galia, Gar-
bė... Kartais tie vardai atrodo gana nekalti, 
netgi garbingi. Daugiausia garbintojų turi 
baisusis „aš“, kurio kultas yra beribis ir 
brutalus egoizmas. 

Kai tik žmogus ką nors sukurta ir lai-
kina stato į vietą, priklausančią vienam 
Viešpačiui, jis yra savų stabų garbintojas, 
turi paskyręs kampą savo širdyje kokiam 
nors dievaičiui šalia Dievo, net jeigu ne-
praleidžia nė vieno sekmadienio nenuėjęs 
į bažnyčią. 

Kai tik žmogui jo aistra, jo pinigas, jo 
karjera ar mokslas yra verti daugiau negu 
Viešpats Dievas, kai tik kam nors sukurtam 
teikiama pirmenybė prieš Dievo įsakymą, 
tada tas asmuo, nors būtų gerai išauklėtas 
europietis, neturi jokio pagrindo laikyti 
save pranašesniu už primityvų kokios nors 
tautelės gyventoją, kuris, supamas laukinės 
aplinkos, šoka prieš juokingą fetišą, jį gar-
bindamas. 

Galime pridėti, kad kiekvienoje nuodė-
mėje, nors ir nežymiai, vis tiek yra maža 
porcija stabmeldystės. Kadangi mes visi 
nusidėjome, esame po truputį stabų gar-
bintojai. Tyloje susikaupę didžiadvasiškai 
išpažįstame Dievui, kad jis yra vienintelis 

tikrasis mūsų gyvenimo turtas ir turinys, o 
atėjus pagundos valandai esame pasirengę 
aukoti smilkalų savo privačiam dievaičiui, 
savo mažam, bjauriam geismui arba savo 
brutaliam egoizmui. 

Teisėjų knygoje nurodoma, kad Vieš-
pačiui buvo šlykštus jo išsirinktosios tau-
tos lankstymasis dievaičiams. Tai turėtų 
mus skatinti rauti iš savo gyvenimo bet 
kokį tarnavimą stabams. Jo, kaip matėme, 
ir moderniajame pasaulyje pilna. Taip pat 
nėra blogai savęs paklausti (aišku, dar ge-
riau – kaip reikiant paanalizuoti), kokiam 
dievaičiui savo gyvenime vis dar tebesmil-
kome.

Prieš atsisveikindami su stabais, dar 
kartą galime pažvelgti į juos, ir mums kris 
į akį didelis panašumas tarp senovinių ir 
moderniųjų. Apie senuosius stabus psal-
mėje sakoma: 

Burnas jie turi, bet nekalba,
turi akis, bet nemato,
turi ausis, bet negirdi,
turi nosis, bet neužuodžia.
Rankas turi, bet lytėti negali,
turi kojas, bet nevaikšto (Ps 115, 5–7).
Tą pat galima pasakyti ir apie minėtus 

mūsų laiko stabus, tik kiek kitaip. Jie ne-
kalba, nors turi lūpas: apie daug ką šneka, 
net reklamuoja, tiesiog bruka, tačiau atkak- 
liai tyli, nė žodeliu neprabyla apie tai, kas 
žmogui svarbiausia. Jie neregi, nors turi 
akis: daug į ką žvelgia, bet nemato nieko, 
kas anapus šio regimojo pasaulio. Jie negir-
di, nors turi ausis: daug ko klausosi, tik ne 
Dievo Sūnaus žodžių, kurie liks galioti, net 
kai bus praėjusi ši žemė. Jie neužuodžia, 
nors turi nosis: kas tikrai kvapnu žmogaus 
vidaus pasauliui, jų šnervėms pasidarė vi-
sai svetima, o kvepalais vadina, kas Dievui 
ir angelams dvokia tikra smarve. Jie nega-
li lytėti, nors turi rankas: tiesiog saugosi, 
kad tik nepalytėtų žmogaus sielos, kaip ją 
paliečia Dievo Dvasia. Jie nepaeina, nors 
turi kojas: daug kur laksto, bet nė žingsnio 
nežengia į žmogui reikalingiausią pusę. 
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„Dvasinėmis pratybomis laikome kiek-
vieną būdą tirti sąžinę, medituoti, kon-
templiuoti, melstis žodžiu ir mintimis bei 
kitokią dvasinę veiklą. [...] Mat kaip vaikš-
čiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pra-
tybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis 
vadiname kiekvieną būdą, kuris paruošia 
ir nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus 
netvarkingus polinkius, o, juos pašalinus, 
ieškoti ir rasti dievišką valią taip tvarkant 
savo gyvenimą, kad būtų naudinga sielos 
išganymui.“ Tokia pirmąja pastaba šv. Ig- 
nacas Lojola pradeda savo Dvasines pra-
tybas, kuriose išdėstyti nurodymai pir-
miausia yra skirti žmonėms, padedantiems 
atlikti šias pratybas kitiems. Dvasinių pra-
tybų knygelėje šv. Ignacas perteikia savo 
suvokimą, vidines patirtis, giliai ir jautriai 
išgyvenant realybę tikėjimo šviesoje... ir 
tamsoje. 

Vienuoliai dvasines pratybas vadina 
askeze. Šv. Ignacas savo pratybų patirtis 
užrašė dar būdamas pasaulietis. Stebina 
tai, kad jos nepraranda svarbos ir praėjus 
vos ne 500 metų, svarbos visiems – dva-
sininkams, pasauliečiams, ir ne tik katali-
kams. Šios pratybos lanksčiai pritaikomos 
kiekvienam žmogui pagal jo pasirengimą –  
amžių, išsilavinimą, sugebėjimus, dvasinę 
patirtį, sveikatos būklę. Aštuonioliktoje 
pastaboje jų autorius rašo, kad svarbiau-
sia, jog žmogus jas galėtų atlikti ramiai ir 
gauti iš jų dvasinės naudos. O atliekančia-
jam naudingas pasiūlymas (gal net vienas 
būtiniausių dalykų) – ateiti į pratybas „di-
džiadvasiškai ir kilniaširdiškai nusiteikus 

savo kūrėjo ir Viešpaties atžvilgiu, pavesti 
jam visą savo valią ir laisvę, kad jo dieviš-
koji didybė tiek juo pačiu, tiek viskuo, ką 
jis turi, naudotųsi pagal savo švenčiausiąją 
valią“ (penktoji pastaba). Kitose pastabo-
se šv. Ignacas pateikia nurodymus, kuriais 
naudodamiesi ir dabar daugelis atliekame 
dvasines pratybas įvairiais būdais: „trum-
pąsias“ (3 mėn.) ir „ilgąsias“ (8 mėn.) 
kasdieniame gyvenime; taip pat 8 dienų 
ar visas 30 dienų dvasines pratybas ty-
loje, pasitraukus nuo kasdienių pareigų. 
Šiuo metu vyksta ir atskirai „Pradžios ir 
pagrindo“ bei 1-osios, 2-osios, 3-iosios 
ir 4-osios savaitės dvasinės pratybos pa-
gal šv. Ignacą taip, kaip jis yra pateikęs jų 
dinamiką ir struktūrą, trokšdamas padėti 
sieloms. Dalis žmonių, atlikusių dvasines 
pratybas, pajunta troškimą padėti sieloms 
dvasinio palydėjimo tarnystėje ir yra jai 
siunčiami.

Dėl sąsajų su žmogaus sukūrimo, pa-
šaukimo ir išganymo istorija – Šventuoju 
Raštu, ypač Naujuoju Testamentu, – per 
Kristaus gimimo, gyvenimo, mirties bei 
prisikėlimo slėpinį, per gilų žmogaus 
prigimties pažinimą, panaudojimą ir per 
daugelį net neįvardijamų dalykų dvasinės 
pratybos yra graži Dievo dovana, įrankis 
žmogui rasti Dievą visur, kaip dažnai mus 
moko šv. Ignacas. Arba, tikriau, Dievo bū-
das rasti žmogų – juk jis pirmas mus pa-
milo, sukūrė ir nepaliauja ieškojęs. Nuolat 
rasdamas mus ten, kur šiuo metu esame, 
kviečia į esminę kelionę, į tikrąją realybę –  
kiekvieno mūsų savastį Jame. 

Aldona mickevičienė, 
gydytoja, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenės narė

Dievo būdas 
ieškoti žmogaus
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Nuo mano pirmųjų dvasinių pratybų 
praėjo 15 metų. Jas prisimenu ir kaip at-
radimą seniai nujausto, laukto, trūkstamo 
dalyko, kuris padėtų „persijoti“ gyvenimą, 
atskirti pelus nuo grūdų, tvirčiau eiti pa-
sirinkta kryptimi. „Esminį gyvenimo luo-
mo“, kaip įvardija šv. Ignacas, pasirinkimą 
jau buvau padariusi – sukūrusi šeimą, gimę 
vaikai. Artimas ir reikalingas atrodė siūly-
mas, kaip galėčiau „pataisyti ir reformuoti 
savo gyvenimą ir luomą, t. y. savo, kaip 
kūrinio, būtį [...] nukreipti Dievo, mūsų 
Viešpaties, garbei bei šlovei ir savo sielos 
išganymui“ (DP, 189). Dalį atostogų kas-
met praleidžiu tyliose rekolekcijose, iš to 
atsirado gilesnės asmeninės maldos porei-
kis ir atradau būdų, kaip jį realizuoti kas-
dieniame gyvenime. 

Kiekvienos rekolekcijos vis kitokios, 
„nesuplanuojamos“, pamažu keičiasi asme-
ninė malda. „Kur tu esi?“ (Pr 3, 9) – šaukė 
Dievas Adomą sode po nuopuolio. Kiek- 
vieną dvasinių pratybų maldos valandą 
ateinu į Viešpaties akivaizdą tokia, kokia 
esu. Jis žino, kas manyje vyksta, ir ieško, 
kaip anuomet Adomo. Ieško taip atkakliai, 
kad pamažu galiu ir noriu Jam parodyti il-
gai slėptas „nepatogias“ gyvenimo vietas, 
atpažinti esamus ir pamirštus, nustumtus 
jausmus, lūkesčius, mintis; atrasti, kad 
jie svarbūs, turi teisę ir vietą būti, kad jie 
kalba. Trečiojoje pastaboje šv. Ignacas pa-
brėžia, kad „naudodamiesi valios veikimu 
žadinant jausmus, kai žodžiu ar mintimis 
kalbamės su Dievu, mūsų Viešpačiu, ar jo 
šventaisiais, iš savo pusės privalome turėti 
daugiau pagarbos, nei tada, kai naudojamės 
protu suprasti“. Ir antrojoje pastaboje: „Mat 
sielą pasotina ir patenkina ne žinių gausa, o 
vidinis dalykų pajutimas ir skonėjimasis.“ 
Dėmesys vidiniams sielos judesiams veda 
į tiesą, padeda atskirti norus ir troškimus, 
gerus ir geresnius dalykus, apsispręsti, pa-
sirinkti. Taip galiu geriau priimti naujus 
dalykus, keistis, labiau atsiverti tikrovei. 
Įvyksta naujų susitikimų su senais vidiniais 

sužeidimais, nuoskaudomis, klaidomis, 
mokausi priimti savo ribas, privalumus ir 
trūkumus. Visa naujai išgyvenu Dievo aki-
vaizdoje ir meilėje, kartu. Daug ką Viešpats 
gydo ir keičia, tikiu, man net nežinant. Ką 
reiškia atleisti, pirmiausia man sako jo gai-
lestingumo ir atleidimo man patirtis. 

Eina metai, o atrodo, kad vis daugiau 
gyvybės, daugiau gyvenimo randasi, nors 
nedingsta nei išbandymai, nei sunkumai. 
Juk Jėzus sako: „Aš atėjau, kad žmonės 
turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ 
(Jn 10, 10). Kad turėtų ne sėkmės, o tos 
gyvybės ir gyvenimo – meilės pilnatvės, 
kylančios iš Dievo ir žmogaus vienas kito 
radimo, susitikimo. Gyventi meilės pilnat- 
ve... Tai ignaciškojo dvasingumo esmė, 
tokia kontempliacija baigiasi dvasinės 
pratybos 4-ąją savaitę. Dvasinės pratybos 
man padėjo suvokti, kad Dievas – rimta ir 
realu, kad jis – svarbiausias Asmuo, jėga, 
būtybė, veikianti pasaulyje ir santykyje 
su mumis. Mes jame, jo dėka esame, vei-
kiame jo vedami, išmintingai mylimi, ži-
nome tai ar ne. Atsigręžti į jį ir pasitikėti, 
kiek galiu. Ir – neišvengiamai – atsigręžti 
į kitus žmones, dalytis patirtimis, padėti jų 
sieloms ir kūnams, priimant viską iš Vieš-
paties rankų. Klausimas, kas yra mano 
artimas – nebe retorinis ir nebe teorinis. 
Šeima, draugai, bendradarbiai ir nepažįs-
tami, pašaukimas į bendruomenę – kvie-
timas gyventi meilės pilnatve. Tai dar ne 
amžinoji palaima, o tik ėjimas jos link. 
Dvasinės pratybos padeda atrasti, kaip ge-
riau ir intensyviau tai daryti. Pratybų mal-
dą maitina neišsemiama Šventojo Rašto 
išmintis, šv. Ignaco įžvalgos, ji įtraukia ir 
mano asmeninę istoriją – konkrečią realy-
bę, laiminančią ir žeidžiančią, net visą že-
mės istoriją. Toje maldoje ir randasi būdas 
būti čia su Dievu, žmonėmis ir savimi –  
kontempliatyviai veikti. Dvasinės praty-
bos – tai priemonė ir dvasingumo šaltinis 
ignaciškajai šeimai, visai Bažnyčiai, gėrio 
siekiančiai žmonijai.
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Š. m. kovo 21 d. Kauno arkivyskupijos 
salėje įvyko eilinis Lietuvos Krikščioniš-
kojo gyvenimo bendruomenės suvažiavi-
mas, kuriame dalyvavo 89 bendruomenės 
nariai (iš viso 25 grupelėse jų yra 215).

Susirinkusius pasveikinusi LKG ben-
druomenės pirmininkė Virginija Žičkaitė 
priminė, kad šių metų mūsų dvasinės ke-
lionės tikslas – bandyti atpažinti ir įsivar-
dinti savo asmeninę misiją bendruomenėje 
ir bendruomenei, kad galėtume labiau sekti 
Kristumi ir drauge su juo statyti Dievo ka-
ralystę šiandien. 

 Per Skype ryšį išklausius Latvijos 
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės 
pirmininkės Inesės Runcės, dalyvavusios 
savo Bendruomenės dienoje, sveikinimo, 
į suvažiavimo dalyvius kreipdamasis Lie-
tuvos ir Latvijos KG bendruomenių Baž-
nyčios asistentas t. Algimantas Gudaitis, 
SJ, pasidžiaugė gražiu mūsų suvažiavimo 
pavadinimu, rodančiu, kad bendruomenės 
dėka labiau supratome, jog Kristus tampa 
mūsų širdies dalimi, nes būtent jis pakvietė 
į šią bendruomenę. T. Algimantas priminė 
popiežiaus Pranciškaus pastebėjimą, kad 
be Dievo ir kitų žmonių pagalbos dangaus 
nepasieksime, todėl ir esame kartu ben-
druomenėje. „Šiandien – pavasario lygia-
dienis, gamtoje atsiranda daugiau šviesos, 

ir mes šioje bendruomenėje norime, kad 
širdyse atsirastų kuo daugiau Kristaus 
šviesos“, – sakė t. Algimantas, kviesdamas 
klausytis, kur Viešpats mus kviečia. 

 „Koks džiaugsmas ir kokia paguoda 
apima vien dėl to, kad jūs esate, kad ap-
skritai yra žmonių, kuriems rūpi Bažnyčios 
situacija, naujoji evangelizacija! Juk tai yra 
mūsų krikščioniškas pašaukimas. Šiandien 
negalime nuleisti rankų ir nusiraminti, nes 
krikščionių persekiojimai dar nesiliovė, 
karai vyksta prie pat mūsų Tėvynės slenks-
čio ir jei mes visuomenės „nešildome“ per 
bendrystę, jei nestipriname tikėjimo, ji 
skaldosi, žmonės susipriešina, o praradę 
vienybę, prarandame ir saugumą“, – taip 
savo pasisakymą apie šiandienę Bažnyčios 
situaciją pradėjo suvažiavimo svečias vys-
kupas Kęstutis Kėvalas.

Apžvelgdamas 2013 m. atliktą tyrimą 
„Tikėjimas ir religingumas Lietuvoje“, vys-
kupas sakė, kad nors tyrimo statistika dau-
geliu atveju yra gąsdinanti, į esamą padėtį 
reikia žvelgti su viltimi. „Kai pradedame ti-
kėjimo kelionę, labiausiai esame susirūpinę 
savimi, savo tikėjimo išmanymu, ir tai natū-
ralu. Tačiau brandus tikintysis turi suvokti, 
kad jis yra Bažnyčios dalis ir dėl to privalo 
prisiimti atsakomybę už kitą žmogų. Krikš-
čioniškojo gyvenimo bendruomenė rodo 

Bendruomenëse
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gerą pavyzdį, kaip išeiti į didesnę šeimą –  
Bažnyčią, – stengdamasi bendradarbiauti, 
megzti bendrystę, nors čia dažnai reikia ir 
nuolankumo, galinčio tapti iššūkiu. Tačiau 
būkime vilties žmonės. Didesnę mūsų tikė-
jimo brandą rodo gebėjimas priimti situaci-
ją, o ne noras ją ir visus kritikuoti. Reikia di-
delės išminties, kad sunkumų nepaverstume 
problemomis“, – drąsino vyskupas. 

„Dabartinę Bažnyčios situaciją Lietu-
voje galima įvardinti kaip lūžio tašką, kai 
nebėra, kur trauktis“ – tęsė jis. „Popiežius 
Pranciškus rašė: „Jei bendruomenė nėra 
evangelizuojanti, tai ji nėra krikščioniška“. 
O pas mus liko tam tikri įpročiai iš tarybi-
nių laikų, kai Bažnyčiai buvo draudžiama 
peržengti šventoriaus ribas. Dėl to dabar iš 
administracinio sielovados modelio reikia 
pereiti į apaštalinį, ir apaštalauti turi visi: 
tiek kunigai, tiek pasauliečiai, drauge ieš-
kodami naujų pastoracijos būdų. Parapija 
turi būti nuolatinės evangelizacijos vieta ir 
pasauliečių įsitraukimas į sielovados pro-
jektus yra labai svarbus. 

Lietuvos vyskupų susitikime su popie-
žiumi skambėjo raginimas būti kūrybin-
giems. Į mūsų padejavimus ir pasiguodimus 
apie šiuolaikines problemas popiežius atsa-
kė: „Aš jūsų prašau, neišsigąskite.“ Tokios 
nuotaikos – „neišsigąskite“ – ir turi būti 

krikščionis“, – pastebėjo vysk. K. Kėvalas. 
Toliau jis komentavo vokiečio Chris-

tiano Swarco privataus tyrimo, atlikto įvai-
riose pasaulio krikščioniškose Bažnyčiose, 
apibendrinimus, atskleidžiančius, kas pa-
deda Bažnyčiai, kaip bendruomenei, augti. 
Vienas jų – įgalinantis vadovavimas. Ka-
dangi kiekvienas savo aplinkoje esame va-
dovai, svarbu siekti vis didesnės dvasinės 
brandos, gebėjimo užmegzti ir palaikyti 
nekonfliktinius santykius bei padėti kitam 
žmogui augti. Dovanos, kurių visi turime, 
pirmiausia privalo būti atpažintos, o po to 
„įdarbintos“. Gali būti, kad Viešpats iš mūsų 
tikisi ne rezultato – jam svarbus pats pro-
cesas, kaip mums pavyksta drauge su kitais 
keliauti.

Kad tam skatintų iš širdies kylantis troš-
kimas, širdies užsidegimas, turime atsiverti 
Šventosios Dvasios veikimui. Jį pajutus, 
būtina išeiti iš savęs, pasitikti kitą, nebijoti 
eiti į periferiją, leistis į ekstremalius nuo-
tykius (pvz., lankyti kalinius), tačiau viską 
pradedant nuo Kristaus, nuolat palaikant 
artimus santykius su juo. 

Kartais daug vietos paliekama sponta-
niškumui, tačiau labai svarbu turėti aiškią 
viziją ir gerą struktūrą, t. y. konkrečią kryp-
tį, mokėti dalytis atsakomybe, planuoti, kad 
būtų sutaupoma laiko ir energijos. Atpažinti 



42

destruktyvumą – tai išlaisvinti save džiaugs-
mui, komandos darbui ir būti jo nešamam.

Mums labai svarbus dvasinis maistas, 
gaunamas per maldos praktikas, per bend- 
rystę gražioje liturgijoje. Dėl to visi turė-
tume rūpintis, kad pamaldos būtų įkve-
piančios. Na, o ypač svarbios kiekvienam 
krikščioniui yra mažos grupelės. Ateities 
krikščionis negalės išlikti be maldos ir be 
bendruomenės. Pasaulis per daug išmuša 
mus iš vėžių ir po vieną sunku atsilaikyti. 
„Jūs esate laimingi, kad turite savo – Krikš-
čioniškojo gyvenimo – bendruomenę. Tai 
jūsų, kaip krikščionių, išsigelbėjimas, nes 
jūs vienas kitą palaikote, dalijatės savo iš-
gyvenimais ir patirtimis“, – viltingai nutei-
kė suvažiavimo dalyvius vysk. K. Kėvalas.

„Kalbėdamas apie naująją evangeliza-
ciją, kuri yra mūsų užduotis, Šventasis Tė-
vas sako, kad labai svarbus yra liudijimas –  
niekas, sutikęs Kristų, negali tos patirties 
pasilaikyti sau, būtina ir kitam žmogui pa-
dėti susitikti Kristų. Na, o vienas svarbiau-
sių bendruomenės iššūkių yra mylintys 
santykiai. Kaip evangelizuosime pasaulį, 
jei patys būsime susiskaldę?.. „Tad eikite 
ir padarykite mano mokiniais visų tautų 
žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir 

Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami 
laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai 
aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos“, – Jėzaus žodžiais iš Evangelijos 
pagal Matą baigdamas savo mokymą para-
gino ganytojas.

Vėliau išsiskirstę į 13 grupelių dalijo-
mės savo įžvalgomis, atsakydami į vys-
kupo Kęstučio pateiktus klausimus: kokiu 
būdu aš ugdau savo tikėjimo išmanymą? 
kokią konkrečią apaštalavimo tarnystę 
šiandien galėčiau priimti Bažnyčioje?

Po pietų LKG bendruomenės pirminin-
kė Virginija, pakvietusi „dėkingai žvelgti 
į praeitį“, apžvelgė prieš metus išrinktos 
LKG bendruomenės tarybos, ugdymo ko-
mandos bei visos bendruomenės veiklą. 
LKG bendruomenės iždininkė Birutė Žel-
vytė pateikė 2014 metų finansinės veiklos 
ataskaitą ir finansinį projektą 2015 metams 
bei nario mokesčio mokėjimo tvarkos pa-
keitimus. Kiekvieną iš jų suvažiavimo da-
lyviai patvirtino balsavimu.

Suvažiavimas baigėsi Mišiomis Šv. Pran- 
ciškaus Ksavero bažnyčioje.

Jūratė Grabytė

Bendruomenëse
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T. Jonas KasTyTis MaTulionis, sJ
1931 02 10 – 2015 01 12

Jonas Kastytis Matulionis gimė Pelyšių kaime netoli Šimonių 
miestelio (Kupiškio r.). Buvo septintas ir paskutinis vaikas šeimoje. 

Baigęs Šimonių pradinę mokyklą, mokėsi Kupiškio gimnazijo-
je, kur išryškėjo jo literatūriniai ir muzikiniai gabumai. Anksti nete-
kus tėvų, kilo grėsmė tolesnėms studijoms, tačiau seserys Adelė ir 
Albina padarė viską, kad mylimas brolis galėtų siekti mokslo.

Jaunuolis pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus 
universitete ir jas baigė 1955 m. Tame pačiame kurse mokėsi daug 
gabių studentų, kurių vardai vėliau tapo žinomi visai Lietuvai – J. De- 
gutytė, M. Kudarauskaitė, B. Savukynas... Specialų kursą jiems skai-
tė lietuvių literatūros klasikas prof. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jono 
Kastyčio valandas, laisvas nuo mokslų, lydėjo poezija, klasikinė mu-
zika ir malda. Jis ne tik dainavo universiteto akademiniame chore, bet 
ir giedojo bažnyčiose. Turėdamas slaptą svajonę iki tobulumo išlavin-
ti balsą ir tapti kunigu, 1953 m. Jonas Kastytis pradėjo lygiagrečiai 
mokytis ir J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos vokalo skyriuje.

1955 m. diplomuotas lituanistas bandė stoti į Kauno kunigų se-
minariją, deja, nesėkmingai. 1956 m. įstojo į Vilniaus konservatori-
ją, o respublikiniame vokalistų konkurse pelnė pirmąją vietą. Kartu 
su kitais jaunais talentais – E. Čiudakova, E. Saulevičiūte, L. Muraš-
ka – Jonas Kastytis buvo išsiųstas į sąjunginį konkursą Maskvoje, 
kur jo lyrinis dramatinis tenoras taip pat pelnė pripažinimą. Studi-
jos konservatorijoje sekėsi puikiai. J. K. Matulionio balsą lavino ir 
scenos paslapčių mokė žymūs profesoriai, garsūs Lietuvos atlikėjai. 
Trečiame kurse jis buvo pastebėtas giedant bažnyčiose. Už „nepa-
prastai didelę gėdą ir nešlovę, užtrauktą konservatorijai ir visam pa-
žangiam jaunimui“, 1958 m. buvo priverstas studijas nutraukti.

Pašalintas iš konservatorijos, pradėjo dirbti bibliotekose, Teatro 
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ir muzikos muziejuje, tik niekur ilgai neužsibūdavo, nes buvo nuo-
lat persekiojamas. Dirbdamas Paveikslų galerija paverstoje Vilniaus 
katedroje ir puikiai išmanydamas šios vietos reikšmę, jis ne tik sten-
gėsi lankytojams atskleisti ir parodyti šventovės likimą istorijos vin-
giuose, bet ir pradėjo statyti naują – savo širdies katedrą.

Jau seniai buvo radęs vienminčių būrelį, padėjo leisti „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką“, nors puikiai suprato, kuo rizikuoja. 
Pradėjo važinėti į Bijutiškį pas Lietuvos jėzuitų provincijolą t. Joną 
Danylą. Jo pavyzdžio paskatintas, 1977 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 
Pateko į KGB akiratį, trumpam laikui buvo sulaikytas ir tardomas.

1980 m. spalio 31 d. Bijutiškio bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas 
Vincentas Sladkevičius pogrindinę kunigų seminariją baigusį Joną 
Kastytį Matulionį įšventino į kunigus. Visi nustebo Šv. Onos baž-
nyčioje išvydę buvusį jos zakristijoną Kastytį aukojant šv. Mišias! 
Susirinkusieji tąsyk pamanė, kad įvyko nesusipratimas.

Už 1984 m. Kybartuose surengtą Vėlinių procesiją iš bažnyčios 
į miestelio kapines, giedant Visų Šventųjų litaniją, nepaklusnus ku-
nigas buvo suimtas, 1985 m. sausio 17–18 d. Vilniuje teistas LTSR 
Aukščiausiajame teisme. Paskutiniame žodyje J. K. Matulionis 
kaltas neprisipažino, nesigailėjo, kalbėjo, kad visur, kur tik jis bus, 
stengsis gerai atlikti savo, kaip kunigo, pareigą. Teismo nuosprendis –  
treji metai laisvės atėmimo, bausmę atlikti bendro režimo lageryje. 
Išvežtas į Smolensko lagerį, po kelių mėnesių amnestuotas. Po sa-
vaitės, 1985 m. birželio 26 d., vėl suimtas. Įkalintas Novo-Orlovsko 
(Čitos sritis) lageryje. Trejus metus kalėjo kameroje tarp penkias-
dešimties kriminalinių nusikaltėlių. Keisčiausia, kad iš šitų žmonių 
smurto nepatyrė, netgi jie sugebėjo suprasti, kas yra „sviaščenik“ –  
dvasininkas.

Grįžęs iš lagerių, 1989 m. priimtas vikaru į tikintiesiems grąžintą 
Vilniaus arkikatedrą baziliką, kur darbavosi su jos klebonu monsin-
joru Kazimieru Vasiliausku. Su arkikatedros choru buvo išvykęs į 
Paryžių, Stokholmą, Oslą ir kai kuriose iškiliose šių miestų švento-
vėse giedojo solo partijas.

Nepriklausomybės metais kunigas jėzuitas savo misiją atli-
ko Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, buvo Karaliaus Mindaugo 
šaulių rinktinės dvasios tėvas, 1994–1996 m. – Pažaislio seserų 
kazimieriečių vienuolyno ir Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas. 
Tačiau ilgiausiai – vienuolika metų – kartu su kitais tėvais jėzui-
tais darbavosi Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje. Paskutiniuosius 
šešerius metus sunkiai sergantis t. Jonas Kastytis praleido Kauno 
jėzuitų namuose, keletą metų ištikimai klausė išpažinčių Šv. Pran-
ciškaus Ksavero bažnyčioje, vėliau meldėsi už Draugiją ir Bažnyčią 
ligos patale. 

Po varginančios ligos iškeliavo amžinybėn, baigdamas 84-uo-
sius metus. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse, šalia kitų jėzuitų.

Jėzuitų archyve Vilniuje saugomi J. K. Matulionio, SJ, apdo-
vanojimai – LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius ir Sausio 
13-osios medalis.
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T. Jono Kastyčio Matulionio, SJ, eilėraščių faksimilės
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lionginas Virbalas, sJ. 
Šventoji Žemė. Kelionės vadovas

Šventosios Žemės lankytoją užgriūva tūkstant- 
mečių paveldas ir neįtikėtinai sudėtinga dabartis. 
Kaip suvaldyti tą įspūdžių ir informacijos srautą? 
Kaip išsaugoti tai, kas sužinota ir patirta? Geras 
kelionės vadovas padeda pasirengti kelionei, lydi 
joje, atgaivina prisiminimus grįžus.

Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, Šventąją Žemę 
yra apkeliavęs ne vieną kartą. Todėl šis vadovas 
jungia ir asmeninę patirtį, ir istorines žinias, ir 
praktinius patarimus. Tai krikščionio žvilgsnis, 
pastebintis ir kitų religijų tradicijas, aprėpiantis 
praeitį ir dabartį.

Maža to, aiškus pasakojimas, gausios iliustra-
cijos, žodynėliai, vietų rodyklė leis po šventąsias 
vietas keliauti bent mintimis ir tiems, kurie negali 
to dabar padaryti fiziškai.

Šį daugelio piligrimų seniai lauktą kelionės va-
dovą išleido „Aidai“.
 

DiDieJi KlausiMai JauniMui. 
Parengė Kun. vytautas sadausKas, sJ. 
Išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba

Kas yra gyvybė? Kada tampama asmeniu? Kada jau-
čiamės laimingi? Kokia mūsų vieta ir paskirtis visatoje? 
Jeigu pasaulį sukūrė Dievas, kodėl prireikė milijardų 
metų, kad mes atsirastume? Kaip perskaityti visatos isto-
riją giliausiu lygmeniu, jei jos prasmė ir tikslas tiksliųjų 
mokslų metodams yra neprieinami? Ar gyvybė, protas, 
sąmonė negrįžtamai išnyks, ar tęs savo kelionę į Dievo 
slėpinį? Ką reiškia būti objektyviam ir teisingam? Kaip 
Kristaus žinia apie Dievo karalystę siejasi su mūsų gi-
liausiais troškimais? Ar krikščionių religija neprarastų 
vertės ir reikšmės, jeigu aptiktume protingas būtybes ki-
tose planetose?

Bandant atsakyti į šiuos ir daugelį kitų klausimų kny-
goje pateikiama vieninga gyvenimo filosofija, remiantis 
įvairių mokslų – psichologijos, biologijos, astronomijos, 
teisės, teologijos ir kitų – įžvalgomis.
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PeTras sKarga.
seiMo PaMoKslai. 
Kvietimas atgailauti lenKiJos Karalystės ir lietuvos 
didžiosios KunigaiKštystės Piliečiams

Petras Skarga – įspūdinga figūra XVI a. pab.– XVII a. pr. 
Lenkijos ir Lietuvos literatūroje, kultūroje, politikoje. Jėzuitas, 
aktyvus kontrreformacijos veikėjas, publicistas ir polemistas, 
pamokslininkas, teologas, hagiografas, pirmasis Vilniaus uni-
versiteto rektorius – visose šiose srityse Skarga paliko ryškius 
pėdsakus, gausų literatūrinį palikimą, kurį iš dalies atsipindi ir 
ši knyga, kurią išleido Lietuvių kalbos ir literatūros institutas.

Kaip jėzuitai Žemaičių mylias trumpino.
1695 m. Kražių ranKraščio Prozos fragmentai.
Išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1694–1695 m. Kražių kolegijoje retoriką studijavę 
jaunuoliai paliko savarankiškos kūrybos rinkinį „Metinis 
retorinės meditacijos derlius, kurį Kražiuose supylė ir su-
dėjo į gausybės ragą Jėzaus Draugijos studentai“. Šis  reto 
grožio ir nuo laiko negandų beveik nenukentėjęs rankraš-
tis atskleidžia, kaip praktikoje buvo pritaikytos LDK ko-
legijose dėstytos iškalbos meno taisyklės, pristato to meto 
prozos ir poezijos ypatybes, demonstruoja gerą įvairių sri-
čių išmanymą ir erudiciją, ne tik pristato tobulą jaunųjų jė-
zuitų lotyniško žodžio valdymą, bet ir liudija, kaip lengvai 
jo autoriai, atspindėdami to meto įvykius, žongliruoja šių 
dienų skaitytojui sunkiai atpažįstamais daugiaprasmiais 
Antikos ir krikščionybės simboliais bei ženklais.

Malda prašant dievo tarną t. petrą Skargą, SJ, paSkelbti palaiMintuoJu

 Viešpatie Jėzau kristau, ištikimus savo tarnus tu apgaubi garbe. tad at-
mink gausius apaštalinius darbus, sunkumus ir kentėjimus, kuriuos dėl sielų 
išganymo ir Bažnyčios vienybės ištvėrė tavo tarnas t. Petras Skarga. tegul 
tavo gerumas suspindi mums kaip malonė, Bažnyčiai iškeliant jį į altoriaus 
garbę. to prašome užtariant tavo motinai marijai, kurios gerbimą t. Skarga 
mūsų tautoje uoliai puoselėjo, ir visiems šventiesiems, kurių garbingumą 
skleidė aprašydamas jų gyvenimus. tegul t. Petro Skargos, SJ, šventumo 
pripažinimas stiprina tavo žmonių tikėjimą ir skatina siekti krikščioniškųjų 
dorybių. Suteik mums, Viešpatie, tai, ko trokšta mūsų širdis. tu gyveni ir 
viešpatauji per amžius. Amen.
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Nusiðypsokime

– uŽtiKrinu jus: 
Kad ir Ką pasaKytumėte, 
laiKysiuosi grieŽčiausio 
KonfiDencialuMo.

– Kas TuriTe Mobiliuosius 
telefonus, praŠyčiau juos 

iŠjungti. Kas atsivedėte vaiKų, 
praŠyčiau iŠjungti ir juos. 

– gerai, Kad moKai reKsą 
melstis, bet gal nevertėjo 
Jo MoKyTi PaMoKslauTi?

– anot jūsų, net ir
MoKyKloJe Mano gauTi 
DešiMTuKai nieKo neVerTi?

šV. PeTras

PasTorius

– suPranTu, Jog Prašau 
sTebuKlo, beT gal galiTe 
pasimelsti, Kad ligoninės 
maistas būtų nors KieK 
sKanesnis?

– DeJa, Turiu PriMinTi, 
KaD TeologiJos baKalauro 
laipsnis daro įspūdį tiK jums, 
beT ne DieVui!

Piešiniai iš leidinio „The Joyful Noiseletter“, 2015 m. gegužė–birželis
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2014 m. rudenį sėkmingai baigtas 
Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) 
bažnyčios vidaus remontas. Nuoširdžiai 
tuo džiaugdamiesi kviečiame apsilankyti 
ir iš naujo atrasti šių Dievo namų grožį.
Vis dėlto neatidėliotinas remontas būtinas 
ir bažnyčios fasadui, paskutinį kartą 
remontuotam daugiau kaip prieš 20 metų. 
2013 m. parengtas projektas nustatė, kad 
fasado remontas kainuos 515.828 eurų.
2014 m. rugsėjį sulaukėme gerų žinių – 
408.668,6 eurų parama remontui gauta 
pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) 
ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą 
„Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas bei 
atgaivinimas“. Iš kitų šaltinių pavyko surinkti dar 
beveik 17.000 eurų. Kad bažnyčios išorė būtų visiškai 
suremontuota, trūksta kiek daugiau nei 90.000 eurų. 
Visų jėzuitų bičiulių Lietuvoje ir užsienyje prašome 
paremti Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios fasado 
remontą, kurį ketinama pradėti š. m. gegužės mėnesį.  

Dėkojame už jūsų Dosnumą.
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Iðeina du kartus per metus

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

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

Sti lis të
Eg lë Gudavièienë
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