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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Jėzuitų generolo
savybės
Pasaulis skuba, žmonija ir jos kuriama
kultūra sparčiai keičiasi. Bažnyčia, kaip
žmonijos dalis, keliaujanti kartu su visais,
kelia klausimus, kaip išlaikyti tinkamą
kryptį bei glaudžius keliaujančiųjų ryšius
ir kaip šioje kelionėje nepasiklysti.
Baigėme pašvęstiesiems skirtus metus, pradedame Dievo gailestingumo metų
šventimą. Šioje perėjimo situacijoje Jėzaus
Draugija rengiasi svarbiausiam savo, kaip
bendruomenės, įvykiui – 36-ajai Generalinei kongregacijai, kurios sušaukimą inicijavo Draugijos generolas t. Adolfas Nicolas. Kongregacija prasidės 2016 m. spalio
3 d., o baigsis po mėnesio kito (kol bus apsvarstyti visi iškelti klausimai). Darbotvarkėje: naujojo Jėzaus Draugijos generalinio
vyresniojo rinkimai, Draugijos misijos atnaujinimas, valdymo tobulinimas.
Prieš keletą metų šiame žurnale rašiau
apie jėzuitų vadovavimo stilių, kuriam būdingas inovatyvumas, kūrybingumas bei
bičiuliškas rūpestis, vadintinas ir meile. Jėzuitams rūpi, kad visuomenėje nepritrūktų
tinkamai pasirengusių ir motyvuotų vadovų, kurie būtų išmintingi, dori ir tarnautų
siekdami bendro gėrio, o ne dominavimo
ar galios demonstravimo.
Šį kartą norėčiau supažindinti su dar
vienu jėzuitų požiūriu į lyderystę, konkrečiai kalbėdamas apie lūkesčius, siejamus su jėzuitų ordino vadovu. Nuo to,
koks žmogus bus išrinktas po metų, itin
priklausys Draugijos kryptis, jos įvaizdis
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pasaulyje, narių savijauta ir bendradarbių
nuotaika. Kaip naujasis vadovas padės
dabartiniam Šventajam Tėvui vykdyti jo
tarnystę, kaip Draugija bendradarbiaus ir
tarnaus jo įpėdiniui?
Apie jėzuitų vyriausiajam vadovui reikalingas savybes kalbėjo jau šv. Ignacas,
kurdamas ordiną ir rengdamas jo Konstitucijas. Naudodamasis savo laikui būdingu
kalbos stiliumi, jis „nutapė” jėzuitų vadovo
paveikslą, įtraukdamas jį į svarbiausią ordino dokumentą dar nebūdamas išrinktas
vyresniuoju. Norėčiau nors trumpai su tuo
supažindinti ir mūsų žurnalo skaitytojus.
Tame paveiksle surastume daug moderniai lyderystei būdingų nuostatų, tačiau
galime teigti, kad Ignacas deda visiškai
skirtingus akcentus. Šiais laikais labai dažnai pabrėžiama, kad vadovavimui būtini
specialieji gebėjimai ir žinios, pvz., teisės,
finansų, užsienio kalbų, komunikavimo ir
administravimo. O Ignacas brangina tokias
savybes ir gabumus, kuriuos žmogus yra
gavęs kaip prigimtines dovanas ar didelių
ir ilgų pastangų dėka išsiugdęs pats. Dar labiau jį domina gilesni charakterio bruožai
– dorybės. Dabartiniams savo bendražygiams iš amžių perspektyvos jis kalba, kad
Draugijos vadovui neužtenka būti ekspertu
– jis turi būti asmenybė, gebanti įkvėpti ir
patraukti kitus savo, kaip gero jėzuito, pavyzdžiu… Ar puikiam vadovui būtinas intelektualumas, efektyvumas, ryžtingumas,
integralumas, vadybiniai gebėjimai? Ku-
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rios iš šių savybių yra pačios svarbiausios?
Ignaco atsakymui įtaką daro jo gyventam
laikui būdinga samprata ir žodynas, kuriuo
jis naudojasi apibūdindamas, ką reiškia
būti Jėzaus bičiuliu draugijoje, siekiančioje visų žmonių dvasinės gerovės.
Anot Ignaco, šešios svarbios jėzuitų
vadovo savybės yra:
1. Draugystė su Dievu. Jis turi būti
artimai susivienijęs su Dievu, mūsų Viešpačiu, ir maldoje, ir visoje savo veikloje.
Generolas turi būti dvasinis lyderis, siekdamas dvasinių tikslų gebantis meistriškai
naudotis dvasinėmis priemonėmis.
2. Didžiadvasiškumas. Turėti plačią
širdį, atvertą Dievui ir žmonėms – ypač
svarbi tėvo generolo savybė, skatinanti
trokšti didžių ir garbingų dalykų, Dievui
teikiančių daugiau garbės ir šlovės.
3. Praktinė išmintis. Draugijos vyresnysis turėtų pasižymėti nuovokumu. Ignacas kalba apie išmintingumą, sumanumą,
įžvalgumą.
4. Laisvė nuo netvarkingų troškimų
(jausmų, prisirišimų), juos apvaldant Dievo malonės dėka.
5. Nuosaikumas, gebėjimas derinti tiesumą ir griežtumą su kilnumu ir švelnumu.
6. Veikimo galia (nuoseklumas ir ištvermingumas). Generolas turi gebėti ne
vien pradėti svarbius projektus, tačiau ir
atkakliai juos įgyvendinti, drąsiai grumdamasis su kliūtimis.
Tačiau visų svarbiausi bruožai jam
yra išmintingumas, atjauta ir laisvė. Jos
nusako gilų asmens santykį su Dievu, asmens širdingumą, supratimo ir veikimo
tobulumą, kūno ir kitas vertingas išorines
dovanas. Įsidėmėtini du dalykai. Visų pirma, Ignacas kalba apie visuminį (holistinį)
paveikslą, kuriame dvasia, siela ir kūnas
yra darnoje. Jo supratimu, siela – tai širdis,
intelektas ir valios jėga, gebėjimas įgyvendinti tai, kas sumanyta. Taigi Ignacas
pateikia visuminę žmogaus sampratą, jam
žmogaus asmuo – ne dvasia ar širdis, ar

galva, ar rankos, ar kūnas, paimti atskirai.
Visos žmogiškosios dimensijos sukuria sinerginę visumą. Tokia visuminė samprata
darė lemtingą įtaką ir jėzuitų pedagogikai:
vienos srities ugdymas negali vykti kitos
sąskaita, kadangi viskas yra svarbu: ir intelekto, ir jausmų, ir veikimo, ir dvasingumo
ugdymas. Net kūno ir psichinei sveikatai
bei žmogaus išvaizdai turi būti skiriamas
deramas dėmesys…
Antra, ši vadovaujančio asmens samprata yra hierarchinė, ji atskleidžia tam
tikrą vertybinę sistemą: Ignacas šešias savybes pateikia pradėdamas nuo svarbiausios ir baigdamas mažiausiai svarbia. Ir jo
reitingavimo tvarka stebina.
Dabartinis pasaulis pirmenybę teikia
išorinėms gėrybėms, tokioms kaip turtas, įtakingumas, sveikata ir kūno grožis.
Ignacui, atvirkščiai, svarbiausias yra dvasingumas (artumas Dievui), po to eina
vidinės motyvacijos, intelektualumas, mokymasis ir išmintis, dar vėliau – veikla. Jo
vertybių skalėje pirmiau yra vidinis žmogus, o ne išorinis; labiausiai branginamos
evangelinės, o ne pasaulio vertybės.
Ignacas nutapė vadovo portretą remdamasis savo Dvasinių pratybų patirtimi
ir suprasdamas, kad tai yra ilgo saviugdos
proceso rezultatas. Konstitucijose jis teigia, kad generolu gali būti išrinktas toks
asmuo, kuris pasižymėtų išskirtinėmis dorybėmis, būtų labiausiai atsidavęs ir nusipelnęs Draugijai ir kaip toks jau būtų žinomas ilgus metus. Suprasdamas, kad tokio
žmogaus gali ir neatsirasti, Ignacas deda
tris paskutinius esminius portreto štrichus:
ištikimai mylintis Draugiją, išmintingai
sprendžiantis ir sveikai besimokantis. Kitais žodžiais tariant, gero charakterio, atsidavęs Draugijai ir turintis gerą nuovoką.
Dievo malonei veikiant to pakaktų.
Galite kelti klausimą, ar toks paveikslas ir tokios lyderio savybės – ne idealas?
Ar kuriam nors žmogui įmanoma būti tokiam?..
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Tarnystë

Laukia
visos
dienos
kelionė
Pokalbis su arkivyskupu
metropolitu
Lionginu Virbalu, SJ, jam
pradedant tarnystę Kaune
Konstantino Karašausko nuotr.

– Baigdamas savo tarnystę Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius,
SJ, prisipažino, kad jaučiasi kaip Kolumbas, pagaliau pasiekęs tvirtą krantą.
Kadangi jūs dar tik leidžiatės į šios atsakingos tarnystės vandenyną, kokių bangų
labiausiai baiminatės ir kas toje kelionėje
kelia didžiausią nerimą?
– Kadangi esu ėjęs piligrimų keliu, tai
palyginčiau su išėjimu anksti ryte. Laukia
visos dienos kelionė – be abejo, ir kaitra, ir
ėjimas kalvota vietove, ir susitikimai. Baiminimasis? Nežinau... Yra dalykų, kurių
norėtųsi, ir priešingai – kurių nesinorėtų.
Norėtųsi bendrystės, gero ryšio pirmiausia
su kunigais, komandos potyrio, troškimo,
užsidegimo – juk svarbiausia yra ne tai,
kokias pareigas einame ar postą užimame,
bet tai, kam pajutę pašaukimą atsiliepėme.
Išgyvename tikėjimo džiaugsmą, tad norisi,
kad tuo džiaugsmu dalytumėmės eidami pas
žmones, mąstytume, kaip juos pasiekti – ir
dirbančius, ir vyresnius, ir ligotus, ir ypač –
jaunimą. Norisi supratimo, geranoriškumo,
o nesinori, kad kas nors už nugaros būtų
kalbama, kokie nors įtarimai keliami. Kai
apie tai sužinai, būna labai nemalonu ir
skaudu. Nesinorėtų apsnūdimo, rutinišku-
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mo, likti prie to, kas pasiekta.
Galiu džiaugtis, kad vyskupijoje yra
labai geras palikimas. Tai, kas pasitvirtino,
tikrai norėsiu tęsti ir naujoje situacijoje,
kuri kiekvieną dieną keičiasi. Privalėsiu
ieškoti naujų kontaktų, sprendimų ir stengsiuosi būti kuo arčiau žmonių, kad galėčiau
pajusti, kuo jie gyvena ir kokie jų konkretūs lūkesčiai.
– Kartą vienas pagyvenęs kunigas yra
pastebėjęs, kad šiandien vyskupas jau nebėra Bažnyčios kunigaikštis, o jo mitra
– tai greičiau kankinio vainikas. Ar galite patvirtinti, kad per pustrečių metų, kai
esate vyskupas, patyrėte tos kankinystės?
Juolab kad ir žurnalo „Laiškai bičiuliams“
skaitytojams esate prisipažinęs, jog vyskupu būti apskritai nenorėjote.
– Dauguma žmonių mato vyskupą iškilmėse, kur visi jį sveikina, dovanoja gėlių.
Vyskupas sako iškilmingas kalbas, laimina, moko – ir žmonės mano, kad tai kažkas
ypatinga. Tačiau yra kita pusė. Vyskupas –
tas, kuris vadovauja, ir nuo jo priklauso
sprendimai, bet jie niekada nėra savavališki, o priimami tariantis ir siekiant vyskupijos gerovės. Tačiau kartais labai sudėtingi
būna konkretūs dalykai, pvz., svarstant,

Tarnystë

Erlendo Bartulio nuotr.

koks kunigas kurioje parapijoje geriausiai
galėtų dirbti, pagal savo patirtį ir prigimtį
didžiausią indėlį įneštų, tos parapijos, kur
jis darbavosi, tikintieji dažnai nori, kad jis
pasiliktų. Tad ir gražiai, ir su pykčiu, ir su
priekaištais jie atakuoja vyskupą, reikalaudami, kad tą kunigą paliktų parapijoje. O
žvelgdamas į visumą, matai, kad naudinga
jį būtų perkelti kitur. Tai nuolatinės situacijos, kurios nelengvos. Kitas aspektas: ko
žmonės dažniausiai ateina pas vyskupą?
Ogi pasiskųsti: kas nors susipyko, kas nors
ne taip įvyko, kas nors užgavo parapijoje.
Tad to neigiamo krūvio, neigiamos informacijos iš žmonių, kurie ateina su priekaištais, būna tikrai labai daug. Žinoma, yra ir
gražių vyskupo tarnystės aspektų: bendra

malda, bendravimas su žmonėmis lankant
parapijas. Ir mokyklose, ir senelių namuose
yra buvę labai gražių susitikimų, kur nuoširdžiai bendraujant išsakomi lūkesčiai ir
nušviečiama reali padėtis. Būdamas vyskupu turi daug progų tokiems susitikimams.
– Pradėdamas tarnystę Kaune minėjote, kad tikėjimas yra brangiai kainuojantis
dalykas. Ir tik tas, kuris sutinka už jį mokėti, kas nesitiki jo gauti išpardavimuose,
patiria tikrą džiaugsmą. Ką turėjote mintyse, tai sakydamas, juk dažnai girdime tvirtinant, kad tikėjimas yra dovana, o jeigu
dovana – vadinasi, tereikia ją priimti.
– Norėjau pasakyti, kad tikėjimas nėra
nupiginta prekė, kurią norime įsiūlyti bet
kokiomis sąlygomis nieko už tai neprašy-

Silvijos Knezekytės nuotr.
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Tarnystë

Marijos Stanulytės nuotr.

dami, nereikalaudami. Tikėjimas – tai įsipareigojimas. Jeigu priimu Kristų – patiriu
labai daug džiaugsmo, kuris mane įpareigoja turėti ir meilės, ir platesnį požiūrį į kitą
žmogų, nes nebegaliu norėti, kad tik man
būtų gerai. Tikėjimas, pvz., karmelitų tradicijoje, lyginamas ir su kopimu į kalną. O
kopiant reikia pasirinkti kelią ir žingsnis po
žingsnio eiti į priekį. Tai savotiškai kainuoja, bet nevargina, kaip tik norisi tų pastangų
dėti, nes žinai, kad tikslas yra kur kas daugiau, nei gautum kažką sumokėdamas.
– Skelbdamas savo žinią, Jėzus buvo
reiklus, tačiau mes, kurie ją priimame, esame įpratę siekti patogumų gyvenime ir tam
tikro patogumo tikėjime. Tad kaip kviesti
žmones į Bažnyčią, keliančią savo reikalavimus tiems, kurie ateina?
– Dažniausiai sakome: ateikite į Bažnyčią, čia rasite tikėjimą. Tačiau jums reikės
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melstis, sekmadieniais ateiti į šv. Mišias,
prisipažinti nusidėjus. Bet ne tai yra pradžia. Pirma įvyksta susitikimas, pažintis
su Kristumi. Pirma – susižavėjimas, paskui noras sekti, atsiliepti. Natūralu, kad ir
tie išvardinti dalykai atsiranda, tačiau jie
nėra pirmoje vietoje, į juos kitaip žiūri, kai
jau esi Kristaus patrauktas, kai juo žaviesi. Juk niekas nesako: žinai, kai sukursi
šeimą, tau kas rytą reikės labas žmonai ar
vyrui pasakyti, dieną privalėsi paskambinti
ir paklausti, kaip sekasi, vakare grįžus vėl
reikės pasiteirauti, gal pavargai, teks vaikus
prižiūrėti. Nesusipratimas būtų teigti, kad
santuoka ir meilė yra tik tie išvardinti dalykai. Jie natūraliai atsiranda iš meilės kitam
žmogui. Taip ir tikėjime – natūralu ką nors
padaryti dėl To, kurį myliu.
– Kadangi 2015-ieji buvo Pašvęstojo
gyvenimo metai, o jūs esate jėzuitas, ne-

Tarnystë
galiu nepaklausti, kaip toliau išgyvensite
savo jėzuitišką tapatybę? Juk jėzuitu tapote anksčiau nei kunigu.
– Vienuolija yra tam tikra dvasinė mokykla, kuri padeda gyventi tikėjimu. Vienuolijos turi savo dvasingumą, maldos
būdus, tai yra Bažnyčios turtas ir grožis. Ir
jėzuitų rekolekcijos, tyli malda su Viešpačiu, sugebėjimas žvelgti į prabėgusį laiką
ir mokytis iš jo, atpažinti Viešpaties kalbinimą, perspėjimą arba artumą gyvenimo
įvykiuose yra labai vertingi dalykai. Jais
remiesi, ar esi brolis jėzuitas, ar kunigas.
Tą dvasinį paveldą atsineši ir būdamas
vyskupu.
Kadangi žmonės yra skirtingi, vieniems gal labiau tinka dvasingumas, paveldėtas iš šv. Ignaco, kitiems tikrai daug
džiaugsmo suteikia šv. Pranciškaus, dominikonų ar karmelitų ordino dvasingumas.
Linkėčiau, kad kiekvienas rastų tai, kas
jam padeda kasdieniame gyvenime sutikti Dievą. Džiaugiuosi, kad šiandien įvairių
vienuolijų dvasiniu paveldu naudojasi ne
vien patys jų nariai, bet su juo supažindina
ir, pvz., šeimas sukūrusius žmones.
– Jums, kaip vienuolijos atstovui ir
kaip ganytojui, negali nerūpėti dvasiniai
pašaukimai. Kodėl, jūsų nuomone, šiandien išgyvename tokią pašaukimų krizę
ir kokią prošvaistę matytumėte šitoje situacijoje?
– Kaip visuomet, priežasčių daugybė.
Jaunų žmonių Lietuvoje yra sumažėję,
natūralu, kad mažiau jų gali ateiti į seminariją. Žinoma, tai ne vienintelė, ir gal ne
pagrindinė priežastis. Daugeliu atveju pasireiškia nesugebėjimas įsipareigoti ir to
įsipareigojimo laikytis. Tai nelengva, tai
kainuoja – taip pat ir jauniems kunigams.
Dažnai sprendimą nulemia tai, kaip aš šiandien jaučiuosi, kaip man dabar atrodo. Ne
taip svarbu, ką vakar galvojau, kam anksčiau įsipareigojau. Ir tuomet kunigystė, reikalaujanti įsipareigojimo visam gyvenimui,
nebėra tokia patraukli.

Pašaukimą skatina daug dalykų. Pats
svarbiausias – geras pavyzdys. Jis užkrečia.
Matyti gerą kunigą – pasiaukojusį, bendraujantį, gyvenantį šimtu procentų tuo,
ką skelbia, – pats geriausias būdas pašaukimams žadinti. Kiti dalykai – stovyklos
jaunimui ir bažnyčios patarnautojams, jaunimo dienos, įvairūs renginiai – taip pat prisideda, sudaro progą pagalvoti: o ką Viešpats man sako. Šį klausimą dabar kur kas
dažniau kelia žmonės, jau baigę studijas, ką
nors pasiekę gyvenime ir atpažinę, kad ne
tam norėtų savo gyvenimą skirti, kad Viešpats galbūt didesniems dalykams juos kviečia. Jie ryžtasi atsiliepti, būdami vyresni,
net ir trisdešimtmečiai. Tikiu, kad ateityje
bus daugiau tokių žmonių, kurie norės savo
sukauptą patirtį panaudoti kunigystėje arba
kokioje nors vienuolinėje šeimoje.
– Pašvęstasis – Dievo pašventintas. Kai
kalbame apie dvasininkus, tai suprantame
tiesiogiai, nes yra Šventimų sakramentas;
kalbant apie vienuolius, galime sakyti, kad
pašventintas yra ypatingas jų pašaukimas.
Kur ir kaip, jūsų nuomone, Dievas pašventina pasauliečių gyvenimą?
– Jau šv. Pranciškus Salezas labai gražiai ir supratingai kvietė visus ieškoti savo
šventumo kelio. Pasauliečiui nereikia mėgdžioti kunigo, vyskupui – kontempliatyvaus atsiskyrėlio, šeimos motinai – dar ko
nors. Kiekvienas turi savo gyvenimą su
būdingais užsiėmimais, darbais bei iššūkiais, o savo pašaukimo pareigų atlikimas
su meile ir jautrumu tampa šventumo keliu.
Šv. Ignacas sakė, kad Dievą galima rasti
visuose dalykuose. Taigi pasauliečiai savo
gyvenime dirbdami, bendraudami su kitais,
ilsėdamiesi – jei tai daro jausdamiesi esą
Jėzaus mokiniai, vadovaudamiesi Evangelijos dvasia – turi galimybę rasti Dievą, o
kartu ir pašventinti savo gyvenimą.
Kalbino Jūratė Grabytė
Parengta pagal pokalbį,
transliuotą „Mažosios studijos“
laidoje „Kultūra ir religija“
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Laisvė
veikti Dievui
Kai neturėdami pernelyg daug narių, Lietuvos jėzuitai vis dėlto nutarė kurtis
Latvijoje, jų bičiuliams kilo ne viena abejonė, ar tai nėra pernelyg skausmingas
sprendimas ir ar iš tiesų to reikia. Iš dalies į šiuos klausimus atsako ir šis pokalbis
bendruomenės namuose Rygoje su čia besikuriančiais tėvais jėzuitais Algimantu
Gudaičiu, Tadeuszu Cieślaku ir Jāniu Melnikovu.
T. Algimantas: Jau
daugiau kaip 20 metų
mūsų provincija yra
Lietuvos ir Latvijos,
o čia neturėjome nei
savo namų, nei kokio
nors dvasinio centro.
Rygos arkivyskupas
Zbigņevas Stankevičius ne kartą kreipėsi į
Draugijos generolą ir mūsų provincijolą,
kviesdamas jėzuitus į Latviją. Vis tikėjomės, kad kas nors iš latvių jėzuitų, baigę
studijas, parvyks į Latviją. Kartą lankydamasis Šiauliuose mūsų tuometinis asistentas t. Severinas Leitneris kategoriškai
pasakė, kad jeigu mes neketiname kurtis
Latvijoje, tuomet ji turėtų jungtis prie kitos
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provincijos. Žodžiu, arkivyskupo kviečiami ir asistento paskatinti, nusprendėme čia
kurti jėzuitų bendruomenę. Svarstant klausimą, kas vyks į Latviją, buvo ir kitų kandidatūrų, galiausiai apsistota ties manimi.
Jānis Melnikovas tuo metu jau buvo baigęs
naujokyną ir studijavo JAV, po pusantrų
metų turėjo grįžti, bet kam nors reikėjo važiuoti ir duoti pradžią. Taip 2013 m. spalio
2 d. atvykau į Rygą.
Svarstydamas, kaip jėzuitų bendruomenę Rygoje padaryti gausesnę, Severinas
Leitneris sakė, kad kandidatų reikia ieškoti
arba Lenkijoje, arba Indijoje, kur jėzuitų
gretos gausėja. Galiausiai šių metų birželio 5 d., baigęs studijas, parvyko Jānis, o
rugpjūčio 18 d. iš Romos atvyko Tadeuszas
Cieślakas. Jis yra kilęs iš Varšuvos; baigęs
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vidurinę, metus studijavo istoriją, įstojo į
Draugiją, vėliau mokėsi Krokuvoje, Varšuvoje, Romoje, kunigu tapo 1996 m. Keturiolika metų buvo Vatikano radijo lenkiškų
programų ir Rytų Europos kraštų sekcijų
koordinatorius. Gali bendrauti italų, anglų,
rusų, ispanų kalbomis. Šiuo metu mokosi
latviškai.
T. Tadeusz: Dirbdamas Vatikano radijuje draugavau su latvių
redakcija, kuri buvo
įsikūrusi tame pačiame
aukšte. Dvi seserys,
kurios buvo ir kraujo
seserys, ir seserys vienuolės, iš tos redakcijos
mus pakvietė apsilankyti Latvijoje. Taip
susipažinau su tuo kraštu. O dabartinį arkivyskupą Zbigņevą Stankevičių pažįstu
nuo tada, kai jis studijavo Romoje. Esu jo
klausęs: kodėl XVI–XVII a. Latvijoje buvo
jėzuitų, o dabar nebėra? Sako, atvažiuoja kartais iš Lietuvos, o keletas latvių yra
palikę Draugiją dar būdami scholastikai, ir
nežinome, kodėl taip nutinka. Pajuokavau,
jeigu latvių jėzuitų nėra, gal tuomet man į
Latviją važiuoti? Kai t. Severinas Leitneris
pradėjo ieškoti jėzuito, galinčio čia vykti,
atkreipė dėmesį į dvi Lenkijos provincijas.

Abejodamas, ar atsiras norinčių, pasisiūliau
aš. Po kurio laiko gavau paskyrimą vykti į
Rygą, bet nebuvo kam manęs pakeisti Vatikano radijuje. Dėl to dar metus dirbau ten.
Čia man viskas nauja, visiškai kita kalba, kuri nelengvai pasiduoda. Iki šiol esu
gyvenęs tik Lenkijoje ir Romoje. Dar prieš
darbą Vatikano radijuje buvau studentų
kapelionas Varšuvoje ir vadovavau biurui,
kuris rūpinosi eurointegracija, Lenkijai ir
kitoms valstybėms rengiantis stoti į Europos Sąjungą. Tada užsimezgė pirmieji
mano tarptautiniai ryšiai (juokiasi).
Manau, kad ir čia galėčiau būti studentų
kapelionu arba dirbti žiniasklaidos srityje.
Nebūtinai radijuje, ten reikia gerai mokėti
kalbą, bet, pvz., internete. Niekada nevedžiau rekolekcijų, bet, kas tai yra, žino kiekvienas jėzuitas. Tad teks pabandyti.
Rygoje yra lenkų bendruomenė, jiems
kiekvieną sekmadienį aukoju Mišias, susirenka apie 100 žmonių. Veikia lenkų mokykla, kuriai reikia kapeliono, bet aš nenoriu dirbti vien tik su lenkais, nes tai būtų
nejėzuitiška. Turime būti atviri visiems.
T. Algimantas: Prieš apsigyvendamas
Rygoje, aš į Latviją važinėjau gal šešerius
metus, kartą per mėnesį aukodavau šv. Mišias Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenėms. Prisimenu, kaip kartą Rygoje
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nuolatinės adoracijos koplytėlėje nuoširdžiai meldžiausi dėl to, kad iki šiol Latvijoje nėra jėzuitų bendruomenės. Apie save
niekada negalvojau, nes visada turėjau pareigų Lietuvoje. Be to, mane ketino siųsti
į Ameriką, jau ruošiau dokumentus vizai.
Tuo metu apskritai buvo tiek daug sumaišties ir neaiškumo...
Prieš išvykdamas į Latviją, atlikau rekolekcijas pas benediktinus. Vienam jų išsakiau savo abejones dėl to, kad turiu vykti
į kitą šalį: esu nebejaunas, reikės mokytis
naujos kalbos, kaip viskas bus... O jis man
sako: kai vairuoji, kur žiūri? Tik į priekį.
Tad ir dabar nežiūrėk atgal, nes ištiks avarija. Jeigu nori atsigręžti atgal, žvelk į atgalinio vaizdo veidrodėlį ir jame pamatysi
Jėzaus veidą – jis visada tau padėdavo, padės ir dabar. Man buvo stiprus impulsas –
iš Prancūzijos atvykęs benediktinas drąsina
lietuvį, kad jis vyktų į Latviją (juokiasi).
Nuo tada manyje pradėjo skambėti žodis
„reikia“, kurį perėmiau iš dabartinio Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo. Tapęs
vyskupu ir paklaustas, ar to norėjo, atsakė:
reikia, kartodamas popiežių Pranciškų, kurio vaikai kartą irgi klausė, ar jis norėjo būti
popiežiumi. Sako, ne, bet kartais darai tai,
ką reikia. Man tai irgi buvo pastiprinimas:
jeigu reikia, turiu važiuoti.
Pradžioje tris mėnesius gyvenau prie
Rygos katalikų gimnazijos kartu su kitais
kunigais. Tačiau bendruomenė ten kurtis
negalėjo, apskritai sąlygos gyventi buvo
nelabai tinkamos, tad mane priėmė Vargdienės Jėzaus seserys. Prisimenu, sėdžiu
pas seseris, jos tarpusavyje kažką kalbasi,
juokiasi, ir aš juokiuosi, nors nežinau iš ko.
Pirmieji mėnesiai tikrai buvo sunkūs. Per
Kalėdas visi išsivažinėjo, o aš galvoju, kaip
čia jos švenčiamos, kad likau vienas... Važiuodamas iš Lietuvos į Latviją kiekvieną
kartą turėdavau sau pasakyti: reikia. Bet
maždaug po pusantrų metų šį žodį pakeitė
kitas: noriu. Kai radome ir nusipirkome šį
namą, nors visas procesas buvo keblus ir ilgai užtruko, pasijutau geriau. Jame apsigy-
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venau beveik po metų, pernai rugsėjo 2-ąją.
Namas erdvus, jame anksčiau gyveno dvi
šeimos, tačiau jį reikėjo pritaikyti bendruomenei, tad remontą teko daryti kapitalinį.
Jau kurį laiką gyvename dulkių debesyse.
Antrąjį aukštą rengiame bendruomenei,
pirmajame bus valgomasis, virtuvė ir pora
kambarių svečiams. Netoli mūsų gyvenančios seserys dominikonės turi nemažai laisvų patalpų, tad, reikalui esant, savo svečius
arba rekolekcijų dalyvius galime apgyvendinti pas jas.
T. Jānis: Į Latviją
aš grįžau kaip į savo
šventąją žemę – esu kilęs iš Jūrmalos. Mane
ypač džiugina tai, kad
jėzuitai pagaliau čia
įsikūrė! Turėti savo namus, vietą, kur nuolat
gyveni, labai svarbu,
antraip lydi tam tikras netikrumo jausmas,
lyg niekam nepriklausytum. Anksčiau keletas latvių baigė naujokyną ir net studijas,
bet išėjo iš Draugijos. Mano kelias kiek
kitoks – jėzuitu tapau, jau būdamas kunigas. Po naujokyno Lojolos universitete
Čikagoje pustrečių metų mokiausi dvasinio palydėjimo. Kadangi visos paskaitos
arba seminarai buvo susieti su praktika, tai
davė labai daug naudos pirmiausia man pačiam. Padėjo peržvelgti santykius su Dievu, maldą, dvasinį palydėjimą, apskritai
dvasinį gyvenimą – tik pažinęs save gali
padėti kitiems save pažinti. Užsiėmimuose buvo labai daug kalbama apie jausmus,
apie dvasinį palydėjimą net kaip apie tam
tikrą terapiją. Turėjau palydėtoją, su kuriuo
kalbėdavausi ir pats mokiausi, kaip žmones palydėti. Tai, ko išmokau, dabar noriu
taikyti praktikoje, nes žmonės iš tiesų ieško, su kuo galėtų kalbėtis apie savo dvasinį
gyvenimą.
T. Algimantas: Atvykęs į Latviją, tęsiu tai, ką dariau iki tol: palydžiu Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, vedu
rekolekcijas, arkivyskupas iš karto manęs
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paprašė palydėti anoniminių alkoholikų
grupelę, tad kartą per savaitę dalyvauju jų
susitikimuose. Be to, dabar mes galime padėti žmonėms, švęsdami Mišias įvairiomis
kalbomis sekmadieniais: lenkiškai – Tadeuszas, aš lietuviškai ir angliškai, Jānis
pas mūsų kaimynes seseris dominikones
aukoja Mišias latviškai. Bendraujame ir su
Motinos Teresės seserimis.
Galime sakyti, kad turime ir ketvirtąjį
mūsų bendruomenės narį Ivarą Juhņevičių, kuris studijuoja filosofiją Krokuvoje.
Kol kas aplanko mus per atostogas, o baigęs studijas, tikimės, atvažiuos dvejų metų
praktikos. Kadangi Ivaro mama latvė, o tėtis rusas, jis jau anksčiau Latvijoje dirbo su
rusakalbiais katalikais. Parvažiavęs atostogų, tai tęsia.
Dar viena mūsų misija yra veikti kartu
su kitais, pirmiausia su Eucharistinio Jėzaus
seserimis, kurios įsikūrusios Rezeknėje ir
Lūdzoje, Latgalijoje. Kartu su jomis jau
vedėme keletą rekolekcijų, pernai pirmą
kartą Latvijoje surengėme 30 dienų rekolekcijas. Netgi liuteronai naudojasi ignaciškuoju dvasingumu. Kai kurie yra studijavę
Anglijoje, mokėsi, kaip vesti ignaciškas
rekolekcijas ir dabar jau moko kitus, taip

pat ir dvasinio palydėjimo. Tad ignaciškasis
dvasingumas Latvijoje skleidžiasi ne vien
tarp katalikų. Yra patrauklus žmonėms, tik
reikia tų, kurie galėtų jiems padėti.
T. Jānis: Turime idėją – gruodžio 1
d. kviečiame susitikti visus, kurie Latvijoje naudojasi ignaciškuoju dvasingumu.
Dalyvaus liuteronai, Eucharistinio Jėzaus
seserys, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės ir judėjimo „Chemin neuf“,
kurio šaknys taip pat ignaciškos, atstovai.
Artimiau susipažinsime tarpusavyje, ateityje kartu galėsime daugiau nuveikti.
T. Algimantas: Žmonės mūsų ieško –
nori palydėjimo, rekolekcijų, pagalbos grupėms ir kartais, deja, mes jau turime pasakyti ne, nes visko nebeaprėpiame, nebespėjame. Turime palikti laisvę Dievui veikti ir
melstis, kad atpažintume, kur prie to galime prisidėti, ko iš tiesų turime imtis.
T. Tadeusz: Kiti mano, kad jeigu popiežius jėzuitas, tai jėzuitai vos ne stebuklus gali daryti. Deja. Mes turėtume daryti
tai, ko kiti Latvijoje negali. Ir turime ieškoti pakraščių, kaip popiežius ragina, kur
galėtume labiau tarnauti Jėzui.
Užrašė Jūratė Grabytė

Gražvydo Bareišio ir Jūratės Grabytės nuotr.
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50 metų po Vatikano II susirinkimo
Popiežiaus Pranciškaus žvilgsniu

Interviu su t. Johnu O’ Malley, SJ
Johnas O’ Malley – istorikas, teologas ir Džordžtauno universiteto Vašingtone
profesorius, gerai žinomas rašytojas, keleto knygų autorius. Iš jų – „The First
Jesuits“ (1993), išversta į 12 kalbų. Savo mintis apie Vatikano II susirinkimo
palikimą popiežiaus Pranciškaus žvilgsniu“ jis išdėstė viešoje paskaitoje
Šventosios Klaros universitete 2015 m. vasario 5 d. Čia pateikiamos Johno O’
Malley išskirtinio interviu žurnalo JIVAN korespondentui t. Johnui Rose’ui,
SJ, ištraukos.

– Praėjo 50 metų nuo Vatikano II susirinkimo pabaigos. Koks yra šio susirinkimo palikimas?
– Be viso kito, Vatikano II susirinkimas
Bažnyčiai suteikė naują – sutaikintojos –
vaidmenį pasaulyje, suskaldytame neapykantos ir prievartos. Sutaikinimas – ne tik
Bažnyčios vadovams, bet ir kiekvienam
katalikui patikėta misija – buvo viena svarbių temų, įvairiai gvildentų šiame susirinkime. Pavyzdžiui, dokumente apie liturgiją
Bažnyčia skatinama susitaikyti su nevakarų
kultūromis, kviečiant tų kultūrų simbolius
bei apeigas įtraukti į liturgiją. Dokumente
Nostra Aetate raginama praeityje palikti kitų tikėjimų menkinimo bei žeminimo
tradiciją. Popiežius Jonas Paulius II, dažnai
susitikdamas su žydų ir musulmonų atstovais, pateikė nuostabų pavyzdį. Popiežius
Pranciškus toliau tai tęsia.
– Kas paskatino tokiam posūkiui?
– Popiežiaus Jono XXIII gyvenimo
patirtis, kuri, palyginti su ankstesniais popiežiais, buvo unikali, jam suteikė svarbių
gairių. Dar būdamas jaunas kunigas, per
Pirmąjį pasaulinį karą jis tarnavo Italijos
kariuomenėje; vėliau beveik du dešimtmečius praleido kaip Vatikano diplomatas
Bulgarijoje ir Turkijoje, Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje buvo apaštališkasis nuncijus Paryžiuje. Iš asmeniškos patirties jis
pažino gyvenimo įvairovę, suirutę ir nuo-
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dėmę, tačiau patyrė ir kito tikėjimo ar visai
netikinčių žmonių gerumą. Kiek žinau, jis
niekada nevartojo žodžio „susitaikinimas“,
tačiau, manau, būtent tai jį įkvėpė.
Dekretu apie liturgiją, leisdamas Mišiose lotynų kalbą pakeisti vietos kalba, Vatikano II susirinkimas atveria jas nevakarietiškų kultūrų simboliams ir tradicijoms. Šis
sutaikinantis žingsnis buvo svarbus nuostabiam Bažnyčios augimui Afrikoje ir kai
kuriose Azijos dalyse.
Laikui bėgant, Bažnyčia, kaip bet kuris gyvas organizmas, pasikeitė ir ateityje
nuolatos keisis. Tai sąlyga būti gyvam. Tai
sąlyga netapti beverte suakmenėjusia iškasena. Pokytis nėra tapatybės priešas, dažnai
tai yra sąlyga jai išlaikyti.
– Koks yra ilgalaikis Vatikano II susirinkimo palikimas?
– Pirmą kartą istorijoje Bažnyčios susirinkimas primygtinai tvirtino, kad visi
žmonės yra pašaukti į šventumą, kad šventumas yra visuotinis, ir aiškiai pasisakė, jog
šį pašaukimą ugdyti ir yra esminė Bažnyčios misija. Be to, savo naudojamu žodynu
šis susirinkimas pateikė šventumo modelį.
Atkreipkite dėmesį į žodžius „pagalba“,
„draugiškumas“, „partnerystė“, „kolegialumas“, „susitaikinimas“, „broliškumas ir seserystė“. Tai itin krikščioniški žodžiai, kurių nesutinkame ankstesniuose Bažnyčios
susirinkimuose. Šis susirinkimas pakvietė
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mus dirbti pasaulyje dėl Bažnyčios ir dėl
paties pasaulio. Tai gali skambėti banaliai,
tačiau nė vienas Bažnyčios susirinkimas
nėra kada nors šitaip kalbėjęs ar kvietęs
krikščionis į tai įsitraukti. Tikrasis šio Susirinkimo vaisius yra tas, kaip jis moko mus
gyventi. Tai nepalyginti daugiau nei teologinės plonybės ir, tikiuosi, bus ilgalaikis
šio susirinkimo paveldas.
– Iki šio Susirinkimo katalikams buvo
draudžiama ne tik melstis su kitatikiais –
jie buvo skatinami žvelgti į juos iš aukšto
ar netgi su panieka. Ką apie tai pasakytumėte dabar?
– Dabar katalikai, vadovaujami popiežiaus Pranciškaus, yra drąsinami puoselėti
draugiškus santykius su krikščionimis stačiatikiais bei protestantais, kaip ir su žydais
bei musulmonais, ir netgi drauge su jais
melstis. Prieš dvejus metus šešiems doktorantams vedžiau seminarą apie Vatikano II
susirinkimą. Vienas jų buvo katalikas, vienas – žydas, du – protestantai ir du – musulmonai. Esu atlikęs santuokos apeigas kartu
su rabinais ir metodistų pastoriais. Katalikų kolegijos ir universitetai kaip savaime
suprantamą dalyką studentų miestelių sielovados tarnyboje turi rabinų, kviečiami ir
protestantų pastoriai.
– Kuo dar išsiskiria popiežius Pranciškus?
– Per 50 metų Pranciškus yra pirmasis
popiežius, nedalyvavęs Vatikano II susirinkime, tačiau tai pats tikriausias Vatikano II
susirinkimo popiežius, kokį tik esame turėję. Kunigu jis buvo pašventintas 1969 metais. Tai reiškia, kad jo teologinės studijos
vyko iš karto po Susirinkimo. Jis žvelgė į šį
Susirinkimą kaip į visumą ir būdamas laisvas – dėl to, kad jame nedalyvavo. Manau,
kad popiežiai Paulius VI, Jonas Paulius II
ir Benediktas XVI giliai širdyje toliau kovojo Susirinkimo kovas. Pranciškus šias
įtampas peržengė ir tai parodė nuostabiais
būdais, tokiais, kaip tebevykstantis jo viešas dialogas su rabinu Abrahamu Skorka.
Joks katalikų prelatas Bažnyčios istorijoje

iki tol nėra daręs nieko panašaus. Tai tapo
įmanoma po šio Susirinkimo, nes buvo
jame trokštama. Dar daugiau būtų galima
pasakyti, pvyzdžiui, apie jo pagrindinį
vaidmenį atgaivinant CELAM – Lotynų
Amerikos vyskupų konferenciją. Jis nuolat
pabrėžia ir dialogą, ir vietinės Bažnyčios
orumą bei reikšmę. Tai buvo dar viena
svarbi Vatikano II susirinkimo tema.
– Ar jėzuitiškas dvasingumas turėjo
įtakos jo veiksmams?
– Aš manau, kad popiežiaus Pranciškaus neįmanoma iki galo suprasti neatsižvelgiant į poveikį, kurį jam padarė jėzuitiška patirtis ir dvasingumas. Jo dažnai
vartojamas žodis „periferija“ ir Bažnyčios
skatinimas išeiti už savo sienų į misijas yra
tik vienas pavyzdys. Savo pranešime užbaigiant neseniai vykusį sinodą, debatus jis
susiejo su „dvasių atpažinimu“, taip aiškiai
užsimindamas apie Dvasines pratybas. Manau, jo atkaklus raginimas į sinodą susirinkusiems vyskupams nebijoti išsakyti savo
nuomonę, tačiau ir būti pasirengusiems
išgirsti kitus, kyla iš patirties, kurią popiežius įgijo dalyvaudamas jėzuitų 32-ojoje ir
33-iojoje generalinėse kongregacijose.
– Kaip vertinate jį kaip pasaulio dvasinį vadovą?
– Šiandien jis YRA pasaulio dvasinis
vadovas. Jei norite patikrinti, pažvelkite,
kaip beveik ant kiekvieno svarbaus pasaulietinio žurnalo viršelių jis aukštinamas
Jungtinėse Amerikos Valstijose – katalikams ne itin palankioje šalyje. Jis yra pripažintas kaip tikras žmogus – koks atrodo,
toks ir yra. O yra toks, kokio daugelis šiandien ieško, – vadovas, nešantis teigiamą
žinią, turintis sąlytį su tikrove, išlaikantis
aukštus idealus, tačiau suprantantis žmogiškas silpnybes ir atjaučiantis. Jo kalba paliečia kilniausius ir giliausius žmonių troškimus sau ir pasauliui, kuriame jie gyvena.
– Ką nuveikė jis, ko kiti popiežiai neišdrįso?
– Netrukus, kai buvo išrinktas popiežiumi, jis nuplovė kojas musulmonei moteriai,
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nuteistai nusikaltėlei, padarydamas tai, ko
nedrįso nė vienas popiežius. Svarbus ne tik
veiksmas, bet ir nepaklusimas paties Šventojo Sosto nustatytoms taisyklėms. Kai jis
paskyrė kardinolus kaip „G 9“ grupę padėti jam pertvarkyti kuriją, ir vėl pasilegė
taip, kai nė vienas popiežius nėra daręs. Jis
viešai pripažino, kad popiežius neturi visų
atsakymų, o kad galėtų vykdyti savo funkciją, jam pačiam reikia nuolatinio dialogo.
– Ar mes galime jį vadinti tarnaujančiu vadovu?
– Pernai vienas JAV aukščiausiai verslininkų vertinamų žurnalų Fortune išspausdino ilgą straipsnį apie popiežių Pranciškų,
kaip vadybininką ir generalinį direktorių.
Šiame straipsnyje labai pagarbiai atsiliepiama apie jo vadovavimo stilių. Popiežius
sukviečia draugėn geriausius specialistus
jam patarti, leidžiasi į dialogą su jais, tačiau
nemėgina išsisukinėti nuo savo atsakomybės, priimdamas galutinį sprendimą.
– Jam reikia daug drąsos norint kai ką
pakeisti, ar ne?
– Pranciškuje labai patrauklūs jo tiesmukiškumas ir drąsa. Tai jam buvo būdinga ir Argentinoje, ir dabar Vatikane. Viena
mano mėgstamiausių vietų Jėzaus Draugijos Konstitucijose yra devintojoje dalyje,
skirtoje generaliniam vyresniajam. Joje
vardijamos savybės, kuriomis jis turėtų
pasižymėti – tai turėtų būti gilios maldos,
tvirtų dorybių vyras, žinantis, kaip suderinti tvirtumą ir atjautą. Tai nuostabūs ir,
be abejo, esminiai dalykai, būtent jų mes
ir tikimės. Tačiau iškalbingiausias yra šio
dokumento teiginys, kad generalinis vyresnysis turi būti didžios sielos žmogus,
didžiadvasis, pasirengęs imtis didžių ir
sunkių darbų. Tai būdinga tik Jėzaus Draugijai, nieko panašaus neaptinkame analogiškuose kitų vienuolijų dokumentuose. Ir
Pranciškus tai pavyzdingai įkūnija.

Iki pat praeito amžiaus septintojo dešimtmečio Katalikų Bažnyčia nelengvai
sprendė religijos laisvės klausimą. Tai
vyko, viena vertus, dėl jos tikėjimo apreiškimo, kad Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir
gyvenimas (žr. Jn 14, 6) vienatinumo bei Jo
priesako misijoms (žr. Mt 28,16–20); antra
vertus, dėl savo, kaip politinės ir visuomeninės jėgos, istorijos.
Iš mažos persekiojamos žydų sektos
iki imperatoriaus Konstantino 313 metų
Milano Tolerancijos edikto Katalikų Bažnyčia išaugo ir tapo tokia didelė, kad į ją
vis labiau turėjo atsižvelgti Romos valstybė, šiaip toleruojanti religijas, kol jos
pripažįsta imperatorių bei valstybinį kultą
ir jį praktikuoja. Bažnyčios gynėjai, tokie
kaip Tertulijonas, pačios religijos vardu
reikalavo religijos laisvės, nes su religijos priėmimu prievarta nesuderinama, ir
tuo pat metu pabrėžė valstybės pavaldinių
krikščionių ištikimybę bei patikimumą.
Galutiniai pokyčiai įvyko tik krikščionybei įsigalėjus ketvirtojo amžiaus pabaigoje.
JIVAN, 2015 m. balandis Tada tapo savaime suprantama, kad impeIš anglų kalbos išvertė ratorius ir krikščioniška valstybė glaudžiai
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ bendradarbiauja, o kitos religijos bei kultai
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T. Niccolo Steiner, SJ

Religijos laisvė ir
Katalikų Bažnyčia
turi tenkintis tik pakantumu jų atžvilgiu.
Valstybė taip pat padėdavo sudrausminti
eretikus bei schizmatikus ir juos vėl sugrąžinti į Bažnyčią. Tai buvo procesas, neigiamai paveikęs pasitikėjimą Bažnyčia bei jos
mokymu. Nors viduramžiais iš esmės buvo
laikomasi senosios Bažnyčios mokymo
apie laisvą tikėjimo priėmimą, ir Tomas
Akvinietis šį mokymą dar pagilino, pabrėždamas orumą net ir klystančios sąžinės, kurią reika toleruoti, inkvizicijos bei Kryžiaus
karų praktika dažnai buvo kitokia.
Reformacija visa tai dar labiau užaštrino, nes dabar už žmonių sielas kovojo keletas Bažnyčių ir kiekviena pretendavo būti
vienintele ir tikrąja. Jeigu reformatoriai popiežiaus Bažnyčios atžvilgiu iš pradžių ir
pabrėžė sąžinės laisvę, tačiau greitai ir jų
gretose aštrėjo prievarta. Konfesijų išsiskyrimo periodu nebuvo jokios religijos laisvės,
galbūt buvo įmanoma tik minimali tolerancija, kaip Augsburgo (1555 m.) Religijos
arba Vestfalijos (1648 m.) Mokslo laisvės
deklaracijose. Netgi ir naujųjų laikų valstybė
siekė kontroliuoti savo pavaldinių religiją.
Pirmiausia Apšvieta ir Prancūzijos revoliucija formavo naują Bažnyčios ir religijos
laisvės santykį, nors iš pradžių taip pat labai
supriešintą. Apšvietos veikėjai ir revoliucionieriai Bažnyčią tapatino su senuoju režimu,
su institucija, kuri per daug glaudžiai susijusi su monarchine valstybe ir visuomene,
todėl ją reikia reorganizuoti atsižvelgiant į
naujus pranašiškus demokratijos bei žmogaus teisių ženklus. Buvo galima numatyti,
kad šioje srityje kils konfliktų. 1797 m., įvykus popiežiaus Pijaus VI pagrobimui, išryškėjo neįveikiamas atotrūkis tarp revoliucijos
idealų ir Katalikų Bažnyčios.
Liberalios XIX a. konstitucijos Euro-

poje vedė prie didelio valstybės kišimosi
į Bažnyčios vidaus reikalus. Taip religijos
laisvės ir tolerancijos vardu buvo gerokai
apkarpytos Bažnyčios teisės į savarankišką
gyvenimą, Dievo žodžio skelbimą, sielovadą ir ugdymą. Pagaliau galutinis atotrūkis
tarp Bažnyčios ir valstybės, Bažnyčios ir
modernios visuomenės sietinas su popiežiumi Pijumi IX ir jo Syllabus errorum
(Klaidų sąrašu, 1864), tarp kurių įvardyta
ir religjos laisvė.
Tik itin iš lėto buvo įmanoma suminkštinti užkietėjusias pozicijas. Taip nuo popiežiaus Leono XIII iki Jono XXIII vyko
procesas, vedęs prie žmogaus teisių pripažinimo. Tačiau tik Vatikano II susirinkimui po inirtingų debatų 1965 m. pavyko
paskelbti Deklaraciją apie religijos laisvę
Dignitatis humanae, prilyginamą kopernikiškajam pokyčiui. Jau ne pati tiesa laikoma teisių nešėja, o klaida ne tik gali būti
toleruojama, bet, grįžtant prie Tertulijono,
teigiama, jog būtent kiekvienas asmuo turi
teisę į religijos laisvę. Ši teisė pagrįsta orumu žmogaus, kuris yra Dievo atvaizdas,
ir todėl neleistina jokia vidinė ar išorinė
prievarta. Tai, kad Bažnyčia, nors ir tvirtai
laikydamasi pretenzijų į tiesą bei visuotinę
pasiuntinybę, gali paskelbti tokią deklaraciją, glūdi jos giliame pasitikėjime dieviška išganymo valia ir Dievo tiesa. Bažnyčia
atpažino, kad pliuralistiniame pasaulyje jos
užduotis yra religijos laisvę ginti ir jos besąlygiškai reiklauti ne tik tikintiesiems, bet
ir visiems žmonėms. Iki šitokio suvokimo
buvo ilgas, akmenuotas ir konfliktų kupinas kelias.
Jesuiten, 2010 /2
Iš vokiečių kalbos išvertė
Konstantino Karašausko nuotr.
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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TaRP kaRo
iR viLTies
Pokalbis su vilniuje viešėjusiu ukrainos jėzuitų
vyresniuoju, Rytų apeigų kunigu davidu nazaRu, sJ.

Gimiau Kanadoje, mano šeima – Rytų
apeigų katalikai – lankė ukrainiečių bažnyčią Toronte. Mieste buvo didelis lotynų
apeigų katalikų mokyklų tinklas, tad mokiausi vienoje iš jų. Sekmadieniais lankydavome savąją Rytų apeigų bažnyčią, o
kitomis savaitės dienomis mokykloje su kitais melsdavausi pagal lotyniškąjį ritą. Taigi mano krikščioniškas ugdymas yra abiejų ritų. Tapęs kunigu, esu dirbęs ir lotynų
apeigų parapijose. Paskutiniu metu buvau
anglakalbės jėzuitų provincijos Kanadoje
provincijolas. Kadangi turėjau patirties,
dirbdamas įvairiose Draugijos struktūrose,
generolas paprašė manęs padėti jas kurti
Ukrainoje. Tuo metu čia jau buvo pašaukimų į Draugiją, ir aš su džiaugsmu išvykau. Ukrainoje esame jau 13 metų. Mūsų
provincijos namai yra Lvove, tačiau mes
dirbame ir Černovicuose, Chmelnickyje,
Kijeve. Mūsų bendruomenėje – 13 jėzuitų:
4 lenkai, aš – iš Kanados, nors kilme ukrainietis, kiti – Ukrainos gyventojai. Vienas
vaikinas – lotynų apeigų, likę ukrainiečiai
esame Rytų apeigų katalikai.
Jėzaus Draugijoje, žinoma, daugumą sudaro lotynų apeigų katalikai, tačiau
yra ir bizantiškųjų, koptų, sirų-malabarų,
chaldėjų, melkitų, armėnų ir kitų apeigų
katalikų. Atskiro ugdymo kitų apeigų katalikams nėra, pvz., filosofiją ir teologiją
mūsų scholastikai studijuoja Italijoje kartu
su lotynų apeigų katalikais iš įvairių šalių.
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Po to grįžta į Ukrainą atlikti praktikos, vadovauja rekolekcijoms ir Rytų, ir lotynų
apeigų katalikams.
– Koks jūsų misijų laukas Ukrainoje
šiuo metu?
– Turime dvi lotynų apeigų parapijas,
kuriose dirba lenkai jėzuitai, taip pat rekolekcijų namus. Du ukrainiečiai jėzuitai
studijuoja doktorantūroje ir drauge dėsto
seminarijoje, skaito paskaitas kitur. Kiti jėzuitai taip pat skaito paskaitas ir vadovauja
rekolekcijoms, kiekvienam tenka apie 20
rekolekcijų per metus. Vienas iš doktorantų yra kariuomenės kapelionas kaip tik
dabartinėje karinio konflikto teritorijoje
Donecke. Nors Ukrainos kultūra labai
dvasinga, vis dėlto vaikinai, tarnaujantys
kariuomenėje, yra sūnūs tėvų, kurie buvo
komunistai, savo vaikus dažnai auklėję ateizmo dvasia, ir jie neturi Bažnyčios
patirties. Taigi du kunigai prieš 7–8 metus
įsteigė kapelionatą kariuomenėje ir ten tarnaujantiems vaikinams galbūt pirmą kartą
atsirado galimybė pradėti ieškoti atsakymo
į klausimus, kokia gyvenimo prasmė, kas
yra gyvybė, ar yra Dievas, kaip su juo užmegzti ryšį ir t. t. Ilgainiui užsimezgė kapelionų bičiulystė su tarnaujančiais kariuomenėje. Prasidėjus konfliktui, kareiviai ir
karininkai prašė, kad kapelionai atvyktų,
nes jau turėjo tam tikrą jų buvimo drauge
patirtį. Karo sąlygomis šis poreikis pasidarė dar didesnis.
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– Kaip į jį atsiliepiama?
– Ukrainos vyskupų konferencija išplatino laišką, pripažindama karo keliamą
dvasinę grėsmę gyventojams. Kunigai pamoksluose raginami drąsinti žmones, skatinti juos neįsileisti baimės į širdis. Mes
negalime nekęsti rusų tautos, privalome
melstis už priešus ir ypač už prezidentą
Putiną. Mane labiausiai sujaudino tai, kad
kariai suvokia skirtumą tarp ruso kareivio
ir Rusijos valdžios. Mes, ukrainiečiai, mylime rusus, ir suprantame, kad šioje situacijoje konfliktas kyla iš politikų, Rusijos
oligarchų. O kunigai yra karo zonoje, kad
sustiprintų dvasiškai, suteiktų tos dvasinės
išminties.
Ukrainos teritorijoje šiuo metu yra maždaug 9 tūkst. rusų kareivių ir iki 300 tankų.
Tai ne kokie nors separatistai, o Rusijos
kariuomenė, kariaujanti 3–4 procentuose Ukrainos teritorijos. Suprantama, karo
grėsmė juntama visoje Ukrainoje, bet užkariauti mūsų šalies nepavyks, nes ją vienija ukrainietiška tapatybė. Putinas gerai
supranta, kad Ukraina – tai ne Krymas, kuriame 60 proc. gyventojų yra rusų kilmės
arba Rusijos piliečiai. Ukrainoje 90 procentų gyventojų yra susivieniję, kad apgintų
savo kraštą. Donbaso rajone, kur siena su
Rusija ėjo tiesiog per kaimus, gyventojai
dažniausiai nekeldavo klausimo dėl savo
tapatybės, nes kitoje sienos pusėje gyveno
jų kaimynai ir giminaičiai. Galima sakyti,

kad Donbase apie 20 proc. gyventojų palaiko Rusijos kariuomenės buvimą ten, bet
likusieji yra prieš. Ir tai buvo staigmena Putinui, maniusiam, kad visos slavų tautos be
išlygų myli rusus ir priima jų dominavimą
savo šalyse.
– Minėjote, kad ukrainiečių kultūra
dvasinga, tačiau pripažįstate, kad sovietinis laikotarpis vis dėl to pėdsaką paliko.
Kaip dar tai juntama šiandien?
– Kalbant apie Vakarų Ukrainą, pogrindinė Bažnyčia čia buvo labai aktyvi,
žmonės krikštijo vaikus, išpažino tikėjimą
slapta. Sovietų valdžia puikiai žinojo, kad
kunigai dirba; kol tai nekeldavo didesnių
problemų, netrukdė dirbti slapta, pvz., kunigai nuolat lankydavosi ligoninėse ir senelių namuose ir teigiama, kad nė vienas čia
nemirdavo be sakramentų. Sunku patikėti,
bet tai faktas. Per sovietinį laikotarpį ukrainiečiai išsaugojo laisvės dvasią. Sovietinei
santvarkai žlugus (ko nuolat buvo tikimasi
ir laukiama), katalikai intelektualai ieškojo krikščioniškomis vertybėmis pagrįstos
šalies valdymo formos. Rinkimams jie nedelsiant įkūrė partiją, kuri tuo metu buvo
didžiausia šalyje. Nors rinkimus laimėjo
komunistai, bet labai mažu skirtumu, nes
dalyvavo partija, įkvėpta katalikiškų vertybių, ugdytų per sovietmetį. Dabar, pvz., susibūrusios didelės diskusijų ir analizės grupės, ieškančios, kaip visuomenėje puoselėti
krikščioniškąsias vertybes, kaip jas įdiegti
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šalies valdyme. Tų grupių įkvėpėja yra
Bažnyčia, tai dar pogrindinio įdirbio tąsa.
Skaitomi Bažnyčios dokumentai, analizuojama Katalikų Bažnyčios socialinė doktrina, svarstoma, kaip ja būtų galima remtis
kuriant politinę kultūrą Ukrainoje.
– Kokie dabar santykiai su Ortodoksų Bažnyčia, kuri sovietmečiu buvo lojali
valdžiai?
– Ukrainoje yra 45 mln. gyventojų, trims
Ortodoksų Bažnyčioms priklauso maždaug
25 mln., Rytų apeigų Katalikų Bažnyčiai –
6 mln. Lotynų apeigų katalikų yra 1 mln.
Taip pat yra keletas protestantiškų Bažnyčių, judėjų, musulmonų ir bendruomenės ir
t. t. Santykiai tarp visų Bažnyčių labai geri,
atviri, vyksta bendradarbiavimas, išskyrus
Maskvos patriarchato Ortodoksų bažnyčią,
kurios vadovai mano, kad Ukraina – tai jų
Bažnyčios teritorija ir kitos čia neturi teisės
egzistuoti. Šita Bažnyčia nebendradarbiauja nei su kitomis Ortodoksų Bažnyčiomis,
nei su Katalikų Bažnyčia. Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios centras yra Kijeve ir tai
yra pati didžiausia Bažnyčia. Trečioji, nedidelė, gal milijoną narių turinti, yra autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia.
Šiuo metu Maskvos patriarchato Ortodoksų Bažnyčios situacija Ukrainoje labai
nepalanki dėl Krymo aneksijos ir Rusijos
karo Ukrainoje. Kodėl ukrainiečiai apskritai priklauso šiai Bažnyčiai? Nes tai yra
Bažnyčia, istoriškai gyvavusi kaimuose,
kur nebuvo kitų konfesijų maldos namų,
tačiau tikintieji yra ukrainiečiai, kaip ir
dauguma kaimuose dirbančių šios Bažnyčios dvasininkų. Neseniai rekolekcijose, kurioms vadovavau, dalyvavo įvairių
konfesijų atstovai. Keletas žmonių buvo iš
Maskvos patriarchato Bažnyčios. Vienas
jų, universiteto dėstytojas istorikas, sakė,
kad jie nuo seno priklauso šiai Bažnyčiai,
bet dabar liturgijoje nebegali melstis už
Maskvos patriarchą dėl Rusijos invazijos
Ukrainoje. Jų parapijos kunigas tvirtina tą
patį. Jau dabar yra parapijų, prisijungusių
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prie Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios. Maskva baiminasi savo Bažnyčios schizmos
Ukrainoje, nes aktyvioji jos dalis, 48–49
procentai tikinčiųjų, yra Ukrainoje.
– O kokia Krymo totorių padėtis? Stalino represijų išvyti iš savo istorinės tėvynės, dalis jų į Krymą sugrįžo, o dabar
jiems vėl nebelieka čia vietos.
– Jie sako: išgyvenome Stalino laikus,
išgyvensime ir Putino valdymą. Tačiau
padėtis labai sunki. Kadangi totoriai nesutinka tapti Rusijos piliečiais, nori išlaikyti
Ukrainos pilietybę, Krymo valdžia juos
laiko teroristais. Du Ukrainos žurnalistai
išspausdino straipsnį Krymo laikraštyje,
nušviečiantį realią padėtį: žmonių pensijos čia mažiausios, ekonomika sužlugdyta,
vanduo, elektros energija, dujos iki šiol tiekiamos iš Ukrainos. Dėl to gyventojai vis
dažniau kritikuoja rusų valdžią. Žurnalistai
parašė tai, ką jie kalba. Vienas jų buvo įkalintas 20-čiai metų, kitas nuteistas 10 metų
kalėti. Už straipsnį, paremtą faktais, kokia
yra situacija, rusų armijai užėmus Krymą.
Statistika rodo, kad Rusijoje dabar yra
daugiau sąžinės kalinių nei sovietmečiu.
Tad šiandien labiausiai kenčia patys rusai.
Vien praėjusiais metais 200 tūkst. Rusijos
gyventojų prašė vizų išvykti gyventi svetur. Tai daugiausia studentai, jauni verslininkai, veiklūs žmonės, ieškantys kitokio
gyvenimo. Dalis ukrainiečių taip pat emigruoja, bet dauguma lieka ir dirba Ukrainoje. Valdžiai dabar svarbiausia atkurti šalį,
panaikinti korupciją, sukurti įstatymus, palankius ne tik investicijoms, bet ir šalies
integracijai į Vakarų demokratiją.
– Minėjote, kad jėzuitų vedamas ignaciškąsias rekolekcijas drauge atlieka
įvairių Bažnyčių atstovai. Kaip jie priima
mokymą, kylantį iš Katalikų Bažnyčios
šventojo Ignaco Lojolos dvasinio palikimo?
– Tai nekelia jokių problemų, nes
Ukrainoje katalikų bažnyčią ar ortodoksų
cerkvę dažnai lanko ir kitų konfesijų tikin-
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tieji. Žinoma, tai nėra oficialiai įteisinta, tačiau vyskupai padėtį puikiai žino, supranta
žmonių dvasinį alkį. Nuo sovietmečio jie
lanko tą šventovę, kuri arčiausiai namų,
nepaisydami, kokiai konfesijai priklauso.
O rekolekcijų poreikis yra kur kas didesnis, nei mūsų galimybės joms vadovauti.
Pradžioje jose dalyvaudavo tik seserys
vienuolės ir keletas kunigų. Dabar pusė
rekolekcininkų yra pasauliečiai, nes ignaciškosios rekolekcijos padeda žmonėms
užmegzti ir stiprinti jų asmeninį ryšį su
Dievu, pasirinkti gyvenimo kelią ir t. t. Tai
labai svarbu šiuo metu Ukrainoje, nes žmonės mąsto apie savo ateitį, ir nori ją sieti su
Dievu. Pvz., aš vedu rekolekcijas jauniems
ukrainiečių politikams, aukštųjų mokyklų
dėstytojams, dirbantiems su benamiais ir
t. t. Taip pate esame išsivertę keletą knygų
iš prancūzų ir lenkų kalbų, kaip vadovauti
rekolekcijoms kasdieniame gyvenime. Tad
jėzuitai dabar daro ir tai.
– Dar nesate parengę pasauliečių, kurie jums padėtų?
– Kol kas dar ne, tai mums tebėra iššūkis, tačiau yra seserų vienuolių, kurioms
siūlėme padėti mums vesti rekolekcijas ir
paskui tai daryti savarankiškai, bet seserys šiek tiek baiminasi. Ukrainoje tebegyvuoja įsitikinimas, kad viešai kalbėti apie

dvasinius dalykus tinka tik kunigams. Net
jeigu kiti žmonės yra šventesni už kunigus
(juokiasi), kalbėti oficialiai arba prisiimti
atsakomybę kalbant apie Dievo valią kito
žmogaus gyvenime, pvz., seserys, kol
kas nedrįsta. Kadangi jau turime keturis
ukrainiečius jėzuitus, yra galimybė ugdyti
seseris ir pasauliečius, kad jie vadovautų
rekolekcijoms ir palydėtų kitus žmones
dvasiniame gyvenime.
– Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Ukrainoje kol kas dar nėra, tad
jeigu žmonės po ignaciškųjų rekolekcijų
nori tas patirtis gilinti, ką jiems siūlote?
– Yra 7–8 jaunų žmonių grupelės (nuo
20 iki 40 m.), kurios, pvz., renkasi ir aptaria
tokias temas, kaip kultūra ir dvasingumas,
kaip dvasingumą integruoti į Ukrainos
kultūrą. Ukrainoje nėra politinės kultūros,
veši didelė korupcija. Tad su dirbančiais
politikos srityje svarstome, kaip čia puoselėti krikščioniškąsias vertybes. Tos grupės
susitinka jau treji ketveri metai porą kartų
per mėnesį. Gal po kurio laiko atsiras ir
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
grupelės, bet šiuo metu mums labai svarbu atsižvelgti į tai, kas žmones domina, ir
burti grupes, atsiliepiančias į jų poreikius.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė

19

Paðaukimas

T. Jonas Katulis, SJ

Laimingas
mylėdamas
2016-ieji – jubiliejiniai
t. Jono katulio gyvenimo
metai. vasario 15 d. – garbinga
septyniasdešimtmečio sukaktis,
gegužę – kunigystės 35-metis,
liepą sukanka 40 metų Jėzaus
draugijoje. sveikiname!
Vaikystėje bažnyčia mus žavėjo ir
traukė pamaldų grožiu. Monotoniškoje
kasdienybėje ji kėlė nesuprantamą kitokio
gyvenimo ilgesį. Ačiū Dievui už gerą tėviškės – Semeliškių parapijos – kleboną kan.
Joną Vaišnorą. Jo dėka, patarnaudamas Mišioms, prasilavinau ir muzikoje. Tad 1968
m. grįžęs iš tarnybos sovietinėje armijoje
Nemunaičio bažnyčioje (Alytaus r.) jau
galėjau vargoninkauti ir drauge 1972 m.
baigti vidurinę mokyklą. Tiesa, kad tais pačiais metais nestočiau į kunigų seminariją
ir mokyklai neužtraukčiau „gėdos“, laikydamas egzaminus gavau pataisą. Tik kitąmet galėjau drąsiau pasvajoti apie seminariją, juolab kad į ją stojo ir mano pažįstami
Antanas Diškevičius, Algis Baniulis, Jonas
Kauneckas. Kaip gražiai parvykę atostogų
klierikai patarnaudavo Mišioms! Tai irgi
maloniai skatino apsispręsti.
Bet prieš įstojant visiems dar reikėjo
pereiti sovietinio saugumo filtrus. Gerai,
kad Daugų klebonas Algirdas Turčinskas
paruošė, pamokė, kaip atsilaikyti verbuojant: svarbu jų neužgauti, nevadinti išdavikais ir panašiai, o ramiai, bet tvirtai atsilaikyti nepamirštant Kristaus pažado: „Tą
valandą bus duota...“ Ir tikrai, į įkyrų siūlymą bendradarbiauti netikėtai atsakiau, kad
tėvas kaip tik man yra sakęs, jog nė su viena valdžia susidėti nereikia, nes, pvz., užėję
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vokiečiai ėmė žydus žudyti. Gal to ir užteko, kad tąkart laimingai pasibaigtų. Po trejų metų, 1976 m. rugpjūčio 19 d., pagaliau
sulaukiau palaimingos telegramos: „Esate
priimtas, atvykite mokytis. Rektorius.“
Seminarijos rektoriui gerą rekomendaciją man pasisiūlė parašyti tuometinis Alytaus klebonas Jonas Žemaitis. Sakė, kad jie
geri pažįstami, kad rektoriui jis yra daug
padėjęs ir šis jam pažadėjęs visada padėti.
Jau man mokantis seminarijoje kartą rektorius prasitarė: „Žiūrėkit... Jus prastumti
buvo sunkiausia. “ Matyt, dėl to, kad palaikiau ryšius su kunigais Alfonsu Svarinsku ir Sigitu Tamkevičiumi. Dar buvo pora
rimtų civilinės valdžios mėginimų pašalinti
mane iš seminarijos – pačioje pradžioje ir
mokslus jau įpusėjus, bet tie planai žlugo.
Man tai buvo svarus įrodymas, kad Viešpats norėjo, jog tapčiau kunigu.
O su jėzuitais Dievas suvedė dar paauglystėje. Apie 1960 metus jėzuitų provincijolui t. Jonui Danylai valdžia atėmė
darbo pažymėjimą ir uždraudė eiti kunigo
pareigas. Ištremtą iš Beižionių, kurijai nurodžius, jį priėmė Semeliškių klebonas. Aš
turėjau laimę jam patarnauti namuose ir per
Mišias užrakintoje bažnyčioje. Gerai darė
šv. Ignacas, saviesiems melsdamas persekiojimo malonės, – kitaip nebūčiau sutikęs
dvasios tėvo ir viso gyvenimo maldininko
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bei rėmėjo. Po ilgos geros pažinties galutinai save su Jėzaus Draugija susiejau 1992
m. balandžio 22 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Raidės prie mano pavardės
rodo, kad priklausau tai kukliai ir nuostabiai Kompanijai – tai man didelė malonė...
Kunigišką tarnystę pradėjau 1981 m.
vikaru Molėtuose. Vėliau klebonavau Dubingiuose, Užuguostyje, Perlojoje ir Nedzingėje, Alytuje, Inturkėje. Biržuose vėl
buvau vikaras ir baigiau tarnystę net devynerius metus klebonaudamas Kulautuvoje. Dar ketverius praleidau Kauno jėzuitų
namuose, o dabar gyvenu Marijampolėje,
mano mamą prižiūrėjusiuose slaugos namuose, jų gyventojams patarnaudamas
kaip kunigas.
Kai esi reikalingas, tai ir laimingas.
Kai esi ten, kur Dievas nori, kad būtum,
ir yra geriausia. Laiminga buvo ir mergelė
Marija, Betliejuje padovanojusi pasauliui
Dievo Sūnų... Kad ir kur būtume, svarbu
gyventi meile Jam. Ir šv. Teresėlė, jau sunkiai sirgdama, rašė: „Jėzau, džiaugiuosi
mylėdama Tave.“
O gyvenime patirta išties daug kunigiško džiaugsmo, sutikta neužmirštamo gerumo žmonių! Buvo ir iššūkių, kuriuos išprovokuodavo mano nebrandumas. Gaila, kad
nuo to nukentėjo mano mama. Aš jai ir ligą
įvariau, o ji buvo geriausia mano Padėjėja
visur ir visada. Savęs ji nežiūrėjo: kaip jinai
mylėjo, kaip manęs gailėjo, akis pražiūrėjo,
sveikatą padėjo visą dėl manęs – supratau ir

užsirašiau Kulautuvoje 1999 m. liepą.
Eilėraščius rašyti pradėjau dar prieš
kunigystę ir vienuolystę. Seminarijoje mes
leidome sienlaikraštį „Skersvėjis“, kuriame per Užgavėnes pasišaipydavome ir iš
savo dėstytojų. Aš buvau įpratęs po pietų
prigulti, o naujasis prefektas kan. Algimantas Kajackas stropiai žiūrėjo, kaip klierikai
laikosi regulos ir tvarkos. Kartą įvyko toks
pokalbis, kurį ir apdainavau „Skersvėjyje“:
Vinguriavo dienelės regulos takeliu,
ir atėjo vedėjas netikėtu laiku.
Nesisveikinęs klausė,
ko dabar aš guliu,
atsakiau jam,
kad šiaip sau – tokią madą turiu...
Vėliau rašiau jau rimčiau. Didelę įtaką
kūrybai turėjo Kaišiadorių bažnyčios vargonininkas, brolis jėzuitas Anastazas Janulis. Jis ir laiškuose neapsieidavo be poezijos, iš lagerio 1983 m. rašė:
Šauk, širdie, osana kančiai,
aleliuja mirčiai!
Išbučiuok nelaisvės pančius,
jie – apvaizdos kirčiai.
Savo eilėraščius daugiausia spausdinau
laikraštyje „XXI amžius“, o dirbdamas
Kulautuvoje 2003 m. surinkau į knygutę
„Būti ugnele“, kurios leidyba rūpinosi aktyvi vietos poetė Janina Brazauskienė.
Eilės dažniausiai gimsta iš ilgesio ir
vienišumo, ieškojimų ir džiaugsmo. Tarsi
kas viduje užkalbintų – nenurimsti, kol to
nesurimuoji ir neužrašai...

Kunigo tarnystėje nuolat lydėjo Mama...
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Mûsø kûryba

T. Jonas Katulis, SJ
DIEVO GAILESTINGUMUI
Vėl lankai be aureolės
numylėtus savo žmones,
vėl centre – širdis.
Net ir žvilgsnį čia nuleidi,
kas jau buvo, – tai atleisi,
lieka paslaptis.
Savo sielą, savo kūną,
savąjį gailestingumą,
dovanoji vis.
O širdies žaizda negyja.
Kaip ugnelę, kaip žariją
saugoji jautrus.
Kad nešaltų ir neklystų
priartėji, Jėzau Kristau,
Viešpatie brangus.
Visagalis Dievo mintį
nepajėgia sutalpinti –
liejas per kraštus.
Nepailsi laukt, budėti,
kad pajėgtų įtikėti,
kaip Tu myli mus.
***
Vilniaus skersgatviuos blaškosi vėjai,
kartais žmogui ramybės nėra.
Atėjai mums padėt, kaip žadėjai,
dieną naktį širdis atvira.
Stebuklingam paveiksle vis lauki,
vyksta tiltas „širdis dėl širdies“.
Kam mylėdamas laimina, traukia,
tyloje čia Jis mums prakalbės.
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***

BANDYMAS SUPRASTI EGLĘ

Švenčiausio artumoj
susitikimas,
kas sielos gilumoj –
atsivėrimas.

Visiems visiems tai buvo keista,
kad šitaip žaltį pamilai...
O tu sakai – tebus atleista,
nežino jie, kad šventa tai.

Tu lauki čia manęs
gražiai nušvitęs.
Ir palieti gelmes
kaip niekas kitas.

Ir leidiesi su juo į gelmę,
nežinoma sritis – baugu.
Bet žvilgsnis viską jau nustelbia,
ir gera jausti jau už du...
– – – –
Tau pagailo mūsų žvilgsnio,
mūs ašaroj – save matei,
Sulaukėm gailestingo žingsnio –
išgelbėt mūsų atėjai.

Man artimas esi –
širdis ko blaškos?
Ir tirpsta liūdesys
kaip žvakių vaškas.
***
Dėl mūsų – viską padarei,
Pernakt šventovė – atvirai,
kaip ir širdis.
Matai, kaip skurstam be Tavęs.
Te žaizdos pas Tave atves.
Tegul pagis...
***
Iš Kalėdų tamsos,
iš Velykų nakties,
Jis ateis, atsistos,
siluetas Jo švies.
Jis nebars ir neteis.
vien – ramybė – aidės
ir dabar kaip kadais
mums iš Dievo širdies.

Drama kartojasi kasdieną,
nekartą būna kruvina.
Už Dievo duotą brangią sielą
nebus baisi jokia auka.
AŠARŲ ŠVIESOJ
Bevardė ji – visų vardu,
kai plovė dulkes mūs takų
šiltuoju ašarų srautu, –
kas ji tokia – žinojai Tu.
Kai šluostė jas plaukų šilku,
bučiavo, glaudė prie veidų –
netraukei kojų iš delnų,
nestūmei jos – tylėjai Tu.
O širdyje
verkei
kartu.
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T. Eugenijus Markovas, SJ

esu ne sau

Kadangi mano kunigystės šventimai
buvo dar visai neseniai, birželio 27-ąją,
kartais ryte atsikėlęs ir pamirštu, kad esu
kunigas, kol neatsistoju prie altoriaus. Labai dažnai stovyklose, žaisdamas futbolą ar
vesdamas mokymus, jaučiuosi, lyg būčiau
tik jėzuitas ir apie kunigystę negalvoju,
nors pastebiu, kad kitų santykiai su manimi pasikeitė. Iš tiesų man labai patinka
būti kunigu – paprastu žmogumi, vyru, kuris myli Jėzų, semiasi tikėjimo stiprybės iš
Kristaus, ir nėra užsidaręs už vienuolyno
sienų, kur tik meldžiamasi, bet kuris yra
arti žmonių.
Būdamas naujokas, Kauno jėzuitų gimnazijoje atlikau poros mėnesių praktiką,
padėdamas kapelionui. Tuometinis provincijolas t. Aldonas Gudaitis kartą ir klausia
manęs: kas tau geriausiai sekasi? Sakau,
man labai patinka stovyklos, rekolekcijos
su mokiniais, net ir pamokas vesti. „Tai gal
tu tiktum mokykloje?“ – pasvarstė jis. Nuo
to karto, kai važiuodavau į filosofijos, teologijos studijas ar dar kur nors, visą laiką
galvodavau, ko galiu ten išmokti ir kokia
patirtis būtų naudinga, jei ją parvežčiau į
gimnaziją. Nesvarstydavau, kad gal kada
nors būsiu bažnyčios rektorius ar atsakingas už rekolekcijų namus, bet visada
galvojau, kad greičiausiai būsiu prie gimnazijos. Taip ir atsitiko – dabar esu Kauno
jėzuitų gimnazijos kapelionas. Dvejus metus dirbau Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, tad
patirtis panaši. Tik, žinoma, dabar daugiau
atsakomybės tenka.
Rugsėjo 1-osios Mišiose prisipažinau,
kad jaučiuosi kaip penktokas, nes šioje
gimnazijoje esu naujokas. Kol kas sekasi gerai, nors ir labai daug darbo. Reikia
galvoti apie mokymo programas, kaip paį-
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vairinti rekolekcijas, kaip jas padaryti įdomesnes, dvasingesnes. Net atsikeliu kartais
naktį, kokią idėją pagavęs. Užsirašau, kad
nepamirščiau – jei man ta mintis patiko,
gal patiks ir kitiems. Nors tikybos beveik
nedėstau, vedžiau tik kelias pamokas, dažnai suku galvą, kaip jas padaryti paprastesnes ir patrauklesnes mokiniams, kaip
paprasčiau perteikti tikėjimo esmę, kad
tai nebūtų vien sausas mokymas. Svajoju
ir apie kitokius projektus, pvz., prisimenu
Afriką, kur studijavau, ir galvoju, kad būtų
labai gerai grupelę mokinių ten nuvežti
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porai savaičių su kokia nors misija: padėti kokiai mokyklai, suremontuoti namus
ar priegaudoje įrengti klasę. Misija grynai
jėzuitiška, – kad grįžusi ta grupelė vėliau
mokykloje dalytųsi tuo, ką patyrė, ir skleistų savanorystės ir misijų patirtį.
Be abejo, man labai svarbus gilesnis kunigystės išgyvenimas – noriu būti tokiu kunigu, kuris būtų kuo priimtinesnis ir Dievui,
ir žmonėms, nes kunigystės siekiau ne dėl
savęs, o dėl kitų, todėl nuolat sau primenu:
aš nesu sau. Kadangi kunigų pažįstu ne tiek
daug, man jėzuitai Vytautas Merkys ir Vytautas Sadauskas, jei tai būtų vienas asmuo,
būtų kunigo pavyzdys. Tokį aš įsivaizduoju
kunigą – tarnaujantį žmonėms
ir labai dvasingą. Apskritai jėzuitai tuo ir pasižymi – esame
daugiau linkę ne į religingumą,
o į dvasingumą. Kiekvienas
yra savotiškas draugas Kristui,
ir aš visą laiką žavėjausi ta paslaptimi. Antra vertus, mums
reikėtų ir to paprastumo, kaip
prieiti prie žmogaus, kaip kalbėti apie Dievą, kaip parodyti
Dievą žmonėms, bet ne tokiu
būdu: aš atradau ir žiūrėk į
mane, bet aš atradau Dievą ir
galiu tau padėt tai padaryti.
Kunigas negali būti tolimas,
neprieinamas, jis turi būti šalia
ir eiti su tuo žmogumi pas Dievą kartu. Kartą prie manęs per
rekolekcijas priėjo mokinys –
devintokas ar dešimtokas – ir sako: ar jūs
tas kapelionas, kur krepšinį žaidžiate? Kartais su mokiniais per pertraukas krepšinį išties pažaidžiu ar tiesiog į krepšį pamėtau ir
net nepagalvoju, kad jie galbūt tai pastebi.
Paprasti dalykai parodo, kad esu su jais ir
jie tai vertina.
Kunigystėje man labai patinka Mišios,
per Eucharistiją išgyvenu labai gilų ryšį su
Dievu ir ypač – laimindamas žmones, kai
prisiliečiu prie žmogaus fiziškai, atnešdamas jam Dievą. Visiems sakau, kad man

dar tebesitęsia medaus
mėnuo po šventimų.
Pirmi du mėnesiai
išvis buvo ypatingi,
tokią Šventosios Dvasios malonę patyriau,
kad pasimiršo visi tie
vienuolika metų einant link kunigystės.
Kartais susimąstau, ar
tikrai galiu visa tai, ką
jaučiu arba tiek, kiek
myliu Dievą, perteikti
žmonėms. Man tai pagrindinis dalykas – ką
dar galėčiau padaryti dėl Kristaus? Ir dėl
žmonių. O Dievas per kunigystę jau dabar
duoda labai daug dalykų, kai žmonės padėkoja, pasako, jog meldžiasi už mane. Arba
prisipažįsta, kad gal reikės grįžti į Bažnyčią, nes pagaliau suprato, kas yra tikėjimas.
Man tai didelis liudijimas, kad tikėjimas
yra labai svarbus ir aš, būdamas kunigu, tai
išgyvenu tiesiogiai ir taip artimai su Dievu.
Šventimų malonė veikia ir aplinkinius.
Pastebėjau, kad net mano broliai, sesė ar
mama kitaip į mane žiūri. Nors jiems likau
tas pats šeimos narys, bet jau esu kunigas ir
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grįžęs namo tai juntu – labai stiprų palaikymą ir didelę pagarbą. Žinoma, ir jėzuitų
bendruomenė džiaugiasi kiekvienu pašaukimu. Septynerius metus provincijoje išvis
nebuvo Kunigystės šventimų. Žmonės,
lankantys jėzuitų bažnyčias, turbūt nė nebežinojo, kas tie šventimai yra.
Birželio 13 d. JAV kunigu buvo pašventintas ir Lukas Laniauskas, su kuriuo drauge perėjome visą ugdymo laikotarpį, nors
ne ištisai būdavome kartu. Jam lankantis
Lietuvoje po šventimų, prisiminėme pačią
pradžią ir visą kelionę nuo naujokyno. Kadangi iš visos grupės likome tik mudu, labai palaikome vienas kitą. Sakau, jei tavęs,
Lukai, nebūtų buvę naujokyne, nežinau, ar
būčiau išbuvęs. Jis mane išmokė daugelio
dalykų apie tikėjimą, apie liturgiją, nes buvau iš nepraktikuojančios šeimos, daug ko
nežinojau, buvau tik neseniai pažinęs Kristų. Atsimenu, sėdėdavome naktimis prie
žvakės, kalbėdavomės, kaip po dešimties
ar daugiau metų jau būsime kunigai ir ką
tuomet darysime. Juokaudavome, kad man
stovint prie altoriaus tik galva matysis, o
kadangi jis aukštas, tai matysis daugiau...
Dabar, kai susitinkame, tą patį tvirtiname:
gerai, kad vienas kitą turime. Jis kitoje
Atlanto pusėje panašų darbą dirba kaip ir
aš, gimnazijoje, ir drauge studijuoja, tai
ryšys ir palaikymas juntamas. O kunigyste
jis dar labiau džiaugtis sugeba. Man smagu
tai matyti, norėčiau lygiuotis į jį.
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Eugenijus ir Lukas su t. Gediminu Kijausku
Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje

Kai įstojome į naujokyną beveik prieš
11 metų – net baugu, kaip seniai tai buvo, –
atsimenu, labiausiai baiminausi, kad mano
svajonė mylėti žmones neišsipildys, kad
vienuoliui arba kunigui nebus progų mylėti visus. Prieš stodamas į Jėzaus Draugiją,
turėjau draugę. Mes išsiskyrėme, nes aš
norėjau dalytis meile su
visais.
Šiandien nebūčiau
jėzuitas, gal ir kunigas,
jeigu naujokyne nebūtume buvę drauge su Eugenijumi. Nuostabu turėti
tokį brolį! Sunkiausiomis dienomis jis lydėjo
ir palaikė mane. Visiems
sumigus, susitikdavome
bažnyčios rūsyje, staliaus
dirbtuvėse, kur aš dirbau.
Užsidegdavome žvakes
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T. Lukas Laniauskas, SJ

Ačiū. Daugiau nėra ką sakyt...
ir kalbėdavomės apie Jėzų, ko jis nori, kokia yra jo Bažnyčios vizija ir svarbiausia –
kokia jo mūsų gyvenimo vizija. Svajojome
būti kunigai, svarstėme, ką tai reiškia, kaip
esame kviečiami mylėti, ypač tuos, kurie
labiausiai nuskriausti ar kenčiantys. Šiauliuose artimai bendravome su benamiais,
tarp jų turėjome keletą labai artimų bičiulių
ir kėlėme klausimą, kokio atliepo čia Dievas laukia iš mūsų.
Tai, kad galėjome dalyvauti vienas kito
kunigystės šventimuose, buvo didžiausia
Dievo dovana ir man, ir Eugenijui. Kai vyskupas uždėjo man ant galvos rankas, ypač
prisiminiau anas dienas, kaip mes svajojom
apie kunigystę, ir ašaros byrėjo suvokus,
kad Jėzaus planai pildosi. Ir jie kur kas didingesni, nei mes galėjome įsivaizduoti.
Kai kas nors klausia, ką veikiu, kokios
mano pareigos, visiems atsakau tą patį: pirma kunigo pareiga yra mylėti. Antrą dalyką
– kad kunigystė man nepriklauso, – supratau kaip tik per šventimus. Atvyko jėzuitų
ir kitų kunigų iš visų žemynų, buvo akivaizdu, kad mus, aštuonis diakonus, šventina Bažnyčia ir kad kunigystė priklauso
ne mums, o žmonėms. Kai per šventimus
kunigai deda ant galvos rankas, – tądien
kažkas suskaičiavo, kad iš viso dalyvavo
275 kunigai, – staiga suvokiau, kad jie, kaip
savo bendruomenių ganytojai, čia atstovauja visiems savo žmonėms, dalyvaujantiems
kartus su jais. Taip, kad Lukas Laniauskas
tapo kunigu, nuostabu, bet svarbiausia, kad
ta kunigystė priklauso žmonėms, aš esu jų
tarnas ir savo gyvenimą atiduodu jiems.
Turiu pripažinti, kad meilė yra reikli ir

būna sunkių valandų. Mes, kunigai, įeiname į žmonių gyvenimus labai intensyviais
momentais ir vėl išeiname. Išlieka žmogiškas troškimas vienos meilės ir artumo,
bet, glausdamasis prie Viešpaties širdies,
drauge atpažįstu, kad Jis yra kiekviename
ir tada galiu sakyti, kad esu įsimylėjęs vieną – Viešpatį, bet drauge ir visus, nes esu
šaukiamas mylėti Viešpatį kiekviename.
Kunigystės kelias išties įdomus, nes patiri ir
vieną meilę, kuri pasireiškia per meditaciją,
aukojant Mišias, per asmeninę maldą ir sąžinės peržvalgą – visais tais atvejais, kai esu
intymioje draugystėje su Viešpačiu; o einant
gilyn, ji yra padalyta tiems žmonėms, kuriems tarnauju, ir tampa visapusiška meile.
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Paðaukimas
Dabar esu didelės jėzuitų gimnazijos
Čikagoje, kurioje mokosi 1500 vaikų, kapelionas, galima sakyti, gimnazijos direktoriaus dešinioji ranka, nes kapelionas yra
atsakingas už visą mokyklos religinį gyvenimą: Mišias, rekolekcijas, maldą, taip
pat ryšius su alumnais, ir pristato mokyklą įvairioms organizacijoms, ieškodamas
rėmėjų. Be to, dar studijuoju doktorantūroje liturgiką. O savaitgaliais, kiek galiu,
bandau aptarnauti lietuviškas parapijas –
krikštiju, aukoju Mišias. Krūvis nemažas,
bet palyginu tai su šeimos gyvenimu. Pvz.,
mano sesuo turi du vaikus, vyrą, ir ji negali kurią nors dieną nebūti mama ar žmona.
Jos gyvenimas šeimoje trunka 24 valandas
per parą, 7 dienas per savaitę. Tas pats ir
kunigystėje, jeigu mano šeima yra žmonės,
kuriems tarnauju. Deja, kartais pareigų prisiimu per daug, tada labai pavargstu ir būna
sunku, bet vėl grįžtu prie intymios draugystės su Viešpačiu, ji suteikia stiprybės
atlikti tuos darbus. Iki šiol vis dar negaliu
paaukoti Mišių neašarodamas. Galiu sakyti, kad šventimų džiaugsmas ir aktualumas
išlieka. Ir klausydamas išpažinčių, ir krikštydamas, ir teikdamas kitus sakramentus su
Viešpaties pagalba meldžiuosi, kad neprarasčiau to įkarščio.
Nauja atsakomybė man teko Baltijos
jėzuitų plėtros taryboje. Žaviuosi JAV lietuviais, kurie myli jėzuitus, dalijasi ne tik
savo turtu, bet ir idėjomis, laiku. Bandysiu
tą projektą plėtodamas toliau padėti jėzuitų
gimnazijoms bei visiems broliams jėzuitams Lietuvoje, nes jie yra tikri herojai,
nuostabūs pavyzdžiai, ką reiškia apaštalauti ir mylėti, ypač sunkiais laikais. Taip
pat esu labai dėkingas Viešpačiui už savo
draugystę su dabartiniu vyskupu Kęstučiu
Kėvalu, su kuriuo susidraugavau dar prieš
jį įšventinant kunigu. Kęstučiui pirmajam
pasisakiau, kad noriu būti kunigu. Nuo tos
dienos jis mane lydėjo, iki šiol išliekame
labai artimi draugai, pasitariame ir kartu
džiaugiamės gyvenimu.
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Esu dėkingas visiems savo broliams ir
svarbiausia – Dievo žmonėms pasauliečiams. Jiems priklauso Bažnyčia. Pasauliečiai augina, auklėja, skatina mus, vienuolius ir kunigus, ir tai yra labai svarbu. Esu
dėkingas žmonėms, kai jie prieina ir pagiria, bet kartais svarbiau, kai pabara, nes
taip siekia tobulinti mane. Jiems yra svarbi
Bažnyčia ir jos piemenys, tad mes turime
nuolat klausytis savųjų avių.
Mano šventimai vyko birželio 13 d., o
birželio 21 d. jau buvau Lietuvoje, trokšdamas aukoti Mišias Aušros Vartuose, Dievo
Gailestingumo šventovėje, Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Daug kur keliavau Mišiomis
dėkodamas Dievui už Lietuvą, už jos žmones, už savo tikėjimą, pagrįstą tautiškumu.
Tuoj po įšventinimo važiavau į Dainavos
stovyklą, kur aukojau savo pirmąsias Mišias – juk JAV lietuviai mane išauklėjo ir
užaugino. Tai dėl jų dvasingumo, jų meilės
ir tikėjimo tapau kunigu.
Visada prisimenu Klivlendo parapiją,
kurioje augau. Mano senelių ir prosenelių
karta dėjo plytą po plytos statydama bažnyčią. Ir aš, keturmetis, toje bažnyčioje
stebėdamas kunigą Gediminą Kijauską,
pasakiau mamai, kad būsiu kunigas. Be
mūsų tautiečių tikėjimo, atsidavimo ir be
tokių vietų kaip Dainava, kurios tarybos
kapelionas dabar esu, taip pat turbūt nebūčiau kunigas. Mano šventimų proga visi
nuoširdžiai aukojo Dainavai ir jėzuitams
– neįstengiu išsakyti visos savo padėkos,
nes būtent tie žmonės stato Bažnyčią. Ir
Bažnyčia, kurią pastatė JAV lietuviai, ir
tikėjimas, kurį jie išlaikė, yra mano tikėjimo ir mano pašaukimo pagrindas.
Iki šiol esu kviečiamas aukoti padėkos
Mišių, tebekeliauju po JAV lietuviškas parapijas. Dažną sykį žvelgdamas į susirinkusiųjų veidus drėgnomis nuo ašarų akimis,
matau juose Kristaus veidą ir galiu pasakyti tik vieną žodį: ačiū. Ir daugiau nėra ką
sakyt...
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Lukas Ambraziejus

Piligrimo kelionė
Gyvenimo pabaigoje Ignacas Lojola bendražygiui Louisui Goncalvesui da
Câmara nuodugniai papasakojo savo gyvenimo istoriją – tai, kaip Dievas jį vedė ir
mokė. Nors iš pradžių Ignacas visaip vengė atviro savo gyvenimo atskleidimo, bičiuliai galiausiai jį įtikino, kad tai bus naudinga ne tik Draugijos, bet ir visų žmonių
dvasiniam augimui. Trečiuoju asmeniu parašyta Ignaco autobiografija vadinasi „Piligrimo kelionė“, ir šiandien kiekvienas,
prie jėzuitų norintis prisidėti kandidatas,
savo naujokyno metus pradeda nuodugniai
nagrinėdamas šią istoriją. O aš, paprastas
piligrimas, šiemet su džiaugsmu pradėjęs
jėzuitų naujokyną, pabandysiu trumpai aprašyti savo gyvenimo kelią, kuriuo Dievas
iki mane šiol vedė.
Gimiau laisvoje, tautiškai ir religiškai
nubudusioje Lietuvoje su visomis prieš tai
daugeliui neprieinamomis galimybėmis.
Nuoširdų ir gyvą tikėjimo gyvenimą praktikuojančių tėvų dėka leidau vaikystę, pripildytą rekolekcijų savaitgalių, katalikiškų
vasaros stovyklų (ir garsiojoje Pakūtoje bei
Baltriškėse) ir tikinčių draugų. Gana anksti
manyje nubudo nuotykių ieškotojas, o troškimas atrasti save, savo tapatybę bei savąjį
kelią širdyje gimdė atkaklų nesitaikstymą
su rutina, taisyklėmis, autoritetu ir monotoniška kasdienybe apskritai. Buvau, kaip
įprasta sakyti, problemiškas vaikas, vėliau
ir paauglys. Bet mokiausi gerai ir 2006 m.

rugsėjo pirmąją mokyklos slenkstį peržengiau kaip išdidus Kauno jėzuitų gimnazijos
penktokas. Ne iš blogos valios, o vien iš
nesitaikstymo su bendra tvarka, gimnazijoje kėliau nemažai galvos skausmo ir
tėveliams, ir mokyklos bendruomenei.
Paskutinis lašas nulašėjo septintoje klasėje, kai iš nekalto troškimo nuspalvinti
pilką mokyklos kasdienybę su draugu sąžiningai išpurškėme visus mokyklos aukštus, taip pat ir valgyklą, sieros trioksido,
skleidžiančio supuvusių kiaušinių kvapą,
dujomis. Kaltininkams greitai išaiškėjus,
grėsė pašalinimas iš gimnazijos. Pirmoji
gyvenime egzistencinė krizė viesulu įsiveržė į mano vėjavaikišką sielą ir, viską
sujaukusi, paliko supratimą, kad taip toliau
elgtis negalima. Liksiu amžinai dėkingas
Dangui, padovanojusiam Mariją Baltuškaitę, šviesią ir šventą jėzuitų gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoją bei tuometinę
mano auklėtoją, kuri išmeldė tuometinį direktorių t. Gintarą Vitkų, SJ, suteikti man
galimybę pasitaisyti. Sulaukęs gailestingumo, mečiau išdaigas ir visa jėga griebiau
mokslo jautį už ragų. Tuo tarpu šv. Mišios
man tebuvo kassavaitinė šeimyninė arba
mokyklinė pareiga, Bažnyčia – patrauklių,
tačiau mažai kam gyvenime tinkamų žmonių sambūris, o Dievas – įdomus, bet per
daug reikalaujantis ir savo trigrašį į mano
asmeninius reikalus kišantis tipas.
Po poros metų pradėjau lankyti Sutvir-
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tinimo sakramento susitikimus, kuriuose
apie Dievą išgirdau daugiau mano susidomėjimo sulaukusių dalykų. Bažnyčia ir tikėjimas buvo pristatyti kaip gyvenimui tiesioginės naudos galintys suteikti įrankiai.
Savo kambaryje paskyriau kampą, kuriame įtaisiau Jėzaus-Draugo ikoną ir kas vakarą ėmiau kalbėti poterius. Vis dėlto mano
kasdienė malda buvo labiau sunkus darbas,
kurį aš, kaip sunkumų nebijantis jaunuolis,
laisvai pasirinkau, nei artimos draugystės
su Dievu troškimas. 2011 m. rugpjūtį su
Sutvirtinimo grupe leidausi į pirmąją piligriminę kelionę – Pasaulio jaunimo dienas
Madride. Keliavome autobusu, tad kelioms
valandoms vis sustodavome kokiame nors
mieste, leisdami vairuotojui pailsėti. Vienas jų buvo Lurdas Prancūzijoje. Čia, nepaaiškinamo vidinio troškimo vedamas,
nutariau devynioms valandoms atsiskirti nuo grupės ir leidausi ieškoti Marijos,
prieš pusantro šimto metų apsireiškusios
neturtingai mergaitei Bernadetai. Vidujai
troškau kažko daugiau iš gyvenimo ir atrodė, kad Marija, Bernadetai nurodžiusi
stebuklingą šaltinį, kažkokiu būdu daugelį
žmonių prie šito „kažko daugiau“ atveda.
Mano širdyje tada aidėjo malda: „Nežinau,
kas esi, ir ar esi, bet, Marija, sustiprink mano
tikėjimą Dievu.“ Ir, savo nuostabai, ant kai-
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riojo peties pajutau kažkieno švelnią ranką.
Atsisukęs išvydau juodai baltai apsirengusią
senyvą vienuolę švytinčiu, plačia šypsena
papuoštu veidu. Ji mane apkabino, pabučiavo į abu žandus, nusijuokė ir, neištarusi nė
žodžio, paliko stovėti netekusį žado...
Pamaniau, kad gera būtų nueiti pasimelsti į šv. Mišias. Vėliau, kad galva prasivėdintų, nutariau kopti į vieną Lurdo apylinkėje esančių kalvų. Ieškodamas prieigos,
visiškai atsitiktinai susitikau naująjį Kauno
jėzuitų gimnazijos direktorių t. Aldoną Gudaitį, SJ. Šis susitikimas mus abu gerokai
nustebino, nes nežinojome apie vienas kito
kelionę į Madridą, juolab kad tuo pat metu
tuo pačiu tikslu susitiksime Lurde. Kopdami į kalvą nemažai kalbėjomės. Klausydamasi žavėjausi neišsenkančiu jo rūpesčiu ir
meile žmonėms...
Kiti gimnazijos metai bėgo greitai.
Darbo buvo daug, ypač gimnazijoje su
draugais atidarius mokinių mokomąją
bendrovę – sumuštinių, picų, bandelių,
geros muzikos ir dar geresnės nuotaikos
kavinę pretenzingu pavadinimu „Sandwichfaction“. Rutinai įsibėgėjus, vieną priešpietę mane sutikęs direktorius t. Aldonas
Gudaitis tiesiai paklausė: „Ar nenorėtum
kitus metus praleisti mokydamasis Čikagoje?“ Atsakiau, kad turiu paklausti tėvų.
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Pasirodo, tais metais neatsirado dešimtokų,
galinčių dalyvauti Saint Ignatius College
Prep Čikagoje vykstančioje mainų programoje. Naujajam gimnazijos direktoriui
šiam reikalui tinkamas pasirodė tasai, su
kuriuo susipažino vienišoje automobilių
stovėjimo aikštelėje Lurde.
Nuotykių kupini metai Amerikoje
atidarė duris svajonėms baigus mokyklą studijuoti tarptautinius santykius bei
ekonomiką „kokiam nors geriausiam universitete“ ir tokiu būdu „nuveikti ką nors
gera dėl žmonių – kaip antai, sustabdyti
karą, panaikinti badą ar pan. Didelių tikslų
ir aukštų ambicijų vedamas, grįžęs į Lietuvą pradėjau dvejų metų Tarptautinio bakalaureato programą, lyg iš dangaus man
nukritusią į jėzuitų gimnaziją. Sunki programos akademinė našta man buvo gerokai per lengva, tad nutariau prisidėti ir prie
Lietuvos Jungtinio Tautų modelio plėtros,
tapau Lietuvos debatų ir viešo kalbėjimo
komandos pasaulio čempionate nariu ir buvau išrinktas gimnazijos prezidentu. Noras
viską atlikti nepriekaištingai ir užsitarnauti
vietą gerame Amerikos universitete gerokai pranoko galimybes ir po truputį mano
sieloje ėmė vertis dvasinio išsekimo skylė.
Aš ją labai aiškiai jaučiau ir eidamas miegoti vakare, ir keldamasis ryte. Po truputį ji
ėmė siurbti į save viską, kas gražu ir gera:
nuoširdžius santykius, laisvę, viltį, maldą,
gebėjimą džiaugtis ir t. t. Lengvabūdiškai šią būseną vertindamas kaip natūraliai
kylančią iš kryžiaus, nešamo dėl žmonių,
kuriems ateityje tarnausiu, žingsnelis po
žingsnelio yriausi per gyvenimą – visada į
priekį, nesidairydamas į šalis.
2014 m. vasarą atsidūriau nedideliame
Airijos miestelyje Dundalke, apie 50 kilometrų į šiaurę nuo Dublino, kur dirbau
broliui priklausančioje tipiškoje Airijos
benzino kolonėlėje. Kasdien į darbą važinėdamas dviračiu, turėjau galimybę įkvėpti šiek tiek gryno kaimo oro ir pamastyti:
kodėl širdyje taip tuščia ir nyku? kodėl,
atrodo, turiu viską, apie ką mano amžiaus

jaunuolis gali tik pasvajoti, bet nepatiriu
džiaugsmo? kodėl mano sielai kažko taip
baisiai trūksta? ir, galiausiai, kas tas kažkas?! Kartą taip blogai jaučiausi, kad dvi
dienas beveik nevalgiau ir nemiegojau, širdyje iš nevilties reikalaudamas Dievo paaiškinti, kokia beprotybė mane apėmė.
Liepos ketvirtąją, Amerikos nepriklausomybės dieną, apie penktą ryto pajutau
stiprų troškimą išeiti iš namų, nors nežinojau nei kur, nei kodėl. Tuščiomis, rytinio
rūko apgaubtomis miestelio gatvėmis klajojau, kol atsidūriau prie vienos užrakintos
bažnyčios durų. Atsisėdęs ant betoninio
grindinio, pratūnojau kelias valandas, kol
klebonas atrakino duris. Pasimeldęs prieš
Fatimos Švč. Mergelės Marijos statulą,
sėdausi švęsti airiškų šv. Mišių. Klausantis
eucharistinės maldos, sieloje pabudo gailestis, kad Kristus šitaip turėjo kentėti dėl
manęs ir tokio didelio mano susirūpinimo
savimi, savo planais, savo gyvenimu. Iki
tol meldęsis tik dėl to, kad Dievas patvirtintų ir laimintų Jo akivaizdoje išdėstytus
mano planus, tą kartą tariau: „Dieve, aš pasiduodu, daugiau nebegaliu. Sakyk, ką Tu
nori, kad daryčiau?“ Ir tada balsas iš Švenčiausios Ostijos, iškeltos kunigo rankose,
kaip joks kitas balsas giliai mano sieloje
su galingu švelnumu labai aiškiai ištarė:
„Lukai, aš noriu, kad būtum mano kunigas.“ Apsipyliau ašaromis dėl didelės paguodos, kurią patyriau... Tuos metus mano
sielą rijusi skylė staiga dingo be pėdsako
ir dvasia panirau į nenusakomą palaimingą
laisvę. Po Mišių grįžo racionalus protas, ir
sėdėdamas bažnyčioje svarsčiau apie tai,
kas įvyko. „Ne, – tariau, – tai nesąmonė,
taip negali būti. Bet kas, tik ne aš, Dieve.“
Eidamas namo supratau, kad tai, ką patyriau, manęs jau niekada nebepaliks tokio,
kaip anksčiau. „Gerai, – tariau, – dėl Tavęs
apsiimu nešti šitą kryžių“, ir išgirdau aiškų atsakymą: „Tai ne kryžius, o dovana.“
Po ilgų apmąstymų, ką tai galėtų reikšti,
mečiau Dievui paskutinį kozirį: „Bet aš
juk toks pasaulietiškas ir toks nešventas!
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Yra daugybė šventesnių ir labiau už mane
tinkamų žmonių!“ Ir vėl atėjo atsakymas
sieloje: „Aš tave pašventinau ir dar pašventinsiu.“ Tą akimirką širdyje tvirtai nutariau
kitąmet nestoti į numatytuosius užsienio
universitetus, o tinkamai ištirti savo pašaukimą. Daug dvasingų žmonių man Viešpats
tais metais padovanojo, kad grįžęs į Lietuvą galėčiau priimti tinkamus sprendimus.
Tarp jų paminėtinas būrys Dievą ir artimą
mylinčių žmonių katalikų bendruomenėje
„Gyvieji akmenys“, ypač – jai priklausantis mano krikštatėvis Antanas Šalaševičius.
Mano sprendimas Viešpaties kunigystę rinktis sekant Ignacu Lojola susietas su
linksmu atsitikimu. Vieną praėjusio rudens
dieną laukdamas prasidėsiančios pamokos
klausiausi, kaip bendramoksliai kalbasi
apie universitetų reitingus, stojimų procedūras, planus ir pan., ir mano širdyje kilo
ilgesingas klausimas: „Dieve, o kas bus
su manimi? Ką aš veiksiu kitais metais?“
Žvilgsnis užkliuvo už ant stalo gulinčios
mano kuprinės, ant kurios užtrauktuko
buvo išgraviruotos raidės JS, žyminčios
kuprinės gamintoją „Jeansport“, ir už šalia stovėjusios gertuvės užrašo: „Made of
what matters“ (pagaminta iš to, kas svarbu). Ir lyg lemputė mano galvoje sužibo:
jėzuitai veikia tai, kas svarbu! Būsiu jėzuitas! Aišku, prie sprendimo prisidėjo ir tai,
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kad asmeniškai pažinojau kelis jėzuitus ir,
pats to nežinodamas, praktikavau ignaciškąjį dvasingumą. Be to, Draugijos mokslu
ir praktika paremtas apaštalavimas man
buvo labai priimtinas būdas sekti Jėzumi.
2015 m. pavasarį išlaikęs Tarptautinio
bakalaureato egzaminus, pusantro mėnesio
praleidau Vermonto valstijoje, JAV, Amerikos lietuvių katalikiškose stovyklose. Rugsėjo 13 d. pradėjau vokiškai kalbančių provincijų naujokyną Niurnberge, Vokietijoje.
Esame aštuoni naujokai – šeši pirmamečiai
ir du antramečiai: du šveicarai, aš vienas lietuvis, likusieji – vokiečiai. Kartu gyvena magistras, socius ir du jėzuitai, dirbantys mieste. Pirmosios savaitės buvo nelengvos dėl
kalbos ir kultūros barjero, bet esu apsišarvavęs kantrybe ir pastebiu, kad Viešpats mane
nuolat apdovanoja didelėmis malonėmis.
Šv. Ignacas, Venecijoje svarstydamas
savo bendražygių būrį pavadinti „Jėzaus
Draugija“, išvydo Dievą Tėvą, lydintį kryžių nešantį Jėzų Kristų. Dievas Tėvas pirštu parodė į Ignacą ir tarė Sūnui: „Noriu,
kad šitą priimtum kaip savo tarną.“ Jėzus
pasakė Ignacui: „Noriu, kad mums tarnautum.“ Šie žodžiai išgraviruoti ant kryžiaus,
kurį, davęs įžadus, gauna kiekvienas Draugijos naujokas. Taip pat jie išgraviruoti ir
mano – į šią nuotykių ir staigmenų kupiną
kelionę išsirengusio piligrimo – širdyje.
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Pirmasis
lietuvis
misionierius

Rugpjūčio 23 d. istoriniame Indijos
Goa valstijos mieste atidengtas paminklinis akmuo kunigui jėzuitui Andriui Rudaminai – pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam
Indijoje ir apskritai pirmajam lietuviui,
išvykusiam į misijas, simboliškai pažymint 390-ąsias šio įvykio metines. Balto
marmuro akmuo atgulė didžiausių Indijoje katalikiškų maldos namų – Sė katedros
kieme. UNESCO saugoma katedra yra
Senojoje Goa – mieste, kuris XVI–XVIII
amžiuje buvo portugalų kolonijos sostinė.
1596 m. gimęs Vilniaus apylinkėse,
Rudaminoje (pasak kitų šaltinių – Daugėliškyje, Švenčionių apsk.), Andrius Rudamina baigė Vilniaus jėzuitų kolegiją,
vėliau studijavo Vakarų Europoje (Vokietijoje ir Belgijoje). Grįžęs į Lietuvą, 1618 m.
pasiprašė į jėzuitų ordiną. Po poros metų
buvo išsiųstas tęsti studijų į Romos jėzuitų
kolegiją.
1623 m. drauge su kitu garsiu jėzuitu
Motiejumi Sarbievijumi buvo įšventintas į
kunigus. Visą laiką jautęs pašaukimą vykti į misijas, šį savo troškimą ne kartą raštu
išdėstė jėzuitų ordino vadovybei, kuri jo
prašymą galiausiai patenkino. 1624 m. A.
Rudamina leidosi į Lisaboną, o iš ten 1625
m. pavasarį laivu išplaukė į Indiją, kurią
pasiekė po penkių mėnesių kelionės, rugpjūčio 22 d.
Tiksli A. Rudaminos išsilaipinimo Indijoje data minima jo mirties liudininko,

Fudžou (Kinija) jėzuitų provincijolo Benedicto de Mattoso laiške ordino vyresnybei,
kurį 1638 m. iš Makao į Romą išsiuntė
Azijoje darbavęsis lenkų jėzuitas Albertas
Menčinskis. Ją randame ir 1652 m. Vilniuje išleistoje knygoje „O odmiane panstw“
(„Apie valstybių kaitą“), kuri saugoma
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekoje, bei anoniminėje užrašų knygelėje, datuojamoje 1751 m., kuri išliko
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugyklose.
Indijoje A. Rudamina praleido mažiau
nei metus. Susirgęs maliarija, 1626 m.
buvo perkeltas į švelnesnio klimato šalį –
Kiniją, kur prikibo plaučių džiova. Tai nekliudė uoliam misionieriui išmokti sunkią
kinų kalbą, vietiniams sakyti pamokslus,
net kai ką kiniškai parašyti ir išleisti. Atvykęs į Indiją, netrukus susirgo maliarija,
o vėliau Kinijoje prikibo plaučių džiova.
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Tai nekliudė uoliam misionieriui išmokti
sunkią kinų kalbą, jiems sakyti pamokslus, net kai ką kiniškai parašyti ir išleisti.
Mirė tesulaukęs vos 35-erių 1631 m.
rugsėjo 5 d. Fudžou mieste, Fudziano provincijos sostinėje, kur ir palaidotas, visų
laikomas ir po mirties gerbiamas kaip
šventai gyvenęs žmogus. Amerikos lietuvių katalikų vardu 1900 m. popiežiui
Leonui XIII buvo pasiųstas prašymas T.
Andrių Rudaminą paskelbti šventuoju.
Atidengdamas paminklą, Lietuvos
ambasadorius Indijoje Laimonas TallatKelpša pabrėžė, kad Andriaus Rudaminos
asmenybė sujungia praeitį ir dabartį, drąsą ir nuolankumą, Lietuvą ir Indiją. „Nuo
šiol Lietuvių sąmonėje Goa bus ne tik
populiarus kurortas, bet ir vieta, kur prasidėjo Lietuvos santykių su Indija istorija“,
– pabrėžė ambasadorius.
Akmenį pašventino Goa ir Damano arkivyskupas Fillipe Neri Ferrão. Savo sveikinimą atsiuntė ir Lietuvos jėzuitai. „Didžiuojamės šito jauno žmogaus, Vilniaus
jėzuitų kolegijos alumno, užmoju dalintis
Evangelijos lobynu, prieš 390 metų atvedusiu jį į Indiją ir Kiniją“, – sakoma
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo
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t. Gintaro Vitkaus pasirašytame sveikinime. Pabrėždamas A. Rudaminos misijos
svarbą, jis sakė tikįs, kad ir dabartiniame
globaliame pasaulyje rasis jaunuolių, siekiančių kurti sumanią, solidarią ir atjausti
gebančią visuomenę.
Paminklinis atminimo akmuo pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam Indijoje, –
bendras Lietuvos ambasados Indijoje bei
Goa ir Damano arkivyskupijos projektas.
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Tėvo andriaus Rudaminos
pašaukimas į misijas
iš t. Pauliaus Rabikausko, sJ, knygos „vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai“
...Romoje, jėzuitų archyve, pavyko užtikti du paties Rudaminos ranka rašytus [...]
prašymus ordino generaliniam vyresniajam Mucijui vitelleschi. abu laiškai be datos, bet aišku, kad jie rašyti Romoje, vienas po kito ir tikriausiai 1623 metais. iš jų
paaiškėja, kad Rudamina pirma žodžiu kreipėsi į tėvą generolą, paskui pakartojo
prašymą raštu ir, t. generolui reikalaujant, kad gerai apsigalvotų, viską dar kartą
smulkiai išdėstė. [...] Tėvas generolas negalėjo neišklausyti tokio iš sielos gelmių einančio maldavimo...
Didžiai Gerbiamas
Mūsų Tėve Kristuje,
Pax Christi!
Jūsų Malonybė (Paternitas) pageidavo,
kad aš sau iškelčiau ir išspręsčiau abejonę:
kas būtų didesnei Dievo garbei, ar kad aš
vykčiau į Indiją, ar kad sugrįžčiau į tėvynę.
Man pačiam tas dalykas jau seniai aiškus,
nes jau tuomet, kaip apsisprendžiau kreiptis į Jūsų Malonybę su prašymu, kad galėčiau vykti į tas misijas, buvau įsitikinęs, jog
tai, ko prašau, yra didesnei Dievo garbei.
Tačiau kadangi Jūsų Malonybė man taip
liepė, mielai įvykdau ir, kaip man yra nurodyta, išdėstau savo samprotavimus tiek
už vieną, tiek už antrą abejonės pusę, gale
pridurdamas atrėmimą tų samprotavimų,
kurie reikalautų, kad pasilikčiau tėvynėje,
nes, nors jie yra labai svarbūs, mano manymu, neturi lemiamos reikšmės.
Taigi visų pirma dėl mano pasilikimo
tėvynėje, kuris dėl šių priežasčių galėtų
būti didesnei Dievo garbei.
1. Mūsų krašte, ypač Lietuvoje, Livonijoje ir Rusijoje, ne mažiau kaip Indijoje
reikalingi darbininkai, kurie ten darbuotųsi, kovodami su erezijomis, grąžindami vienybėn schizmatikus ir mokydami tikėjimo
tiesų paprastus žmones, kurių, ypač Lietuvoje, yra nemažas skaičius.

2. Tėvynėje lengviau ir todėl vaisingiau galėčiau atlikti savo darbą; jau moku
lenkų ir baltarusių (ruthenicam) kalbas, o
lietuviškai be didelio vargo išmokčiau. Pažindamas savo krašto žmonių papročius ir
geriau žinodamas, kaip su jais elgtis, galėčiau su didesne nauda daryti jiems gera. Be
šių priežasčių, daugiau nerandu nieko, ką
dar galėčiau pridurti. Tuo tarpu mano vykimą į Indiją būsiant didesnei Dievo garbei
lengvai įrodo šie punktai:
1. Noriu save visiškai paaukoti Kristui,
siekdamas kiek galima tobulesnio išsižadėjimo būdo, idant ne tik pasitraukčiau iš
tėviškės, nuo draugų ir kt., pats pasilikdamas savame krašte, bet ir nuo jų atsiskirčiau, jei taip galima sakyti, ištisu pasauliu ir tokiu būdu iš Dievo meilės visiškai
atitrūkčiau nuo tų malonumų, kuriais galėčiau džiaugtis, gyvendamas arti savųjų.
Tai noriu skirti Viešpačiui, Jo didesnei
garbei kaip didelės vertės ir sunkiai pelnytą auką, [...] nevengdamas, jei taip patiks
dieviškajai Didybei, nė savo kraujo dėl Jo
garbės išliejimo.
2. Man atrodo, kad šiame atsiskyrime ir
išsižadėjime galėsiu geriau tarnauti dieviškajai Didybei, [...] o iš Dievo turiu vilties,
kad Jo gerumas dėl tokio atsidavimo Jam
suteiks man ypatingą pagalbą su didesniu
užsidegimu tarnauti Jo Vardo garbei. Ir, be
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to, jau pats anuose kraštuose buvimas ir
kitų ten uoliai besidarbuojančių pavyzdys
bus ypatingas paskatinimas uolesniam gyvenimui.
3. Eiti į pagalbą tiems kraštams, kuriuose tiek daug trūkumų, atrodo, savaime
yra didesnei Dievo garbei. Beribiai žemių
plotai tebėra apgaubti netikėjimo tamsybių ir neturi beveik jokio Dievo pažinimo;
begalinė žmonių daugybė eina į pražūtį,
nes nėra, kas jiems padėtų, kas ištiestų
jiems ranką. Dažnai jie patys stengiasi
pakilti ir geidžia išpažinti tiesą, bet nėra,
iš ko jie galėtų ją priimti; trūksta tiesos
skelbėjų, kuriais dieviškasis gerumas paprastai naudojasi kaip natūralia priemone
tautoms atversti. [...]
Neseniai atėjusios žinios skelbia, kad
atviros durys į Etiopiją, tik reikia darbininkų, atviros durys į Kiniją, kur tikimasi didelės pjūties; Japonijoje, tiesa, dar tebesiaučia persekiojimai, bet iš kankinių kraujo
laukiama gausesnių vaisių. Neabejoju, kad
ir daugelis kitų kraštų jau visai pribrendę
pjūčiai, bet, nesant pakankamai darbininkų, pražūva.
Jei nepavyktų gauti kitokių vaisių, tai tikriausiai būtų galima laimėti mirties atveju
pakrikštytųjų kūdikių sielas, kurios kitaip,
negavusios to trupučio vandens, išlieto ant
jų galvų Švč. Trejybės vardu, nepasiektų
amžinos laimės. Šiuo vaisiumi ypačiai didžiuodavosi mūsų šventasis Tėvas Pranciškus (Ksaveras).
4. Anų kraštų atsivertimą Viešpats,
atrodo, yra leidęs, kad būtų atlygintas
nuostolis, kurį Europoje padarė erezijos ir
schizmos. Todėl yra didesnei Dievo garbei
skirti kuo daugiausia darbininkų ten, kur
Viešpats šaukia ir kur plačiai atveria pjūties lauką, ypač kai netrūksta tokių, kurie
mieliau namuose dirba.
5. Šventasis Tėvas Pranciškus (Ksaveras) laikė didesne Dievo garbe ne tik vienoje vietoje stengtis atversti visus iki vieno,
bet ir vis tolyn ir tolyn plėsti Evangelijos
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skelbimą. Taip jis pats elgėsi, kai, palikęs
kitiems pirmuosius, kuriems buvo skelbęs,
ieškojo naujų japonų, vėliau naujų kinų,
kad ir jiems neštų Evangelijos šviesą.
6. Nėra nereikšminga šiuo atžvilgiu, ką
mūsų Viešpats sakė Luko 4-ame skyriuje:
„Nė vienas pranašas gerai nepriimamas
savo tėvynėje“, ką ir kiti evangelistai pakartojo. Iš to, atrodo, darosi aiški išvada,
kad kiekvieno darbas yra naudingesnis, jei
jis dirba ne savo tėviškėje.
7. Ir (Lietuvos) provincija gali vertai
tikėtis dėl mano išvykimo Dievo garbės padaugėjimo, nes, atidarius vykimui į misiją
duris, kurios ligi šiol buvo uždarytos, pagyvėtų joje uolumas. Kas norės išvykti, stengsis būti uolus, kad būtų tinkamas gauti leidimą; o tie, kurie norės darbuotis tėvynėje,
sakydami, kad ir čia ne mažiau reikalingi
darbininkai kaip Indijoje, bus priversti, kad
jų pareiškimas neliktų tuščiais žodžiais,
nešti darbo naštą panašiai, kaip ją neša
Indijos misionieriai. Be to, reikia manyti,
kad daugelis gal įstos į Draugiją kaip tik su
viltimi išvykti į misijas.
[…] Iš to, ką čia, kad ir trumpai, Jūsų
Malonybei išdėsčiau, man neatrodo, kad
dar galėtų būti kokia abejonė dėl didesnės
Dievo garbės, jei aš vyksiu į Indijos misijas, į kur Jūsų Malonybę nuolankiai meldžiu mane pasiųsti. Todėl dedu šį prašymą
kuo nuolankiausiai prie Jūsų malonybės
kojų, maldaudamas Jėzaus Kristaus brangiausiuoju krauju, kurio garbei aš pats
save, savo gyvenimą ir savo kraują trokštu
niekieno neverčiamas paaukoti ir kuris, išlietas ir už anuos žmones, lieka juose nevaisingas, nors galėtų ir ten nešti vaisių, jei
tik būtų, kas juos pamokytų. [...] Nuolankiausiai patikiu save Jūsų Malonybės šventosioms Mišioms ir maldoms.
Didžiai Gerbiamos
Jūsų Malonybės Kristuje
nevertas tarnas
Andrius R.
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Kas tas MAGIS?

Dažnai girdime klausimą: ar Lietuvoje yra „jėzuitiško“ jaunimo ir ką šie jauni
žmonės veikia?
Atsakymas – taip! Lietuvoje jau penkerius metus ignaciškuoju dvasingumu
paremta jaunimo veikla slepiasi po neretai
įtarimą keliančiu žodžiu „magis“. Iškart
norime nuraminti – tai nėra susieta su burtais ar magija. Išvertus iš lotynų kalbos,
„magis“ reiškia „daugiau, geriau, labiau“.
Šis šv. Ignaco Lojolos dažnai vartotas žodis
ragina jaunus žmones vis labiau gyventi,
būti, tikėti, siekti gilesnio ryšio su Jėzumi,
skatina uoliau tarnauti kitiems bei įvairiose
gyvenimo srityse atpažinti, kada daugiau iš
tiesų yra mažiau. Taigi, sunku vienareikšmiškai teigti, kokia „magis“ prasmė – kiekvienas atranda savo individualų „magis“
ir jį įprasmina.

MAGIS Lietuvoje

Jauni žmonės nuo 18 iki 30 metų turi
galimybę dalyvauti vasaros bei žiemos
MAGIS jaunimo susitikimuose. Vasarą
organizuojami įvairūs eksperimentai (šio
žodžio taip pat nevertėtų išsigąsti –laboratorinių eksperimentų neatliekame). Žodis

„eksperimentai“ vaizdžiai parodo mūsų
siekį išbandyti save ir ieškoti Dievo įvairiose, kartais netikėtose, situacijose bei
drąsiai priimti iššūkius, kuriuos būtų galima pavadinti ir lietuvišku žodžiu „bandymai“. Pvz., šią vasarą jaunimas turėjo
galimybę dalyvauti MAGIS piligriminėje
kelionėje su fotoaparatu Lietuvos pajūriu
(Nida – Palanga) arba MAGIS savanorystės, meno ir kūrybiškumo stovykloje prie
Nemuno vingio, Rumbonyse (Alytaus r.).
Žiemą jaunimas kviečiamas palikti
savo įprastą gyvenimą bei technologijas
ir kelioms dienoms pasinerti į tylą ir maldą vienuolynų aplinkoje. Na, ir galiausiai
MAGIS nebūtų MAGIS, jei nesiektume
daugiau, tad prieš trejus metus susibūrė jėzuitiško jaunimo bendruomenės – MAGIS
klubai, šiuo metu veikiantys Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Juose jaunimas kas dvi savaitės susitinka, dalijasi savo gyvenimo ir
tikėjimo patirtimis, drauge meldžiasi, bendrauja, keliauja, dalyvauja rekolekcijose.
Kas yra MAGIS savanorystė?
Šią vasarą surengtame projekte „Magis
on mission #2“ penki savanoriai iš Lietuvos ir Latvijos visą rugpjūčio mėnesį praleido padėdami labiausiai stokojantiems ir
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Tarptautinis MAGIS

susipažindami su išskirtine Kirgizijos gamta bei unikalia kultūra. Tokia savanorystės
misija Kirgizijoje organizuojama antrus
metus iš eilės. Savanoriai dirbo stovykloje,
skirtoje mažiau galimybių turintiems Kirgizijos vaikams ir jaunimui, įsikūrusioje
greta Azijos deimantu vadinamo ežero Issyk-Kul. Taip pat lankėsi Osho ir Talaso
miestuose bei jėzuitų parapijoje Jalal-Abade. Stovykloje jie padėjo organizuoti vaikų veiklą, rūpinosi jų laisvalaikiu ir vedė
trumpas anglų kalbos pamokas. Bet svarbiausia savanorystės misija buvo tiesiog
būti su Kirgizijos vaikais, dalytis su jais
meile ir dėmesiu.
MAGIS savanorystė nuo daugelio kitų
skiriasi tuo, kad čia, kaip ir kituose MAGIS
projektuose, vadovaujamasi MAGIS dinamika – rytas prasideda malda ir dvasiniu
impulsu, dieną atliekamos įvairios užduotys, o vakare dalyvaujama šv. Mišiose ir
dalijamasi dienos patirtimis MAGIS rate.
Ši dinamika padeda ryte geriau pasirengti
dienos iššūkiams ir uždega širdį pasiryžti daugiau, labiau tarnauti artimui. Vakaro
pasidalijimas leidžia giliau peržvelgti praėjusią dieną, atpažinti joje Dievo veikimą
ir vedimą.
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Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad Lietuvos
MAGIS veikla yra tik pasaulinio MAGIS
projekto sraigtelis. Kartais girdime jaunimą
juokaujant, kad susikūrė ne tik pasaulinė
MAGIS bendruomenė, bet visa visuomenė.
Įvairiuose pasaulio vietose vyksta MAGIS
jaunimo susitikimai, o kiekvieną vasarą –
Centrinės Europos MAGIS renginys. 2015
m. vasarą Centrinės Europos MAGIS vienu
metu apėmė net keletą šalių – vyko Lenkijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Drauge su kitų
Europos šalių jaunimu lietuviai dalyvavo
tokiuose eksperimentuose kaip: piligriminis žygis Šv. Jokūbo keliu iki Šventosios
Lipkos (Lenkija), savanorystė vaikų stovykloje Miškolce (Vengrija), šlovinimo giesmių kūrybinės dirbtuvės Varšuvoje (Lenkija) ir kt. Baigiamasis tarptautinis jaunimo
festivalis surengtas Šventoje Lipkoje, Lenkijoje. Čia vyko visų dalyvių susitikimas,
Eucharistijos šventimas, koncertai, poilsis
prie ežero, šokiai, šlovinimas, užsimezgė
daug tarptautinių pažinčių ir stiprėjo bendrystė Kristuje.
Pirmąjį MAGIS projektą Jėzaus Draugija įgyvendino 2005 m. Vokietijoje. Tai
buvo kaip įžanga į Pasaulio jaunimo dienas, vykusias Kelne. Nuo to laiko per
kiekvienas Pasaulio jaunimo dienas buvo
organizuojami ir MAGIS projektai. Taigi,
pasaulinį MAGIS galima laikyti visų MAGIS veiklų kulminaciniu tašku, kuomet
priimti MAGIS eksperimentų iššūkių ir
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dalytis patirtimis, kartu melstis ir bendrauti
susirenka jaunimas iš viso pasaulio.

MAGIS-2016

Puikiai žinome, kad žmogus labiausiai
mokosi per patirtį. Tad kodėl šio principo
nepritaikius ir dvasiniam asmens ugdymui?
Ignaciškieji eksperimentai skatina išgyventi
bendrystės jausmą, suteikia peno apmąstymams, kaip vienam iš saviugdos ir savęs
pažinimo būdų, leidžia ieškoti Dievo netikėčiausiose veiklose. Tai vertingi mokymosi momentai ieškant tiesos apie save ir artėjant prie Kristaus, o drauge – ir savo artimo.
2016 metais Pasaulio jaunimo dienos,
o drauge ir dauguma pasaulinio MAGIS-2016 eksperimentų, vyks kaimyninėje
Lenkijoje. Geriausia naujiena ta, kad lietuviai, bendradarbiaudami su lenkais, organizuoja 5 MAGIS-2016 eksperimentus ir
mūsų šalyje.
Štai kokia MAGIS-2016 programa:
Piligrimystė. Kelionė dviračiais, baidarėmis ar tiesiog pėsčiomis – svarbiausia
pasiekti tikslą! Kai sunki kuprinė slegia pečius, kasdieniai sunkumai atrodo kaip tolimas prisiminimas, be to, galbūt nustebsite
supratę, kiek išties nedaug daiktų mums
reikia.
Dvasingumas. Tiems, kas nori pasinerti į maldą, kontempliaciją ir mokytis įvai-

rių tradicijų krikščioniškojo dvasingumo.
Šiais eksperimentais siekiama prisidėti prie
mūsų dvasinio augimo.
Tarnystė. Šios grupės eksperimentai
nukreipti į pagalbą kitiems. Taip pat suteikia galimybę būti arčiau gamtos, stebėti
Dievo kūrybą ir mokytis apmąstyti Jo buvimą joje.
Visuomenė ir kultūra. Taip pavadinti
eksperimentai suteiks galimybę pažinti kitas religijas, kultūras ir visuomenes.
Menas. Šie eksperimentai apima dailę,
architektūrą, ikonų tapymą, liaudies meną,
teatrą, muziką, šokį ir kt. Metas atsiskleisti
kūrybiškumui!
Visuose eksperimentuose yra 5 esminiai
MAGIS elementai:
1. Asmeninė malda – pasimatymo su
Dievu laikas, kai gali atrasti ir stiprinti savo
ryšį su Dievu, kalbėtis su Juo ir įsiklausyti.
2. Veikla pasirinktame eksperimente.
3. Šv. Mišios – dienos kulminacija ir
esminis momentas.
4. MAGIS ratai (pasidalijimas patirtimi
grupelėse) – labai svarbi MAGIS dalis, kai
įvardiji, kaip nugyvenai dieną, ką atradai,
kur tave kalbino Dievas, kaip sekėsi mylėti
kitus ir t. t.
5. Dienos peržvalga, atliekama individualiai arba su grupe. Peržvelgiu, koks
buvau Dievo akyse šią dieną: kur elgiausi
kaip tikras Dievo vaikas, kur suklupau, apmąstau, ką rytoj norėčiau daryti kitaip.
Tai, kad 2016 m. vasarą net keli pasaulinio MAGIS eksperimentai vyks Lietuvoje, yra unikalus atvejis. Taigi labai
kviečiame visus jaunus žmones juose dalyvauti! Jei norite patirti MAGIS džiaugsmą,
pasižymėkite savo kalendoriuje datą: 2016
m. liepos 15–31 d. Geriausias (galbūt net
viso gyvenimo!) atostogas planuokite jau
dabar!
Veronika Rakauskaitė ir Danas Viluckas

Daugiau informacijos galima rasti internete: www.magis2016.org
arba gauti parašius elektroninį laišką adresu: magis.projektas@gmail.com.
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Provincijoje
Lapkričio 9–12 dienomis Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, vyko pirmoji Europos jėzuitų kapelionų ir jaunimo
delegatų konferencija, kurioje dalyvavo
35 atstovai iš 18 Europos jėzuitų provincijų,
tarp jų – Europos jėzuitų provincijolų konferencijos prezidentas t. John Dardis, SJ, bei
socius ir ekonomas t. Jose de Pablo, SJ.
Konferencijos tikslas – skatinti bendrystę, dalytis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą; susipažinti, kaip Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincija dirba su jaunimu; išnagrinėti jaunimo sielovados problematiką; deDanas Viluckas pirmoje eilėje centre
taliau susipažinti su ateinančią vasarą vyksiančiu MAGIS-2016; kapelionams ir jaunimo delegatams drauge pažvelgti į jaunimo
sielovados perspektyvą ir rasti naujų galimybių efektyviai bendradarbiauti.
Pirmąją dieną dalyviai klausėsi pagrindinio konferencijos pranešėjo t. Clemenso
Blatterto, SJ, iš Vokietijos, kalbėjusio tema: „Sprendimų priėmimas ir jaunimo palydėjimas sprendimų priėmimo procese.“ Pranešėjas išsamiai pristatė sprendimų priėmimo
procesą, kurio ašis ir pagrindas – krikščioniškas tikėjimas, o pagrindinė jėga – asmeniniai troškimai. Jis ragino atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiamės priėmę sprendimą.
Tinkamai priimto sprendimo ženklai: daugiau ramybės, džiaugsmo, įkvėpimo, jėgų,
atsipalaidavimo ir pojūtis, kad tikrai esu savimi.
Vakare pasaulinį jėzuitų renginį jaunimui MAGIS-2016 pristatė jo generalinis koordinatorius t. Waldemar Los, SJ, bei eksperimentų koordinatorius t. Marek Firlejczyk,
SJ. Koordinatoriai ragino kviesti savo šalių jaunimą dalyvauti šiame vasaros renginyje.
Antroji diena prasidėjo t. John Dardiso, SJ, pranešimu apie Europos aktualijas.
Pasidžiaugęs didėjančiu jėzuitų naujokų skaičiumi, jis pabrėžė, kad jaunimo sielovada
yra visos Jėzaus Draugijos prioritetas. Dalyviai buvo pakviesti asmeniškai apmąstyti, grupėse diskutuoti ir vėliau bendrai pasidalyti įžvalgomis, tema: „Šviesa ir šešėliai
jaunimo sielovadoje“. Kaip „šviesa“ įvardinta tai, kad jauni žmonės vis aktyviau ieško Dievo, o ignaciškojo dvasingumo metodai tam padeda. Viena ryškiausių „šviesų“
laikytinas MAGIS projektas ir jo plėtra įvairiose Europos šalyse. „Šešėliai“ būtų dirbančiųjų jaunimo sielovadoje stygius ir tai, kad daugelyje provincijų nepakankamai
dirbama internete bei socialiniuose tinkluose.
Popiet Vilniaus universiteto docentas dr. Liudas Jovaiša konferencijos dalyviams
sostinės senamiestyje pravedė specialią ekskursiją, pristatančią jėzuitų istoriją Lietuvoje. Po šv. Mišių, kurioms Šv. Jonų bažnyčioje vadovavo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijolas t. Gintaras Vitkus, SJ, Vilniaus universiteto kavinėje svečiams parodytas
teatralizuotas vaidinimas, atspindintis MAGIS projektą Lietuvoje. Vėliau savo veiklą
pristatė MAGIS klubai, Šv. Jonų rektorato jaunimas ir savanorystės misijos Kirgizijoje
dalyviai, sulaukę daugybės klausimų ir gausių svečių aplodismentų.
Paskutinę konferencijos dieną pažvelgta į darbo su jaunimu perspektyvą, priimti konkretūs sprendimai konferencijoje iškeltiems tikslams pasiekti. Nutarta 2016 m.
sausio 10–13 d. Berlyne surengti Europos MAGIS koordinacinį susitikimą. Taip pat
nuspręsta siekti didesnio provincijų bendradarbiavimo, tarptautiniuose savanorystės
projektuose jungiantis į XAVIER tinklo programas.
Kita Europos jėzuitų kapelionų ir jaunimo delegatų konferenciją vyks 2016 m. lapkričio 7–10 dienomis Dubline, Airijoje
Danas Viluckas,
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos ignaciškojo jaunimo projektų vadovas
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T. Vytautas Sadauskas, SJ

Atonas, arba
Šventasis kalnas
Šventasis Atono kalnas – monastinė
Šventojo Kalno valstybė, ortodoksų vienuolių respublika, turinti autonominį statusą Graikijoje. Graikų mitai skelbia, kad pusiasalis susiformavo iš milžiniškos uolos,
kurią gigantas Atonas metė į Poseidoną. Jo
plotas – 336 kvadratiniai kilometrai, virš jo
iškilęs Atono kalnas, kurio aukštis – 2033
metrai. Čia gyvena per 1500 vienuolių, vasarą dar atvyksta civilių darbininkų. Nuo
1054 m. Atono kalnas laikomas ortodoksų
dvasingumo centru. Tai nepriklausoma, autonomiška teritorija nuo Bizantijos laikų.
Joje yra 20 ortodoksų vienuolynų ir atsiskyrėlių namelių. 17 vienuolynų – graikų,
po vieną – rusų, bulgarų ir serbų ortodoksų. Visi vienuolynai yra UNESCO Pasaulio
kultūros paveldo dalis.

Vienuolių respublikos uždarumas daugybę amžių skatino žmonių smalsumą. Jo
vedami ir tikėdamiesi artimiau susipažinti
su ortodoksų dvasingumu, praėjusią vasarą
aplankyti Atono leidomės ir mes su jėzuitų
provincijolu t. Gintaru Vitkumi bei trimis
Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojais:
Mariumi Narvilu, Algiu Keršuliu ir Faustu Meškuočiu. Be to, Šventajame kalne
sukaupta daug meno kūrinių, saugomi
milžiniški turtai ir neįkainojamos kultūros
vertybės, kurias taip pat tikėjomės bent iš
dalies pamatyti.
Pagal šalies konstituciją, Šventasis
kalnas yra suvereni Graikijos Respublikos dalis, išlaikanti savivaldą ir priklauso
Graikijos Užsienio reikalų ministerijos jurisdikcijai. Veikiančių vienuolynų skaičius

Iš kairės: t. Vytautas Sadauskas, t. Gintaras Vitkus, Algis Keršulis, Faustas Meškuotis, Marius Narvilas
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numatytas įstatymu. Čia negalima kurti
naujų vienuolynų, tačiau negalima uždaryti
ir jau veikiančių.
Į aukščiausiąjį vienuolių valstybės valdymo organą įeina po vieną atstovą iš visų
vienuolynų; jie renkami vieneriems metams. Kaip konsultantas, vienuolių taryboje
dalyvauja ir Graikijos Užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo. Taryba posėdžiauja respublikos sostinėje – Karijos. Čia
stovi seniausia Šventojo kalno bažnyčia,
statyta X a.
Visi lankytojai į Šventojo kalno teritoriją, esančią gali patekti tik laivu ir tik gavę
išankstinį vienuolių sutikimą. Per dieną
įleidžiama ne daugiau kaip 130 lankytojų
ortodoksų ir ne daugiau dešimties „kitatikių“ (įskaitant katalikus). Moterys čia neįleidžiamos jau tūkstantį metų.
Kai atplaukę iš Ouranoupolio išsilaipinome Šventajame kalne, buvo apie vidudienį. Prieš mus prie pat kranto puikavosi šv.
Grigorijaus vienuolynas. Nebuvome rezervavę nakvynės, nes daugelyje Atono kalno
vienuolynų tai nėra privaloma. Vis dėl to
buvo šiek tiek neramu, kaip mus priims, ar
nelieps keliauti toliau. Užkilę laiptais į svečių kambarį, išvydome aukštą stambų vienuolį, lankstantį antklodes. Kadangi buvo ir
daugiau žmonių, jis mūsų nepastebėjo. Priėjęs nedrąsiai pasiteiravau, ar galima gauti
nakvynę. Jis pasidomėjo, kiek mūsų yra ir
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iš kur esame, tada parodė į kavos aparatą ir
paaiškino, kaip jis veikia. Nurodė pasidėti daiktus ir palaukti. Netrukus įsitikinome
tuo, ką buvome girdėję apie šią bendruomenę: kad ji draugiška ne tik stačiatikiams, bet
ir „kitatikiams“, kad priglaudžia turinčius
priklausomybių ir yra puiki vieta geriau susipažinti su stačiatikybe.
Architektūriniu požiūriu didžiausią
įspūdį padarė Simono Petro vienuolynas.
Jį taip pat aplankėme atvykimo dieną, valandą keliavę saulės kaitroje, grožėdamiesi Egėjo jūra. Iki vienuolyno vedė siauras
takelis kalno šlaitu, o statinys atrodė tarsi
išaugęs iš uolos. Nuo įspūdingų vienuolyno
balkonų grožėjomės Chalkidikės pusiasaliu, jūra ir Atono viršukalne. Užkopti į ją
buvo vienas iš mūsų tikslų.
Malonų įspūdį paliko ir netoliese įsikūręs Šv. Onos vienuolynas, kuriame apsistojome dviem dienoms, nes iš čia kopėme į
viršukalnę. Mūsų atvykimo diena sutapo su
didele vienuolyno švente. Kadangi lankytojų buvo daug, mums nurodė įsikurti lauke prie bažnyčios kartu su dešimtimis kitų
piligrimų. Įsitaisėme prie mažos ir jaukios
cerkvės plačiai atvertu langu. Iš vidaus sklido giedojimas. Netrukus visos prieigos prie
cerkvės buvo nuklotos miegmaišiais. Liturginės apeigos vyko ištisą naktį, o šventė
baigėsi skaniais ir sočiais pusryčiais...
Pasiryžusiems kopti į kalną teko nelengva užduotis, bet kelias žavėjo nuostabiais
panoraminiais pusiasalio ir Egėjo jūros
vaizdais. Netoli viršukalnės aptikome mažą
namelį poilsiui ir nakvynei. Trumpai stabtelėję, susipažinome su vaikinu iš Ukrainos,
daugiau nei du mėnesius čia gyvenančiu ir
besimeldžiančiu už savo šalį.
Kitoje Atono kalno pusėje išvydome seniausią vienuolyną – Didžiąją Laurą, kurią
962 m., gavęs imperatoriaus palaiminimą,
įsteigė šv. Atanazas Atonietis. Tuo metu
Atone jau buvo vienuolių, kurie gyveno
asketiškomis sąlygomis, sekdami senovės
Egipto vienuolis asketus. 971 m. buvo iš-
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leistas pirmasis taisyklių rinkinys, nustatantis vienuolių gyvenimo tvarką Atone.
Šventuoju kalnu Atonas pradėtas vadinti
greičiausiai po 885 m., kai imperatorius
Bazilijus I apie tai paskelbė Aukso bulėje,
kuri šiuo metu saugoma Didžiojoje Lauroje: „Nuo šiol Atono kalnas bus vadinamas
Šventuoju kalnu.“
Kaip ir kiekviename vienuolyne, čia
mus pasitiko piligrimais besirūpinantis
vienuolis, atlikdamas priėmimo apeigą –
pavaišindamas mus anyžine degtine ir saldumynais. Vos atvykę į šią bendruomenę
pasijutome kitaip nei ankstesnėse. Vienas
ar kitas vienuolis, sužinojęs, kad esame katalikai, nusistebėdavo ir apgailestaudamas
pasišalindavo. Kai kurie popiežių vadino
kvailiu ir net siūlė įsigyti knygą apie popiežių antikristą. Vėliau išsiaiškinome, kad ši
bendruomenė išsiskiria konservatyvumu,
kad jos iki šiol nepalietė reforma, dariusi
įtaką kitoms Atono kalno bendruomenėms.
Puikų įspūdį paliko Karakalo vienuolyno bendruomenė. Iki jos teko eiti keliolika
kilometrų žvyruotu keliu kepinant saulei.
Čia mums ypatingą dėmesį parodė du vienuoliai – švedas ir olandas, visais įmanomais būdais stengdamiesi padėti ir atsakyti
į visus mūsų klausimus. Kai ką buvome
skaitę, kai ką naujo išgirdome: Šventajame
kalne gyvenantys vienuoliai naudoja senąjį
Julijaus kalendorių ir laiką skaičiuoja pagal
bizantiškąją sistemą; vienuolių dienai prasidedant su saulės patekėjimu ir baigiantis su
jos nusileidimu, maldos sutelktos ryto ir vakaro valandomis, kad diena būtų skirta darbui; viską, ko reikia gyvenimui, vienuoliai
pasigamina patys: augina daržoves, žvejoja,
daro vyną, turi net cemento gamyklą.
Kiekviena mūsų aplankyta bendruomenė
buvo kuo nors unikali, pavyzdžiui, Ivirono
vienuolynas išsiskyrė jaunatviškumu ir išradingu liturgijos šventimu mažoms piligrimų
grupėms įvairiose vienuolyno koplyčiose.
Po šilto ir draugiško priėmimo Karakalo vienuolyne, rusų ortodoksų Šv. Panteleimono vienuolyne pasijutome ypač ne-

jaukiai. Tai – vienas didžiausių vienuolynų
Šventajame kalne. Tikėjomės, kad mus
priims kaip ir kituose – be išankstinės registracijos. (Registruotis nėra paprasta, nes
į telefono skambučius retai kada atsakoma.)
Tradiciškai mus pavaišinę anyžine degtine
ir saldumynais, nurodė, kad turime laukti
vienuolyno vyresniojo sprendimo. Lūkuriavome daugiau nei tris valandas, tikėdamiesi
palankaus atsakymo. Kai pasiteiravome dar
kartą, patarė eiti į gretimą vienuolyną už
penkių kilometrų, nes išankstinė registracija čia, pasirodo, privaloma. Taip ir padarėme, širdyje jausdami kartėlį dėl abejingumo, primenančio sovietmetį.
Nepaisant visų patirčių ir gilių įspūdžių,
išgyvento dėkingumo už svetingumą, sąlytis su Rytų Bažnyčios dvasingumu kėlė
įvairių klausimų: vienuolių pasakojama
Atono kalno istorija žavėjo ir kartu vertė
abejoti, bendruomenių atvirumas „kitatikiams“ džiugino, nors kartą mūsų ir nepasodino prie vieno stalo su vienuoliais ir
kitais piligrimais, o maitino atskirai. Tai
rodo, kad esame žmonės, veikiami laiko ir
aplinkybių, bet vis tiek intensyviai ieškantys savo santykio su Kūrėju ir Išganytoju
Jėzumi Kristumi. Šv. Ignacas Dvasinėse
pratybose kviečia geriau pažinti Jėzų Kristų, labiau jį pamilti ir nuoširdžiau juo sekti. Tai nuolatinis augimas ir dvasinė viso
gyvenimo kelionė. Kai visiškai svetimą
žmogų pavadinsime savo broliu ir seserimi,
kai jame atpažinsime Kristaus veidą, tada
būsime panašūs į Kūrėją, kuris mus sukūrė
pagal savo paveikslą ir panašumą.

T. Vytauto Sadausko nuotraukos
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atkurtai
vJG – 20 metų
Pirmoji vilniaus jėzuitų gimnazija –
Collegium Vilnense Societatis Jesu – buvo
atidaryta 1570 m. liepos 17 d. Vilniaus
vysk. Valerijono Protasevičiaus rūpesčiu.
Vyskupas pasikvietė jėzuitus, kad jie padėtų kovoti su Lietuvoje plintančiu protestantizmu, o pirmiausia pakeltų švietimo lygį,
įsteigdami mokyklą. Jėzuitų kolegijos,
dabar sakytume, vidurinės mokyklos arba
gimnazijos, įsteigimas buvo svarbus įvykis, nes tai buvo pirmoji tokio tipo mokykla visoje Lietuvoje.
Pirmoji Vilniaus jėzuitų gimnazija–kolegija veikė tol, kol Lietuvoje darbavosi jėzuitai – iki 1773 m., kuomet Jėzaus Draugija buvo panaikinta.

1919 m. balandžio mėn., lenkams iš
Vilniaus išvijus bolševikus, prie Šv. Kazimiero bažnyčios atsikūrė Lenkijos provincijos jėzuitai, kuriems buvusius jėzuitų
pastatus perdavė Vilniaus vyskupas Jurgis
Matulaitis. 1921 m. senuosiose profesų namuose jėzuitai atidarė berniukų gimnaziją,
kuri oficialiai vadinosi Tėvų jėzuitų gimnazija vilniuje.
1938–1939 mokslo metais gimnazijoje
mokėsi 580 moksleivių. Lietuvai atgavus
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Vilnių, jėzuitų generolo dekretu gimnazija
perduota Lietuvos jėzuitų provincijolo jurisdikcijai ir reorganizuota į Kauno jėzuitų
gimnazijos filialą. 1940 m. užėjus sovietams, jėzuitų gimnazija uždaryta, mokykla
iš esmės perorganizuota. Pokario metais
gimnazijos patalpose atidaryta Vilniaus
pirmoji berniukų gimnazija, vėliau pertvarkyta į A. Vienuolio vidurinę mokyklą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1994 m. lapkričio mėnesį
susikūrė Vilniaus jėzuitų gimnazijos steigimo iniciatyvinė grupė.
1995 m. vasarį Lietuvos jėzuitų
provincijolas Jonas Boruta kreipėsi
į Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį Juozą Bačkį, prašydamas
sutikti atkurti gimnaziją. Birželio 19-osios
dekretu prašymui pritarta. 1995 m. rugsėjo
11 d. gimnazija, prikelta iš griuvėsiais virtusių 17 metų nenaudotų pastatų, vėl atvėrė
duris 336 moksleiviams ir 54 mokytojams.
2015–2016 mokslo metais 20-ąsias
atkūrimo metines mininčioje vilniaus jėzuitų gimnazijoje mokosi 722 mokiniai,
dirba 80 mokytojų ir 22 techninio personalo darbuotojai. Gimnazijoje įrengti atskirų dalykų mokymo kabinetai, veikia bi-
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blioteka ir skaitykla, yra koplyčia, aktų ir
teatro salės, valgykla ir bufetas, sporto salė,
aerobikos ir treniruoklių salės, sporto aikštynas bei neformalaus ugdymo centras prie
Guobsto ežero, Trakų r.

Rugsėjo 15 d. gimnazijos Aktų salėje
surengta virtuali pamoka, transliuota į
visas klases ir kabinetus, kurioje dalyvavo (iš kairės) gimnazijos kapelionas
t. Vytautas Sadauskas, direktorius
t. Artūras Sederevičius, buvęs jėzuitų
provincijolas vysk. Jonas Boruta,
priėmęs sprendimą atkurti gimanziją,
buvęs jos kapelionas t. Algimantas Gudaitis, buvęs gimnazijos direktorius br.
Virgilijus Saulius, buvusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ses. Edita Šicaitė
ir pirmosios laidos alumnas Simonas
Mockevičius. Pamoką vedė IV klasės
gimnazistai Alvilė Beata Kašarinaitė ir
Linas Marius Nasvytis. Susirinkusiuosius pasveikino jaunausi gimnazijos
bendruomenės nariai – penktokai.

„Mąstant apie gimnazijos atkūrimą Vilniuje kilo daug
klausimų. Patalpos nesugrąžintos. Jeigu valdžia grąžins,
reikės didelio remonto. Lėšų nėra. Mokytojų komandos neturime. Ar mokytojai supras ir stengsis įgyvendinti tarptautinius jėzuitų švietimo principus?
Daugiau kaip po trejų metų diskusijų ir maldų nuspręsta gimnaziją atkurti. Argumentai buvo šie: jėzuitų charizma
– švietimas; Vilniuje nėra katalikiškos vidurinės mokyklos;
atkurdami gimnaziją labiausiai pasitarnausime Lietuvai ir
Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Jeigu nors keletui mokinių
padėsime tapti gerais specialistais, mamomis bei tėvais ir
jeigu bus labiau pagarbintas Viešpats, verta gyventi žemėje ir juo labiau – atkurti gimnaziją. Manyčiau, dabar visi
galime pasakyti, kad mūsų darbas patinka Dievui ir yra
prasmingas.“
(Iš pirmojo Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriaus t. Antano Gražulio,
SJ, laiško minint 20-ąsias gimnazijos atkūrimo metines.)
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T. donaTas valiukonis, sJ
2015 m. spalio 2 d., eidamas devyniasdešimtuosius metus, iš kurių 70 metų buvo Jėzaus draugijos narys, Vilniuje mirė T. Donatas
Valiukonis.
T. D. Valiukonis gimė 1926 m. balandžio 27 d. Kaune. Tėvas
Pranas – ilgametis ministro pirmininko vairuotojas, motina Ona
Motušytė – namų šeimininkė. 1938 m., kaip ir abu vyresnieji broliai
Jonas ir Kazys, įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją.
1944 m. baigęs mokyklą, kelis mėnesius gyveno Bajėnų dvare,
kuriame koplyčios rektoriumi buvo t. Karolis Garuckas, SJ. 1945
m. pavasarį jam išvykus dirbti į Vilnių, Donatas persikėlė pas savo
tėvus, irgi gyvenusius sostinėje. Gydėsi Raudonojo Kryžiaus poliklinikoje ir patarnaudavo Šv. Jonų bažnyčioje. 1945 m. rugsėjo 1 d.
įstojo į jėzuitų naujokyną Pagryžuvyje ir po dvejų metų davė pirmuosius įžadus Jėzaus Draugijoje. Netrukus paskirtas į Vilniaus šv.
Kazimiero bažnyčią, kurios rektoriumi buvo t. Romualdas Blažys,
SJ. Dirbo vargonininko padėjėju ir ruošėsi filosofijos studijoms.
Gruodžio mėnesį perkeltas į Dūkštą pas t. Alfonsą Petronį, SJ. Po
kelių mėnesių įdarbintas Dūkšto miestelio bažnyčioje, kur dirbo t.
Aleksandras Markaitis, SJ, vėliau t. – Jurgis Čikštė-Šikštėnas, SJ.
1948 m. priimtas į Kauno kunigų seminariją. 1952 m. rugsėjį
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gavo kunigystės šventimus. 1953 m. cum laude baigęs seminariją
paskirtas vikaru Eišiškėse, po trijų mėnesių – Ignalinos ir Vidiškių
klebonu, 1956 m. – Kazitiškio klebonu. 1957 m. birželio mėn. –
Vilniaus šv. Kryžiaus (Kalvarijų) bažnyčios vikaru. Čia pradėjo aukoti Mišias lietuviškai, subūrė chorelį ir jam vadovavo. 1959 m.
paskirtas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo posinodiniu teisėju.
1961 m. paskirtas Kalesninkų klebonu, 1963 m. – Adutiškio
vikaru, 1964 m. – Gaidės klebonu (aptarnaujant Gedžiūnėlių, Kazitiškio, Rimšės bei Pūškų parapijas), 1980 m. perkeltas klebonu į Paberžę. Nusilpus sveikatai, po pakartotinio prašymo 1988 m. birželio
14 d. atleistas iš klebono pareigų, persikėlė į Vilnių ir tapo Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos rezidentu. Po dviejų akių
operacijų 1989 m. rugsėjo 24 d. paskirtas tos pačios parapijos altaristu, laikinai įpareigojant aptarnauti Šv. Onos bažnyčią. 1990 m.
laikinai aptarnavo Naujosios Vilnios parapiją, o tų pačių metų rugpjūtį paskirtas Vilniaus arkikatedros altaristu. 1990 m. spalio 1 d.
paskirtas vikaru į Šv. Rapolo bažnyčią.
1990 m. birželio 25 d. atleistas iš arkivyskupijos tribunolo teisėjo pareigų ir paskirtas Santuokos ryšio gynėju. Šias pareigas ėjo iki
2008 m. Paskutiniuosius jėzuito įžadus davė 1992 m. balandžio 4 d.
1984–1992 m. t. Donatas Valiukonis buvo Vilniaus arkivyskupijos
Kunigų tarybos bei Konsultorių kolegijos narys, nuo 1991 m. –
Vyskupų konferencijos liturginės komisijos narys.
Sovietmečiu artimai bendradarbiavo su t. Karoliu Garucku, SJ,
dėl arkivyskupo Julijono Steponavičiaus bylos, keliaudamas po
Rytų Lietuvą rinko kunigų parašus. Dažnai Žagarėje aplankydavo
ištremtą arkivyskupą, reguliariai susitikdavo su kitais jėzuitais broliais ir kunigais. Apie tą laiką t. Donatas yra sakęs: „Manau, turiu
teisę su apaštalu pasakyti: „Kovojau gerąją kovą“.
Iki paskutinės dienos važinėjo iš namų Žvėryne į Šv. Rapolo
bažnyčią, kurioje darbavosi kaip rezidentas. Mėgdavo pasisakyti,
turėjo tvirtą nuomonę, teisišką įžvalgą, mielai bendraudavo su tikinčiaisiais, kitais kunigais ir broliais jėzuitais. 2012 m. švęsdamas
kunigystės 60-metį sakė: „Reikia džiaugtis, kad Dievas vis dar darbuotis leidžia. Turiu pripažinti, kad esu gyvenimu patenkintas. Todėl esu dėkingas Gerajai Dvasiai – Dievui – ir visiems, kurie mane
mylėjo, myli ir mylės!“
Pasak t. Donato globėjos Viktorijos, spalio 1 d. sėdėdamas kėdėje jos sode, jis skynė vynuoges. Priskynė labai daug – kas suvalgys? Spalio 2 d. aukojo šv. Mišias į Šv. Rapolo bažnyčioje. Grįžęs
mirė staiga, pietaudamas. Iki paskutinės akimirkos dirbo Viešpaties
vynuogyne. Viktorija jo skintomis vynuogėmis vaišino gedulingų
pietų dalyvius.
T. Donatas Valiukonis palaidotas spalio 5 d. Petrašiūnų kapinėse
dalyvaujant Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui,
SJ, arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, SJ, Telšių vyskupui
Jonui Borutai, SJ, ir kitiems broliams jėzuitams.
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Nusiðypsokime

MeRFio dėsniai
Geriau siaubinga pabaiga, nei siaubas be pabaigos.
Viskas, kas turi atsitikti, atsitinka.
Požiūris į problemą yra svarbesnis už jos sprendimą.
Kas turi, tie ir dar gauna.
Jei kas nors ką nors numeta, tai visi, užuot pakėlę, paspiria.
Jei per kelis mėnesius įvyksta trys vertingi renginiai, tai būtinai tą patį vakarą.
Susirinkimas – toks renginys, kuriame taupomos minutės
ir prarandamos valandos.
Žmonės visada siūlosi padėti tada, kai jau nebereikia.
Niekas neįvyksta taip, kaip suplanuota.
Niekada nežinai, ant kurios riekės pusės geriau tepti sviestą.
Jei turi laiko, neturi pinigų, jei turi pinigų, neturi laiko.
Lengviau įlįsti nei išlįsti.
Kad ir kas atsitiktų, visada atsiras sakančių: „Aš taip ir maniau.“
Pirmiausia ieškok ten, kur mažiausiai tikiesi rasti.
Gretima eilė juda greičiau.
Gražiausias obuolys medyje kybo ant aukščiausios šakos.
Pinigai – dar ne viskas, jeigu jų turite pakankamai.
Nelaimė būna dvejopa: sava bėda ir kito nesėkmė.
Kad pasimokytum iš savo klaidų, pirmiausia reikia suprasti, kad jas darai.
Jeigu nori sugyventi, taikykis.
Sunku sugrūsti atgal į tūbelę iš jos išspaustą pastą.
Niekada nedaryk to, ką darydamas bijai būti užkluptas.
Akivaizdu, kad tas, kuris juokiasi paskutinis, nesuprato pokšto.
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Vilniaus jėzuitų gimnazija gavo
savivaldybės leidimą statyti neformalaus
mokinių ugdymo centrą – infoteką,
kurios paskirtis – ugdyti asmenybę,
sugebančią kūrybingai spręsti
problemas ir aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime. Šiame pastate
po vienu stogu įsikurs gimnazijos ir
Vilniaus jėzuitų namų bibliotekos,
atsiras neformali konferencijų ir studijų
erdvė, taip pat kompiuterinė skaitykla.
Projekto vertė siekia 3 mln. eurų, todėl
labai tikimės Jūsų pagalbos. Iš įvairių
rėmėjų turėtume surinkti 1 mln. eurų.
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