
2016 ruduo-þiema

 Kongregacijai
pasibaigus

Lëðø
telkimo

tarnystë

Namai 
jaunimui 

 

laiðkai
bièiuliams



                                                     

 

 
 Šv. Ignacas. Paveikslas Vienos jėzuitų rekolekcijų namuose.

                        T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

Kadangi Jėzaus Draugija 
nebuvo įkurta žmogiškomis priemonėmis, 

todėl ne jų dėka gali išsilaikyti ir augti, 
o ranka visagalio Kristaus, mūsų Dievo ir Viešpaties; 

į jį vieną turi būti sudėtos mūsų viltys. 
Su mūsų viltimis Dieve ir tik jame viename, 

Generalinė kongregacija vyks apsvarstydama 
ir pasitarnaus atlikdama savo pareigą

saugoti ir auginti visą jos (Draugijos) kūną.
                                             

 Šv. Ignacas. Konstitucijos, 719

Viršelyje – tarnystę baigęs jėzuitų generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolás 
sveikina Generalinėje kongregacijoje išrinktą naująjį jėzuitų vadovą t. Arturą Sosą
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Gailestingumo metų durys užsidaro, 
tačiau Gailestingumo laikas tęsiasi. Dievo 
troškimas atleisti nusidedančiam, jį gel-
bėti ir pastatyti ant kojų, apkabinti meilės 
glėbyje niekada nesibaigia. Tai didžioji 
Dievo – Gailestingosios Meilės – dovana, 
kuri glumina. Būtent nuo to norėčiau pra-
dėti savo paskutinį įžanginį rašinį žurnalui 
„Laiškai bičiuliams“. 

Praėjo septyneri metai nuo tada, kai t. ge-
nerolas Adolfo Nicolás paskyrė mane pro-
vincijolu, pakviesdamas dalytis atsakomy-
be už Draugijos valdymą – patikėdamas 
atsakomybę už šioje geografi nėje platu-
moje esančius jėzuitus, bendradarbius ir 
mūsų kartu atliekamus sielovados darbus. 
Žinodamas savo galimybių ribas ir su-
prasdamas, koks milžiniškas neatitikimas 
egzistuoja tarp to, ką turėjau padaryti ir 
ką konkrečiai nuveikiau šioje tarnystėje, 
atsiprašydamas Dievo ir žmonių už nepa-
teisintus lūkesčius, sakau: „Ačiū, Dieve“ 
už tuos metus ir visas patirtis. Septyneri 
metai – didelė dovana, padėjusi man, kaip 

žmogui, augti, pažinti save ir savo ribotu-
mus, išsivaduoti iš gimnazijos direktoriaus 
pareigų teikiamų privalumų ir prisirišimų, 
atvėrusi platesnį akiratį, leisdama pažinti 
ir patirti savo bendražygių jėzuitų vidinį ir 
išorinį pasaulį, geriau susipažinti su tarp-
tautine Draugijos dimensija, kitų vienuoli-
jų gyvenimo pulsu ir galiausiai – Visuoti-
nės Bažnyčios įtampomis ir kovomis, nes 
lankydamas lietuvius ir latvius jėzuitus, 
dalyvaudamas provincijolų susitikimuose, 
pabuvojau ne vien daugumoje Europos 
valstybių, tačiau ir Šiaurės bei Pietų Ame-
rikoje, Afrikoje. 

Gailestingumo jubiliejiniai metai pri-
minė mums, kad reikia peržiūrėti teisingu-
mo ir gailestingumo santykį. Dievas, taręs 
Žodį ir įgalinęs savo Sūnų reikštis Žemėje, 
pradėjo sutaikinimo, gydymo ir perkeitimo 
misiją, kurią galima vadinti Gailestingo-
sios Meilės triumfu. Nors akivaizdu, kad, 
nepaisant herojiško Dievo Sūnaus žygio, 
dar lieka daug sutemų, o niekšybės paslap-
tis nuolat skaudžiai mus žeidžia, vis dėlto 

Malonės metas – 
dabar



3

Provincijolo þodis

norime tikėti, kad besąlygiška meilė nuga-
lės, kad mes nenusivilsime atsiliepdami į 
Kristaus kvietimą įsitraukti į Dievo kara-
lystės kūrimą ir bendradarbiauti su nuolat 
veikiančiu Kūrėju.

Gailestingumo metų pabaigoje septy-
nias savaites praleidau Romoje, kur atli-
kau Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pasiuntinio 
vaidmenį, atstovaudamas jiems 36-ojoje 
generalinėje kongregacijoje. Visa Jėzaus 
Draugija jai pradėjo rengtis prieš pusantrų 
metų, kai t. A. Nicolás, atsižvelgdamas į vis 
silpnėjančią savo sveikatą, pareiškė, kad 
negalės toliau eiti pareigų. 2015 m. balandį 
Guopstuose vyko Lietuvos ir Latvijos jė-
zuitų provincijos kongregacija, apibendri-
nusi mūsų požiūrį į esamą situaciją ir kur, 
atrodytų, Dievas kreiptų mus darbuotis. 

Kaip išrinktasis atstovas, maniau, kad 
vykdamas į Romą turėsiu „atidirbti, patei-
sindamas bendrabrolių pasitikėjimą“, nes 
Generalinė kongregacija vyks kaip ir kiti 
tarptautiniai renginiai: didelės, nuobodžios 
konferencijų salės, pranešimai, klausimai, 
diskusijos, balsavimai bei visi kiti formalūs 
ir neformalūs dalykai. Taip pat žinojau, kad 
Generalinė kongregacija – tai aukščiausias 
Draugijos, kaip Instituto, valdymo organas, 
labai reikšmingas ir kviečiamas tik ypatin-
gais atvejais, pvz., renkant naują generali-
nį vyresnįjį ir jo artimiausią komandą, jei 
generolas pašaukiamas amžinybėn ar pats 
(arba kitiems patariant) dėl kokių nors la-
bai svarbių priežasčių apsisprendžia atsi-
statydinti. Generalinė kongregacija šaukia-
ma ir įvairių krizių atvejais, kad įvertintų 
Draugijos būklę, pasaulinį kontekstą ir pa-
sisakytų dėl svarbiausių veiklos prioritetų 
bei misijos, taip pat ji leidžia įstatymus ir 
juos tobulina bei labai jautriai atsiliepia į 
Šventojo Tėvo lūkesčius. 

Savo dideliam nustebimui turiu pripa-
žinti, kad kongregacija toli pralenkė lū-
kesčius. Taip, ten buvo formalioji pusė, be 
kurios neįmanoma. Tačiau jau nuo pirmų-
jų akimirkų džiugino tiek naujutėlė jauki 
ovalios formos salė, dėl šiuolaikinių tech-

nologijų šiek tiek primenanti tarpplanetinį 
forumą (kiekvienam delegatui buvo įteik-
tas planšetinis kompiuteris, leidžiantis at-
sisiųsti rengiamus dokumentus, pranešimų 
tekstus ir galiausiai – balsuoti), tiek rytme-
tinės maldos, susiejančios mus su šv. Igna-
co ir jo pirmųjų bičiulių užmoju, perpintos 
smuiko, klavišinių ir gitaros trio intarpais, 
kasdienis palaiminimas vis kita kalba… 
(Beje, kongregacija giedojo ir lietuvišką 
Taizé giesmės variantą.) Visa tai kūrė ypa-
tingą nuotaiką ir patvirtino, kad viskas čia 
vyksta atsiveriant Dvasiai ir atsižvelgiant 
į Jos paraginimus. Ir, aišku, kasdienė Eu-
charistija, dažniausiai keturiomis pagrin-
dinėmis kongregacijos kalbomis: anglų, 
ispanų, prancūzų ir italų (beje, jomis buvo 
kalbama ir plenariniuose posėdžiuos, talki-
nant sinchroniškai verčiantiems jėzuitams 
vertėjams). 

Ir dar keletas širdį glostančių atmintin 
įstrigusių kongregacijos bruožų.

Bičiuliškumas ir nuolankumas. Man, 
kaip intravertui, buvo gera stebėti, kaip 
puikų išsilavinimą ir intelektualinius ge-
bėjimus turintys vyrai išlieka jautrūs ir dė-
mesingi aplinkiniams. Paprastumas, nuo-
širdumas, paslaugumas, humoro jausmas –  
už šias savo brolių savybes dėkojau ir dė-
koju Dievui. Pokalbiuose ar diskusijose 
gebėjimas pereiti prie visiems suprantamo 
kalbėjimo ir jo tempo. Ypač įstrigo kai ku-
rių talentingų jėzuitų, kuriems teko didelis 
krūvis ir atsakomybė rengiant svarbiausius 
dokumentus, gebėjimas intensyviai dar-
buotis bendram labui, tačiau paaiškėjus, 
kad didesnė dalis kongregacijos dalyvių 
nėra patenkinta darbo vaisiais, priimti kri-
tines pastabas, į jas atsižvelgti, jei reikia, 
užleisti vietą komandoje kitiems pajėgiems 
ir šviežių idėjų turintiems jėzuitams.

Marga įvairovė ir bendrumas. Atsto-
vai iš 100 skirtingų provincijų, kalbantys 
65 gimtosiomis kalbomis, labai skirtingai 
reaguojantys į įvykius, įvairiai vertinantys 
situaciją. Kai apibendrindami kongregaci-
ją dalijomės įspūdžiais ir svarbiausiomis 
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patirtimis, stebino, kad mus kalbino gana 
skirtingi dalykai. Tačiau šią įspūdžių įvai-
rovę nuolat lydėjo ir vienijo bendri, prak-
tiškai identiški išgyvenimai.

Pasirengimas generolo rinkimams ir 
rinkimai kaip dvasinis procesas. Tradi-
ciškai visose kongregacijose renkant Drau-
gijai vadovaujančius asmenis naudojamas 
specialus „šnabždesių“ (mumuratio) meto-
das. Pirmiausia prašoma Dvasios vedimo, 
atrandant jau Dievo numatytą tinkamiausią 
asmenį toms pareigoms. Išsiaiškinama ir 
sutariama, kokių žmogiškųjų savybių reikia 
renkamam asmeniui, kad susidorotų su bū-
sima misija, tada įsipareigojama neagituoti, 
nesiūlyti, neužsiimti lobizmu. Kelias dienas 
laisvu laiku meldėmės, pasninkavome, atli-
kome atgailą. Likus keturioms dienoms iki 
rinkimų – šv. Mišios, prašant Dvasios do-
vanų. Paskui – keturios dienos intensyvių 
15–30 minučių pokalbių akis į akį su 7–10 
jėzuitų per dieną. Kalbantis sąžiningai ir 
kukliai atsakoma į užduodamus klausimus, 
kad ir kokie jie būtų, aiškiai nurodant, apie 
ką kalbama – faktus, asmeninę nuomonę ar 
gandus. „Šnabždesių“ pabaigoje jau žinai, 
kad bus renkama iš maždaug dešimties rim-
tų kandidatų. Na, gal plius minus penkių...

Rinkimų dienos ryte – Mišios, tada 
valanda meditacijos rinkimų auditorijoje, 
kuri izoliuojama nuo pašalinių akių, ausų 

ir technologijų. Tada slaptas balsavimas, 
balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas. 
Vėliau – antras balsavimas… Kol balsų 
dauguma nebus išrinktas vadovas. Gal ir 
skambės keistai, tačiau patikėkite – tai gili 
dvasinė patirtis. Įsivaizduokite 215 besi-
meldžiančių vyrų, meditacijoje siekiančių 
iš Dievo išgirsti, kas turėtų būti išrinktas. 
Tada įvardijančių tą asmenį ant balsavimo 
biuletenio, laukiančių tarpinių rinkimų re-
zultatų, darančių išvadas, koreguojančių 
savo pasirinkimus ir vėl balsuojančių. Pa-
sitikint, kad Šventoji Dvasia veikia ir per 
tave, ir per kitus. Ir pagaliau – išrinktojo 
priėmimas, apkabinimas, pripažinimas tin-
kamiausiu, kuriuo norėsi pasitikėti, su ku-
riuo kartu būsi pasiryžęs eiti į bet kuriuos 
frontus, į kurio rankas sudedi savo laisvę 
ir kūrybingumą. Generolo rinkimai baigėsi 
jaudinančia priesaika ir brolišku naujai iš-
rinktojo ir pasitraukiančio generolo apsika-

Provincijolo þodis

Generalinės 
kongregacijos 
atidarymo  
šv. Mišiose 

Broliškas naujojo 
generolo  
apkabinimas
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binimu, tarnystės (ir kryžiaus) perdavimu. 
O po kelių dienų t. Adolfo Nicolás šiltai, 
kukliai atsisveikinęs su kiekvienu kong-
regacijoje dalyvavusiu jėzuitu išsirengė 
skrydžiui namo: per savo gimtąją Ispaniją į 
Filipinus, su kuriais susietas jo gyvenimas. 
Dažnas tuo metu prisiminėme ir dar vieną 
generolą – į Libiją, Beiruto universitetą, su-
grįžusį t. Hansą Kolvenbachą.

Naujai išrinktas generolas t. Arturo 
Sosa jau padėkos Mišiose ir pirmuosiuose 
posėdžiuose reiškėsi kaip itin ramus, tačiau 
labai orus ir tvirtas vadovas. Buvo gera ma-
tyti, kaip jį myli Lotynų Amerikos jėzuitai, 
buvo gera stebėti jo paprastumą ir draugiš-
kumą visiems jėzuitams ir kurijoje dirban-
tiems mūsų bendradarbiams. 

Praėjus keletui dienų po rinkimų, kong-
regaciją aplankė popiežius. Iš anksto žino-
jome, kad iš pradžių pasakys kalbą, o paskui 
ekspromtu atsakys į klausimus, kad ir kokie 
jie būtų. Tai, kad popiežiai sveikina jėzuitų 
kongregacijas, – sena tradicija, kad apsi-
lankytų asmeniškai ir praleistų visą pusdie-
nį – maloni išimtis. Dėkojome Šventajam 
Tėvui Pranciškui už ryšių su savo broliais 
išlaikymą. Tikėjomės, kad jo apsilankymas 
ir kalba padės atlikti vieną aktualiausių tuo 
metu sprendžiamų uždavinių – apibrėžti 
svarbiausias mūsų misijos kryptis, atsižvel-
giant į tas Bažnyčios apaštalinės veiklos sri-
tis, kuriose jis lauktų mūsų pagalbos.

Tačiau, visų nuostabai, popiežius ne-

analizavo dabartinio pasaulio konteksto! Jo 
kalba buvo padrąsinanti, jis pasiuntė labai 
svarbią žinią: nelaukti aiškių atsakymų, bet 
ieškoti, kaip geriau pasitarnauti Bažnyčiai 
ir pasauliui, kaip, išlaikant savo savitumą, 
nuolat būti kelyje su kitais žmonėmis, pa-
dedant atpažinti, kaip jiems tinkamiausia 
atlikti savąją kelionę. Popiežius prašė pri-
siminti labai svarbius dar šv. Ignaco Drau-
gijai paliktus principus ir būti ištikimiems 
savo charizmai – bet kurioje situacijoje 
trokšti kuo labiau atsiverti Dievo malonei 
ir ieškoti, kaip geriau Jam ir jo mylimiems 
žmonėms patarnauti, daugiau gyvenimo 
atverti. Jėzuitai neturėtų pasitenkinti turi-
mais pasiekimais, jie privalo ir toliau rū-
pintis pažanga, nebijoti atsidurti įtampos 
kupinose situacijose, kurios taip būdingos 
dabartiniam pasauliui, pvz., įtampa tarp 
kvietimo būti kontempliatyviam, bet kar-
tu ir veikliam, tarp tikėjimo ir teisingumo, 
tarp charizmos ir institucijos, įtampa tarp 
skirtingų bendruomenės narių gebėjimų ir 
misijos darbų įvairovės. 

Šventasis Tėvas aptarė tris jėzuitų veik-
los ir jų dvasinės kelionės aspektus, kurie 
gali būti apibendrinti trimis žodžiais: pa-
guoda, atjauta ir dvasinė įžvalga.

1. Nuolat melsti paguodos malonės. 
Tai sena Draugijos tradicija: sulaukti iš 
Dievo paguodos sau ir gebėjimo guosti 
kitus, patiems patirti džiaugsmą ir teikti jį 
kitiems. Jėzuitai turi prisiimti dalijimosi 

Provincijolo þodis

Šventasis Tėvas pasveikino 
kiekvieną kongregacijos dalyvį
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džiaugsmu tarnystę, nes liūdint neįmano-
ma skelbti Gerosios Naujienos.

2. Leisti, kad Nukryžiuotasis Viešpats 
mus patrauktų prie savęs. Jėzuitai turi su-
artėti su gausybe kančią išgyvenančių žmo-
nių ir, susipažinę su jų gyvenimo ypatumais, 
pasiūlyti įvairių gailestingumo tarnysčių. 
Nuolat prisimindami, kiek mes patys, bū-
dami nusidėjėliai, esame patyrę Dievo gai-
lestingumo, atsiliepiame į Kristaus kvietimą 
nešti gailestingumą kitiems ir tai atlieka- 
me, ieškodami vis efektyvesnių būdų.

3. Visuomet būti kartu su Bažnyčia, 
siekti glaudžios bendrystės su Dievo tauta, 
kuriai reikia padėti skaityti laiko ženklus, 
juos apmąstant ir atliekant dvasinę įžvalgą 
(discernement). Jėzuitai turėtų būti ne kle-
rikalai, siekiantys įtakos visuomenėje, bet 
tie, kurie gyvena kartu su kitais žmonėmis, 
trokšdami prisiliesti prie kiekvieno širdies, 
kurdami tokią Bažnyčią, kurioje kiekvie-
nam žmogui atsirastų vietos, kurioje Evan-
gelija skelbiama prisitaikant prie vietos kul-
tūros, kurioje evangelizuojama pati kultūra. 

Generalinė kongregacija priėmė tris 
svarbiausius dokumentus. Tai dekretai 
„Bendražygiai susitaikymo ir teisingumo 
misijoje“ bei „Atnaujintai misijai – atnau-
jintas valdymas“ ir laiškas-malda karo židi-
niuose bei kituose konfliktuose esantiems 
jėzuitams ir mūsų bendradarbiams.

Pirmasis dekretas baigiamas taip: „Mes, 
jėzuitai, esame įsipareigoję tarnauti Die-
vo tautos reikalams. Mes girdime skubios 
pagalbos šauksmą ir turime veikti kartu su 
Viešpačiu, rūpinantis vargšais ir plečiant 
Dievo gailestingumo ribas iki pat žemės 
pakraščių. Maloningoji Dievo meilė įžiebia 
atjautą, kreipiančią mus į tas sritis, kur tarps-
ta neteisybė, kančia ir neviltis, kad neštume 
žinią, jog Dievas trokšta, kad visi žmonės 
patirtų jo meilės apstybę. Mes meldžiame 
drąsos ir laisvės visiems krikščionims, vi-
siems geros valios žmonėms, kad jie, net 
ir susidurdami su pasaulio tamsybėmis, 
patirtų Kristaus meilės jėgą ir jo paguodą, 
išlaikytų viltingą kryptį. Štai dabar malonės 
metas, štai dabar išgelbėjimo diena!“
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Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos generali-
nis vyresnysis t. Arturo Sosa Lietuvos ir Latvijos jėzui-
tų provincijolu paskyrė t. Vidmantą Šimkūną.

T. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jo-
nų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas. 

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Mi-
roslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokyklo-
je. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1986 m., Kauno kunigų 
seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru 
Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių 

šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. – 
Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vi-
cerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos dak-
taro disertaciją tema: „Martyrija, koinonija, diakonija ir liturgija Katalikų Bažnyčioje 
Lietuvoje 1944–1990 metais“. Baigiamojo jėzuitų ugdymo metus praleido Bostone, 
praktiką atliko Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Či-
kagos Lojolos universitetu, verčia teologines knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų 
kalbų, dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, dėsto Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje ir Vilniaus universitete.

Naujasis provincijolas pareigas pradės eiti 2017 m. sausio mėnesį, jas perėmęs iš 
t. Gintaro Vitkaus.

                                       Draugijoje
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 Draugijoje

Keletas įdomių detalių apie šiuos susi-
rinkimus, turinčius 450 metų istoriją.

1. 1-oji generalinė kongregacija dėl 
karo tarp Ispanijos karaliaus Pilypo II ir 
popiežiaus Pauliaus IV įvyko 1558 m., 
praėjus dvejiems metams nuo šv. Ignaco 
mirties. Generaliniu vyresniuoju tuomet 
buvo išrinktas t. Diego Laynezas.

2. 4-oji generalinė kongregacija, vyku-
si 1581 m., išrinko jauniausią generalinį 
vyresnįjį. Būdamas 38-erių, juo tapo Clau-
dio Acquaviva.

3. T. Claudio Acquaviva šiame poste 
išbuvo 34-erius metus – ilgiausiai iš visų 
Draugijos generolų. Jis vadovavo trims ge-
neralinėms kongregacijoms.

4. 6-oji generalinė kongregacija įvedė 
visiems jėzuitams privalomas praktikas: 
valandą kasdienės maldos ir metines 8 die-
nų rekolekcijas.

5. Dėl kultūrų ir aplinkos, kuriose jė-
zuitai dirba ir gyvena, įvairovės kongrega-
cijose požiūriai kartais išsiskirdavo sukel-
dami aršius debatus dėl svarbių ir ne tokių 
svarbių klausimų, kaip antai: tarpreliginis 
dialogas, jėzuitų ugdymas ar dėvimų suta-
nų ilgis. 

6. 10-oji generalinė kongregacija buvo 

vienintelė, kurioje išrinkti du generaliniai 
vyresnieji. T. Luigi Gottfredifutas, išrink-
tas pirmasis, mirė kongregacijai dar ne-
pasibaigus. Tada tie patys rinkėjai išrinko  
t. Goswiną Nickelį.

7. 20-oji kongregacija, vykusi 1820 me-
tais, buvo pirmoji po Draugijos atkūrimo 
1814-aisiais. Itin stengiantis užtikrinti, kad 
Draugija bus ta pati kaip ir prieš uždraudi-
mą, joje dar kartą patvirtinti visi ankstes-
nių kongregacijų dekretai.

8. 31-oji kongregacija, sušaukta vyks-
tant Vatikano II susirinkimui, generaliniu 
vyresniuoju išrinko t. Pedrą Aruppę. Ši 
kongregacija, palyginti su ankstesnėmis, 
didžiausią dėmesį skyrė jėzuitų gyvenimui 
ir apaštalavimui, suteikdama teisinę galią 
pokyčiams, atnaujinant religinio neturto 
teoriją ir praktiką. 

9. Generaliniu vyresniuoju gali būti iš-
rinktas ir jėzuitas, nedalyvaujantis genera-
linėje kongregacijoje, tačiau toks pasirin-
kimas būtų gana neįprastas.

10. Daugiau nei 200 jėzuitų, susirinku-
sių į 36-ąją generalinę kongregaciją, savo 
vietas salėje galėjo rasti nesunkiai, nes iš 
anksto buvo nuspręsta, jog dalyviai sėdės 
pagal abėcėlę.

Dar šis tas 
apie generalines kongregacijas

Pirmą kartą:
• 36-oji generalinė kongregacija darbą pradėjo prieš metus delegatų susitikimais 

asistencijose;
• jėzuitai broliai turėjo balsavimo teisę kaip visi kongregacijos nariai;
• kongregacija turėjo ženklą ir šūkį „Irtis į gilumą“;
• nebenaudojo popieriaus – visi turėjo planšetes skaityti, rašyti, kreiptis, balsuoti;
• apie kongregacijos veiklą jėzuitams ir bendradarbiams buvo pranešama per  

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube;
• vadovauti Draugijai išrinktas ne europietis, popiežiumi esant jėzuitui.
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                                     Draugijoje

Naujasis Jėzaus Draugijos genera-
linis vyresnysis t. Arturo Sosa Abascal 
gimė 1948 m. lapkričio 12 d. Karakase, 
Venesueloje. Mokėsi Šv. Ignaco kolegijoje, 
kurią baigė jo tėvas ir didelį įspūdį padarė 
ten dirbę jėzuitai broliai. Priklausė Marijos 
sodalicijai (dabar Krikščioniškojo gyveni-
mo bendruomenė – red. past.). „Norėjau 
savo kraštui kuo nors padėti ir geriausiai tai 
padaryti maniau galėsiąs per Draugiją“, – 
sakė apie savo pašaukimą. Į Jėzaus Draugi-
ją įstojo 1966 m. spalį, 1977 m. įšventintas 
kunigu. Yra apgynęs fi losofi jos magistro ir 
politikos mokslų daktaro laipsnius. 

8 metus dirbo atokiame ir vargingame 
Venesuelos–Kolumbijos pasienyje, vėliau 
buvo jėzuitų socialinio apaštalavimo koor-
dinatorius, vadovavo Gumillos jėzuitų so-
cialinių tyrimų centrui. 18 metų – šio centro 
leidžiamo žurnalo „SIC“ („Taip“) redak-
torius.  1996–2004 m. t. Arturo Sosa buvo 
Venesuelos jėzuitų provincijolas. 

Yra ėjęs įvairias pareigas universiteti-
nėje aplinkoje: buvo Andrés Bello katalikų 
universiteto profesorius ir Steigėjų tarybos 
narys, 10 metų – naujai įsteigto Táchiros ka-
talikų universiteto rektorius. Nuo 2004 me-
tų – šio universiteto bei Džordžtauno uni-
versiteto (JAV) Lotynų Amerikos studijų 
centro profesorius.

Buvo jauniausias 33-iosios generalinės 
kongregacijos delegatas. 35-ojoje gene-
ralinėje kongregacijoje generolu išrinktas 

t. Adolfo Nicolás jį paskyrė savo patarėju. 
Nuo 2014 m. dirbo Romos kurijoje, buvo 
generolo delegatas Popiežiškajame Griga-
liaus universitete, Popiežiškajame Biblijos 
institute, Popiežiškajame Rytų institute, Va-
tikano observatorijoje bei daugelyje kolegi-
jų ir tarptautinių jėzuitų namų.

Pasak dabartinio Venesuelos provin-
cijolo, t. Arturo Sosa puikiai bendrauja su 
žmonėmis, gerai plėtoja strategiją, ieško 
kelių sutarti, turi platų akiratį ir viziją, pa-
sižymi gilia įžvalga, jo tikėjimas įsikūnijęs 
konkrečioje aplinkoje.  Moka vykdyti dide-
lius ir mažus projektus, jam rūpi tikėjimas 
ir kultūra, tikėjimas ir teisingumas. Labai 
draugiškas, visada arti žmonių, ilgą laiką 
buvo dvasios tėvas. Sklandžiai organizuoja 
įvairius darbus – jam buvo pavesta šios Ge-
neralinės kongregacijos logistika.

Būdamas provincijolu, išplėtojo apašta-
linį planą, kuris galioja ir šaliai keičiantis, 
nes, anot dabartinio Venesuelos provincijo-
lo, „tame plane randame save“; daug ben-
dradarbiavo su įvairiomis Bažnyčios, vi-
suomeninėmis organizacijomis ir valdžios 
įstaigomis. Pasienyje, kur situacija buvo 
labai sudėtinga, dirbo kartu su Kolumbi-
jos jėzuitais. Kai krašto ekonomika pradė-
jo smukti, ypač aktyviai mezgė ryšius su 
bendruomenėmis, vyskupijomis, pasienio 
parapijomis, Fe y Alegria švietimo tinklu, 
pabėgėliais. Palaiko, drąsina Bažnyčioje 
dirbančius pasauliečius ir jaunimą. 
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Nuo pat ankstyvųjų krikščionybės die-
nų žmonėms imponavo įsikūnijusio Die-
vo Sūnaus gyvenimo būdas: jis neturėjo 
kur galvos priglausti (Mt 8, 20; Lk 9, 58), 
buvo skaistus ir pagrindiniu savo maistu 
laikė Tėvo valios vykdymą (Jn 4, 34). Tokį 
gyvenimo stilių jis siūlė ir kitiems. Pavyz-
džiui, pas jį atėjusiam turtingam jaunuoliui 
pataria: „Jei nori būti tobulas, eik, parduok, 
ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį 
danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“ 
(Mt 19, 11; Mk 10, 21; Lk 18, 22). Taip pat 
žinome jo žodžius: „Nėra nė vieno, dėl Die-
vo karalystės palikusio namus ar žmoną, 
ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, kuris 
jau šiuo metu negautų nepalyginamai dau-
giau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo 
gyvenimo“ (Lk 18, 29–30; Mt 19, 29–30; 
Mk 10, 29–30).    

Todėl netruko susidaryti ištisos vyrų ir 
moterų bendruomenės, kurių nariai, pajutę 
tokio gyvenimo stiliaus pašaukimą, sek-
ti Kristumi įsipareigodavo trimis įžadais: 
neturto, skaistumo ir klusnumo. Paprastai 
juos vadindavo vienuoliais, vienuolėmis. 
Dabar tokius sambūrius imta vadinti pa-
švęstojo gyvenimo bendruomenėmis. 

Pažiūrėkime, kaip tokie įžadai padeda 

žmogui vykdyti svarbųjį uždavinį žemėje – 
kovoti. O kad kovoti mums žemėje skirta, 
daug aiškinti ar įrodinėti nereikia. Žemėje 
esančią Bažnyčios dalį juk vadiname kovo-
jančia (danguje – triumfuojančia, skaisty-
kloje – kenčiančia). Arba, pavartę Pauliaus 
laiškus, matome, kad jie net mirga žodžiais, 
skirtais nusakyti kovą, pergalę, ginklus... 
„Kovok šauniąją tikėjimo kovą“, – rašo 
Timotiejui (1 Tim, 6, 12). „Apsiginkluokite 
visais Dievo ginklais“, – rašo efeziečiams 
(Ef 6, 11). Savo paties gyvenimo peržvalgą 
Paulius pradeda tokiu sakiniu: „Iškovojau 
gerą kovą“ (2 Tim 4, 7). 

Atsidėkime dabar pamąstyti, kodėl mi-
nėti trys įžadai, duodami pašvęstojo gyveni-
mo bendruomenėse, padeda žmogui kovoti. 

Kaip geru kovotoju žmogų daro netur-
tas? Kareivis juo geresnis, juo laisvesnis 
judėti. Romėnai kariuomenių gurguoles, 
kuriomis buvo gabenami įvairūs daiktai, 
vadino iškalbingu žodžiu „impedimenta“, 
kuris reiškia kliūtį. Turbūt niekas taip neap-
raizgo žmogaus širdies, niekas taip nekliudo 
žygiuoti į Dievo karalystę, taigi ir kovoti už 
šią karalystę, kaip įsigyjamos žemės gėry-
bės. Paties Kristaus lūpos tai liudija dau-
gelyje vietų. Štai keletas: kupranugario ir 

Vienuolinių įžadų 
šaunybė

T. Anicetas Tamošaitis, SJ
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adatos ausies palyginimas; neįmanomas tar-
navimas Dievui ir Mamonai; kertinis dės-
nis – kur tavo turtas, ten ir širdis; priesakas 
nekrauti sau žemėje praeinamų turtų; Kal-
no pamokslo palaiminimas beturčiams, o 
turtuoliams, atvirkščiai, grasinant – vargas! 
Žmogaus vežamos žemės gėrybių gurguo-
lės yra didelė kliūtis jam būti Dievo karalys-
tės kariu. Atvirkščiai: radikaliai nusikračius 
tų gurguolių ir pasirinkus neturtą, įstabiai 
išlaisvėja rankos, atsipalaiduoja širdis, ir at-
siranda daugiau galimybių atsiduoti Dievo 
karalystei žemėje, už tą karalystę kovoti. 

Kaip geru kovotoju žmogų daro klusnu-
mas? Kareivis yra tuo geresnis, kuo labiau 
pasiruošęs vykdyti gaunamus įsakymus. 
Bet kokio įgalioto asmens neklausymas 
skaudžiai atsiliepia pačiam žmogui ir vi-
suomenei. Žmonijos vargai prasidėjo kaip 
tik nuo to, kad rojuje ji neklausė, kas buvo 
įsakyta. O kareiviui klusnumas yra jo esmi-
nė savybė. Kariuomenė, galima sakyti, rie-
da dviem ratais: paklusdama komandoms 
ir vykdydama įsakymus. Kur to nėra, ten 
žmonių telkinys, nors ir uniformuotas, yra 
ne kariuomenė, o pakrikusi masė. Tik tas 
kareivis geras, kuris pasiruošęs vykdyti, 
kas jam įsakoma, o puikus tas, kuris tiesiog 
laukia įsakymų. Štai tokia klusnumo įžado 
vertė gerai kovai. 

Kaip geru kovotoju žmogų daro skais-
tumas? Turbūt svarbiausia priežastis, kodėl 
pasirenkamas jos kelias, yra jausmas, kad 
mylėti Dievą nepadalyta širdimi yra ypatin-
ga meilė. Tad meilės didybę ir gelmę liudi-
janti ši dorybė, šis įžadas žmogų įrikiuoja 
į tobulų kovotojų už Dievo karalystę eiles. 

Sakėme, kad kareivis, pasiruošęs vykdyti, 
ką jam vadas įsako, yra geras. O kai vado 
ne tik klausome, bet ir mylime jį, užkopia-
me ant dar aukštesnės pakopos. Toks ryšys 
tarp komanduojančiojo vado ir to, kuris 
vykdo jo įsakymus, atspindi dangaus Tėvo 
santykį su jo valią iš meilės vykdančiu Die-
vo Sūnumi. Kaip rodo ne vienas istorijos 
pavyzdys, vadas daugiausia nuveikia su 
tokiais kareiviais, kurie iš meilės jam yra 
pasirengę eiti per ugnį ir vandenį. 

Mūsų mąstymas apie vienuolio įžadus 
nuošaly palieka daug kitų dalykų, sakysime, 
tai, kad vienuolis savo klusnumu panašėja į 
Viešpatį Kristų ir jo švenčiausiąją Motiną, 
kad savo tikėjimą jis ugdo ir grūdina vy-
resniojo asmenyje įžvelgdamas Dievą, kad 
savo kilniausias valios ir proto galias kaip 
auką atiduoda Viešpačiui po kojų, kad liu-
dija pasauliui Dievo karalystės reikalų pra-
našumą. 

Apie pašaukimą pašvęstajam gyveni-
mui byloja žymaus prancūzų veikėjo Šarlio 
Montalembero (Charles de Montalembert) 
mintys tą dieną, kai jo dvidešimtmetė duktė 
atėjo paprašyti leidimo stoti į Švč. Jėzaus 
Širdies tarnaičių vienuoliją: „Jėzus, atėjęs į 
mano namus pareikalauti dukters, iš tikrųjų 
yra sielų užkariautojas. Kas tas neregėtas 
pamiltasis, prieš 1800 metų miręs kryžiaus 
kartuvėse ir šiandien vis taip pat galingai 
traukiantis jaunimą, jo grožį ir meilę? Kas 
yra tas, kuris širdims pasirodo, į jas įsiver-
žia ir jas užima taip spindėdamas ir užbur-
damas, kad žmogus nebegali jam atsispirti? 
Vien žmogus? Ne, tai Dievas. Tik Dievas 
gali pasiekti tokių pergalių.“

Leidykla „Šiaurės Lietuva“ rudenį išleido jau antrąją t. Aniceto Tamošaičio, SJ, homi-
lijų knygą „Svečias Kristus“. Ši knyga – tai savotiškas t. Aniceto liturginis kalendorius. 
Bažnyčios ir tautos šventes jis kviečia švęsti individualiu, savitu būdu, savo kvietimą 
paremdamas stipria ignaciškosios vaizduotės kalba. Beje, tie, kam pasisekė knygą įsi-
gyti kartu su kompaktine plokštele, t. Aniceto homilijų gali ir pasiklausyti.



12

Paðaukimas

Pirmasis laiškas, 2016 m. liepos 23 d.

Rašau jau iš Niurnbergo, į kurį vakar va-
kare grįžome po ilgos kelionės traukiniais 
iš Paryžiaus. Keistas jausmas apima per tris 
valandas greitaeigiu traukiniu įveikiant tokį 
pat atstumą kaip per 24 dienas pėsčiomis į 
priekį. Na, bet apie viską nuo pradžių.

Beveik prieš mėnesį pajudėjome iš 
Niurnbergo traukiniu į Manheimą, Vokie-
tijos vidurio vakaruose. Iš ten 30 laipsnių 
karštyje nupėdinome apie 10 kilometrų iki 
Liudvigshafeno, kur pas jėzuitus praleido-
me pirmą, sąlyginai lengvą naktį. Kitą rytą 
po pusryčių sunkiomis (10–15 kg) kuprinė-
mis nešini išsiruošėme į kelią tuščiomis ki-

šenėmis ir pasirengę nuotykiams. Kas dieną 
pajudėdavom apie 9 val. ryto ir nueidavome 
20–30 kilometrų su maždaug valandos pie-
tų poilsiu pusiaukelėje. Savo dienos tikslą 
pasiekdavome apie ketvirtą penktą valandą 
vakaro ir, suradę nakvynę, vakarą praleisda-
vome su mus priėmusiais žmonėmis. Pirmą 
savaitę keliavome Vokietijoje, paskui per 
sieną įžengėme į Elzasą, perėjome Šampa-
nę, Bri ir baigėme Paryžiuje. Taigi, didžioji 
mūsų kelio dalis buvo Prancūzijoje.

Prisimenu, kaip pirmą dieną pamatę 
pagyvenusius vyrą ir moterį savo namų 
kieme prie vartų į gatvę, paprašėme ko 
nors pietums pavalgyti. Pirmieji ištaigingi 
pietūs, susidėję iš karinės skardinės kiau-

Viena iš jėzuitų naujokų ugdymo praktikų yra kelių savaičių piligrimi-
nė kelionė pėsčiomis ir be pinigų. Trys jėzuitų naujokyno Niurnberge 
naujokai – Dagas Heinrichowskis, Manfredas Grimmas ir Lukas Am-
braziejus 2016 m. nuo birželio 23 d. iki liepos 18 d. nukeliavo 600 km iki 
Monmartro koplyčios Paryžiuje, kur 1534 m. rugpjūčio 15 d. šventieji 
Ignacas Lojola, Petras Favras, Pranciškus Ksaveras ir kiti trys bendra-
žygiai pasiryžo savo gyvenime „gelbėti sielas“, taip padėdami tvirtą pa-
matą būsimai Jėzaus Draugijai. Apie piligriminio žygio nuotykius savo 
laiške, rašytame artimiesiems ir Lietuvos jėzuitų provincijolui, pasako-
ja LUkaS amBraZiEJUS.

Jėzuitų naujoko 
gyvenimas iš arti
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lienos savuose taukuose, penkių riekių 
duonos, sūrio užtepėlės, kurią dėl duonos 
trūkumo valgėme vieną, ir butelio buro-
kų sulčių, – buvo ant suolo vaikų žaidimų 
aikštelėje. Kitą kartą, pasibeldę į gražaus 
namo duris ir paprašę ko nors pusryčiams, 
gavome pasenusių sausainių, susiraukšlė-
jusių obuolių, dvi plyteles šokolado ir bu-
telį vyno. Vyną kitą vakarą palikome mus 
priėmusiam vyrui, kuris valgomajame visą 
vakarą dosniai vaišino alumi iš 20 litrų sta-
tinės. Dar kitą kartą, po ilgos ir sekinančios 
dienos sustojus vidury miškų įsikūrusioje 
keliautojų užeigoje prisipilti vandens, mus 
nustebino restorano savininkas, pakvietęs 
nemokamai pasivaišinti regiono sensacija –  
vadinamuoju „Sauermagen“, tai yra mė-
sos ir bulvių prikimštu kiaulės skrandžiu 
su juoda duona, raugintais kopūstais ir mi-
neraliniu vandeniu skiestu baltuoju vynu. 
Kartą, jau Prancūzijoje, pusryčiams valgė-
me traškučius su šokoladiniais sausainiais. 
Maisto gauti nebuvo sunku, tik sunku buvo 
tikėtis tokio, kurį mielai valgytum, jei galė-
tum rinktis.

Tokias kuriozines situacijas lydėjo bu-
kinanti ėjimo monotonija, nuovargis, alkis 
ir kojų skausmas. Greitai netruko man, 
avinčiam naujais batais ir mūvinčiam nau-
jomis kojinėmis, pasidovanoti pirmąją pūs-

lę, kuri, radusi ant mano kojos patogų prie-
globstį, laikui bėgant atsivedė vis daugiau 
ir daugiau pūslių, kol pėda pasidarė viena 
didelė žaizda. Laimei, mano bendražygiais 
pūslės nesidomėjo, tad seserų karmeličių 
padovanoto serbentų aliejaus terapija va-
karais galėdavau mėgautis vienas pats. Bū-
davo dienų, kai nesinorėdavo nei ką sakyti, 
nei ką daryti, o tik griūti bet kur ant kelio 
ir miegoti. 

Kartą pasiklydome kalnų miškuose ir 
kelią radome tik eidami į tą pusę, iš kurios 
sklido tolimi automobilių garsai. Kitą kartą 
vėl pasiklydę ėjome nenupjautais laukais 
per stiprų lietų, peršlapusiais batais, dviem 
iš mūsų erškėčių suplėšytais lietpalčiais ir 
purvinais drabužiais. Kitą kartą mus pri-
glaudė vyras po atviro garažo stogu tarp 

Viena iš nakvynės 
vietų atvirame garaže

Priėmusieji nakvynės svetingumą rodydavo įvairiai



14

Paðaukimas

darbinio autobusiuko ir namo sienos. Tokio-
mis dienomis klausdavau savęs, ar iš viso  
tai, ką darome, yra prasminga ir protinga. 

Ir vis dėlto tokios dienos, kaip ir visos 
kitos, baigdavosi duodamos kelią naujoms, 
ir dažnai labai sunkias sekdavo itin gražios. 
Kad ir pas seseris karmelites, kurios, mums 
pasiprašius Mišių, labai svetingai priėmė, 
davė kambarį, normalaus maisto prie stalo, 
dušą ir galimybę kartu melstis bei švęs-
ti šv. Mišias tą vakarą bei kitą rytą. Buvo 
žmonių, kurie taip džiaugėsi mūsų apsi-
lankymu, kad, pasiėmę mūsų kontaktinius 
duomenis, prašė juos vėl aplankyti, grįžus 
jiems parašyti ir t. t. 

Paskutinę dieną mus priėmusi moteris 
einant miegoti net atėjo mums padėkoti, 
kad ją ir jos vyrą taip nudžiuginome savo 
apsilankymu, jog jie norėtų su mumis dar 
ilgėliau pabūti. Žmonės dėkojo, kad galėjo 
padėti, pamaitinti, su mumis tuo, ką turi, 
pasidalinti. Atrodo, kad kažkokia užmigu-
si gyvybė žmonėse pabunda, kai jie mums 
padeda. Dovanodami pajunta, kad ir patys 
yra apdovanojami. Galbūt vienas šio mūsų 
projekto tikslų ir buvo suteikti žmonėms 
galimybę tai suvokti... 

Nors per visą kelionę tarp mus priėmu-
sių buvo visų socialinių sluoksnių ir rasių 
žmonių, vis dėlto galima atpažinti, kad la-
biau dovanoti yra linkę tie, kurie patys ku-
ria nors prasme stokoja. 

Pvz., pirmą vakarą Prancūzijoje nak-
vojome pas ūkininkus ant mums klėtyje 
patiestų čiužinių. Buvome pakviesti kar-
tu su visa šeima valgyti vakarienę, kuri, 
nors negausi, visus, net spontaniškai 
prisidėjusį kaimynų vaiką, pasotino. Va-
karieniaujant vyras pasakė: „Jeigu kam 
nors reikia pagalbos, aš padedu, tai juk 
savaime suprantama.“ Kitą kartą maišė-
me visą kaimą nuo namo prie namo, nes 
savo prancūziškų vilų duris atidarydavę 
šeimininkai teisinosi „neturį vietos“ arba 
siųsdavo pas miestelio seniūną ar klebo-
ną. Paskutiniame name duris atidarė juo-
daodis vyras, kuris daug juokėsi ir prak-
tiškai iškart įsileido. Su jo šeima vakare 
valgėme barbekiu. Mus taip pat mielai 
priimdavo žmonės, kurie patys daug ke-
liauja arba keliaudavo, kurie gal net patys 
tokiu būdu yra nakvynės ieškoję. Bet ku-
riuo atveju saugiau jaučiasi tie, kurie žino, 
ką reiškia būti svetimam, patys yra patyrę 
nesaugumą ir drauge – kitų žmonių ge-
ranoriškumą jiems. Galbūt kitas svarbus 
šitos patirties tikslas buvo ir mums visa 
tai išgyventi, kad nebijotume kitiems būti 
svetingi ir geranoriški?..

Apskritai šis laikas buvo nepaprastas – 
per jį galėjau apžvelgti, kas esu, ką veikiu, 
ir išmokti svarbių pamokų. Tai buvo geras 
laikas, bet ir sunkus. Kaip pats gyveni-
mas mažu masteliu. Normalu sėdėti dabar 
Niurnberge ir žinoti, kad po dviejų valan-
dų pietūs ir kad šiandien apie 23 val. eisiu 
miegoti į savo lovą. Bet nuostabu ir be cen-
to kišenėje eiti miškais, laukais ir aiškiai 
žinoti, kad kažkaip viskas išsirutuliuos, 
kad mes turėsime ir ką pavalgyti, ir kur nu-
siprausti, ir kur nakvoti. Tas užtikrintumas, 
kad Viešpats viską parūpins, jei pirmiausia 
sieksime Jo Karalystės, labai išlaisvina ir 
džiugina širdį.

Švč. Širdies bazilikos Šv. Ignaco koplyčioje atšventę 
piligrimystės liturgiją. Lukas viduryje.
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Su nuovargį nugalinčiu džiugesiu pir-
madienį užkopėme į Monmartrą Paryžiu-
je, kur Švč. Širdies bazilikoje atšventėme 
piligrimystės pabaigos liturgiją, vėliau ir  
šv. Mišias. Su mus priėmusios šeimos pa-
dovanotais metro bilietais pasiekėme pa-
čiame Paryžiaus centre įsikūrusią jėzuitų 
bendruomenę, kur kitas tris dienas pralei-
dome turistaudami (be pinigų) mieste bei 
besimėgaudami jų aštuntame aukšte esan-
čia stogo terasa, nuo kurios kaip iš paukš-
čio skrydžio atsiveria visas stulbinamo gro-
žio Paryžiaus senamiestis…

Niurnberge per ilgai neužsibūsime, nes 
po 10 dienų skrendame į Stonyhurstą Ang- 
lijoje, kur beveik dvi savaites su Anglijos 
ir Prancūzijos naujokais turėsime bendrą 
programą, skirtą geriau vieniems kitus pa-
žinti, užmegzti tarptautinius kontaktus tarp 
būsimų jėzuitų. Paskui – vėl pora dienų 
Niurnberge, ir tada vykstame dviem savai-
tėms į Lindau, prie Bodeno ežero, kur mes, 
pirmamečiai, praleisime savo atostogas. 
Kaip ir dera piligrimams, vienoje vietoje, 
kad ir kaip joje būtų gera ir gražu, neužsi-
būname... 

Antrasis laiškas, 2016 m. rugpjūčio 25 d.
Apie paskutinį vasaros mėnesį Niurn-

bergo naujokyne ir su naujokų ugdymo 
programa susijusias veiklas bei keliones.

Apie jau prieš mėnesį pasibaigusią pi-
ligrimystės praktiką dar šiandien primena 

mus priėmusių žmonių dėkingumo ir lin-
kėjimų kupini laiškai, gauti paskutinėmis 
savaitėmis. Mat grįžę parengėme skrajutę 
vokiškai ir prancūziškai su trumpu pasi-
pasakojimu, kaip mums sekėsi kelionė, ir 
išsiuntėme paštu kartu su keliomis nuotrau-
komis kiekvienam mus priėmusiam asme-
niui arba šeimai. Turėdami tokį būrį draugų 
bet kurioje šio Europos regiono vietoje, 
kada panorėję dabar turime kur apsistoti! 

Liepos 31 d., Bažnyčiai minint jėzuitų 
ordino įkūrėją šv. Ignacą Lojolą, pas mus 
buvo švenčiama iškilmių iškilmė! Susi-
kvietę iš apylinkių jėzuitus, vakare kepėme 
kepsnius ir sėdėjome iki vėlumos. Nors 
Ignacas nebuvo iš tų, kurie mielai prie 
kepsnių ir alaus būtų sėdėjęs, vis dėlto kar-
tais bendruomeniškas gyvenimas yra svar-
besnis už įsikibimą į abstraktų šventumo 
idealą. 

Tuoj po šventės išskridome į Angli-
ją, į Mančesterį, iš kur autobusėliu į Sto-
nyhurstą nuvežė mus pasitikęs vienas britų 
naujokas. Čia yra jėzuitams priklausanti 
seniausia iki šiol veikianti katalikiška mo-
kykla Anglijoje (XVI a. pradžia), kurioje 
mes, jėzuitų naujokai iš Liono, Niurnbergo 
ir Birmingamo, turėjome savaitę bendros 
veiklos. Stonyhurstas – tikrai fantastiška 
vieta. Be miestelio šalimais, kuriame gyve-
na daugiausia mokyklos darbuotojai, aplin-
kui mylių mylias – tik laukai ir miškeliai. 
Pats pastatas savo didingumu nenusileidžia 
Hogvartsui iš filmo apie Harį Poterį ir dar 

Stonyhursto jėzuitų gimnazija-internatas
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tuo į jį panašus, kad šitoje mokykloje moki-
niai ir gyvena, ir mokosi, už tai mokėdami 
35 tūkst. svarų per metus! Dauguma jų – 
itin turtingų tėvų vaikai, vėliau tampantys 
svarbiais visuomenėje žmonėmis. Čia ir 
yra jėzuitiškas „triukas“ ugdyti artimo ir 
Dievo meilėje tuos, kurie vėliau turės galią 
visuomenėje nuveikti ką nors gero. Pvz.,  
J. R. Tolkienas buvo Stonyhursto mokinys 
ir vien jo pavyzdys įrodo, kad tai veikia. 

Vis dėlto tenka pripažinti, kad dauge-
lis tėvelių savo vaikus į tokias mokyklas 
siunčia tik dėl gero akademinio išsilavi-
nimo ir darbo perspektyvų, o ne dėl doro, 
sąžiningo ir gero žmogaus ugdymo. Tad 
jėzuitams, ypač Europoje, kyla rimtas klau-
simas, ką daryti su šimtais savo mokyklų 
ir apie tuzinu universitetų, kai pašaukimų 
mažėja ir administracija bei personalas pe-
rima šių institucijų valdymą. Ar gali jėzu-
itiškos mokslo institucijos tokios išlikti be 
jėzuitų? Ar mūsų tikslas yra kaip nors jas 
išlaikyti? Tokius ir panašius klausimus na-
grinėjome kartu su Briuselyje Europos Par-
lamente ir Europos Komisijoje dirbančiu 
Europos jėzuitų vyresniuoju. Buvo ir kitų 
pranešėjų, tarp kurių man gilų įspūdį paliko 
krikščionis islamo ekspertas, savo gyveni-
mą paskyręs padėti musulmonams suprasti 
krikščionis, ir atvirkščiai. Beje, šiuo metu 
generolas iš Romos atsiuntė 
laišką, raginantį susidomėju-
sius jaunus studentus keltis į 
Artimuosius Rytus, mokytis 
arabų kalbos, studijuoti isla-
mo religiją ir dirbti su arabų 
bendruomenėmis tose šalyse. 
Anksčiau niekada apie tai ne-
mąsčiau, bet, manau, galėčiau 
tokį kelią įsivaizduoti…

Grįžę į Niurnbergą turėjo-
me vos porą laisvų dienų, po 
kurių septyniese išvykome į 
Lindau, prie Konstanco eže-
ro. Čia jėzuitai turi namą pa-
sakiškai gražioje vietoje ant 

ežero kranto su atsiveriančiu vaizdu į Al-
pes. Kambaryje gyvenau vienas, tad galė-
jau dieną naktį gėrėtis šia nepaprasto grožio 
vieta. Nors daug laiko praleidome skaity-
dami, gamindami maistą ir maudydamiesi, 
radome laiko aplankyti ir nuo VI–X a. iki 
dabar išlikusių germanų krikščionių baž-
nyčių bei vienuolynų. Tokie monumentai 
Dievui garbinti labai įkvepia ir žavi. Vie-
noje bazilikoje net prie evangelisto Mor-
kaus relikvijų galėjau pasimelsti. Vis dėlto 
nemažai bažnyčių po Reformacijos tapo 
valstybės nuosavybe ir dabar yra muziejai, 
kuriuose tūkstantmetes freskas apžiūrinėja 
už tai susimokėjusių turistų grupės. 

Surengėme išvyką į Ciurichą – didžiau-
sią Šveicarijos miestą, kuriame aplankėme 
ir jėzuitus. Taip pat nuvykome į už 10 ki-
lometrų esantį Austrijos miestelį, žymų 
savo „ežero scena“, t. y. ežere pastatytais 
didžiuliais operos rūmais, kuriuose visus 
metus rodomi spektakliai. Mes klausėmės 
Puchinio operos. Rytojaus dieną gėrėjomės 
pasakiškais kalnynų vaizdais nuo Säntis –  
aukščiausios regiono viršukalnės (2502 m),  
į kurią užkopėme nuo 1342 m aukštyje 
esančio miestuko per porą valandų, nusi-
pirkome po butelį „Radler’io“ ir nulipome 
žemyn. Tad ir aš šiemet buvau tikruose kal-
nuose, yay!..

Jėzuitų namų Paryžiuje terasoje
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Lietuvoje vyksta įvairios MAGIS veik- 
los ir jaunimo iniciatyvos: žiemos rekolek-
cijos, MAGIS klubų susitikimai, Lietuvos 
ir tarptautiniai MAGIS vasaros projektai, 
MAGIS savanorystės misijos Kirgizijoje ir 
daugelis kitų. Tačiau ši vasara buvo unikali 
tuo, kad Lietuvoje vyko pasaulio MAGIS 
2016 renginys – prieš Pasaulio jaunimo 
dienas jėzuitų organizuojama programa 
18–30 metų jaunimui. Ji prasideda ben-
dru atidarymo renginiu, vėliau jaunimas 
atlieka pasirinktas MAGIS praktikas, o 
renginys baigiamas uždarymo ceremonija. 
Nors MAGIS veiklos būna labai įvairios, 
jas vienija ta pati dinamika, programa bei 
tikslas – gilesnis savęs, Dievo ir pasaulio 
pažinimas.

Lietuvoje pasirengimas MAGIS 2016 
prasidėjo 2014 m. lapkritį, kai renginio 
generalinis koordinatorius t. Waldemaras 
Losas, SJ, pakvietė mus organizuoti tarp-
tautines MAGIS praktikas. Š. m. liepos  
15 d. MAGIS 2016 prasidėjo džiaugsmin-
gu atidarymo festivaliu Lenkijoje, Lodzėje, 
į kurį atvyko 2407 piligrimai iš 52 šalių.

Jau registruodamiesi į MAGIS progra-
mą, dalyviai reitinguodami rinkosi prakti-
kas, kuriose norėtų dalyvauti, iš socialinės, 
meno, kultūros ar dvasinės srities. Tad po 
atidarymo renginių piligrimai, pasiskirs-
tę grupelėmis, išvyko į MAGIS praktikas  

Lenkijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Čekijo-
je, siekdami giliau pažinti Dievą bei save ir 
ieškodami „daugiau“ gyvenime (lot. magis –  
daugiau, geriau, labiau). 

Praktikos Lietuvoje
Į Lietuvą atvykusiems jaunuoliams 

buvo parengtos keturios MAGIS prakti-
kos: piligriminė kelionė su fotoaparatu, 
choro praktika, piligriminė kelionė Jono 
Pauliaus II keliais ir meno praktika.

Piligriminę kelionę su fotoaparatu pa-
rengė koordinatorės Simona Aleksynaitė 
ir Veronika Rakauskaitė bei praktikos dva-
sinis vadovas t. Vytautas Sadauskas, SJ. 
Kelionė vyko Lietuvos pajūriu – piligrimai 
keliavo nuo Nidos iki Klaipėdos, pakeliui 
aplankydami pamario miestelius, bažny-
čias, kopas, jūrą bei susitikdami su vietos 
gyventojais. Šioje kelionėje dalyvavo pi-
ligrimai iš Argentinos, Lenkijos, Maltos, 
Urugvajaus, Vengrijos ir Taivano. Keliau-
tojų pagrindinis tikslas buvo ieškoti Dievo 
visur – kelyje, gamtoje, žmonėse ir savyje. 
Svarbiu maldos įrankiu šioje kelionėje tapo 
dalyvių fotoaparatai, fiksuojantys svarbiau-
sias akimirkas bei padedantys dalytis Die-
vo patirtimi MAGIS pasidalijimo ratuose. 
Paskutinį kelionės etapą iš Juodkrantės į 
Klaipėdą įveikę dviračiais, piligrimai savo 

MAGIS 2016 IR PASAULIO 
JAUNIMO DIENOS



18

Tikëjimas ir gyvenimas

kelionę baigė aplankydami Šv. Pranciškaus 
onkologijos centrą.

MAGIS choro praktiką parengė koordi-
natorės Agnietė Kizevičiūtė ir Akvilė Min-
činkaitė bei dvasinis vadovas Eugenijus 
Puzynia, SJ. Choro praktika vyko Trina-
polio rekolekcijų namuose Vilniuje. Šį iš-
šūkį priėmė dvigubai daugiau jaunimo nei 
kituose MAGIS 2016 praktikose – net 50. 
Jaunimas iš įvairių pasaulio šalių vos per 
savaitę turėjo parengti ir atlikti specialiai 
MAGIS 2016 chorui sukurtą kūrinį „The 
Face of Christ“. Jo autorius – Lietuvos naci-
onalinės kultūros ir meno premijos laurea- 
tas kompozitorius prof. Vaclovas Augus-
tinas – kūrybos procese rėmėsi šv. Ignaco 
Lojolos knyga „Dvasinės pratybos“, taip 
pat kūrinyje įpintas lietuviškas liaudiš-
kas sakralinis giedojimas – kantičkos. Tai 
buvo nelengva, bet vertinga patirtis, kurią 
vainikavo kūrinio atlikimas Krokuvoje, 
Švč. Jėzaus Širdies bazilikoje. Įstabu buvo 
klausytis MAGIS dalyvių iš Ispanijos, Lie-
tuvos, Belgijos, Lenkijos, Ekvadoro, Rusi-
jos ir Pietų Korėjos drauge giedant „Svei-
ka, Marija“ lietuvių kalba. MAGIS choro 
atliekama muzikinė malda „The Face of 
Christ“ nepaliko abejingų, daugelis klau-
sydamiesi pasinėrė į maldos meditaciją, 
baigus kūrinį, choristai pasitikti gausiomis 
ovacijomis, net su ašaromis akyse.

MAGIS piligriminę kelionę Jono Pau-
liaus II keliais parengė koor-
dinatorė Sandra Lukošiūtė ir 
dvasinis vadovas t. Eugenijus 
Markovas, SJ. Jaunimas iš Is-
panijos, Meksikos, Lenkijos, 
Singapūro ir Malaizijos piligri-
minę kelionę pradėjo Šv. Igna-
co bažnyčioje Šiauliuose. Savo 
kelyje piligrimai aplankė lietu-
vių branginamas vietas – Šilu-
vą, Tytuvėnus ir Kryžių kalną. 
Šios piligriminės kelionės sim-
boliniu vedliu jaunimui tapo 
popiežius šv. Jonas Paulius II, o 

kelionės kelrodžiais – jo apsilankymo Lie-
tuvoje metu akcentuoti visuotiniai tikro ir 
pilnatviško gyvenimo pagrindai – Kristus, 
Kryžius ir Šventoji Dvasia. Taip pat šios 
kelionės ir visos MAGIS 2016 programos 
centre buvo tikėjimu, viltimi ir meile grįsto 
gyvenimo pavyzdys – Mergelė Marija. Da-
lyviai iš tolimų pasaulio šalių bei skirtingų 
kultūrinių aplinkų šioje piligriminėje kelio-
nėje buvo kaip viena Kristaus šeima. Da-
lydamiesi džiaugsmais ir sunkumais, jauni 
žmonės drauge įveikė visus kelyje pasitai-
kiusius iššūkius ir sėkmingai pasiekė Kry-
žių kalną, kuris visiems paliko gilų įspūdį.

MAGIS meno praktiką „Kaip molis 
puodžiaus rankose“ (Jer 18, 6) paren-
gė koordinatorės Sigita Kučikaitė, Laura 
Vaišvilaitė ir dvasinis vadovas t. Aldonas 
Gudaitis, SJ. Praktikos dalyviai apsistojo 
vienoje gražiausių vietų Lietuvoje – Per-
valkoje neseniai pradėjusioje veikti Kara-
liaus Mindaugo profesinio mokymo cent-
ro praktinio mokymo bazėje „Kalbantys 
sodai“. Jaunimas turėjo unikalią galimybę 
semtis įkvėpimo iš Biblijos tekstų bei iš-
skirtinio gamtos grožio. Įkvėpti ryto dva-
sinių impulsų ir skatinami meno terapijos 
metodų, dalyviai kūrė dirbinius iš molio, 
siekdami atrasti, pamatyti ir pajausti tai, 
kam kviečia Dievas. Pagrindinė užduotis 
buvo kiekvienam sukurti žvakidę, skirtą 
Kristaus šviesai saugoti ir skleisti. Meno 

Piligriminės kelionės dalyviai
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terapijos užsiėmimai, molio dirbtuvių už-
duotys dalyvius kvietė labiau pažinti save 
ir atsiverti Dievo veikimui savo gyvenime. 
Dalyviai iš Singapūro, Ispanijos, Lenkijos, 
Šveicarijos buvo sužavėti patirtimis, Lietu-
vos gamta ir žmonėmis – atėjus metui tęsti 
MAGIS 2016 programą, niekas nenorėjo 
išvykti ir žadėjo sugrįžti, atsivežti čia savo 
šeimas, kad ir jie patirtų, kokia ypatinga ša-
lis yra Lietuva.

Lietuviai praktikose 
Lenkijoje ir Čekijoje

Tuomet, kai Lietuvoje viešėjo jauni-
mas iš įvairių pasaulio šalių, didžioji dalis 
mūsiškių dalyvavo įvairiose MAGIS 2016 
praktikose Lenkijoje ir Čekijoje.

Eglė, Agnė, Matas, Ieva ir Regina vyko 
į Čekiją. Čia kartu su jaunimu iš Brazilijos, 
Čekijos, Lenkijos ir Ispanijos keliavo pės-
čiomis kalnuotomis Bohemijos vietovėmis, 
kur praeityje gyveno ir dirbo jėzuitai. Ši 
patirtis padėjo pažinti turtingą Jėzaus Drau-
gijos istoriją bei geriau suprasti ir vertinti 
jėzuitų veiklą dabartyje.

Emilis, Adelė, Erika ir Neringa kartu su 
jaunimu iš Airijos, Lenkijos, Paragvajaus 
ir Artimųjų Rytų dalyvavo vokalinio dai-
navimo praktikoje, kur patyrė bendro cho-
rinio dainavimo džiaugsmą, tarptautinėje 
bendruomenėje atlikdami įvairius kūrinius, 

šlovindami Dievą bei atskleisdami talentus, 
kuriais yra Jo apdovanoti.

Sandra, Viktorija ir Gabija drauge su 
jaunimu iš Zambijos, Kolumbijos, Sin-
gapūro ir Malaizijos dalyvavo praktikoje 
Lenkijoje, kur kasdien buvo kviečiami vis 
kitaip susipažinti su Lenkijos istorija, kul-
tūra, tradicijomis ir papročiais.

Ilona, Inga, Rasa, Vaida ir Roberta kar-
tu su jaunimu iš JAV, Lenkijos, Brazilijos 
ir Čekijos dalyvavo meno ir dvasingumo 
praktikoje. Naudodamiesi įvairiomis meno 
technikomis bei meno terapija, jaunuoliai 
siekė giliau pažinti save bei atskleisti, kaip 
gali geriau naudoti savo talentus, kad jie la-
biau tarnautų žmonėms bei didesnei Dievo 
garbei.

Emilija, Lina, Kamilė ir kun. Rodions 
Dola iš Latvijos kartu su jaunimu iš Len-
kijos, Prancūzijos, Malaizijos ir Singapūro 
dalyvavo socialinės tarnystės praktikoje. 
Dalyviai lankėsi socialinėje institucijoje 
„Namai, pilni idėjų“, kurioje rūpinama-
si žmonėmis su psichine ir proto negalia. 
Šios įstaigos misija yra atskleisti ir paro-
dyti neįgalių žmonių gyvenimo vertę, čia 
kuriama draugyste ir džiaugsmu pagrįsta 
aplinka, kur kiekvienas jaučiasi priimtas ir 
kviečiamas augti. Kaip Jėzus ištiesė ranką 
vargšams ir sergantiems, taip ir šios prakti-
kos dalyviai patarnavo tiems, kurie yra šio 
pasaulio atstumti.

Meno praktikos vaisiai
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Surengtoje apklausoje MAGIS progra-
mos dalyviai labai teigiamai vertino savo 
patirtis, pabrėždami, kad tai buvo vienos 
įspūdingiausių, vaisingiausių ir labiausiai 
gyvenimą keičiančių patirčių. 

MAGIS 2016 
uždarymas Čenstakavoje

Įveikęs MAGIS iššūkius ir pasisėmę 
ignaciškojo dvasingumo patirčių, jaunimas 
keliavo į Lenkiją, šįkart į Čenstakavą, kur 
vyko MAGIS 2016 uždarymo renginys.

Pradžioje piligrimai dengtame stadione 
susirinko į „Tautų festivalį“, kuriame kiek- 
viena delegacija pristatė savo šalies kultūrą, 
muziką ir šokius. Ypač įspūdingi buvo Afri-
kos ir Azijos šalių delegacijų pasirodymai, 
išsiskyrę kostiumų spalvingumu, muzikos 
ir ritmų įvairove bei energingais šokiais.

Kitos dienos popietę vyko visų MAGIS 
2016 dalyvių bendra piligriminė kelionė į 
miesto centre esantį Jasna Gura vienuoly-
ną, kur vyko paskutiniai MAGIS pasida-
lijimo ratai, Susitaikinimo pamaldos, Švč. 
Sakramento adoracija ir vigilija prie garsio-
sios Čenstakavos Dievo Motinos ikonos, 
vadinamos Juodąja Madona.

Kitą dieną MAGIS 2016 dalyviai jau su 
savo šalių delegacijomis keliavo į Kroku-
vą, kur įsiliejo į milijoninę tikinčio jaunimo 
minią Pasaulio jaunimo dienose.

Pasaulio jaunimo dienos
Krokuvoje Lietuvos MAGIS jaunimas 

buvo apgyvendintas šeimose, kurios labai 
svetingai priėmė kiekvieną, parodydamos 
išskirtinį vaišingumą, šilumą ir rūpestį. 
Greta esančioje parapijos bažnyčioje diena 
prasidėdavo energinga ir įkvepiančia Lie-
tuvos vyskupų katecheze bei šv. Mišiomis 
lietuvių kalba, kurios mūsų jaunimas jau 
buvo pasiilgęs.

Pasaulio jaunimo dienose kiekvieną 
dieną būriai jaunimo iš viso pasaulio žy-
giuodavo gražiomis Krokuvos senamies-
čio gatvėmis, alėjomis ir aikštėmis, išdi-
džiai mojuodami savo šalių vėliavomis ir 
džiaugsmingai dainuodami jaunimo dienų 
himną „Gailestingieji, Jo palaiminti“ bei 
savo nacionalines dainas. Nuo kitų šalių 
nė kiek neatsiliko mūsų dainingas jauni-
mas. Tai buvo tikras tautų festivalis, jaunų 
žmonių, džiaugsmingai susirinkusių kaip 
Jėzaus Kristaus draugai, švęsti savo tikėji-

Tikëjimas ir gyvenimas
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mo, asmeninio santykio su Jėzumi, Dievu 
ir vienas kitu, festivalis. Tai buvo tiesiog 
nepakartojama tarptautinė vienybė Jėzuje 
Kristuje.

Šiame masiniame renginyje ignaciš-
kasis jaunimas turėjo jaukias vietas susi-
tikti, pietauti ir atgauti jėgas – Krokuvos 
centre veikė jėzuitų koordinuojamos trys 
„MAGIS kavinės“, kur taip pat vykdavo 
paskaitos, koncertai, buvo galima sužinoti 
daugiau apie jėzuitus ar gilintis į savo as-
meninį pašaukimą. 

Na, o susitikimai ir liturgija su popie-
žiumi Pranciškumi – pirmuoju popiežiumi 
jėzuitu – drauge su 3 milijonais jaunų žmo-
nių iš viso pasaulio buvo išskirtinė patirtis, 
uždeganti meilės ugnį jaunimo širdyse. 

Padėka
Mes, MAGIS jaunimas iš Lietuvos, 

nuoširdžiai dėkojame Dievui ir kiekvie-
nam padėjusiam, parėmusiam ar malda pa-
laikiusiam mūsų MAGIS 2016 ir Pasaulio 
jaunimo dienų kelionę. Jūsų dėka MAGIS 
jaunimo delegaciją iš Lietuvos sudarė 55 

dalyviai ir buvome ketvirta gausiausia de-
legacija iš visų MAGIS 2016 programoje 
dalyvaujančių šalių. Praktikos Lietuvoje 
apėmė daugiau kaip 110 dalyvių ir jėzuitų 
iš 16 pasaulio šalių. Buvo nuostabu patirti 
tikrą gyvą pasaulio Bažnyčią, sustiprinti 
ryšį su Dievu ir pamatyti, kaip jaunimas iš 
viso pasaulio gali kartu džiaugtis gyveni-
mu bei šlovinti Viešpatį.

MAGIS 2016 suteikė galimybę pras-
mingai praleisti nepakartojamą, iššūkių ir 
įsimintinų patirčių kupiną savaitę drauge 
su ignaciškuoju jaunimu iš įvairių pasaulio 
kraštų. MAGIS praktikose galėjome geriau 
pažinti save bei kitus ir drauge artėti prie 
Dievo.

Ši kelionė buvo tikras malonės metas, 
o nepamirštamos, gyvenimą keičiančios 
patirtys, sustiprintas tikėjimas ir MAGIS 
dvasia, kviečianti sekti Kristumi ir gyve-
nime siekti daugiau, mus lydi kasdienoje.

Nuoširdžiausiai AČIŪ už Jūsų palaiky-
mą parama ir malda.

Danas Viluckas,
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos 
ignaciškojo jaunimo projektų vadovas
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Šiuolaikinės  
tolerancijos šaknys

Žodis tolerancija kilęs iš Biblijos ir jos 
įprasmintas. Ankstyvieji žydų raštai, ypač 
apaštalas Paulius Naujajame Testamente, 
giria ištvermės dorybę kančioje ir persekio-
jimuose iki kankinystės. Senojoje lotyniš-
koje Biblijoje graikiška sąvoka hypomoné 
dažnai verčiama žodžiu patientia (kantry-
bė) arba tolerantia (pakentimas). Toleran-
tia sąvoką Bažnyčios tėvai Tertulijonas ir 
Augustinas išplėtoja mokyme apie dory-
bes. Mus pasiekusi per viduramžių teo- 
logiją ir bažnytinę teisę, nuo Naujųjų laikų 
tolerancija ypač siejama su kitatikių neper-
sekiojimu. Ankstyvoji Bažnyčia tvirto ti-
kėjimo išsaugojimą vykstant persekiojimui 
laikė vertybe. Tuo tarpu modernioje visuo-
menėje tolerancija siekia vengti bet kokio 
persekiojimo dėl pasaulėžiūros ir religijos. 
Ar modernioji tolerancijos sąvoka galėjo 
atsirasti be savo biblinių šaknų? 

Religinė  
netolerancija Biblijoje 

Jei Biblijoje paieškotume religinės ne-
tolerancijos, kaip ji suvokiama moderniąja 
prasme, atrastume gausiai. Izraelį, kuriame 
skleidėsi judaizmas ir ankstyvoji krikš-
čionybė, beveik visą laiką politiškai val-
dė valstybės, kurios naudodavo ir religinę 
prievartą. Pvz., asirai buvo įsitikinę, kad 
jų dievas Ašūras nugalės visus kitus die-
vus ir visas kitas tautas. Babiloniečiai Je-
ruzalės užgrobimą vainikavo sugriaudami 
jos šventyklą (žr. 2 Kar 25). Religinis pa-

žeminimas paveikė pačias tautos gelmes. 
Biblinis monoteizmas visų pirma tarpo 
valdant graikų ir romėnų valdovams, ku-
rie sau reikalavo dieviškos pagarbos, o tai 
vieno Dievo išpažinėjams buvo gyvybės ar 
mirties klausimas. Makabėjų knygos, kaip 
ir Apreiškimas Jonui, liudija kankinystes. 
Tokia imperialistinė religinė netolerancija 
senajame pasaulyje buvo įprasta. Didžio-
sios kultūros laikė „politiškai korektišku“ 
dalyku aplinkines tautas niekinti, o prirei-
kus griežtai pamokyti ir jų dievus.

Be to, Biblijoje taip pat esama tekstų, 
kurie savo pasaulėžiūrą pateikia netole-
rantiškai. Ryškiausias pavyzdys – išjuoki-
mas tų, kurie pasidirbinėja svetimus die- 
vus. Viena medžio pliauska žmogus kū-
rena krosnį, o iš kitos pasidirbina dievą ir 
kniūbsčias puola prieš jį (žr. Iz 44, 15). Tai 
pamažu kylančio monoteizmo pasiprieši-
nimo imperialistiniam kultūriniam spau-
dimui ir stiprėjančio pasitikėjimo savimi 
išraiška. Dar radikalesni yra tie tekstai, 
kuriuose reikalaujama Kanaano tautų ir jų 
religijų išnaikinimo, pvz., Pakartoto Įstaty-
mo knygos 7 skyriuje. Šiuos tekstus truputį 
lengviau suprasti žinant, kad tos religi-
jos, tarp kitko, reikalavo aukoti ir vaikus  
(žr. Įst 18, 9 ir toliau). Kraštutinės neto-
lerancijos pavyzdys randamas Pakartoto 
Įstatymo knygoje, kuriame reikalaujama 
mirties nuosprendžio kiekvienam izraeli-
tui, kuris kurstytų tautiečius garbinti kitus 
dievus (žr. Įst 13). Šiuo tekstu nereiškiama 
pretenzija į absoliučią tiesą, o keliama vi-
siškos ištikimybės idėja. Nes, anot Pakar-
toto Įstatymo knygos, kiekvienas žmogus 

T. Dominik Markl, SJ

Ar Biblija tolerantiška,  
ar netolerantiška?
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Izraelyje laisvai apsisprendžia už ištikimy-
bę Dievui ir kartu tampa atsakingas už bū-
simą tautos likimą (žr. Įst 29–30).

Religinė 
tolerancija Biblijoje 

Tarp svetimų Izraelio valdovų yra buvu-
si ir neįprastai tolerantiška imperija – Per-
sija, kuri prieš tai babiloniečių prievarta iš-
tremtus žmones sugrąžino į jų šalis ir leido 
atsistatyti šventyklas, tarp jų – ir judėjams 
šventyklą Jeruzalėje. Atsidėkojant Persijos 
karalių Kyrui, Izaijo knygoje jis vadinamas 
„pateptuoju, mesiju“ (žr. Iz 45, 1). Taip pat 
ir politeizmas galėjo įgauti tolerantišką pa-
vidalą, leisdamas garbinti visus įmanomus 
dievus. Kultūrinis ir religinis susimaišymas 
Aleksandrą Didįjį padarė jo paties grandio-
zinio imperinio projekto įrankiu.

Tačiau ir Biblinis tikėjimas gali pasi-
reikšti kaip tolerantiškas. Pvz., kai sirų ge-
nerolui Naamanui vadovauja pranašas Eli-
ziejus, šis atsiverčia į Izraelio Dievą ir prašo 
atleidimo, kad dėl savo užimamų pareigų 
turi nusilenkti kitam dievui (žr. 2 Kar 5). 
Arba kai Jonos knygoje svetimšaliai jūri-
ninkai ir Ninevės gyventojai, senieji asiriš-
kieji priešai, pristatomi kaip daug maldin-
gesni nei pranašas Jona. Tolerancija labai 
iškeliama, kai Jėzus meldžiasi už tuos, ku-
rie jam vykdo mirties nuosprendį, paskirtą 
iš dalies ir dėl religinių priežasčių.

Ar Biblija tolerantiška, 
ar netolerantiška?

Biblija – tai ne viena knyga, o visa bi-
blioteka, kurioje surinktos bemaž tūkstant-
mečio knygos, tolerancijos ir netoleranci-
jos atžvilgiu pateikiančios labai skirtingą 
požiūrį. Biblija egzistuoja tik kaip įvairių 
tikėjimo bendruomenių biblioteka, su tų 
bendruomenių skirtingų tradicijų bei prak-
tikų interpretacijomis. Savaime Biblija 
nėra nei tolerantiška, nei netolerantiška. 
Kas ja nori piktnaudžiauti netolerantiš-
kiems tikslams, tas suras tam tinkamų teks-
tų. Kas Bibliją skaito kaip krikščionis, tas 
bus dar labiau paskatintas siekti toleranci-
jos, nei ji suvokiama moderniąja prasme – 
jis kviečiamas įsipareigoti dėl kiekvieno 
žmogaus, taip pat ir būti pasirengęs pakelti 
kentėjimus.

Jau bibliniai rašytojai susidūrė su klau-
simais, kurie šiandien, iškilę naujais pavi-
dalais, neduoda ramybės ir mums: kur yra 
tolerancijos ribos? ar, kilus reikalui, turime 
būti pasirengę ir kankinystei? kaip mes ga-
lime užkirsti kelią netolerancijai? 

Biblija negali mums pateikti jokių leng-
vų atsakymų, tačiau ji, teigdama Dievo bu-
vimą pasaulyje, gali padėti apmąstyti šian-
dien kylančius klausimus.

Jesuiten, Nr. 2, 2015 m. birželis 
Iš vokiečių kalbos išvertė 

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Šių metų balandį Briuselyje vyko kon-
ferencija, kurią organizavo JRS (Jesuit 
Refugee Service – Jėzuitų tarnyba pabė-
gėliams) kartu su JECSE (Jesuit Europe-
an Committee for Primary and Secondary 
Education – Jėzuitų pradinio ir vidurinio 
ugdymo Europos komitetas). Į JECSE iš 
kiekvienos šalies yra paskirtas delegatas, ir 
jie (iš viso apie 30) kiekvienais metais su-
sirenka aptarti kurlink eina jėzuitų gimna-
zijos Europoje. JECSE, pradėjusi bendra-
darbiauti su JRS, susidūrė su problemomis, 
kaip integruoti pabėgėlius į visuomenę, ir 
priėjo prie išvados, kad tinkamiausia tai 
daryti per mokyklas. Mokykla yra erdvė, 
kurioje vieni kitus iš arčiausiai gali pažinti 
ir susigyventi. 

Portugalijoje, kur taip pat teko lankytis, 
tai sėkmingai daroma. Šios šalies pavyzdys 
priimtinas ir mums, nes ekonominiu lyg-
meniu esame panašūs, nėra daug besiver-
žiančių ir norinčių šalyje apsigyventi, be to, 

jie turi programą, kaip bendradarbiaujant 
su JRS per mokyklas integruoti visą šeimą 
į savo bendruomenes, į savo šalies kultūrą. 
Tačiau, skirtingai nuo mūsų, portugalai yra 
labai mielaširdingi žmonės ir retai nenori 
priimti atvykėlių. Pvz., kai kas nors prista-
to, kad klasėje atsiras vaikų, kurie turėjo 
palikti savo kraštą, kurie neteko tėvynės, 
ir jūs turėsite būti jų draugai, tai mokinu-
kai vienas per kitą skuba pareikšti: jis bus 
mano draugas, jis bus mano draugas! – iš 
vaikų sklinda geranoriškumas. 

Ir konferencijoje Briuselyje daug buvo 
kalbama apie svetingumą, kaip pabėgė-
liams būtų galima padėti geriau svetimame 
krašte jaustis. Svarbūs yra net kasdieniai 
gestai. Mes kalbame apie pabėgėlių priė-
mimą, bet kai ateina į pokalbį tokia šeima, 
dažnai nė rankos jiems nepaduodame. Pa-
prasčiausi ženklai rodo, kad tarp mūsų vis 
tiek kažkas yra svetima, kažkas nesava. 
Buvo panaudotas ir vaizdinys – ranka, šir-

T. Artūras Sederevičius, SJ

Švietimas 
nėra statiškas

2016 m. pradžioje pasirašyta trišalė sutartis tarp Vilniaus arki-
vyskupijos „Carito“, Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos jėzui-
tų provincijos, siekiant padėti mūsų šalyje prieglobsčio prašantiems 
žmonėms lengviau ir greičiau čia įsikurti. Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
direktorius t. Artūras Sederevičius, SJ, jau kurį laiką domisi, kaip 
vyksta pabėgėlių integracija kitose šalyse, ypač per švietimo sistemą, 
ir kaip šia patirtimi galėtume pasinaudoti mes.

Þmogus kely
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dis, galva: kaip mes ištiesiame ranką, kaip 
širdimi priimame ir kokius planus kuriame, 
kad visi galėtų sugyventi išlaikydami savo 
vertę, primygtinai nedeklaruodami savo 
kraštutinių pažiūrų, neužimdami gynybinių 
pozicijų, bet bandydami išsiaiškinti ir susi-
kalbėti, vieni kitus suprasti. 

Iš svetur atvykę žmonės jaučia, kad 
ateina į kitokią kultūrą ir kad joje yra bar-
jeras. Tuo labiau, jeigu neįmanoma susi-
kalbėti kokia nors bendra kalba. Pvz., Lie-
tuvoje arabiškai mokančių beveik nėra, tad 
jie turi mokytis mūsų kalbos ir tada kyla 
klausimas, kaip tai daryti. Gal ne pusme-
čio, o metų ar dvejų svetimšaliui reikės, 
kad pramoktų mūsų kalbos. Žinoma, jeigu 
atvyksta žmogus, neturintis tikslo čia įsi-
kurti, o planuojantis išvykti kitur, tai ir mo-
tyvacijos kalbos mokytis nėra. Tačiau jeigu 
aš čia jaučiu svetingumą, saugumą, tuomet 
pradedu ir kalbos mokytis, kad galėčiau 
bendrauti, bendradarbiauti su ta aplinka, 
kurioje esu. Pvz., kai kurie senosios kartos 
lietuviai imigrantai JAV irgi prastai moka 
angliškai ir gyvendami siaurame rate kaž-

kaip išsiverčia, bet norėdami įsilieti į pla-
tesnę visuomenę turi daugiau žingsnių 
padaryti. Ir kalbos mokymasis tampa aktu-
alesnis.

Kitas dalykas yra kultūriniai ypatumai. 
Iš esmės pabėgėliai iš Rytų turi nuostatą, 
kad jie atvyksta su sena kultūra ir išsaugo-
tomis vertybėmis į bekultūrę Europą, kuri 
visas vertybes išnaikino ir gyvena destruk-
cijoje. Jie įsitikinę, kad čia yra tarsi tuščias 
kultūrinis laukas, kurį reikia kaip nors „ap-
gyvendinti“. Tuomet atsiranda sankirta – jie 
nori savo vertybes diegti ir puoselėti, o mes 
teigiame, kad turime savąsias, tačiau kai 
pradedame kalbėtis, kokios tos mūsų verty-
bės, pamatome, kad Europa tik afišuojasi, 
o iš tiesų vertybių nebeturi. Jeigu krikščio-
nybė atmetama, tuomet vertybė esu aš pats 
sau ir noriu, kad kiti man tik netrukdytų.

Mums, švietimo atstovams, pagrindi-
niai klausimai yra, kaip rengti programas 
ir kaip parengti mokytojus dirbti su pabė-
gėlių vaikais, kaip dirbti su visa šeima, ku-
rios vaikai ateina į mūsų mokyklas. Kaip 
juos supažindinti su tuo, ką mes turime, ir 

Þmogus kely



26

Þmogus kely

išgirsti, ką jie atsineša. Airijos jėzuitai turi 
įdomią šešių savaičių programą. Jie paren-
ka keletą mokytojų ir, bendradarbiaudami 
su JRS, siunčia į Afriką, kad pamatytų te-
nykštę kultūrą ir grįžę taptų tuo branduoliu, 
kuris jau gali plėsti ratą tų, kurie suvokia, 
kad pasaulis yra labai įvairus. Nes kai užsi-
būname savo rate, kartais ima atrodyti, kad 
visame pasaulyje yra taip, kaip pas mus. Iš 
praktinės patirties per tas kelias savaites Af-
rikoje mokytojai pamato, kaip gyvena, kaip 
mokosi, ko siekia tenykščiai vaikai ir grį-
žę pradeda praktiškai mąstyti, kaip priimti 
tuos žmones savo kultūroje, savo aplinkoje. 
Tai viena iš programų. Kiekvienas kraštas 
jas stengiasi susikurti savaip. 

Pvz., olandai pasakojo apie savo in-
tegracijos patirtį. Paprasčiausias dalykas: 
atsitikus kokiam nors įvykiui, mokykloje 
uždegama žvakė. Tas įvykis gali būti svar-
bus tiek jų miesteliui, tiek valstybei, tiek 
atvykusiems žmonėms. Tuo parodoma, 
kad tai, kas svarbu atvykusiems, svarbu ir 
juos priimantiems. Taip puoselėjamas tam 
tikros priklausomybės pojūtis, nes žmonės, 
priversti palikti savo namus, vis tiek ieško, 
kam jie priklauso. Tad svarbu padėti pajus-
ti, kad jie priklauso bendruomenei, į kurią 
atvyko, vietovei, kurioje apsistojo, ir čia 
gali jaustis saugūs.

Olandijoje jėzuitų gimnazijose jau yra 
nemažai musulmonų. Dėl akademinių da-
lykų problemų daug nėra, bet jiems kyla 
klausimas dėl integracijos, nes jėzuitų prin-
cipas – ar tu musulmonas, ar krikščionis, ar 
kitokio tikėjimo, – kad savo tikėjime stiprė-
tum ir per savo tikėjimo patirtį save atpa-
žintum. Jėzuitų mokyklų tikslas nėra visus 
paversti krikščionimis, bet kad kiekvieno 
kultūrinis ir religinis gyvenimas taptų gy-
vesnis, kad moksleiviai praktiškai remtųsi 
vertybėmis, kurias jų religija išpažįsta. Bet 
tuomet kyla klausimas, kaip jie savo tikėji-
mo pagrindus formuoja. Dauguma tai daro 
per šeimą, tikėjimo vertybes diegia tėvai, 
bet ar tuomet šeima netampa uždara ben-

druomene? O norint to išvengti, ar jėzuitų 
mokyklose turėtų būti dėstomi islamo reli-
gijos pagrindai?..  Atsakymo dar neturime. 

Antra vertus, švietimas nėra statiškas. 
Pasikeitus aplinkai, mokykla taip pat turi 
prie jos prisiderinti. Mokiniams svarbu 
tai, kas aktualu ir veiksminga šiandien, ko 
šiandien mokykla gali išmokyti, o ne tai, 
kas joje buvo aktualu prieš 20 metų. Jei-
gu tampame kraštu, integruojančiu kitokių 
kultūrų žmones, vadinasi, ir patys turime 
pradėti domėtis ta kultūra, mokytis, kaip su 
ja bendrauti. Tačiau atpažįstame, kad šalia 
atsiradus visai kitokiam žmogui, mes neno-
rime keistis. Nežinau, kaip susidarė tokia 
keista nuostata, kad Lietuva tebūnie nors ir 
tuščia, tačiau Lietuva – tik lietuviams. Tuoj 
gyvensime kaip senais gerais laikais tarp 
miškų, nes viskas bus apžėlę apaugę... Ar 
mes norime taip gyventi? Iš kur apskritai 
kyla mūsų pyktis, atšiaurumas kitiems ir 
kitokiems žmonėms? Gal mes po soviet-
mečio tebesame susirūpinę, kaip išlaikyti 
lietuvybę ir tai tampa tarsi šalia egzistuo-
jančiu reiškiniu, kurį stengiamės išsaugoti, 
bet jis nėra mūsų vidinis vertybinis pagrin-
das. Nes jeigu aš esu lietuvis, turėčiau būti 
ir svetingas, ir kitą priimantis, atjaučiantis, 
bet kasdienybėje tai retai tapatinama su 
lietuviškumu. Jei būtume atviresni priimti 
kitą, kitokį, suprastume, kad, jam įsikultū-
rinus, tai duos ekonominę naudą visiems. 
Bet jeigu gyvename manydami, kad kito 
atvykimas mus tarsi apvagia, reikės daug 
pastangų tokiam požiūriui pakeisti.

Vilniaus jėzuitų gimnazija yra įsiparei-
gojusi teikti pagalbą „Caritui“, priimdama į 
mokyklą pabėgėlių vaikus. Kaip realiai tai 
galėtų vykti, kol kas nežinome, remtumės 
kitų jėzuitų gimnazijų patirtimi. Be to, turė-
tume įvertinti kiekvieną konkrečią situaciją 
atskirai. Jeigu vaikai pajėgtų pas mus mo-
kytis – gerai, jeigu ne – mokytojai ar gim-
nazijos darbuotojai kaip nors kitaip turėtų 
pagelbėti jiems integruotis.

Parengė Jūratė Grabytė 
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Buvo 1977-ieji... Lietuvių jėzuitų Jau-
nimo centro direktorius, ką tik universitete 
lankęs laiko vadybos seminarą, ruošia darbų 
ir įsipareigojimų lentelę. Telefono skambu-
čių kasdien – 22, laiškų – 14; anksti šešta-
dienį kabinetuose bei salėse šildymą įjungti 
18-oje vietų, vasarą užuolaidų skalbti – 56... 
Jaunimo centre lankytojų kasmet – 100 
tūkstančių, bent kartą per metus renginius 
organizuojančių draugijų ir sambūrių – 104, 
lituanistinių mokyklų – 3, muziejų bei ar-
chyvų – 6 (pasaulio lietuvių, nuotraukų, 
dailės, laisvės kovų, medicinos archyvai), 
M. K. Čiurlionio meno galerijoje parodų 
kasmet – 12, kavinėje – meno, literatūros ir 
kiti visuomeniniai renginiai kiekvieną penk-
tadienio vakarą, kaip ir kavutė ar pietūs po 
pamaldų jėzuitų koplyčioje.

Po Antrojo pasaulinio karo Čikagoje 
prie lietuvių, vis gausėjančių nuo 1870 m., 
prisidėjo apie 10 tūkst. pabėgėlių „dipukų“. 
Didmiestyje jie rado 14 lietuviškų parapijų 
ir plačią veiklą jose. 1948 m. Jėzaus Drau-

gijos vyresniojo pavedimu Vakaruose studi-
javę ir ten už geležinės uždangos likę jėzui- 
tai irgi būrėsi tuometinėje lietuvių išeivijos 
sostinėje Čikagoje. Jie du kartus kraustėsi 
į erdvesnius namus ir buvo aišku, kad rei-
kės didesnių bei tinkamos koplyčios. Dar 
labiau rūpintasi, kad būtų vietos vaikus bei 
jaunimą lietuviškai auklėti. 

T. Bronius Krištanavičius vadovavo as- 
menų ir lėšų vajui. 1956 m. liepos 29 d. 
prakasta žemė, 1957 m. spalio 6 d. jau vyko 
Jaunimo centro atidarymas. 90 proc. para-
mos suaukojo „senieji“ XIX–XX a. sandūros 
lietuviai, su kuriais ryšį palaikė ir kuriems 
per visas JAV valstijas patarnavo iš Lietu-
vos atsiųsti t. Jonas Bružikas (1931–1937) 
ir t. Jonas Kidykas (nuo 1937) – vienintelis 
ten dirbęs karo metu ir pirmasis lietuvių jė-
zuitų vyresnysis Čikagoje. Kadangi pastate 
vietos nebeužteko, 1967 m. spalio 15 d. iš-
kasta žemė priestatui, 1972 m. rugsėjo 10 d. 
pašventinti keturi aukštai (dėl ribotų išteklių 
vietoj numatytų šešių). Šį kartą lėšas lygio-

T. Antanas Saulaitis, SJ

Namai jaunimui ant uolos
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mis dalimis aukojo senieji ir pokario lietu-
viai emigrantai, tarp jų ir 24 Kauno jėzuitų 
gimnazijos auklėtiniai. T. Vaclovas Gutaus-
kas nudėvėjo 18 automobilių, tiek pat metų 
važinėdamas po JAV lankyti geradarių.

1977 m. praplėsta jaukiausia Jaunimo 
centro vieta – kavinė. Ryškiausias centro 
išorės akcentas – iš plytų sudėtas M. K. 
Čiurlionio paveikslo fragmentas su Vyti-
mi, suprojektuotas architekto Jono Mulo-
ko – atstačiusio ir Didžiojo Lietuvos Ku-
nigaikščio karūną Vilniaus šv. Kazimiero 
bažnyčios kupole nacių okupacijos laikais, 
o jėzuitų koplyčios priekyje – 1569 m. spa-
lį į Vilnių atvykusius jėzuitus primenantis 
reljefas. Kiemelyje – laisvės kovų pamink-
las ir keli lietuviški kryžiai.

Jaunimo centras – įvairiausios lietuviš-
kos veiklos židinys, vadintas ir švyturiu. 
Čia vyko pirmasis Pasaulio lietuvių jauni-
mo kongresas, nuo 1966 m. veikė ir II Pa-
saulio lietuvių jaunimo kongreso būstinė, 
vyko daug teatro festivalių, mokslo ir kūry-
bos simpoziumų, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimų, koncertų bei šei-
myninių švenčių – vestuvių, krikštynų. Jė-
zuitai mokytojavo, kapelionavo jaunimo ir 
kitose draugijose, vedė rekolekcijas (atmin-
tiniausios – t. Jono Kubiliaus akademikams 
skautams Didžiąją savaitę). Iš jėzuitų namų 
iki 2000 m. sklido žurnalas „Laiškai lietu-
viams“. Įrengtas kambarėlis 
tiesiai iš lauko išpažinties at-
einantiems kunigams. Jėzuitų 
koplyčioje – sekmadienio ir 
kasdienės Mišios, namuo-
se – iki provincijos atkūrimo 
Lietuvoje užsienyje dirbančių 
lietuvių jėzuitų centras. Šv. 
Kazimiero kapinių jėzuitų 
sklype – aštuoniolika jėzuitų 
kapų.

Jaunimo centro direkto-
riai: tėvai Kazimieras Pečkys 
(1956–1957), Jonas Kubilius 
(1957–1967), Jonas Raibu-

žis (1967–1968), Jonas Borevičius (1968–
1972), Gediminas Kijauskas (1972–1974), 
Algimantas Kezys (1974–1977), Antanas 
Saulaitis (1977–1980). Nuo 1980 m. cen-
trui vadovauja pasauliečiai – Jaunimo cen-
tro taryba ir valdyba.

Keitėsi lietuvių gyvenamos vietos, jie 
nuolatos kraustėsi link Čikagos pietvaka-
rių, 1985 m. jau 95 proc. šeštadieninių mo-
kyklų mokinių bei skautų (-čių) atvykdavo 
iš priemiesčių. Emigravusieji iš atgimstan-
čios Lietuvos iš karto kūrėsi už miesto. Nuo 
1984 m. jėzuitai jau patarnavo Mišioms 
Lemonte, 40 kilometrų nuo Jaunimo cen-
tro. Kiti talkino apylinkės ir tolimesnėse 
lietuvių parapijose. 1989 m. arkivyskupija 
įsteigė Pal. Jurgio Matulaičio misiją Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte.

1982 m. įkurtas Lituanistikos studijų ir 
tyrimų centras palengva perėmė Jaunimo 
centre sukauptus archyvus ir muziejus. Nuo 
Atgimimo mokslininkai iš Lietuvos, ap-
sistodami jėzuitų pagalbiniame namelyje, 
rengė įvairius mokslinius veikalus iš Jau-
nimo centre sukauptos medžiagos. Iki šiol 
čia tvirtai laikosi Čikagos lituanistinė mo-
kykla. Jėzuitai Jaunimo centre tęsė sielo-
vadą ir tiesioginę veiklą iki 2015 m., dabar 
centras, kurio veiklos 60-metį minime, –  
Pal. J. Matulaičio misijos direktoriaus  
t. Algio Baniulio globoje.

Žemę centro statybai prakasa generolas P. Plechavičius. 1954 m.
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Kaip atsirado Baltijos jėzuitų 
plėtros projektas?

Pradžioje buvo viltis. Viltis, kad, at-
gimus Lietuvai, atgims ir žmonių dorovė 
bei tikėjimas, o pažangus jaunosios kartos 
ugdymas užtikrins jų pačių ir visos šalies 
tolesnę gerovę. Norint įkūnyti šią viltį, lau-
kė milžiniškų pastangų reikalaujantis dar-
bas. 1996 m. Čikagos jėzuitų provincija, 
atsiliepdama į Draugijos generolo raginimą 
atgaivinti jėzuitų veiklos židinius buvusio-
je Sovietų Sąjungoje, nusprendė pagelbėti 
lietuviams jėzuitams, su kuriais juos sie-
jo ilgamečiai draugystės ryšiai. Draugija 
ypač rūpinosi jėzuitų gimnazijų Vilniuje ir 
Kaune, kurių istorija siekia XVI–XVII a., 
atstatymu. Tam tikslui amerikiečių jėzuitų 
siūlymu ir lėšomis Čikagoje buvo įsteigtas 
Baltijos jėzuitų plėtros projektas. Užsibrėž-
ti siekiai buvo dideli – mokyklas atstatyti, 
jas išlaikyti, plėsti ir suteikti gimnazistams 
šiuolaikinį išsilavinimą. Tikėtis paramos 
iš ką tik atgimusios trapios Lietuvos vals-
tybės buvo sunku ir nepriimtina, tad tėvai 
jėzuitai kreipėsi pagalbos į lietuvius JAV ir 
Kanadoje. Projektas nuo pat pradžios nuo-
sekliai telkė bendraminčius, kurie pritarė ir 
visapusiškai rėmė jo misiją – per pažangų 
katalikišką švietimą Lietuvoje ugdyti jauni-
mo savimonę ir orumą, brandinti tikėjimą 
ir skiepyti supratimą apie tikrą pilietinę vi-
suomenę, pagrįstą pagalba artimui.

Projekto širdis – geradariai
Geradary, labdary – taip gražiai lietuviš-

kai kreipiamės į tuos, kurie iš žmogiškųjų 
paskatų dalijasi savo turtu su stokojančiais 
žmonėmis. Dalijasi ne vien materialinėmis 
vertybėmis, bet aukoja ir savo talentus, ži-
nias, laiką dėl aukštesnių tikslų, kartais ir 
neapčiuopiamų, pvz., dėl tėvynės gerovės 
ar jaunimo švietimo. Ne vien Baltijos jėzui-
tų plėtros projekto siekiams, bet ir dauge-
liui puikių lietuviškų labdaros organizacijų 
JAV ir Kanadoje šie žmonės yra patvarus 
ramstis ir ištikimi draugai. Kas jie? Tai ir 
močiutė, aukojanti dolerį, sutaupytą iš savo 
menkos pensijos, ir gausios šeimos, rodan-
čios geradarystės pavyzdį savo vaikams ir 
vaikaičiams, ir iškilūs savo darbo žinovai, 
jau pasiekę profesijos viršūnes, bet nepa-
miršę tų, kuriems labiausiai reikia paramos 

Daina Paulauskienė

Baltijos jėzuitų 
plėtros projektas

Tarybos pasitarime 2002 m. Iš kairės dr. Mindaugas 
Vygantas, Projekto direktorius Tadas Kulbis, Gytis 
Petkus ir t. Edward Schmidt, SJ.
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ir užuojautos. Visus juos vienija dosnumas 
ir gilus labdarystės prasmės suvokimas, ku-
ris Lietuvoje buvo sąmoningai sunaikintas 
sovietų okupantų, bet šiandien jau vėl at-
gimsta ir stiprėja. Tie JAV lietuviai, kurie 
gimė nepriklausomoje Lietuvoje, bet buvo 
priversti ją palikti, atsivežė tvirtas labda-
rybės tradicijas, įskiepytas savo tėvų ir se-
nelių, ir kaip paveldą jas perduoda jaunes-
nėms kartoms. Jų aukomis išeivijoje buvo 
ir yra statomos bei išlaikomos bažnyčios, 
mokyklos ir lietuvybės centrai, o tėvynei 
atgavus nepriklausomybę, jų dosnios širdys 
atsisuko į Lietuvą. Baltijos jėzuitų plėtros 
projekto bendradarbiai džiaugiasi liudyda-
mi ypatingą geradarių paramą jėzuitiškam 
švietimui Vilniuje ir Kaune. 

Sunku būtų išvardyti, kiek darbų nu-
veikta rėmėjų aukomis, nes per 20 metų 
buvo ne tik atstatyti, atnaujinti ir išplėsti 
gimnazijų pastatai, pastatyta nauja sporto 
salė Vilniuje, didžiulis trijų aukštų mokyk- 
los priestatas Kaune, bet ir šiuolaikiš-

kai įrengtos kompiuterių, gamtos mokslų 
bei meno klasės, finansuojama užklasinė 
veikla, dvasinis ugdymas, mokytojų to-
bulinimosi programos, pažangių metodų 
diegimas ir dar nesuskaičiuojama daugy-
bė svarbių projektų, be kurių neįsivaiz-
duojamas šiuolaikinis švietimas. Projekto 
bendradarbiai ir mokyklų bendruomenės 
didžiai dėkingos ir tiems rėmėjams, kurie 
skiria stipendijas alumnams ir mokiniams 
iš nepasiturinčių šeimų, taip padėdami 
jiems siekti mokslo ir dalyvauti gimnazijų 
veikloje lygiai su kitais. Geradariai rodo 
gyvą ir sektiną pavyzdį ne tik savo šeimos 
nariams, bet ir gimnazistams, mokyklų 
bendruomenėms bei kiekvienam iš mūsų, 
kurį paliečia savo gražiais darbais.

Projekto protas ir rankos –  
bendradarbiai ir savanoriai
Čikagoje įsteigus Baltijos jėzuitų plėt- 

ros projektą, buvo pasamdytas Projekto 

Dr. Mindaugas Vygantas dėkoja 
prof. Vivai Bartkutei 
už sėkmingą vadovavimą tarybai. 2009 m. 

Jėzuitų provincijos 400 metų 
parodos atidaryme St. Ignatius 
College Prep Čikagoje 2008 m. 
Iš kairės: tarybos nariai dr. Gailė 
Černiauskaitė, dr. Vytas Saulis 
(dabartinis pirmininkas), prof. Viva 
Bartkutė (tuometinė pirmininkė), 
dr. Mindaugas Vygantas su žmona 
dr. Auste ir ilgametis gimnazijų 
rėmėjas Vincas Lukas.
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vadovas Tadas Kulbis, ištikimai darbavęsis 
iki 2007 metų. Padedant t. Antanui Saulai-
čiui, jis būrė bendraminčius visose valstijo-
se ir kvietė juos įsitraukti į Projekto tarybos 
veiklą. Taryba kuria planus ateičiai ir pade-
da juos įgyvendinti, pataria Lietuvos ir Lat-
vijos jėzuitų provincijai renkant lėšas bei 
skleidžia žinią apie jėzuitų darbus. 1997 m. 
amerikietis advokatas Patrickas Headas, 
jėzuitų Džordžtauno universiteto alumnas, 
sutiko būti pirmuoju Projekto tarybos pir-
mininku. Jo apsisprendimą nulėmė susiža-
vėjimas Lietuvos siekiu būti laisvai ir jos 
pasirinktas kelias į demokratiją.

Taryba ir pradžioje, ir dabar aktyviai re-
mia Projekto misiją savo idėjomis ir konk-
rečiomis veiklomis, telkia amerikiečius ir 
Amerikos lietuvius – dvasininkus, įvairių 
sričių profesionalus pasauliečius, jėzuitų 
švietimo auklėtinius, tai darydami sava-
noriškais pagrindais, be atlygio. Ilgametis 
tarybos narys t. Leo Kleinas, SJ, dažnai pri-
simena savo pirmąją kelionę į Lietuvą, kai 
jis atsiliepė į kvietimą dėstyti teologiją ir 
padėti tikintiesiems atsinaujinti po Vatikano 
II susirinkimo. Naujausias narys – prieš me-
tus į Tarybos darbą įsitraukęs t. Lukas La-
niauskas, SJ, taip aiškina savo pasirinkimą: 
„Tikiu, kad Baltijos jėzuitų plėtros projektas 
savo pastangomis prisideda prie pažangių 

ateities Lietuvos vadovų ugdymo. Dažnai 
keliaudamas į Lietuvą, aš turėjau galimy-
bę pats pamatyti, koks milžiniškas darbas 
geradarių aukomis yra nuveiktas per Pro-
jektą, tiek padedant gimnazijų plėtrai, tiek 
tiesiogiai ugdant jaunimą. Jėzuitų mokyklų 
svarbiausias tikslas – skleisti Gerąją Nau-
jieną per jaunimą, kuris mokomas gyventi 
dėl kitų, dėl savo artimo. Projektas padeda 
šį tikslą sėkmingai įgyvendinti.“ 

Šiuo metu šešiolikos asmenų tarybai 
vadovauja dr. Vytas Saulis. Plėtros projekto 
raštinėje, įsikūrusioje Ateitininkų namuose 
Lemonte, organizacinius bei einamuosius 
reikalus prižiūri projekto raštinės darbuo-
toja. Taryba glaudžiai bendradarbiauja su 
jėzuitais Lietuvoje ir JAV, palaiko nuolati-
nius ryšius su provincijos Plėtros tarnybos 
direktoriumi Gražvydu Bareišiu bei plėtros 
darbuotojais gimnazijose Vilniuje ir Kaune. 
Tarybos narius vienija gilus įsitikinimas 
misijos prasme ir ryžtas aktyviai padėti įgy-
vendinti gimnazijų siekius.

Tik maža dalis jėzuitų misijos rėmėjų 
dalyvauja Projekto tarybos veikloje – kiti 
daro nuostabius darbus savo aplinkoje, 
vengdami viešumo. Tarybos nariai ir tėvai 
jėzuitai didžiai vertina kiekvieną tylųjį bend- 
radarbį – jų rodoma gera valia yra neįkai-
nojama ir svarbi bendram tikslui pasiekti. 

Þmogus kely

Tarybos nariai Jonas Daugirdas ir 
MaryAnn Stanaitis

Iš kairės: Baltijos jėzuitų plėtros tarybos 
pirmininkas dr. Vytas Saulis, t. Gintaras Vitkus, 
t. Algis Baniulis
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Henris J. M. Nouwenas knygoje „The 
Spirituality of Fund-raising“ (2004) rašo: 
„Lėšų telkimas (fund-raising) kaip tarnystė 
reiškia, kad mes kviečiame žmones naujai 
pažvelgti į savo turtą. Pasiūlydami dvasinį 
požiūrį, siekiame, kad jiems būtų naudinga 
dalytis savo turtu su mumis. Tačiau jeigu jų 
dovana naudinga tik tiems, kurie ją gauna, 
tuomet lėšų telkimas nėra tarnystė dvasiniu 
požiūriu. Evangelija apie lėšų telkimą sako: 
„Aš paimsiu tavo pinigus ir investuosiu 
juos į savo viziją tik tuo atveju, jei tai pri-
imtina tavo dvasinėje kelionėje, tik tuomet, 
jei tai gera tavo dvasinei sveikatai.“ Kitaip 
tariant, mes kviečiame juos patirti atsiverti-
mą: „Jūs tapsite visokeriopai pasiturintys ir 
galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už 
ką dėkoti Dievui“ (2 Kor 9, 11).

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos 
Plėtros tarnyba kartu su Baltijos jėzuitų 
plėtros projektu ir gimnazijų plėtros sky-
rių darbuotojais yra viena bendra tarnystė. 
Tarnystė, į kurią pasauliečiai pakviesti jė-
zuitų ir Visuotinės Bažnyčios misijai. 

Plėtros bendradarbių 
stažuotė Čikagoje

Puikus to pavyzdys – 2016 m. pavasarį 
surengta plėtros bendradarbių stažuotė Či-
kagos jėzuitų mokykloje St. Ignatius Col-
lege Prep. Stažuotės tikslas buvo pasisemti 
patirties buriant mokyklų bendruomenes, 
o ypač stiprinti mokyklų ryšį su jas baigu-
siais mokiniais – alumnais.

Lėšų telkimas 
kaip tarnystė

Gražvydas BareišisProjekto siela – 
jėzuitų įžvalgos

Baltijos jėzuitų plėtros projektas buvo 
įkurtas tikslingai – visokeriopai remti lietu-
vių jėzuitų švietimo misiją. Kaip pradžioje, 
taip ir šiandien šis tikslas yra neatsiejamas 
nuo Draugijos iškeltų uždavinių ir ateities 
įžvalgų. Jėzuitų ryžtas ugdyti jaunimą, 
nepaisant sunkumų ir kliūčių, uždega ir  
projekto bendradarbių širdis didesniems 
darbams.

Plėtros projekto šūkis „Tradicijos kuria 
ateitį“ ragina mus atsigręžti atgal, įvertinti, 
kokiu keliu ėjo ir ką pasiekė mūsų pirmta-
kai, iš jų pasimokyti. Netolimoje praeityje 
jėzuitų vizija iš griuvėsių sukurti privačias 
katalikiškas aukšto akademinio lygio mo-
kyklas tuo metu daugeliui atrodė neįgyven-
dinama, gal net juokinga. Tačiau tie, kas ja 
tikėjo taip pat stipriai, kaip patys lietuviai 
jėzuitai, tie, kas rėmė šias pastangas per 
Plėtros projektą ar kitais keliais, šiandien 
gali didžiuotis įspūdingais dviejų pirmau-
jančių jėzuitų gimnazijų mokytojų, moki-
nių ir alumnų laimėjimais. O tėvai jėzuitai 
ir toliau kuria vėl daug kam neįgyvendina-
mai atrodančias vizijas, mokyklų plėtros 
planus, priimdami naujus iššūkius dėl jau-
nimo ir visos Lietuvos gerovės ir švieses-
nės ateities. Jų užmojai įkvepia ir Baltijos 
jėzuitų plėtros projekto narius tęsti darbą.

Todėl šiandien, dėkingai garsindami su 
geradarių dosnia pagalba nuveiktus milži-
niškus darbus, nuoširdžiai dėkojame ir pra-
šome tolesnės jūsų draugystės ir paramos 
ateityje.

Visus, norinčius gauti daugiau infor-
macijos ar prisidėti prie prasmingų planų 
įgyvendinimo asmenine auka, maloniai 
prašome rašyti adresu: 

Baltic Jesuit Advancement Project
1380 Castlewood Dr. 

Lemont, IL 60439, USA
Paaukota suma išskaitoma

iš JAV apmokestinamų pajamų. 
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Jėzuitų mokykloje Čikagoje praleido-
me daug valandų, nuoširdžiai bendrauda-
mi su didelę patirtį telkiant lėšas turinčia 
šios mokyklos plėtros skyriaus komanda. 
Sužinojome puikių lėšų telkimo praktinių 
priemonių, kurios tinka ir yra pradedamos 
taikyti mūsų mokyklose, pvz., vyresniųjų 
klasių mokinių supažindinimas su alumnų 
organizacijomis, bendros gairės organizuo-
jant alumnų laidų susitikimus, tėvų pasi-
žadėjimas remti mokyklą, bendros rėmėjų 
politikos sukūrimas ir kt. Taip pat sutarėme 
dėl partnerystės prašant JAV valstybinės 
paramos Daugiafunkcio centro statybai 
Kaune. 

Vis dėlto esminis dalykas, kurį supra-
tome, yra tai, kad visus plėtros bendradar-
bius JAV ir Lietuvoje vienija jėzuitų misi-
ja, kuria tikime ir kurią drauge su jėzuitais 
vykdome. Tikime, kad jėzuitų mokyklas 
baigę jaunuoliai yra jautresni aplinkai ir 
žmonėms, tikime, kad šv. Ignaco dvasin-
gumas visapusiškai auklėja žmogų, at-
skleidžia jo talentus ir parengia gyvenimo 
iššūkiams. Tikime ir tuo, kad aukšti aka-
deminiai tikslai keliami mokiniams dėl to, 
kad suaugę jie taptų sumaniais ir išmin-

tingais tėvais, profesionalais, lyderiais, 
visuomenės veikėjais. 

Vykdome šią misiją, kviesdami prie jos 
prisidėti geradarius. Įvairiais būdais siekia-
me atskleisti misijos prasmę kiekvienam 
rėmėjui, kad jis pajustų galįs būti misijos 
dalimi. Tai tampa to žmogaus tarnyste. 

Bendri tikslai Europoje
Apie lėšų telkimo tarnystės reikšmę 

Jėzaus Draugijoje taip pat buvo kalbama 
Europos ir Artimųjų Rytų jėzuitų provin-
cijų plėtros direktorių susitikime 2016 m. 
gegužę Romoje. Šis susitikimas, kurį su-
rengė Jėzuitų generalinė kurija ir Europos 
provincijolų konferencija, buvo skirtas už-
megzti ryšiams su regiono plėtros tarnybų 
bendradarbiais ir pasidalyti gerąja patirti-
mi. Tai pirmas toks plėtros tarnybų vadovų 
susitikimas regione. 

Žurnalo „Laiškai bičiuliams“ 26-ame 
numeryje (2014 m. ruduo-žiema) minėjau, 
kad 2007 m. jėzuitai pradėjo įgyvendinti 
Flagmano projektą, steigdami Plėtros tar-
nybas provincijose. Įsteigus kelias tokias 
naujas tarnybas Europoje, taip pat ir mūsų 

Plėtros bendradarbiai St. Ignatius College Prep Čikagoje. Iš kairės: Edita Zarembienė (Kauno jėzuitų gim-
nazija), Daina Paulauskienė (Baltijos jėzuitų plėtros projektas), t. Michael Caruso, SJ (St. Ignatius mokyklos 
direktorius), Goda Sungailaitė (Vilniaus jėzuitų gimnazija), John Chandler (St. Ignatius mokyklos plėtros 
skyriaus vadovas), Gražvydas Bareišis (Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos Plėtros tarnybos direktorius)
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provincijoje, atsirado poreikis bendradar-
biauti, dalytis patirtimi, aptarti iššūkius ir 
formuluoti bendrus šios tarnystės tikslus 
regione.

Susitikime dalyvavo Slovėnijos, Slo-
vakijos, Libano, Belgijos, Olandijos, Ru-
munijos, Lenkijos, Ispanijos, Sirijos, Por-
tugalijos, Lietuvos, Anglijos, Vengrijos, 
Vokietijos atstovai, jėzuitai ir pasauliečiai, 
Plėtros tarnybų darbuotojai. Pranešimus 
skaitė svarbūs Romos kurijos pareigūnai, 
jėzuitai, Paramos fondo atstovas, kiekvie-
nas dalyvis pristatė savo provinciją ir Plėt-
ros tarnybos užduotis. Buvo aptariama, 
kodėl, pvz., žmonės aukoja, kaip tinkamai 
informuoti geradarius ir skaidriai naudoti 
aukas, kaip tinkamai elgtis, ko nereikėtų 
daryti bendraujant su rėmėjais ir pan. Ypač 
džiugina tai, jog pavyko sutarti dėl kas-
metinių susitikimų ateityje. Sutarta ir dėl 
bendrų prioritetų, kuriuos Plėtros tarnybos 
sieks įgyvendinti savo šalyse ir toliau drau-
ge diskutuos šiame forume. 

Ši bendrystė jaudino tuo, kad pavyko 
susipažinti su Europos regiono kolegomis, 
jaustis lygiaverčiu partneriu, ir sutikti dar 
daugiau bendradarbių, įsitraukusių į tą pa-
čią misiją. 

Lietuvos jėzuitų strategija 
2017–2023 metams

Apsvarstę savo misiją Lietuvoje ir pla-
nuodami ateities darbus, jėzuitai parengė 
dokumentą „Lietuvos jėzuitų provincijos 
visuomenės dialogo stiprinimo strategija 
2017–2023 metams“. Jos įžangoje t. Ginta-
ras Vitkus, SJ, rašo: „Šio dokumento tiks-
las – supažindinti, kokių konkrečių tikslų 
jėzuitai siekia ir kokius darbus yra pasiryžę 
nuveikti 2017–2023 metais, prisidėdami 
prie svarbiausių šiuolaikinės visuomenės 
iššūkių sprendimo ir padėdami įgyvendinti 
Lietuvos siekį tapti gerovės valstybe.“ 

Strategijoje numatytas ir jėzuitų veik-
los Lietuvoje 450 metų jubiliejaus, kuris 
bus minimas 2019–2020 metais, renginių 
planas. Taip pat įvardyti ir prioritetiniai 
mokyklų plėtros projektai: Vilniaus gim-
nazijos bibliotekos ir Kauno gimnazijos 
Daugiafunkcio mokslo ir sporto centro sta-
tyba, Šiaulių jėzuitų mokyklos pastato re-
novavimas. Taip pat ketinama įkurti igna-
ciškojo jaunimo centrus Kaune ir Vilniuje, 
kurie pasitarnautų 18–30 m. jaunimui ir 
padėtų įgyvendinti sparčiai besiplečiančios  
MAGIS programos tikslus.

Apie jėzuitų darbus ir planus daugiau sužinoti galima tel. (8~5) 212 17 15, 
mob. +370 686 23947, el. p. grazvydas.bareisis@live.com

Europos ir Artimųjų Rytų jėzuitų plėtros tarnybų vadovų susitikimas Romoje 2016 m. gegužės mėn.



35

Tikëjimas ir gyvenimas

Šiaulių jėzuitų mokykla – pirmoji kata-
likiška nevalstybinė mokykla Šiaulių mies-
te ir Šiaulių vyskupijoje. Jėzuitų provinci-
jos sprendimas įsteigti tokią mokyklą – tai 
šimtametės istorijos pratęsimas, siekiant 
ugdyti bendruomenę, gebančią puoselėti 
tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą. Tai 
siekis mokymą(si) pagrįsti bendra ugdymo 
fi losofi ja. Šiauliečiai tai gavo dovanai. O 
mes, Šiaulių jėzuitų mokyklos bendruome-
nė, apsisprendusi šią dovaną priimti, esame 
Gerosios Naujienos nešėjai bei perduotos 
tradicijos puoselėtojai. Taigi, turime pa-
reigą ignaciškąja dvasia ugdyti pačius ma-
žiausius – priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikus.

Kadangi kuriame aplinką vaikams, 
nepamiršdami pamatinių, šimtmečiais pa-
tvirtintų jėzuitiškos pedagogikos diegiamų 
vertybių, ateinant į bendruomenę svarbu, 
kad ir mokytojas, ir vaikas, ir jo šeima 
įvertintų bei priimtų tris pagrindines Jėzui-
tų mokyklos ugdymo sąlygas: kokybiškas 
ugdymas – tai būtinas profesionalumas 
mokytojui ir galimybė vaikui; dėmesin-
gumas asmenybei – tai pasiryžimas kurti 
bendruomenę, kurioje kiekvienas esame 
laisvas, bet žinome ir šalia esančio laisvės 
ribas; visuminis pasaulio suvokimas – tai 
kvietimas smalsauti ir tyrinėti ieškant Die-
vo mūsų kasdienoje, anot šv. Ignaco, – vi-
suose dalykuose. 

Šiuo metu nuolat tobulinamos ir įgy-
vendinamos vertybių ugdymo, užsienio 
kalbų pažinimo, socialinės brandos, es-
tetinės ir sceninės kultūros programos. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas į vaiko fi -
zinę ir emocinę sveikatą. Mokykloje dirba 
kineziterapeutė, vaikams daromi nugaros 
ir krūtinės ląstos masažai; kinologė veda 
užsiėmimus su šunimis. Edukacinė aplinka 
formuojama taip, kad neužgožtų vaiko, bet 
atitiktų jo poreikius augti estetiškoje ir įvai-
riai veiklai pritaikytoje aplinkoje. 

Ypač rūpinamės bendruomenės telki-
mu, ieškodami būdų bendrauti su vaiko 
šeima. Tai padeda pažinti vaiką ir išskleisti 
jo laisvę, todėl mūsiškiai yra drąsūs apsika-
binti, klausti, o padarę ką nors, kas netole-
ruotina, pvz., sulamdę draugo lėktuvėlį, – 
ateiti ir prisipažinti.

Dabartinės Šiaulių jėzuitų mokyklos, 
kuri savo veiklą pradėjo 2016 m. rugsėjo 
1 d., patalpose iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. 
veikė katalikiškos ugdymo krypties Šiau-
lių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė 
mokykla. Nusprendus mokyklą likviduoti, 
šis procesas ir naujosios Jėzuitų mokyklos 
steigimas buvo emociškai sunkus, reika-
laujantis įžvalgų, dėmesingumo, toleran-
cijos buvusios mokyklos bendruomenės 
poreikiams. Tačiau emocijos, įsiliepsnoju-
sios dėl Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos 
pradinės mokyklos uždarymo ir VšĮ Šiau-

Giedrė Statkutė, 
mokyklos direktorė
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lių jėzuitų mokykla atidarymo tose pačiose 
patalpose, jau užgeso. Pradinės mokyklos 
mokinių tėvai, norėję, kad jų vaikai su savo 
mokytojomis tęstų katalikiškomis vertybė-
mis grindžiamą mokymąsi, pasirinko Jė-
zuitų mokyklą ir sėkmingai mokosi toliau. 
Tie, kurie norėjo keisti mokyklą, – ją pa-
keitė. Šiemet iš 118 mokykloje besimokan-
čių vaikų net 35 šeimos – priešmokyklinės 
ugdymo grupės vaikų ir 1 klasės mokinių 
tėvai – jau sąmoningai pasirinko jėzuitišką 
ugdymo kryptį. Šiaulių mieste tikrai jau-
čiama konkurencija tarp mokyklų ir dėl to 
yra daug gerų, unikalių mokymo įstaigų. 
Planuodami naujos mokyklos atidarymą, 
steigėjai šį faktą įvertino ir vis dėlto priė-
mė sprendimą kurti jėzuitų – labai aiškiai 
išreikštos ugdymo kultūros – mokyklą. 

Viena iš opiausių nevalstybinės moky-
klos išgyvenimo sąlygų yra finansai. Nuo 

2017 m. sausio 1 d. aplinkos lėšas iš vals-
tybės biudžeto skirs Švietimo ir mokslo mi-
nisterija. Iki to laiko be lėšų išgyventi būtų 
buvę sunku. Šiaulių miesto savivaldybė pa-
laikė privačios mokyklos steigimo idėją, to-
dėl iš miesto biudžeto buvo skirta 12 tūkst. 
eurų Šiaulių jėzuitų mokyklos 2016 m.  
rugsėjo – gruodžio mėnesių ūkio išlaidoms 
padengti. Mokinio krepšelio lėšos yra ski-
riamos nuo mokslo metų pradžios, t. y. nuo 
rugsėjo, tačiau biurokratiniai procesai ilgi ir 
sudėtingi. Todėl be Lietuvos jėzuitų provin-
cijos finansinės paramos ir moralinio palai-
kymo atidaryti mokyklą būtų paprasčiausiai 
neįmanoma. Jėzuitų provincijos lėšomis 
suremontuotos patalpos, kuriose dabar mo-
kosi priešmokyklinės ugdymo grupės ir 
pirmos klasės mokinukai, įrengti tualetai. 
Veiklos pradžiai skirtos lėšos – neįkainoja-
ma paspirtis.

Tačiau lėšų ir toliau labai reikia. Pasta-
tas, priklausantis Jėzuitų provincijai, kuriuo 
25 metus švietimo tikslais naudojosi miesto 
savivaldybė, itin apleistas ir reikalauja dide-
lių investicijų. Reikia pakeisti langus (jie ne-
atsidaro, nes sutrūniję rėmai, suskilę stiklai, 
nesandarūs langų paketai statyti per visą sie-
ną, todėl pastatas eikvoja šilumos energiją) 
ir apšiltinti pastatą. Būtina atnaujinti šildymo 
sistemą, nes šiuo metu veikia 1965 m. įreng-
tas šildymo mazgas. Nuo pastato pastatymo, 
t. y. nuo 1965 m., nėra keista elektros insta-
liacija, vandentiekis ir kanalizacija. Pradėjus 
darbą ir pastebėjus, kad per stogą vanduo 
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bėga į klases, iš dalies buvo atnaujinta stogo 
danga. Tačiau dar reikia sutvarkyti kritulių 
nuotekų sistemą, ventiliacijos angas ir pan. 
Didelių investicijų reikalauja ir mokyklos 
valgykla. Siekiant sukurti tinkamą aplinką, 
būtina tvarkyti ir mokyklos interjerą, turtinti 
mokymo priemonių bazę, formuoti bibliote-
kos fondą ir kt. 

Jėzuitų mokykloje mokslas yra mo-
kamas. Steigėjo nustatytas mokestis – 25 
eurai per mėnesį arba 300 eurų metams. 
Tai solidarumo mokestis, tėvai žino, kad 
kiekvienas jų sumokėtas centas skiria-
mas vaiko gerovei. Į mokestį įskaičiuotos 
visos integruojamos programos, užsiė-
mimai su šunimis, masažų ciklas, eduka-
cijos ir kt. Iki 17.30 val. pas mus veikia 
mokyklėlė, kurią gali lankyti to norintys 
vaikai. Užimtumas joje taip pat yra mo-
kamas. Mokykla yra įsipareigojusi teikti 
tėvams finansines ataskaitas, jos priei-
namos kiekvienam pilnamečiui bend- 
ruomenės nariui.

Tikiu, kad mūsų mokykla turi ateitį. 
Šiandienos žmogus išalkęs tiesos, kurią 
atskleisti – mokyklos misija. Mūsų vaikai 
smalsūs. Jie neturi susiformavusių stereoti-
pų, yra atviri, nori paliesti, užuosti, pamaty-
ti, išgirsti, nori skonėtis. Jie kalba. Bet kartu 
yra atsargūs, todėl jei pasitiki šalia esančiu 
mokytoju, kiekvienas vaikas net kalnuose 
galėtų būti puikiausias palydovas. 

Vaikai turi savo nuomonę ir ją išreiškia. 
Tuomet prasideda menas jiems atliepti –  
vaiko asmenybės formavimas. Vaiko susi-
dūrimas su žiniomis, informacija, faktais 
yra ugdymo pradžia. Diena iš dienos vaikai 
kuria savo pasaulį, kuriame gimsta padėka 
už šeimą, už dieną, atsiranda giesmelė, ku-
rią visa krūtine šaukia bėgdami į valgyklą. 
Ir dėl to yra laimingi.

Daugiau argumentų, kodėl svarbus 
krikščioniškas ugdymas, reikia tėveliams. 
Jie atsargesni, turi nerimo ir baimių dėl 
galimo fanatiško, dogmomis apipinto ti-
kėjimo perteikimo jų vaikams, nes tai pa-
grįsta jų asmenine patirtimi. Todėl mums, 
administracijai ir mokytojams, svarbu įro-
dyti, kad gyvasis tikėjimas yra ne kas kita, 
o gyvenimas. Kad tai yra mūsų kasdiena, 
kurioje veikiame įprastai, tačiau drauge su 
Dievu. Mūsų mokinukai turi tą patį, kaip ir 
kiti vaikai. Ir šalia to, jie auga saugūs aplin-
koje, kurią sergi Kryžius.

Kad jėzuitiška pedagogika grindžiamą 
bendruomenę kurti būtų lengviau, manau, 
būtina bendradarbiauti su didelę patirtį 
sukaupusiomis Vilniaus ir Kauno jėzuitų 
gimnazijomis. Mokytojus reikia supažin-
dinti su ignaciškuoju dvasingumu. Pirmas 
žingsnis jau žengtas, mūsų mokytojai lan-
ko dvasines pratybas, mokymus. 

Antra – mūsų vaikų tėveliams svarbu 
jausti abiejų jėzuitų gimnazijų buvimą, 

susitikti su ten dirbančiais mo-
kytojais, dvasininkais, gim-
nazistais, tėvų aktyvo nariais. 
Svarbu ne dėl smalsumo, bet 
kad galėtumėme suvokti, ko-
kią didelę istorinę dovaną esa-
me gavę ir kokie esame vertin-
gi, galėdami patys tą istoriją 
kurti. 

Dabar puoselėju planus dėl 
vaikų vasaros stovyklos. Labai 
norėčiau, kad joje savanoriau-
tų Vilniaus ir (ar) Kauno jėzui-
tų gimnazijų moksleiviai.
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Juozas Brazauskas (1913–1993) ir 
Anelė Švabaitė-Brazauskienė (1918–
2016) kilę iš Vilkaviškio apskrities. Mokė-
si „Žiburio“ gimnazijoje, buvo ateitininkai, 
studijavo Vytauto Didžiojo universitete 
(Juozas – ekonomiką, Anelė – psicholo-
giją). 1937 m. susituokė ir išvyko studijų 
į Prancūziją. Į Lietuvą grįžo 1939 metais. 
1944 m. J. Brazauskas įkūrė Ateitininkų 
centro valdybą, kartu su kitais organizavo 
Lietuvos išlaisvinimo komitetą ir tapo vie-
nu iš jo vadovų. Komitetas leido pogrin-
dinę spaudą, partizanus aprūpino infor-
macija, maistu, medikamentais. 1945 m. 
liepos 26 d. J. Brazauskas suimamas, bet 
tą pačią dieną iš NKVD pastato Lukiškių 
aikštėje pabėga ir toliau kaip „Feliksas“ 
vadovauja pogrindžiui. 1946 m. kovo mėn. 
vėl suimamas, kankinamas, nuteisiamas 
10 metų lagerio ir 5 metų tremties. Žmo-
na Anelė su dukra Skaiste turėjo slapstytis. 
Gavo žuvusios Viktorijos Martišauskaitės 

dokumentus, o dukrą vadino Maryte Bal-
syte. NKVD manė, kad A. Brazauskienė 
nuskendo Nemune per potvynį, todėl jos 
nebeieškojo. 1955 m. grįžęs į Lietuvą, 
J. Brazauskas antrą kartą vedė savo žmoną, 
įsidukrino dukrą. Nuo 1959–1960 m. Bra-
zauskų namuose Kaune pradeda burtis gy-
venimo prasmės ieškantys jauni žmones, 
su kuriais J. Brazauskas kalbėjo apie reli-
giją, fi losofi ją, Lietuvos istoriją, o žmona 
iš prancūzų kalbos vertė religinę, fi losofi nę 
ir psichologinę literatūrą. Iki pat nepriklau-
somybės atkūrimo Anelė Brazauskienė jo 
mokiniams buvo Viktorija (nors vadino ją 
„mama“ arba „teta“).

***
XX a. 7–9 dešimtmetyje Lietuvoje 

būta ir daugiau įvairių katalikiškos ir tau-
tinės orientacijos jaunimo grupių, būrelių, 
judėjimų (Eucharistijos bičiulių sąjūdis, 
žygeiviai, „Ramuva“ ir kiti). Šie judėjimai 

Juozas ir Anelė 
Brazauskai – 
jaunimo ugdytojai

Ramūnas Labanauskas

Namas Kaune, Lauryno Ivinskio g. 78, kuriame gyveno Brazauskai. Namo aplinka pasikeitusi, tačiau išlikęs 
takelis su laipteliais, kuriais pas juos kopdavo mokiniai. R. Labanausko nuotr.
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buvo persipynę, ir tai nestebina, nes katali-
kais save laikantys moksleiviai ar studen-
tai norėjo susipažinti su savo etniniu pa-
veldu, o nesiejantys savęs su Bažnyčia vis 
dėlto jautė trauką dvasiniams dalykams. Į 
šį savo šaknų – religinių ir tautinių – paieš-
kų kontekstą įsirašo ir „Brazauskų moky-
kla“. Šiame straipsnyje bus pristatytas tik 
vienas iš jos aspektų – J. Brazauskų darbas 
su jaunimu.

Paskata imtis šios temos – medžiaga, 
esanti Lietuvos jėzuitų provincijos archy-
ve, taip pat t. Jono Zubraus, SJ, turima me-
džiaga. Įvairių dokumentų atsiradimas jė-
zuitų archyve nėra atsitiktinis – Brazauskų 
gyvenimas ir darbai daugeliu svarbių gijų 
susiję su Jėzaus Draugija. Žinoma, archyvi-
nių dokumentų neužteko. Teko kalbėtis su 
pačiais Brazauskų mokiniais. Labai svar-
bus informacijos šaltinis – kun. Kęstučio 
Rugevičiaus, kun. Algirdo Dauknio, Dalios 
Čiočytės, Vilijos Malinauskienės, Irenos 
Rimkevičienės, Ramūno Šulskaus, Eglės 
Jonaitienės, Vidmanto ir Juozo Valiušaičių, 
Daivos Karkockienės, Vandos Malinaus-
kienės, t. Gintaro Vitkaus, SJ, prisiminimai 
(ir jo interviu spaudoje), taip pat Anelės 
Brazauskienės prisiminimų pagrindu pa-
rengta publikacija.

Brazauskų įtakos 
jaunimui prielaidos

Kas nulėmė Brazauskų pasaulėžiūrą ir 
jos įtaką jaunimui? Visų pirma jų priklau-
somybė Ateitininkų federacijai nuo gimna-
zijos laikų. Ateitininkais jie save laikė iki 
gyvenimo pabaigos. Tad akivaizdu, kad ir 
vadovavosi ateitininkų ideologija. 4-ajame 
dešimtmetyje ateitininkijoje įsitvirtino jau-
nieji katalikai intelektualai, išugdyti žymių 
katalikų visuomenės veikėjų – Ateitininkų 
federacijos vadų Stasio Šalkauskio, Kazio 
Pakšto bei Juozo Ereto. Jaunieji katalikai 
pasisakė už socialinės katalikybės įgyven-
dinimą, pagarbą asmeniui ir sąžinės laisvės 
principą, suformulavo šalies modernizavi-
mo bei tautinio solidarumo stiprinimo pro-
gramą. 

1944 m. gruodžio mėn. suorganizuo-
tas Lietuvos išlaisvinimo komitetas veikė 
kaip tik ateitininkų pagrindu ir vadovavosi 
Lietuvių fronto ideologija ir tikslais. Pa-
sipriešinimas buvo grindžiamas jaunųjų 
katalikų taktika: atvirai nekovoti prieš ga-
lingesnį priešą, naudoti priešui priimtiną 
retoriką, slapta formuojant pasipriešinimo 
karkasą, kuris būtų panaudotas optimalio-
mis sąlygomis. 

Brazauskų šeima 1986 m.
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Imponavo J. Brazausko įžvalgumas, 
ypatingi psichiniai sugebėjimai, optimiz-
mas ir tikėjimas Lietuvos ateitimi. Kone 
visi Brazauskų mokiniai kalbėjo apie jo 
įtaigą, intuiciją, sugebėjimą hipnotizuoti 
tiek žmones, tiek gyvūnus. J. Valiušaitis 
prisiminė, kaip J. Brazauskas, būdamas 
5–7 metų, sutramdė baisų vilkšunį, įsijau-
tęs į vilko vaidmenį. Daugelis Brazausko 
mokinių pasakojo, kad būtent J. Brazaus-
kas demaskavo NKVD agentą Juozą Mar-
kulį, ir apie neįtikėtiną, kone stebuklingą, 
J. Brazausko pabėgimą iš NKVD rūmų 
Vilniuje 1945 m. Visi apklaustieji liudijo 
begalinį Brazauskų tikėjimą Lietuvos ne-
priklausoma ateitimi. D. Čiočytė prisime-
na: „Jie mus auklėjo Seimui, sakydami: 
Lietuva taps laisva, o mes valdysim.“

J. Brazauskui sėkmingai dirbti su jau-
nimu padėjo ryšiai su buvusiais pogrin-
džio dalyviais, kalėjusiais lageryje, taip 
pat prieškario katalikų veikėjais, patiki-
mais, senais pažįstamais ar bičiuliais. Kai 
kurie jų sovietiniais metais užėmė aukštas 
pareigas mokslo įstaigose ir į juos buvo 
galima kreiptis, kai reikėdavo palaikymo 
dėl kitokių, antisovietinių pažiūrų. Vienas 
tokių – jaunystės dienų bičiulis Bronius 
Grakauskas, dirbęs Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje. Vieno savo buvusio mokinio 
dėka 1956 m. J. Brazauskas priimtas dėstyti 
Kauno kooperacijos technikume. 1968 m.  

Mindaugas Bloznelis jį įdarbino Kauno 
pramonės ir statybos projektavimo institu-
te. 1976 m. buvo atleistas, pasiūlyta „išeiti 
pensijon“. Taip pat, M. Blozneliui užtariant, 
tame pačiam institute buvo įkurta muzikinė 
studija, kurioje Anelė mokė vaikus muzi-
kos iki pensijos (1982 m.). 

Diskusijų grupė
 Darbą su jaunimu Brazauskai organiza-
vo pagal „kolektyvinę darbo metodiką“. Pa-
sak D. Karkockienės, naudota knygelė, ko-
diniu pavadinimu „Kol dar metas“. Kai ku-
rie taip pat prisimena matę knygelę su ins-
trukcija, kaip organizuoti diskusijų grupę. 
Metodika paimta iš L. Debarge’o knygos 
„Pastoralinė psichologija: šių dienų proble-
mos“, kurioje aprašoma, kaip kontaktavimas 
su atskirais asmenimis turėtų išaugti į 2–3 
ar 6–10 asmenų būrelį, reguliariai susiren-
kantį krikščioniškosios doktrinos studijoms 
diskusijų forma. Diskusijų grupėje naudota 
ir „Ateitininko darbo programos schema“.   

Brazauskų mokiniai liudija, kad pas 
juos patekdavo dviem keliais: bendrau-
dami su J. Brazausku ir/arba A. Brazaus-
kiene, kaip muzikos mokytoja, arba reko-
mendavus jau dalyvaujantiems diskusijų 
grupėje. Taip pas Brazauskus atėjo D. Kar-
kockienė, M. Bloznelio dukra Laima Bloz-
nelytė, galbūt Antano Patacko sūnus Algir-

1960–1975 m. Brazauskų namuose vykusių diskusijų pagrindu parengta knygelė „Materija ir sąmonė“
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das. Kai kuriuos žmones, pvz., D. Čiočytę, 
pakvietė Brazauskų dukra Skaistė, dirbusi 
muzikos mokytoja Vilniuje. Bendravimas 
su Brazauskais prasidėdavo nuo J. Brazaus-
ko psichologinio testo.  

Brazauskų darbas su jaunimu apėmė 
ilgą laikotarpį – nuo 1959–1960 m. iki 
1992–1993 m. Jo pobūdis keitėsi. Tai, kad 
reikia skirti senąją Brazauskų „vaikų“ ir 
naująją kartą, rodo ir kreipimosi į Brazaus-
kus skirtumai: ankstyvieji „vaikai“ juos 
vadindavo „tėveliu ir mamyte“, o vėlesnie-
ji – „dėde ir teta“. Grupės darbe dalyvavo 
matematikos dėstytojas Antanas Patackas ir 
inžinierius, kultūrologas Algirdas Patackas, 
inžinierius Mindaugas Bloznelis ir gydyto-
ja Kamilė Laimutė Bloznelienė, biofizikas 
Algirdas Saudargas, ekonomistės Dalia 
Vaitkevičienė ir Kristina Januškevičienė. 
Filosofinėmis ir religinėmis temomis su  
J. Brazausku kalbėjosi chemikė Eugenija 
Lukoševičienė. Su fiziku Juliumi Šalkausku 
J. Brazauskas susitikdavo Vilniuje.   

Apie 1975 m. Brazauskų darbo su jau-
nimu pobūdis pasikeitė. Visų pirma, turėjo 
susiformuoti aiški darbo metodika bei pa-
stovus diskusijų dalyvių branduolys. Antra, 
atsirado naujas ryškus pasaulėžiūrinis ak-
centas – Pierre’as Teilhard’as de Chardinas: 

A. Brazauskienė 1975 m. iš savo buvusio 
mokinio Alytaus gimnazijoje t. Jono Zu-
braus, SJ, sužinojo apie T. Chardino veika-
lus, kurie jiems padarė didžiulį įspūdį. Taigi 
maždaug nuo 1975 m. egzistavo nuolatinė, 
reguliariai atsinaujinanti diskusijų grupė 
(Daivos Karkockienės ir Vandos Malinaus-
kienės įsitikinimu, būta atskirų moksleivių 
ir studentų bei jau baigusių aukštąsias mo-
kyklas diskusijų grupelių).

Atsižvelgiant į Brazauskų mokinių pri-
siminimus, galima  sakyti, kad po 1975 m. 
diskusijų grupėje ar grupėse dalyvavo: me-
notyrininkė Asta Barisaitė-Giniūnienė, psi-
chologė D. Grakauskaitė-Karkockienė (su 
Brazauskais nuo 1975 m.), muzikės Vanda 
Dackevičiūtė-Malinauskienė (1976 m.) ir 
Irena Dackevičiūtė-Rimkevičienė (1977 m.),  
gydytoja Birutė Tranaitė, Rima Čereškaitė, 
Eugenija Venckauskaitė, gidė ir dėstytoja 
Rolanda Šimanauskaitė-Kupčikienė, lite-
ratūrologė Dalia Čiočytė (1979 m.), kun. 
Algirdas Dauknys (1980 m.), geologas 
Mindaugas Kuzminskas, biochemikė Ro-
berta Rubikaitė, fotografas Juozas Valiušai-
tis (1979–1980 m.), žurnalistas Vidmantas 
Valiušaitis (1980–1981 m.), gydytoja Eglė 
Baršauskaitė-Jonaitienė (1981 m.), pedago-
gė Jūratė Baršauskaitė-Sutkuvienė, muzikai 

A. Brazauskienės  80-mečio minėjimas Kauno šv . Pranciškaus Ksvavero bažnyčioje 1998 m. gegužės mėn.
Nuotraukoje: t. Gintaras Vitkus, kun. K. Rugevičius, A. Giniūnienė, V. Malinauskienė, V. Valiušaitis,  
D. Karkockienė ir kiti.
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Giedrė Andriuškevičiūtė ir jos brolis Sau-
lius, medicinos darbuotoja Irena Šlėguvie-
nė ir inžinierius Jonas Šlėgus, kun. Kęstutis 
Rugevičius (1981 m.), teisininkas Ramūnas 
Šulskus (1982 m.), gydytojai Aušra Zinke-
vičiūtė-Kukulskienė ir Valdas Kukulskis,  
t. Gintaras Vitkus, SJ (1983 m.), edukologė 
Rita Giedrė Rugevičiūtė, inžinierius Remi-
gijus Karkockas, Magarita Vaitiekūnaitė, 
menotyrininkė, etnologė Teresė Jurkuvienė, 
gydytojas Vilius Povilionis, gydytoja Vilija 
Veteikytė-Malinauskienė (1984 m.), kun. 
Kęstutis Latoža, s. Rozana Graulich. Be to, 
bibliotekininkė Loreta Vinclovienė, Laisvė 
Vaitiekūnaitė-Ašmontienė, gydytoja Laima 
Bloznelytė, Loreta Vaitiekūnaitė, Marytė 
Sirtautienė.  

Tai buvo perspektyvūs vyresniųjų klasių 
moksleiviai, studentai, jau baigę aukštąsias 
mokyklas inteligentai ir net jauni moksli-
ninkai, ieškantys gyvenimo prasmės, sie-
kiantys suprasti, o ne vien tikėti. Dauguma 
jų kilę iš tikinčių šeimų, kai kurie – iš prieš-
kario katalikų inteligentų ateitininkų, pvz., 
J. ir V. Valiušaičiai. Vis dėlto ir juos veikė 
ateistinė propaganda. O kai kurie (kaip  
E. Jonaitienė) apskritai nelaikė savęs tikin-
čiais. Dėl tikėjimo niekada jokių abejonių 
neturėjusi D. Čiočytė sakė: „Aš išgyvenau 
dėl atotrūkio tarp tikėjimo valia, jausmais 
ir tikėjimo protu.“ G. Vitkus: „Viduje gal ir 
nesutikdavai su tuo „evoliuciniu“ mokymu, 
dialektiniu materializmu, bet nebuvo aišku-
mo ir mokėjimo jį paneigti, nebuvo argu-
mentų. Manau, kad toks buvo daugumos 
žmonių, atėjusių iš tikinčių šeimų, likimas –  
jaustis nevisaverčiams.“

Įvairiai vadinamuose Brazauskų moki-
nių susirinkimuose (diskusijų ratelis, „ža-
liasis namelis“, „Kalno mokykla“, „Bra-
zauskų universitetas“), prie „apskrito stalo“ 
susėsdavo maždaug 8–10 jaunų žmonių 
diskutuoti įvairiomis, iš anksto numatyto-
mis temomis. Diskusijos buvo įrašomos 
į magnetofono juostelę, ir iš jų parengia-
mos diskusinių pokalbių santraukos. Pasak 
D. Karkockienės, Brazauskai kruopščiai 

ruošdavosi susitikimams: „Atrinkdavo ir 
atspausdindavo lapelius su ištraukomis, 
tardavosi ir diskutuodavo tarpusavyje, kas 
jaunimui būtų aktualiausia. Naudoti ir Nau-
jojo Testamento tekstai – trumpos aktualios 
ištraukos.“ Tris keturias valandas užtrukda-
vę susirinkimai praeidavo darbingoje ir jau-
kioje atmosferoje.

Visi grupės dalyviai turėjo slapyvar-
džius, neretai ir ne vieną. D. Čiočytė buvo 
„Vilda“, Vilija Malinauskienė – „Kristina“. 
Taip pat minimi tokie slapyvardžiai kaip 
„Vitas“, „Miglė“, „Ieva“, „Julius“, „Žibu-
tė“, „Anupras“, „Rūta“, „Nendrė“, „Smil-
ga“. Telefonus užsirašydavo neįprastai. Apie 
bendravimą su Brazauskais tylėdavo net 
savo artimiausiems. Kiekvienam susirinki-
mui reikėjo būti susigalvojus pretekstą, pvz.,  
V. Valiušaitis sakydavo einąs pas savo muzi-
kos mokytoją. 

 Dalyvavimo susirinkimuose ir priklau-
symo Brazauskų mokyklai laipsnis sky-
rėsi. Kai kam J. Brazauskas yra minėjęs, 
kad tie žmonės, kurie atėjo į jų namus, jau 
buvo atrinkti. Tačiau, anot jo, „tikrai daug 
žmonių, [...] tokių fantastinių [buvo], bet 
jie toliau nėjo. Jei žmogus pats neina, tu jo 
negali angažuot.“ Neabejotina, kad vienas 
iš tokių – A. Patackas. V. Valiušaitis jautė-
si šiek tiek vidiniu oponentu grupėje. Gal 
dėl to, kad jam labiau patiko A. Maceina, 
o ne Teilhard’as de Chardinas. Apskritai, 
anot D. Karkockienės, Brazauskai „adap-
tuodavo“ idėjas atitinkamai tai amžiaus ar 
išsilavinimo grupei priimtinu būdu. Taigi 
bendravimas su Brazauskais buvo skir-
tingo intensyvumo, pobūdžio, atvirumo. 
Buvo artimesnių, kuriais jie labiau pasiti-
kėjo, dalijosi savo išgyvenimais, planais, 
sumanymais. E. Jonaitienė prisimena, kad 
Brazauskai sudarė grupę stipresnių, galin-
čių dirbti savarankiškai (M. Kuzminskas,  
K. Rugevičius, D. Čiočytė, „Miglė“ ir pati 
E. Jonaitienė). Vilija Malinauskienė, A. ir  
V. Kukulskiai, R. Šulskus, G. Vitkus rinkda-
vosi ir atskirai, be Brazauskų. 

(Tęsinys kitame numeryje)
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Pažintis su Šv. Jonų bažnyčia prasidėjo 
trumpam į ją užėjus kunigo (dabar – Telšių 
vyskupo) Jono Borutos rektoriavimo laikais 
ir vėliau, jau dirbant kun. Eitvydui Merkiui. 
Kun. Eitvydas vadovavo apeigoms ir ugdė 
bendruomenę jam būdingu dvasingumo 
stiliumi. Per Mišias bažnyčia būdavo pilna. 
Jo dėka turime dabartinius suolus ir daug 
išlikusių tradicijų, pvz., Didįjį penktadienį 
padėti kryžių, kad žmonės galėtų pagerbti 
kiekvienas (-a) savo būdu. Atsimenu ketve-
rių metų mergytę, kuri atsigulė ant kryžiaus 
ištiesusi rankas. Arba naujai pašventinto 

vandens apeigos Didįjį šeštadienį, kai kiek-
vienas (-a) prieina ir persižegnoja vietoj 
skubaus bendro pašlakstymo. Iš to meto 
paveldėjome zakristijono Sauliaus Slan-
kausko ištikimą tarnystę bažnyčioje.

Šv. Jonų bažnyčioje atsiradau kun. Eit-
vydui staiga atsisakius rektoriaus parei-
gų. Tai įvyko nesutariant su universitetu 
dėl bažnyčios naudojimo – tais laikais dar 
buvo muziejus su astronomijos eksponatais 
zakristijoje ir koplyčiose. Nuolat kildavo 
nesusipratimų, tvyrojo įtampa... Su kun. 
Merkiu iš bažnyčios pasitraukė 100–150 

Kelios įspūdžių 
akimirkos 
Šv. Jonų bažnyčioje

Spalio 8–9 d. Vilniaus universitetas ir Šv. Jonų bažnyčios bendruomenė 
minėjo sidabrinę sukaktį nuo bažnyčios sugrąžinimo liturgijai bei 
anksčiau joje dirbusių jėzuitų sielovadai. 10 metų šioje bažnyčioje dirbo 
t. aNtaNaS SaULaitiS.
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žmonių – kitą sekmadienį bažnyčia buvo 
pustuštė. Vėliau su arkivyskupu Audriu 
Bačkiu pasikalbėdavome apie santykius su 
universitetu. Visada sakydavau, kad geriau 
stengtis krikščioniškai bendradarbiauti. 

Iš kun. Eitvydo laikų taip pat buvo likusi 
tradicija tarp Kalėdų ir Naujųjų metų važiuo-
ti į Kariotiškių sąvartyną. Ten gyvenantiems 
ir ieškantiems naudingų daiktų tarp miesto 
šiukšlių nuveždavome maisto, drabužių, 
ką nors vaikams, pasikalbėdavome su ten 
esančiais, nesistebėdami, kad kokia šiukšlė 
ir automobilio padangą pradurdavo. Būdavo 
ir rūpestis lankyti ligonius. Atsimenu, pa-
mainomis lankydavome vieną jauną vyrą. 
Ir kitas, mirštantis vėžiu jaunuolis, taip pat 
sulaukdavo lankytojų. Todėl gera, kad dabar 
turime Eucharistijos ministrų, nors ir ribotai, 
bet nešančių šv. Komuniją pažįstamiems li-
goniams ar seneliams, viliantis, kad Vilniaus 
arkivyskupijoje atsiras tokia tarnystė, nes 
Bažnyčioje ji yra jau 50 metų.

Labai brangi šventė – Didysis šeštadie-
nis, Velyknaktis. Anuomet turėjome įgalioji-
mą Šv. Jonų bažnyčioje sutvirtinti s. Ramu-
nei ir kitiems padedant pasirengusį jaunimą. 
Ir, žinoma, kaip ir šiandien, švęsti suaugu-
siųjų krikštą, sutvirtinimą ir Eucharistiją. 
Parengėme suaugusiųjų įkrikščioninimo 
apeigas lietuviškai, taip pat katechumenato 
vadovėlius. Labai gerai atsimenu, kai kar-

tą buvo devyni suaugę nuo 18 iki 55 metų, 
krikštijome pildami vandenį ąsočiu, pilni 
vandens buvo ir vargšo kunigėlio batai... Vė-
liau matėme nuotraukas – visi krikštijamieji 
tiesiog dangiškais, vidine šviesa spindinčiais 
veidais. Po Mišių būdavo smagi šventė su 
smuiku, akordeonu, rateliais, kol sulaukda-
vome pirmųjų autobusų grįžti namo.

Anuomet Didįjį ketvirtadienį pradėjome 
vietoj kojų rankas vieni kitiems plauti, pri-
siminę prieš beveik 50 metų trijų jaunų jė-
zuitų diplominį darbą apie Didžiąją savaitę, 
kuriame kaip tik siūloma tokia bendruome-
ninė tarnystė. 

Vienas iš septynių Šv. Jonų bažnyčioje 
įvykusių stebuklų – t. Algio Baniulio rek-
toriavimo laikais susibūręs gospelo choras. 
Ne tik mums, bet ir svečiams užsieniečiams 
giesmės skamba kaip tikėjimo ir bendrystės 
liudijimas. 

Svarbus Šv. Jonų bruožas – svetingumas 
jaunoms šeimoms. Labai gerai atsimenu, 
kaip aiškinome, jog Vilniuje yra daugiau 
bažnyčių, jei kam čia sunku dėl vaikų judru-
mo, čiulbėjimo ar zirzesio. Taip svarbu, kad 
visi jaustųsi jaukiai ir saugiai žiemą gerai 
šildomoje bažnyčioje. Labai miela, kai koks 
vaikas vaikšto po bažnyčią, paduoda ranką, 
suole sėdintys paglosto. Pirmaisiais mėne-
sio sekmadieniais Mišios vadintos „vaikų“ 
su jiems pritaikytu žodeliu, vaikų nuo pul-

Sukakties minėjimo akimirkos

Sukaktis
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to skaitomomis maldomis ir jiems labiau 
žinomomis giesmelėmis. Mūsų paauglių 
sielovada vykdavo kriptoje. Senovėje buvo 
galima po visus bažnyčios rūsius vaikš-
čioti, dabar daug kur užmūryta. Atsimenu, 
kaip stovyklai ar rekolekcijoms iš rūsio ant-
klodes, kitus reikmenis iškeldavome. 

Išskirtina šventė buvo pakvietus visus, 
krikštytus Šv. Jonų bažnyčioje. Tarp jų buvo 
ir moteris, paskutinė krikštyta prieš bažny-
čios uždarymą sovietmečiu, 1948 m. Dažnai 
mūsų minėtas ir našlių būrelis, į kurį buvo 
susibūrusios 34 moterys ir 1 vyras.

Skaitydami Pauliaus Subačiaus dvie-
jų tomų apžvalgą apie Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje nuo Atgimimo laikų, sužino-
sime, kad Antanas Saulaitis, apeidamas 
Vyskupų Konferenciją, pradėjo akademi-
nę sielovadą. Saulaičiui neatėjo į galvą, 
kad reikėtų prašyti leidimo bendrauti su 
studentais, dėstytojais ir kitais universiteto 
bendruomenės nariais – Šv. Jonai juk uni-
versiteto bažnyčia. Daugiausia s. Aušros 
Karaliūtės pastangomis išsivystė du daly-
kai, dėstomi VU studentams – „Krikščio-
nybė ir kultūra“ bei „Bažnyčia modernia-
me pasaulyje“. Parengėme ir vadovėlius. 
Senojoje zakristijoje kas semestrą sueida-
vo arti šimto studentų. 

Netrukus „Krikščionybė ir kultūra“ 
buvo pritaikyta Lietuvos teatros ir muzi-
kos akademijoje bei Vilniaus dailės aka-
demijoje, vieną semestrą skaityta Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto patalpose 
Trakų gatvėje ir kartą – Lietuvos karo aka-
demijoje. Beveik lygiagrečiai dalis progra-
mos pritaikyta Mykolo Romerio universi-
teto Socialinio darbo katedroje. Dėstėme 
nemokamai.

Rūpėjo ir studentai Saulėtekio bend- 
rabučiuose. Iš apklausos paaiškėjo, kad rei-
kėtų darželio priešmokyklinio amžiaus vai-
kams. VU skyrė patalpas, susiremontavo-
me ir įrengėme, arkivyskupas pašventino, 
darželis kelerius metus veikė, ten vykdavo 
ir susikaupimo dienos, paskaitos studen-
tams. Panaši stotelė arkivyskupo rūpesčiu 

atsirado ir Pedagoginio universiteto ben-
drabutyje, veikianti iki šių dienų. Vykdavo 
ir studentų rekolekcijos, pvz., Paštuvoje, 
kartais su Mišiomis naktį ar auštant.

Rūpėjo ir dėstytojai. Vienas veikliausių 
buvo prancūzų kalbos katedros dėstytojas 
Laurynas Skūpas. Pradėjome advento su-
sitelkimais kabinete ar kitoje patalpoje su 
mažu būreliu, kartais 8 ar 10. Vienais me-
tais parinkome temą „Mūsų atmintinos Kū-
čios ir Kalėdos“. Su ašaromis vienas dės-
tytojas pasakojo apie Kūčias, kai po karo 
dviese su mama šventė turėdami tik arbatos 
ir sausainių. Dėstytojų rekolekcijos iki da-
bar rugpjūčio pirmą savaitę vyksta Paštu-
voje, šiais metais – jau 20-ą kartą.

Su studentais ir dėstytojais aukštosiose 
mokyklose, su jaunais suaugusiaisiais dirbo 
ir kiti – keletas kunigų, seserys asumpcio-
nistės, kelių aukštųjų mokyklų dėstytojai. 
Pradėjome rengti akademinės sielovados 
konferencijas (iš viso 14). Pagal susitarimą 
su arkivysk. A. Bačkiu, iki 2014 m. Vil-
niaus akademinės sielovados centras buvo 
Šv. Jonų bažnyčioje. Keletą metų palaikė-
me ir ekumeninį ryšį su Tarptautiniu LCC 
universitetu Klaipėdoje. 

Jonuose prieš 16 metų pradėjome sielo-
vadą skyrybas išgyvenusiems, jų vaikams 
bei antrą kartą susituokusiems. Pirmi būre-
liai rinkdavosi bažnyčioje prie Loreto Ma-
rijos statulos. Vėliau persikėlė į Šv. Kry- 
žiaus namus, dabar Šeimos ir asmens sa-
viugdos centras „Bendrakeleiviai“ veikia 
Šv. Kazimiero bažnyčios pastogėje.

Kai anuomet tarnavau Jonuose, kartą, 
kaip ir dabar vyksta, buvo tradicinis visų 
būrelių ir veiklų vadovų pasitarimas. Tąsyk 
dėl kito įsipareigojimo negalėjau dalyvauti, 
ir posėdis vyko visai normaliai. Supratau, 
kad savo darbą esu atlikęs – mes esame 
Bažnyčia.

Ilgą laiką labai išgyvendavau eidamas 
tais pačiais takais, kaip jėzuitai prieš beveik 
450 metų universiteto bendruomenei pa-
tarnauti. Dėl to tuos dešimt metų Šv. Jonų 
bažnyčioje menu labai dėkinga širdimi.

Sukaktis
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Taip pavadinta paroda, pristačiusi t. Antano Saulaičio, SJ, bei jo bi-
čiulių misionierių surinktą ir išsaugotą įvairių pasaulio tautų krikščio-
niškų atvirukų kolekciją, spalio 16 d. – gruodžio 11 d. veikė Vilniaus  
šv. Jonų bažnyčioje.

 „Kadangi jaunystėje mūsų lietuviškoje parapijoje JAV teko susitik-
ti keletą lietuvių misionierių, o katalikiškos pradinės mokyklos, gim-
nazija, universitetas turėdavo medžiagos iš kitų šalių, jų kultūrų, Baž-
nyčios, tai sudomino ir mane“, – atidarant parodą prisiminė t. Antanas, 
nuo 1968 m. iš pirmų tolimų kelionių į užsienį pradėjęs vežti suvenyrus. 
1970–1977 m. jis dirbo Brazilijoje, taip pat lankėsi Kolumbijoje, Vene-
sueloje, Argentinoje, Urugvajuje, Australijoje, Maršalų salose, Naujojo-
je Zelandijoje ir kitur. 

„Pasaulis daug platesnis, spalvingesnis, nei dažnai įsivaizduojame. 
Du tūkstantmečius krikščionybė gyvuoja įvairiausiose kultūrose. Geroji 
Naujiena priimama ir išreiškiama sociokultūrinėje aplinkoje supranta-
mais simboliais, apeigomis, pamaldumu. Atvirukai liudija įvairovę Vi-
suotinėje Kristaus Bažnyčioje“, – sakė t. Antanas apie parodoje prista-
tomą kolekciją.

„Senis, sakalas ir karys“ – tik maža dalis visos t. A. Saulaičio 
kolekcijos. „Misijų stotele“ vadinamą didžiąją kolekciją sudaro 
per 2500 daiktų iš 47 šalių – spaudinių, įvairių religijų liturginių 
reikmenų, daiktų iš Šiaurės Amerikos ir Amazonijos čiabuvių bui-
ties, lietuvių išeivių atributikos, garsinės ir vaizdinės medžiagos 
apie įvairias kultūras ir religijas bei lietuvių misionierių veiklą 
visame pasaulyje. Įkurti „Misijų stotelę“ apie 1998 m. pasiūlė Vil-
niaus universiteto geografijos profesorius Vytautas Gudelis, dova-
nodamas dalį savo sukauptos medžiagos. 

Veikusi paroda – pirmasis žingsnis pristatant „Misijų stotelę“ 
Lietuvos visuomenei. „Ateityje ši kolekcija galėtų tapti ugdymo 
priemone ir turėti nuolatinę vietą, kur vaikai ir jaunimas galėtų 
susipažinti, patirti, žaisti, o tyrinėtojai – naudotis reta medžiaga, 
ypač naudinga antropologijos, istorijos studentams, religijos ir 
kultūros tyrinėtojams“, – apie ateities planus ir kolekcijos pritai-
kymą platesniam naudojimui pasakojo parodos organizatoriai. 

„Senis, sakalas ir karys“
Provincijoje
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Sveikiname buvusius Lietuvos ir Lat- 
vijos jėzuitų provincijos naujokus Man-
tą Milerį ir Aurimą Šukį, kurie drauge 
su kitų provincijų naujokais Richardu 
Websteriu (Anglija) ir Bastiaanu van 
Rooijenu (Olandija) 2016 m. rugsėjo 
5 d. Švč. Mergelės Marijos bažnyčio-
je Harborne, Birmingame, davė įžadus 
Jėzaus Draugijoje. Penktasis naujokas 
Markas Logtenbergas, taip pat priklau-
santis Olandijos provincijai, įžadus davė 
rugsėjo 17 d. Niujorke, JAV, kur išvyko 
pradėti savo studijų jėzuitų universitete 
Fordhame. 

Vadovaujant Anglijos jėzuitų pro-
vincijolui Dermotui Prestonui, įžadų Mišias drauge aukojo Lietuvos ir 
Latvijos provincijolas t. Gintaras Vitkus, Airijos provincijolas Tomas 
Laydenas, Olandijos provincijolas Johanas Verschuerenas, buvęs naujo-
kyno vedėjas Brendanas Callaghanas ir laikinai einantis naujokų magis-
tro pareigas Kevinas O’Rourkas. Homilijoje T. Johanas komentavo pačių 
naujokų pasirinktus Šventojo Rašto skaitinius. Jis ypač atkreipė dėmesį 
į šv. Pauliaus žodžius Laiške filipiečiams: „O taip! Aš iš tikrųjų visa lai-
kau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo 
didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik 
laimėčiau Kristų...“ (3, 8–14). 

Pamokslininkas prisiminė savo įžadų dieną provincijolo pasakytus 
žodžius: „Būti geru jėzuitu – reiškia įsisąmoninti, kad viskas, kas mes 
esame ir ką turime, gaunama iš Dievo. Geras jėzuitas yra tas, kuris nuola-
tos klauso, ieško Viešpaties savo veikloje ir veikdamas yra kontempliaty-
vus. Gyventi įžadų dvasia – tai reiškia būti intymiame santykyje su Die-
vu. Šis santykis išgyvenamas tikint, kad Dievas mumis rūpinasi, viliantis, 
kad galutinė mūsų stotelė yra Dievas, ir meile atsiliepiant Dievui, kuris 

uždega mūsų širdis.“ 
Po šv. Mišių iškilmių svečiai susi-

rinko gausių vaišių netoliese esančiame 
jėzuitų naujokyne. Iš Lietuvos šventėje 
dalyvavo Aurimo ir Manto artimieji. 
Lietuvos jėzuitams atstovavo provin-
cijolas Gintaras Vitkus ir t. Algimantas 
Gudaitis. 

Kviečiame toliau palaikyti maldoje 
Mantą, Aurimą, Bastiaaną, Marką ir Ri-
chardą, pradėjusius naują jėzuitų ugdy-
mo etapą. 

T. Algimantas Gudaitis, SJ

Naujokų įžadai

Mantas – pirmas iš kairės, Aurimas – tarp t. Gintaro Vitkaus 
ir t. Algimanto Gudaičio

Nauji Jëzaus Draugijos nariai
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Nusiðypsokite. Bûtinai!..

Kadangi dalis mūsų skaitytojų prisipa-
žįsta žurnalą skaitantys būtent nuo pasku-
tiniojo puslapio, šį kartą jame pateikiame 
itin svarbią informaciją: jūsų rankose – 
jau jubiliejinis, 30-asis žurnalo „Laiškai 
bičiuliams“ numeris!

Lemtingai sutapus, jog tuo metu mūsų 
kūrybinės pajėgos buvo neįdarbintos, o jė-
zuitai jau visus metus rūpinosi, kaip tęsti 
JAV ėjusio žurnalo „Laiškai lietuviams“ 
leidybą Lietuvoje, to darbo imtis buvo 
pasiūlyta mums. Nuoširdžiai globojamos 
tuometinio provincijolo t. Antano Saulai-
čio ir mūsų nuolatinio pagalbininko dabartinio Kauno arkivyskupo Liongino 
Virbalo, pradėjome rengti žurnalą, pirmąjį numerį maketuodamos tiesiog... 
dizainerės virtuvėje.

 Per 15 metų mūsų pastovus kūrybinis trio ne tik įsikūrė erdviose ir stra-
tegiškai itin patogiose patalpose vėluojantiems autoriams stebėti virš įėjimo 
į jėzuitų namus, bet ir nuveikė dar šį tą reikšminga: dizainerė Jūratė ir kal-
bininkė Eglė sukūrė šeimas, pastaroji dar tapo ir kalbos mokslų daktare, su-
silaukėme keturių šaunių berniukų, kuriuos prižiūrėti, kad mamų kūrybinis 
procesas nenutrūktų, kartais tekdavo įdarbinti ir suaugusią redaktorės Jūra-
tės dukrą.

Per tuos metus sulaukėme jau trečio Draugijos generolo, ketvirto provin-
cijolo ir viliamės, jog puikiai suprantate, kad viskas, ką per šiuos metus da-
rėme, buvo iš dideliausio mūsų prielankumo jėzuitams ir jų misijai bei jums, 
kurie žurnalą skaitote. 

Kadangi iki šiol tokios progos neturėjome, nuoširdžiai dėkojame visiems, 
per visą šį laiką mums talkinusiems ir tebetalkinantiems Lietuvoje ir iš už 
Atlanto – rašiniais, vaizdais, tiesiog gera idėja ar vertingu patarimu. Be jūsų 
nebūtų mūsų žurnalo! 

    
Likime kartu ir toliau! 

    Nuo redakcijos

Iš kairės: Eglė Gudavičienė, Jūratė Karašauskienė ir 
Jūratė Grabytė

Konstantino Karašausko nuotr.
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Taip turėtų atrodyti naujasis pastatas

Pradedant statybą

Tiek jau pastatyta. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Vilniaus jėzuitų namų 
vidiniame kieme kyla 
naujoji Jėzuitų gimnazijos 
biblioteka, kuri pirmiausia 
atlieps mokinių poreikį 
turėti patogią ir šiuolaikišką 
mokslo, individualaus bei 
kolektyvinio darbo erdvę. 
Naujajame statinyje įsikurs 
gimnazijos ir jėzuitų namų 
bibliotekos, neformali 
studijų ir konferencijų erdvė, 
kompiuterizuota skaitykla 
bei audio-/videoteka. Šiam 
projektui reikalinga 1,46 mln. 
eurų suma, kurią tikimės 
surinkti geradariams padedant. 
Kviečiame ir Jus savo auka 
bei malda prisidėti prie šios 
misijos!

Kreiptis į Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos plėtros projektų vadovą 
Juozapą Laboką el. p. vp@vjg.lt 
arba mob. +370 650 12855
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