
 
24 9   2012 sausis-vasaris-kovas 2012 sausis-vasaris-kovas 

 
 
 

br. Terentij T., V k.  
 

 
 

Graikų apeigų katalikai:   
 istorinės gairės ir šiandienybė  

 

Kaip minėjome pirmame šio ciklo apie graikų apeigų 
katalikus straipsnyje ir kaip turėtų paaiškėti iš antro ciklo 
straipsnio, apie LDK laikotarpyje ir teritorijoje gimusią 
Graikų apeigų katalikų Bažnyčią vienaskaitoje galime kal-
bėti reliatyviai – tik praeities laiku. Nuo savo pradžios su-
dariusi su Roma uniją viena Kijevo metropolija formavosi 
skirtingų etninių grupių—baltarusių ir ukrainiečių—
pagrindu. Tai sudarė galimybes vystytis skirtingoms bizan-
tinių apeigų atmainoms, o susiklosčiusios istorinės aplinky-
bės privedė prie atskirų bažnytinių vienetų atsiradimo – 
Baltarusijos graikų apeigų katalikų Bažnyčios ir Uk-
rainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios. Tad šiame ir 
kitame „Teesie“ numeriuose susipažinsime su šių dvejų Rytų 
Katalikų Bažnyčių istorija ir šiandienybe. 

Po LDK krikšto iš pačių valdovų pusės buvo ne-
mažai bandymų inicijuoti uniją tarp LDK gyvenančių 
lotynų ir graikų apeigų krikščionių Bažnyčių. Tačiau uni-
ja buvo pasiekta pačių stačiatikių hierarchų iniciatyvomis 
bei pastangomis. 1590-1595 m. tarp Kijevo metropolijos 
vyskupų buvo intensyvūs pasiruošimas ir pasitarimai, 
tokiu būdu buvo suformuluoti 33-jų punktų Susijungimo 

su Romos Bažnyčia straipsniai, pripažįstantys Romos vys-
kupo valdžią ir pateikiantys unijos pasirašymo sąlygas, 
kurių didesnė dalis buvo skirta Rusėnų Bažnyčios teolo-
ginės, liturginės ir juridinės tapatybės išsaugojimo užtik-

rinimui. Tuos Straipsnius pasirašė Kijevo metropolitas 
Mykolas Ragoza ir visi 8 metropolijos vyskupai. 1595 m. 

gruodžio 23 d. Romoje Sinodo 
deleguoti vyskupai Ipatijus 
Pociejus ir Kirilas Terleckis 
Kijevo stačiatikių metropolijos 
hierarchų vardu išpažino tikė-
jimą ir pareiškė paklusnumą 
popiežiui (čia verta pastebėti, 
kad unija buvo skirtingai su-
prantama Romos ir Kijevo: 
rusėnų vyskupai joje įžvelgė 
pirminės Bažnyčios vienybės 
atkūrimą, nors ir lokaliu mas-
tu, o Romoje ji buvo suprasta 
soteriologinio ekskliuzyvizmo 
teorijos rėmuose), o 1596 m. 
spalio 16 d. Brastos sinode unija buvo paskelbta ir patvir-
tinta. Tačiau priimti uniją atsisakė ankščiau ją palaikantys 
Lvovo bei Peremyšlio vyskupai ir įtakingas kunigaikštis 
Konstantinas Ostrogiškis. Prasidėjo sunkus tarpkonfesi-
nių konfliktų metas. Nesileidžiant į smulkmenas galima 
teigti, kad jaunai Unitų Bažnyčiai išgyventi padėjo dvi 
charizmatinės asmenybės: Polocko arkivyskupas Juozapa-
tas Kuncevičius ir Kijevo metropolitas Juozapas Benjami-
nas Rutskis. Pirmasis ne tik pradėjo unitų vienuolinio 
gyvenimo atnaujinimą, bet ir aktyviai platino ir gynė 
uniją savo vyskupijoje, o 1623 m lapkričio 12 d. Vitebsko 
stačiatikių nužudytas savo krauju paliudijo ištikimybę 
savo idealams.  

Metropolitas Rutskis buvo įsitikinęs, kad atnaujinti 
Bažnyčią galima pirmiausia atnaujinus vienuolystę. 1617 
m. įkurtas Bazilijonų Ordinas, kuris ilgą laiką buvo Unitų 
Bažnyčios atrama. Be vienuolinio gyvenimo ir pastoraci-
nės veiklos (pvz., 1748 m. Lietuvoje veikė 60 parapinių 
vienuolynų bažnyčių su nuolatiniais pamokslininkais ir 
nuodėmklausiais) bazilijonai puoselėjo  ir švietėjišką 
veiklą. Nuo 1628 m. per maždaug 200 metų Vilniaus 
Bazilijonų spaustuvėje buvo išspausdinta virš 400 knygų, 
51 iš jų – lietuvių kalba. Bazilijonai irgi turėjo mokyklas, 

iš kurių viena 1749 m. 
buvo įsteigta unitams 
„svetimoje“ teritorijoje 
– Padubysyje prie Šiau-
lių (dabar Bazilijonų 
miestelis Šiaulių rajone). 
Klestėjimo laikais mo-
kykloje mokėsi apie 300 
mokinių. Svarbu at-
kreipti dėmesį, kad, pa-
gal XVIII a. pabaigos 
vizitacijų duomenis Pa-
dubysių vienuolyne iš 5 
vienuolių 4 buvo žemai-
čiai.  

Brastos unijos raštas  

Kijevo metropolitas  

Mykolas Ragoza 

 Šv. Juozapato Kuncevičiaus 

 relikvijorius,  
Vilniaus katedros lobynas  

Klausykitės pamokymo ir būkite išmintingi; jo neatmeskite! Laimingas žmogus, kuris manęs klau-
so, ateidamas kasdien anksti prie mano vartų, budėdamas prie mano durų. Juk kas randa mane, 
randa gyvenimą ir gauna malonę iš VIEŠPATIES. Bet kas prasilenkia su manimi, daro sau žalą. 

Visi, kurie manęs nekenčia, myli mirtį (Pat 8, 33-36). 

 

 

LB kunigas Ričardas Dokšas 

 

 

     
Šventojo Rašto žodžiai kalba apie Dievo išmintį. 

Tiksliau pasakius – apie išmintį, kuri yra neatsiejama 
Kūrėjo savybė, buvusi nuo pat pradžios. Regima šios 
išminties išraiška – tai pasaulis, kuriame gyvename, o 
tiksliau pasakius, ta jo dalis, kuri šiuo metu yra mums 

regima ir pasiekiama.  Kuo atidžiau žvelgiame į regimą 
kūrinijos dalį, kuo labiau gilinamės į ją valdančių dėsnių 
tyrinėjimą, tuo geriau suprantame, kad pasaulis buvo 
sukurtas neatsitiktinai, tai nebuvo kažkoks spontaniškas 
veiksmas, o visapusiškai apgalvotas darbas, atliktas lai-
kantis tam tikro plano. Kūrimo proceso rezultatu tapo 
savo darna stulbinanti sistema, kurioje svarbi kiekviena 
sudedamoji dalis ir kurioje kiekviena sudedamoji dalis 
turi savo paskirtį. Šios sistemos dalimi tapo ir žmogus, 
kuriam teko ypatingas – Viešpaties turtų valdytojo – 
vaidmuo. Šventasis Raštas mums liudija, kad žmogus 
nesusidorojo su jam skirta užduotimi. Užuot sekęs jam 
numatytu Viešpaties keliu, žmogus pasirinko kitą – savo 
paties kelią. Tuo pačiu jis nusižengė Kūrėjo valiai, t. y. 
Jam nusidėjo. Nuodėmė įvyko istorijos apyaušryje, ta-
čiau jos pasekmės ir šiandien valdo mus. Atsitraukimas 

nuo Kūrėjo, Bažnyčios susiskaldymas,  troškimas gyven-
ti, vadovaujantis savo supratimu, lėmė tai, kad žmogus 

nebepajėgia suvokti Dievo sumanymo  „kad jūs būtumėte 

viena“. Žmogiškoji arogancija sužydo įvairiausiomis 
spalvomis... Kuo ji pasireiškia? Ji pasireiškia tuo, kad 
žmonės nebesidomi visos esaties Kūrėjo ir valdovo valia 
ir patys sprendžia, kas svarbu, o kas nereikšminga. Mąs-
tančiam žmogui tokios pasekmės akivaizdžios. Problema 
slypi tame, jog mąstyti linkusi tik niekingai menka žmo-
nių mažuma. Dauguma mano, kad susimąstyti apskritai 
neverta – neverta ir galvoti apie savo veiksmų pasekmes. 
Būtent todėl ateitis neretai aukojama, siekiant šios aki-
mirkos naudos. Beje, žmogiškoji arogancija pasireiškia 
ne tik Bažnyčios atžvilgiu, bet ir tarpžmogiškuose santy-
kiuose. Taip pat žmonės vertina ir Kūrėją – tiksliau, die-
viškąjį apreiškimą. Šiandien tai tapo ypatingai pastebima. 
Viešpaties apreiškimas, Dievo Žodis nuolat peržiūrimas, 
o atlikus tokias peržiūras nusprendžiama, kas mums 
svarbu, o kas - ne, ką iš Dievo Žodžio galima priimti, o 
ką jau seniai reikėjo išmesti į istorijos sąvartyną, nes tai 
nebeatitinka šių dienų reikalavimų. Įdomiausia, kad bet 
kurios tokios peržiūros metu stengiamasi žemiau nuleisti 
leistinų dalykų „kartelę“. Kiekviena panaši peržiūra bai-
giasi tuo, kad viena arba kita nuodėmė iš esmės paskel-
biama leidžiama ir visiškai priimtina. Galiausiai tą pačią 
aroganciją regime žmogaus ir Dievo santykiuose. Dėl jos 
Dievas nustumiamas į antrąjį planą, pašalinamas iš kas-
dienybės. Susidaro paradoksali padėtis, kai žmonės pri-
pažįsta Aukščiausiojo buvimą, bet tuo pat metu elgiasi 
taip, tarsi Jo nebūtų.  
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Bet kokia pažiūrų sistema pasireiškia konkrečiais 
veiksmais. O bet kokie veiksmai turi pasekmes. Apie 
kokias pasekmes galima kalbėti šiuo atveju? Bet kokioje 
sistemoje yra tam tikra atsparumo atsarga, kurios ribose 
galima didinti apkrovas ir netgi pažeidinėti naudojimo 
instrukcijas. Ir sistema vis tiek veiks. Tačiau egzistuoja ir 
tam tikras kritinis taškas, tam tikra riba, kurią peržengus 
sistema pradeda irti. Galima abejoti Dievo Žodžiu, gali-
ma užsiimti jo peržiūra, tačiau kiekviena tokia peržiūra 
tolina žmogų nuo Dievo. Anksčiau ar vėliau dėl to san-
tykiai su Juo taps nebeįmanomi. O ką reiškia nutraukti 
santykiai su Dievu? Mirtį. Nes Dievas yra gyvenimo Kū-
rėjas ir jo Davėjas. Atsitraukimas nuo Dievo reiškia gy-
venimo atsisakymą. Nei vienas sveiko proto žmogus ne-
gyvens užkrėstoje zonoje, nes jis puikiai supranta, kuo 
gali baigtis panašus veiksmas. Kodėl gi tada žmonės 
lengvai leidžia sau taip elgtis Dievo atžvilgiu, suvokda-
mi, kad toks elgesys neišvengiamai atves juos į pražūtį? 
Viešpaties Apreiškimu mums duota vertybių sistema gali 

atrodyti nešiuolaikiška ar prieštaraujanti šių dienų intere-
sams, tačiau taip gali atrodyti tik iš pirmo žvilgsnio, žvel-
giant paviršutiniškai. Įsižiūrėjus galima pastebėti, kad šių 
dienų žmogaus interesams kaip tik prieštarauja atsitrau-
kimas nuo Dievo bei Jo teikiamų dalykų atsisakymas. 
Kai tik tai įvyksta, žmogaus sieloje prasideda naikinimo 
procesas, kuris lemia tai, kad žmogus praranda žmogiš-
kumą ir virsta kažkuo, kas turi tik žmogaus pavidalą, bet 
jo nėra. Kažkada man teko matyti senus vargonus, ku-
riuose dauguma mygtukų buvo išgraužti kirminų. Jie 
išsaugojo išorinį pavidalą, bet ne turinį. Ir pakakdavo vos 
spustelėti klavišą, kai iš pažiūros nepažeista detalė subyra 
į dulkes. Žmogus, atsisakęs ryšio su Dievu, peržvelgęs jį 
šios akimirkos naudos požiūriu, labai panašus į tokį kla-
višą. Išorėje atrodo, kad viskas tvarkoje, bet viduje jau 
beveik nieko nebeliko. O prisilietimas prie šių klavišų 

įvyks atėjus Dievo teismui. Ir kas gi po jo liks iš žmo-

gaus? 14 psalmės 2 eilutėje skaitome :„Visi nuklydę, visi 

panašiai sugedę...“ Iš tiesų reikia būti kvailiu, kad atmes-

tum Dievo valią “kad jūs būtumėte viena“ ir į jos vietą 
pastatytume savo valią. Tai tokia pat beprotystė, kaip ir 
savižudybė. Galima tik gailėti tų, kuriems tai vis dar ne-
akivaizdu. Taip yra todėl, kad, pavyzdžiui, atleisti ir pa-
milti yra kur kas sudėtingiau, nei prakeikti ir nekęsti. 
Išlaikyti fariziejišką  teisuoliškumą ir skaičiuoti artimo 
nuodėmes kur kas paprasčiau, nei išsaugoti švarias savo 
mintis ir atgailauti dėl savųjų nusižengimų. Būti išoriškai 
dievobaimingu kur kas lengviau, nei iš tiesų pasitikėti 

Dievu. Tiesa, sąvoka „lengviau“ ne visada tapati sąvokai 

„protingiau“. Toks lengvumas veda į mirtį. O tai, kas 
sudėtingiau – į Dievo karalystę.  

 

 
 
 
 

Justinas 
 
 
 

 

Gruodžio 8-oji arba kai mūsų kursas 
monsinjorą gavo... 

 
 Gruodžio 
8-tąją kartu su 
pirmuoju sniegu 
seminarijos ben-
druomenę aplan-
kė ir trys labai 
iškilmingos šven-
tės. Apie jas 
trumpai ir norė-
čiau papasakoti.  
Pirmoji – Švč. 

Mergelės Marijos 
Nekaltojo prasi-
dėjimo iškilmės. 
Ta proga gavę il-
giau pamiegoti, 
vėliau išvykome į 
Vilniaus Arkika-

tedrą, kurioje susirinkus nemažam būriui tikinčių-
jų, šv. Mišias aukojo Apaštališkas Nuncijus Lietu-
voje – J.E. Luigi Bonazzi. Kartu dalyvavo ir J.Em. 
kardinolas A. J. Bačkis bei  Lietuvos vyskupai, 
daug kunigų. 

 Antroji – klieriko Povilo įvilktuvės, bet apie 
tai – kitame straipsnyje, o štai trečioji – monsinjo-
rų paskelbimas. Seminariją šiais titulais papuošė 
rektorius kun. Žydrūnas ir mūsų vadovas kun. 
Vaclovas. Jaukioje svečių kambario aplinkoje, susi-
rinkus mažam būreliui išrinktųjų (na, gal 13-a ir 
nėra toks jau mažas skaičius) pasveikinome mūsų 
vadovą, kuriam, romėniškai tariant, popiežius Be-
nediktas XVI-as suteikė kapeliono titulą už nuo-
pelnus Lietuvos Bažnyčiai, mūsiškai – paskyrė 
monsinjoru. Esame labai laimingi, juk tapome 
monsinjoro auklėtiniais – monsinjoriukais. Taigi 
dabar jau mes ne propedeutinis, bet monsinjoreuti-
nis kursas. Diakonas taip pat džiaugėsi taip greitai 
paaukštintas pareigose, juk nuo šiol jis ne šiaip ku-
nigo padėjėjas, bet paties monsinjoro dešinioji ran-
ka, pavaduotojas, o tai reiškia – pusiaumonsinjoras. 
Nuoširdžiai džiaugėsi ir mūsų vadovas, ne tik guzi-
kais, bet ir mumis, ir mūsų dovana. Vadovo ne-
menką prakartėlių kolekciją papildė dar viena figū-
rėlė, įkvėpusi surengti ir prakartėlių parodą semi-
narijos bibliotekoje. 
 Tad štai kokia malonėmis  ir visaip kitaip 
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Viskas taip ir buvo. Vilniškio laikotarpio Užrašai pilni 
jo skaudžių atodūsių ir bejėgiškumo. Tai, kad nacionalis-
tiškai nusiteikusi lenkų dvasininkija jį pašiepdavo ir boi-
kotuodavo jo sprendimus, visi puikiai žinome. Nuo jų 
neatsilikdavo ir nemaža dalis tikinčios liaudies. Tačiau 
piktas kritikos strėles Matulaičio adresu laidė ir saviškiai, 
lietuviai, kada vyskupas atvirai negynė jų politinių ir tau-
tinių interesų, laikydamasis savo nusistatymo visiems būti 
lygiai teisingas. Kunigas Pranas Bieliauskas, vienas iš Vil-
niaus krašto šviesuolių, savo dienoraštyje 1919 metais 
paliko tokias eilutes: „Rugpjūčio 1 dieną į Vilnių atvyko 
maršalas J. Pilsudskis. J. E. vyskupas Jurgis Matulevičius 
su Kapitula buvo nuėjęs į stotį pasitikti. Nesulaukę – grį-
žo. Popiet nuėjo į butą – ir ten nesulaukė. Mūsų nuomo-
ne, toks vyskupo vaikštinėjimas sutikti, kaip patys lenkai 
sako, socialisto, netinka. Archierėjus carus sutikdavo tik 
prie savo cerkvės durų. Tačiau vargšui sunku atsisakyti, 
kai Kapitula kviečia“.  

Visa tai dera prisiminti ne tam, kad dar sykį padejuo-
tume, kokie baisūs buvę laikai, koks bjaurus yra naciona-
lizmas ir kaip sunku buvo Jurgiui Matulaičiui vyskupauti 
Vilniuje. Kad ir supančiotas, puolamas iš visų pusių, jis 
vis dėlto liko ištikimas savo herbo šūkiui blogį nugalėti 

gerumu ir paliko matomus pėdsakus vyskupijos gyvenime. 
Bet ir tai dar ne viskas. Ne už kantrybę, ištvermę ar tole-
ranciją šiandien turėtume jam lenktis. Ne už baltąją kan-

kinystę Vilniuje. Būtent už aną Vaižganto apgiedotą šven-

tumo kvapą. Tamsa nebuvo tik tamsa, kaip skelbia psal-
mė. Vilniaus pragaro ratai vyskupui Jurgiui tapo įkvėpimu 
siekti ne savo pergalės, bet savo šventumo. Palaiminto 
panašumo į Nukryžiuotąjį. Nieko brangesnio Vilniuje jis 
mums ir nepaliko. Neatvertė savo priešininkų ir neįveikė 
nei lenkiško, nei lietuviško nacionalizmo. Nepakeitė poli-
tinės Vilniaus krašto situacijos. Galima net sakyti – pasi-
davė, atsistatydino. Tačiau po jo mirties net kai kurie iš 
pačių aršiausių jo nekentėjų dūsavo ir išpažino matę šalia 
savęs šventą žmogų.  

  Popiežius Jonas Paulius II, kaip žinome, kuo plačiau-
siai atvėrė Bažnyčios vartus naujų šventųjų kanonizavi-
mui. Per savo ilgą pontifikatą jis paskelbė 482 naujus 
šventuosius. Per 30 vyrų ir moterų jau kanonizavo ir Be-
nediktas XVI. Skaičiai įspūdingi ir liudija naujas tenden-
cijas Bažnyčioje bei pasaulyje. Juo labiau visuomenės pa-
siduoda sekuliarizmo nuostatoms, juo karščiau ieškoma 

naujų šventumo ženklų. Tai anaiptol nėra vien karštligiš-
kas Bažnyčios protestas prieš vadinamųjų dvasinių verty-
bių užtemimą ar eilinis pamoralizavimas šventumo temo-
mis. Naujų šventųjų vardus atranda ir skelbia ne tik baž-
nytinės institucijos. Prisimename šimtatūkstantinės mi-
nios šauksmą Šv. Petro aikštėje per Jono Pauliaus laidotu-

ves. Santo subito! Šventasis nedelsiant, čia pat. Paradok-
sišku būdu sekuliarusis pasaulis trokšta ir ilgisi ano minė-

to šventumo kvapo. Žinios apie Dievo atspindį mūsų žmo-
giškame menkume ir trapume. Galimybės įkvėpti to, kas 
rodosi nerealu, neįmanoma. Šventųjų gyvenimų aprašy-
mai Vakaruose tampa bestseleriais. Nežinia, kiek visa tai 
priartina prie Bažnyčios, įkvepia maldai, tampa sektinais 
pavyzdžiais ar paskatina siekti asmeninio šventumo. Ta-
čiau ar ne stebuklas jau vien tai, kad krizių bei devalvaci-
jų amžiuje šis žodis tariamas tikrai jautriai ir pagarbiai, 
suvokiant, jog egzistuoja galimybė tapti sklidinam Dievo 
Dvasios. Šiuo ypatingu Bažnyčios išbandymų laikotarpiu 
tik šventumo patyrimas, o ne socializacijos šurmulys, gali 
tinkamai paliudyti, kad krikščionys yra daugiau nei eilinė 
interesų grupė, deja, ne visuomet skaidri ir sąžininga. 

Pabaigai – dar apie karalaitį Kazimierą. Popiežiaus le-
gato Zacharijo Ferrerio parengtame jo gyvenimo aprašy-
me sudėtos naujos liturginių valandų maldos, skirtos vie-
šam šventojo kultui. Taigi ištrauka iš Pirmosios naktinės 
valandos antifonos. „Tarp turtingųjų turtingas, tarp galin-
gųjų kunigaikščių patsai kunigaikštis, galėjo peržengti ir 
neperžengė, pikta daryti ir nedarė. Jis juk atrastas be dė-
mės ir nenusekė paskui auksą, ir nesudėjo vilčių į pinigų 
lobį. Galėjo peržengti.“  

  Mums patiems, žinoma, tenka tik giliai atsidusti dėl 

tų kazimierietiškų galėjo peržengti ir neperžengė, pikta da-
ryti ir nedarė. Tokios galimybės žmogui neateina per kūną 
ir kraują. Kaip ir prasiskyrę vandenys prie Polocko. Vietoj 
moralizavimo belieka nuostaba ir dėkingumas. Lydimi 
nematomų savo dangaus globėjų, apgaubti jų šventumo, 
susigiminiavę su 
jais per istoriją ir 
per dvasines patir-
tis, šiandien galime 
čia sveikinti gyve-
nimą ir atūžiantį 
pavasarį, kuris kita-
dos paėmė mūsų 
šventąjį karalaitį ir 
nuplukdė ledus 
pralaužusiu Nemu-
nu tiesiai prie Dan-
gaus vartų. Nežinia, 
kaip bus ateityje su 
jo pagalba mūšiuo-
se, bet jei kas, galė-
damas daryti pikta, 
nuspręs nedaryti, 
tikrai sulauks debe-
syse pasirodančio 
baltojo jaunuolio, 
drąsintojo ir užtarė-
jo. 

 
Kalbėk, VIEŠPATIE, tavo tarnas klauso  

(1 Sam 3, 9) 

 
Rekolekcijos prasidėjo penktadienį. Rinkomės Vil-

niaus kunigų seminarijoje. Džiaugsmingai mus pasitiko 
klierikai ir palydėjo į mums paskirtus kambarius, kuriuo-
se nakvojome. Visiems teko gyvent po du, kaip ir semi-
naristams iki 3 kurso. Į rekolekcijas vieni anksčiau, kiti 
vėliau atvyko 16 jaunuolių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio 
bei mažesnių miestelių. Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias aukojo kunigų seminarijos vicerektorius kun. 
A. Šuškevič. Po šv. Mišių buvome pakviesti vakarienės, 
kur kunigų seminarijos rektorius mons. Ž. Vabuolas pa-
laimino maistą ir pakvietė vaišintis. Valgydami vakarienę 
susipažinome tarpusavy. Pasisotinę ėjome į koplyčią kal-
bėti vakarinės brevijoriaus maldos, po kurios buvome 
pakviesti į salę pasiklausyti vienuolio pranciškono br. 
kun. A. Peškaičio pašaukimo liudijimo. Jo liudijimas bu-
vo išties įdomus, neeilinis, kitoks nei teko kada girdėti. 
Būdamas netikintis, jis atsivertė po vieno žmogaus labai 
trumpo liudijimo apie Dievą troleibuse. Kitoje stotelėje 
tas žmogus išlipo. Tą žmogų kun. Arūnas visada prieš tai 
matydavo girtą, purviną, nesusitvarkiusį, bet tą kartą tro-
leibuse, jis buvo blaivas, švarus, susitvarkęs. Kun. Arūnas 
pasakojo, jog jam to pakako, kad pradėtų mąstyti apie 
Dievą. Žinoma, tada jis nesuprato jausmo, kuris jį užval-
dė. Vis tik jo gyvenime tai nebuvo pirmas susidūrimas su 
tikėjimu. Pirmasis buvo tuomet, kai studijuojant reikėjo 

parašyti rašto darbą apie F. Dostojevskio kūrybą. Tam 
teko atsiversti Šv. Raštą. Evangeliją pagal Joną jis, žino-
ma, perskaitė, bet apie ką ten rašoma nesuprato. Vienuo-
lis pasakojo, jog jį visą laiką lydėjo vienišumas, tačiau jo 
gyvenimas visiškai apsivertė. Jis įstojo į kunigų seminari-
ją, ją pabaigė, susipažino su pranciškonais, vėliau įstojo į 
jų vienuoliją. Nuo to laiko jo gyvenime vienišumo nebe-
liko. Pabūti vienam šiuo metu jam yra didelis džiaugs-
mas, tačiau retai tenkąs. Šis momentas kun. Arūno liudi-
jime man labiausiai ir įstrigo, jog gyvenime buvo vieni-
šas, o dabar jo gyvenime to vienišumo nebeliko. 

Po vienuolio liudijimo, koplyčioje meldėmės ir 
seminaristų kasdien kalbamą baigiamąją liturginių valan-

dų naktinę maldą, po kurios ėjome ilsėtis. 
Naują dieną pradėjome rytmetine malda koplyčio-

je. Po maldos ir pusryčių visi dalyvavome Šv. Mišiose. 
Jas aukojo kunigų seminarijos propedeutinio kurso vado-
vas mons. V. Volodkovič. Po Šv. Mišių vyko pirmoji 
konferencija, kurią vedė kunigų seminarijos rektorius 
mons. Ž. Vabuolas. Jos metu išgirdome apie pašaukimo 
dinamiką, apie patį pašaukimą, iš kur jis kyla, kaip jį pri-
imti, kaip į jį atsiliepti. Taip pat monsinjoras mūsų dėme-
sį atkreipė ir į Šv. Rašto ištraukas. Tarp jų ir ištrauka iš 
Samuelio knygos, Samuelio pašaukimo istorija (1 Sam 3, 
9). Joje kunigas Elis pamoko Samuelį kaip atsiliepti į 

Dievo kvietimą: Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso (1 
Sam 3, 9).  

Po šios konferencijos kalbėjome dieninę brevijo-
riaus maldą. Netrukus prasidėjo antroji konferencija, ku-
rią vedė vicerektorius kun. A. Šuškevič. Ji man paliko 
didžiulį įspūdį.  

 

Vasario 17-18 dienomis, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko pašaukimo rekolekcijos. 
Siūlome susipažinti su dviejų rekolekcijų dalyvių—Edgaro ir Ovidijaus—pasidalinimais apie išgyven-

tas akimirkas šiose rekolekcijose. 
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Kun. Andžejus kalbėjo apie kunigus, Bažnyčią, 
šventumą. Jis sakė, kad tikintis žmogus yra mąstantis 
žmogus. Šie žodžiai išties stiprūs, nes mes nuolat mąsto-
me apie gyvenimą, apie tikėjimą, apie Dievą. Taip pat 
vicerektorius paaiškino, ką reiškia šventumas. Šventas yra 
tik Dievas, o kadangi tikintis žmogus priklauso Dievui, 
yra pašauktas į šventumą ir turi tai skleisti bei rodyti. Taip 

pat jis pabrėžė, jog turime nuolat apsivalyti nuo nuodė-
mių, nuolat ugdyti savo šventumą. Ir nežiūrint žmogiško-
jo silpnumo, jaunuolis ar vyras, tapdamas kunigu, privalo 
nusiteikti viso gyvenimo kovai, nuolatiniam šventėjimui.  

Po šios konferencijos turėjome dar vieną – klierikų 
– konferenciją. Klierikai pasidalino savo pašaukimo liudi-
jimais. Išgirdome tris skirtingas istorijas. Pašaukimo liudi-
jimus pradėjo klierikas Juzefas aptardamas Samuelio isto-
riją (1 Sam 3, 1-11). Taigi ir vėl galėjome apmąstyti šią 
šventraščio vietą. Vėliau klierikas Danielius paliudijo savo 
pašaukimą, nors prieš tai nebuvo planavęs jo pasakoti. Po 
jo savo pašaukimo liudijimu pasidalino klierikas Saulius. 
Rinkdamasis kunigystės kelią jis atsisakė to, ko dažnas 
siekia: karjeros, pinigų, gero gyvenimo. 

Šios įtemptos dienos kulminacija buvo Švč. Sakra-
mento adoracija, kada galėjome pabūti Dievo akivaizdoje, 
pateikti Jam savo prašymus ir dėkojimus, į Jį kreipti mal-
das. Būdami Dievo artumoje galėjome apmąstyti savo pa-
čių kelią. Švč. Sakramento palaiminimu užbaigėme adora-
ciją ir kitą dieną po šv. Mišių bei refleksijos, išvykome 
namo.  

Edgaras 

 
Pašaukimo rekolekcijos šventojo Juozapo kunigų 

seminarijoje vyko vasario 17 – 19 dienomis. Turbūt reikėtų 
pradėti pasakoti nuo atvykimo, bet ne, būsiu savimi ir pra-
dėsiu nuo...  

Vykdamas į šias rekolekcijas planavau, jog atvykęs ir 
įsikūręs, sukursiu  novelę arba esė, bet nepavyko, nes visa 
siela ir kūnu buvau Viešpatyje. Viešpats nebūtų Viešpats, 
jeigu neveiktų per žmones. Išvykstant klierikas Danielius  
paprašė manęs aprašyti rekolekcijas, taigi neparašiau jokio 
kūrinio, bet galėsiu pasidalinti Gerąją Naujiena, tai dar ge-
riau... Einu prie esmės ir pradedu viską iš naujo...  

Šaltą vasario pavakarę į šv. Juozapo kunigų seminari-
ją pradėjo rinktis jauni ir drąsūs vyrai. Vykdamas į semina-
riją truputį jaudinausi ir buvau neramus: tiek daug buvo 
girdėta apie tvarką, regulą ir t.t. Kilo mintis, kad bus sunku 
išbūti tris dienas. Mano laimei Panevėžio komandą pasitiko 
klierikas Saulius. Tik įėjus į vidų, pajutau šilumą, gal dėl 
to, kad lauke šalta buvo, o gal dėl to, kad buvome dvasin-

goje vietoje. Saulius paklausė: Gal alkani? Vienbalsiai atsa-

kėme: ne! Tačiau valgykloje paviešėjome.  
Man asmeniškai gaila, kad negalėjau išgirsti br. A. 

Peškaičio liudijimo, nes atvykome vėliau, tačiau po br. A. 
Peškaičio atsakymų į klausimus visi džiaugsmingai ėjome į 

koplyčią. Sukalbėjome liturginių valandų naktinę maldą, po 

kurios įsivyravo tylos metas trunkąs iki rytmetinės liturginių 
valandų maldos.  

Kita dieną po pusryčių mūsų laukė trys konferenci-
jos. Pirmąją vedė seminarijos rektorius mons. Ž. Vabuolas. 
Jis pasakojo apie pašaukimo raidą ir mokė pašaukimo dina-
mikos. Po to – antroji konferencija, kurią vedė seminarijos 
vicerektorius kun. A. Šuškevič. Iš jo konferencijos geriau-
siai prisimenu tris dalykus – drąsą, ryžtą, kunigo patarimą. 
Nors gali pasirodyti, kad šie dalykai yra menkaverčiai, tai – 
netiesa.  

Vidudienis – Švč. Mergelės Marijos laikas, todėl šia 
proga ėjome į Kalvarijos kryžiaus kelią kalbėti rožinio mal-
dos. Šaltis neišgąsdino ir neatbaidė nuo klampojimo per 
sniegą. Po rožinio maldos aplankėme kunigų kapus ir už 
juos pasimeldėm.  

Artėjant vakarui  mons. V. Volodkovič celebravo šv. 
Mišias. Savo pamoksle jis akcentavo drąsą ir ryžtą.  

Pravėdinę galvas gryname ore, grįžome į konferenci-
jų salę, kur mūsų jau laukė trys klierikai – Saulius, Danie-
lius ir Juzefas. Jie pasidalino savo pašaukimo istorijomis ir 
gyvenimo patirtimis. Pasisėmę drąsos iš brolių klierikų, 
adoracijos prie Švenčiausiojo Sakramento metu, giliau ap-
mąstėme ir savo pašaukimą.  

Kitą dieną, po rytmetinės mankštos, dalyvavome šv. 
Mišiose, kurias aukojo mons. Ž. Vabuolas. Jo pamokslo 
pagrindinė mintis buvo raginimas keltis, eiti ir dirbti. Po 
šv. Mišių susirinkome į konferencijų salę ir pasidalinome 
savo įspūdžiais apie rekolekcijas. Pilni džiaugsmo po pasi-
dalinimo išvykome namo – į savo kasdienybę.  

Ovidijus 

Kazimieras nėra vienintelis šventasis, tiek žemėje, tiek 
iš dangaus ėmęsis karvedžio vaidmens. Kariuomenės pul-
kus į mūšį kvietė ir nuostabioji Orleano mergelė, ir ber-
nardinas Jonas iš Kapistrano, ir karalius Liudvikas. Bet 
jiems kažin kaip pasisekė šioje srityje labiau nei mūsų 
karalaičiui. Tiesa, Kazimieras kariaudamas po mirties pa-
sirodė geriau nei būdamas gyvas, bet ir šios pergalės, pa-
lydėtos dangiškos galybės proveržio, vis dėlto neišsilaikė, 
be naudos nugrimzdo nebūtin, virto tik paveikslais baž-
nyčiose. Gal kalta mūsų istorija, geografija, apskritai ne-
pavydėtinas Lietuvos likimas? 

Jau esu pasakojęs, o ir daugelis patys prisimena, kas 
darėsi Vilniaus katedros pašonėje mūsų atgimimo aušro-
je. Bado streiko dalyvių palapinės, juos palaikantys bū-
riai, vėliavos, dainos, naktiniai budėjimai. Vieną tokią 
naktį, pliūptelėjus vasariniam lietui, puolėme slėptis po 
katedros portiku. Lietus liovėsi, 
bet visi tebesėdėjo, kas pasitiesęs 
kokį drabužį, kas laikraštį. Kated-
ra uždaryta, ten dar vis paveikslų 
galerija. Lyg prikaustyti prie jos 
durų. Girdėta istorija, ar ne? Ba-
sas karalaitis vidurnaktį, niekam 
nematant, ateina čia melstis, bent 
pasveikinti šventųjų durų, ašaro-
mis suvilgyti pašventinto slenks-
čio. Sargybiniai prieš auštant at-

rasdavo jį visu kūnu parpuolusį ant 

žemės. Taip rašo minėtas Vilniaus 
kanauninkas Svencickis. Tąsyk 
prie uždarytos katedros Kazimie-
ras neapsireiškė žmonėms nei ba-
sas, nei raitas ant balto žirgo, bet 
man vis tiek daug kas iš anų atgi-
mimo dienų dvelkia jo tylia globa 
ir užtarimu. O dar svarbiau – gi-
minyste su juo, kuri tik šiaip sau, 
plevenanti virš galvų ar spurdanti 
viduje, dažnai be jokių stebuklų, 
neįrodoma ir neparodoma. 

Visa, ką brangiausia ir patva-
riausia mums gali palikti ar dova-
noti Dievo šventieji, turbūt ir yra 
jų palaimintas šventumas. Spinduliuodami savo paslap-
tingą panašumą į Kristų, jie yra daugiau negu gražūs, 
sektini pavyzdžiai arba patikimi mūsų žemiškų darbų tal-
kininkai, kuriuos gali pasitelkti pagalbon, kai esi bejėgis. 
Toks praktinis šventųjų pritaikymas anksčiau ar vėliau 
subliūkšta. Kaip ir pastangos jų gyvenimo istorijas pastip-
rinti socialinės, politinės, karinės naudos motyvais, tarsi 
šventumas būtų įgyjamas stropiai darbuojantis ar narsiai 
kariaujant. XIII amžiaus hagiografijos šedevras, domini-
kono Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“, plūstanti 
stebuklų stebuklais, atrodo mielesnė ir teisingesnė knyga 
apie šventuosius bei šventumą negu koks nors mūsų lai-
kų kūrinėlis, siekiantis šventųjų gyvenimus užangažuoti 
Bažnyčios klestėjimui, visuomenės gerovei ar mokslo 
pažangai. Atsakymas į tokį šventumo argumentavimą 
galėtų būti kad ir Simono Stulpininko istorija: šis V-ojo 

amžiaus krikščionis asketas pelnė šventumą tik dėl to, 
kad 39 metus išgyveno stulpo viršūnėje įrengtame gan-
dralizdyje. 

Šiemet visoje Lietuvoje ypatingai pagerbiamas arki-
vyskupas Jurgis Matulaitis, kitas Vilniaus miesto bei ka-
tedros žmogus, Bažnyčios palaimintasis. Šnekame, svajo-
jame apie jo kanonizavimą. Procesas sunkus ir sudėtin-
gas, nepavaldus mūsų norams bei terminams. Tačiau ir 
tai, kas tikrai priklauso nuo mūsų pačių – atidus palai-
mintojo Jurgio istorijos perskaitymas, jo asmenybės su-
vokimas Evangelijos šviesoje, pagaliau maldos ryšys su 
juo – kažin kaip vis stringa, vis neįgyja to užmojo, kuris 
jam skintų kelią į šventųjų gretas ir paprasčiausiai skelbtų 
jo gyvumą bei aktualumą. Prisipažinsiu, juo daugiau gir-
džiu ar skaitau apie jo mokytumą, apie gausius visų įma-
nomų sričių darbus, apie jo nuovoką bei įžvalgumą, juo 

mažiau lieka galimybės ieškoti ir 
atpažinti jo asmenyje šventąjį, kuris 
liudytų šiurpulingą Kristaus atsi-
spindėjimą, o ne socialines dorybes. 
Šventieji tuo ir skiriasi nuo kitų 
genijų ar išminčių, kad persikelia į 
kitonišką pasaulį, pasiduoda jo logi-
kai ir savo gyvenimui suteikia uni-
kalią Dievo karalystės perspektyvą. 
Savo epochą bei jos vertybes galima 
peraugti savo nuostabiais talentais, 
bet šventieji ją perauga Kristaus 
judesiu, kuris dažniausiai lieka ne-
suprastas ir neįvertintas arba dar 
daugiau – nuveda ant kryžiaus. 
Kanauninkas Juozas Tumas-
Vaižgantas, 1918 metų gruodžio 1 
d. stebėdamas Jurgio Matulaičio 
konsekracijos apeigas Kauno kated-
roje, lygino jį su Nukryžiuotojo 
figūra altoriuje ir nujautė, kad šiam 
ganytojui skirtas kryžiaus likimas. 
„Kniūbsčias kryžiumi parkritęs vys-
kupas Jurgis (...) rodės vienas... vie-
nas...“ Kanauninkas turėjo ne tik 
poeto žvilgsnį, bet ir intuicijos do-
vaną; jis bene pirmasis užuodė iš 

arkivyskupo Jurgio sklindantį odor sanctitatis, šventumo 
kvapą, kuris buvo aukščiau visų kitų Vaižganto paliktų jo 
asmenybės apibūdinimų. Taip ir prašosi, kad vieną dieną 
imtų ir atsirastų palaimintojo Jurgio istorija pagal Kry-
žiaus kelio stotis. Arba pagal jo dykumas. 

Vilniaus laikotarpis buvo jam absoliuti dykuma, ir 
jokie jo nuopelnų vardijimai ar užuominos į priešininkų 
išpuolius nepakeis tos tiesos. Kaip vyskupijos ganytojas 
Vilniuje jis buvo visiškai paralyžiuotas. Į vyskupo sostą 
jam kelią tiesė veikiau politinių grupuočių antagonizmas 
ir dramatiška miesto situacija negu Bažnyčios gerovės ar 
sielų išganymo siekiai. Dar prieš savo paskyrimą Matulai-
tis jautė būsiąs Vilniuje politinių intrigų auka ir karštai 
meldėsi bei kitus prašė melstis, jo paties žodžiais tariant, 
„kad nepakliūčiau į Vilnių, nes ten paskęsiu ir nieko ne-
padarysiu“. 
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Kun. Julius Sasnauskas, OFM 

 
 
 

 
Lieka ŠVENTUMAS 
 
Savo gyrių šviesiausiam ir šlovingiausiam karalaičiui 

Kazimierui pradėsiu nuo senos istorijos, nuo visiems ge-
rai žinomo stebuklo. Vienas iš ankstyvųjų šio šventojo 
hagiografų, Vilniaus katedros kanauninkas Grigalius 
Svencickis, pateikdamas dangiškąją Kazimiero gyvenimo 
dalį, plačiai pasakoja apie nuostabų įvykį, nutikusį 1518 
metais Polocko apylinkėse. Gausi 
maskvėnų kariuomenė artinosi prie 
Polocko, ketindama jį užgrobti. Lietu-
vių ir lenkų pajėgos miestui ginti tesu-
telkė vos du tūkstančius vyrų. Jiems 
pasiekus Dauguvos upę ir nesugebant 
persikelti į kitą krantą, staiga, kaip rašo 
Svencickis, „priešais akis pasirodo kaž-
koks baltu rūbu vilkintis jaunuolis, 
raitas ant balto žirgo, gražiai atrodantis 
ir išvaizdus. Visus ragina nenusiminti 
ir įsako jį sekti kaip vadą“. Paskui jis 
esą šoko į upę ir be jokio vargo ją įvei-
kė, o karius paragino sekti jo pavyz-
džiu. Supratę, kad čia veikiąs pats Die-
vas, miesto gynėjai visu būriu metėsi į 
sraunius Dauguvos vandenis ir laimin-
gai persikėlė į kitą krantą, šaukdami: 
„Kazimieras, Kazimieras!“ Baltasis jau-
nikaitis išnyko, bet stebuklo įkvėpti 
kariai narsiai puolė grėsmingus priešus 
ir juos sutriuškino. Daugelis maskvėnų 
žuvo ir ne mažiau jų pasidavė į nelaisvę. Polocko apgultis 
buvusi nutraukta, o nugalėtojai iškilmingai traukė himną 

Te Deum laudamus ir aukštino Kazimiero narsą. 

Kas teisybė tai teisybė. Per vadinamąjį Dvidešimtmetį ka-

rą su Maskva 1518 metais Vilniaus vaivados ir Lietuvos 
didžiojo kanclerio Alberto Goštauto vadovaujami lietuvių 
ir lenkų algininkų daliniai prie Polocko iš tiesų atrėmė 
gausias rusų kariuomenės pajėgas, kurios, užėmusios 
Smolenską, veržėsi gilyn į LDK žemes. Žinoma ir vieta, 
kur visa tai nutiko. Kraštotyros šaltiniuose taip ir užfik-

suota – Kazimiero brasta. Dar daugiau. Šventojo karalai-
čio garbei 1645 metais ant Dauguvos kranto buvo pasta-
tyta koplyčia, tiesa, labai greitai sugriauta jau kitai Mask-
vos kariuomenei puolant Lietuvą. Šiandien ten mažas 
baltarusiškas kaimelis – Strūnia, keletas kilometrų į rytus 
nuo Polocko, šalia kelio į Vitebską. Vieta kitados garsi, 
nes netoliese nuo XVII amžiaus pradžios buvo įsikūrusi 
didžiulė unitų metropolito rezidencija, regėjusi Juozapatą 
Kuncevičių bei kitus žymius to krašto hierarchus. Be 
puošnių rūmų su sodais ten būta ir Kryžiaus išaukštinimo 
bažnyčios.  

Prieš dvejus metus, tęsdami savo tradicines išvykas po 
buvusias LDK žemes, su grupe parapijos žmonių lankė-
mės Polocke. Pastovėję prie Bernardinų bažnyčios griu-
vėsių, leidomės ieškoti karalaičio Kazimiero pėdsakų. 
Kelias į Strūnios kaimą vingiuoja palei Dauguvą. Dairo-
mės kokio ženklo tai paupio pievose ir medžiuose, tai 
debesyse, iš kur sykį jau buvo nužengęs stebuklingasis 
jaunikaitis. Bet visur tuščia. Prie paskutiniosios kaimo 

trobos stabdome automobilius ir keliuku 
judame link Dauguvos. Mus pasitinka vie-
tos gyventojas, pagyvenęs vyriškis, drau-
giškas ir šnekus. Ne, nei apie Kazimierą, 
nei apie jo brastą jis nieko negirdėjęs, o 
prie upės neprasibrausime per krūmynus. 
Bet mums, kaip svečiams, šį tą įdomaus 
parodysiąs. Iš trobos jis grįžta nešinas laik-
raščių iškarpomis. Pasirodo, sutikome Bal-
tarusijoje garsų žmogų. Mūsų pašnekovas 
kolekcionuoja batus. Sukaupęs jų kelis 
tūkstančius porų. Rodo nuotraukas laik-
raščiuose. Kolekcijos puošmena – rekordi-
nio 60-ojo dydžio batų pora. Turbūt vie-
nintelė pasaulyje. Siūlo mums apžiūrėti 
eksponatus, mat viskas čia pat, ūkiniame 
pastatėlyje. Dėkojame ir apgailestaujame 
neturį laiko. Grįžtant į Polocką kitoje ke-
lio pusėje turėtų matytis prabangieji Juo-
zapato Kuncevičiaus rūmai. Žinoma, jų 
jau seniai nė ženklo. Nebeliko Strūnioje ir 
mokyklos. Tik apšiurusi kaimo parduotu-

vėlė – kaip pasakojama, buvusios bažnyčios vietoje. 
Tie tūkstančiai batų iš stebuklo žemės iki šiol sukasi 

mintyse. Vaidenasi ana Maskvos kariuomenė, irgi dau-
giatūkstantinė. Gal tada ir batai galėtų būti lyg užuomina 
– vienintelė – į stebuklą, į Kazimiero bei jo įkvėptų LDK 
karių pergalę? Kitos apčiuopiamybės tarsi nėra. Polocko 
miestas, dėl kurio šventasis karalaitis nužengė iš aukšty-
bių ir brido į Dauguvos vandenis, taip ir nebuvo išgelbė-
tas Lietuvai. Po antrojo Abiejų Tautų Respublikos pada-
lijimo galutinai prarytas Rusijos.  

 
 
 

 

 

 

Kl. Gabrielius S., I k. 
 
 

Draugiškos krepšinio varžybos  
su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu 

Kovo 8-oji yra ypatinga ne tik tuo, jog tai yra 
Tarptautinė moters diena, bet dar ir dėl to, kad šią dieną 
Katalikų Bažnyčia mini šv. Dievo Joną, kuris yra slaugy-
tojų globėjas. Taip jau sutapo, kad būtent Lietuvos Svei-
katos mokslų universiteto (LSMU) Slaugytojų katedros 
globėjas yra šv. Dievo Jonas, tad būsimieji vargšų slaugy-
tojai panoro šią progą švęsti su mūsų bendruomene ir 
mes mielai sutikome. 

Ketvirtadienio vakarą, kartu su svečiais, pradėjome  
šv. Mišiomis. Koplyčia buvo kur kas pilnesnė nei įprastai, 
nes į ją sugužėjo virš 30 studentų iš Kauno, atvykusių ne 
tik pasportuoti, bet ir pažinti mūsų bendruomenę bei 
pabendrauti ir kartu pasimelsti. Šv. Mišias aukojo semi-
narijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas kartu su vice-
rektoriumi kun. Andžejumi Šuškevičiumi. Pamokslo me-
tu, kuomentuodamas Evangelijos ištrauką apie turtuolį ir 
Lozorių, rektorius skatino pasvarstyti, ar mūsų aplinkoje 
nėra Lozorių, pro kuriuos praeiname nekreipdami dėme-
sio; o gal yra turtuolių, kuriuos reikėtų įspėti dėl turtų 
pertekliaus ir nereikalingos prabangos; akcentavo, kad 
turtas yra gėrybė, bet tikroji laimė slypi Dieve, tikėjime į 
Jį, ir, baigdamas pamokslą, pakartojo psalmininko žo-
džius: „Laimingas tasai, kuris Viešpačiu tiki!“ 

Pasibaigus šv. Mišioms vyresniųjų kursų klierikai 
svečiams aprodė seminariją, atsakinėjo į smalsuolių klau-
simus, papasakojo Vilniaus kunigų seminarijos istoriją, 
aprodė koplyčią – vietą, apie kurią sukasi visas seminari-
jos gyvenimas, pristatė seminarijoje eksponuojamą V. 
Žuko dailės parodą. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_vaivada
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_didysis_kancleris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_didysis_kancleris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Polockas
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Po geros valandos, visa seminarijos bendruomenė 
kartu su svečiais susirinko į sporto salę, kur krepšinio 
aikštelėje turėjo užvirti žūtbūtinė kova. LSMU Kūno kul-
tūros katedros atstovai parengė sportinę mūsų vakaro dalį 
– teisėjavo, žymėjo rezultatus, tarp kėlinių organizavo 
baudų metimo varžybas. Apšilus komandoms ir viską pa-
ruošus varžyboms, seminarijos rektorius tarė sveikinimo 
žodį teigdamas, kad sportas pirmiausiai yra pramoga, kuri 
padeda užmegzti bendrystę ir palinkėjo draugiškų varžy-
bų. Po sveikinimo žodžių teisėjas trumpai pristatė taisyk-

les ir prasidėjo kulminacinė vakaro dalis. 
Pagaliau nuaidėjo švilpukas ir pagavus išmestą ka-

muolį, mūsų komanda pirmoji pelnė taškus. Tačiau jau po 
kelių minučių svečiai pradėjo diktuoti savo sąlygas ir išsi- 

 
veržė priekin taikliai mėtydami į krepšį. Vėliau sekęs kėli-
nys vyko panašiai kaip ir pirmasis. Priešininkai išsiveržė 
dar labiau. Ilgosios pertraukos metu, po 2-jų kėlinių, vyko 
baudų metimo varžybos, kuriose dalyvavo po du žaidėjus 
iš kiekvienos komandos, net ir jų metu svečiai išgraibstė 
pirmąsias vietas. Po trumpo atodūsio prasidėjo trečiasis 
kėlinys. Seminarijos komanda atsigavo ir pradėjo vėl 

spausti varžovus. Trečiojo kėlinio metu buvo ženkliai su-
mažintas atotrūkis nuo LSMU komandos. Netrukus prasi-
dėjo paskutinysis kėlinys. Šiame etape įtampa stipriai išau-
go ir kiekvienas taškas tapo ypač svarbus. Po draugiškos 
kovos mūsų komanda nusileido priešininkams 8-iais taš-
kais ir rungtynės pabaigė rezultatu 47:55. 

Po rungtynių visi ėjome į valgyklą agapei. Ten ga-
lėjome artimiau pabendrauti bei susipažinti su svečiais, 
pasidalinti rungtynių įspūdžiais. LSMU kūno kultūros 
katedros atstovai suorganizavo rungtynių apdovanojimus 
ir padėkas. Buvo apdovanoti rezultatyviausi žaidėjai, akty-
viausi sirgaliai bei renginio organizatoriai. Ilgametis 
LSMU Sporto instituto lektorius Eligijus Vyskupaitis iš-
reiškė lūkesčius, kad seminarija prisijungs prie Lietuvos 
studentų Sporto Asociacijos (LSSA) ir galėsime toliau 
palaikyti ryšius. Po seminarijos rektoriaus padėkos žodžių 
bei atminimo dovanėlių, seminarijos bendruomenė palai-
mino svečius giesme ir išlydėjo juos namo. Tai buvo graži 
diena, skirta paminėti šv. Dievo Joną, kurios metu semi-
naristai galėjo geriau pažinti būsimus kūno, o šie – būsi-
mus dvasios slaugytojus. 

Šiuos liturginius metus Lietuvos vyskupai skyrė palai-
mintojo Jurgio Matulaičio atminimui. Ar ši asmenybė 
turėjo įtakos Jūsų pasirinktame kelyje į kunigystę? O 
šiandien ar palaimintasis Jurgis Jums yra svarbus? 
Kas labiausiai Jus žavi šioje asmenybėje?  
 
Na, apie šio Palaimintojo įtaką mano kelyje į kunigystę 
jau papasakojau – tai buvo tikėjimo ir bendrystės patirtis 
jo globojamoje parapijoje. Kad ta parapija buvo ir iki šiol 
tebėra tokia aktyvi ir gyva, tai tikrai ir jo nuopelnas. Kai 
kas net sako, kad antrasis stebuklas, kurio reikia šio Palai-
mintojo kanonizacijai, jau įvykęs – tai jo globojama para-
pija Vilniuje! Su palaimintuoju Jurgiu atrandu ir vis gi-
lesnį asmeninį ryšį. Džiaugiuos kiekvieną kartą galėda-
mas pasimelsti prie jo kapo – pvz. per paskutines savo 
kunigystės šventimų metines tik dėl to nuvažiavau į Ma-
rijampolę. Mane stebina jo ištvermė ir sugebėjimas ne-
paisant alinančios ir skausmingos nuo pat vaikystės jį 
kankinusios ligos atsidavusiai tarnauti Dievui, jo sugebė-
jimas pastebėti savo laiko ženklus ir ryžtingumas imtis 
darbų, kurie tuo metu Bažnyčiai buvo reikalingi (pvz. 
atkuri Marijonų vienuoliją arba surengti socialinius kur-
sus Kaune 1909 m.); jo nuolankumas ir sugebėjimas nu-
kęsti nuoskaudas ir mylėti tuos, kurie jo atžvilgiu buvo 
pritvinkę pagiežos, rūpintis tais, kurie jo rūpesčio neno-
rėjo priimti ir už jį piktu atsilygindavo – tuo buvo pažy-
mėtas ypač jo vyskupavimas Vilniuje. Mane stebina jo 
atsidavimas Bažnyčiai: tokie jo Užrašuose randami posa-
kiai kaip „Duok, Viešpatie, kad sudegčiau kaip ta žvakė 

ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies tau ir ta-
vo Bažnyčiai“ nėra tik sparnuotos frazės, bet išgyventa 
palaimintojo Jurgio gyvenimo tikrovė. 
 
Gruodžio 8 d. buvote paskirtas popiežiaus rūmų kape-
lionu, gavote monsinjoro titulą. Gal galėtumėte paaiš-
kinti, ką reiškia šis titulas, kokia jo prasmė, kokias tei-
ses ir pareigas įgyja naujais „guzikais“ pasipuošianty-
sis? 
 
Monsinjoras yra žemiausias iš trijų laipsnių, Šventojo 
Sosto suteikiamų kunigams, arba užimantiems vienokias 
ar kitokias svarbesnes pareigas (vyskupijose tai gali būti, 
kaip mano atveju, seminarijos rektoriaus, arba generali-
nio vikaro, kurijos kanclerio ar kokios kitos pareigos, taip 
pat šie titulai suteikiami Šventojo Sosto diplomatinėje 
tarnyboje arba įvairiose Vatikano įstaigose besidarbuo-
jantiems kunigams), arba ypatingai nusipelniusiems. Ofi-
cialiai lotyniškai šis laipsnis vadinasi „Capellanus Sancti-
tatis Suae“, t.y. Šventojo Tėvo kapelionas (o ne popie-
žiaus rūmų). Kažkokių ypatingų pareigų kaip ir teisių šis 
titulas neuždeda ir nesuteikia, na nebent teise laikysime 
galimybę nešioti minėtus „guzikus“. 

Galiausiai, norime paklausti, ar džiaugiatės šiuo Baž-
nyčios įvertinimu? Kokius uždavinius sau keliate šia-
me naujame kunigystės etape? 
 
Šis įvertinimas buvo man tikra staigmena, tai tiesą sakant 
iš pradžių nelabai susivokiau savo jausmuose ir nežino-
jau, kaip į jį reaguoti. Bet esu už jį dėkingas Bažnyčiai, 
Šventajam Tėvui ir savo vyskupui. Kartu stengiuosi jo 
nepagrįstai nesureikšminti ir nelaikau kažkokiu ypatingai 
nauju kunigystės etapu. Juk pagrindinė kunigo (kad ir 
tapusio monsinjoru) savastis yra būti kunigu. Kunigystės 
šventimų sukaktis švenčia net popiežiai, tuo tarpu mon-
sinjorato metinių turbūt nemini niekas. Tai tas sau kelia-
mas uždavinys gal ir būtų toks: išlikti, būti ir vis labiau 
tapti Kristaus ir Jo Bažnyčios kunigu, ir taip pat kad 
monsinjoro titulas netaptų fariziejiška pagunda 
„pasididinti apsiausto spurgus“, bet tik dar labiau skatin-
tų tarnauti Bažnyčiai ir kurti gyvesnį ir artimesnį ryšį su 
Šventuoju Tėvu. 
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bet ir todėl, kad joje užaugau ir subrendau kaip krikščio-
nis, joje patyriau tikrą krikščionišką bendruomenę, gyvą 
Bažnyčią, iš arčiau pamačiau kunigo gyvenimą. 
Pažintis su šios parapijos jaunimu prasidėjo dar šv. Mika-
lojaus bažnyčioje. Ten s. Aldona Dalgėdaitė buvo subū-
rusi grupelę jaunimo iš tuo metu jau oficialiai įkurtos, bet 
nei savo bažnyčios, nei koplyčios dar neturinčios Matulai-
čio parapijos. Ji ėjo į kai kurias šios parapijos vidurines 
mokyklas dėstyti tikybos ir pasikviesdavo susidomėjusius 
mokinius į Mikalojaus bažnyčią. Tokiu būdu ir aš buvau 
ten pakviestas ir keletą kartų apsilankiau. Artimiau pradė-
jau su jaunimu bendrauti jau po 1991 metų liepos 12 d., 
kada buvo pašventinta Matulaičio parapijos koplyčia ir 
parapijos namai Viršuliškėse, visai netoli mano mokyklos 
ir namų. Nesakau, kad ši jaunimo bendruomenė mane 
atvedė į tikėjimą – jau prieš susipažindamas su ja, buvau 
sekmadieninis katalikas. Tačiau tikėjimas man buvo labai 
rimtas ir netgi rūstus dalykas (o giliai širdyje – gal ir šiek 
tiek nuobodus, nors tuo metu sau to neįvardinau). O Ma-
tulaičio jaunimo bendruomenėje mano tikėjimas užaugo, 
tapo gyvas ir džiaugsmingas. Aš sutikau tokius pačius kaip 
aš jaunus žmones, kurie buvo tikintys, to nesigėdijo, tuo 
džiaugėsi, kurie kartu mokėjo melstis (šiandien kai kurių 

jaunimo bendruomenių problema – jaunimas mėgsta 
rinktis ir kažką veikti bažnyčioje, tačiau į Mišias nėra la-
bai linkę eiti; mums net nekildavo toks klausimas – Mi-
šiose būdavome ne tik sekmadieniais, bet kone kasdien 
arba bent jau kas antrą dieną), bet mokėjo ir kartu būti,  

 
švęsti gimtadienius, linksmai leisti laiką. Tai, ką taip pat 
patyriau toje bendruomenėje – man nereikėjo ten išsiko-
voti sau vietos, nereikėjo kaip nors užsitarnauti, kad mane 
mylėtų ar į mane kreiptų dėmesį. Gatvėje ar mokykloje 
kartais vyravo taisyklė, jog reikia pažeminti kitą, kad pats 
iškiltum ir kiti tave gerbtų – tuo tarpu šioje bendruome-
nėje to nebuvo, jaučiausi priimtas ir mylimas vien dėl to, 
kas esu ir koks esu. Kadangi mes, kaip parapijos jaunimas, 
nuolat sukdavomės parapijos namuose ir zakristijoje, tai 
turėjome ir ypatingą santykį su klebonu kun. Medardu 
Čeponiu. Jis rodė mums daug dėmesio, duodavo užduo-
čių ir leisdavo veikti, švęsti, būti, neretai didesnį ar ma-
žesnį mūsų būrį pakviesdavo ir pas save namo. Jo ir tuo 
metu ten pagelbėjusio kun. Aušvydo Belicko dėka iš arti 
pažinau kunigo gyvenimą, pamačiau, kad jis visai nėra 
nuobodus, liūdnas ir vienišas (koks man atrodė iki tol) – 
priešingai, pilnas veiklos, susitikimų, gyvybės. 
Taigi, atsakydamas į klausimą, kuo tiek man, tiek kiekvie-
nam į kunigystę pašauktajam svarbi tikėjimo patirtis gim-
tojoje parapijoje, manau, kad ji man suteikė ir kiekvie-

nam žmogui suteikia Bažnyčios įvaizdį ir pojūtį. Visuoti-
nė Bažnyčia negali būti abstrakti – ji išsipildo būtent vie-
tinėse bendruomenėse, ten mes patiriame jos gyvenimą, 
alsavimą, tikrovę. Esu dėkingas Pal. Jurgio Matulaičio 
jaunimo bendruomenei ir visai parapijai, kad suteikė man 
tikrai gražią Bažnyčios patirtį, kad patyriau joje tokią Baž-
nyčią, kuriai ir pats panorau tarnauti bei tokią ją skleisti. 

 
 
 

 

 

Kl. Gediminas G., I k. 
 

 
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir kelia-

vo į Jeruzalę (Lk 13, 22). Be praeities nėra dabarties, be 
dabarties nebus ateities. Dievas veikia istorijoje. Jis bu-
vo, yra ir bus. Kiekviena parapija, miestelis ir žmogus 
turi savo unikalią istoriją. Vieniems ji artimesnė, kitiems 
– tolimesnė. Mano istorija susijusi su Salaku - miestelį 
kuriame gimiau, augau ir brendau. Čia mano propropro-
seneliai ir proseneliai gyveno, čia gyvena seneliai.  
Džiaugiuosi šiuo nenutrūkstamu kartų, tikėjimo, tradici-
jų, kultūros ryšiu. 

Miestelio pavadinimo kilmę mėginama paaiškinti 
trejopai. Pirmoji hipotezė esą miestelis pavadintas buvu-
sio Salako ežero vardu. Antroji hipotezė byloja, kad gy-
venvietė kadaise buvusi apsupta ežerų, tarsi saloje, todėl 
jos gyventojai vadinti salokais. Medžiotojams artimiausia 
trečioji hipotezė, pagal kurią miestelis kadaise vadintas 
Sakalu, kadangi vietiniai medžiotojai auginę daug saka-
lų.  

Salako parapija bei miestelis pasižymi socialiniu 
bendruomeniškumu ir religingumu: žmonės čia vienas 
kitą daugiau ar mažiau pažįsta, vieni kitiems padeda, tai 
tarsi viena didelė šeima, kartu išgyvenanti ir džiaugsmą 
ir liūdesį. Trumpai pristatysiu miestelio bei parapijos 
istoriją ir mano santykį su ja.  

IX–XIII a. aptiktas Salako pilkapynas, vietinių vadi-
namas kurganais. Pasakojama, kad miestelį įkūręs kuni-

gaikštis Utenis, o aplinkinės vietovės buvo Lietuvos val-
dovų medžioklės centras. Rašytiniuose dokumentuose 
pirmąkart Salakas minimas 1387 m. LDK Jogailos rašte, 

kuriuo dovanojamos žemės Vilniaus vyskupijai. 
 XV–XVI a. Salakas priklausė Tauragnų pilies teri-
torijai. XVII a. 2-je pusėje Salako vaitystę sudarė mies-
telis, Salako dvaras, aštuoniolika kaimų, dvidešimt vien-
sėdijų (289 valakai žemės ir 581 valstietis). Šiaurės karo 
metu miestelis smarkiai nukentėjo nuo gaisro. Tačiau 
netrukus miestelis atsigavo, nes 1781 m. jau minima 
mokykla. Tuo metu mokykloje mokėsi tik keturi vaikai. 
 Esama įdomių faktų susijusių su Salaku. Pavyz-
džiui, XIX a. pradžioje pro Salaką keliavo antrasis Pran-
cūzų Armijos korpusas, tačiau imperatorius Napoleonas 
čia nesilankė. XX a. tarpukariu už kelių kilometrų į ry-
tus nuo Salako driekėsi Lietuvos-Lenkijos demarkacinė 
linija. Galiausiai sovietmečiu Salakas buvo „Aukštaičių 

krašto“ kolūkio centrinė 
gyvenvietė. 
2004 m. patvirtintas 
Salako herbas, kuriame 
pavaizduotas raudoname 
fone ant trijų akmenų 
tupintis sakalas ir nagais 
sugriebęs laikantis kry-
žių. Herbas atspindi 
miestelio pavadinimą, 
akmeninę bažnyčią ir 
žmonių tikėjimą Jėzumi 
Kristumi. 2005 m. ba-
landžio 4 d. Vyriausybės 
nutarimu Salakui gra-

žintas miestelio statusas, kuris buvo panaikintas po 1970 
m. Šiandieną pačiame miestelyje gyvena apie penkis 
šimtus gyventojų, jame yra pagrindinė mokykla, kurioje 
mokosi apie du šimtus mokinių.  

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Salako_pilkapynas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Utenis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Med%C5%BEiokl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/1387
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jogaila
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_vyskupija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauragn%C5%B3_pilis
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Salako_dvaras&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iaur%C4%97s_karas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1781
http://lt.wikipedia.org/wiki/Napoleonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos-Lenkijos_demarkacin%C4%97_linija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos-Lenkijos_demarkacin%C4%97_linija
http://lt.wikipedia.org/wiki/2004
http://lt.wikipedia.org/wiki/Salako_herbas
http://lt.wikipedia.org/wiki/2005
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_4
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_4
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253356
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253356
http://lt.wikipedia.org/wiki/1970
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Dabar daugiau dėmesio norėčiau skirti savo parapi-
jos apibūdinimui. Būtent joje brendo mano pašaukimas 
į kunigystę. 

Salako parapija kaip bendruomenė žinoma nuo 
1496 metų. Iki dabartinės mūrinės, buvo statomos me-
dinės bažnyčios, kurios ne kartą degė. Paskutinioji me-
dinė bažnyčia sudegė 1905 m. birželio 15 d., degant 
Salako miesteliui. Tuo metu parapijoje dirbo kun. A. 
Kryžanauskas. Jo iniciatyva imtasi atstatyti naują bažny-
čią, tačiau šį kartą – akmeninę. Rygos architektas Mor-
gulcas sudarė projektą ir pats vadovavo statybos dar-
bams. Į bažnyčios statybą buvo įtraukti visi parapijos 
gyventojai, net vaikai. Piemenys laukuose rinko kalkak-
menius ir nešė deginti kalkėms, kadangi cemento tuo 
metu nebuvo.  Iš kiekvieno parapijos kaimo buvo prašo-
ma pristatyti reikiamą akmenų kiekį. Bažnyčios statybo-
se dalyvavo ir mano proprosenelis Ignas Sabaliauskas. 
Jis buvo pagalbinis darbuotojas. Mano prosenelio Petro 
Žiemio šeima rinko akmenis Nariūnų kaime ir vežė juos 
į Salako bažnyčios statybvietę. Žmonės dirbo Dievo 
garbei, niekas pagalbiniams darbuotojams atlyginimo 
nemokėjo, bet visi noriai darbavosi. Visus, taip pat ir 
mane, stebina, kad taip greitai nepraėjus nė penkeriems 
metams ir be ypatingos technikos, vien žmonių ranko-
mis, buvo pastatyta neoromanikos ir neogotikos stiliaus 
bažnyčia. Statant bažnyčią jos sienoje įmūryta lenta su 
užrašu: „Bažnyčia pastatyta 1911m. kun. Kryžanausko 
rūpesčiu ir parapijiečių pastangomis. Viešpatie, lai būna 
amžina garbė tiems, kurie nesigailėjo dėl tavęs įdėti tiek 
darbo, net į kietus akmenis ją statant ir nesigaili nuošir-
dumo ją išlaikant, šis pastatas liks žmonių gyvo tikėjimo 

paminklas ateinančioms kartoms“. 
Dabartinės bažnyčios aukštis siekia 72 m, ilgis – 64 

m, plotis – 22 m. Bažnyčioje įrengti trys altoriai. Didy-
sis altorius yra mūrinis su Nukryžiuotojo statula.  

1911 metais rugpjūčio 14 dieną dar negalutinai 
įrengtoje bažnyčioje pradėtos laikyti šventosios pamal-
dos. Tais pačiais metais Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius ją konsekravo, suteikdamas Skausmingosios 
Dievo Motinos titulą. 1944 metais, vykstant mūšiams 
tarp vokiečių ir rusų armijų, buvo numuštas bažnyčios 
bokštas. Krisdama smailė pramušė stogą, lubas. Krisda-
mi akmenys apgadino vargonus. Išdužo bažnyčios lan-
gai, puošnūs presbiterijos vitražai (išliko tik vienos – 
Aušros Vartų Dievo Motinos vitražas). Praėjus frontui, 
imtasi bažnyčios tvarkymo ir remonto darbų, kurie 
baigti tik 1990 metais. Varginga parapijos padėtis lėmė 
tokį ilgą bažnyčios remonto laikotarpį.  

Šioje bažnyčioje buvau pakrikštytas, priėjau pirmo-
sios Komunijos, iš J. Em. vysk. Jono Kaunecko pri-
ėmiau Sutvirtinimo sakramentą. Joje pirmą kartą patar-
navau Šv. Mišioms, joje sugiedojau savo pirmąją giesmę 
Dievui – A. Strazdo „Pulkim ant kelių“. 

Šiandieną parapija yra nykstanti. To priežastys yra 
darbo vietų stygius, labai spartus gyventojų skaičiaus 
mažėjimas. Bažnyčioje beveik nėra jaunimo… Įprasto-
mis liturginėmis dienomis vakarinėje Eucharistijoje da-
lyvauja vos kelios močiutės. Mano močiutė pamena, jog 
jos vaikystėje, vykstant Šv. Mišioms, miestelio gatvėse 
nebuvo įmanoma pamatyti nei vieno žmogaus, nes jie 
būdavo bažnyčioje, o sergantys melsdavosi namuose. 
Bažnyčia būdavo pilnutėlė žmonių, net šventoriuje 
žmonės stovėdavo. Parapiją sudarė daug kaimų juose 
buvo daug gyventojų. Gyventojai arkliais arba pėsčiomis 
vykdavo į Šv. Mišių auką, o atvykę šventoriuje persiau-
davo batus, taip rodydami Dievo namams pagarbą. 
Šiandien tik kaimų pavadinimai belikę, minintys tų 
žmonių gyvenimus. Tam įtakos tūrėjo tarybiniais metais 
vykdomas melioracijos procesas, nutraukęs senąjį, tradi-
cinį, kartų ryšį. Vaikai, palikę tėvus, išsikėlė į miestus, 
pradėdami dirbti pagal įsigytąsias specialybes.   

Salako bažnyčia – mano tikėjimo tvirtovė, man ji 
mylimiausia bažnyčia visame pasaulyje. Tad, nors šian-
dien ir esu toli nuo savo gimtojo miesto – myliu jį, 
branginu ir saugau savo širdyje. 

 
 
 
 
 
 
 

      Mons. Žydrūnas Vabuolas 
 
 
 
 

 
Kiekvieno žmogaus pašaukimas yra unikalus. Per tai 
atsiskleidžia ir kiekvieno žmogaus orumas, jo vertė.  
Dvasininkų, nors ir pašauktų, rodos, tai pačiai tarnystei, 
pašaukimo patirtys taip pat labai skirtingos ir asmeniš-
kos. Gal galėtumėte pasidalinti, kaip Jūs sutikote Dievą, 
kaip vedė Jus jūsiškiu keliu į kunigystę? 
 
Pirmąją pažintį su Dievu patyriau savo šeimoje. Nors, kai 
buvau vaikas, šeimoje nebuvome sekmadieniniai katalikai 
(matyt dėl sovietmečio peripetijų ar kitų priežasčių), visgi 
buvau šiek tiek daugiau nei tik „sutvarkytas vaikas“ – kaž-
kiek tėvų namuose, bet ypač kaime pas močiutę išmokau 
melstis, buvau raginamas kartkartėmis nueiti išpažinties ir 
priimti Komuniją. Tiesa, mano galvoje tikėjimas dar puikiai 
suderėjo su komunistinėmis idėjomis, kurias girdėdavau 
mokykloje. Buvau ir spaliukas, ir į pionierius buvau priim-
tas šiek tiek anksčiau „už gerą mokymąsi ir pavyzdingą el-
gesį“. Nežinau, kaip būtų vysčiusis mano tolimesnė galvo-
sena ir kas būtų nugalėjęs – ar komunizmo ideologija, ar 
tikėjimas – jei ne po Gorbačiovo „perestroikos“ prasidėjęs 
politinis atšilimas, kuris vėliau atvedė į tautinį atgimimą, 
Sąjūdį ir Nepriklausomybę, o kartu ir į tikėjimo atgimimą 
bei laisvę. Labai vertinu ir esu dėkingas Dievui už Lietuvos 
Nepriklausomybę, nes tai man padėjo ir labiau atrasti Kris-

tų bei aiškiai pasukti tikėjimo keliu. 
 
Jūsų gimtoji – Palaimintojo  Jurgio Matulaičio – para-
pija nuo pat jos įkūrimo garsi savo veiklumu, įvairiomis 
iniciatyvomis. Kokius pėdsakus įspaudė Jums ši parapi-
ja? Galbūt ir domėjimasis socialiniu Bažnyčios Moky-
mu gimė būtent ten? Apskritai, Jūsų nuomone, kiek 
svarbi yra patirtis įgyta gimtojoje parapijoje, kaip ji įta-
koja mūsų tolimesnę tikėjimo kelionę?  

Pirmiausia pataisyčiau, kad Pal. J.Matulaičio parapija nėra 
man griežtąja žodžio prasme gimtoji dėl dviejų priežasčių: 
pirmiausia kai su tėvais atsikėlėme į Viršuliškes, šios para-
pijos tiesiog nebuvo – mes priklausėme Žvėryno parapijai. 
Viršuliškių mikrorajonas Pal. J. Matulaičio parapijos terito-
rija tapo tik su šios parapijos įkūrimu 1989 m., o realiai 
parapinis gyvenimas prasidėjo 1991 m., kai buvo pašven-
tinti parapijos namai su koplyčia. Antra, aš ir gimiau visai 
ne dabartinėje Pal. J. Matulaičio parapijos teritorijoje – kai 
gimiau, mano tėvai gyveno Užupyje. Nepaisant šių patiksli-
nimų, Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija tikrai yra mano 
kilmės parapija – ne tik todėl, kad iš jos stojau į seminariją,  


