
 

2011 – 2012 / 1 (63) 

Vilnius 

Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybes, ne sau pataikauti. 
Kiekvienas iš mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo labui ir pažan-
gai. Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet taip, kaip parašyta: 

Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs.  
 

Rom 15, 1-3 
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Mieli Teesie skaitytojai! 

 

Pabaigai norėčiau pasidalinti savo pirmaisiais įspūdžiais ruošiant šį Teesie laikraštuko 

numerį. Pirmą kartą gyvenime turiu galimybę išleisti laikraštį. Tokios patirties niekada dar 

nesu turėjęs. Šis darbas reikalauja nemažai laiko ir kruopštumo. Kai gavau šią tarnystę, nu-

sprendžiau kuo greičiau sudaryti Teesie laikraštuko planą, kuriuo vadovaudamasis ir išleidau 

šį pirmąjį numerį.  

Šiame numeryje, turbūt kiekvienas pastebėjo, turime nemažai naujų skilčių, tai yra: 

Pokalbis su kunigais ir aktualijos; Liturginės laikysenos ir veiksmai; Švč. M. Ma-

rija ikonografijoje; Graikų Apeigų Katalikai; Poezija ir Menas; Klausimėlis, o taip 

pat, Propedeutinis. Ši temų įvairovė, manau, kiekvienam leis pasirinkt tai, kas įdomiausia.  

Šis Teesie laikraštukas „išplaukia“ iš mūsų bendruomenės, todėl jeigu nebūtų klierikų 

rašančių į Teesie, nebūtų Teesie laikraštuko. Jame visada yra skirtingos klierikų patirtys, išgy-

venimai ir skirtingai gvildenamo temos.   

Kitame Teesie numeryje planuoju įvesti dar vieną naują skiltį: Biblija. Joje rasime žy-

maus žydų mokslininko Jacob`o Neusner`io  veikalo ištrauką apie Rabino pokalbį su Jėzumi. 

Nenauja, bet šiame numeryje nebuvo įtraukta Dvasinio Skaitymo skiltis. Joje rasime 

evangelinės ištraukos apmąstymą. Šių mokslų metų Teesie laikraštukas bus įvairaus pobū-

džio, tiek turinio, skilčių, tiek apimties atžvilgiu.   

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio pirmojo Teesie numerio išleidimo. Dėkoju už 

bendradarbiavimą savo kolegai klierikui Renatui Švenčioniui.    

Italų kilmės Vokietijoje tarnavęs katalikų kunigas, teologas, religijų filosofas ir liturgis-

tas R. Gvardinis sakė: žegnojamės baigę melstis, kad pasiliktų mumyse, ką Dievas mums 

dovanojo. Už visas mums dovanotas patirtis, kurias gavome skaitydami šį Teesie laikraštuką 

dėkokime Dievui. Taigi kryžiaus ženklu: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dva-

sios, užsklendžiu šių mokslo metų Teesie laikraštuko pirmąjį numerį.  

Klierikas Daniel N., IV k. 
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PASIAUKOJIMO MALDA  

ŠVČ. MERGELEI MARIJAI 

Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir 
su pasitikėjimu meldžia užtarimo. O Motina, melski už mus, užtarki mus, kad 

Dievo malonės nepraeitų veltui, bet ugdytų šventumą, į kurį visi esame pašaukti. 
Norime patikėti Tau savo ateitį ir prašome lydėti mus gyvenimo kelyje. Jis toks 

nuostabus, bet kartu ir pilnas prieštaravimų. Galingos priemonės žmonių rankose 
gali šį pasaulį paversti gražiausiu sodu arba griuvėsiais. Šiandien žmogus pajėgia 
įsiterpti į pačias gyvybės gelmes: siekia gėrio arba pasiduoda puikybei, kuri skati-

na mokslą negerbti žmogiškosios būtybės. Kaip niekad anksčiau žmonija stovi 
kryžkelėje. Dabar ir vėl, o šventoji Mergele, mūsų išganymas yra vien tik Jėzuje, 

Tavo Sūnuje. 
Kaip apaštalas Jonas trokštame pakviesti Tave, o Motina, į savo namus ir iš-

mokti iš Tavęs vis labiau panašėti į Tavo Sūnų. „Moterie, štai Tavo vaikai!“ Mes 
dabar stovime prieš Tave, kad Tavo motiniškai globai patikėtume save pačius, 
Bažnyčią ir visą pasaulį. Melski už mus savo mylimąjį Sūnų, kad jis gausiai su-

teiktų Šventosios Dvasios, Tiesos Dvasios, kuri mums yra gyvybės šaltinis. Tegu 
Šventoji Dvasia atveria mūsų širdis teisingumui ir meilei, veda žmones ir tautas į 
tarpusavio supratimą ir taikos troškimą. Tau pavedame visus žmones, pradedant 
pačiais silpniausiais: dar negimusius kūdikėlius ir tuos, kurie gimsta skurde ir 

kančioje, jaunuolius, ieškančius gyvenimo prasmės, bedarbius, kenčiančius badą 
ir ligas. Tau pavedame suirusias šeimas, iš niekur nesulaukiančius pagalbos senus 
žmones ir visus, kurie yra vieniši ir netekę vilties. O Motina, Tu pažįsti Bažnyčios 
ir pasaulio kančias bei viltis. Pagelbėk savo vaikams kasdienybės bandymuose ir 

paremk visų mūsų pastangas, kad tamsa neužgožtų šviesos. Tau, Išganymo Aušra, 
pavedame savo kelionę per naująjį tūkstantmetį, kad Tavo lydimi visi žmonės pa-

žintų Kristų, pasaulio šviesą ir vienintelį Išganytoją, kuris su Tėvu ir Šventąja 
Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.  

 

 

 

 

Jonas Paulius II   

Roma, 2000 10 08 (sutrumpinta).  

 

     
 

 

 

 

 

 

2011 08 27 Šeštadienį 13-tą valandą seminaristai susirinko į  seminariją po vasa-

ros atostogų.  

2011 08 28 Sekmadienį seminarijos propedeutinio kurso ugdytojas diakonas  

M. Mitkevičius dalinosi mintimis apie piligrimystę su susirinkusiais į konferencijų salę  klierikais. 

2011 08 29-30 Įvyko seminaristų ir vadovybės piligriminė kelionė į  Žemaičių Kalvariją.  

2011 09 05 Šventomis Mišiomis seminarijos didžiojoje koplyčioje įvyko naujųjų mokslo metų inaugu-

racija. Homilijoje ganytojas ragino seminaristus būti šventojo Pauliaus nusistatymo ir ištikimybės Baž-

nyčiai, kuri prasideda jau seminarijoje. 

2011 09 06 Konferencijų salėje seminarijos dvasios tėvas – kunigas Stasys Kazėnas SJ su seminaristais 

dalijosi mintimis apie kunigystę.  

2011 09 10 Įvyko Vilniaus  Arkivyskupijos jaunimo centro suorganizuotas piligriminis žygis „Būkite 

gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“  iš Aušros Vartų į Trakus.   

2011 09 13 Seminarijoje lankėsi Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Jis pasakojo semina-

ristams apie maldą  ir  jos reikšmę dvasininko gyvenime.  

2011 09 15 Seminarijos bendruomenė pasveikino ilgametį propedeutinio kurso vadovą kunigą Vaclo-

vą Volodkovič su gimimo diena. 

2011 09 19 Buvo palaiminti seminarijos klierikų kambariai. Vakaro šventose Mišiose ir šventinimo 

ceremonijoje dalyvavo  ir  naujai  susirinkę  aštuoni  propedeutinio  kurso  alumnai. 

2011 09 20-24 Trinapolio vienuolyne įvyko seminaristų rekolekcijos.  

2011 09 25 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai dalyvavo diakono Mindaugo Grendos 

kunigystės šventimų iškilmėse, kurios įvyko Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. 

2011 10 01-03 Trylika seminarijos ir propedeutinio kurso studentų kartu su kunigu Jurgiu Vitkovski, 

išvyko į Krokuvoje spalio 1-5 dienomis vykusį II Pasaulinį Dievo Gailestingumo kongresą. 

2011 10 04 Seminaristai pasveikino Jo Eminenciją A . J. Bačkį su jo vyskupystės 23-omis metinėmis. 

2011 10 08 Įvyko seminarijos pirmakursių „krikštynos“.  

2011 10 13 Seminarijos bendruomenė minėjo pirmojo atkurtosios Vilniaus seminarijos rektoriaus 

monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 10-ąsias mirties metines, apsilankydama prie jo kapo Antakalnio 

kapinėse, dalyvaudama šventose Mišiose Arkikatedroje bazilikoje. 

2011 10 22 Seminarijos futbolo komanda dalyvavo tarpseminariniame futbolo turnyre Rygoje. Mes 

laimėjom!  

Klierikas Žilvinas T., I k. 
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 Mieli Teesie skaitytojai! 

 

Esu naujasis Teesie laikraščio redaktorius. Išgirdęs šią „gerąją žinią“ labai nuste-

bau. Tikrai nesitikėjau, kad šis atsakingas darbas bus patikėtas būtent man. Pasa-

kodamas kam nors savo pašaukimo istoriją išskiriu du kelius: pirmasis yra žurna-

listo – operatoriaus, antrasis—kunigystės kelias. Pastarasis nusvėrė pirmąjį ir įstojau į seminariją... Kai domėjausi 

žurnalisto – operatoriaus veikla niekad nenorėjau rašyti straipsnių, juolab, redaguoti. Norėjau tik filmuoti ir 

montuoti trumpus reportažus. Užsienyje lankiau kelis žurnalistinius kursus. Vyliausi, kad kursų metu sužinosiu 

kažką daugiau apie filmavimą ir montavimą, tačiau buvo atvirkščiai. Daugelis kursų, kuriuos išklausiau buvo 

apie straipsnių rašymą, laikraščių redagavimą, apipavidalinimą ir leidimą. Tai mane išmušdavo iš vėžių... Galvo-

davau: Dieve, kodėl Tu man duodi šias patirtis, aš gi to nenoriu. Šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje, sugrįžęs 

po vasaros atostogų į seminariją, sužinojau, kad esu paskirtas redaktoriumi. Visi plojo, sveikino, o aš klausiau: 

kodėl? Supratau, kad Dievo pašauktiesiems būtinas paklusnumas; kad jie kartais šaukiami tokiems dalykams, 

kurie iš karto nesuprantami. 

Pirmasis Teesie laikraščio numeris pradėtas leisti 1995 metų balandžio mėnesį seminarijos studentų inicia-

tyva. Todėl nors ir niekad nenorėjau būti laikraščio redaktoriumi, tačiau  jaučiu pareigą padėkoti tiems klieri-

kams, kurių rūpesčiu jis atsirado. Dėkoju jums ir tegul jus laimina Dievas. Taip pat dėkoju tiems redaktoriams ir 

jų bendradarbiams, kurie atliko šią pareigą prieš mane. Dėkoju už jų įnašą ir rūpestingą darbą. Dėkoju kiekvie-

nam, kuris rašo į Teesie laikraštį, o ypač klierikams, nes be jų įnašo šis laikraštis tikriausiai būtų neįdomus. Tokiu 

būdu raginu visus ir toliau dalintis savo įspūdžiais ir patirtimis su visa mūsų bendruomene, dėl mūsų pačių ben-

drojo gėrio.       

 
Man dirbant, Tu [Jėzau]  esi su manimi  
Tu esi prie mano plunksnos smaigalio, (...)  mano minčių, mano širdies... 
Aš Tave garbinu dirbdamas. Studentas studijuodamas. (...).  
Aš Tave garbinu savo darbu. 

 

Šiais Hermano Jozefo Veisbenderio ir Gerhardo Krolio žodžiais atidengiu šių mokslo metų pirmojo nume-

rio šydą ir linkiu malonaus skaitymo.  

 

      Klierikas Daniel N., IV k. 
 

                                                                         

 
Kiekvienas žmogus susiduria su begale klausimų, tačiau ne kiekvienas tei-
singai klausia, nes klausti visada reikia pradėti nuo Kodėl< Tai yra egzis-
tencinis klausimas. Jo dėka žmogus vadinamas filosofu. Taigi pafilosofuo-
kime apie maistą. Maistą< Jaučiu, seilės varva... Taip, maistą... 
Labai dažnai seminarijoje gyvenantys ir besilankantys žmonės valgo 
“Daktarišką” dešrą, tačiau turbūt ne kiekvienas žino, kodėl “Daktariška” 
dešra vadinama “Daktariška”; gal ji turi daktarišką laipsnį, o galiausiai 

kas yra ta “Daktariška” dešra< 
Kiekvieno žmogaus klausėme atskirai, pradedant nuo virtuvės ir baigiant redakcija. Visi noriai ir 

entuziastingai dalinosi savo neišsemiamomis žiniomis:   
  

 

 
Kodėl daktariška dešra vadinama daktariška<  
 
Nes po jos suvalgymo reikia kviesti daktarą.  
Turbūt pirmas ją išrado kažkoks daktaras ir pradėjo gaminti. 
Nes profesoriai ją mėgsta ir be to  mažai uždirba, todėl jie perka ir valgo daktarišką dešrą. 
Viduramžiais ją valgė daktarai,  joje yra daug vitaminų, o daktarai kitus gydo ir rizikuoja susirgti, tai jie sugal-
vojo tą dešrą ir vitaminų ten prikišo, ją vitaminizavo, kad valgant ji teiktų gyvybingumo ir sveikatos. 
 

Kas yra tavo manymu daktariška dešra< 
 
Skanus dalykas, panašus į plombyro ledus, sotus dalykas, be kurio gyvenimas atrodytų labai liūdnas.  
Šunų džiaugsmas... 

Tai dešra, kuri yra skirta ne tik daktarams, bet ir visiems žmonėms. 
Plastmasė išlydyta. 
Maistas pusryčiams ir vakarienei. 
Sveikuolių maistas. 
Maistas, žinau, kad ten būna pacukų primalta, bet populiarus maistas tarp studentų ir daktarų, ir profesorių. 
Tai dešra turinti savo aukštą lygį bendroje dešrų lentynoje. 
Daktariška dešra padaryta iš daktarų, kurie jau yra pensijoje ir negali dirbti, tai juos sumala ir iš jų padaro dak-
tarišką dešrą. 
 

=r ji turi daktaro laipsnį< 
 
Gali būti, jeigu į ją įdėti tam tikri priedai. 
Neturi, nes tik daktarai turi laipsnį. 
Kadangi daktariška – tai turi.  
Ji turi magistro laipsnį. 
Laipsnio neturi, turi tik rūšį, pirmą, antrą ir trečią. 
Turi kubinį ir kvadratinį... 
Ji laipsnio neturi, sakyčiau, ji net vidurinės nebaigusi. 
Žiūrint iš kokių daktarų ji buvo padaryta, jei daktarai buvo su laipsniais, tai ir dešra su laipsniais.    

 
Parengė0 klierikas Daniel Narkun ir Renatas Švenčionis    
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O būtent Rusija patraukė pas save... 
 

Kviečiu Tave, brangus skaitytojau, 
Su manimi prisiminimais leistis į kelionę. 
Į gražią Rusiją, tiksliau į sostinę jos Maskvą, 
Kur vasaros penkių savaičių praktiką aš atlikau. 
Papasakosiu, ką aš pamačiau... 

 

Tačiau kol nepakilome į orą,    Klierikas Valentin D., IV k. 
Ir Rusijos rubežiaus nepasiekėme, 
Jaučiu, kad neramina šits Tave. 
Paklausi Tu manęs: „Kodėl ne 
Anglija, Italija, Vokietija, 
O būtent Rusija patraukė pas save... 

Ir gėda pasakyt, bet aš įstengsiu, 
Prisipažinsiu, kaip per išpažintį šventą. 
Netraukė Vakarai su savo grožiu, 
Ir silpnas aš anų kalbų žinovas... 
 

Tačiau numeskime šį reikalą į šoną, 
Juk ne save ruošiuosi pristatyti. 
Kviečiu prisegt diržus ir pasiruošti, 
Ir skriskime gi Maskvą pamatyti... 

 
Ir štai ji raudona, didžiulė, 
Išsiskirianti iš pilkų namų. 
Ne, ne...tai ne aikštė „raudona“ 
O Katedra – maldos vieta, 
Atvykstančių ir vietinių žmonių. 

 
 
 

 
Darbuojasi čia broliai saleziečiai, 
Su vyskupu Paollo Pezzi priešaky. 
Don Bosko dvasioje gyvenimą gaivina, 
Nuo monotonijos pavargusių žmonių. 
 

Jaunimo prie parapijos jie nestokoja, 
Daug patarnautojų, jaunų šeimų. 
Grupelės, chorai, Caritas, stovyklos, 
Tad darbo vynuogyne tam apstu. 

 

Na o dabar gi nesupyki Tu ant manęs, 
Trumpai aš paminėsiu ir save. 
Juk važiavau pasidarbuot ir pasimokyt, 
Tad šis bei tas trumpai apie mane: 

 
 

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė vir-
šum vandenų. Tuomet Dievas tarė0 Tebūna šviesa! Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė švie-

są nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą Diena, o tamsą Naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena (Pr 1, 1-5).  
 

Mintis atsirasti šiam darbui kilo spontaniškai. Keletas eskizų, linoleu-

mo gabalas, peiliukai ir ... toliau kiekvieno interpretacija. 

Pasaulio sukūrimas – tai visko pradžia. Tai atsiradimas „iš nieko“. 

Tai minties, Logos realizavimasis, To, kas buvo Dievo mintyje, įsikū-

nijimas. Todėl ir darbe persipina baltų ir juodų linijų žaismas – tai, 

kas dar yra transcendentinėje tikrovėje ir kas jau yra Dievo ištarta, kas 

jau yra imanentinėje tikrovėje. Chaosas, kuris dominuoja šiame dar-

be, mums sufleruoja apie tvarkos ilgesį, kurio kulminacinis taškas - 

žmogaus sukūrimas.   

Klierikas Valentin D., IV k. 

Darbas yra iš ciklo "Pasaulio sukūrimas", atliktas lino raižinio technika. 2/7, 

2010 m.  

Dangaus Karalystė 
 

Kas yra man Dangaus Karalystė? 
Lobis? Perlas?  
Juk tai žemiški dalykai! 
Tačiau, kas yra man Dangaus Karalystė? 
Dievo artumo vieta. 
 
Bet tai juk netiesa.  
Jokia tai ne vieta. 
Bet gi kas yra man ta Dangaus Karalystė? 
Dievas. 
 
Aprimo mano siela, 
Aprimo mano dvasia, 
Aprimo mano kūnas, 
Nes Tu tarei: Nebijok! Aš esu Dievas.   
 
Klierikas Daniel N., IV k. 

 

 
Išmintis 
 
Kas yra išmintis? 
Kaip ji atrodo? 
Kaip ji veikia? 
Ar tu atsakysi? 
 
 
 
Išmintis – grožis, tvarka, 
gyvenimo laimė, tiesa, ramybė. 
Mes ją girdime ir regime, 
bet jos paimti negalime,  
paliesti, užuosti.  
 
 

                                                
  Klierikas Gediminas G., I k. 

Ji yra mumyse,  
kiekviename iš mūsų! 
Pagal ją mes gyvename, 
kuriame... 

Tu atsakai savyje, 
kokia tavo išmintis, 
ką ji tau teikia, 
Atsakyk sau...  
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Gyventi leido man pas brolius saleziečius, 
Susipažint pilnai su jų bendruomene, malda. 
Kiek juoko priepuolių ir nuotaikos gi buvo, 
Kuomet pradėdavau skaityt aš jų kalba. 

 
Tačiau tetrūksta šioj paletėj, 
Šiek tiek ir rimtesnių spalvų. 
Todėl skubu dar paminėti 
Ir keletą ten nuveiktų rimtų darbų. 

 
Man buvo pavesta paruošti 
Jaunuolius lektoriaus tarnystei. 
Kiek darbo, pastangų įdėjau... 
Ir neapsakomas džiaugsmas apėmė mane, 
Kuomet juos Dievo Žodį skaitančius matyt galėjau... 

 
 
 

 
Na, o dabar... kviečiu Tave, 
Dar keletai akimirkų į Maskvą grįžti. 
Šį kartą aš Tave nuvesiu, 
Gražių šio didmiesčio vietelių pamatyti... 
 
Be abejo persikelkime į centrą, 
Į aikštę raudonos spalvos. 
Ar iš tiesų manai, kad ji raudona? 
Taip pavadinta ji dėl krasatos... 
 
 Po dešine ilsis dėdė Leninas, 
Kurio lankyti plūsta minios. 
Čia pat didingos Kremliaus sienos, 
Mums primenančios praeitį kovingą... 
 
Prieš mus palaiminto Vasilijaus cerkvė, 
Spalvotais kupolais išdabinta. 
Tai nuostabus architektūros perlas, 
Kiek daug tai autoriui kainavo...         

Trumpai dar persikelkim į vienuolyną, 
Pats pavadinimas kalba apie save. 

Tai Novodevičij monastyr - 
Gražus architektūrinis ansamblis, 
Kurio pašonėj palaidota didinga  
Rusijos istorija. 
 
Čia pat poetai, aktoriai, politikai, 
Ir dainininkų čia pulkai sugulę. 
Nėr šlovės, nėr ovacijų ir pagyrimų, 
Viena kita gėlė tik primena, 
Kad Buvo... 
 
Tačiau kol nepasidaviau nuotaikai aš liūdnai, 
Kviečiu Tave jau grįžt į Lietuvą, čia pas save 
Ir Tu nepyki ant manęs, aš ne poetas. 
Gal per dažnai nesirimavo pas mane... 

O su jaunimu mes septintą dieną 
Gailestingumo slėpinius mąstydavom. 

Ir teko man ne vieną sykį 
Apie gailestingumo miestą pasakyti. 

 
Be abejonės negaliu nepaminėti 

Dviejų savaičių praleistų pas Gudus. 
Mes su vaikais – maskviečiais ten važiavom, 

Kur stovyklaudami naujų jėgų įgavom. 
 

Aplankėm mes ir Gardiną, ir Minską, 
Ką jau kalbėt apie mažus miestelius...  

Graži ta Lukašenkos žemė, 
Bujojanti rugių laukais auksiniais. 

Esu laimingas kad mačiau aš Maskvą, 
Susipažint, įgyt naujų draugų. 

Juk to, ką Gyvenimas mums duoda, 
Nereikia vargti nešant ant pečių. 

 
 

Nusilenkimas Dievui 
 
 

Žodis „liturgija“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio leitourgia. Klasikinėje graikų kalboje tai reiškia 

viešą veiklą žmonių labui. Liturginė konstitucija, išleista 1963 metais Vatikano II Bažnyčios Susirin-

kimo, liturgiją apibrėžia taip: Liturgija laikoma Jėzaus Kristaus kunigystės uždavinio vykdymu, kur regi-

mais ženklais išreiškiamas ir kiekvienam savitu būdu įvykdomas žmogaus pašventinimas, ir mistinis Jė-

zaus Kristaus Kūnas, būtent jo galva ir nariai, pilnu ir viešu kultu garbina Dievą (SC7).  

Kiekvienas liturginis veiksmas turi savo prasmę, todėl labai svarbu ją žinoti. Kūnas liturgijoje 

turi savo reikšmę, net galime teigti, kad jis mums „kalba“. Romos Katalikų Mišiolo įvade skaitome 

labai prasmingus žodžius: vieninga kūno laikysena, kurios turi laikytis kiekvienas dalyvaujantis liturgijo-

je, yra bendruomeniškumo ir vieningumo ženklas bendruomenėje (nr.20).  

Šią rubriką pradėsiu nuo nusilenkimo. Turbūt ne vienas iš mūsų klausiame, kada turiu nusilenk-

ti, kodėl turiu nusilenkti ir kam turiu nusilenkti. Taigi pagvildenkime šiuos klausimus. 

Nusilenkimas arba galvos palenkimas reiškia pagarbą, tuo parodoma, kad visiškai sutinkama su 

vyresniuoju ir jam pritariama. Tiek nusilenkimas, tiek galvos palenkimas liturgijoje reiškia tą patį – 

nuolankumą, pagarbą, atgailą, kvietimą, sutikimą, nusižeminimą. Žemu nusilenkimu pagerbiamas 

kryžius, altorius ir vyskupas. Taip pat yra svarbu atsiminti, kad nusilenkus kalbamos kai kurios 

maldos. Palenkiama galva tariant Jėzaus, Marijos, taip pat šventųjų vardus jų šventės die-

ną. Palenkiame galvą, kai sakome Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai; Ir Žo-

dis tapo Kūnu, ir gyveno tarp mūsų.  

Kodėl ir kam turime nusilenkti atsako Kardinolas Joseph Ratzinger savo knygoje Der Geist der 

Liturgie. Jis sako, kad pirmoje Eucharistinėje maldoje yra tokie žodžiai: Supplices de precamur – nuo-

lankiai Tavęs prašome. Tai yra muitininko gestas, kuris žino, kad negali išlaikyti žvilgsnio į Dievą, 

todėl nusilenkia. Šis supplice – nuolankiame nusilenkime—yra išorinė išraiška to, ką Biblija vadina 

nuolankumu: Jis apiplėšė pats save (Fil 2, 8).  

Puikybę, kuri yra melas mūsų būčiai, kai žmogus nori būti kaip Dievas, Dievas nugali nuolan-

kumu, kai pats tampa tarnu, pasilenkia iki mūsų. Žmogus turi išmokti nusilenkti prieš Dievą, nes pats 

Dievas pasilenkė prie žmogaus. Nusilenkimo gestas yra ėjimas į gilumą; tai kūniškas priminimas 

mums apie dvasinę laikyseną.  

Šiais laikais nusižeminimas, nuolankumas tarsi nustumiami į šoną. Gal tai neprasminga šiuolai-

kiniam žmogui? Mes gi nusilenkiame prieš Dievą, todėl mūsų nusilenkimas Dievui nėra 

„nemadingas“.   

 

Klierikas Daniel N., IV k.           
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Klierikas Gabrielius S., I k. 
 
 

Būkite Jame įsišakniję ir ant Jo  
statykitės,  

tvirtėkite tikėjimu  
(Kol 2, 7). 

 

Pasaulio jaunimo dienos 
                            2011 – Madridas 

 
2008 metais popiežius Benediktas XVI Sidnėjuje, Pasaulio 
Jaunimo dienose (PJD), iškilmingai pranešė, kad kitos 
PJD 2011 metais rugpjūčio 11-21 dienomis vyks Ispanijos 
sostinėje – Madride. Apie 2 mln. jaunų žmonių, kupini 
įspūdžių, jau grįžo namo iš Madrido. Jų širdys liepsnoja 
meile Kristui, pasiryžusios radikaliai pakeisti savo gyveni-
mo būdą ir  dalintis Jaunimo Dienose subrandintais tikėji-
mo vaisiais. Įdomu, kas tokio ypatingo galėjo nutikti 
Madride? Kokia nežemiška jėga įkaitino jaunuolių širdis ir 
sielas ryžtis tam, kas priešinga pasaulio dvasiai? Kas įkve-
pia juos aukotis, užjausti ir mylėti?  

 Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę vykti į šias PJD 
ir kartu su tais 2-iem milijonais jaunų žmonių išgyventi 
patirtį, kuri leidžia pajusti, kad esi Visuotinės Bažnyčios 
narys, Dievo vaikas. Leidžia iš naujo atsiversti ir atrasti 
Dievą ir Bažnyčią. Todėl noriu pasidalinti subrandintais 
tikėjimo vaisiais Madride. Į PJD vykau su nedidele 6-ių 

asmenų grupe iš Opus Dei (Opus Dei yra Katalikų Bažny-
čios asmeninė prelatūra. Opus Dei buvo įsteigta šv. J. 
Escriva 1928 m.). Manoma, kad Madride dalyvavo nuo 
1500 iki 2000 jaunuolių iš Lietuvos. Taigi atskridome lėk-
tuvu rugpjūčio 17 dieną į pagrindinius renginius.  Kitą 
dieną vykome į šv. Kristinos parapiją, kuri buvo skirta 
lietuvių katechezėms PJD metu. Atėję į parapiją išvydome 
atvykusius susitikti su Popiežiumi lietuvius. Klausėmės 
Lietuvos vyskupų katechezių skirtų PJD dalyviams, turė-
jome Susitaikinimo pamaldas, šlovinom Viešpatį giesmė-
mis ir visi kartu dalyvavome šv. Mišiose. Bendros lietuvių 
katechezės paliko didelį įspūdį, nes būdami svečioj šaly 
galėjome išgyventi kiek kitokią tautinę ir religinę ben-

drystę. Gerai įvardijo šią 
patirtį dalis susirinkusių 
jaunuolių: „Tai buvo stip-
ru!“ 

Vakare metro kelia-

vome į Plaza de Cibeles 
aikštę, kuri yra pačiame 
Madrido centre. Ten susi-
rinko daug žmonių iš viso 
pasaulio. Kartu su jais ne-
kantraudami lau 
kėme, kada pasirodys Po-
piežius ir visus pasveikins. 
Vos tik Popiežius pasirodė 
ir minios jaunuolių dide-
liuose ekranuose išvydo 
Kristaus vikarą juos laimi-
nant, atmosfera įkaito. Ga-
lėjome išvysti džiaugsmo 
sujaudintų jaunuolių vei-
dus. Norėdami išreikšti 
Šventajam Tėvui savo dėkingumą ir palaikymą visi su 
nuostaba, su jaunatvišku įkarščiu plodami giedojo ir skan-

davo: Be-ne-dik-to! ir Viva el Papa! Buvo neįmanoma ra-
miai stovėti ir stebėti kas vyksta, nes tokias akimirkas gali 
patirti tik kelis kartus gyvenime. Visi susijaudinę stebėjo 
ir dėjosi tai į savo širdis. Ir tai buvo tik pradžia to, kas 
įkvėpė mūsų sielas sekti paskui Kristų.  
 Kitą dieną vėl turėjome katechezę šv. Kristinos 
bažnyčioje. Ši patirtis mus, lietuvius, stiprino ir ruošė 
jautriau išgyventi visa, kas vyko tomis dienomis. Ruošė ne 
tik klausyti, bet ir suprasti, ne tik žiūrėti, bet ir matyti. 
Vakare vyko tai, kas paskatino mus apmąstyti kančią 
krikščionio gyvenimo – kartu su Popiežiumi dalyvavome 
Kryžiaus kelio apmąstyme. Per PJD jaunimas ne tik mė-
gavosi Madrido kultūra, kraštovaizdžiu ar bendravimu su 
užsieniečiais, bet ir rado laiko nurimti, susimąstyti ir 
melstis Dievui. Melstis už nelaimingus žmones, už tuos, 
kurie troško, bet negalėjo dalyvauti šiame renginyje, už 
artimuosius ir tuos, kurie nepažįsta ir nenori pažinti Die-
vo. Mat, PJD metu buvo ir protestų prieš Popiežių ir ap-
skritai prieš Katalikų Bažnyčią bei tikėjimą. Jie nebuvo 
gausūs – vos iki 1000 žmonių, bet Ispanijos žiniasklaida 
protestuojančiųjų dalyvių skaičių išpūsdavo, o susirinku-
siųjų į PJD sumenkindavo, kad Popiežiaus vizitas neatro-
dytų toks reikšmingas, koks iš tiesų buvo. Tereikėjo tik 
paskaityti anų dienų spaudą, kad tai pastebėtum. Tai buvo 
viena iš priešiškumo apraiškų tikintiesiems. Sužinojome, 
kad gatvės protestuotojai užpuolė ir kelis piligrimus, kurie 
dėl to pateko į ligoninę. Taigi, mes meldėmės už tuos 
Dievo nepažįstančius žmones ir prisiminėm kaip Kristus 
turėjo kentėti. Mes, jaunuoliai, supratome tikėjimo kainą 
ir pasiryžome sekti Kristaus pėdomis. Kiekvieną Kryžiaus 
kelio stotį vedė skirtingos tautos atstovai parodydami kaip 
jie meldžiasi, atskleisdami savo kultūrinius ypatumus. Da-
lyvaudami Kryžiaus kelio liturgijoje, vadovaujamoje Po-
piežiaus, galėjome pažinti, kokia įvairi ir vieninga yra 
Bažnyčia. Tikiu, kad anie protestuotojai stebėję tai, kas 
vyksta, anksčiau ar vėliau atsivers ir pamils Dievą.  

 

KALBOS KULTŪROS PRIEANGIUOS 

 
 
 
 
 
 
 
Lekt. Joana Pribušauskaitė 

 
 

 

Vertinant kalbėjimo ar rašymo taisyklingumą daž-

niausiai pastebimos žodyno klaidos ar netikslumai. Turbūt 

ne vienam ausį rėžia ar akis bado veiksmažodis gautis: Taip 

gavosi, kad į susitikimą pavėlavau; Norėjom geriau, o gavosi 

kaip visada. Manau, kad dauguma mokančių lietuvių kalbą 

tikrai žino, kad veiksmažodis gautis nevartotinas norint pa-

sakyti, kad kas nors savaime atsitinka, pasidaro, išeina, 

yra. Taigi reikėtų sakyti: Taip atsitiko, kad į susitikimą pa-

vėlavau; Norėjom geriau, o išėjo kaip visada. O vartojamas šis 

veiksmažodis reikšme gaivintis, stiprėti, atgyti, sveikti: Mū-

sų mama vis po truputį gaunasi; Gaunasi daržai po lietaus 

(LKŽ). Beje, ši žodyno klaida yra įtraukta į didžiųjų kalbos 

klaidų sąrašą (žr. http://www.vlkk.lt/lit/klaidos/

zodyno4.html). 

Dažnai, ypač norint moksliškumo regimybės, vartoja-

mas nelietuviškas vedinys įtakoti. Nelietuviškas jis yra to-

dėl, kad pasidarytas pagal kitų kalbų (greičiausiai rusų) pa-

vyzdį, nes lietuvių kalboje su priesaga -oti iš abstrakčios 

reikšmės daiktavardžių veiksmažodžiai nedaromi  

 

(pavyzdžiui, iš abstrakto išvada nėra kokio nors *išvadoti ar  

iš pagarba – *pagarboti) Štai svetainėje http://

www.klauskkunigo.lt skaitau anonimo klausimą: Kodėl Baž-

nyčia agresyviai siekia įtakoti dirbtinio vaisingumo įstatymą? 

Ir labai džiugu, kad atsakyme tos klaidos nėra. Tikiuosi, kad 

atsakytojas žinojo: įtakoti – nevartotinas, nelygu stilius ar 

kontekstas tas veiksmažodis keistinas kitais: (pa)veikti, 

formuoti, daryti įtaką, turėti įtaką /įtakos. Taigi taisy-

tina: Muzika, kurios žmogus klausosi, gali įtakoti (=veikti, 

paveikti) jo elgesį, mąstymą ir charakterį arba ... gali turėti 

įtakos jo elgesiui...; Ar bendruomenė gali įtakoti žmogų 

(=daryti įtaką žmogui). 

Erzina pašnekovus beprasmis ir besaikis ta prasme, iš 

tikrųjų kartojimas. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ pa-

teikiamos tokios žodžio prasmė reikšmės: 1. vidinis loginis 

turinys, pvz.: tiesioginė, perkeltinė sakinio, žodžio prasmė; 2. 

tikslas, pagrindas, pvz.: Ar čia buvo prasmės taip daryti? Gy-

venimo prasmė. Nei apie vidinį loginį turinį, nei apie tikslą, 

pagrindą nekalbama šiuose sakiniuose: Mes ta prasme susi-

pykom; Paprasčiausiai mes dainuojam ta prasme, kad įgytu-

me populiarumą. Suprantama, kad nereikia nei ta prasme. 

Beje, prieš kelerius metus Valstybinės kalbos komisijos sve-

tainės (www.vlkk.lt) lankytojai šį pertarą išrinko bjauriausiu 

piktžodžiu. Toks pat ir pertaras iš tikrųjų – kai kurie kalbė-

tojai jį kartoja kas antras žodis, galbūt siekdami įtikinti savo 

minčių tikrumu. O ar nebūtų įtaigiau parinkti tikslų, taiklų 

žodį, be tiesmuko teigimo, kad taip yra iš tikrųjų? 

http://www.vlkk.lt/lit/klaidos/zodyno4.html
http://www.vlkk.lt/lit/klaidos/zodyno4.html
http://www.klauskkunigo.lt/
http://www.klauskkunigo.lt/
http://www.vlkk.lt/
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Priešpaskutinė PJD diena man, kaip klierikui, paliko di-
džiausią įspūdį. Tą dieną Šventasis Tėvas Madrido Kated-
roje aukojo šv. Mišias klierikams. Mūsų buvo 5000. Po-
piežius dar kartą patvirtino, kad mes, klierikai, esame la-
bai svarbūs Bažnyčiai ir kad iš mūsų daug tikimasi. Jo 
Šventenybė tėviškai mus mokė, kaip turime atsiduoti 
Kristui ir tai dar labiau sustiprino mūsų pasiryžimą triūsti 
dėl Dangaus Karalystės.  

Iš karto po šv. Mišių išvykome į Quatros Vientos 
karinį aerodromą. Ten turėjo įvykti PJD kulminacija – 
naktinė vigilija ir šv. Mišios. Vos tik atvykę, pasiėmėme 
maisto paketus ir ėjome į mums paskirtą vietą. Taip jau 
išėjo, kad oro uostas buvo perpildytas ir vietų nebeliko, 
tad įsikūrėme prie adoracijos palapinės. Vėliau dėl to tik 
džiaugėmės. Vakaras prasidėjo liudijimais ir šlovinimais 
bei tęsėsi adoruojant Kristų. Tačiau netikėtai atslinko 
škvalas, kas yra reta tame Ispanijos regione, ir gerai visus 
išmaudė. Oro uoste prasidėjo sumaištis ir visi bėgo į ado-
racijų palapines, bet šioms pradėjus stipriai siūbuoti, visi 

piligrimai policijos buvo išprašyti laukan. Taigi, tikrai ne-
buvo smagu, nes tokioms nenumatytoms aplinkybėms 
nebuvo pasiruošta ir adoraciją palapinėse teko nutraukti, 
kadangi šias reikėjo išardyti. Dėl to kitos dienos pagrindi-
nėse šv. Mišiose nebuvo dalijama Komunija. Škvalui nuri-
mus toliau žvelgdami į pagrindinę sceną, adoravome 
Švenčiausiąjį. Įsivyravo tokia vienybė ir ramybė, kuri lei-
do suprasti, kad jokios audros su Kristumi nėra baisios. 
Adoracijai pasibaigus, Popiežius išskrido ir prasidėjo dar 
vienas nuotykis. Piligrimai visą naktį vaikščiojo po oro 
uostą, norėdami pabendrauti su kitataučiais, nusifotogra-
fuoti, pasidžiaugti vienu tikėjimu, pašokti, pagiedoti ar 
apsikeisti nacionaliniais ženkliukais. Galiausiai tie, kurie 
jautėsi pavargę, čia pat ant žolės, savo miegmaišiuose su-
migo.  

     Ryte prasidėjo PJD kulminacija – šv. Mišios su Po-
piežiumi ir išlydėjimas. Šventasis Tėvas ragino gausiai 
susirinkusius 
j aunuo l ius 
nepasiduoti 
p a s a u l i o 
dvasiai ir 
liudyti Kris-
tų. Popiežius 
a k c e n t a v o 
PJD temą – 
Būkite Jame 
įsišakniję ir 
ant Jo staty-
kitės, tvirtė-
kite tikėjimu 
(Kol. 2, 7), 
p r i m i n d a -
mas, kad 
turime staty-
ti savo gyve-
nimą ant 
tvirto pa-
grindo – ant 
tikėjimo į 
Kristų. Tą 
dieną mes 
išgyvenome gilią Bažnyčios bendrystę ir džiugų įsitikini-
mą, kad Bažnyčia – viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. 
Prieš atvykdami į PJD skaitėme tai Katalikų Bažnyčios 
Katekizme, tačiau dabar tai išgyvenome. Tos dienos 
Evangelijoje buvo skaitoma, kad pragaro vartai Bažnyčios 
nenugalės ir būdami ten, ne tikėjome tuo, bet žinojome 
tai. Popiežiui mus palaiminus ir išvykus, iš oro uosto pa-
judėjo atnaujinti, pakylėti ir įkvėpti žmonės. Žmonės, 
kurie bus įrankiai Dievo rankose. 
 Po PJD, išvykome su grupe trims dienoms į Avi-
lą. Aplankėme vienuolyną, kuriame gyveno viena žy-
miausių mistikių—šv. Teresė Avilietė. Taip pat buvome 
nuvykę į Segoviją. Ten aplankėme Šv. Kryžiaus Jono ka-
pą. Jis taip pat žymus Bažnyčios mistikas. Buvo šaunu, 
patyrus tiek išgyvenimų, tam tikra prasme antgamtinių, 
melstis prie žymiausių Bažnyčios mistikų. Tai puikiai ap-
vainikavo mūsų piligrimystę ir grįžimą į seminariją. 

 
 
 

 
 
 
br. Terentij T., V k.  
 

Nomen est omen 
 

Kalbėdami apie su Lietuvos istorija susijusius ir da-
bar Lietuvoje gyvenančius graikų apeigų katalikus, pir-
miausiai susiduriame su pavadinimų įvairove, kas ypač 

būdinga lietuvių kalbai. Graikų katalikai ir Graikų apeigų 

katalikai, Rytų katalikai ir Rytų apeigų katalikai, unitai ir 
senoviškas unijotai – ką reiškia šie pavadinimai, ar jie ly-
giareikšmiai ir lygiaverčiai, kuris iš jų geriausiai išreiškia 
esamą tikrovę? Nuo trumpo atsakymo į šiuos klausimus ir 
norėčiau pradėti šį straipsnių ciklą, nes, kaip mėgdavo 

sakyti senovės romėnai, vardas apreiškia žmogų. 
Neseniai viena moteris paskambino į mūsų šv. Juo-

zapato Bazilijonų vienuolyną ir paklausė: - Gal galėtumėte 
man padėti? Mano draugas atvyko iš Graikijos ir nežinau 
kur apsistojo... Ar nėra jo pas jus?    

 Gaila, bet negalėjau jai niekuo padėti, nes graikų 
katalikai ar graikų apeigų katalikai nieko bendro neturi 
nei su dabartine Graikija, nei su graikais.   

Terminą graikų katalikai kaip naujadarą 1774 metais 
įvedė Austrijos imperatorė Marija Teresė (Maria Theresia) 
tam, kad būtų galima atskirti bizantinių apeigų katalikus 
nuo Austrijos imperijoje gyvenančių dviejų kitų „rūšių“  
katalikų: Romos ir armėnų. Šis pavadinimas (graikų kata-

likai) vartojamas ir dabartinėje lietuvių kalboje (nors ir 
nelabai dažnai), būdingas visoms slavų kalboms ir kaip 
oficialus pavadinimas vartojamas pačios Ukrainos graikų 
(apeigų) katalikų Bažnyčios. Nepaisant to, jis yra netikslus 
ir net klaidinantis, nes, viena vertus, pirmiausia tinka api-
brėžti katalikams, kurie meldžiasi graikų kalba pagal loty-
nų arba rytų apeigas, kita vertus, yra keblumų dėl apeigų 
tapatybės: iš tikrųjų, apeigos yra bizantinės, o žodis graikų 

pradėtas vartoti šiuolaikinėse kalbose dėl senesnio vartoji-
mo. Gausios diskusijos ir Ukrainos graikų apeigų katalikų 
Bažnyčios hierarchijos bandymai nuo XX - to amžiaus 
vidurio pakeisti ar pakoreguoti pavadinimą liko nesėk-
mingi. Galima tik stebėtis tuo, kad lietuvių kalboje įsišak-

nijo pavadinimas graikų apeigų katalikai, kuris, nors irgi 
neidealus, tačiau vis dėlto pabrėžia tai, jog kalbame apie 
kitų apeigų katalikus. 

Labai dažnai lietuvių kalboje naudojamas žodis uni-

tai. Tačiau, atvykę, pavyzdžiui, į Ukrainą ir taip pavadinę  
kažkokį graikų apeigų kataliką, galite būti nesuprastas.  

Ankščiau žodis unitas neturėjo negatyvios reikšmės 
ir buvo netgi vartojamas pačių graikų apeigų katalikų savo 
tapatybei nusakyti (pasididžiavimo gi priežastis būti suvie-

nytam, sujungtam su Petro įpėdiniu!). Tačiau laikui bė-
gant, ypač slavų kalbose, terminas įgijo įžeidžiančios ir 
žeminančios prasmės atspalvį (pvz., šiuolaikinėje stačiati-
kių literatūroje vargu ar įmanoma rasti šio žodžio pozity-
vią ar neutralią prasmę) ir dabar ekumeniškai nusiteikę 
autoriai jo stengiasi vengti. 

Pavadinimai Rytų katalikai ir Rytų apeigų katali-

kai – gana plačios sąvokos, nes žymi visas dvidešimt dvi 
Rytų apeigų katalikų Bažnyčias, o su Lietuvos istorija su-
sijusios vien dvi iš jų: Ukrainos ir Baltarusijos graikų apei-
gų katalikų Bažnyčios. Tačiau tai jau kitas klausimas, kurį 
gvildensime kitame „Teesie“ numeryje.  

1995 m. Apaštališkajame laiške „Orientale Lumen“, tęsdamas II Vatikano Susirinkimo idėjas, popiežius Jo-

nas Paulius II skatino ir ragino tikinčiuosius giliau susipažinti su Rytų Bažnyčių dvasiniu paveldu. Šį susipažinimą 

pradėsime nuo Rytų katalikų Bažnyčių. Tuo labiau, kad Lietuvoje ilgus šimtmečius abiejų—lotynų ir graikų apeigų 

katalikai gyvavo kartu. Šiame „Teesie“ numeryje pradedame straipsnių ciklą, kuriame pasistengsime trumpai supa-

žindinti gerbiamus skaitytojus su skirtingais Rytų apeigų katalikų Bažnyčių ir konkrečiai Ukrainos graikų apeigų ka-

talikų Bažnyčios istoriniais, dvasiniais ir kitais aspektais. 


