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Apverčiu seną smėlio laikrodį. Maža smėlio smiltelė krenta į stiklo erdvę. Viena, antra, trečia
ir jau renkasi visas kauburėlis, greičiau už tiksinčias sekundes. Stebėk, žiūrėk, mokykis, priimk, suprask.
Po propedeutinio kurso pirmos dienos, savaitės, mėnuo Didžiojoje seminarijoje. Nauja aplinka, nauji veidai, naujos pažintys, naujos taisyklės, naujos tarnystės. Stebėk, žiūrėk, mokykis, priimk,
suprask.
Esu paskirtas „Teesie“ laikraščio redaktoriaus bendradarbiu. Sėdime dviese redakcijos patalpoje ir kuriame laikraščio turinį. Atrodo gerai viską suplanuojame, bet ar pavyks tai įgyvendinti? Gūžtelim pečiais ir tikimės Dievo palaimos ir pagalbos.
Vėl apverčiu smėlio laikrodį. Diena veja dieną. Patarnavimai prie altoriaus, zakristijoje, valgykloje – viskas nauja ir įdomu. Į savo verpetą įtraukia paskaitos. Stebėk, žiūrėk, mokykis, priimk,
suprask.
Paskyrimai praktikai. Širdis beprotiškai plaka, kaip besiblaškantis paukštis narvelyje, kai lūpos
taria „Kristaus kūnas“, o virpantys pirštai laiko eucharistiją. Ramybė. Palaima eiti senamiesčio gatvėmis po sekmadieninės praktikos, kai gali džiaugtis savo tarnyste Dievui ir žmonėms.
Apverčiu smėlio laikrodį. Smiltelė krenta po smiltelės. Medžiai puošiasi auksu. Ir kaip prieš
metus mes vėl grėbiame lapus. Įsibėgėju ir krentu į didžiausią lapų krūvą. Diena veja dieną. Štai ir
pirmasis „Teesie“ numeris. Visi klierikai šypsosi ir juokauja „pagaliau, ko taip ilgai užtrukote?“.
Laukimo nuotaika. Laukiame gimstant pasaulio Atpirkėjo. Bet prieš džiugią šventę dar sesijos
laikas. Įskaitų ir egzaminų maratonas. Jaudulys ir nerimas. Stebėk, žiūrėk, mokykis, priimk, suprask.
Visos smėlio smiltelės sukrito į vieną stiklo pusę.
Pagaliau Kūčių vakarienė. Laužomi kalėdaičiai, šilti, draugiški palinkėjimai, šypsenos veiduose. Ramybė ir palaima.
Apverčiu smėlio laikrodį. Naujas mokslo pusmetis. Ir vėl smiltelės negailestingai greitai krenta. Žiūriu į jas, ir prisimindamas pajūrio kopas, svajoju apie vasarą. Diena gena dieną. Stebėk, žiūrėk, mokykis, priimk, suprask.
Net nepajaučiu, jau Pelenų trečiadienis. Gavėnia. Štai ir Velyknaktis. Paschalas kvepiantis
medum. Pilna bažnyčia tikinčiųjų. Kristus prisikėlė. Ramybė ir palaima širdyje.
Pavasaris vėluoja, užsilaiko, bet gegužės mėnesį gamta atgimsta naujam gyvenimui. Lengvas
vėjo dvelkimas. Sninga baltais žiedais. Žydinčių medžių kvapas plaikstosi ore.
Jau nebegąsdina vasaros sesija. Mokslo metų pabaiga. Žiūriu į smėlio laikrodį. Kas laukia vasarą? Tarnystė parapijoje, karinė stovykla, nauji iššūkiai ir išbandymai. Mintyse meldžiuosi psalmės
žodžiais „ Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti, – aš keliu į Tave, Viešpatie, savo dvasią“.
Dievas apverčia seną smėlio laikrodį. Maža smėlio smiltelė krenta į stiklo erdvę. Viena, antra,
trečia...
Klierikas Renatas Š., I k.
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04.01-04.15 seminaristai atliko Velykų liturginę praktiką parapijose, džiaugėsi Kristaus Prisikėlimu ir atostogomis.
04.16 atidaryta paroda „Palaimintasis arkivyskupas J. Matulaitis 1871-1927-1987“, kurioje
sulaukėme garbingo svečio – LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus. Jis pabrėžė palaimintojo
pavyzdį vedant Bažnyčią sunkiais istorijos išbandymų keliais, ko labai trūksta šiomis dienomis.
04.24 atvyko garsus disidentas Petras Plumpa, kuris liudijo apie savo gyvenimą ir atsivertimą.
04.28 Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje kardinolas A. J. Bačkis suteikė kunigystės sakramentą
Kl. Žilvinas T., I k. M. Mitkevičiui, E. Vegiui ir S. Valiukevičiui. Kardinolas homilijoje palygino Dievą su šviesa, kurią turi atspindėti atliekantys tarnystę kunigai, ir šį dievišką švytėjimą akivaizdžiai buvo
galima pamatyti susikaupusiuose ir kartu spindinčiuose šventinamųjų veiduose. Klierikai po iškilmingų šv. Mišių Bažnytinio paveldo muziejaus vėsiose salėse slėpėsi nuo tropikų kaitros ir kartu su gausiai susirinkusiais svečiais gaivinosi
įvairiais gėrimais.
04.29 seminaristai dalyvavo neopresbiterių M. Mitkevičiaus ir E. Vegio primicijose Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje bei Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje. Dėkojo Viešpačiui už kunigystės dovaną ir linksminosi drauge su visa parapija. Todėl ne tik rankų uždėjimu gauta Šventosios Dvasios malonė, bet ir puiki muzika ir vynas kėlė
švenčiančiųjų širdis į dangų.
05.05 seminarijoje vyko tradiciniai atvirų durų dienos renginiai. Susirinkę žmonės dalyvavo šv. Mišiose, ekskursijoje
po seminariją, klausėsi šmaikščios kun. Mozės konferencijos apie seminarijos įvaizdžius visuomenėje, bendravo su vyresniųjų kursų klierikais ir vadovybe.
05.07 apsilankė Smolensko stačiatikių dvasinės seminarijos vadovai ir 9-ių studentų būrelis, kuris su vietiniais katalikų
seminaristais varžėsi giedojimo varžybose seminarijos didžiojoje koplyčioje. Varžybos, įvertinus svečių nepaprastą kuklumą ir nuolankumą, baigėsi lygiosiomis.
05.08 sulaukėme dar vienos garsenybės – aktorės Doloresos Kazragytės. Klausėmės jos gyvenimo ir tikėjimo liudijimo.
Viešnia savo liudijimu ne tik privertė susimastyti „šalto ir karšto“ mačiusius seminaristus, bet ir pralinksmino juos,
teigdama, kad trokštanti būti dar didesnė „davatka“, negu buvo iki šiol, o taip pat šmaikščia vaidyba pranešimo pabaigoje.
05.10 vyko tarpkursinių tinklinio varžybų finalai, kuriuose tarpusavyje kovėsi ne tik seminaristai vieni su kitais, bet ir
vadovybė. Laimėjo draugystė, apdovanojimai buvo labai saldūs!
05.11 šaškių turnyro finalas. Nugalėtojams senatvėje tikriausiai teks kentėti nuo cukraligės...
05.12 įvyko tarptautinė mokslinė konferencija apie nuodėmę ir sąžinę... Tikrai neaktuali be išimties visiems seminaristams!
05.14-31 klierikus kamavo baisus „košmaras“ – egzaminų sesija.
05.21 į seminariją atvyko niekaip jos negalintys užmiršti buvę jos auklėtiniai: kunigai Mozė, Mindaugas, Edgaras, kurie
tradicinio primicijų seminarijoje vakaro metu, liudijo kaip blogai yra gyventi be seminarijos...
05.23 „šeštokams“ tai buvo paskutinė, lemiamoji „kinkų drebinimo“ diena – sintezės egzaminas ir diplominių darbų
gynimasis. Tačiau, pasak liaudies išminties, viskas gerai, kas gerai baigiasi! Pagaliau laisvė nuo mokslų!
05.25 kartu su Jo Eminencija A. J. Bačkiu, Jų Ekscelencijom: A. Poniškaičiu, Telšių vyskupais J. Boruta, L. Vodopjanovu, Šiaulių vyskupu E. Bartuliu ir gausiai susirinkusiais kunigais ir tikinčiaisiais, ėjome kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Visus vienijo Jėzaus kančios išgyvenimas ir apmąstymai, kryžiaus ir žibintų nešimas, maldos ir giesmės, o taip pat
nuostabi gamta, skaisti saulė, paukštelių čiulbėjimas, gaivinantis vėjelis ir galimybė pagaliau prisėsti po 5 valandų žygio.
Po šv. Mišių Kalvarijų bažnyčioje bendros agapės metu turėjome itin retą galimybę pasidalinti „klierikavimo“ džiaugsmais ir rūpesčiais su Telšių V. Borisevičiaus seminarijos broliais.
05.26 Sekminių išvakarėse klierikai kartu su tikinčiu jaunimu dalyvavo šv. Mišiose Kalvarijų bažnyčioje, vėliau linksminosi agapėje ir dalyvavo Šviesos kelio procesijoje. Fakelai švietė visą kelią, pargriuvusių ir traumuotų nebuvo...
05.28 įvyko padėkos vakaras už metinių tarnysčių atlikimą, kurios metu klierikai su vadovybe derėjosi kas kiek užsitarnavo...
05.30 seminarijos „Paskutinio skambučio“ šventė vietiniame beržynėlyje...
05.31 mokslo metų uždarymas seminarijoje. Pagaliau vasaros atostogos! Deja, tik iki diakonato šventimų iškilmės birželio 9 dienos. Kiek trumpokos...
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Marija, Tu esi Aušra, o Kristus – nušvitusi Diena;
Marija, Tu esi Vartai, o Kristus – Kelias į dangų;
Marija, Tu esi Vynmedžio Šaknys, o Kristus – Mistinis Vynmedis;
Marija, Tu esi Vynuogė, o Kristus – Šventasis Vynas;
Marija, Tu esi Kviečio Grūdas, o Kristus – Duona;
Marija, Tu esi Rožės Krūmas, o Kristus – kraujo spalvos Rožė;
Marija, Tu esi Šaltinis, o Kristus – Apvalanti Srovė;
Marija, Tu esi Taurė, o Kristus – Išganymo Kraujas;
Marija, Tu esi Šventykla, o Kristus – Šventyklos Viešpats;
Marija, Tu esi Šventovė, o Kristus – jos Šlovinamas Dievas;
Marija, Tu esi Švyturys, o Kristus – Ramybės Uostas;
Marija, Tu esi Atspindys, o Kristus – Palaimintas Regėjimas.
Amen.
Palaimintoji Aušrine, ar būsiu pasirengęs, kai ateis mano laikas? Ar išdrįs mano dvasia eiti keliu,
kurį man skelbi, keliu, kuriuo Dievas nori, kad keliaučiau? Ar pajėgsiu nusilenkti savo likimui?
Ar bent pajėgsiu suvokti, kam Dievas mane sukūrė?
Pajėgsiu, jeigu apšviesi savo pagalba, brangiausioji Motina.

Anthony F. Chiffolo Šimtas Marijos vardų, Vilnius 2004. Katalikų pasaulio leidiniai.
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KALBOS KULTŪROS PRIEANGIUOS
pašalio esamojo (vieta prie ko: miškiepi, Dieviepi), pašalio
einamojo (kryptis prie ko: miškop, Dievop).

Mieli Teesie skaitytojai!

Dabartinėje kalboje kartais vartojamos senųjų vietininkų formos, nors sistema jau neišlikusi: Žmogaus kelionė

Baigėsi akademiniai mokslo metai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Lekt. Joana Pribušauskaitė

Dievop; Didžiausio pasiaukojimo žygiai yra ne kas kita kaip

Jūsų rankose paskutinysis šių metų Teesie numeris. Užbaigdamas šį darbą noriu

žingsniai Dievop. Visiškai Dievan sugerta Jo saldybės siela

su jumis pasidalinti keliomis mintimis apie šią tarnystę. Pirmame šių akademi-

kuo noriausiai ir džiugiausiai iki galo Jam pasiduoda trokšda-

nių mokslų metų Teesie numeryje minėjau, kaip sugrįžęs po vasaros atostogų į seminariją ir sužinojęs, kad

ma būti visiškai Jo ir niekada niekam kitam nepriklausyti<...>.

esu paskirtas redaktoriumi, buvau nustebęs, bet ryžtingai ėmiausi darbo. Džiaugiuosi, kad įgytosios teorinės
bei praktinės laikraščio sudarymo žinios Lenkijoje bei Didžiojoje Britanijoje leido labiau pasitarnauti bendruomenei bei didesnei Dievo garbei. Iššūkis nebuvo lengvas, bet su daugelio žmonių pagalba pavyko jį rea-

Kokios formų Dievop, Dieve, Dievuje reikšmės
ir vartosena?

Kaip vadinama budėtojo darbo vieta?
Vieta, kur būna budėtojas, vadinama postu. Štai kaip

Dieve ir Dievuje reiškia tą patį – vietą viduje šis žodis apibrėžiamas Lietuvių kalbos žodyne:

lizuoti.
Metų pradžioje kartu su bendradarbiu turėjau posėdį. Aptarėme visų keturių Teesie laikraštukų temas bei sudarėme planą. Seminarijos rektoriui planą patvirtinus ėmėmės darbo.

(vadinamasis vidaus esamasis vietininkas). Kodėl dvi for-

pòst‖as (2)

mos – sunku pasakyti, gal pagal analogiją su danguje (t. y.

1. saugojimo ar stebėjimo objektas, vieta: Kovos p.

maišoma su kito linksniavimo tipo galūne), gal norima at-

Sargybos p. Sanitarinis p.

Teesie laikraštuko leidimą galėčiau sulyginti su vaismedžio augimu. Pirmiau – sėkla – planas. Toliau – laisty-

skirti nuo tokios pat daug dažniau vartojamos šauksmininko

2. prk. atsakingos pareigos: Užėmė vedėjo ~ą

mas ir tręšimas – straipsnių surinkimas ir apdorojimas, pokalbių vedimas ir jų surašymas, laikraštuko maketa-

formos: Dieve, arčiau Tavęs. Pagal sistemą būtų laukas –

O asmuo, kuris laikinai ar nuolat yra tame poste,

vimas.

lauke, vyras – vyre, tai ir Dievas – Dieve. Tačiau bendrinėje vadintinas budėtoju (o ne budinčiuoju).

Vaismedis augo – Teesie brendo. Vaismedžio laistymas ir tręšimas yra tikslingas, nes tinkamu metu jis mums

kalboje nesisteminė forma gal net labiau įsigalėjusi ir klaida

duoda vaisių. Taip ir su Teesie, kiekvieno mūsų, pabrėžiu, ne mano, bet mūsų darbas buvo ir yra vaisingas.

nelaikoma.

Dėkoju visiems rašiusiems į Teesie laikraštuką bei už visokeriopą pagalbą jį kuriant.

Dievop yra reliktinio pašalio einamojo vietininko for-

Kaip dera oficialiai atsiliepti telefonu?
Atsiliepimas telefonu daug pasako apie įstaigą ar or-

ma ir rodo judėjimo kryptį prie Dievo. Taigi vietą viduje ganizaciją, tai net gali būti reglamentuojama taisyklių. Atsi-

Nebijokite net savo pačių silpnumo ir netinkamumo! Dieviškasis Mokytojas yra pasakęs: „Aš esu su jumis per visas
dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Perteikite Kristaus vilties, malonės ir meilės žinią, visada šiame laikinajame pasaulyje išlaikydami gyvą amžinąją dangaus perspektyvą, kuri tiesiogiai nepasiekiama nė vienai komunikavimo priemonei: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį
myli“ (1 Kor 2, 9).

galima pasakyti ir Dieve, ir Dievuje, o artėjimas prie Dievo liepti derėtų mandagiai ir dalykiškai: pasisveikinti, pasakyti
pasakomas forma Dievop.

organizacijos, įstaigos ar padalinio pavadinimą, galbūt net

Kaip Teesie puslapiuose buvo rašyta (Išsilaikykime prisistatyti, pavyzdžiui: Laba diena! Vilniaus arkikatedra,
tikėjime, viltyje ir meilėje, arba ką reiškia vietininkas, http:// [kunigas N.].
www.se min a r ija .lt/files/F ile/teesie/t eesie_ 2009 -

Atsiliepiant įstaigoje netinka sakyti nei Alio, nei

lapkritis2.pdf), seniau lietuvių kalboje būta keturių vieti- Klausau ar Klausom – šiuos žodelius palikim asmeniniams

Šiais Palaimintojo Jono Pauliaus II žodžiais atidengiu šių mokslo metų paskutiniojo numerio šydą ir linkiu

ninkų: vidaus esamojo (buvimo vieta viduje: miške, Dieve / pokalbiams. Taigi: Labas vakaras. [Vilniaus] kunigų semina-

malonaus skaitymo.

Dievuje), vidaus einamojo (kryptis į vidų: miškan, Dievan), rija, [klierikas Vardenis Pavardenis].

Klierikas Daniel N., IV k.
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Jn 20, 19-23

Ar valdantys [atsakingi už] visuomenę žmonės
gali dispensuoti [atleisti] nuo žmogiškųjų įstatymų?
Atrodo, kad valdantys visuomenę žmonės negali dispensuoti nuo žmogiškųjų įstatymų, nes:
1. Pagal Izidorių: įstatymai leidžiami dėl bendrojo gėrio. Todėl neleistina piktnaudžiauti ben-

druoju gėriu, dėl kokios nors privačios naudos atskiram asmeniui, nes kaip byloja filosofas:
Tautos gėris yra dieviškesnis nei vieno žmogaus gėris. Atrodo, kad nebūtina kam nors suteikti
dispensą veikti prieš bendrąjį įstatymą.
2. Tokį įsaką Mozė davė tiems, kurie pašaukti vadovauti kitiems: Teisdami venkite šališkumo;
išklausykite mažųjų ir didžiųjų... nes tai yra Dievo teismas. Bet turbūt yra šališka leisti kam nors
tai, kas apskritai yra draudžiama. Todėl valdantys visuomenę žmonės negali suteikti tokios dispensos, nes tai yra priešinga dieviškajam įstatymui.
Kad žmogiškasis įstatymas būtų teisingas, jis turi atitikti natūralųjį ir dieviškąjį įstatymą. Taigi
joks žmogus negali dispensuoti nuo dieviškojo ir natūraliojo įstatymo, o tai reiškia ir nuo
žmogiškųjų įstatymų.
Tačiau Apaštalas rašo: Suteikta man atleidimo galia.
Atsakymas:
Dispensavimas iš esmės reiškia to, kas bendra, pritaikymą paskirų žmonių [grupių] interesams. Todėl ir namų šeimininkas vadinamas dispensos teikėju, nes kiekvienam šeimos nariui
šeimos tarnystes išskirsto pagal svorį ir matą, pareigas ir būtinas gyvenimo sąlygas. Taip pat yra
kiekvienoje visuomenėje: todėl ir kalbama apie ką nors, kas dispensuoja, nes valdo ir žino, kokiu būdu bendras įsakymas turi būti vykdomas konkrečių asmenų ar grupių atžvilgiu. Kartais
pasitaiko, kad koks įsakymas, kuris daugelių atvejų tarnauja bendrajam visuomenės gėriui, netinka konkrečiam asmeniui arba konkrečiam atvejui, nes arba tai būtų kliūtis tobulumui, arba
sprendžiant iš paminėtųjų dalykų, būtų koks nors blogis.
Tas, kas valdo visuomenę, turi dispensavimo galią žmogiškiesiems įstatymams. Ta galia
remiasi jo autoritetu. Tam tikrose situacijose, kai teisė prieštarauja žmogaus orumui, [jis] gali
leisti nesilaikyti atitinkamų įstatymų.
Jeigu valdantysis leistų nesilaikyti įstatymo be minėtųjų priežasčių, dėl savivalės – būtų
neištikimas dispensuodamas [t.y. valdydamas] arba paprasčiausiai būtų neišmintingas: jis yra
neištikimas, jei nekreipia dėmesio į bendrąjį gėrį; neišmintingas, jeigu nežino dispensavimo
esmės. Tai turėjo mintyje mūsų Viešpats, sakydamas: Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti? (Lk 12, 42).
(Versta iš: Św. Tomasz z Akwinu Suma Teologiczna 13 Prawo. Iš lenkų kalbos vertė kl. Daniel Narkun).
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Kun. Povilas Narijauskas

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur
buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė:
„Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė:
„Ramybė jums!
Kaip mane siuntė Tėvas,
taip ir aš jus siunčiu“.
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė:
„Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes,
tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Bažnyčios gimimo dieną liturgijoje skamba
Evangelijos ištrauka, kuri, rodos, kaip niekada yra aktuali šiandien. Dėl to lyg nereikia stebėtis, nes Dievo
Žodis nuskamba svarbiai kiekvieną kartą jį skaitant,
tačiau tai vis tik stebina ir, žinoma, džiugina.
Skaitinio pradžioje yra pasakojama apie užrakintame kambaryje tūnančius iš baimės susigūžusius mokinius. Ir štai į baimės ir nepasitikėjimo aplinką stebuklingu būdu „įsiveržia“ Jėzus. Evangelija nenurodo,
kokiu būdu Jis, kurio kūną galima paliesti, įeina: gal
kiaurai per duris, gal kiaurai per sieną, o gal jam einant durys stebuklingai atsidarė, kaip kad panašiai vėliau nutiko apaštalui Petrui: Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į
miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos jie leidosi
tolyn viena gatve. (Apd 12,10).
Nors žmogiškai tai įdomu, tačiau kadangi Evangelija apie šį faktą nutyli, tai iš esmės nėra svarbu mūsų Išgelbėjimui. Svarbu tai, jog Jėzus dėl savo mokinių Išgelbėjimo, jų džiaugsmo (kitoje eilutėje galime
rasti, kad mokiniai išvydę Jėzų nudžiugo) įveikia visas
kliūtis, net tas, kurias žmogus taip meistriškai yra išmokęs sukurti sau ir kitiems.
Tai padaręs Jėzus parodo mokiniams savo meilės
ženklus – perdurtas rankas ir pervertą šoną (Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. (Jn
15,13)). Ta meilė pripildo juos džiaugsmo.
Kitose dviejose eilutėse išgirsime Evangelijoje

pagal Joną pateiktą „didįjį įgaliojimą“, kurio kulminacija - Tėvo siųstasis Jėzus tampa siunčiančiuoju tam,
kad dabar Jo mokiniai būtų apaštalais pasaulyje. Šiame
siuntime yra susivienijusi visa Dieviška Trejybė: Tėvas
siunčia Sūnų, Sūnus siunčia mokinius, o Šventoji
Dvasia juos pripildo ir veikia juose.
Kai Jėzus kvepia į juos ir taria: priimkite Šventąją
Dvasią, tai tarsi nuoroda į tai, kas įvyks per Sekmines.
Svarbu yra ir tai, kad Šventosios Dvasios nužengimas yra susiejamas pirmiausia su Ramybe. Prieš
kvėpdamas į mokinius Jėzus du kartus taria: Ramybė
jums. Tuo Jis aiškiai nurodo, jog prieš priimant Šventąją Dvasią, prieš tampant apaštalu, tai yra tuo, kuris
yra pasiųstas visu savo gyvenimu skelbti Gerosios
Naujienos, reikia, kad žmoguje gyvuotų tik iš Dievo
galinti ateiti tikroji ir visa apimanti Ramybė.
Na, o paskutinė šios dienos Evangelijos ištraukos
eilutė parodo, jog tiek Ramybė, tiek Šventosios Dvasios priėmimas yra glaudžiai susiję su Išpažintimi. Todėl ypač mums, kurie jau esame kunigai, ar jums, kurie intensyviai ruošiatės šiai tarnystei, yra svarbu ir patiems neužmiršti dažnai atlikti išpažintį, ir nebijant
nesibaigiančių tikinčiųjų eilių prie klausyklų, nuolat
kiekvieną raginti dažnai atvira širdimi suklupti prie
klausyklos ir priimti dieviškąjį Gailestingumą. Nes
Kristus atleisdamas nuodėmes man ir tau kiekvieną
kartą taria: Ramybė tau!
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Visų pirmą kiekvienas klierikas turi išmokti gyventi klausydamas širdies balso, atsiverdamas Dievo beribei meilei,
perkeičiančiai visą jo gyvenimą. Mons. Ž. Vabuolas vylėsi, jog visi, apilankę šiandien seminarijoje, galės savo pažįstamiems ir artimiesiems jau daug daugiau papasakoti
apie ją pačią ir joje studijuojančius klierikus. Po šv. Mišių
visi susirinko aktų salėje, kur propedeutinio kurso ugdytojas kun. M. Mitkevičius labai taikliai, išsamiai ir žaismingai pristatė populiariausius stereotipus apie kunigus ir
seminariją. Vieni jų buvo labai nuotaikingi, kiti primityvus bei banalūs, dar kiti – įžeidžiantys. Kun. M. Mitkevičius labai taikliai pastebėjo ir pabrėžė, kad tokių įvairiausių nesąmoningų stereotipų ir komentarų apie kunigus ir
seminariją autoriai, dažniausiai netikintys, nepraktikuojantys ir retai būnantys bažnyčioje, visiškai nebendraujantys su kunigais ir, žinoma, niekada nėra apsilankę seminarijoje. Juk viena yra išgirsti ir visai kas kita ateiti bei
pamatyti savo akimis įsitikinti. Po konferencijos V kurso
klierikas R. Moisevič surengė pažintinę ekskursiją po
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Kartais susimąstau, ar lengva būti pamatų akmeniu. Atrodo, tu gimsti, kad per tave vaikščiotų žmonės. Matai kiekvieną ilgesį. Daliniesi skausmu, kartu džiaugiesi ir augi. Niekas tavęs neprisimena ir nepastebi. Turbūt nuo to ir galvą kartais skauda. Juk įsimyli... Be galo paprastai. Atrodo, lyg bučinys kitoks.
Juk ar akmuo gali mylėti? Kokia ta akmens meilė? O gal verki, kai niekas prie tavęs neprisėda, nepakalbina? Ką tu prisimeni? Juk tiek kartų tave mindžiojo žmonės – užsidegę ir linksmi, krykštaujantys ir verkiantys. Sakoma, kad akmuo užgula širdis. Ar laimingas esi širdyje? Gal matai jos tvinksnius? Bet ar žmogus neužgula tavęs? Juk kertiniams akmenims galioja išpažinties paslaptis. Tu tam, kad parimtume. Ir tikrai
žinok, tu esi reikalingas. Savo samanota išmintim ir galvos skausmu.

Sugužėjo nemažai smalsuolių...
Gegužės 5 dieną į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją sugužėjo nemažai smalsuolių, norinčių išsamiau
susipažinti su jos istorijos puslapiais, šiandienos klierikų
veikla bei dienotvarke. Atvirų durų dienos programa prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos vadovybė.
Pamokslo metu seminarijos rektorius mons. Žydrūnas
Vabuolas sakė, kad seminarija yra vieta, kur jauni žmonės bando įsiklausyti į Dievo balsą, bando atrasti Jį savo
gyvenime ir svarbiausia - savo širdyje. Pasak rektoriaus,
seminarijoje tikrai nevyksta nieko paslaptingo, nieko tokio apie ką negali žinoti kiti. Yra tik viena paslaptis, kurią
įminti vargu ar kam pavyks - tai kiekvieno klieriko dvasinio tobulėjimo kelias, kuriuo kiekvienas žengia savaip.
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Būtybei
Kur jungiasi dangus su žeme,
kur šunys tingiai loja
blakstienų snaigėms
kartoji ilgesio žodžius.
seminariją. Pirmoji stotelė – koplyčia. Ją galima palyginti
su ,,šiltnamiu“, kur auga ir ,,noksta“ būsimieji kunigai.
Būtent čia jie praleidžia daugiausiai laiko, semiasi šviesos
ir jėgų. Išėję iš koplyčios, apsilankėme skaitykloje ir paskaitų korpuse. Čia klierikai gauna reikalingų žinių ir
sužino daug įdomių dalykų. Norintieji galėjo ilgiau stabtelėti prie parodos, skirtos palaiminto Jurgio Matulaičio
atminimui. Vėliau apsilankėme sporto salėje ir valgykloje. Viską pamačius – peršasi tik viena išvada - klierikai
turi visas galimybes visapusiškai tobulėti- tiek dvasiškai,
tiek intelektualiai, tiek fiziškai. Po ekskursijos bendroji
Atvirų durų programa baigėsi, o jaunuoliai, mąstantys
apie kunigystė kelią, galėjo dar pasilikti ir pabendrauti su
vadovybės nariais bei klierikais. Prisipažinsiu, jog ir aš
buvau pasilikusių jaunuolių tarpe. Maloniai pabendravome ir išsamiai aptarėme stojimo į seminariją sąlygas. Pasisotinę išvykome namo. Įdomu, kas jau ši rudenį atvyks
ilgesniam laikui į seminariją, kad toliau eitų pašaukimo
atpažinimo keliu. Žinoma, kunigu nieks negimsta, todėl
visų mūsų užduotis – melstis, kad kuo daugiau jaunų
žmonių atsilieptų į šį nuostabų Viešpaties kvietimą.

Ir mažai širdžiai tu džiaugsmą dovanoji.
O aš matau tave kaip horizonto tylumą,
Nebyliai būnančią tiesiog žmogum.
Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras

Jėzaus Kristaus palaiminti...
Aš esu palaimintas, kad esu Dievo vaikas !
Aš esu palaimintas, kad gyvenu!
Aš esu palaimintas, kad esu su Jėzumi Kristumi!
Aš esu palaimintas, kad Jėzus mane atpirko!
Aš esu palaimintas, kad myliu Dievą ir žmones!
Aš esu palaimintas, kad kvėpuoju, matau, girdžiu, jaučiu!
Aš esu palaimintas, kad turiu Šventosios Dvasios dovanų!
Aš esu palaimintas, kad...
Aš esu palaimintas, kad esu čia ir dabar!

Mes...
Aš, tu, mes..
Kas aš?
Kas tu?
Mes kartu...

Klierikas Gediminas G., I k.
Valdemar Širvinski
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Šiemet minime lietuvių literatūros klasiko Jono Mačiulio - Maironio 150 -ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines. Maironis
daugiau kaip dvidešimt metų buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius. Jam rektoriaujant, Pirmojo Pasaulinio karo metais, Kauno kunigų seminarija daugiau kaip metus veikė Troškūnų valsčiuje, Vašuokėnų dvare. Galbūt daug kam neįprasta tai girdėti.
Todėl ir pabandėme truputėlį pasklaidyti istorijos puslapius ir pakalbėti apie Maironį kaip kunigų seminarijos rektorių bei mokslo
metus, praleistus visai netoli dabartinio Troškūnų miestelio, Vašuokėnų dvare.

2012 balandis-gegužė

Kiekviena kelionė yra kaip knyga. Kas nekeliauja tėra perskaitęs tik vieną jos puslapį.
(Šv. Augustinas)

7

J. Matulaitį, bet ir apie pačią Marijampolę. Neslėpdamas
savo nuoširdaus domėjimosi miesto istorija jis šmaikščiai
šypsodamasis pristatė vidines dvasingumo kovas Marijampolės mieste nuo 1736 m. iki maždaug 1800 m.

Kl. Vladimiras R., I k.
Karui prasidėjus 1914 metų vasarą, mokslo įstaigos Kaune buvo uždarytos, o seminarijai buvo įsakyta
kraustytis į... Smolenską. Liko tik vokiečių sviedinio apardyta galinė antrųjų rūmų siena ir bažnyčios presbiterija... Tačiau vadovybė su visa „kanceliarija“ pirma keliasi į Panevėžį, vyskupas P. Karevičius ten teikia
šventimus, o rudeniop pati seminarija, patyrusi kraustymosi sunkumus, įsikuria A. Brazdžiaus geranoriškai
išnuomotame Vašuokėnų (tarp Troškūnų ir Surdegio) dvare. Vietos čia vis tiek trūko, tad mokėsi pirmieji
trys kursai, kiti du – neakivaizdžiai, atvyksią tik po Velykų. Kita vertus, provincijos gamta ir ramybė, žmonių nuotaikos seminaristams teikė ir atokvėpio; net rektorius Maironis pajutęs kūrybinę galią ir grįžęs prie
„Mūsų vargų“... Jaukios buvo Kūčios drauge su vadovybe; neužmiršta ir „skersvėjų“ tradicija (suvaidinta
Vaižganto „Nepadėjus nėr ko kasti“)...

Esu žmogus
Drebančiom rankom
Kraujuojančiu galimybių pulsavimu
Būties prieitim
Esu žmogus.
Minties tėkme
Ramybės paeiškom
Lyg neatrasta protonų pajautim

Esu žmogus.
Ugnies virpesiu
Proto tyluma
Galimybių kvepėjimu

Pal. Matulaičio gyvenimo pėdomis sekant
Kelionė ir straipsnio rašymas turi panašumų. Sunku
pradėti, lengva įsibėgėti pradėjus, sunkiausia – padėti paskutinį tašką. Kelionė lyg ir buvo aiški. Dvi dienos, 400km
ir visas sąrašas lankytinų vietų. Tačiau galbūt dėl to, kad
tai buvo pirmoji savarankiška kurso kelionė, labiausiai
jaudino nežinia. Nežinia ar nesuklydom skaičiuodami, ar
suspėsim, ar rasim pasirinktą lankytiną vietą, ar bus kam
mus pasitikti ir begalė kitų klausimų... Ši nežinia lėkė
priešais mūsų autobusiuką vesdama mus po Suvalkijos
lygumas visą kelionę. Tačiau tai nebuvo klajonė, mus vedė Dievas ir žemėlapis.

Esu žmogus.
O gal tik žodis.
Ištartas.
Ir netgi išmąstytas –
Esu gyva pasaulio jausena – esu malda…

1915 metų balandžio mėnesį, artėjant vokiečiams, vyskupas Vašuokėnuose dar suteikė šventimus ir
vyko Petrapilio link, o inspektorius K. Paltarokas (su dokumentacija ) – į Smolenską; klierikai išsiskirstė, o
rektorius Maironis apsistojo Krekenavoje; vyskupiją administruoti Panevėžyje liko kun. Juozas Stakauskas.
Abu pastarieji rūpinosi seminarijos grąžinimu, nuolat derėjosi su karine vokiečių valdžia, net ieškojo alternatyvių patalpų... Panevėžyje bei Dotnuvoje. Spaudimą vokiečiams sustiprino ir po 1916 metų Žolinės į Kauną
grįžęs pats vyskupas. Tiktai 1917 metų gegužės mėnesį karinė vadovybė pranešė perduodanti seminarijai pastatus bei turtą – „viską trikampyje tarp Nemuno ir Neries – kaip buvę numatyta 1909 metų sutartyje“ (taigi,
dar su rusais). Vyskupo atsakyme – paraiškoje nurodoma, kad mokslą atgautose patalpose pradėsią devyniasdešimt keturi nuo I iki IV kurso auklėtiniai (paskutinis kursas buvo įšventintas metų pradžioje). Jiems jau
bus lemta pasitikti ir Lietuvos Nepriklausomybę.

Pastarasis buvo gerai išnagrinėtas kelios dienos prieš
kelionę. Pasirinktas maršrutas turėjo būti kaip įmanoma
spalvingesnis ir turiningesnis. Jam taip pat buvo pritaikyta
ir tema – aplankyti pažintines palaimintojo J. Matulaičio
vietas. Taigi maršrutas turėjo būti Vilnius – Trakai – Prienai – Birštonas ir galiausiai Marijampolė. Marijampolėje
aplankėme Šv. Arkangelo Mykolo mažąją baziliką. Mus
pasitikęs klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC pristatė
parapiją, supažindino su marijonų broliu Giedriumi Bakūnu ir pasiūlė kartu su juo aplankyti marijonų vienuolyne
įkurtą parodą, skirtą pal. J. Matulaičio atminimui. Brolis
Giedrius mielai sutiko papasakoti mums ne vien apie pal.

Tame laikotarpyje, anot jo, egzistavo dvi teritorijos,
Starapolė ir Marijampolė. Starapolė buvusi prekybos ir
smuklių vieta, Marijampolėje tai buvę uždrausta – ten
Prienų seniūnė Butlerienė pastačiusi bažnyčią ir tai turėjusi būti šventa vieta. Marijampolės dvasia galiausiai apėmusi ir Starapolę ir nuo XIX a. Starapolės pavadinimas
išnyko iš žemėlapių ir liko tik Marijampolė, susijungusi su
buvusios Starapolės žemėmis.
Susitikimas su marijonų broliu buvo neplanuotas ir
tai buvo viena iš kelionės staigmenų. Brolis Giedrius nusivedė į neseniai įrengtą pal. J. Matulaičio atminimui skirtą
parodą. Po stiklais padėta gausybė įvairių dokumentų,
bylojusių apie įvairius palaimintojo gyvenimo momentus.
Giedrius
oriai
besišypsodamas
parodė į vieną jų
–
seminarijos
pažymių knygelę. „Va taip jis
mokėsi“ pirštu
bakstelėjo brolis
į knygelę... Apžiūrėję knygelę
nepamatėme nieko daugiau kaip
tik penketais išmargintus knygelės puslapius.
Akivaizdu, kad
šio palaimintojo
knygelė nepripažino jokio kito
vertinimo balo.
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Be gausybės įvairių dokumentų, laiškų, liepimų,
blankų buvo nemažai ir asmeninių Dievo tarno daiktų.
Veliumai, apsiaustai, sutana, batai, kojos įtvarai. Į akį
krito į sieną atremtas žaislinis pistoletas. Tai buvo peilis
vokams. Paspaudus gaiduką peiliukas išsitiesdavo ir būdavo paruoštas naudojimui. Pamatęs mūsų susidomėjimą šiuo senoviniu palaimintojo asmeniniu daiktu, br.
Giedrius gūžtelėjo pečiais: „šitą turbūt jis gavo dovanų“.
Be visų šių daiktų buvo nemažai ir palaimintojo
nuotraukų, daugiausiai – portretų. Visuose jis—rimtas ir
pasitempęs. „Ne visada jis toks buvo. Jis ir šypsodavosi“- įrodinėjo mūsų gidas. Žvelgiant į rimtą žvilgsnį tuo
buvo sunku patikėti, tačiau broliui baigus kalbėti už
mūsų įsijungė ekranas, kuriame išvydome nespalvotą
apie 1920 m. Amerikoje filmuotą medžiagą. Joje pasirodė J. Matulaitis, stovintis tarp Amerikos lietuvių ir vienintelį sykį pozuojantis į kameros objektyvą. Tarp gausybės susibūrusių žmonių jis sėdėjo ir šypsojosi. Vaikiškai ir paprastai. Buvo neįprasta pamatyti palaimintąjį
judantį ir besišypsantį.
Aprodęs ekskursiją brolis Giedrius truputį papasa-

kojo apie save. Dvidešimt metų praleidęs Argentinoje
jis įstojo į marijonų vienuolyną, tikėdamas atradęs savąjį
pašaukimą. Brolis mielai išlydėjo mus iš vienuolyno ir
išdalinęs nedidelius kelių planus, kaip nusigauti iki pal.
J. Matulaičio tėviškę, Lūginę, atsisveikino.

Lūginėje, plyname lauke pastatyta koplyčia buvo
užrakinta. Tačiau saulėtą dieną ji teikė puikų pavėsį,
taip tinkantį pietų pertraukai.
Papietavę pasukome į Vilkaviškio Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo katedrą. Ten šventėme šv. Mišias
ir vakarieniavome. Klebonas dek. kan. Vytautas Gustaitis pasidalino savo asmenine kunigiška patirtimi ir nuvežė į Budavonės tragedijos vietą. Šiais metais minimas
70-dešimtmetis po šios nelaimės. 1941m. birželio 6d.
Trys kunigai ten buvo nukankinti bolševikų.
Apsistojome Alvite, Salomėjos Nėries tėviškėje.
Namo ten, tiesa, nebuvo, per Antrąjį pasaulinį karą į jį
pataikė ne vienas sviedinys, tačiau didžiausią žalą padarė
karių rankos, kurios plyta po plytos jį išrinko. Ūkiniai
pastatai tebestovi, bet ir jų sienose galima rasti įsmigusią
ne vieną atzvimbusią kulką. Vienas iš ūkinių pastatų
buvo paverstas gyvenamuoju namu, ten dabar gyvena
Salomėjos Nėries anūko žmona.
Šiltą auksinį vakarą sėdėjome lauke, tarp šimtamečių medžių, kai kurių sodintų Salomėjos Nėries tėvų.

Sėdėjome šalia obels, po kuria poetė mėgdavo sėdėti ir
kurti eiles. Mėgavomės gamtos garsais, bičių suneštu
medumi ir bičių duona, pavasario kvapais. Iš tiesų –
puiki vieta kūrybai.
Vietiniai gyventojai mielai aprodė vietas, per kurias judėjo frontas. Naktį apsiginklavę žibintuvėliais
įžengėme ir į geležinkelį gynusį penkių kambarių bunkerį. Bunkeris teikė puikų matomumą priešakinei fronto
linijai apžvelgti, tad buvo nesunku įsivaizduoti artėjančią kariuomenę. Lubose vis dar kybojo įsmeigta plieninė
kilpa kulkosvaidžiui pakabinti, bunkeris tebėra tinkamas
naudoti – kelių metrų storio plieninių sienų laikas neįstengė praardyti.
Kitą dieną pajudėjome Vilniaus link. Apsilankėme
Kudirkos Naumiestyje prie Lietuvos gydytojo, prozininko, poeto, varpininko V. Kudirkos kapo. Tada nuvažiavome į Keturnaujieną, kur už poros kilometrų, Suodžių
kaime yra koplytėlė, žyminti vietą, kur 1969 m. apsireiškė Mergelė Marija kartu su Jėzumi. Tiesa, šis apreiškimas dar nėra oficialiai patvirtintas. Visai prie pat koplytėlė yra ir regėtojos, Angelės Anelės Matijošaitienės
kapas, mums atvykus buvo praėjusi savaitė po jos mirties.
Artėjant vakarui kelionę sėkmingai pabaigėme
grįždami pro Trakus į Vilnių.
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Jau per keletą metų po legalizavimo Ukrainoje
UGKB pavyko atkurti parapijų skaičių, kuris buvo prieš
Lvovo pseudosusirinkimą, ir net jį viršyti. Šiuo metu
UGKB yra didžiausia Rytų Katalikų Bažnyčia. 2011 m.
lapkričio mėnesį įkūrus naujas metropolijas Vakarų Ukrainoje UGKB priklauso 7 metropolijos (4 – Ukrainoje,
po vieną – Lenkijoje, Kanadoje ir JAV), kurios apjungia
7 arkivyskupijas, 16 vyskupijų ir 6 egzarchatus. UGKB
turi apie 6 milijonus tikinčiųjų (iki legalizavimo pagal
1990 m. Annuario Pontificio UGKB turėjo vos 708 000
tikinčiųjų...), iš kurių 1,2 milijono gyvena už Ukrainos
ribų, 3 900 parapijų (iš kurių 3 700 – Ukrainoje), 49 vyskupus, apie 3 500 kunigų, 100 diakonų, 1 000 vyrų vienuolių, 1 500 vienuolių seserų ir virš 600 seminaristų.
Ukrainoje veikia 115 vienuolynų ir 16 aukštųjų dvasinių
mokyklų. Romoje veikia dvi popiežiškosios ukrainiečių –
Šv. Juozapato ir Dievo Motinos Globos – kolegijos, kurioms vadovauja vienuoliai bazilijonai.
1991 m. UGKB vadovas kardinolas Myroslav Ivan
Liubačivskyj grįžo iš emigracijos Romoje į Lvovą, o 2005
m. UGKB centras perkeltas į ankstesnę metropolitų sostinę Kijeve, kur kairiajame Dniepro krante dabar baigiama

statyti naujoji Patriarchinė
Kristaus
Prisikėlimo katedra
ir Patriarchų rūmai.
2011 m. vasario mėnesį buvo pranešta, kad popiežius
priėmė 77 metų
UGKB vadovo kardinolo
Liubomyro
Huzaro atsistatydinimą. Kovo 23 d.
UGKB
vyskupai
naujuoju UGKB vadovu išrinko netoli
Lvovo gimusį Buenos Airių ir Argentinos vyskupijos administratorių, jauniauSovietmečio kankinių beatifikacijos
sią iš 50 UGKB vysceremonija
2001 m. Lvove. Išgyvenę
kupų ir vieną jausovietų lagerius kunigai įneša savo
niausių Katalikų Bažbendražygių – naujųjų palaimintųjų –
nyčios hierarchų, 40
ikoną
metų
Sviatoslavą
Ševčuką.
2001 m. Ukrainą aplankė popiežius Jonas Paulius
II. Birželio 27 d. Lvove per bizantinių apeigų Mišias jis
paskelbė palaimintaisiais 27 kankinius – UGKB vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir vieną pasaulietį –
komunistinio režimo aukas. Dabar vyksta kitų 45 kankinių beatifikacijos procesas.
Pamaldos UGKB bendruomenėse vyksta pagal bizantines apeigas su įsikultūrinimo procese atsiradusiais
tautiniais elementais, Ukrainoje – ukrainiečių kalba, diasporoje – ir kitomis kalbomis.
Lietuvoje graikų apeigų katalikams priklauso Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia ir šalia jos esantis bazilijonų
vienuolynas. Kartą per mėnesį vienuoliai kunigai irgi
švenčia Mišias kartu su ukrainiečiais graikų apeigų katalikais Elektrėnuose, Jonavoje bei Klaipėdoje ir su baltarusiais graikų apeigų katalikais Kaune.

UGKB Didysis Arkivyskupas Sviatoslav Ševčuk privačioje audiencijojeje pas popiežius Benediktas XVI. Roma, 2012 m. kovo 16 d.

Didysis Arkivyskupas kardinolas Liubomyr Huzar kartu su
Vilniaus parapijos tikinčiaisiais 2003 m.

Didžiojo Arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko intronizacijos
ceremonija Kijeve 2011 m. Seniausi UGKB vyskupai pasodina
Arkivyskupą į patriarcho sostą
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UGKB dvasininkai ir tikintieji per bado streiką už UGKB legalizaciją. Maskva, Arbatas, 1989 m.

Šioje vietoje verta padaryti digresiją. Šiandien galidus tokiai galimybei, atstatydama istorinį teisingumą,
ma dažnai išgirsti aukščiausių Maskvos patriarchato hiepirmiausia atgijo UGKB. Norintys pasilikti stačiatikiais
rarchų pareiškimų, kad viena pagrindinių ekumeninio
ieškojo būdų tai padaryti išvengiant Maskvos. Taip buvo
dialogo tarp Katalikų Bažįkurta nepavaldi Maskvai
nyčios ir Rusijos StačiatiUkrainos Autokefalinė Stakių Bažnyčios kliūčių ir
čiatikių Bažnyčia (neseniai
pagrindinė Romos popievienas iš tuometinių Maskžiaus ir Maskvos patriarcho
vos patriarchato vyskupų,
susitikimo kliūtis yra graikuris bendradarbiavo su
kų apeigų katalikų įvykdysaugumo organais, dabartitas „smurtinis trijų Vakarų
nis Kijevo patriarchas FilaUkrainos stačiatikių vyskuretas pareiškė, kad Ukrainos
pijų nusiaubimas“. Ir iš
Autokefalinė
Stačiatikių
tikrųjų, pvz., prieš UGKB
Bažnyčia buvo ypatingasis
legalizavimą 1989 m. vieKGB projektas siekiant sunoje iš trijų Vakarų Ukraitrukdyti UGKB plitimui).
nos sričių – Lvovo srityje –
Taigi Maskvos Bažnyčia
veikė 1 260 Maskvos paVakarų Ukrainoje liko be
triarchato parapijų, 1991
tikinčiųjų ir kunigų, taigi ir
m. jų beliko 60 (!). Kaip
be bažnyčių; tiesa, dėl Uksuprasti šią statistiką? Pirrainos Stačiatikių Bažnyčių
miausia reikia pasakyti, kad
ne visas šventoves atgavo ir
Naujoji Patriarchinė UGKB Kristaus Prisikėlimo katedra Kijeve
Maskvos patriarchatas Vakajų istoriniai savininkai, patys
rų Ukrainoje su jos 350 metų graikų apeigų katalikiškograikų apeigų katalikai (apie 90% bažnyčių, kuriomis damis tradicijomis (prieš Lvovo pseudosusirinkimą Lvove –
bar naudojasi Vakarų Ukrainos stačiatikiai, yra pastatytos
ir visame regione – gyvavo tik viena stačiatikių cerkvė, ir
graikų apeigų katalikų). Todėl kaltinti UGKB ir po 20
ta pati priklausė Lenkijos, o ne Rusijos Stačiatikių Bažnymetų daryti pareiškimus apie 1946 m. neteisingai pasisačiai) visada buvo laikoma okupantų Bažnyčia ir svetimšavinto turto grąžinimą (o Rusijos Bažnyčia ir toliau tyli
le. Savo autoritetą ji prarado ir aktyviai bendradarbiaudaapie savo bendradarbiavimą su saugumo organais likvima su KGB, pirmiausia likviduojant UGKB. Jeigu po
duojant UGKB, nors tai yra dokumentais įrodytas istori1946 m. ji buvo toleruojama, tai tik dėl to, kad nebuvo
nis faktas) nebeegzistuojančioms bendruomenėms atrodo
alternatyvos praktikuoti viešą religinį gyvenimą. Atsirane tik nepagrįsta, bet ir, švelniai tariant, keista.

Kl. Dovydas G., VI k.

Viešpaties Angelo Apsireiškimas
Švč. Mergelei Marijai
Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai krikščionių pasaulyje laikomas pirmuoju žmonijos atpirkimo etapu. Tai
– impulsas, kuriuo prasidėjo Dievo malonės visai žmonijai
išganomasis planas. Kartu su Viešpaties Apreiškimu Marijai, mes švenčiame ir Jo Įsikūnijimą, kuris išreiškia Dievo
meilės žmonėms planą. Iš šio Evangelinio įvykio matyti,
kad Įsikūnijimas ir Apreiškimas yra neatsiejami. Tai puikiai atsiskleidžia ir šios šventės datoje. Per Kalėdas, taigi
po devynių nėštumo mėnesių, Bažnyčia švenčia Jėzaus
gimimą. Tai šventė, kurios metu mes susitelkiame į Kristų
ir į Jo Motiną Mergelę Mariją, kuomet Jos įsčiose Dievo

Sūnus tapo žmogumi.
Evangelijos pagal Luką ištrauką (Lk 1,26-38) galėtume pavadinti Marijos pašaukimo istorija, kuomet Marija
nuolankiai sutinka su angelo paskelbta žinia. Ji priima
Dievo žodį ir su meile jį nešioja. Angelo Gabrieliaus žinia
UGKB vyskupai per 2011 m. sinodą Lvove
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Marijos sieloje sukėlė natūralų sumišimą bei baimę, kylančią iš neaiškumo ir abejonės. Į jos išgąstį angelas jai
taria: „Nebijok, Marija tu radai malonę pas Dievą!“ .
Angelas nurodo Marijos pasiuntinybę Išganymo plane,
tardamas: „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi, jisai bus didis ir vadinsis
Aukščiausiojo Sūnus“. Marija suvokia, jog tai yra Dievo pažado išsipildymas Išrinktajai Tautai, kurios dukra ji
pati yra. Ji yra pašaukta tapti bendradarbe Dievo Žodžio
įsikūnijimui ir visos Izraelio Tautos pranašysčių išsipildymui.
Marija sutinka, bet Viešpaties angelo prašo paaiškinimo. „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir
tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi”. Po šio sustiprinimo, išgirstame galutinį nuolankų
Marijos sutikimą: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna
man, kaip tu pasakei“.
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pasitikėti Viešpaties pažadu ir padrąsinimo žodžiu.
Kvietimą nebijoti ir pasitikėti Dievo vedimu, jo veikimu mūsų gyvenime matome ir Jėzaus ištartuose žodžiuose savo apaštalams „Jūs būkite drąsūs, Aš nugalėjau pasaulį“ bei „Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi“. Esame kviečiami priimti Šventosios Dvasios dovaną, ypač per diakonystės ir kunigystės šventimus, kad
Šventoji Dvasia nužengtų ant mūsų ir Aukščiausiojo galybė pridengtų mus savo šešėliu, kaip kad kitados pridengė
Švč. Mergelę Mariją. Tad esame drąsinami Marijos pavyzdžiu nebijoti savo silpnumų ir trūkumų, galinčių sukelti
nevertumo ar nepasitikėjimo savo jėgomis jausmą bei kelti baimę prisiimti kunigiškos tarnystės atsakomybę. Šiandien esame Dievo Žodžio kviečiami prisiminti angelo
Marijai ištartą padrąsinimą, jog „Dievui nėra negalimų
dalykų“.
Taigi esame raginami šiandien ir kasdien kartu su
Marija ištarti „Štai aš Viešpaties tarnas, tebūna man
kaip tu nori, tebūnie tavo valia“. Esame pašaukti prisiminti, jog kaip ir Marija, esame apdovanoti Viešpaties
malonėmis, jog Jis yra su mumis, jog Jo pažadas mums yra
amžinas. Nebijokime pašaukimo iššūkių, nes kaip Marija
esame radę Malonę pas Dievą. Galiausiai ir pati Marija su
Jėzaus mokiniais mums tapo tikėjimo, vilties ir meilės
Motina.

Noriu pasiūlyti iš šio Išganymo Istorijos įvykio, įvykusio mažame Nazareto miestelyje kukliai žydų mergaitei,
persikelti į mūsų daržinę ir pažvelgti į mūsų patirtį Dievo
išganymo plane, mūsų pašaukimą, kurį esame gavę savo
krikšto dieną. Argi ir mumyse nėra panašumo į Švč. Mergelės Marijos pašaukimo istoriją? Juk ir mes esame pašaukti gyventi, nuolat ištardami „Tebūnie kaip tu pasakei“. Esame pašaukti ištarti šį “Tebūnie” Dievo valiai, jo
planui mūsų gyvenime. Jis pamilo mus ir išsirinko tęsti Jo
išganymo darbų, būti Jo malonės tarpininkais ir tarnais
visiems žmonėms, kaip tai įvyko su jauna, paprasta, tikinčia ir trokštančia vykdyti Dievo valią Izraelio dukra. Esame pašaukti ypatingu būdu per tarnaujančiąją kunigystę,
nešti žmonėms Kristų, būti Viešpaties malonių dalytojais.
Manau, jog nebūtų sunku įžvelgti mūsų pašaukimo
istorijos pradžioje ir abejonių, natūraliai kilusių ir Marijai,
kuomet angelas jai pranešė apie jos pasiuntinybę. Mums
kyla klausimas, kaip reiks baigti seminariją, išlaikyti tiek
egzaminų, sutarti tarpusavyje ir kartu gyventi bei eiti bendro pašaukimo keliu su skirtingais broliais. Mūsų laukia ir
kiti iššūkiai, su kuriais mes, jauni žmones, susiduriame
šiuolaikiniame pasaulyje, pvz., skaistumo dorybės laikymasis. Ir šioje srityje mes esame kviečiami kaip Marija

Šventoji Marija, Dievo Motina, mūsų
Motina mokyk mus kartu su tavimi tikėti,
viltis, mylėti. Parodyk mums kelią į jo karalystę. Jūros žvaigžde, šviesk mums ir vesk
mus pašaukimo keliu!
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br. Terentij T., V k.
Ukrainos Graikų apeigų
katalikų Bažnyčia
Praeitame Teesie numeryje minėjome, kad Rytų
Galicija 1772 m. atiteko Austrijai. 1807 m. Rytų Galicijoje buvo įkurta Galicijos graikų apeigų katalikų metropolija su centru Lvove. Kadangi Galicijoje Bažnyčia formavosi ukrainiečių tautos pagrindu, nuo šiol galime kalbėti apie atskirą Rytų Katalikų Bažnyčią—Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią.
Austrijos imperijos politika Bažnyčios atžvilgiu
sudarė sąlygas UGKB vystymuisi ir net klestėjimui.
UGKB tapo ukrainiečių tautinės tapatybės saugojimo ir
puoselėjimo vieta, o XIX-XX a. UGKB dvasininkai buvo

Lvovo šv. Jurgio graikų apeigų katalikų arkikatedra

ukrainiečių tautos kultūrinio, dvasinio ir ekonominio
atgimimo puoselėtojai (pvz., dabartinio Ukrainos himno
muzikos autorius – graikų apeigų kunigas Mychajlo Verbyckyj).
Po to, kai 1944–1945 m. Vakarų Ukrainą okupavo
sovietų kariuomenė, prasidėjo propaganda dėl prisijungimo prie Rusijos Stačiatikių Bažnyčios. 1945 m. buvo
areštuoti, įkalinti arba nužudyti visi 8 graikų apeigų hierarchai, o 1946 m. kovo mėnesį sušauktas KGB ir Maskvos patriarchato organizuotas vadinamasis Lvovo pseudosusirinkimas, kuriame buvo paskelbtas UGKB prisijungimas prie Stačiatikių Bažnyčios. Kunigai, kurie atsisakė
pereiti į stačiatikybę, buvo ištremti, tikintieji persekiojami (apie šiuos įvykius Vakarus dažnai supažindindavo
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika), Bažnyčios turtas
konfiskuotas, bažnyčios perduotos stačiatikiams, o UGKB
gyvenimas Ukrainoje persikėlė į pogrindį.
1963 m. popiežiaus Jono XXIII ir JAV prezidento
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Johno F. Kennedy pastangomis po 18 metų
tremties Sibiro
bei Mordovijos
lageriuose į Romą atvyko 71
metų
UGKB
vadovas Josyf
Slipyj (mons.
Alfonsas Svarinskas kurį laiką kalėjo vienoje patalpoje su
juo, o sunkios
ligos metu išgelbėjo jam gy- Didįjį Arkivyskupą Josyf Slipyj po jo atvykimo iš Sibiro aplanko popiežius Paulius
vybę). Sutiktas
VI. Roma, 1963 m.
Vatikano II Susirinkimo Tėvų kaip išpažinėjas ir kankinys, 1965 m. jis
buvo nominuotas kardinolu, pasiliko gyventi Romoje ir
vadovavo UGKB emigracijoje.
1985 m. išrinkus M. Gorbačiovą SSKP Generaliniu
sekretoriumi, nepaisant tolesnio Maskvos patriarchato
atstovų aiškinimo, kad toks reiškinys kaip UGKB Sovietų
Sąjungoje jau seniai nebeegzistuoja, Ukrainos graikų
apeigų katalikai pradėjo vis aiškiau reikalauti savo Bažnyčios legalizacijos. 1989 m. gegužės-spalio mėnesiais pogrindžio UGKB dvasininkai ir tikintieji organizavo bado
streiką Maskvos Arbate. Rugsėjo 17 d. apie 20 000 graikų
apeigų katalikų suorganizavo Lvove demonstraciją, reikalaudami UGKB legalizavimo. Spalio 29 d. Lvovo Kristaus
Atsimainymo cerkvėje kun. Jaroslav Čuchnij per Mišias
vietoj Maskvos patriarcho paminėjo popiežių Joną Paulių
II ir pareiškė apie savo parapijos perėjimą į UGKB. Po šio
įvykio prasidėjo masinis stačiatikių kunigų ir parapijų
perėjimas į UGKB. Ne visada ir ne visur tas procesas vyko sklandžiai, juolab kad tuo metu nebuvo jokių šį procesą reguliuojančių įstatymų.

Demonstracija už UGKB legalizaciją.
Lvovas, 1989 m. rugsėjo 17 d.

