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    Klierikas Viktor Kudriašov, V k. 

 

   Piligrimystės džiaugsmai...  

 

 

 Ar teko kada nors susimąstyti, kiek 

mes vaikštome kasdien? Manau, kad 

taip, ypač, kai pajuntame, kad mums 

skauda kojas arba visą kūną. Iš tikrų-
jų, mes daug judame, ir savaime suprantama, kad be judėji-

mo ţmogus neišgyventų. Mes „n“ kartų vaikštome laiptais, 

koridoriais, miname dviračio pedalus. Vaikštome, ieškoda-
mi kokio nors pamesto daikto, eidami atsiprašyti ar kaţko 

prašyti, eidami į parduotuvę arba norėdami pasiekti kokią 

nors vietą. Taip pat ir dalyvaudami liturgijoje darome daug 

judesių, ţinodami apie 
jų didelę prasmę. Dau-

giausiai judame sportuo-

dami, maţiausiai -  kai 
saldţiai miegame. Judė-

jimas taip pat yra ir neat-

siejama piligrimystės 
dalis. Daug kartų daly-

vaudamas piligriminiuo-

se ţygiuose, pastebėjau, 

kad ši maldos forma 
man labai patinka. Ţino-

ma, einant į piligriminį 

ţygį reikia turėti ir fizi-
nės sveikatos. Tai yra 

nekasdienis nuotykis, 

nes neţinai, kas tavęs 
laukia; dar daugiau, tai 

yra stiprus dvasinis išgy-

venimas. Piligrimystės 

laikas man yra ir inten-
syvus susitikimo su ţmonėmis metas. Daug kartų patyriau, 

kad per juos veikia Dievas, pvz.: besidalinant savo gyveni-

mo dţiaugsmu ar vargais arba kai kaţkas iš vyresniųjų duo-
da man, jaunam ţmogui, nuoširdų patarimą: „Susikaupk“ 

arba „Apsirenk šilčiau...“.  

Piligriminis ţygis parodo, kad esame vieni kitiems reika-

lingi, dar daugiau – vieni kitiems esame Dievo dovana. Jis 

parodo, kad ţmonėms yra reikalingi dvasininkai, kurie pa-
dėtų jiems sutikti gyvąjį Dievą. Kiekvienas ţygis padeda 

atsiţadėti kokio nors blogo įpročio ir išpaţinti savo nuodė-

mingumą. Tai įvyksta dėl maldos, kuri „turistinį pasivaikš-
čiojimą“ paverčia piligrimyste, o „tik ėjimą“ -  į sustiprintą 

TIKĖJIMĄ.  

Ne kartą mačiau, kaip tie, kurie ėjo į piligriminį ţygį kaip 
turistai, atsisakė šios maldos formos, nes manė, jog tai yra 

neįdomu ir per sunku... Ruošiuosi būti kunigu ir suvokiu, 

kad ateityje reikės būti dvasiniu vadovu  ir dţiaugsmingu 

tikėjimo davėju. Būtent piligrimystės dėka išmokau geriau 
organizuoti maldą didelei ţmonių grupei. Taip pat išmokau 

vadovauti eisenai, ypač, kai pačiam jau neuţtenka jėgų, o 

dar reikia padėti keliauti kitiems (pasidalinti vandeniu, pa-
kalbėti apie gyvenimo groţį). Pastebėjau, kad jaunimui pa-

tinka toks iššūkis, tačiau jaunus ţmones reikia kviesti atvirai 

ir dţiaugsmingai priimti šią patirtį. Piligrimysčių dėka su-
pratau, kad dvasininkui itin svarbu liudyti tikėjimą ir teisin-

gus gyvenimo dalykus. Norint, kad ţygis įvyktų, taip pat 

reikalingi ir vadovų susirinkimai, bendros maldos, darbų 

pasidalinimas bei pasauliečių įtraukimas į bendrą pasiruoši-
mą. Galime numanyti, kad seminarijos vadovybė ne kartą 

patyrė, ką reiškia organizuoti mokslo metų pradţioje ţygį 

klierikams, o šie, savo 
ruoţtu, turi būti dėkingi 

uţ vadovų triūsą ir pa-

ruoš iamą  „dvas inę 

mankštą“.  

 Štai ir mes rugpjūčio 
30-31 dienomis leido-

mės į piligriminę kelionę 

į Latviją, į Agluonos 
miestelį, kuris įsikūręs 

rytinėje Latvijos valsty-

bės dalyje. Pirmą piligri-
mystės etapą – išvykimą, 

pradėjome dar pusiau 

prabudę ir tikrindami, ar 

pasiėmėme su savimi 
asmens dokumentą. 

Kruopščiai suskaičiuoti, 

kaip viščiukai, leidomės 
į naują tikėjimą stipri-

nančią kelionę. Kiekvie-

nas iš mūsų atsisakė asmeninių turtų, prisimindamas, kad 
mūsų Viešpats prašė su savimi nesinešti nei piniginės nei 

krepšio, nei autuvo (Lk 10,4). Nepasiėmėme piligrimo rūbų 

su kapišonais, neturėjome maišų aukoms rinkti ar kaţką iš 

jų duoti, bet pasiėmėme savo jaunystę, geranoriškumą ir 

intencijas. Tokiu būdu atsitraukėme nuo savo kasdienybės...   

Antras piligrimystės etapas prasidėjo intensyviu keliavi-

mu. Iš pradţių keliavome autobusu. Lietuva mūsų išvaţiavi-

mą „apverkė lietumi“, o Latvija mus ,,pasitiko su saule“. 
Pamatėme, kaip yra išnaudojami Europos Sąjungos pinigai 

statant Lietuvos kelius, stebėjomės tėvynės gamtos groţiu ir 

supaţinome su Molėtų, Zarasų ir Daugpilio miestų istorija ir 

dabartimi. Truputį uţtrukę, beieškodami piligrimystės pra-

dţios vietos, mes ją pagaliau suradome.  

                               

 

 

    Kl. Marian Apriško, V k. 

 

   ,,Nebijokime prisiliesti  

           prie kančios“  

  

 

 Pradedant kalbėti apie tai, kas 

yra kančia, ką jaučia kenčiantis 
ţmogus, kokia vietą mes turime 

uţimti šalia šių ţmonių arba, kitaip tariant, kuo mes gali-

me būti jiems naudingi,  manau, kad pirmiausia dera pa-
kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra ţmogus. Kas yra tas 

ţmogus? Kas tai per būtybė? Šventajame Rašte, Pradţios 

knygoje sakoma, kad ţmogus yra Dievo kūrinys ,,pagal 

Dievo paveikslą 
bei panašumą”. 

Tai pat teigiama, 

kad Dievas ,,iš 
molio sulipdė 

ţmogų ir  įkvėpė 

į jį dvasią“. Tai 

parodo,  jog 
ţmogus yra kū-

niška ir dvasinė 

būtybė. Psicho-
logai gi teigia, 

jog ţmogus yra 

trimatė būtybė, 
kurioje egzistuo-

ja trys lygme-

nys : f iz inis 

(kūnas), psichi-
nis (siela) bei 

d v a s i n i s 

(dvasia). Kiek-
vieną šių lygme-

nų galima nagri-

nėti atskirai, pvz. fizinį lygmenį nagrinėja biologija, psi-
chinį  - psichologija, dvasinį – teologija. Ţmogus turi pir-

menybę prieš likusiąją kūrinijos dalį, nes tiktai jis yra 

mąstanti bei sąmoninga būtybė, turinti laisvą valią; būty-

bė, kuri nepavaldi instinktams ir sąmoningai bei laisva 
valia gali priimti vienokį ar kitokį sprendimą, lemiantį jos 

ateitį arba veiksmus. Tuo tarpu kita kūrinijos dalis yra 

pavaldi savo instinktams ir priklausoma nuo aplinkos po-

kyčių:  pvz. medţiuose vyksta biologiniai pokyčiai, kei-
čiantis metų laikams. Taigi, viena vertus ţmogus yra lais-

va, sąmoninga būtybė, tačiau kita vertus ţmogus yra tam 

tikra prasme priklausomas nuo aplinkos. Galima sakyti, 

kad ţmogus yra ,,sudėtinga įvairovės vienovė“.  

Apibrėţę, kas yra ţmogus, grįţkime prie to, jog Dievas, 
kurdamas ţmogų nuo pat jo egzistavimo pradţios nori, 

kad ţmogus būtų laimingas. Kas yra laimė? Ar ţmogui 

rūpi jo laimė ir kas ţmogaus manymu yra jo paties laimė? 
Jei šiandien bandytume paklausti gatvėje praeinantį ţmo-

gų, kas jam labiausiai rūpi, manau, kad dauguma atsakytų, 

jog didţiausias gyvenimo rūpestis yra jų pačių gyvenimo 
sėkmė, likimas bei laimė. Būtent todėl šiuolaikiniame pa-

saulyje daugybė ţmonių pluša dėl savo materialinės gero-

vės, kuri, jų manymu, atneš jiems laimę, pamiršdami savo 

ţmogiškumą bei šeimynines pareigas. Iš tiesų, šiandienos 
pasaulyje matome skaudţią širdį draskančią situaciją, kai 

tėvai, dėl materialinių gėrybių pamiršta apie savo vaikus, 

neteikdami jiems reikiamo dėmesio. Vaikai tampa našta 
arba ,,ţaisliuku“, 

su kuriuo tam 

tikru laiku galima 

paţaisti, parodant 
dėmesį ir nustu-

miant šalin. Dar 

blogiau, kai vai-
kai pamiršta arba 

apleidţia savo 

senus tėvus, kurie 
juos uţaugino, su 

kurių pagalba 

padarė pirmuo-

sius savo ţings-
nius ir iš kurių 

patyrė meilės 

šilumą. Daţnai, 
neb er eika l ingi 

vaikams tėvai  

yra apleisti arba 
suranda prie-

globstį senelių 

namuose.  

Kita grupė ţmonių, kurią pavadinčiau ,,smalsuoliais“, 

norėdama suţinoti, kas jų laukia ateityje, bėga pas būrėjus 
ir magus, tikėdami, kad šie išpranašaus jiems laimę ir sėk-

mę, o taip pat patars, kaip tai pasiekti. Tačiau rezultatai 

būna įvairūs ir išgirdę neigiamą rezultatą ţmonės neretai 
puola į neviltį, depresiją. Galime išskirti dar vieną grupę 

ţmonių, kurie išgyvena beprasmybę.  
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kelyje: prisiminti savo pašaukimo istorijos pradžią bei ja 
pasidalinti su kitais, kurie jaučia, jog yra kviečiami eiti šiuo 
keliu. Kelionės metu dalinausi savo pašaukimo istorija bei 
gyvenimo seminarijoje patirtimi. Taip pat kelionės metu 
galėjau pasimokyti daug naudingų dalykų iš sutiktų klebo-
nų, kurių parapijose mes apsistodavome: jų atliekamų dar-
bų, jų svetingumo ir liudijimų. Taip pat galėjau pasisemti 
patirties organizuojant bei atliekant piligrimines keliones iš 
„Opus Dei“ kunigų, kurie jau septintą kartą paruošė, vado-

mums dovanojo šią kelionę. 
Labiausiai  mane sužavėjo šių kunigų rūpestis bei jų pastan-
gos, kad mūsų šalies bažnyčiose gausėtų naujų pašaukimų į 
kunigystę. Manau, kad šis dalykas galiausiai ir įvyko, nes 
šiemet į mūsų seminariją įstojo trys šioje piligriminėje ke-
lionėje dalyvavę vaikinai, kuriuos, pasiryžusius sekti Kristu-

Galiausiai noriu pridurti, jog ši patirtis mane tikrai įkvėpė 
naujiems ketinimams ateityje toliau  dalyvauti ir organizuoti 
tokio pobūdžio keliones su viltimi, jog susilauksime palai-
kymo tiek iš seminarijos vadovybės, tiek iš mūsų pačių, kad 

Pirmosios etikos sistemos autorius Aristotelis teigia, kad 
„kiekvieno žmogaus pastangų tikslas yra pasiekti laimę“.  
Visi žmogaus veiksmai turi vesti jį į jo didžiausią troškimą 
būti laimingu. Šiuolaikinis žmogus dažnai laimę mato mate-
rialiniuose dalykuose, pamiršdamas apie savo dvasinį vidų. 
Jeigu bandytume paklausti žmogaus, ar jis yra laimingas, 
turėdamas visas materialines gerybes,  manau, kad dauguma 
atsakytų, kad nėra laimingi, nes neturi vidinės ramybės. Jie 
turi viską išskyrus Dievą.   

Šv. Augustinas sako: ,,Dievas nori mums kai ką dovano-
ti, bet negali, nes mūsų rankos pilnos – Jis neturi kur dėti 
savo dovanos“. Ir reali yra mintis: „Mes galvojame apie 
Dievą tai pat kaip pilotas apie savo parašiutą: žino, kad jis 
yra nelaimės atvejui, bet tikisi, kad taip ir neteks juo pasi-
naudoti“. O juk Dievas, kuris mus sukūrė, žino, kas mes 
esame, žino, kad mūsų tikroji laime slypi Jame. Šv. Augus-
tinas sakė: „Nerami bus mano siela, kol neatsiilsės Tavyje“. 
Taigi, matome, kad žmogus yra įtakojama išorinių sąlygų 
visuma, kuri pasiklydusi savo ieškojimuose.  

Apžvelgę žmogaus ir laimės sampratas, dabar pereikime 
prie skausmo tematikos, kuri, lygiai taip pat kaip ir laimė, 
yra neišvengiama kiekvieno žmogaus gyvenimo palydovė. 
Žmogus norėtų, kad skausmo patirtis jį aplenktų, tačiau šios 

rūsčios tikrovės žmogui nepavyksta išvengti, nes žmogus 
savo prigimtimi yra gyvas organizmas, sužeidžiamas, jam 
nuolatos gresia ligos, negalavimai, senatvės silpnumas. 
Apie savo skausmus bei kančias žmonės nėra linkę šaukti 
garsiai, nėra linkę prašyti, kad jų kas nors pasigailėtų. Savo 
skausmus žmonės yra labiau įpratę išgyventi tyliai ir indivi-
dualiai.  
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Būti Anglijoje ir neaplankyti Londono yra tas pats, kaip 

nuvykti į Palangą ir nepasivaikščioti prie jūros, arba nuvy-
kus į seminariją neuţeiti į koplyčią ir pan. Taigi drauge su 

klebonu ir klieriku iš Italijos vienai dienai nuvykome į Di-

dţiosios Britanijos sostinę. Londone aplankėme Tower pilį 
(karališkasis kalėjimas, dabar muziejus), kurioje buvo įka-

linti ir kankinami šv. Thomas More, šv. Edmund Campion, 

šv. Robert Southwell ir šv. Philip Hower. Londono katalikų 

katedroje dalyvavome šv. Mišiose, taip pat aplankėme ir 

Anglijos parlamentą.  

Kunigas Stephen kartu su kunigu iš šalia esančios parapi-

jos suorganizavo taip pat ir kelionę į Valsingemo miestą. Šis 

miestas ţymus tuo, kad 1061 metais jame apsireiškė Švč. 
Mergelė Marija. Šiame mieste meldėmės kaip niekad. Ačiū 

Dievui, kad mūsų roţiniai buvo metaliniai, tai ,,atlaikė” 

maldos karštį. Na, o jeigu rimtai, apturėjome išties nuostabų 

laiką, skirtą tiek maldai, tiek poilsiui.  

Kunigas Stephen Goodman buvo ne tik geras kelionių 
organizatorius, bet ir puikus kulinaras. Mano viešnagės me-

tu jis demonstruodavo aukšto lygio  kūrybiškumą gaminda-

mas įvairiausius patiekalus. Jis daţnai kviesdavo vakarienei 
ir bendrystei savo draugus, todėl  susipaţinau su labai šau-

niais ţmonėmis.  

Birmingemo Kingshurst parapijoje gyvenantys ţmonės 

taip pat stengėsi parodyti man dėmesį. Jie daţnai kviesdavo-
si mane į svečius. Tai buvo puiki proga paţinti jų tradicijas 

ir, ţinoma, lavinti anglų kalbos įgūdţius. Nuolat klausytis 

keistų anglų kalbos garsų ir kalbėtis iš pradţių buvo pats 

sunkiausias darbas, nes tikroji anglų kalba kiek skiriasi nuo 
mums paţįstamos, tačiau jau po dviejų savaičių galėjau juos 

lengvai suprasti, o ir pats pradėjau nebesivarţyti savo anglų 

kalbos. Pradėjau 

kalbėti... 

Mėnuo Anglijoje 

greitai prabėgo, ta-

čiau įspūdţiai ir 

išgyventos patirtys 
lydės maţiausiai dar 

kelerius metus. Su-

sipaţinau su šauniu 
klebonu, puikiais 

kunigais bei dos-

niais dėmesingumu 
parapijiečiais. Savo 

akis dţiuginau gra-

ţiais gamtos vaiz-

da is ,  o s ielą 
„lepinau“ malda ir 

dvasingomis šven-

tovėmis. Dţiaugiuo-
si, kad kaţkada pra-

dėjau svajoti apie 

Angliją ir didţiuo-

juos, kad šios SVAJONĖS neišsigandau. Galiausiai, juk 
visoms svajonėms lemta išsipildyti, tik svarbu labai norėti, 

pasistengti ir tikėti...  

 

 

  

      Klierikas Dovydas. V k. 

 

Labai dţiaugiuosi, jog galiu su jumis 

dalintis šių metų ,,vasaros perliukais“, 
kurių, tikiu, kiekvienas iš mūsų turime.  

Vienas  iš graţiausių ir asmeniškai 

man brangiausių, buvo šių metų liepos 25 - rugpjūčio 5 die-
nomis įvykusi piligriminė pašaukimų į kunigystę kelionė 

Ispanijoje „Camino de Santiago“ – šv. Jokūbo kelias, kurią 

organizavo asmeninė Popieţiaus prelatūra -  „Opus Dei“. Ši 

organizacija įkurta 1928 m. ispanų kunigo šv. Chosemarija 

Escriva de Balaguer. 

Kelionė prasidėjo su mūsų tuomet dar neseniai konsek-

ruoto vyskupo, Jo Ekscelencijos Arūno Poniškaičio palaimi-

nimu, kuris kelionės išvakarėse su mumis dalijosi savo pra-
eitos vasaros kelionės  „Santiago de Compostela“ patirtimi, 

linkėdamas  mums „bon camino“, t.y. ,,gero  kelio“! 

Taigi, liepos 25 dieną, šv. Jokūbo minėjimo rytą prasidė-

jo mūsų kelionė lėktuvu iš Vilniaus oro uosto į saulėtąją 

Ispaniją. Piligrimų grupės ekipaţą sudarė penkiolika vaiki-
nų, du „Opus Dei“ kunigai: kun. Pranas, kun. Petras ir kun. 

Kąstytis (pravarde ,,repuojantis“) iš Kauno arkivyskupijos.  

Atskridus į Barselonos miestą mus pasitiko gausi  kunigo 
Petro sesers šeima, kuri mus svetingai priėmė savo namuo-

se. Reikia pripaţinti, jog  kelionės pabaigoje mūsų susitiki-

mas su visais šios tikrai įspūdingos ,,šešiolikavaikės“ krikš-
čioniškos šeimos nariais ir jų paruošta mums tipiška ispaniš-

ka vakariene,  kiekvie-

nam iš mūsų paliko 

labai šiltus ir neišdil-

domus prisiminimus. 

 Iš Barselonos mes 

pajudėjome dvejais 

autobusais link mūsų 
kelionės tikslo  - San-

tiago miesto, kuriame 

yra šventojo Jokūbo 

bazilika su jo relikvi-
jomis. Į ją kasmet, jau 

nuo pat pirmųjų krikš-

čionybės amţių, pės-
čiomis keliauja tūks-

tančiai piligrimų iš 

įvairių pasaulio šalių. 
Taip pat ir mes išban-

dėme šią malonę. Li-

kus 130 km. iki San-

tiago, pradėjome ke-
lionę pėsčiomis, gro-

ţėdamiesi nuostabia 

Ispanijos gamta. Kelionės metu dalinomės savo tikėjimo 

patirtimis ir savo pastebėjimais.  

Prie šios gyvenimo tikrovės ne-

įmanoma priprasti lygiai taip pat 
kaip neįmanoma priprasti prie bado 

ar šalčio. Helmut Thelicke savo 

komentare apie ,,lobį ir perlą“ (Mt 
13,44 - 46) rašo: „Žemdirbys, kurio 

irklas sutiko savo kelyje barjerą 

tučtuojau pagalvojo: ,,vėl kažkoks 

prakeiktas akmuo“. Mes lygiai taip 
pat piktinamės ir prabundam, kai 

mūsų gyvenimo irklas susitinka su 

sunkumais, kuriuo mums beria po 
kojom mūsų likimas. O iš tikrųjų tai 

yra perlas, lobis, kuris laukia mū-

sų“. Taigi, skausmas daţnai būna 
tas ,,akmuo“, uţ kurio ţmo-

gus ,,uţkliūva“ savo gyvenimo ke-

lyje. Akmenį ţmogus gali peršokti, 

apeiti, netgi nustumti į šoną. Tačiau 
kartais šis ,,akmuo” būna labai di-

delis, sunkus ir nenustumiamas. Kai 

kurie ţmonės bando suskaldyti akmenį, padalinti į dalis ir 
tada pasirodo, kad šio akmens viduje slepiasi lobis. Lygiai 

taip pat ţmogus, kuris yra nusilpnintas savo skausmų, po 

refleksijos ir maldos savo sieloje atranda didelį lobį, kurio 
nepastebėdavo savo jaunystėje. Apie ,,skausmo akmenį“ 

kalba ir mokytojas Eckhart: ,,Jeigu žinočiau, kad visi ak-

menys, kuriuos nešu ant savo pečių, kažkada persikeis į 

gryną auksą, kuo daugiau jų būtų ir kuo sunkesni jie būtų, 

su didesniu noru nešiočiau juos“.  

Pabandykime į skausmą paţvelgti iš Kryţiaus perspek-

tyvos. Čia mums prieš akis atsistoja Simonas Kirėnietis. 

Simonui, padedančiam Jėzui nešti kryţių, kryţius išreiškia 

sunkumą bei nepatogumą, juo labiau, kad jis nematė tame 

kaţkokio slėpinio ar palaiminimo paţado. Tačiau būtent 

nuo to momento Simono Kirėniečio likimas pradėjo tekėti 

visai kita linkme, nes ,,kryţiaus saldumas“ turėjo apsi-
reikšti vėliau, po Atpirkimo. Taip pat mums prieš akis sto-

ja ir kitas Naujojo Testamento herojus -  latras, kuris ken-

tėjo kartu su Kristumi ir kuris, ţvelgdamas į Dievo Avinė-
lį, išgirdo iš Jėzaus lūpų išrišimą: 

,,Iš tiesų sakau tau: šiandien su 

manimi būsi rojuje“. ,,Gėdos me-

dis“ persikeitė į ,,garbės ir garbini-
mo medį“. Matome, kaip Dievas 

sugeba išvesti ţmogų iš gilios be-

dugnės ir nuvesti į nepasiekiamas 
aukštumas.  Kiekvienas tikintis 

ligonis yra pastatomas į skausmų 

išbandymą, kuris jį tyloje vienija 
su Kristaus Išganymo veiksmu. 

Ţmogaus liga, kentėjimas, skaus-

mas - tai kelias į gyvenimą, o ne į 

mirtį. Ţmogaus kentėjimas jį paţa-
dina, pagyvina, mobilizuoja, paro-

do naujas perspektyvas ir visų pir-

miausia dvasines perspektyvas. 
Kentėjime ţmogus gyvena pilnu 

ţmogiškumu, nes ypatingu būdu 

dalyvauja Išganymo darbe, kuris 
atliktas didelio skausmo kaina. 

Dalyvavimas Išganymo darbe su-

teikia ţmogui pilnatvę, kuriai jis 

yra sukurtas ir paskirtas. Taip, kaip 
amţinajame gyvenime egzistuoja Prisikėlusio Kristaus 

ţaizdos, taip egzistuos „ţaizdos“ išgyventos bei ţmogaus 

išnešiotos sunkioje ţemiškoje piligrimystėje į Dievo na-

mus. 
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Miestelio gyventojai mus priėmė šiltai. Pirmasis sunku-

mas kuris mums iškilo - tai prisitaikymas prie Kaukazo kli-
mato, nes miestelis nusidriekęs gerokai aukščiau jūros ly-

gio.  

Nepaisant to, minėtas sunkumas truko tik kelias dienas. 

Pradėjome dirbti fizinius darbus ir statyti koplyčią. Statymo 
darbai man buvo gan įdomūs, nes iki šiol neturėjau progos 

dirbti tokio darbo. Kiekvieną dieną su šv. Jono broliais 

šventėme Šv. Mišias. Savaitgalį, ilsėdamiesi po savaitės 

darbų,  vaţinėjome į kalnus, buvome prie aukščiausio Rusi-
jos kalno „Elbruso“ (2546 m. virš jūros lygio). Kelionė į 

Rusiją man prabėgo labai greitai ir netrukus turėjome grįţti 

į Lietuvą. Šios kelionės metu patyriau daug įvairių įspūdžių, 

kurios prisiminsiu visą gyvenimą.  

 

 

 

     Klierikas Tomas, V k. 

 

 Kiekvienam ţmogui patinka 
svajoti, tik vieni svajoja apie rea-

lius, kiti - apie nerealius dalykus. 

Svajoju ir aš... Ir viliuosi, kad sva-
jonė kada nors taps realybe. Tai 

nuostabiausia akimirka. Širdies kertelėje troškau kada nors 

nuvykti į Angliją. Vieną dieną tokia dţiugi akimirka paga-

liau atėjo.  

Pernai pradėjau asmeniškai mokytis anglų kalbos. Ţino-
ma, vienam įvaldyti šios kalbos subtilybes turbūt neįmano-

ma. Tad kreipiausi į seselę Eriką 

iš Marijos Dangun Ėmimo seserų 
kongregacijos, kuriai padedant, 

toliau gilinau kalbos ţinias. Besi-

mokydamas supratau, kad būtinai 
turiu nuvykti į Angliją, kur iš 

„pirmų rankų“ galėčiau susipa-

ţinti su jų kultūra bei iš „pirmų 

lūpų“ išgirsti jų šneką, tuo pačiu 
– padėti parapijos pastoraciniame 

darbe. Ši svajonė po truputį pra-

dėjo realizuotis. Pasidalinęs apie 
savo svajonę su rektoriumi, ga-

vau jo pasiūlymą ir leidimą ieš-

kotis parapijos Anglijoje, kur 

galėčiau tobulinti uţsienio kalbą 
bei atlikti pastoracinę praktiką. 

Leidimas gautas, tačiau paieškos 

darbai nebuvo lengvi. Esu nuo-
širdţiai dėkingas tuomet dar 

monsinjorui Gintarui Grušui, 

kuris padėjo uţmegzti ryšius su 
viena parapija, esančia  Birmingemo mieste. Galiausiai lie-

pos mėnesio pradţioje jau šokinėjau iš dţiaugsmo, nes 

SVAJONĖ išsipildė – vykstu į Angliją atlikti pastoracinės 

praktikos!  

Anglijoje viešėjau iki rugpjūčio mėn. pabaigos. Atskridu-
sį į Birmingemo miestą mane pasitiko, iš pirmo ţvilgsnio, 

senyvo amţiaus kunigas. Iš karto susidariau nuomonę apie 

kleboną, kuri, kaip įprastai, buvo klaidinga. Klebonas kun. 
Stephen Goodman gerokai praţilęs nuo darbo gausumo ir 

gyvenimo intensyvumo, vis tik yra jaunas, jam – 43 metai. 

Kun. Stephen darbuojasi dvejose parapijose: šventojo Jono 

ir šventojo Antano. Klebonas yra nuoširdus, pamaldus ir 
dėmesingas ţmogus. Kasdieną drauge melsdavomės brevi-

jorių, dalyvaudavome šv. Mišiose, po Mišių kartu su parapi-

jiečiais kalbėdavome Roţinį. Kiekvieną pirmadienį lanky-
davome ligonius, vienišus ţmones. Sekmadieniais vakare 

dalyvaudavome iškilmingoje Vakarinėje Birmingemo Ora-

torijos baţnyčioje. Kun. Stephen 

Goodman stengėsi būti dėmesin-
gas. Lankėmės garsiajame Oks-

fordo mieste. Jis garsus pirmiau-

siai dėl savo universiteto, tačiau 
man pasirodė daug svarbiau tai, 

jog šiame mieste anglikonų Švč. 

Mergelės Marijos baţnyčioje dir-
bo visai neseniai paskelbtas palai-

mintuoju kardinolas John Henry 

Newman. Be to, kelioms dienoms 

buvome išvykę į Welso miestą. 
Šiame mieste gyvena klebono 

mama, broliai ir sesuo, su kuriais 

teko garbė susipaţinti ir maloniai 
pabendrauti. Svarbu pastebėti, kad 

Anglijoje priklausyti katalikams 

nėra savaime suprantamas daly-
kas, nes dauguma anglų – angli-

konai. Minėtoje šeimoje vyresny-

sis klebono brolis - katalikų kuni-

gas. Katalikai ir kitas brolis su 
seserimi. Tačiau klebono mama - 

anglikonė. O įdomiausia tai, kad klebono tėtis buvo angliko-

nų kunigas. Nepaisant šio skirtingumo, jų santykiuose buvo 

matyti rūpestingumas ir meilė vieni kitiems.  

Kokia yra mūsų vieta šalia kenčiančio ţmogaus?  Pir-

miausiai reikia pabrėţti, jog mes esame Jėzaus mokiniai, 
kuriuos Jis išrinko ir įvairias būdais pašaukė, kad  eitų ir 

skelbtų Gerąją Naujieną. Eitų pas ligonius, suparalyţiuo-

tus, apsėstuosius ir vargšus. Tačiau esminis ir pats svar-

biausias kelias yra meilės ţmogui kelias.  

Labai dţiaugiuosi, kad šiais metais galiu eiti vienu iš 
Kristaus Meilės kelių -  keliu pas ligonius bei pamirštus 

ţmones. Dţiaugiuosi kiekvie-

na akimirka būdamas kartu su 
jais,  nes tai yra savotiškas bei 

nematomas prisilietimas prie 

Kristaus kančios. Dţiaugiuosi, 

galėdamas prisiliesti prie šiuos 
nuostabios paslapties. Nebijo-

kime mylėti sergančių bei ap-

leistų, nes mes jiems esame 
labai reikalingi. Pasinėrę savo 

skausmuose bei vienatvėje jie 

laukia mūsų. Jiems labai svar-
bus mūsų atėjimas pas juos. 

Mes nedarome stebuklų, ta-

čiau, kita vertus, mūsų  buvi-

mas šalia gydo juos. Mūsų 
šypsena bei geras ţodis duoda 

jiems daugiau negu vaistai, 

kuriuos jie priima. Jie laukia 
artimo jiems ţmogaus, kuris 

atsisėdęs šalia jų,  paėmęs uţ 

rankos ir ţiūrėdamas į akis 

pajus jų skausmą bei neviltį, 
nušluostys ašaras. Visa tai 

būtina daryti su meile ir būti 

Dievo įrankiais. Tokiu būdu 

šiems ţmonėms suteikiame naują 
energiją, ţadiname naują troškimą 

gyvenimui, uţdegame naują viltį į 

geresnį rytojų.  Svarbiausia, ką 

turime suvokti, yra tai, jog mes 
einame ne vien pas ligonį bet pir-

miausia pas ţmogų, kuris yra uni-

kalus ir nepakartojamas, kuris visų 
pirmiausia laukia jūsų kaip gero 

ţmogaus, o tik paskui kaip klieriko 

ar kunigo. Kitas svarbus dalykas - 
kiekviename ţmoguje gyvena Jė-

zus. Ţmogaus, kuris riečiasi nuo 

skausmų ar skendi visiškoje dvasi-

nėje tamsoje, nebandykite pirmiau-
sia įkalbinėti, kad visa tai priimtų 

kaip Dievo valią, arba tarti klasiki-

nę frazę „Jūs esate Dievo numylė-
tinis... Dievas jus myli...“. Šios 

klasikinės frazės, naudojamos ne 

laiku ir ne vietoje, sukelia pasiprie-
šinimą ir gali iššaukti neadekvačias 

reakcijas. 

 Baigdamas savo apmąstymus, raginu visus sekti Kris-

taus,  mūsų Mokytojo, pavyzdţiu, kuris priimdavo visus, 

kentėjusius kūniškai ir dvasiškai. Dar daugiau, išeikime 
pasitikti skausmą kenčiančių ţmonių taip, kaip tai darė 

Jėzus.  
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Ne maţiau svarbi yra ,,Dievo Ţodţio apmastymų“ skil-

tis. Joje klierikai liudydami dalinsis su Jumis savo tikėji-

mo patirtimi ir kvies Jus iš naujo apmąstyti įvairias Šv. 
Rašto eilutes. Tikiuosi, kad toks dalinimasis tikėjimu ves 

Jus ne tik į gilesnius Dievo Ţodţio apmąstymus, bet ir leis 

iš naujo patirti, kad Dievo Ţodis yra gyvas ir realus mūsų 

gyvenimo kelrodis, Kristaus keliu vedantis mus į tikėjimo 

dţiaugsmo pilnatvę.  

Kaip ir ankstesniuose ,,Teesie“ leidiniuose, taip ir šia-

me  bus spausdinamos įvairios maldos, kurių pagrindinis 

tikslas – stiprinti, auginti ir reflektuoti mūsų bendrystę su 
Viešpačiu, kuris trokšta, kad būtume ištikimais maldos 

ţmonėmis ir savo maldoje pavestume Jam visus kasdie-

nius rūpesčius, troškimus, išgyvenimus, dėkojimus ir pra-

šymus.  

Galiausiai ,,Teesie“ vainikuos dar dvi įdomios skiltys: 
pirmoji - ,,Metraštininko kronika“, chronologiškai pateiks 

jums trumpą seminarijos įvykių apţvalgą, antroji, pava-

dinta ,,Šypsokimės kartu“, yra skirta  maitinti ne tik mūsų 
dvasią, bet ir kūną dar vienu labai gerai mums ţino-

mu ,,vaistu“ -  nuoširdaus juoko „uţtaisėlio“, kuris, ti-

kiuosi, ilgesniam laikui pripildys Jus dţiaugsmo, geros 

nuotaikos ir, be abejo, gyvenimo optimizmo.  

Štai ir apţvelgėme trumpai šių metų ,,Teesie“ leidi-

nio ,,viziją“, kurią pirmiausia skiriame Jums ir Jūsų verti-

nimui. Baigdamas, noriu Jus visus kviesti pirmiausiai 
skaityti visus mūsų leidinius ir turint galimybę, prisidėti 

prie ,,Teesie“ gyvavimo rašymu, geru ţodţiu ir malda, nes 

visi šie dalykai skatina ,,Teesie“ ne tik tobulėti bet ir do-
vanoti kiekvienam skaitytojui tai, ko negali suteikti jokie 

materialus dalykai - krikščioniškos bendrystės ir meilės 

tikrovės kūrimą.  

Ir paskutinis dalykas - naudodamasis proga, ,,Teesie“ 

redakcijos vardu noriu Jus visus dar kartą nuoširdţiai pa-
sveikinti su naujais Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminari-

jos akademiniais mokslo metais ir linkėti Jums atviros 

širdies, išmintingo ieškojimo ir nepaliaujamos, krikščio-
niškos meilės einant tikėjimo keliu, kad Mergelės Marijos 

pavyzdţiu, kiekvieno iš mūsų Viešpačiui ištartas ,,teesie“ 

burtų mus visus į dţiaugsmingą ir nuoširdţią krikščioniš-
ką bendrystę, kurioje kiekvienas atrastume savo vietą – 

pašaukimą į šventumą. 

   

,,Teesie“ redaktorius  - klierikas Ronaldas, V k. 

Vasaros atostogos - tai ypatingas  poilsio ir kelionių laikas. Šiais metais vasaros pastoracinė veikla keliems 
mūsų broliams suteikė galimybę aplankyti įvairius pasaulio ,,kampelius”: Anglijos, Rusijos ir netgi  Ispanijos 
kraštą. Taigi, šioje skiltyje kviečiame pasiskaityti jų pasidalinimus apie poilsį, darbą ir  įspūdžius užsienyje. 

    

          

 

     Klierikas Marekas, II k. 

 

 Šių metų vasarą turėjau galimybę 

aplankyti Rusijos šalį. Ši kelionė man 
buvo labai netikėta, nes buvo pasiūly-

ta paskutinę akimirką, kai dalyvių 

registracija jau ėjo į pabaigą. Pasi-

klausius vyresnio kurso klieriko įspū-
dţių, kartu su bendrakursiu nuspren-

dėme sudalyvauti. Daugelis ţmonių man sakė, kad ši kelio-

nė gan pavojinga, bet mums buvo smalsu aplankyti siūlomą 
šalį. Prieš kelionę  įvyko susitikimas su ţmonėmis, kurie 

toje kelionėje buvo anksčiau. Kelionės ,,senbuviai“ dalinosi 

savo įspūdţiais ir visa tai manyje dar labiau uţdegė norą 

vaţiuoti.  

Netrukus atėjo laikas, kai pagaliau turėjome išvaţiuoti. 
Prisimenu, kad tai buvo saulėtas trečiadienio vakaras. Atva-

ţiavę su bendrakursiu, pamatėme, kad visi jau buvo susirin-

kę. Tai buvo pirma proga susipaţinti su kartu keliausiančiu 

jaunimu: kai kurie ţmonės man jau buvo paţįstami iš anks-
čiau. Dalyvavome Šv. Mišiose ir po jų iškeliavome. Kelia-

vome per Lenkiją, paskui per Ukrainą. Kaip ir visose kelio-

nėse, buvo nenumatytų linksmų (o kai kada ir nelabai ) su-

stojimų. 

Po dviejų dienų keliones pagaliau pasiekėme Kaukazą ir 

Kabardos – Balkarijos respublikos sostinę - Nalčiką, tačiau 

apsigyvenome ne pačioje sostinėje, bet 20 km. nutolusiame 
miestelyje ,,Boga Veščenka“ (išvertus iš rusų kalbos - 

,,Dievo Apsireiškimas“). Man iškart krito į akį viena įdomi 

detalė - gyventojai ,,uţsidarę” savo kieme ir net nepaţįsta 

savo kaimynų. Tačiau toks buvo tik pirmas įspūdis. Kitą 
dieną susipaţinome su Šv. Jono broliais, kurie mums padėjo 

viešnagės metu. Jų pasakojimai apie rusų kultūrą ir papro-

čius buvo man patys įdomiausi.  

 

 

 

 Jn 15, 5 ,,Aš esu vynmedis, o 

jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš 
jame,  tas duoda daug vaisių; nuo ma-

nęs  atsiskyrę, jūs negalite nieko 

nuveikti”. 

 

 Jn 14, 23 ,,Jei kas mane myli, laikysis 

 mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; 

 mes pas jį ateisime ir apsigyvensime”. 

 

Dar kūdikystėje Krikštu buvau įskiepytas į Kristų, į Vyn-

medį. Taip tapau Jo šakele. Taip buvau paţenklintas neišdil-

domu Švč. Trejybės antspaudu. Per Krikštą, per malonę esu 
naujas kūrinys, sukurtas Kristuje Jėzuje pagal Jo paveikslą 

ir panašumą. 

Kaip, būdamas įskiepytas į Vynmedį, galiu nuo Jo atsi-

skirti? O gi laisvai tą pasirinkdamas, nes Jėzus manęs never-

čia Jame pasilikti. Jis gerbia mano laisvę. Jeigu noriu, galiu 
atsiskirti. Kas vilioja, gundo atsiskirti nuo Kristaus? Gimto-

sios nuodėmės suţeista ţmogiška prigimtis, pasaulio vilio-

nės ir velnias. Jei susidedu ne su Jėzumi, tai ir atsiskiriu nuo 

Jo. Net jei to pilnai nesuprantu.  

O kaip galiu Jame pasilikti? Taip pat to norėdamas, to 

labai trokšdamas. Sąmoningai, su atsakomybe to ieškoda-

mas ir siekdamas. Kaip tą darau ruošdamasis kunigystei, 

būdamas klieriku? Per kasdienius, maţus dalykus. Per išti-
kimybę. Kasdien ir nuolat mokausi viską sudėti ir atiduoti į 

Jėzaus rankas. Nes per didelė DOVANA yra pašaukimas, 
kad pats jį išlaikyčiau. Net maţiausius dalykus mokausi Jam 

atiduoti ir tada, jau kartu su Jėzumi, bandau gyventi kasdie-

nybę, bandau nešti savo kasdienį kryţių: save patį ir savo 

brolius. O kryţiuje kartu yra ir kančia, ir dovana, ir dţiaugs-
mas, ir palaiminimas. Kai pasilieku Vynmedyje, tuomet esu 

ištikimas, tada esu Jo šakelė. Tuomet neatsiskiriu nuo Vyn-

medţio; tuomet duodu vaisių, kurie išlieka Amţinajam Gy-

venimui. 

O kai tik pamirštu Jėzų, kai remiuosi savimi, kai darau 

savo darbus, tuomet nuo Jo atsiskiriu; tuomet esu bevertė, 

sudţiūvusi šakelė. Tuomet nieko negaliu nuveikti, kad ir 
kiek daug darbų padaryčiau, net jei ir tarčiausi juos darąs 

dėl Dievo, jie lieka beverčiai ir bevaisiai.  

Galiausiai tik tuomet Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, 

visa Švč. Trejybė, gali manyje apsigyventi, kai iš tikro my-

liu Jėzų, kai mano meilė Jam nėra tik išorinis pasirodymas, 
tik ţodţiai, bet kai Jėzus iš tikro yra mano syvai, mano gy-

venimas, mano gyvybė, atitekanti iš Vynmedţio į šakelę. 

Tėvas yra sodininkas, apipjaustantis, apvalantis šią šakelę, o 
Šventoji Dvasia - tai malonės lietus, palaistantis vidinį ma-

no gyvenimo sodą. 

Linkiu mums visiems būti vis vaisingesnėmis Vynme-

dţio/Jėzaus Kristaus šakelėmis, kad visa Švč. Trejybė galė-

tų mumyse, trapiuose, moliniuose induose, apsigyventi ir 
nuveikti kas Jai patinka. Linkiu mums ir ištvermės malonės 

dalyvaujant Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo Kunigystėje ir 

Jo kentėjimuose. 

     Klierikas Arūnas, VI k.  

 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio malda 

 
Šventas Dieve, Tu esi šventas Viešpats, 

vienintelis Dievas, darantis stebuklus. 

Tu - stiprusis, didysis, aukščiausiasis. 

Tu - visagalis Karalius, Tu, šventas Tėve, 
esi dangaus ir ţemės Karalius. 

Tu - Trejybė ir vienas, Viešpatie Dieve,  

visagali Gerume. 
Tu - geras, iš tiesų geras, gyvas ir tikras. 

Tu - meilė ir mylimųjų tikslas. 

Tu - išmintis, gailestis ir kantrybė. 
Tu - saugumas, ramybė, 

 
Tu - dţiaugsmas ir laimė. 

Tu - mastelis ir teisingumas, 

Tu - visas turtas. 

Tu - groţis ir švelnumas. 
Tu - šaulys, gynėjas ir saugotojas. 

Tu - ir jėga ir sustiprinimas. 

Tu - mūsų viltis, mūsų tikėjimas,  
mūsų didţioji palaima. 

Tu - mūsų amţinas gyvenimas, 

didysis, nuostabusis Viešpatie,  
visagali Dieve ir gailestingasis Išgelbėtojau. 

Tau garbė ir šlovė per amţius. 

Amen. 
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2010 08 26 Klierikai sugrįžo į seminariją po vasaros atostogų. Vakare vyko rektoriaus įvadinė konferencija.  

2010 08 27 Klierikai klausėsi seminarijos ugdytojo kun. Jurgio Vitkovskio konferencijos „Kaip gyvensime šiais metais“. 
Vakare tradiciškai vyko susipažinimas su pirmo kurso broliais, jį vedė šeštojo kurso klierikai. Jo metu naujieji seminarijos 
bendruomenės nariai - Tadas Mikėnas, Tomaš Sekanskij ir Jaroslav Stefanovič - papasakojo savo pašaukimo istorijas. 

2010 08 28 Visa seminarijos bendruomenė dalyvavo diak. Lauryno Visocko kunigystės šventimuose Kaišiadorių Viešpa-
ties Atsimainymo Katedroje. 

2010 08 30 Piligriminė kelionė į Agluoną (Latvija). Piligriminį žygį pradėjome nuo Škeltovos ir ėjome apie 13 kilometrų. 
Prie Agluonos Bazilikos vartų seminaristus sutiko klebonas ir Rygos seminarijos pirmojo kurso klierikai. Šv. Mišias prie 
Agluonos Dievo Motinos celebravo ir pamokslą sakė kun. Jurgis Vitkovski. Vėliau įvyko susitikimas su Rezeknės -
Agluonos vyskupu J. E. Janiu Buliu. Visi dalyvavome Kryžiaus kelio pamaldose Bazilikos šventoriuje ir taip pat norintys 
dalyvavo naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje.  

2010 08 31 Susitikimas su klebonu ir šv. Mišios su parapijos bendruomene, kurias aukojo Rygos seminarijos dvasios tė-
vas. Po pietų - sugrįžimas į seminariją.  

2010 09 01 Pirmojo semestro paskaitų pradžia.  

2010 09 03-04  Naktinė adoracija besimeldžiant už naujai pašventintą kun. Lauryną Visocką ir rytoj konsekruojamą vysk. 
Gintarą Grušą.  

2010 09 04 Vysk. Gintaro Grušo konsekracija Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. 

2010 09 06 Naujų 2010-2011 akademinių mokslo metų inauguracija. Dėstytojų posėdis. Iškilmingos Šv. Mišios, kurioms 
vadovavo ir homiliją sakė Jo Em. Kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė, 
kunigai -  dėstytojai. Šiais metais seminarijoje studijuoja 24 klierikai ir 1 studentas svečias. Nauji dėstytojai: vysk. Jonas 
Ivanauskas, ses. Asta Venskauskytė, doc. hab. dr. Tatjana Aleknienė ir Davide Trezzi. Seminaristų atstovas Mozė Mitkevi-
čius sakė kalbą. Pabaigoje inauguracinę paskaitą apie „Žmogaus sudievinimą“ skaitė kun. Saulius Rumšas.  

2010 09 11 Jaunimo piligriminis žygis:  Aušros vartai – Lentvaris – Trakai, kuriame kasmet dalyvauja seminaristai. Tra-
kuose šv. Mišias celebravo ir pamokslą sakė Jo Em. Kard. A. J. Bačkis.  

2010 09 16 Seminarijos koplyčioje rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas ir kun. Robertas Šalaševičius aukojo padėkos mišias 
10 metų kunigystės jubiliejaus proga. Drauge meldėsi Vilniaus dekanas kun. Medardas Čeponis, seminarijos ugdytojas 
kun. Jurgis Vitkovski, kun. Laurynas Visockas ir seminarijos auklėtiniai.  

2010 09 18 Didžioji klierikų dalis išvyko grybauti.  

2010 09 20 Kun. Algirdo Akelaičio nuotraukų parodos „Tinklinio teologija“ atidarymas. Vėliau - iškilmingas seminarijos 
patalpų laiminimas.  

2010 09 21-25 Kun. Algis Neverauskas vadovavo seminaristų rekolekcijoms Guopstuose.  

2010 10 Seminarijoje kasdien kalbama Rožinio malda, Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Dievo Motinos, garbei.  

2010 10 01 Akademinių skolų likvidavimo savaitės pabaiga.  

2010 10 07 Seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys, kun. Marek Bogdanovič, kun. Viktoras Bogdevičius, kun. 
Pavelas Paukšto, kun. Bernardas Augaitis, kun. Arūnas Mitkevičius ir kun. Kęstutis Masevičius seminarijoje šventė dešim-
ties metų kunigystės šventimų jubiliejų. Seminarijos koplyčioje Šv. Mišias aukojo Jo Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis. 
Seminarijos bendruomenė pasveikino Jo Em. Kard. Audrį Juozą Bačkį su 22 vyskupystės metinėmis.    

                                                                                      Parengė metraštininkas - klierikas Robertas, IV k.  
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Šypsokimės kartu 
Jus esate pats tikriausias studentas, jei 

manote, kad... 

 Puikiausia konspektavimo priemonė - kopi-

javimo aparatas  

 Studentas – tai angelas, kurio proto dar 

nesuteršė ţinios  

 Egzaminų sesija iš tiesų kelia stresą jūsų 

dėstytojams  

 Geriausias būdas parašyti referatą - tai 

apsilankyti ir kūrybingai panaršyti keliose in-

terneto svetainėse ir „copy-paste” būdu rasti 

tai, ko iš tiesų dėstytojui reikia…  

 Seminaro darbo rašymas gali atimti dvi be-

mieges naktis 

 Klysti - tai ţmogiška ir net studentiška, bet 

iš tiesų viską supainioti gali tik kompiuteris…  

 

 ☺☺☺ 

 Trečiadienis... Kirpėja klausia klieriko: 

„Kaip Jus apkirpti?“  

Klierikas atsako: „Taip, kad niekas nepastebė-

tų, jog buvau pas kirpėją...“ 

 Besimokantis groti gitara klierikas klau-

sia vyresniojo kurso brolį, kodėl jam duota gi-

tara be stygų. Atsakymas: ,,Išmoksi skambinti 

gitara, gausi ir stygas...“ 

 Vaikai klausinėja kunigą, ar sunku ir baisu 

yra vienam naktį būti baţnyčioje ir adoruoti 

Švč. Sakramentą? Kunigas atsako: ,,Ţinoma, 

kad kartais būna sunku, bet tik kol uţmiegi...“ 

 Policininkas sustabdo dviratininką ir 

klausia, ar jis neţino, kad negalima vaţiuoti 

dviračiu sukišus rankas į kišenes. Dviratininkas 

atsako juokaudamas:  ,,Nieko baisaus, Dievas 

vairuoja mano dviratį...“ Policininkas: ,,Tai dar 

blogiau. Dviese vaţiuoti dviračiu taip pat nega-

lima...“  

 Tikybos pamoka. Mokytoja klausia, kas 

vaikams yra Dievas? ,,Ganytojas“ - atsako Ma-

rytė. O kas mes esame Dievui? Petriukas: 

,,Banda avinų...“ 

 Maţasis Petriukas nori nusipirkti parduo-

tuvėje sąsiuvinį. Mama jam draudţia sakyda-

ma: „Taip šiandien lyja, kad net šunį gaila leisti 

į lauką, bet tėtis tuoj nueis ir nupirks tau są-

siuvinį...“  

 Vienas geras vaikas parduotuvėje nupir-

ko viską, kaip liepė mama. Tai pastebėjęs par-

davėjas panoro apdovanoti vaiką saldainiais. 

Jis nukėlė nuo lentynos didelę karamelių dėţę 

ir atidarė vaikui prieš akis. „Prašau, maţyli“ – 

pasakė pardavėjas. Tačiau vaikas ištraukė tik 

vieną saldainį. Pardavėjas padrąsino, kad vai-

kas paimtų saują saldainių. Berniukas pakėlė į 

jį dideles savo akis ir pasakė: „Jei 

taip...tuomet tu paimk uţ mane“. ,,Kodėl?“ – 

klausia pardavėjas. ,,Nes tavo ranka didesnė...“    

 Laikraščio „Valančiukų Aidas” kreipima-

sis: „Atsiprašome, uţ praėjusiam leidiny 14-to 

puslapio korektūros klaidą – parapi-

jos ,,aktyvistas“ Bronius Janukonis buvo pava-

dintas ,,arkivyskupu“... 




