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Aš esu Vilius
iš Panevėžio vyskupijos, Lino parapijos.
Man yra 48 metai.
Turiu dar dvi seseris
bei mamą.
Nuo 2012 sausio 1
dienos pradėjau patarnauti savo bažnyčioje
ir supratau, jog esu
labai laimingas tokioje vietoje ir niekur geriau man nebuvo.
Supratau, jog galiu pasitarnauti Dievui ir žmonėm.
Atvykau į propedeutinį su šiokiu tokiu smalsumu
kaip čia viskas bus, tačiau atvykęs pastebėjau, kad mūsų visi
čia laukia ir labai gerai priėmė. Susipažinom su seminaristais
besimokančiais jau didžiojoje seminarijoje. Mus visi priėmė
labai šiltai ir tai ateičiai nuteikė labai teigiamai. Labiausiai
čia atėjau dėl mokslo, kad suprasčiau ko siekiu.
Turiu vieną kunigystės idealą, kuris man labai
patiko. Tai yra Mozė, kadangi jam apsireiškė Dievas. O
Mozė turėjo irgi nemažai metų, kai buvo pakviestas, todėl
tai mane paskatino stoti į seminariją. Pagalvojau sau vienas,
kad pas Dievą ateiti nebūtina turėti kažkokį amžiaus cenzą.
Pas jį galima ateiti būnant bet kokių metų.

Aš esu Gytis ir
man 34 metai. Gimiau
Anykščiuose, bet augau
Vilniuje. Čia baigiau mokyklą ir universitetą.
Priklausau
Matulaičio
parapijai. Esu baigęs informatikos studijas, paskui ir dirbęs šitoje srityje.
Po šito studijavau šeimos santuokos teologiją bei keletą mėnesių praleidau Palendrių šv. Benedikto vienuolyne kur ir
apsisprendžiau būti kunigu o ne vienuoliu. Prieš maždaug
10 metų kai pradėjau praktikuoti tikėjimą po truputi atsirado
mintis apie šitą kelią. Man gyvenant Varšuvoje buvau kandidatas vienoje apaštalinėje brolijoje, tačiau teko grįžti į Lietuvą. Galvojau apie santuoką ir šeimą, o prieš porą metų
noras būti arčiau Dievo vėl atsirado. Įstojau į Palendrių vienuolyną. Buvau prieš postulantas, tačiau susirgus mamai
teko grįžti į Vilnių. Propedeutiniame kurse buvo sunkesnė
pirma savaitė. Jautėsi miego trūkumas. Buvau lyg įmestas į
naują vietą, o dabar tai jau viskas gerai.
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Aš esu Valdemaras Širvinski, man
devyniolika metų. Esu
vilnietis, čia gimiau ir augau. Baigiau Vilniaus
Adomo
Mickevičiaus
gimnaziją.
Mano
pašaukimo istorija prasidėjo prieš dvejus metus
nuo to laiko aš intensyviau pradėjau mąstyti apie savo pašaukimą, savo ateitį, ką
galėčiau daryti po gimnazijos baigimo. Prasidėjo viskas nuo
to, kad dešimtos klasės pabaigoje dalyvavau konkurse apie
pal. Mykolą Sopočko. Tai –gailestingumo apaštalas, sesers
Faustinos nuodėmklausys. Apie tą asmenį nieko nežinojau,
kaip ir apie Dievo Gailestingumą, ir būtent per tą asmenį
susidūriau su Dievo Gailestingumu ir su visu kultu. Aš tą
konkursą laimėjau, ir gavau dovaną – savaitės išvyką į Lenkiją, Gailestingumo pėdsakais. Buvau Krokuvoje, Lagievnykuose, Varšuvoje, ir grįždamas į Vilnių užvažiavau į Balstogę, kur yra palaimintojo relikvijos. Ten meldžiau jo, kad
pasakytų, ką turiu daryti gyvenime. Atvažiavęs panorau apsilankyti Gailestingumo šventovėje. Tai buvo toks spontaniškas tos dienos sprendimas, todėl tai mane patį šiek tiek
nustebino, nes dažniausiai vaikščiojau į Mišias tik sekmadieniais. Atėjau vieną dieną į Gailestingumo šventovę, atėjau
antrą kartą, trečią, ir taip kasdien negalėjau nustot vaikščioti,
kol manęs nepastebėjo Gailestingumo sesutė. Ji mane iš
karto pakvietė važiuoti su bendruomene į išvyką. Aš nieko
nepažinojau toje parapijoje, atsidūriau lyg kažkokioje dykumoje, kur nieko nepažįstu. Ir aš toj dykumoj pasilikau per
dvejus metus. Truputį atitolau nuo savo parapijos, nes pajutau, kad Gailestingume kažkas manęs irgi laukia. Išvažiavau į
tą išvyką, pradėjau ten patarnauti, pradėjau lankytis adoracijose, vėliau jas ruošti, giedoti ten ir melstis kartu. Labia daug
nutiko įvykių, įvairios išvykos, ir per tuos dvejus metus
sprendžiant iš įvairių situacijų, įvairių pokalbių, atsitiktinių
įvykių, aš vis dažniau pradėjau galvoti apie kunigystės
pašaukimą. Ir po dvejų metų, dabar, kai išlaikiau visus egzaminus, daugiau niekur dokumentų nepadaviau, pasakiau:
,,Dieve, vesk mane“, jeigu tai yra mano, aš įstosiu ir mane
priims, jeigu ne, tai šiuos metus pagalvosiu, ir tada atvažiavau į seminariją, pridaviau dokumentus. Kaip nekeista,
labai ilgai rašiau visus dokumentus, visą dieną čia praleidau
ir įstojau. Labai džiugiai priėmiau tą naujieną ir dėkui Dievui, kad esu čia, ir pradėjau kažką
Į propedeutinį atvažiavau labai entuziastingai
nusiteikęs, bet tas entuziazmas truputį išblėso per tas dienas,
Čia viskas nauja – naujas ritmas, įtempta dienotvarkė, labai
daug įvairių dalykų. Vienas minusas, kad aš mėgstu ilgiau
pamiegoti, o čia miego labai trūksta. Su pal. Mykolo
Sopočkos ir Jono Pauliaus II užtarimu, tikiuosi įveiksiu visus
sunkumus ir pasieksiu išsvajoto tikslo.
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loginio, atominio ginklo bei minų specialistas. Jo paskaitos
buvo pilnos vaizdingų pavyzdžių ir palyginimų. Nei vienas
nacionalinio dramos teatro aktorius nesugebėtų taip natūraliai suvaidinti briedžio užlipusio ant minos, kaip srž. Sundejevas. Vyr. leitenantas Mažeika – tikras karininkas – orus,
ramus, visada pasitempęs ir kai reikia greitai paimantis kontrolę į savo rankas. Savo išvaizda ir vidinėmis savybėmis
panašus į kapelioną. Kuopos vadas kapitonas Valiokas yra
tikro lyderio įsikūnijimas. Griežtų veido bruožų, pasižymintis
drausme ir sugebantis vadovauti ne tik kuopai, bet ir pulkui. Šie
žmonės buvo mums gero kario pavyzdys.

Užsibuvę pulko teritorijoje, su nekantrumu laukdavome parą trunkančių žygių. Ant pečių užsimetę trisDievo globą jautėme viso kurso metu, nes rimtų
dešimties kilogramų kuprinę, leisdavomės į kelionę. Šiuose traumų ar sužeidimų pavyko išvengti.
žygiuose išmokome maskavimo subtilybių, staigios pasalos ir
Paskutinio žygio metu mūsų laukė Šlovės takas, kuris
atsitraukimo veiksmų, karinių komandų, rodomų gestais, yra gražus kurso užbaigimo akcentas. Karys turi pereiti
išmokome įlipti į šarvuotį ir išlipus iš jo užimti kovinę kliūčių ruožą pelkėje. Ir kai pavargę ir purvini su skanduote
bėgome į dalinį, o mus aplodismentais pasitiko mokomojo
pulko kariai, daugelį apėmė pasididžiavimo jausmas, kad
nugalėjome visus sunkumus ir išbandymus, peržengėme per
save, išplėtėme savo fizinių ir dvasinių galimybių ribą.
Išsimaudę ir persirengę tą pačią dieną, pavargę, bet
laimingi, stovėjome rikiuotėje šalia pulko vado ir vysk. G.
Grušo, o žygiuodami kareiviai mums atidavinėjo pagarbą.
Atsiėmę diplomus nuskubėjome į Mišias padėkoti Dievui už
tai, kad per šiuos išbandymus sustiprino Vilniaus, Kauno ir
Telšių klierikų draugystę.
Kaip padėkos ženklą padovanojome kiekvienam III
kuopos puskarininkams ir karininkams Naująjį Testamentą
padėtį, naudotis dujokauke, įrengti stovyklą nakčiai tam, kad ir palaiminę juos bei palinkėję stiprybės jų nelengvoje tarnypriešas negalėtų mūsų netikėtai užklupti (tiesa, dažniausiai boje, išskubėjome namo.
priešas buvo uodai, kurie visą naktį negailestingai puldavo
mus gulinčius po palapinsiauste) ir daug kitų kariškų subtilybių.
Kl. Renatas Švenčionis III k
Tačiau net tokiom lauko sąlygom, mes pastatydavome iš parankinių
priemonių spec. altorių, o kapelionas aukodavo Šv. Mišias.
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Jėzus, beldžiantis į duris, šabas ir sudegusi
bažnyčia…
pasibaigusios vasaros rekolekcijų išgyvenimai, kurias kiekvienas iš mūsų atlikome asmeniškai... kitaip...
Birželio 15 dienos rytą, ištroškęs naujų dvasinių patirčių, leidausi į Kulautuvą. Galvoje sukosi baimės jausmas ir
nežinomybės mintis. Kaip viskas bus...?
Pasiekęs Vilnių, pasukau Aušros Vartų link. Čia, vos prasibrovęs pro minias turistų ir suklupęs prie paveikslo, prašiau
Mergelės Marijos apgynimo. Būtent Jos užtarimui ir
Lyja. Taip, už lango pavedžiau šį laiką.
jau įsibėgėjo ruduo... medžiai
pasipuošė kitomis spalvomis,
o ir saulė jau nebešildo kaip
kadaise... Nežinau kaip Tu, brangus skaitytojau jauties, bet
man tai kelia nostalgiją. Štai, sėdžiu šiltam seminarijos kambarėlyje, pro langą stebiu šaligatviu praeinančius žmones. Jie
tokie niūrus, susimastę, atrodo, kažkur skubantys...kaip tie
dangaus debesys... tokie niūrus, nenuspėjami. Pasidarau
karštos mėtų arbatos, kambaryje pakvimpa vasara... nesinori
net kojos kelti laukan. Paimu skaityti knygą, o iš jos iškrenta
sąsiuvinis... Rekolekcijų užrašai. Šiek tiek žemiau... Kulautuva
2012.

Kl. V. Dulko
V kursas

Staiga mintimis grįžtu į šį gražų Lietuvos miestelį,
tuoj už Kauno, pakeliui į Paštuvą. Tarp miškų išsidėstęs miestelis pirmiausia kiekvieno dėmesį patraukia nuostabia
gamta: čia negu kažkur kitur miškai gausesni žemuogių, ir
jos saldesnės...čia pušys ošia kitaip, ir Nemuno vanduo čia
kitoks...čia kitoks vaiko juokas ir kitokia močiutės šypsena...čia buvo viskas kitaip.
Leiskis trumpam atitrūkti nuo kasdienių darbų, ir aš
tau papasakosiu apie savo išgyvenimus. Taip, tai bus ką tik

Prisimenu, kad aną dieną smarkiai lijo, atrodo, lyg
dangus prakiuręs būtų. Tad ir prašiau Mergelės Marijos tokių gausių malonių, kaip tie be paliovos krentantys lietaus
lašai.
Išvažiavęs iš Vilniaus, netrukus pasiekiau ir laikinąją
sostinę – Kauną, iš kurio išvažiavau į Kulautuvą. Ten atvažiavęs buvau maloniai nustebintas žmonių nuoširdumo ir
geranoriškumu pagelbėti, nes rekolekcijų namų dar gerokai
reikėjo paieškoti.
Kaip jau minėjau, laikas, kurį praleidau šiose rekolekcijose, buvo išties kitoks. Matyt dėl to, man viskas buvo kitaip... Čia ir Dievas kitokiais būdais kalbėjo į dalyvavusių
širdis.
Kiekvienos dienos konferencijos, jų apmąstymai, iš to
išplaukianti malda, Eucharistijos šventimas, bendra brevijoriaus malda, Švč. Sakramento adoracija, pokalbiai su asmeniniais palydėtojais – atrodė tarsi viskas jau žinoma,
tačiau ir čia Dievas rado mažą gabalėlį žemės savo Žodžiui
pasėti.
Prisimenu, pirmąją dieną dvasios tėvo paraginimą
išgirsti Jėzų besibeldžiantį ir laukiantį prie mūsų kambarių
durų. Įsivaizduoti stovintį ir laukiantį mūsų… Tai buvo
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Esu Martynas iš Vilniaus, čia
gimiau ir užaugau.
Man yra 23 metai.
Neturiu nei brolių
nei,
seserų.
Pašaukimą
pajutau
tik
šiais
metais
birželio mėnesį, kada
baigiau Vilniaus universitete tarptautinių santykių politinių mokslų institutą.
Pradžioje galvojau studijuoti toliau magistrantūrą, bet kiekvieną vakarą prieš eidamas miegoti klausiau Jėzaus, ko Jis iš
manęs norėtų ateityje. Klausiau Jo, ką man daryti: ar eiti
toliau studijuoti, dalyvauti kokioje savanorystėje, ar keliauti.
Mintis apie stojimą į seminariją gulėdavo paskutiniame stalčiuje. Ir aš galvojau, jeigu nieko nepavyks tada stosiu čia.
Tai buvo lyg paskutinė alternatyva ir aš net nesitikėjau, kad
jinai realizuosis. Stojau į magistrantūrą ir į ją neįstojau,
ieškojau darbo ir radau keletą darbo vietų, kur jausdavau,
kad tai ne mano vieta, kad pernelyg materialus ir nuobodus
tas darbas. Ir ta paskutinė alternatyva stoti į seminariją vis
artėjo. Sakiau Jėzui, kad jeigu tai yra tai, ko Jis nori tada, aš
stosiu ten, kur Jis norės.
Pirmosios savaitės čia buvo ir lengvos, ir
sunkios. Lengvos, nes gyvenam bendruomeninį gyvenimą,
esame penkiese. Nuolat esame kartu ir tas atrodo visai gerai.
Laiką leidžiame kartu. Turiu nuojautą, kad praėjus keletai
savaičių iškils kažkokie pykčiai, pasirodys pirmieji nesutarimai, bet manau mes tai nugalėsim ir išgyvensim. Labiausiai
įkvepia tas bendruomeninis gyvenimas, kai aš matau, kaip
kitas žmogus išgyvena tikėjimą, kaip kitas nuoširdžiai
meldžiasi. Man gera matyti tuos žmones šalia savęs. Prieš tai
buvo daug vienatvės, o čia tos vienatvės nėra. Kartais tiesiog
norisi pabūti vienatvėje keletą minučių, todėl tas šiek tiek
vargina.

Esu Liutauras iš
Kauno. Gimiau prieš 36
metus tikinčioje šeimoje.
Turiu vyresnę seserį.
Užaugau
sovietiniais
ateistiniais laikais, kada į
Dievą
tikėti
buvo
draudžiama. Kartą tėvai
pasakojo, jog trečioje
klasėje buvau parašęs

rašinėlį Kuo norime būti užaugę, ir aš parašiau, kad noriu būti
kunigu kaip tėvas Stanislovas Dobrovolskis iš Paberžės.
Tėveliai buvo iškviesti į mokykla ir mokytoja perspėjo juos,
kad būtų atidūs ir neprisidarytų sau problemų.
Pamenu mano pirmoji mokytoja kurią aš labai
mylėjau ir gerbiau, pradėjo klasėje sakyti, kad Dievo nėra.
Kartą su tėvais nuvažiavome į Mišias Kauno katedroje, bet
aš nenorėjau išlipti iš automobilio, kadangi mokytoja sakė,
jog Dievo nėra ir į Bažnyčią vaikšto tik tamsuoliai. Mano
sesuo tada supyko, mane paliko mašinoje ir nuėjo į Mišias.
Tėvai nežinojo, ką su manimi daryti, nes matė, kad mokytoja man yra didelis autoritetas. Po šito mes nuvažiavome į
Paberžę pas tėvą Stanislovą. Jis papasakojo istoriją apie Leniną, kaip jisai atsisakė eiti į cerkvę. Tėvai mane paliko ramybėje ir suteikė laisvą apsisprendimą. Tėvas Stanislovas meldėsi daug už mano atsivertimą ir vieną dieną aš apsisprendžiau būti vienuoliu. Baigęs vidurinę praleidau metus
katalikiškoje jaunimo organizacijoje. Paskui įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą katalikų teologijos fakultetą kaip
pasaulietis, o ne kaip kunigas. Kai baigiau universitetą prieš
mane atsivėrė apsisprendimo metas: ar dirbti, ar kurti šeimą,
ar toliau studijuoti. Apsisprendžiau dirbti ir išvažiavau į
Norvegiją. Ten mano pašaukimo istorija tęsėsi, o prasidėjo ji
man bebaigiant studijas, kai kartą nuvažiavau į Paparčių vienuolyną. Šitą vietą aš vadinu savo pašaukimo tėviške. Mane
be galo sužavėjo kontempliatyvus gyvenimas. Aš nuėjau pas
motinėlę ir paklausiau, kaip sužinoti, ar aš turiu pašaukimą
ar ne. Gavau atsakymą, kad reikia pabandyti. Norvegijoje
sutikau du atsiskyrėlius, gyvenančius kalnuose, ir mane ten
labai patraukė. Ten nuvažiavus manęs iš karto paklausė, ar
noriu būti vienuoliu. Tai buvo taip greitai ir staigiai, jog aš
atsakiau ,,taip”. Daviau privačius įžadus, kadangi vienuolynas nėra kanoniškai įsteigtas. Apie kunigystę aš irgi galvojau,
tačiau mano dvasios tėvas to daryti neleido. Po amžinų
įžadų man sakė, kad spręsčiau tą reikalą kadangi nesu labai
jaunas ir laikas bėga. Pradėjau melstis į Šventąją Dvasią ir po
tos maldos pasakiau savo dvasios tėvui, kad noriu grįžti į
Lietuvą ir baigti seminariją.
Dabar esu propedeutiniame kurse ir pirmosios
savaitės yra labai intensyvios: daug bendravimo, susitikimų.
Esu dėkingas Dievui už sąlygas, už personalą, už sesutes.
Mes save vadiname viščiukais ir aš labai dėkoju Dievui už
šitą galimybę, jog galiu dar kartą pabūti novicijumi ir pasimokyti. Mūsų dvasios tėvas sako, jog mokytis reikia iki gyvenimo galo, todėl man tai yra puiki galimybė viską pakartoti.
Mano kunigystės idealas yra gyventi kažkur
kaime, ramioje parapijoje ir tarnauti parapijiečiams. Ten
siekti idealų ir šventumo.
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patikėjo ir pasitikėjo. Būtent šių iškilių dvasininkų dėka aš
jau keturiolika metų dirbu seminarijos bibliotekoje.
Niekada nesigailėjau dėl pasirinktos profesijos. Galėčiau pavadinti save komunikacijos ir informacijos paslaugų
specialiste, kaip dabar neretai vadina bibliotekininkus, bet aš
renkuosi būtent klasikinį savo profesijos pavadinimą. Esu
bibliotekininkė ir tuo labai didžiuojuosi, nežiūrint į tai, kad
mūsų visuomenėje susiformavęs neigiamas bibliotekininko
įvaizdis. Ši profesija unikali. Pasakykite,
kurioje kitoje profesijoje, jei ne bibliotekininko, yra sudarytos visos sąlygos asmeniniam paties bibliotekininko intelektiniam tobulėjimui, jo smalsumui ir žinių troškimui patenkinti? Kurioje kitoje profesijoje taip tampriai persipina tradicijos ir modernumas, kuomet kiekvieną dieną savo rankose
laikome naujas ar nuo šimtmečių pageltusias knygas, rankraščius, o tuo pat metu savo darbo jau nebeįsivaizduojame
be kompiuterių, naujų informacinių technologijų, mokslinių
duomenų bazių, elektroninių knygų ir pan. Ir galiausiai –
didžiausias šios profesijos privalumas ir džiaugsmas yra kas-

dieninis bendravimas su žmonėmis.
Negaliu pamiršti šviesios atminties kunigo profesoriaus Jono Juraičio man pasakytų žodžių: „Jūs esate bibliotekininkė iš pašaukimo“. Nežiūrint kai kurių gautų profesinių apdovanojimų (1997 m. Lietuvos geriausio bibliotekininko konkurse laimėjau specialųjį prizą) , šie garbaus dvasininko ir profesoriaus ištarti žodžiai man išliks kaip pats didžiausias ir brangiausias mano darbo įvertinimas. Esu labai
laiminga, kad galiu dirbti darbą, kuris man teikia didžiulį
moralinį pasitenkinimą, džiaugiuosi, kad bent menka savo
kuklaus darbo dalele galiu prisidėti prie būsimųjų kunigų
rengimo.
Visada su Jumis,
Irena

p. Teresė
valytoja
Esu paprastas žmogus, nebijantis pasakyti, kad turiu Jėzų savo širdyje. Seminarijoje dirbu jau 6 metus. Prisipažįstu, buvo sunku, ne vieną kartą norėjau palikti šį darbą,
tačiau Dievo malonės dėka pajutau dar didesnį Jėzaus buvimą mano gyvenime ir pamilau Jį visą širdimi ir todėl dabar nebijau dirbti viena. Esu patenkinta ir laiminga
dirbdama šį darbą. Nebijau ir nesigėdiju kryžiaus naštos, nes savo gyvenimo keliu nešu
sunkų kryžių, už kurį esu dėkinga. Esu laimingu žmogumi, nes turiu du gerus vaikus, o
tai motinai yra didžiausia laimė, kurios negalima pakeisti nei pinigais, nei auksu.
Norėjau padėkoti Kunigams, kuriuos turėjau galimybę susitikti; Klierikams, kurie mano širdyje lieka visam
laikui kaip mano vaikai. Dažnai sakau sau, jog mano išgelbėjimas tai kryžius. Jėzus yra mano gydytoju, kūnu ir siela.
Baigti norėčiau vienos giesmės žodžiais: „Jeigu nori sekti manimi, tai turi paimti savo kryžių ir
kasdien ištikimai jį nešti“.
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paraginimas išgirsti besibeldžiantį Jėzų į mūsų širdies duris.
ir prieš pat rekolekcijas jis labia tiko. Kiek kartų mes
bėgame, nuolat kažką naujo planuojame ir vėl bėgame, o Jis
laukia… nebijo būti atstumtas, nesuprastas, bet su kantrumu
laukia. Ir ten bebūdamas, aš irgi bijojau įsileisti Jį į savo
privačią erdvę, kurią tik aš geriausiai galiu tvarkyti. Galiausiai, išorinis kambarys, kuriame gyvenau, buvo toks šaltas ir
drėgnas - nenorėčiau tokiame kambaryje susitikti su Jėzumi,
juk geriau susitikti šiltoje bažnyčioje, Eucharistijoje. O Jis
vis tiek tą dieną beldėsi į mano širdies duris... Prašėsi
įleidžiamas. Ir buvo sunku įvardyti visas užtvaras, kurias
stačiau savo kelyje, kas neleisdavo patirti mylinčio Tėvo
žvilgsnio. Tuomet mąsčiau: Viešpatie, leisk man diena po die- nešti, praktiškai nieko ir nepasiėmiau: nebent purškalą nuo
nos vis stipriau suprasti, kad tu esi mane mylintis Tėvas, o aš uodų, lietsargį, fotoaparatą ir pan., Didesnę kelio dalį lydėjo
turiu išlikti visada Tau ištikimas sūnus...
tyli malda už viską, ką patyriau, ką sutikau. Pakeliui stebėjau gyvenvietes, laukuose dirbančius žmones, o taip pat nuostabius Nemuno vingius. Eidamas mąsčiau apie kiekvieno
iš mūsų dvasinę kelionę. Juk dažnai turime prieš save tikslą,
o viskas priklauso nuo tik-ėjimo. Saulė kepino vis smarkiau.
Pamaniau: o kad dabar po kokiu figmedžiu atsigulti. Tačiau
ryžtas nugali visą nuovargį ir nepastebimai pasiekiau
Paštuvą. Esu čia buvęs prieš kelis metus, dar anuomet, kai
propedeutiniam kurse mokiausi. Vaizdas pribloškė. Iš vienos
pusės nuostabus Seserų karmeličių vienuolynas, o kitapus
kelio nesenai sudegusi bažnyčia. Priėjęs arčiau, atsisėdau
prie koplytėlės. Kaitinanti saulė nušviesdavo sudegusias
Bažnyčios sienas, vienur kitur pro plyšius matėsi buvusios
presbiterijos ir altoriaus vieta. Mąsčiau: juk būtent ši vieta
sutraukdavo minias žmonių. Nuo seno čia buvo atnašaujama
auka, ir iš šitos vietos buvo dalinamas gyvybę teikiantis
Kristaus Kūnas ir Kraujas. Prie šio altoriaus žmonės priimManyje atsiradęs vidinis noras ir troškimas vis giliau davo sakramentus, klausėsi Dievo Žodžio. Šiandien tik
pažinti ir sutikti Gyvąjį Dievą reikalavo ir laiko ir pastangų. juodos rąstų liekanos mums primena, jog čia buvusi bažnyJuk neretai žmogus nėra pajėgus pats pastebėti Dievo čia...
veikimą, tad sau į pagalbą pasitelkia dvasininką, arba neNuolatinis buvimas išorinėje tyloje leido nusiraminti
būtinai, kaip asmeninį palydėtoją rekolekcijoms. Aš labai ir vidujai, kas būna taip sunku. Tik tokiu būdu galėjau ne
retai sutikdavau tokius žmones. O ten neturėjai pasirinkimo, pats kalbėti, o pirmiausia įsileidęs į savo širdį leisti kalbėti
reikėjo rinktis ir viskas. Todėl visiems radikaliai mąstantiems Jam. Tik tokiu būdu galėjau suprastu, ko trokštu, ko pilna
galiu tvirtai pasakyti, neretai pasauliečiai pralenkia dva- mano širdis. Įsiklausęs, ko Dievas nori iš manęs, bandau su
sininkus savo dvasiniu gyvenimu ir įžvalgomis, ir vien rankų Juo bendrauti kitaip...
uždėjimo greičiausiai čia nepakanka.
Ir vėl grįžtu į rudeninę tikrovę. Ant stalo stovi ataušusi
Jau trečią buvimo rekolekcijose dieną patyriau ir
mėtų arbata, o ir už lango jau tylu ir tuščia. Tik lietus vis
vidinių pasipriešinimų, dvasinio nuovargio, tarsi viską dary- lyja ir lyja...
čiau mechaniškai, tik iš savęs išspausdamas, savimi pasitikėdamas ir nesistengdamas leisti Dievui manyje veikti.
Tuomet patyriau didelį nusivylimą, išsiblaškymą ir savo silpnumą.
Šventasis Ignacas Lojola tai vadina vidinėmis nepagoduomis, kurios neretai kyla iš piktosios dvasios. Būtent
pastarosios blokuoja ir paralyžiuoja mūsų dvasinio gyvenimo
augimą, padaro mus aklais Dievo vedimui. Tad maldoje
kalbėjau; Viešpatie, leisk kad praregėčiau ir pamatyčiau, kaip
gausiai lieji meilės į mano širdį.
Labiausiai man įsiminė "šabo diena", kuriai pasiryžau,
ir kurią palaimino asmeninė palydėtoja ir dvasios tėvas.
Ankstyvą rytą leidausi į Paštuvos kaimą, nutolusį apie septynis kilometrus. Šis noras buvo nešinas maldos. Nežinomas kelias, tačiau dar didesnis noras ir ryžtas įveikia visas
baimes. Vadovaudamasis Evangelijos žodžiais nieko nesi-
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Kl. I. Ramanauskas
I kursas

Tarp Lietuvos
vyskupijų pati mažiausia,
bet dvasia didžiulė Kaišiadorių
vyskupija.
Kiekvieną vasarą daugybę piligrimų į ją traukia prie Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo, kur per Žolinės atlaidus gali sutikti dzūką ir aukštaitį,
suvalkietį ir žemaitį. Taip pat pasigirti kardinolo Vincento
Sladkevičiaus tėviške, kurioje dabar veikia rožinio slėpinių
parkas bei rekolekcijų namai. O kas nežino Garbingojo
Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matuliono, kurio kapą
galima aplankyti Kaišiadorių katedros kriptoje. Taigi daug
mūsų vyskupijoje įžymių vietų, kurias verta pamatyti.
Tarp jų dar yra vienas kaimelis. Nors, tiesa, retai ausiai
girdėtas, bet vasarą ten "aklieji praregi, raišieji vaikščioja,
raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami,
vargdieniams skelbiama Geroji Naujiena"(Mt 11, 5). Tai Varkalių kaimas, kuriame kiekvieną vasarą vyksta katalikiškos
stovyklos, skirtos tikintiesiems. Nuo mažutėlių iki tėvelių. O
aš jums papasakosiu apie tas stovyklas, kuriose pats dalyvavau ir auginau savo tikėjimą.
Pirma, šiek tiek apie kaimelį. Nėra jis didelis. Jame tikrai negyvena daugiau nei šimtas žmonelių, o didžioji jų dalis
seneliai, kurie į klausimą "kaip sekasi?" dažniausiai atsako su
šypsena ir posakiu “dar krutam!”. Maža, bet gyva bendruomenė ten gyvena, kurios vienas iš centrų yra kukli Varkalių kaimo koplytėlė. Nors ji padaryta iš seno vaikų
darželio, nors auksinių indų ir siuvinėtų arnotų ten nėra,
tačiau bendruomenei ji labai brangi. O dar brangesnė ji
mums - Kaišiadorių vyskupijos jaunimui, kuris praleido ten
palaimintas vasaras.
Vasaros sezoną atidarė stovykla, skirta paaugliams, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, kaip atlygis, kad visus
metus ištikimai jam ruošėsi ir augo. Jos tikslas, kad viso to,
ko sekmadieniais po Šv. Mišių katechezėse išmoko, neišbarstytų vėjais, bet dar giliau įsidėtų sau į širdis. Stovykloje gyvenome grupelėse. Kasdien veikėme pagal programą, kurioje visados turėjome laiko valgiui, maldai, Šv. Mišioms,
mokymams ir, žinoma, kokia stovykla be žaidimų. Mokymai
kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanas, kurias jie gavo
sakramento metu: kaip jas pažinti, kam jos skirtos ir kaip
jomis naudotis. Vieną pusdienį sugalvojome nagrinėti
vyriškumui ir moteriškumui - visiškai kitaip negu apie tai
kalba pasaulis. Nuo pat ryto stovykla pasidalino į dvi dalis –
vyrukai ir merginos išsiskyrė tam, kad galėtų geriau pažinti
save. Nežinau kaip vyko merginų pusdienis, bet mes, vyrukai, turėjome, ką veikti. Susiruošėme ir išėjome į žygį
išbandyti savo vyriškumo. Susirinkome miško aikštelėje,

kurioje mūsų jau laukė užduotys, reikalaujančios tikslumo ir
tvirtumo bei kitų svarbiausių vyriškų savybių. Su jomis
lengvai susidoroję, priėjome prie paskutinės užduoties –
surasti sausuolį medį, jį nukirsti ir suręsti gyvą kryžių. Tai
neatrodė sunku, tačiau jo mes miške nepalikom, o užsidėję
ant pačių laimingai parnešėme į stovyklą, kur mūsų jau
laukė merginos, su šiltu vandeniu nuplovusios vaikinams
rankas. Daugelis kartojo, kad tai buvo įspūdingiausia stovyklos diena.
Jau po savaitės, Varkalių kaime skambėjo kita stovykla.
O ji tikrai klegėjo, nes susirinko skardžiabalsiai vaikučiai. Iš
įvairių parapijų, miestų, miestelių ir kaimelių kasmet renkasi
vaikai į Varkalių “mažiukų” stovyklą. Jos tema buvo
“Gyvenimas – kelias į šventumą”. Šį kartą stovyklos dalyviai
apsigyveno ne kaimo koplytėlėje, o tikroje karalystėje –
Varkalystėje, ir jos pilyje. Kas iš mažųjų princų apsistojo
Jono Pauliaus II menėje, o kai kas iš jaunųjų damų gyveno
Šv. Teresėlės apartamentuose. Taigi stovykloje jau nuo pirmosios dienos stengėmės susipažinti su šventaisiais, o artimiausiai pažinome tris. Girdėjome labai įdomią pasaką apie
Lietuvos karalaitį Šv. Kazimierą, kaip jis skaisčiai ir dorai
gyveno, niekad nenuklysdamas į nedorybes. Piešėme Šv.
Jėzaus Kūdikėlio Teresėlės gyvenimo rožę, kurios kiekvienas
spyglys buvo Teresėlės skausmas, o kiekvienas lapelis – džiaugsmas, o pačioje viršūnėje švietė šventumo žiedas. Trečiasis, kurį mums pristatė vienas barzdotas kunigas – Šv.
Pranciškus su švelnia vargdienio meile. Vaikai labai džiaugėsi sutikę šventuosius Varkalystėje, ir išvažiuodami
pažadėjo tikrai sugrįžti kitąmet.
Paskutinė šios vasaros stovykla – piligriminis žygis iš
Varkalių į Pivašiūnus. Kasmet Kaišiadorių vyskupijos jaunimas pasiryžta žygiuoti prie Švč. Marijos Nuliūdusiųjų Guodėjos paveikslo. Šių metų piligriminio žygio tema buvo
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ganytojiškas šūkis “Per
Kryžių – į žvaigždes”. Žinoma, todėl žygio metu stengėmės
susipažinti su šiuo Dievo tarnu, nuo kurio mirties tomis dienomis suėjo lygiai 50 metų. Kaip visada, žygiuodami su
malda ir giesme, liudijome savo tikėjimą miesteliuose ir
kaimuose. Ne tik savo intencijas nešėme, bet taip pat ir
kiekvieno kelyje sutikto žmogus prašėme užrašyti maldavimą Pivašiūnų Marijai, kuriuos surinkę, atnešėme prie
Viešpaties altoriaus. Kasmet šis žygis vis labiau žavi, nes tikrai skatina dalyviu irtis į gilumą ir nebijoti Jėzaus, kuris
trokšta draugystės.
Taip bėga vasaros ramiame Varkalių kaimelyje, kurį
mažai kas žinos, bet kas jame pabūna – atsimena ilgai. Kai
kurie nuolatiniai stovyklautojai kartais net ir save netyčia
pavadina Varkalystės piliečiais. Tai tikra tiesa, nes daugelis,
o ir aš, ten atradome gyvąjį tikėjimą, ten jį auginome, ir dabar ten juo dalinamės su kitais. Varkalės man labai brangios
– nes būtent ten sutikau Draugą, Kuriam noriu pažadėti
savo gyvenimą.
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Kai kuriuos jų matome kiekvieną dieną, kitus gi – rečiau. Neretai už juos kalba jų kalba darbai. Tai žmonės,
kurie dirba mūsų seminarijoje paprastus, kasdienius, bet reikalingus ir svarbius darbus. Ši rubrika skirta daugiau su
jais susipažinti.

I. Aleksandravičiunė
Bibliotekininkė

Gimiau ir vaikystę praleidau pačiame
gražiausiame
gamtos
kampelyje,
netoli
Anykščių, dabar
jau
išnykusiame Duobulio
kaime, apsuptame šimtamečių eglių, pušų ir mėlyno Šventosios vingio. Buvau
„pagrandukė“, trečia atžala šeimoje. Turiu dar vyresnį brolį
ir seserį, kurie po studijų taip ir liko gyventi Vilniuje. Šviesios atminties mano mamytė buvo mokytoja, o tėvelis paprastas darbininkas. Augau darnioje ir mylinčioje šeimoje,
kur nuo pat mažumės buvome auklėjami gerbti vyresnius,
padėti silpnesniems, mokomi gyventi draugiškai, pratinami
prie ūkio darbų, kurių kaime netrūko. Gyvenome labai
kukliai, neturėjome geresnių žaislų, puošnių rūbų, trūko
buitinių patogumų, tačiau dėl to nesijautėme kaip nors nuskriausti. Iš vaikystės man prisimena įvairūs, kartais labai
džiugūs, o kartais ir nelabai malonūs potyriai: tai ir kieme
gyvenusių pelėdų šiurpą keliantys vakariniai ūkavimai; ir
baimė septynerių metų mažylei, einant į mokyklą sutikti
besiganančių stirnų ar briedžių pulką; ir prieraiši kalytė
Mirta, mane mažą mergaitę rogutėmis vežiojanti po didžiules sniego pusnis; ir grybų bei uogų gausa; ir pavasarinis
upelio čiurlenimas... Esu gamtos vaikas, todėl sulaukus gyvenimo brandos, pačias nuostabiausios poilsio akimirkas
patiriu vienumoje su gamta.
Pakrikštyta įstabaus grožio iš lauko akmenų pastatytoje Andrioniškio bažnyčioje, ten baigiau ir pradinės mokyklos dvi klases. 1970 metais mano tėvai išvyko gyventi į
Panevėžį, todėl vėlesni mano vaikystės, jaunystės ir brandaus amžiaus metai susiję su Aukštaitijos sostine, kur baigiau vidurinę mokyklą, o po studijų savo profesinę karjerą
taip pat pradėjau Panevėžyje.
Nors mokiausi labai gerai, tačiau kiek save pamenu, niekada ypatingai nemėgau tiksliųjų mokslų, o labiausiai
– matematikos ir geometrijos. Baigiau vidurinę mokyklą,

turėdama iš matematikos tą vieną nelemtą ketvertą
(penkiabalėje sistemoje). Nuo pat vaikystės svajojau apie
gydytojos profesiją ir planavau stoti į Vilniaus universiteto
medicinos fakultetą. Tačiau net ir dabar, praėjus daugiau
kaip trisdešimt metų po mokyklos baigimo, niekaip negaliu
suprasti, kodėl paskutiniu momentu suabejojau savo galimybėmis (gal išsigandau didžiulių konkursų į šią specialybę?) ir visiems netikėtai ir nelauktai įstojau į Vilniaus universitetą, į bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę.
1986 metais sėkmingai baigiau studijas, įgydama aukščiausios kvalifikacijos bibliotekininko-bibliografo kvalifikaciją.
Visa mano profesinė veikla susijusi su biblioteka,
bibliotekiniu ir kultūriniu darbu. Keletą metų dirbau Panevėžio apsk. G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje
vyr. bibliografe, o 1989 m. buvau pakviesta vadovauti informacijos-bibliografijos skyriui naujai kuriamoje Panevėžio
m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Pirma pažintis su Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija įvyko ankstyvą 1998 metų pavasarį, kuomet aš kartu su šeima atvykusi gyventi į Vilnių, ieškojausi darbo. Pažįstamų žmonių dėka mus su vyru Jonu pasiekė informacija,
kad Baltupiuose statomi nauji kunigų seminarijos rūmai ir
kad ten bus steigiama biblioteka. Labai norėjau dirbti toje
bibliotekoje. Todėl nedelsdama, su dideliu jauduliu širdyje
pravėriau Trinitorių vienuolyno duris, kurio patalpose tuomet buvo įsikūrusi kunigų seminarija. Susitikusi su seminarijos rektoriumi kun. dr. H. F. Fischer, išsamiai jam papasakojau apie save, pabandžiau pristatyti, kaip man tuomet
atrodė, būsimosios seminarijos bibliotekos modelį ir jos
kūrimo strategiją. Esu dėkinga gerbiamam kunigui dr. H.
F. Fischer ir JE kardinolui A. J. Bačkiui, kad manimi
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Kl. T. Sekanskij
III kursas
Kodėl svarbu dovanoti savo laiką kitam? Dovanojam savo laiką kitam ne tik dėl to, kad praturtinam kita žmogų savimi, bet todėl kad jis irgi praturtina savimi mane ir tave. Ir Dėka to galime
vienas kitame pamatyti Kristų. ,,Kur du ar trys susirenka mano vardu ten ir aš esu tarp jūsų“.
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Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų“(Lk 10,3). Sekdami šiuo nurodymu ne tik septyniasdešimt du mokiniai prieš du tūkstančius metų iškeliavo Jėzaus nurodymu į aplinkines gyvenvietes. Šiandien daugybė
žmonių išgirsta kvietimą vykti į kitus kraštus skelbti Gerosios Naujienos ir tampa misionieriais. Šioje rubrikoje išgirsime šių žmonių istorijas.

Svečiuose pas Motinos Teresės seseris
Aš tik noriu daryti tai, ko Dievas nori. Turėkime drąsos daryti tai, ko Dievas nori,
net jei tai yra sunku.(Pal. Motina Teresė ,,Jėzus man yra viskas. Palaimintosios Motinos
Teresės iš Kalkutos devyndienis“)

Laikas yra tam tikras dalykas, per kurį gali kažką nuveikti, pavyzdžiui, realizuoti
save. Baigti universitetą, susirasti prestižinį darbą, įgyvendinti svajones ir galiausiai
pasiekti viršūnę. Ir visa tai yra mano laikas, kuriuo galiu disponuoti kaip noriu. Su kiekviena diena vis daugiau jo turiu. Laiko mokslams, darbams, draugams, žiūrėti filmus,
sportuoti bei daryti begalę kitų dalykų. Bet neturiu laiko kitam žmogui, kuris neturi
galimybės baigti mokyklą, universitetą, susirasti darbą ir draugų. Toks žmogus neturi
galimybės žiūrėti filmų, nes neturi televizoriaus, neturi draugo, su kuriuo galėtų pasijuokti ir pažaisti. Jo svajonė – ateiti namo ir rasti šaldytuve valgyti, atsigulus nebijoti,
kad tėvai pradės mušti ir varyti iš namų. Jo svajonė – tai susirasti draugų ir būti mylimam, gyventi nebijant nieko, nes jis nori būti kaip visi.
Ir tokiam žmogui aš neturiu laiko, nes jis iš manęs atimtų tai, kas yra mano.
Atimdamas iš savęs galimybę padovanoti laiko kitam, atimu galimybę prisiartinti kenčiančiam Jėzui, kuris sako
„kas priima šį vaiką dėl manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis“. Lk 9, 47-48.
Laikas, kuris yra man duotas, tai galimybė per įvairias gyvenimo situacijas, sutikti gyvąjį jėzų kitame žmoguje ir tik
nuo manęs priklauso, ar noriu Jį sutikti. Viešpats prieš du tūkstančius metų skyrė savo
laiko man ir skiria jį nuolat. Jis nori, kad dovanočiau Jį kitiems, nes tai galimybė tarnauti
meilėje, keisti pasaulį. Ir nereikia galvoti, kas yra mano, nes tada pamirštu, kas yra mūsų.
„Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės
kaip kūdikis, neįeis į ją“. Lk 16, 16-17
Nebijokime dovanoti savo laiko kitiems, nes tai yra galimybė duoti save Dievui.
Per tave Viešpats gali apkabinti, paguosti, palinksminti, suteikti drąsos. Neatimk tos gali-

Ši, vienos garsiausių pasaulyje vienuolių, Nobelio taikos premijos laureatės, mintis –
labai gražiai atsiskleidžia širdyse jos pasekėjų, kurios nenuilsdamos darbuojasi, taip trokšdamos pagelbėti žmonėms ir atliepti į Jėzaus prašymą ,,Trokštu“. Dievo Meilės Misionierių
seserų kongregacija (toks yra oficialus pavadinimas) veikia daugelyje šalių. Ne išimtis ir
mūsų kraštas. Lietuvoje yra dvi vienuolijos –viena Kretingoje, dar kita – Vilniuje. Pastarąją
su intencija sužinoti šiek tiek daugiau aplankėme vieną rugsėjo dieną.
Telefonu sutarėme laiką, ir štai šeštadienio popietę atvykome prie vienuolyno. Mus
pasitiko pasaulietė moteris, kuri palydėjo prie vienuolyno teritorijos. Kiek palaukus, įsileido
namų vyresnioji – s. Nutan Therese MC. Į nedidelį kambarėlį kartu pasikalbėti atėjo dar ir kita sesutė – Etienne MC.
Pasakojimą pradėjome kiek tradiciniais klausimais, tam kad sužinotume pagrindinę informaciją, vėliau seserys pasakojo
apie save: kaip tapo vienuolėmis, ką veikė. Išties šių seserų gyvenimas gana įdomus ir spalvingas, pavyzdžiui s. Nutan pasakojo apie savo vaikystę, dalijosi patirtimi, kaip augdama Indijoje, neturėjo galimybės savo kaime eiti į Mišias, o reikėjo
keliauti toliau. Taip pat apie maldos praktiką: Šv. Rašto skaitymą, Rožančiaus kalbėjimą ir panašiai. Kita sesuo pasakojo,
jog ypatingąjį kvietimą patyrė rekolekcijų metu. Besidalydamos misionieriška patirtimi seselės pažymėjo, jog Lietuva
katalikiškas kraštas.
Vėliau ėmėme domėtis, ką jos veikia dienomis. O jų veiklos sritis gana plati: vargšų
maitinimas, ligonių priėmimas, nakvynės namai, lankymasis skurdžiai gyvenančiose
šeimose, vaikų katechizavimas, išvykos, renginių organizavimas. Namų vyresnioji
parodė keletą segtuvų, kurių lapuose mirga akimirkos iš švenčių ir kelionės. Rūpestis
artimu joms nėra tik žodžiai. Klusnios seserys tęsia savo kongregacijos įkūrėjos
pradėtą misiją, kurią skyrė pats Jėzus: ,,Dukrele mano, eik, eik ir nešk mane į vargšų
landynes“. Nenuilsdamos, jos daro tai, ką privalo daryti.
Po oficialios dalies ( jei ją galima taip pavadinti) buvome pavaišinti kava. Toliau
galėjome kalbėtis, dalytis mintimis. Prieš iškeliaujant, seserys padovanojo mums
medalikėlių, knygelių bei paveikslėlių.
Atsisveikinę su vyresniąja gavome progą žvilgtelti į dalį jų veiklos: s. Etienne parodė
mums patalpas, kuriose slaugomi ligoniai, kur ir ką veikia vaikai, ateinantys pas jas
pabūti. Vienuolė smulkiai nupasakojo, kaip mažyliai yra mokomi apie tikėjimą, supažindinami su liturginiais laikais, indais, drabužiais.
Pasibaigus ,,ekskursijai“ išvykome į seminariją.
Visada troškau ir tebetrokštu išvykti misijoms į kitas šalis. Afrika, Indija,
Kinija – visose turbūt rasčiau, ką veikti. Kita vertus, Motinos Teresės seserys atvyko čia. Ir atvyko ne šiaip sau. Ne sykį
girdėjau, jog Lietuva taip pat - misijų kraštas. Regis, jos tą patvirtina. Juk nesėdi sudėjusios rankų. Be darbo. Taigi, ar
netapsiu savo krašto misionierius? Tą žino tik Dievas.

mybės iš Dievo.
P.S. Norintys pagelbėti seserims rūpintis sunkiai gyvenančiais žmonėmis, Kl. Justinas Visickas
kviečiame tą daryti pirmadieniais, trečiadieniais bei penktadieniais. Tel. (85) - 2151840
I kursas

