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01.10 Seminaristai sugrįžo po kalėdinių atostogų tęsti studijų. 
01.11-01.16 Seminarijoje vyko tradicinė pastoracinė savaitė. Dvasinio paly-

dėjimo rekolekcijas vedė seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas, ses. Ber-
nadeta Mališkaitė SJE, ses. Linda Emanuella Ceple SJE. 

01.12 Vakare seminaristai dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtuose rengi-
niuose prie Seimo rūmų bei Šv. Jonų bažnyčioje. 

01.13 Seminarijos bendruomenė meldėsi šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 
bazilikoje, skirtose Laisvės gynėjų dienai paminėti, kurias aukojo vys. A. Po-
niškaitis. 
01.18 Maldų už krikščionių vienybę savaitės proga, seminarijoje koncertavo 

M. K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos dėstytoja Jūratė Kuodytė su šios mokyklos vaikų muzi-
kiniu kolektyvu. 
01.23 Įvyko „priminimų konferencija“, kurioje  buvo pristatyta 2012 metų I pusmečio programa, 
seminarijos dienotvarkė, aptartos gyvenimo seminarijoje taisyklės. 
01.25 Seminarijos bendruomenė dalyvavo ekumeninėse pamaldose Šv. Jonų bažnyčioje. 
01.30 Tapytojo ir skulptoriaus V. Žuko personalinės parodos atidarymas.  
02.01 Seminarijos bendruomenė pasveikino Vilniaus arkivyskupą kardinolą A. J. Bačkį su 75-uoju 
gimimo jubiliejumi.  
02.02 Seminarijos bendruomenė šventė Grabnyčias. 
02.06-10 Seminaristai lankėsi Vilniaus miesto mokyklose. Ten liudijo savo pašaukimą į kunigystę. 
02.14 Apsilankėme Bažnytinio meno muziejuje eksponuojamoje parodoje „Vilniaus sakralinė auk-
sakalystė“. 
02.17-19 Seminarijoje vyko pašaukimo rekolekcijos, kuriose dalyvavo 16 jaunuolių. 

02.21 Užgavėnių šventė bei III kurso mediumas, kuriuos parengė IV kurso klierikai. 

02.22 Gavėnia seminarijoje prasidėjo susikaupimo diena, kurią vedė kun. Algimantas Gudaitis SJ. 
02.26 I gavėnios sekmadienio iškilmingos vakarinės brevijoriaus maldos metu savo tarnystės patirti-
mi dalijosi kun. E. Rinkevičius, Panevėžio vyskupijos egzorcistas. 
02.27 Seminarijoje apsilankė Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, kuris aukojo šv. Mišias 
ir dalinosi mintimis iš Vatikane vykusio kardinolų susitikimo su popiežiumi Benediktu XVI. 
02.28 Dvasinės konferencijos metu kun. dr. R. Gudelis kalbėjo apie susitaikinimą po socialinių 
konfliktų. 

03.04 II gavėnios sekmadienio iškilmingos vakarinės brevijoriaus maldos metu savo įžvalgas apie 
jaunimo pastoraciją pateikė kun. M. Kučinskas. 

03.06 Seminarijoje lankėsi ir dvasinės konferencijos metu kalbėjo apie Bažnyčią dabartiniame pa-
saulyje Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. 

03.08 Seminarijoje lankėsi LSMA studentai, kurie apžiūrėjo seminariją, sužaidė draugiškas krepši-
nio rungtynes su seminarijos komanda bei dalyvavo Šv. Mišiose ir vakaro agapėje. 
03.11 Seminarijoje lankėsi Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, Europarlamentaras A. 
Saudargas. 
03.17 Seminarijoje šventėme šv. Juozapo iškilmę bei tėvų dieną. Meninę programą ruošė V kurso 
klierikai. Šv. Mišias aukojo kardinolas A. J. Bačkis. 
03.19 Seminarijos bendruomenė minėjo Šv. Juozapo iškilmę Pilaitės parapijoje, dalyvavo šv. Mišio-
se ir agapėje. 
03.20-24 I-V kurso seminaristai kasmetines gavėnios rekolekcijas atliko Kryžių kalno vienuolyne 
bei Baltriškių Tiberiados vienuolyno bendruomenėje. 

Kl. Žilvinas T., I . 



  

2012 sausis-vasaris-kovas 30 3 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Aukoju Tau, Viešpatie, Dieve,  
visus savo darbus, vargus, rūpesčius,  
visus nemalonumus, sunkenybes, kryžius.  
Duok, Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios  
dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti.  
Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus  
nuo darbo kaitros ir meilės ugnies  
dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios.  
 

Dieve mano, kaip saldu Tau tarnauti.  
Kas bus Tavo danguje, jei čia, ant žemės,  

tokiomis saldybėmis žmogaus sielą pripildai. 
Širdis tirpsta, alpsta, lūpos žado nebetenka,  

akyse tamsu darosi, rankos kojos tarsi stingsta,  
visą kūną stebėtinos kažin kokiu šventu šiurpuliu vilnys apima,  

o siela, siela Tavyje skendi.  
Kad ne Tavo galybė, regis, numirtum žmogus iš tos meilės, tų saldybių.  

 
Pasitrauk, nuo manęs, Viešpatie, nes aš - nusidėjėlis.  

Viešpatie, nesu vertas, bet tik tark žodį.  
Tu esi tas, kuris pakelia beturtį iš mėšlo.  

Viešpatie, Viešpatie, koks esi Nuostabus. 
 

Pal. Jurgis Matulaitis. Užrašai, Vilnius: „Aidai", 1998  
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 Mieli Teesie skaitytojai! 

 Šis kryžiažodis sudarytas pagal šio Teesie numerio straipsnius. Siūlome jį išspręsti ir suži-

noti ko jums linki Teesie redakcija. 

1. Kuris iš Vilniaus vyskupų XX a. pradž. buvo aktyvus Bažnyčios ir visuomenės teisių gynėjęs? 
2. Kur gimė pal. Jurgis Matulaitis? 
3. Kokie buvo pal. J. Matulaičio paskutiniai testamentiniai žodžiai dvasios vaikams? 
4. Jaunai Unitų Bažnyčiai išgyventi padėjo dvi charizmatinės asmenybės. Jų pavardės? 
5. Kuriame Lietuvos miestelyje yra šv. Juozapato Kuncevičiaus freska?  
6. Ar Lietuvoje yra šv. Juozapato relikvijorius? 
7. Kas įkūrė palaimintojo Jurgio Matulaičio grupelę Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje? 
8. Pal. Jurgio Matulaičio šūkis lotyniškai... 
9. Kokį titulą gavo mūsų seminarijos rektorius? 
10. Miestelis pietų Lenkijoje... 

11. Kun. Julius S. savo straipsnyje rašė: sekuliarusis pasaulis trokšta ir ilgisi .........................?   
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Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime, 
netoli Marijampolės. Buvo jauniausias, aštuntas, vaikas šeimo-
je. Po trejų metų neteko motinos, o dešimtmetis liko visišku 
našlaičiu.  
1879–1886 m. mokėsi Marijampolės mokykloje ir gimnazijoje, 
bet mokslus turėjo nutraukti dėl prasidėjusios kaulų džiovos, 
kurią kentė iki gyvenimo pabaigos.  
1889 m. įstojo į Kelcų gimnaziją, o 1891 m. – į Kelcų kunigų 
seminariją. Šią panaikinus, 1893 m. buvo perkeltas į Varšuvos 
kunigų seminariją ir ją baigė 1895 m. Po to studijavo Peterbur-
go dvasinėje akademijoje, kur gavo aukso medalį ir magistro 
laipsnį.  
1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu. Po me-
tų pradėjo studijas Fribūro universitete, Šveicarijoje. Paūmėju-
sią kaulų džiovą pristabdė atlikta operacija, ir Jurgis Matulaitis 
1902 m. apgynė aukščiausio įvertinimo sulaukusią disertaciją, 
įgydamas teologijos daktaro laipsnį. Profesoriavo Kelcų kunigų 
seminarijoje, o 1905–1907 m. Varšuvoje ėjo gimnazijos kape-
liono pareigas, įsijungė į krikščionišką socialinę veiklą, organi-
zuodamas darbininkus, steigdamas vaikų prieglaudas, padėda-
mas vargšams, nepaisant tautybės ir religijos skirtumų.  
1907–1911 m. dėstė sociologiją Peterburgo dvasinėje akademi-
joje.  

1909 m. slapta įstojo į caro valdžios pasmerktą sunaikinti marijonų vienuoliją, prie naujų laikų reikalavimų 
priderino jos įstatus, kuriuos 1910 m. patvirtino Šventasis Sostas. 1911 m. mirus paskutiniam marijonų gene-
rolui kun. Vincentui Senkui, tapo atnaujintos vienuolijos generolu. Fribūre įkūrė slaptą marijonų noviciatą ir 
1911–1914 m. jam vadovavo.  
1914–1918 m. gyveno Varšuvoje. Įkūrė berniukų auklėjimo namus, o taip pat vienuolyną Bielianuose. 1918 
m. atgaivino marijonų centrą Marijampolėje ir įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdie-
nių seserų kongregaciją.  
1918 m. gruodžio 1 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją. Daug iškentėjo dėl šio 
krašto gyventojų tautinių ir politinių ginčų, bet liko ištikimas nuostatai blogį nugalėti gerumu, tarnauti Kristui 
ir Bažnyčiai. 1924 m. įsteigė Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregaciją.  
1925 m. atsisakė Vilniaus arkivyskupo pareigų ir popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas arkivyskupu bei Lietuvos 
Apaštališkuoju Vizitatoriumi. 1926 m. dalyvavo Čikagos Eucharistiniame Kongrese JAV, aplankė lietuvių pa-
rapijas šioje šalyje.  
Nemažai prisidėjo gerinant Lietuvos santykius su Šventuoju Sostu, daug nuveikė steigiant bažnytinę Lietuvos 
provinciją ir parengiant konkordatą.  
Mirė Kaune 1927 m. sausio 27 d. Jo paskutiniai, testamentiniai žodžiai savo dvasios vaikams buvo 
„Rikiuokitės, pasišvęskite! Rikiuokitės ir aukokitės!“ Popiežius Pijus XI Jurgį Matulaitį ne kartą yra 
pavadinęs „Dievo vyru, tikrai šventu žmogumi“.  
1934 m. arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūnas iškilmingai perkeltas iš Kauno katedros kriptos į Marijampolės 
šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kurioje specialiai įrengtas kapas Jėzaus Širdies koplyčioje.  

1953 m. pradėta beatifikacijos byla, o 1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Ma-
tulaitį paskelbė palaimintuoju.  

Parengė: kl. Daniel Narkun 
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Lekt. Joana Pribušauskaitė 
 
 
 
 
 

 

Kaip kirčiuoti žodžius 
   medžiaga, klausimai?  

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (jį atsiversti nesun-
ku ir internete www.lkz.lt) prie šių žodžių parašyti skaičiu-
kai: medžiaga (1), klausimas (1). Ir turiu didelę – gal ir 
menkai pagrįstą – viltį, kad suprantate, jog tie skaičiukai 
nurodo pirmąją ir antrąją kirčiuotes. Trumpai jas primin-
siu.  

Kaip žinote, yra keturi lietuvių kalbos vardažodžių 
(t. y. daiktų, ypatybių, skaičių pavadinimų) kirčiavimo 
tipai, vadinami kirčiuotėmis. Jos nustatomos pagal varda-
žodžio daugiskaitos kilmininko (ar naudininko) ir galinin-
ko linksnių kirčiavimą.  

Pirmoji kirčiuotė – visiškai visų linksnių kirčiuoja-
mas tas pats skiemuo, pavyzdžiui: saulėta liepa (saulėtų 

liepų, saulėtoms liepoms, saulėtas liepas), nematyta moteris 

(nematytų moterų, nematytoms moterims, nematytas mote-

ris), vienintelis brolis (vienintelių brolių, vieninteliems bro-
liams, vienintelius brolius), raudona bažnyčia (raudonų baž-

nyčių, raudonoms bažnyčioms, raudonas bažnyčias), links-

miausias klierikas (linksmiausių klierikų, linksmiausiems 

klierikams, linksmiausius klierikus), išmintingas rektorius 
(išmintingų rektorių, išmintingiems rektoriams, išmintingus 

rektorius) 

Taigi minėtų žodžių kirtis nešokinėja: medžiaga, me-

džiagos, medžiagų... klausimų, klausimais ir t. t.  
Antroji kirčiuotė – dažniausiai kirčiuojama šaknis, 

bet jei galūnė trumpa, pagal priešpaskutinio skiemens tai-
syklę kirtis nušoka į ją (išskyrus vyriškosios giminės vardi-

ninką): švarutė ranka (švaručių rankų, švarutėms rankoms, 

švarutes rankas), medinis kryžius (medinių kryžių, medi-

niams kryžiams, medinius kryžius), pirmutinis kardinolas 

(pirmutinių kardinolų, pirmutiniams kardinolams, pirmuti-

nius kardinolus), akmeninė koplyčia (akmeninių koplyčių, 

akmeninėms koplyčioms, akmenines koplyčias). 
Trečioji kirčiuotė – dažniausiai kirčiuojama galūnė, 

bet kai kuriais atvejais kirtis nušoka į šaknį (neveikia prieš-

paskutinio skiemens taisyklė): ištikima žmona (ištikimų 

žmonų, ištikimoms žmonoms, ištikimas žmonas, su ištikima 
žmona), mylimas tėvas (mylimų tėvų, mylimiems tėvams, 

mylimus tėvus, su mylimu tėvu), baltas patalas (baltų pata-

lų, baltiems patalams, baltus patalus), taip pat ir papuoša-

lus, patiekalus ir pan. 
Ketvirtoji kirčiuotė – taip pat dažniausiai linksnių 

kirčiuojama galūnė, veikia ir priešpaskutinio skiemens tai-
syklė: trumpa eilė (trumpų eilių, trumpoms eilėms, trumpas 

eiles), monumentalus namas (monumentalių namų, monu-

mentaliems namams, monumentalius namus). 
Norintiems išsamiau pasidomėti kirčiavimu siūlau 

atsiversti interneto puslapį http://mkp.emokykla.lt/
kalboskultura/lt/teorija/kirciavimas. O jei reikia sukir-
čiuoti tekstą, galite pasinaudoti kirčiuokle, jos adresas: 
http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1. Tik pa-
tariu aklai ja nepasikliauti – juk kompiuteris niekada ne-
bus protingesnis už žmogų. Ir nesidrovėkite pasitikslinti 
net ir labai žinomų žodžių kirčiavimo, jei tik kyla abejo-
nių! 
 

Kaip kirčiuoti – tyrimas ar tyrimas? 
 

 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas teikia tik vieną 

kirčiavimo variantą tyrimas (2) ir nurodoma, kad tai veiks-
mo pavadinimas, padaromas iš bendraties tirti. Tačiau tur-

būt dažniau girdime kirčiuojant tyrimas. Kas klysta – žo-
dynas ar žmonės? Pažiūrėkim panašius atvejus. Žinome 

žodžius gėrimas (kas geriama, gėralas) ir gėrimas (iš gerti – 
veiksmo pavadinimas), klausimas (kreipimasis, į kurį rei-

kia atsakyti) ir klausimas (iš klausti proceso pavadinimas). 
Matome, kad taip pat rašomi žodžiai turi skirtingas reikš-
mes, kurias sakytinėje kalboje skirtingai kirčiuojame. 
 Greičiausiai tas pats vyksta ir aptariamuoju atveju 
– išsiskiria žodžio reikšmės. Šią tendenciją galima įžiūrėti 

didžiojo Lietuvių kalbos žodyno pateiktuose duomenyse 
(žr. www.lkz.lt). Panašu, kad greitai ir dabartinės kalbos 
žodynuose bus rašoma, kad tyrimas yra proceso pavadini-

mas, o tyrimas – konkreti analizė, tiriamojo darbo rezulta-
tas.  

http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/sventoves/
http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/sventoves/mbazilika/
http://vilkaviskis.lcn.lt/foto/pal_matul/pal_matul01d.jpg
http://www.lkz.lt/
http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/teorija/kirciavimas
http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/teorija/kirciavimas
http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1
http://www.lkz.lt/
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Ar esate ieškantis menininkas, ar jau apsistojote 
ties viena, kažkokia jums artima meno gija?  
 

Mano tikslas nėra ieškojimas, bet kartais prisitaikau 
prie aplinkos. Tai tiesiog atskirų technologijų pritaikymas. 
Kartais nusibosta tapyti ir norisi koliažus klijuoti. Taip 
kaip su maistu – negi visada barsčius valgysi, norisi ir sil-
kės, ir varškės. Reikia įvairumo. Kartais išmėtydavau pa-
veikslus ar sunaikindavau, nes būdavau nepatenkintas re-
zultatu. Tačiau, jei kokį darbą baigiu ir pasirašau, tai no-
riu, kad jis  išliktų.  
 
Kaip atrasti tinkamą santykį tarp senų, jau rodos 
niekam nereikalingų meno kūrinių ir  naujų, gal ir 
mažiau vertingų, bet blizgių, modernių, žmonėms 
patrauklių daiktų? 

 
Su liūdesiu žiūriu į mūsų kultūrinį ir bažnytinį pa-

veldą. Mūsų bažnyčiose yra per daug prikišta štampuotų 
šventųjų atvaizdų. Blogiausia, kad ši trafaretinė kultūra 
yra taip įaugusi, kad tapo norma. Tačiau štampuotė, mu-
liažas iš esmės nėra evangeliškas. Evangeliška yra tik ran-
kų darbo kūryba ir amatai. Bažnyčioje vertingi tik vien-
kartiniai, originalūs kūriniai, o visa kita yra kaip klaida, 
netiesa, nemąstymas, kultūrinis pataikavimas, ideologinis 
prisitaikymas. Kiekvienas žmogus, o ypač klierikas – būsi-
mas kunigas – turi ugdyti savy šį kultūrinį išprusimą, au-
tentiško meno suvokimą auginti savy, nešti jį į savo ben-
druomenę ir bažnyčią.  
 
Ko palinkėtumėte klierikams?  
 

Jūsų pašaukimas yra labai reikalingas: Lietuvai, Eu-
ropai ir pasauliui. Kunigas yra Dievo bendražygis ir žmo-
gaus palydovas. Ne dievaitis ir net ne vadovas, bet paly-
dovas, labai reikalingas šiandieniniam žmogui. Turite su-
prasti, kad jums duota daug, turėsite papildomą galią ir 

teisę veikti Viešpatie vardu. Kol ruošiatės konsekracijai, 
labai svarbu, kad indas, kurį šiuo metu žiedžiate, būtų 
stiprus, tvirtas ir kartu jaukus, kad Dievo malonė ir Šven-
toji Dvasia rastų jumyse vaisingą lizdą.  

 

Parengė kl. Daniel Narkun ir Valentin Dulko 

Karvės kaukolė ir deganti širdis. 2010. Popierius, mineraliniai 

dažai. 

Kalėdinis kryžius. 2003. Glazūruota keramika. 

Tabernakulis. 1986. Drobė, aliejus. 

 
Šiemet sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju. Ren-

giantis minėti šią iškilią paskelbimo Palaimintuoju sukaktį ir dėkojant Dievui už suteiktas malones 
mūsų kraštui ir Visuotinei Bažnyčiai per arkivyskupą Jurgį Matulaitį, Lietuvos ganytojai paskelbė 
2012 – uosius  Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. 

Per jį giliau pažinti Dievą 
 
 

1918 gruodžio 1-ąją dieną į Vilnių atvyko naujasis vys-
kupas. Tuo metu Katedros varpai neskambėjo, nes jie buvo 
pagrobti vokiečių karių. Tai buvo tarsi ženklas, jog lengva šioje 

daugiatautėje ir daugiakalbėje vyskupijoje nebus. Lenkai, lietu-
viai ir gudai gyveno ne tik vienoje vyskupijoje, bet dažnai net 
ir vienoje parapijoje. XIX a. pabaigoje imta perdėtai pabrėžti 
savo nacionalinį skirtingumą, kurstant nesantaikas. Vilniaus 

vyskupas norėjo visus išlaikyti vienybėje. Ingreso metu ragino 
laikytis krikščioniškos doros dėsnių, kurie draudžia ko nors 
neapkęsti, ar skriausti. Naujasis vyskupas troško mylėti visus 
neišskiriant.  

Vyskupas Jurgis Matulaitis buvo aktyvus Bažnyčios ir 
visuomenės teisių gynėjes. Kiekviena jo veikla buvo persmelk-
ta apaštalavimo, evangelizavimo siekiu. Jo pastangas darbuotis 
Bažnyčioje dar labiau paryškina gebėjimas asmeniškai tarnauti 

kiekvienam žmogui. Meilingą pastabumą mažutėliams liudija 

užrašas iš jo laiškų: Neseniai kreipėsi į mus viena mergaitė einanti 
mokslus ir norinti Dievui tarnauti, kad ją sušelptume šiais metais 
bent 50-čia rublių. Nors mums nelengva tiek pinigų duoti, bet atsi-
minę Evangelijos žodžius Date et dabitur vobis (Duokite ir jums 

bus duota), pasižadėjome ją sušelpti. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio tolerancija, vienybė ir 

ryžtas visiems tarnauti neabejotinai kyla iš krikščioniškos žmo-
gaus sampratos, jo dvasinės vienybės Kristuje. Ši vienybė visus 
įtikėjusius suburia į vieną Bažnyčią. Visas jo gyvenimas per-
smelktas šventumo siekio, paliudytas sielos paprastumu mo-

kant žmones pasirinkti tiesą, nuolankiai tarnauti Dievui ir pasi-
aukojančiai atlikti pareigas artimui. Kalbėti dabarties žmogui, o 
ypač jaunimui, apie šventumą, kuris neatskiriamas nuo tarnys-
tės, pasiaukojimo, klusnumo, iš esmės reiškia monologą,  kurio 

nieks neišgirs. Šventumas nukrikščionėjusiose pasaulėžiūrose 
pristatomas iškreiptai arba tik dalinai kaip patogumo, etiškumo 
sistema, kuriama žmogaus ar visuomenės, kurioje Dievą galimą 
priimti ar atmesti pagal poreikius. Toks madingai kuriantis save 

ir net savo lytį žmogus atmeta Dievo Kūrėjo jam tekusį asme-
ninį pašaukimą į šventumą. Siektinas tokio žmogaus idealas, 
kuriame viskas sėkmingai ir įspūdingai susiklosto. Vietoj Kris-
taus paskelbto kelio, tiesos ir gyvenimo kartu su Dievu, bet 

kokiomis priemonėmis stengiamasi ir padaryti įspūdį, iškilti 
virš kitų.  

Einama į aklagatvius, iš kurių dažnai nelieka jėgų su-

grįžti, kuriuose nesimato ir ištikimo žmogaus, galinčio padėti ir 
suteikti vilties. Kaip žiauriai turėtų skęstančio laivo keleiviams 

skambėti pasiūlymas gyvenimą pradėti iš naujo. Šiandien šiuos 

žodžius mėgstama kartoti tiems, kurie, nuvertinę šeimos gyve-
nimą, metasi prie naujų eksperimentų su naujais partneriais.  
Pal. Jurgis Matulaitis, priėmęs savąjį pašaukimą kaip įpareigo-
jančią užduotį, klusniai atsidavė Dievui visu savo gyvenimu. 

Toks pašaukimo suvokimas gali kilti tik iš tikėjimo, kuris pasi-
žymi klusnumu Dievui.  

Jis pašaukimą priėmė ne kaip atsitiktinį norą ar laikiną 
pasirinkimą, bet kaip iš Dievo atitekusią viso gyvenimo užduo-

tį. Tokia užduotis nuskamba įsakmiame Kristaus kvietime: Sek 

mane! Nors tai kartu ir jaunatviška užduotis ji reikalauja bran-
dumo neatšaukiamiems sprendimams, kuriems ragina ir popie-

žius, o būtent: nedelsiant apsispręsti, pilnai pasiaukoti ir  ištiki-
mai vykdyti savąją tarnystę. Galime kalbėti apie vienokias ar 
kitokias pareigas, tačiau su klusnumu priimdami Dievo teikia-
mus darbus ir juos nuolankiai ir kantriai dirbdami bręstame 

tikram Kristaus sekimui, su Kuriuo eidami ir link Kurio vesda-
mi, patys šventėjame ir kitus vedame į šventumą.  

Pal. Jurgis Matulaitis, tikras Bažnyčios mylėtojas – jos 
atnaujintojas yra vienas iš klojusiųjų pamatus II-jam Vatikano 

Susirinkimui. Vienas tų, kurie šiandienos pastoracijai pateikia 
madingų, naudingų pamokymų bei metodų. Jo meilę Bažnyčiai 
ir didėlį indelį jos labui įvertino pop. Jonas Paulius II, pavadi-
nęs jį viena iš iškiliausių Lietuvos Bažnyčios asmenybių.  

Ateinančiais metais, pasirengę giliau apmąstyti pal. Jur-
gio Matulaičio švento gyvenimo pavyzdį, gauname progą mo-
kytis iš jo išminties, šventumo ir dėkingumo Dievui, pamal-
džiai ir darbščiai sekti jo paskelbimo šventuoju kelionę į alto-

riaus garbę ir stengtis patiems šventėjant rūpintis, kad šio žmo-
gaus pelnytos malonės bei pavyzdys dar plačiau tarnautų sielų 
pašventinimui, visuomenės gėriui ir darnai. Pop. Benediktas 
XVI – asis savo katechėzėje apie šventumą kaip svarbiausią 

krikščionio siekinį tarsi apibendrina pal. Jurgio Matulaičio 

duotą gyvenimo pavyzdį. Jis sako: Gyvenimo tikrąjį paprastumą 
ir didingumą sudaro susitikimas su Prisikėlusiuoju sekmadienį, 
palaikomas ryšys su Dievu dienos pradžioje ir pabaigoje, priimant 
sprendimus bei vadovaujant Dievo mums suteiktais kelrodžiais, 

kurie yra meilės formos. 

Turime atverti savo gyvenimą perkeičiančios Šventosios 

Dvasios veikimui. Pal. Jurgio Matulaičio mums duotas pavyz-
dys kviečia per jį giliau pažinti Dievą, Bažnyčią ir asmeninę 
šventumo užduotį, stiprintis maldoje ir su palaimintojo užtari-
mu šventėti patiems, kad pašventintume kitus.  

 
 

 
Iš kun. Kęstučio Briliaus  

skaitytos paskaitos Vilniaus Arkikatedroje  
2011-12-08 
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Nuotraukų albumą bevartant... 
 

Sėdžiu prie apdulkėjusio kompiuterio, tarp keturių 
sienų – Seminarijoje. Žvelgdamas į nuotraukas, prisime-
nu, kaip neseniai dar buvau Zakopanėje (Pietų Lenkija). 
Laikas tarytum grįžta atgal: sniegas, kalnai, papėdėje ro-
ges traukiantys žirgai, aidi besišnekučiuojančių žmonių 
balsai, švelnaus vėjelio šlamėjimas. Ir aš šiame nuosta-
baus grožio paveiksle bekopiantis į viršukalnę.    

Prisimenu pirmąją dieną. Viskas vyksta, tarytum 
dabar: nuo sniego valau automobilį, netrukus keliausiu į 
kalnus slidinėti. Šis kartas man bus pirmas, todėl esu nu-
siteikęs išmokti slidinėti, o blogiausiu atveju – bent jau 
pastovėti ant slidžių.  

Netrukus priartėjau prie kalno papėdės. Aplinkui 
kalnai, žmonės, o priešais mane – medinis namukas. Bū-
tent į jį man ir reikia užsukti. Ko gi? Ogi išsinuomoti 
slidžių ir kitokios slidininko amunicijos. Toks ten slidi-
ninkas iš manęs, bet... Netrukus jau esu pasiruošęs slidi-
nėti. Apsiavęs slides einu kelio pakraščiu, vis aukščiau – į 
kalną. Paėjęs kokį porą metrų nusprendžiau leistis, bet 
spėkit kas įvyko... Ogi švelnus susidūrimas su žeme. Jau-
čiu, kad ne ant slidžių, bet ant nugaros čiuožiu į apačią. 
Pajautęs lygumą atsikėliau ir vėl mažais žingsniais kopiau 

į kalną. Paklausite: ko? O gi vedinas troškimo nusileist 
„ant slidžių“. Tačiau ir vėl nesėkmingai, o paskui – ir 
vėl, ir vėl... Nežinau iš kur, bet jutau didelį norą išmokti 

slidinėti. Po kelių nesėkmingų bandymų man pavyko  
išlaikyti pusiausvyrą. Netgi porą metrų nusileidau. Šalia 
slidinėjimo trasos driekiasi lynas prie kurio įmontuoti 
laikikliai. Visa eilė jau įgudusių slidininkų jo traukiami į 
kalną. Įgijęs šiek tiek patirties, leidausi aukščiau į kalną ir 
aš. Po gerų penkių minučių pasiekiau kalno viršūnę. Nuo 
kalno buvo matyti įspūdingas kraštovaizdis, tačiau nega-
lėjau tik stebėtis prieš mane atsivėrusiu grožiu, turėjau 
leistis į apačią. Neslėpsiu, tai nebuvo geriausias nusileidi-
mas: kelis kartus čiuožiau dešiniuoju savo šonu. Nusilei-
dau prie jau minėto medinio namuko...  

Pirmasis foto albumas baigėsi, tad nejučia kompiu-
terio pele spusteliu ties antruoju nuotraukų aplanku. Ja-
me pasitinka nuostabus žiemiškas rytas, šilti pusryčiai, 
saulės apšviestos spindinčios kalnų viršūnės, kviečiančios 
vėl jose apsilankyti.  

Dvidešimt kilometrų nuo Zakopanės, palikęs auto-

mobilį, pėsčiomis leidausi snieguotu keliu link Jūros 

Akies (Morskie Oko). Ši viršukalnė turistų yra mėgsta-
miausia, nes į ją kopiama plačiu asfaltuotu keliu, patogu 

 

Šios parodos pavadinimas – religiniai  motyvai. Jūsų 
darbuose nemaža kančios simbolių. Apie ją šiandie-
ninis žmogus nemėgsta kalbėti. Kodėl stengiatės 
prabilti apie tai, kas šiandien nėra priimtina, kas 

neskanu?   
 

Jei kalbame apie Kristaus kančią ir jei esame sveiko 
proto, tai neįmanoma, kad jo kančia būtų saldi. Kančios 
saldumas verstų abejoti jos tikrumu. Tikroji kančia neat-
siejama nuo prakaito smarvės, tikrų smūgių ir tikrų žaiz-
dų, tikro dantų griežimo iš skausmo, o tai labai žmogiška. 
Jis Dievas, bet jam kala vinis per kaulus, nervus, venas, ir 
manyti, kad jis nejaučia skausmo, yra klaidinga. Nes jis 

visavertis žmogus! Man dieviška kančia nepriimtina. Kan-
čia yra žmogiška, partizaniška, o Prisikėlimas yra 
dieviškas. 

Ir savo tapyboje sąmoningai nenoriu dailinti, nusal-
dinti. Rupumas religijos žodynui yra daug tinkamesnis 

žodis nei saldumas. Tėve mūsų maldoje prašome: kasdienės 

duonos duok mums šiandien. Skaniausia ir sveikiausia duo-
na yra ne pasaldinta, plikyta, o juoda, rupi. Toks ir tikrasis 
gyvenimo skonis – ne pudruoti pyragaičiai. Grūdėtumas 
savo esme yra artimas žemei, todėl ir žmogui. Grūdo pa-
lyginimas yra būdingas ir Kristaus palyginimams... 
  
Ar galėtumėte apibūdinti kokį vieną iš parodos 
eksponatų?  
 

Pavyzdžiui, keraminis pano iš 2010 m. kolekcijos. 
Jame panaudojau savo močiutės bajoraitės Onos Liau-
danskaitės Aušros Vartų Marijos medalioną. Močiutė jau  

 
seniai mirusi, o medalionas meniniu požiūriu niekuo neiš-
siskiriantis – nei įdomesnis, nei prastesnis. Nuo jo šamoti-
niame molyje atspaudžiau negatyvą, išdžiovinau, išdegiau, 
glazūravau, vėl išdegiau. Jį įkomponavau paveiksle su vai-
kišku žirgeliu ir šešiais votais, kuriuos padariau tokiu pa-
čiu negatyvo–pozityvo principu. Tas žirgelis yra lyg Vytis 
be raitelio, o tos žemaitiškos votinės kaukės yra rūsčios, 
artimos Eladai, gal net keltų ar majų kultūroms. Nors vo-
tinių veidų išraiška rūsti, bet jų intencija – padėka. Šitie 
dalykai mane veikia, juose matau tikrumą ir prasmę. Savo 
darbuose noriu šiuos dalykus panaudoti. Matykime gyve-
nimą visą, visokį, išnaudokime jį kūrybingai. Įprasminki-
me jį nauja kalba, atnaujinkime žemės veidą.  
 
Kokia jūsų svajonė? O gal ji jau išsipildė? 
 

Maždaug 1988 m. pranciškonas Leonardas Andrie-
kus iš Niujorko lankėsi mūsų namuose. Vakarienės metu 
pasidalinau savo svajone nuvažiuoti į pagrindinius Italijos 
miestus. Ne šiaip sau atostogų, bet aplankyti pagrindinius 
muziejus, bažnyčias, didžiųjų šventųjų relikvijas, malonė-
mis pagarsėjusius paveikslus. Tėvas Leonardas sako: 

„Važiuok, apmokėsime“.  
Tai buvo nuostabus mėnesis. Apie savaitę praleidau 

vien tik Romos katakombose. Mane pritrenkė tas pirmųjų 
krikščionių tapybos rupumas... Ant nenucackinto sienos 
grunto plačiu teptuku drąsiai nutapytos įvairios figūros, 
paukščiai, gėlės, ornamentai. Bet tai sukrėtė. Juk tai pir-
mieji  amžiai, persekiojimai, visi ką tik priėmė krikštą, o 
po to ėjo į kankinystę. Tie menininkai – nauji krikščio-
nys, dar neseniai buvo pagonys, mokęsi meno pagoniško-
se mokyklose. Ir staiga jie pasikrikštijo ir tam pačiam pa-
goniškam potėpiui suteikė krikščionišką prasmę. Ir čia 
nėra jokio stebuklo – tai yra natūrali seka. Kai pats esi 
perėjęs šitą transformaciją iš pagonybės į krikščionybę, 
tuomet pastebi, kad ir menas nėra statiškas, jog ir jis evo-
liucionuoja, kinta ženklai, simboliai. Tai ilgas procesas, 
nes kartais žmogus gali pasikeisti greičiau, nei kūrybinė 
išraiška. Nes svarbu, kad kūryba būtų natūrali, kad nebūtų 
pritempta, išgalvota, kad neatsiskirtų nuo gyvenimo. 

Keraminis pano iš 2010 m. kolekcijos 
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Seminarijos svečias – dailininkas  
Vaidotas Žukas 

 
 
 
Papasakokite apie save... 
 

...esu šeimos tėvas. Šventa-
dieniais sėdame prie stalo dvylika 
apaštalų: žmona Auksė, šeši vai-
kai (trys dukros ir trys sūnūs), 
žentas, trys anūkai ir aš. Ir dar du 
dideli šunys. Aišku, jei visi būna-
me Vilniuje ir Lietuvoje, nes dabar pusė vaikų mokosi ir 
dirba čia, kita pusė – užsienyje.   
Kalbant apie tikėjimo kelionę, turiu pastebėti, jog neturė-
jau religinės vaikystės bei jaunystės. Į šią kelionę leidausi 
kartu su žmona, kuomet brežneviniais laikais apsisprendė-
me tuoktis. Iš pat pradžių sutarėme kurti gausią šeimą. 
Toks apsisprendimas nebuvo lengvas, it katinėlių glosty-
mas – šiuo keliu einant teko ir krumplių, ir kelius apsi-
daužyti. Bet tai darėme sąmoningai.  
 
 

Kaip atradote savo gyvenime Dievą? 
  

Iš tėvų mes gavome kultūrinį pagrindą, bet negavo-
me katekizmo. Nors dabar galvoju, kad būčiau protestavęs 
prieš tradicinį K. Paltaroko katekizmą, nes jis normaliam 
žmogui buvo per primityvus. Todėl reikėjo eiti pačiam. 
Pradžioje Šventąjį Raštą skaičiau kaip literatūrinį kūrinį, 
kaip kokį V. Šekspyrą ar M. Prustą. Laimė, kad sovietme-
čiu turėjau nuostabius dvasinius mokytojus – prof. Juozą 
Keliuotį ir mąstytoją Justiną Mikutį. Tuomet daug skai-
čiau egzistencialistų kūrybos – poetų, dramaturgų ir filo-
sofų, ypač S. Kierkegaardą. 

Kūrybinis augimas sutapo su žmogiškuoju brendi-
mu. Tai buvo karštas, aistringas ėjimas. Bet galutinai 

krikščioniškai – maždaug apie 1982 m. – nepasakyčiau, 
kad tapo gyventi lengviau. Aplinka buvo nepalanki mūsų 
praktikavimui. Sovietmečiu tai nebuvo ir labai atsargu. 
Bet mes nepaisėme jokio atsargumo. Meldėmės ir vieni 
už kitus, ir už tėvus, kitus artimuosius.  

Sovietmečiu draugavome su kultūriniais disidentais, 
mėgau ir tebemėgstu pasipriešinimo dvasią. Mūsų kaimy-
nė buvo Aurelija Rabačiauskaitė, kartu su kitomis trimis 
garsiomis filologėmis pašalinta iš universiteto dėl priešta-
ravimo sovietinei ideologijai. Ji vis parūpindavo Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, B. Kviklį, „Metmenis“. Jutau neprisi-
taikiusios ir nesusitaikiusios su ideologija Bažnyčios pulsą.  

Kita vertus, mane žeidė tam tikras Bažnyčios fami-
liarumas. Esu meno žmogus – ir skaitantis, ir klausantis 
muzikos, ir šiek tiek išmanantis apie meną. Kai nueini į 
šv. Mišias ir pamatai, kad blogai gieda choras, ant sienų 
kaba tapytos chaltūrėlės, o kunigas išsidabinęs lyg blizgan-
čia folija ir neaišku kokius vėjus ten kalba – tokie dalykai 
žeidė ir tebežeidžia iki šiol. Tik dabar gal kantrumo yra 
daugiau. Ir gali pasirinkti sau artimą bažnyčią ir kunigą.  

Atgimimo laikais vykau į Paryžių, lankiausi pas arki-
vyskupą Jean–Marie Lustiger. Jo asmeninėje koplyčioje 
nebuvo nei vieno atsitiktinio daikto. Viskas – kuklu, be 
jokio aukso, tačiau modernu, originalu, skoninga. Ir ne-
trafaretiška. Mums reikėjo išsiugdyti papildomą kantrumą 
ir suvokt, kad Mišios savaime yra vertybė, nepaisant kuni-
go vertumo ar nevertumo. Bet kai imi mąstyti apie Mišių 
kokybę, atsiranda reiklumas smulkmenoms. Mišios yra 
struktūruotos ne tik pagal slėpiningus, bet ir pagal kultū-
ros dėsnius. O kūryba yra chaoso valdymas. Mišias galima 
pavadinti labiausiai kondensuota ir pagal aiškius kompozi-
cijos principus suskirstyta valanda. Tai šventa kompozici-
ja: nuo prologo – pasisveikinimo, per žodžio, aukos litur-
giją, per išaugusią kulminaciją – pakylėjimą, iki Komuni-
jos ir epilogo – palaiminimo ir žmonių išsiuntimo į gyve-
nimo karą – su visais jo džiaugsmais, vargais, nuodėmė-
mis ir nušvitimais...  Angelas. 2007. Keraminio pano fragmentas. 

Genezė. 2002.  Glazūruota keramika, fragmentas. 

garbaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su mažais vaikais, 
kalniečiai norinčius žirgais pakinkytais vežimais 
„nugabena“ iki pat kalnų užeigos. Visgi didysis traukos 
faktorius yra ne asfaltuotas kelias, bet nuostabus kalnų 
kraštovaizdis.  

Į šį kalną kopiau ne pirmą kartą, tačiau niekuomet  
nebuvau kopęs žiemą, tad manau, kad toks jis mano at-
mintyje išliks dar ilgai. Žvelgdamas į tos dienos nuotrau-
kas, jaučiuosi tartum būčiau pasakų šalyje: švelniai sninga, 
iš tolo girdisi arklių artėjimas, kaimiškos ir kalninės ramy-

bės dvelksmas. 
Įpusėjus kelionės tikslui, sustojau atsikvėpti prie 

užšalusio, bet po ledu sruvenančio šaltinio. Norėtųsi likti 
prie raminančio šaltinėlio, bet reikia eiti toliau. Kuo to-
liau, tuo labiau ryškėjo aukščiausios kalnų viršūnės, vėrėsi 
gražūs kraštovaizdžiai. Nemažai žmonių leidosi žemyn 
besidžiaugdami jau pasiektu tikslu. Tarsi juokaudama, vie-

na mergina sušuko: dar keturios minutės... Eidamas į kalną 
vis labiau jutau nuovargį, tačiau nepaisant jo, norėjau kuo 
greičiau pasiekti užsibrėžtą tikslą. Sutinkami žmonės to-
kiomis akimirkomis teikia atgaivą, pasveikindami ir padrą-

sindami: jau netoli! Iš tiesų – dar geras pusvalandis kelio... 
Pasiekiau kalno viršūnę, belieka ištarti: atlikta, pagaliau.    

Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, viešėdamas 

Zakopanėje, sakė: Visiems yra būdingas vienas tikslas – 
nugalėti gravitaciją ir atitrūkti nuo žemės. O po to – tik gro-
žėjimasis...     

Prie Jūros Akies papietavau, pasigrožėjau įspūdingo-
mis viršūnėmis ir leidausi atgal į Zakopanės miestą. Šiais 

vaizdais užsibaigia antrasis nuotraukų albumas.   
Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Budžiu seminarijos 

„poste“. Hole su klierikais bendrauja rektorius, šie noriai 
dalinasi savo patirtimis bei mintimis. Už lango tamsu, šiek 
tiek pusto. Snaigių gūsiai vėl sugražina į Zakopanės prisi-
minimus. Nejučiomis nusikeliu ten ir jau kvėpuoju grynu 
kalnu oru. Vėl apsupa nuostabūs vaizdai...   

Tad toliau norėčiau pasidalinti dvasiniu šios kelionės 
turtu, kuriuo džiaugiausi visą tą laiką kalnuose.  

Kasdienis mano fizinių bei dvasinių jėgų šaltinis – 

šv. Mišios nepaprasto grožio bažnytėlėje, savo aukštą var-
pinę iškėlusioje virš Zakopanės miestelio. Ši šventovė pa-
statyta pačių kalniečių – kaip padėka Dievui už popiežiaus 
Jono Pauliaus gyvybę, į kurią 1987 m. buvo pasikėsinta.   

Šioje šventovėje, po ilgų ir varginančių žygių į kal-
nus bei po gražių slidinėjimo akimirkų, vakarais skirdavau 
laiko Dievui, o tiksliau – pokalbiui su Juo. Šv. Mišių metu 
laikas tarsi neegzistavo, išgyvenau realų dalyvavimą Jo 
puotoje.  

Kiekvienas žmogus, pakeisdamas aplinką išgyvena 
naujas patirtis. Kiekvieną unikaliai kažkas ypatingai palie-
čia. Taip nutiko ir man. Kalnų apsuptyje, kurių neregiu 
savo kasdienėje aplinkoje, išgyvenau unikalią ir nepakarto-
jamą dvasinę patirtį.  

Būdamas šventovėje suvokiau, kokia visgi trapi yra 
žmogaus prigimtis. Apsupę kalnai primena, jog virš visko 
yra Dievas – kažkas neapsakomai didingo, švento. Kita 
vertus, suvokiau, koks žmogus visgi yra didis, nes jame 
apsigyvena Kristus, pakviestas Eucharistijos metu. Šio di-
dingumo ir kartu trapumo išgyvenimai yra dvasiniai vai-
siai, kuriuos parsivežiau į Vilnių. Dėkoju Dievui, jog galiu 
tuo pasidalinti ir su kitais. Šiomis mintimis ir baigsiu savo 
spalvingą, juokingą ir rimtą foto albumo apžvalgą.  
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Išvyka į palaimintojo  

 Jurgio Matulaičio  

      liturginį minėjimą Marijampolėje 
 

Lietuvos vyskupų konferencija 2012-uosius paskelbė 
palaimintojo Jurgio Matulaičio metais ir kviečia mus įsigi-
linti į šio Dievo tarno gyvenimą, kuris mums yra  pavyzdys 
siekiant šventumo, tarnaujant žmonėms ir išmintingai vyk-
dant Dievo valią. 

Šiais studijų metais IV kurso klierikas Valentinas 
Dulko įkūrė palaimintojo Jurgio Matulaičio grupelę, kurios 
tikslas – geriau pažinti mūsų tautos palaimintąjį. Susitiki-
muose skaitomi jo užrašai, semiamasi šio švento vyro iš-
minties savo pačių kelyje, žengiant Kristaus pėdomis. Ži-
nodami, kad šių metų sausio 27 d. Marijampolės šv. Arkan-
gelo Mykolo bazilikoje vyks iškilmingas palaimintojo Jur-
gio Matulaičio liturginis minėjimas, apsisprendėme būtinai 
nuvykti pasimelsti prie mūsų tautos ganytojo relikvijų ir 
prašyti jo užtarimo. 

Penktadienio rytą, po brevijoriaus maldų, visi grupelės na-
riai (Valentinas Dulko, Tadas Piktelis, Povilas Slaminis, 
Gabrielius Satkauskas) išvykome į Vilkaviškio vyskupiją. 
Kai tik pasirodėme Marijampolėje, skubėjome į šio rengi-
nio registraciją. Iš karto po to, Marijampolės dramos teatre, 
klausėmės vyskupo Juozo Žemaičio MIC sveikinimo ir pra-
dėjome renginį malda. Vėliau sekė iškilminga palaimintojo 
Jurgio Matulaičio draugijos vėliavos įnešimo ceremonija ir 
himnas. Iš tiesų džiaugėmės, jog dalyvavome šioje minėji-
mo dalyje, nes paskui galėjome klausytis Marijonų vienuo-

lijos vicegenerolo kun. Joseph Roesch MIC paskaitos Vince 

malum in bono – Nugalėk blogį gerumu. Kunigas klausyto-
jams siūlė paskaityti prieš 25 metus palaimintojo Jono Pau-
liaus II-ojo sakytą šv. Mišių pamokslą, kuomet jis paskelbė 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Taip pat ragino 
šiais metais kreipti žvilgsnį į Lietuvos krikštą, kad suvoktu-
me ir įvertintume jo reikšmę ir iš to kylančius vaisius. Ma-

rijonų vicegenerolas 
akcentavo, kad pal. Jur-
gio Matulaičio pavyzdys 
kviečia ir mus apmąstyti 
savo gyvenimus: kaip 
mes tarnaujame Bažny-
čiai? ar esame pasirengę, 
kaip palaimintasis, visiš-
kai jai atsiduoti? Galiau-
siai kun. Joseph Roesch 
kupinais vilties žodžiais 
palinkėjo mums, kad 
išlaikytume Kristaus 
ramybę tokiame nera-
miame pasaulyje, kaip 
kad tai darė mūsų palai-
mintasis. 

Po konferencijos, 
kartu su visais tikinčiai-
siais ėjome į baziliką ir meldėmės prie Dievo tarno relikvi-
jų. Prašėme ypatingo užtarimo mūsų Tėvynei ir jos žmo-
nėms. Paskui dalyvavome iškilmingose šv. Mišiose, kurias 
aukojo dauguma Lietuvos vyskupų. Pamokslą sakė minėtas 
Marijonų vicegenerolas, dar kartą akcentavęs anksčiau išsa-
kytas mintis. 

Po šv. Mišių mūsų grupelė pasuko į neseniai duris 
atvėrusį pal. Jurgio Matulaičio muziejų. Ten mus pasitiko 
vienuoles, kurios ir pristatė ekspoziciją. Galėjome pamatyti 
įtvarus, kuriuos palaimintajam teko nešioti, sutaną, taurę 
bei vyskupo žiedą, kitus jo asmenininius daiktus. Sužinojo-
me, kad antrasis Jurgio vardas yra Boleslovas. Turėjome 
galimybę pažiūrėti filmuką, kuriame yra nufilmuotas arki-
vyskupas Jurgis Matulaitis. Gera pažvelgti į jį, kaip jis ben-
drauja, šypsosi. Rodos pabūni šalia to švento vyro. 

Išėję iš muziejaus, važiavome į šalia Marijampolės 
esantį Lūginės kaimą, kur buvo palaimintojo tėviškė. Kai-
mo ten nebėra, bet atvykę apžiūrėjome aukštą koplyčią ir 
dar kartą meldėme Dievo tarno užtarimo. 

Galiausiai po 
ilgos dienos patraukė-
me namo, į seminariją. 
Kupini įspūdžių bei 
pagauti palaimintojo 
Jurgio Matulaičio as-
menybės šventumo, 
diskutavome, tylėjome 
ir mąstėme apie šį pa-
vyzdį, kuris taip pat 
šviečia mūsų pašauki-
mo kelyje. Šis šventas 
mūsų tautos vyras pa-
sėjo tikėjimo grūdą 
mūsų bei daugelio kitų 
žmonių širdyse – pra-
šykime Dievą, kad pa-
laimintajam padedant, 
duotų malonės išau-
ginti reikiamų vaisių. Kad tik mūsų Bažnyčia galėtų augti, 
tarpti bei visa atnaujinti Kristuje... 

 

1642 m. popiežiaus Urbono VIII buvo beatifikuotas 
Polocko arkivyskupas Juozapatas Kuncevičius. Jo kultas 
greitai plito ne tik Graikų apeigų katalikų Bažnyčioje, 
bet ir tarp lotynų apeigų Bažnyčios tikinčiųjų. Dar iki 

palaimintojo Juozapato kanonizacijos 1867 m. (tiksliau, 
iki Unijos likvidavimo) Vilniuje kasmet vykdavo iškil-
mingos procesijos su šventojo relikvijomis, kurias, be 
bazilijonų, turėjo Vilniaus lotynų apeigų katedra, kai 
kurie didikai ir dvasininkai. LDK abiejų apeigų bažny-
čiose ir vienuolynuose buvo galima grožėtis kankinio 
atvaizdais (Joniškio šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, Liš-
kiavos bažnyčioje [šios bažnyčios sienos tapybos kompo-
zicijoje kartu su šv. Kazimieru Juozapatas sudaro LDK 
šventųjų porą]) ir portretais (garsusis Vilniaus jėzuitų 
profesų namų Juozapato portretas).  

1691 m. prie Unitų Bažnyčios prisijungė stačiatikių 
Peremyšlio, 1700 m. Lvovo, 1702 m. Lucko vyskupijos. 
Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje išliko vienintelė 
Baltarusijos (Mogiliavo) stačiatikių vyskupija. 

Po Abiejų Tautų Respublikos padalinimų dauguma 
rusėnų pateko Rusijos 
valdžion. Unitų Bažnyčia 
buvo persekiojama, o 
vėliau jėga likviduota ir 
prijungta prie Rusijos 
stačiatikių Bažnyčios 
(1839 m. Polocko sino-
das). Rusijos imperijoje  
ilgiausiai (iki 1875 m.) 
išsilaikė Kolmo unitų 
vyskupija (1996 m. Len-
kijoje Jonas Paulius II 
beatifikavo 13 Pratulino 
miestelio unitų tikinčių-
jų, kurie 1873 m. sausio 
24 d. caro kareivių buvo 
nužudyti už atsisakymą 
perduoti savo bažnyčią 

stačiatikių kunigui). Beveik visiškai unitiška Rytų Galici-
ja (dabartinė Vakarų Ukraina) 1772 m. atiteko Austrijai. 
Joje Unitų Bažnyčia gavo ne tik naują vardą – Graikų 
apeigų katalikų Bažnyčia – bet ir pradėjo formuotis vie-
nos – ukrainiečių – etninės grupės savitumo kryptimi 
(apie tai plačiau kalbėsime kitame Teesie numeryje). 
 

Baltarusijos graikų apeigų katalikų  
Bažnyčia 

 

1791 m. 39% LDK teritorijos gyventojų sudarė 
graikų apeigų katalikai (reikia turėti galvoje, kad etninė-
se lietuvių žemėse beveik visi katalikai buvo lotynų apei-
gų), tuo tarpu dabartinės 
Baltarusijos teritorijoje 
unitais save laikė net 
75% (kaimo vietovėse – 
daugiau negu 80%) gy-
ventojų. Kaip jau minė-
jome, po Abiejų Tautų 
Respublikos padalinimų 
Unija buvo likviduota. 
Graikų apeigų katalikai 
buvo persekiojami, pri-
verstinai turėjo pereiti į 
stačiatikybę arba pakeitė 
apeigas į lotynų. Tik po 
Pirmojo pasaulinio karo 
Baltarusijoje pavyko 
atkurti 20 pirmųjų para-
pijų, o 1939 m. buvo 
įkurtas net atskiras egzarchatas (mažesnis už vyskupiją 
Rytų katalikų Bažnyčių administracinis teritorinis viene-
tas) kaip Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios da-
lis. Pirmuoju egzarchu buvo paskirtas vyskupas Mykolaj 
Čarneckyj, kuris 2001 m. paskelbtas palaimintuoju. Po 
Antrojo pasaulinio karo sovietų valdžios egzarchatas bu-
vo likviduotas, o Baltarusijos graikų apeigų katalikų pa-
rapijos veikė tik emigracijoje. 1991 m. Baltarusijos grai-
kų apeigų katalikų Bažnyčia atkūrė savo veiklą Baltarusi-
jos teritorijoje. Šiuo metu ši Bažnyčia turi 25 parapijas 

(22 – Baltarusijoje) ir 15 kunigų. De facto Bažnyčiai va-
dovauja apaštalinis vizitatorius arkimandritas Sergej Ga-
jek MIC. 

Šv. Juozapatas Kuncevičius. Lentvario Viešpaties 

Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios sienos tapybos 
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Ikonoje pavaizduoti palaimintieji 

Pratulino kankiniai 

Palaimintasis Mykolaj Čarneckyj su dvasininkais 

Arkimandritas  

Sergej Gajek MIC 


