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   Klierikas Tomaš, I k.  

 

Krikšto emocijos... Visų pirma prieš krikštą buvo nema-

ţai jaudulio, neţinojau kas ir kaip bus, kokie bus uţdavi-
niai, ţaidimai ir t.t. Ţinodamas, kaip 

vyksta krikštas aukštosiose mokyk-

lose, galvojau jog bus ţiauru, dėl to 
mane lydėjo nemaţas jaudulys, ta-

čiau krikštui prasidėjus buvau suţa-

vėtas visų pirma to, kaip buvo pasi-
ruošta, kaip 

buvo suor-

g a n i z u o t i 

ţ a i d i ma i , 
konkursai, 

anekdotai ir t.t. Galiu drąsiai saky-

ti, kad tai nebuvo pasityčiojimas, 
bet krikštas, kuris parodė krikščio-

nišką meilę, rūpestį ir bendruome-

nės palaikymą. Buvo išsaugotas 
mūsų, pirmo kurso klierikų, oru-

mas, nebuvome išjuokti arba paţe-

minti.  

Dėl šio dalyko kaip ţmogus ir 
studentas tikrai esu labai nustebin-

tas. Taip pat mane nustebino II ir 

III kursų atsakingumas ruošiant 
krikštą. Buvo įdėta daug meilės ir 

darbo. Ir visa tai dėl mūsų – I kur-

so. Iš tikrųjų sunku aprašyti savo 

emocijų būseną, trūksta ţodţių. 
Noriu nuoširdţiai padėkoti viso I 

kurso vardu uţ darbą, rūpestį ir 

meilę organizuojant krikštynas. 
Ačiū. 

 

 

      Klierikas Jaroslav, I k.  

 
 Kaip išgyvenau krikšty-

nas? Laukdamas jų, tiesa 

sakant, vengiau net minties, 

kad ta diena kaţkada ateis. 
Laukiau jos su baime, gal 

todėl, kad prisiminiau, kaip 

vyko krikštynos konserva-
torijoje, kurioje mokiausi. Pasirodo, kad seminari-

joje tai vyksta kitaip. Nėra įspūdţio, kad visų aki-

vaizdoje esi išjuoktas, taip pat išlaikomas saikingu-
mas. Tokio scenarijaus tikrai nesitikėjau, o ypač 

taip vadinamo „dţino“, kuris savo juokais visus 

pralinksmino.  

Gerai įsiminė tie du ,,gruzinai”, kurie linksmino 
savo anekdotais ir linksmom istorijom. Turbūt la-

biausiai iš viso įsiminė ,,arbūzo rijimo“ procesas. 

Šios uţduoties vykdymą galėčiau nusakyti ţodţiais: ,,jau 
negali, bet turi jį įveikti...“. Juokingiausia man buvo uţ-

duotis, kurios metu be rankų pagalbos reikėjo sugauti apel-

sinus iš vandens. Tai darydamas pasijutau kaip ţuvis akva-

riume. 
Turbūt niekad nepamiršiu vaidinimo. Tiesa sakant, to-

kio net nesitikėjau. Vaidinimas buvo suorganizuotas tikrai 

aukštam lygyje ir gerai suvaidintas. Visas veiksmas, kuris 
vyko vaidinime leido pamatyti ir prisiminti asmeninius 

išgyvenimus ir išbandymus. Šio vaidinimo niekada nepa-

miršiu ir jeigu būtų galimybė, mielai ţiūrėčiau jį dar kartą. 

Jeigu šiandien kas nors manęs paklaustų: ,,O kaip atro-

do krikštynos seminarijoje?“ tai tikriausiai atsakyčiau: ,,Jo, 
čia tai buvo tikras krikštas...“. Yra toks posakis, kad trečias 

kartas nemeluoja. Šis krikštas buvo trečias mano gyveni-

me. Jo tikrai niekada nepamiršiu. Man labiausiai patiko 
trys dalykai: visų pirma tai nepakartojamas gruziniškas 

dţinas (juo buvo šeštakursis klie-

rikas Stanislovas), kuris prajuoki-

no visus renginio dalyvius ir ţiū-
rovus. Taip pat patiko uţduotis, 

kurios metu reikėjo iš vandens 

ištraukti mandarinus ir kuo grei-

č ia u  s u va l g yt i  p r i n o k u -
si ,,gruzinišką agrastą“, t.y. arbū-

zą. Taip pat likau suţavėtas ir ma-

loniai nustebintas vaidinimo, kurį 
mums paruošė ir suvaidino antro 

ir trečio kursų klierikai. Dar sykį 

pasikartosiu, tas spalio 16-osios 
dienos  renginys buvo tiesiog ne-

pakartojamas. Niekada neuţmir-

šiu tos įspūdingos ceremonijos! 

 Taigi, iš visų mano turėtų 
krikštų, galima drąsiai daryti išva-

dą, kad krikštas seminarijoje buvo 

pats įspūdingiausias ir juokingiau-
siais. 

 Krikštas universitete kartais 

gali būti pernelyg pašiepiančio pobūdţio, perţengiantis 

ţmogaus orumo ribas. Tuo tarpu krikštas seminarijoje yra 
toks, koks ir turėtų būti. Jis neperţengia jokių ţmogiškumo 

ar ţmogaus orumo ribų, yra įspūdingas, linksmas ir labai 

įsimintinas. Norėčiau, kad toks krikštas būtų ir universite-
tuose.  
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Su kokiomis mintimis laukėte įvilktuvių 

šventės? 

 
Danielius. Įvilktuvių šventės labai laukiau. Šiai 

šventei stengiausi kuo geriau pasiruošti dvasiškai. 

Pirmiausiai susitaikiau su Dievu Atgailos sakra-

mente, vėliau turėjau pokalbį su ugdytoju bei rek-
toriumi. Galiausiai buvau susikaupimo dienoje,  

taip pat turėjau dvasinį pokalbį su asmeniniu dva-

sios Tėvu. Taigi įvilktuvių šventės laukimą apvai-
nikavo pasiruošimo ir atsakingumo mintys. Per 

visą šį pasiruošimo laikotarpį vis labiau gilėjo ma-

no ryšys su Dievu, o ypač per ţmones, kuriuos 
man Viešpats leido sutikti pašaukimo kelyje. Iš 

labiausiai įsimintinų laukimo minčių, kurios mane 

lydėjo ir kurios paskatino mane Viešpačiui ištarti 

„Taip“, buvo: „Jėzus įsikūnijo – įkūnyk savo tikė-
jimą“, „Pašaukimas turi pastovumo bei dţiaugsmo 

ir ramybės bruoţą“, „Asmeninė malda...“. Visa tai pava-

dinčiau ,,Jėzaus priešįvilktuvine pedagogika“. Būtent Jis 
per Šventosios Dvasios veikimą pasinaudojo ţmonėmis, 

kad dar labiau priartintų man save patį. 
 

Valentinas. Sunku apibūdinti... tai reikia išgyventi. 
Labai daug pasiruošimo, formalių dalykų, nematomų, ne-

reikšmingų, tačiau vis tiek būtinų: nuo kvietimų rašymo 

iki „padėkos“ suformulavimo. Į ši klausimą sunku viena-
reikšmiškai atsakyti, tačiau tai be abejo yra dţiugus lauki-

mas, pasiruošimas neeiliniam įvykiui ţengiant pašaukimo 

keliu.    

 

Kas jums labiausiai įsiminė iš įvilktuvių šv. Mišių? 

 

Valentinas: Be abejo sutanos pašventinimas ir įteiki-
mas... Taip pat išėjimas iš koplyčios persirengti... Jau 

liturginės repeticijos metu tai išgyvenau, tuo metu dar 

„vaidindamas“. Išeidamas persirengti, mąsčiau, kaip 
giliai simboliškas yra šis ţenklas: ţmogus išeina, persi-

rengia į naują drabuţį ir ateina kaţkoks perkeistas... gal 

ne tik išoriškai. Manau, kad šia tema galima būtų neblo-

gą darbą parašyti. 
   

Danielius. Labiausiai įsiminė įėjimas į bendruomenę su 

kunigišku rūbu. Tuo metu jaučiau neišpasakytai didelį 

dţiaugsmą. Pirmiausiai vidinį širdies dţiaugsmą, labiau 
negu išorinį ir tai susiejau su tos dienos Evangelija, kuri 

pasakoja kaip Mergelė Marija regėjo angelą... Bet taip 

pat man įsiminė ir visos bendruomenės palaikymas, 
kuriai viešai patvirtinau savo pašaukimo pasirinkimą.  
 

 

Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė kiekvienam trečiakursiui yra ypatinga – juk jos metu Dievo 

ir Bažnyčios akivaizdoje jis pirmąkart yra įvelkamas į kunigišką rūbą, kuris ženklina ir patvirtina pasiryžimą 

sekti Kristumi. Šiemet du trečiojo kurso klierikai - Valentinas ir Danielius dar neseniai išgyvenę įvilktuvių 

džiaugsmą, dalinasi savo įspūdžiais ir šios ypatingos šventės patirtimi. 

 

       

    Klierikas  Tadas, I k. 

 

Kaip atrodo krikštynos universitete? 

Vis dar prisimenu 2008 metų rudenį. 

Tuomet mokslo metus pradėjau Kauno 
Technologijos universitete Panevėţio 

institute (KTU PI). Studijavau trans-

porto priemonių inţineriją. Ko reikia 
norint sėkmingai mokytis ir studijuoti universitete? Aišku, 

gero krikšto! Likus keletui dienų iki šios ceremonijos, su 

nekantrumu klausinėjome vyresnių kursų studentų, kaip 

tos apeigos vyksta. Jie mums pripasakojo visokių nesąmo-

nių: kad ten mus išteps „zelionka“; sutvirtins cementu, kad 
turėtume gerus pamatus; išbalins miltais, kad būtume gra-

ţūs; papuoš ţaliais kiaušiniais ir t.t. Tačiau iš tikrųjų nieko 

panašaus nebuvo. Mes apsirengėme plastikiniais lietpal-

čiais, išsidaţėme rankas ir veidus, išsirikiavome vorele, 
susiklijavome lipnia juosta, kad neišsiskirtume ir skanduo-

dami visokias skanduotes bei giedodami krikšto apeigoms 

skirtas giesmes, vaikščiojome po Aukštaitijos sostinę. De-
ja, ką ten mes tiksliai skandavome, neprisimenu. 

 

,,Krikštas, krikštas ir po krikšto...“ – šiais žodžiais galima būtų trumpai apsakyti šias metais įvykusią krikštynų 

šventę, kurios metu į seminarijos bendruomenę buvo priimti trys pirmakursiai. Kaip tai įvyko? Atsakymą į ši 

klausimą atskleis jų pasidalinimas ,,krikšto“ įspūdžiais... 
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Kaip jaučiatės būdami įvilkti į kunigišką rūbą? Kas 

pasikeitė jūsų gyvenime? 

 
Danielius: Savose vėžiose. Prieš įvilktuves, kai matavau 

šį rūbą, jis man buvo paprastas profaniškas rūbas – nieko 

ypatingo, tačiau po įvilktuvių, o ypač po vyskupo pašventi-

nimo, pajutau, jog kaţkas pasikeitė. Jis man jau nėra pa-
prastas, profaniškas rūbas. Supratau, kad tai yra kaţkas 

daugiau. Vis prisimena man vieno kunigo pasakyti ţodţiai: 

„Tai rūbas, kuris primena tau nuopolį...“. Nors kunigiškas 
rūbas ir yra išorinis ţenklas, bet jis kardinaliai perkeitė 

mano vidinius įsitikinimus bei išgyvenimus. Supratau, kad 

nuo kunigiško rūbo uţsidėjimo akimirkos mano gyvenimas 
pasikeitė. Nuo šiol noriu vis geriau ir vis tobuliau pasiruoš-

ti kunigystei – savajam pašaukimui.  
 

Valentinas. Jausmas visiems, kurie įvilkti, yra ţino-

mas... Man dar sunku kalbėti apie tai, nes praėjo nedaug 
laiko, dar tik pratinamės, mokomės apsivilkti sutaną, kad 

kuo maţiau sagų reikėtų uţsegti, atsisėsti, kad jos nesu-

glamţytume... ir visa tai matosi išoriškai, o viduje esam 
pilni įspūdţių po įvilktuvių šventės. Ar kaţkas pasikeitė 

mano gyvenime? Manau, kad įvilktuvės yra geras pašauki-

mo sustiprinimas. Tai neeilinis liudijimas ir dar viena Die-
vo dovana, uţ kurią privalau dėkoti.      

 

Kaip jums sekėsi rinktis įvilktuvių tėvus? Į ką reikia 

atkreipti dėmesį renkantis įvilktuvių tėvą? Ar reikalin-

ga seminarijoje „Įvilktuvių tėvystė“?   

 

Valentinas: Pasirinkimas platus, praktiškai tai sukėlė 
maţiausiai rūpesčio. Be abejo, renkantis buvo keliami tam 

tikri reikalavimai. Renkantis įvilktuvių tėvą nereikia kelti 

jokių asmeninių reikalavimų, o paprašyti maldoje Dievo, 

kad patartų... Jo pasirinkimas neginčijamas. Įvilktuvių tė-

vystė man yra daugiau negu tik padėti apsirengti ir uţsegti 

sutanos sagas. Manau daugelis tai supranta. Tai ţmogus, 

kuris prisimena maldoje ir netikėtai paduoda ranką suklu-
pus...  

 

Danielius: Apie įvilktuvių tėvo pasirinkimą mąsčiau jau 

vasarą. Įvilktuvių tėvą pasirinkau akademinių mokslų metų 
pradţioje. Rinkausi iš dviejų asmenų ir pasirinkau Stanis-

lovą (VI kurso klieriką). Šis sprendimas nebuvo atsitikti-

nis. Rinkdamasis įvilktuvių tėvą visų pirma pavedţiau šį 
reikalą Dievui savo maldose. Mano pasirinkimas buvo ne-

ekspromtinis, bet gerai apmąstytas. Renkantis įvilktuvių 

tėvą pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad šis ţmogus 

tikrai prisiima atsakomybę palaikyti tave pašaukimo kely-
je, ypač per maldą. Šis motyvas yra man pagrindinis: ne 

sutanos sulankstymas ar pagalba įvelkant į kunigiškąjį rū-

bą, bet dvasinis palaikymas, kuriam įvilktuvių tėvas įsipa-
reigoja. Taigi, manau, kad seminarijoje yra reikalinga 

„Įvilktuvių tėvystė“ dėl anksčiau paminėto motyvo.  

 

 

 Artūras: Gimiau 

1984 metais Vilniuje. Lan-

kiau Jeruzalės ir Riešės vi-

durines mokyklas. Pastarąją 
baigiau 2003 metais. Nuo 

vaikystės domiuosi krepši-

niu. Ţaisti ir ţiūrėti krepšinį 
yra mano mėgstamiausias 

uţsiėmimas. Būdamas pa-

auglys, labai domėjausi fi-

losofiniais – egzistenciniais 
klausimais: kas yra ţmo-

gus? Kam mes gyvename? 

Kas sukūrė pasaulį ir t.t. Į 
šiuos klausimus atsakyti galiausiai padėjo religija. Būda-

mas abiturientas pradėjau reguliariai vaikščioti į Baţny-

čią ir švęsti sekmadienius bei skaityti knygas krikščioniš-
komis temomis. Didţiausią įtaką mano pašaukimui ir 

apsisprendimui stoti į kunigų seminariją padarė popie-

ţiaus Jono Pauliaus II asmenybė ir jo gyvenimas. Po šio 

didţio popieţiaus mirties nuolat galvojau apie kunigiškos 
tarnystės kelią. Didelės įtakos pasirinkti studijas semina-

rijoje turėjo ir C.S Levis„o ir G.K. Chesterton„o kūryba ir 

darbai.  Jei maţdaug prieš dešimt metų man kas nors bū-
tų pasakęs, kad studijuosiu kunigų seminarijoje, bučiau 

labai stipriai pasijuokęs ir taip pasakiusį ţmogų tikriau-

siai pavadinčiau kvailiu.  

 
 

 

 Vladimiras: Nuo 

pat maţens augau ir buvau 
ugdomas katalikiškai. Visa 

mano giminė yra dievobaimin-

ga ir tikinti. Kai buvau maţas, 

pas mano senelius neretai sve-
čiuodavosi kunigai. Tėvai, 

auklėti tikinčioje šeimoje per-

davė man krikščioniškas ver-
tybes ir mokė mane maldos ir 

tikėjimo. Mama vesdavo į 

baţnyčią, stengdavosi atsakyti 
į krūvą klausimų, kuriuos užduodavau šv. Mišių metu. 

Tačiau didţiausias brendimas religiniuose dalykuose pra-

sidėjo man būnant keturiolikos metų, kai nuoširdţiu tikė-

jimu pasiţymintis krikštatėvis pasiūlė lankytis baţnyčio-
je nuolatos, kiekvieną sekmadienį. Tuo laikotarpiu buvau 

taip patrakęs, jog tai buvo pirmas ţingsnis protingo susi-

kaupimo link. Iš tiesų, Baţnyčia turėjo didelę įtaką mano 
auklėjime. Nors tuo metu neţinojau šv. Mišių metu atlie-

kamų ţenklų  prasmės, tačiau atradau liturgiją tarytum 

šaltinį: ţinių, maldos ir bendruomenės. Baţnyčia buvo 
Vilniaus Arkikatedra. Prisimenu, labiausiai ţavėjo tai, 

kad pamokslai buvo šiuolaikiški ir tokie artimi, kad juos 

galima panaudoti gyvenime vos tik išėjus iš baţnyčios. 

Tai buvo puikus paruošimas, esu įsitikinęs, siųstas Dievo 
kitam mano gyvenimo etapui. Penkiolikos metų buvau 

pakviestas patarnauti Vilniaus Arkikatedroje. Ten turėjau 

galimybę iš arčiau paţinti Baţnyčią, dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, daţniau ir paprasčiau bendrauti su kunigais, 
kurie savo pavyzdţiu man padėdavo ugdyti save, augti 

dvasiškai. Sulaukęs aštuoniolikos suvokiau, kad tai yra 

labai graţus ,,pasaulis“ ir kad norėčiau nuoširdţiai tar-
nauti Dievui ir ţmonėms. Tas suvokimas  skyrėsi nuo to, 

kurį turėjau būdamas keturiolikos. Tapau brandesnis.  

 

 

 

 Renatas: Gimiau 

1975 metais Vilniuje. Šita-

me mieste augau ir gyve-
nau. Vaikystės ir paauglys-

tės vasaras praleisdavau 

pas močiutę Vievio mieste-
lyje. Senelės dėka buvau 

pakrikštytas Vievio baţny-

čioje, ir būtent senelė mane 

išmokino maldų bei pasėjo 
tikėjimo grūdelį mano šir-

dyje. Iki dvyliktos klasės 

mokiausi Vilniaus Ţirmū-
nų 7-oje vidurinėje mokykloje, dabar tai Ţirmūnų gimna-

zija. Baigęs mokyklą dirbau įvairius darbus. Pasaulietinis 

gyvenimas mane įtraukė į savo rutiną ir apie apsilankymą 

baţnyčioje tuo metu net negalvodavau. Bėgant metams 
vis labiau ėmiau mąstyti apie gyvenimo prasmę i tikslą. 

Širdyje buvo tuštuma ir neţinojau kuo ją uţpildyti. Tris-

dešimties metų įstojau į Vilniaus universiteto istorijos 
fakultetą, nes dar nuo paauglystės svajojau būti istorijos 

mokytoju. Būtent besimokydamas universitete pajutau, 

kad mane traukia Dievas. Visi studentiški vakarėliai ir 
linksmybės tik laikinai uţpildydavo gyvenimo tuštumą ir 

klausimas ,,kam aš gyvenu?“ taip ir liko neišspręstas. 

Sulaukęs Kristaus amţiaus jau buvau apsisprendęs keisti 

savo gyvenimą ir paskirti jį Dievui. Daugeliui draugų 
mano pasirinkimas atrodė keistas ir nesuprantamas, ta-

čiau manau, kad Dievui pašaukus, svarbu yra atsiliepti į 

tą šaukimą. Šių metų geguţės mėnesį buvau sutvirtintas 
Ţvėryno Šv. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baţnyčioje. 

Liepos mėnesį išvykau į piligriminę šv. Jokūbo kelionę, 

kurią organizavo Opus Dei kunigai. Ši kelionė patvirtino, 
jog tikrai esu pasiruošęs stoti į seminariją.  
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Pirmą kartą apie kunigystę susimąsčiau bebaigdamas vi-

durinę mokyklą tačiau iš mano artimųjų aplinkos nesulau-

kiau palaikymo, tiesą sakant, niekam ir nedrįsau apie tai 

pasakyti. Todėl pasirinkau kitą sritį – medicinos studijas. 
Baigiau VU medicinos fakultetą. Dirbau vaikų ligų gydy-

toju Panevėţio ligoninėje ir medicinos atstovu farmacinė-

je kompanijoje. Darbe nejutau ypatingo dţiaugsmo, neat-
radau savęs. Tačiau Viešpats mane vedė: po truputį ėjau 

link gilesnio Jo paţinimo, gilinausi tikėjimo dalykuose, 

lankiau šv. Rašto kursus. 2005 metais Viešpats mane at-

vedė į jezuitų globojamą Krikščioniško gyvenimo ben-
druomenę. Čia patyriau Viešpaties malonę, sutikau Jį re-

kolekcijose, maldoje, ,,dykumoje“, išgirdau kvietimą dar-

buotis Jo vynuogyne. Dvasios Tėvui pritariant ir palai-
kant, šiais metais įstojau į Vilniaus šv. Juozapo kunigų 

seminariją ir atsiduodu toliau Viešpačiui Dievui ir Jo 

kvietimui šiame nuostabiame dvasinio pašaukimo kelyje.  

 

 

 Gabrielius: Gimiau Vil-

niuje 1991 metais ir nuo pat ma-

ţens čia gyvenu. Šeimoje buvau 

auginamas katalikiška dvasia. Tu-
riu du jaunesnius brolius. Nuo de-

vynerių metų pradėjau patarnauti 

šv. Mišioms Vilniaus Arkikatedro-
je Bazilikoje. Keturiolikos metų 

pradėjau lankyti asmeninės popie-

ţiaus prelatūros Opus Dei jaunimo 
centrą Liepkiemis. Tenai gavau tvirtą, katalikišką ugdymą 

ir krikščionišką pasaulėţiūrą. Opus Dei padedamas, nuo 

penkiolikos metų pradėjau ruošti vaikus Pirmajai Komu-

nijai Visų Šventųjų baţnyčioje. Tai truko trejus metus. 
Nuo paauglystės svajojau būti chirurgu. Lankiau jaunųjų 

medikų akademiją, ėjau į medicinos praktikas ir rimtai 

siekiau savo svajonės. Buvau aktyvus visuomenininkas. 
Vilniaus Uţupio gimnazijoje buvau išrinktas mokinių pre-

zidentu. Vėliau tapau Lietuvos moksleivijos sąjungos pre-

zidentu ir Lietuvos švietimo tarybos nariu, tad uoliai dar-
bavausi dėl Lietuvos moksleivijos. Dievas man visad uţė-

mė pirmą vietą, tad ir visos mano iniciatyvos rėmėsi apaš-

talavimu. Nuolat kovojau su savimi, kad mano apaštalavi-

mo darbas netaptų karjeros siekimu. Mano tikėjimą nuolat 
gaivino Opus Dei kunigai ir įvairios dvasinės praktikos: 

rekolekcijos, susikaupimo vakarai, piligriminės kelionės. 

2009 metais per didžiąją savaitę išvykau su Opus Dei į 
Vatikaną. Didijį Ketvirtadienį adoracijos metu klausiau 

Dievo: ,,Ko Tu nori iš manęs? Ką nori, kad daryčiau gy-

venime?“ Buvau šv. Dvasios pagautas ir išgirdau labai 

stiprų kvietimą tapti kunigu. Nuo tos akimirkos mano gy-
venimas kardinaliai pasikeitė. Nuo to momento dvasioje 

pasijutau tikru Dievo vaiku ir Kristaus tarnu. Pabaigiau 

šiemet gimnaziją ir iškart metęs visuomeninę veiklą, dţiu-
giai stojau į seminariją. Dabar esu pats laimingiausias 

ţmogus pasaulyje ir linkiu tokio dţiaugsmo visiems! 

 

 

Gediminas: Gimiau 

1990 metais Zarasuose, Utenos 

apskrityje. Gyvenau Visagino 
mieste, tačiau daţnai lankiausi 

Salako miestelyje - gimtinėje. 

Manau, kad mano pašaukimas į 
kunigystę atsirado nuo pat ma-

no sukūrimo motinos įsčiose. 

Nuo ankstyvos vaikystės jau-
čiau ir jaučiu ,,keistą“ polinkį į 

baţnytinį – religinį gyvenimą. 

Nuo septynerių metų pradėjau lankytis baţnyčioje. Pir-

miausia suvokiau regimą materialųjį, o po to dvasinį  ku-
nigo vaidmenį. Visada domino ir domina kunigo asmeny-

bė, tad būdamas vaikas mėgdţiodavau kunigo atliekamą 

veiklą. Vaikystėje pradėjau giedoti su močiute sakralines 
giesmes. Mano mėgstamiausia giesmė buvo ir 

yra ,,Pulkim ant kelių“. Veikiausiai nuo vienuolikos ar 

dvylikos metų pradėjau patarnauti šv. Mišioms Salako 
Švenčiausios Mergelės Sopulingosios baţnyčioje. Artimų-

jų teigimu, jau būdamas devynių ar dešimties metų am-

ţiaus pareiškiau, kad noriu būti kunigu, bet į tai niekas 

nekreipė dėmesio – juk tai tik ,,vaikų ţaidimai“. Iš ,,vaiko 
ţaidimo“ tai peraugo į ,,realų ţaidimą“. Ir štai šiandien 

esu kunigų seminarijoje ir manau, kad mano pašaukimas 

bus gilinamas dvasinėje, intelektualinėje ir sielovadinėje 
plotmėje. Taigi, galima daryti išvadą, kad mano kunigiš-

kas pašaukimas atsirado tikrai ne iš manęs, ne iš mano 

troškimų, tačiau iš Dievo valios ir pastangų, Jo paskyri-

mo.   
 

 

Jaroslav: Gimiau 

1989 metais Vilniuje. Baigiau 
Adomo Mickevičiaus gimna-

ziją. Augau tradicinėje katali-

kiškoje šeimoje. Mano mama 

yra optikos salono savininkė, 
tėvas – veterinaras. Turiu vy-

resnį brolį. Kai man buvo ke-

turiolika metų tėvas mus pali-
ko. Šiame gyvenimo laikotar-

pyje pirmą kartą pamačiau 

filmą ,,Kristaus kančia”. Ir 
nuo to laiko viskas mano gy-

venime apsivertė. Pradėjau patarnauti Mišioms, skaityti 

dvasinę literatūrą, bendrauti su kunigais ir katechetais. 

Mano gyvenimas buvo pilnas Dievo ir maldos. Baigiant 
mokyklą išgirdau savo širdyje, kad Kristus mane kviečia 

Jam tarnauti. Praėjus dviems metams po mokyklos įstojau 

į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. Labai džiau-
giuosi, kad Dievas mane čia pakvietė, tikiuosi ir toliau eiti 

šiuo keliu.  

 
 

   Kun. Rimgaudas Šiūlys 

 

Dvasinis gyvenimas ir Aristotelis... 

 

Keletui akimirkų mintimis sugrįţau 

prie savo seminarinių dienų. Atrodo, 
tarsi jos tūnotų praeities glūdumoj. 

Tačiau stabtelėjus prabėgusios die-

nos ima išnirti, atgyti, tarsi būtų ranka pasiekiamos. Kas 
buvo graţiausio? Kuom būtų galima pasidalinti? Prisimenu 

kaip prieš prof. J. Juraičio kontrolinius rinkdavomės drau-

gėn ir aiškindavomės. Jo dėstomų dalykų atsiskaitymams 

pasiruošti reikėdavo net trijų dienų. Visiems kitiems uţtek-
davo ir vienos. Ką iš tų laikų esu išsaugojęs 

iki šiolei? Norėčiau paminėti brolių joanitų 

dėstytą filosofiją. Daugeliui tai gali skambėti 
keistai, bet man tai yra vienas iš maloniausių 

ir naudingiausių dalykų. Beje, įdomus ir la-

bai paprastas.  
Prieš įstodamas seminarijon filosofijos 

buvau ragavęs Medicinos akademijoj. Čia 

susidariau įspūdį, tarsi filosofavimui reikia 

mokėti valdyti arba lieţuvį, arba rašiklį. At-
rodė, kad tai menas graţbyliauti, svaičioti, 

išvedinėti įvairias teorijas. Tai menas įmant-

riai kalbėti apie tai kas yra tik galvoje. Semi-
narijoje įvyko lūţis. Niekas kitas neleido taip giliai prisi-

liesti ir apmąstyti mūsų gyvenimo kaip filosofiniai dalykai. 

Tai buvo nuoseklus ir labai lėtas patirties apmąstymas. Dar 
iki šiolei prisimenu dţiaugsmą, kurį patirdavau, kai man 

imdavo vertis tai kas yra mūsų jausmai, vaizduotė, protas, 

valia... Iki šiolei pamenu visą esminę sielos indukcijos ei-

gą, iki šiolei ţinau, kiek yra aistrų bei kuri iš jų yra kilniau-
sia t.y. esanti arčiausiai dvasinių ţmogaus galių. Tiesa, iki 

šiolei grauţiuosi, kad man neteko paragauti meninės veik-

los filosofijos. Tuometinė seminarijos vadovybė neįtraukė 
jos į programą. Beliko tik pasiimti keletą trupinių, kai kiti 

dalindavosi įspūdţiais iš paskaitų. 

Ar jums yra kitaip? Ar tik man vienam taip patiko filo-

sofija? Ar ji kalba tik apie tai ką mes išrandame savo gal-
vose, ar apie tai kas iš tikro yra? Ar ji nušviečia mūsų pa-

tirtį? Būtų galima pasakyti, jog yra pilna visokių filosofų ir 

filosofijų. Neprieštaraučiau. Tik norėčiau prabilti apie vie-
ną mums visiems gerai paţįstamą ţmogų. Tai Jean Vanier, 

Arkos bendruomenės įkūrėjas, žmogus paskyręs savo gy-

venimą ţmonėms su negalia. Mane ir stebina ir dţiugina 
vienas jo paatviravimas. Jis dalinasi tuo, kas jo tarnystėje 

labiausiai pagelbėjo suprasti ţmogų. Jean Vanier pamini 

tris dalykus: moralę, psichologiją ir dvasingumą. Paskuti-

nius du dalykus palikime nuošaly, jų nauda akivaizdi. Pasi-

likime ties morale. Čia J. Vanier omeny turi Aristotelio 
filosofinį o ypač etinį mokymą. Kad suprastų XX amţiaus 

ţmogų su negalia jam prireikė šio antikinio graikų filosofo. 

Jis pats rašo: „Gana greit aš supratau, kad Evangelija ir 

dvasinis gyvenimas negali būti atskirti nuo ţmogiško, filo-
sofinio ir moralinio mąstymo. Dvasingumas negali būti 

neįkūnytas. Jis įsišaknija ţmogiškume“. Jam reikėjo uţ-

čiuopti tai, kas yra giliausio mumyse, kokia vidinė mūsų 
struktūra, nes tik paţindamas ir gerbdamas savo prigimtį 

ţmogus išsiskleidţia. 

Jau esu paminėjęs, kad iki seminarijos filosofija man 
reiškė svaičiojimą, o joje supratau, kad tikroji filosofija yra 

svaičiojimo priešingybė. Gan įdomiai J. Vanier nupasakoja 

Aristotelio asmenybę. Jis tarsi nupiešia filosofo 

paveikslą. Anot J. Vanier tai buvo ţmogus, aist-
ringai besidomintis tikrove, smalsus viskam, ką 

galima atrasti, sugebantis atskirti esminius daly-

kus nuo antrinių. Jo mokytojas buvo Platonas, 
tačiau vėlgi J. Vanier pastebi: „kuo labiau Pla-

tonas nori išugdyti jį grynosios kontempliacijos 

sferose, nusigręţimo nuo jutiminio pasaulio 

kaina, tuo stipriau Aristotelis siekė be paliovos 
likti sąlytyje su tikrove“. Jam įdomi yra mūsų 

patirtis. Jo protą patraukia tai, kas atsiveria mū-

sų jutimams, lytėjimui, regai, klausai... Jis sie-
kia visa tai paţinti. Todėl nenuostabu, kad jo 

filosofija nušviečia mūsų patirtį, atskleidţia jos sandarą. 

Dar vienas visai naujas mano atradimas. Jį parūpino 
popieţius Benediktas XVI-asis. Neseniai pasirodţiusiame 

laiške seminaristams jis ragina studijuoti uoliai, išnaudoti 

seminarijos metus bei paţada, kad dėl to neteks gailėtis. 

Tačiau mane labiausiai dţiugina šie jo ţodţiai: „klaidinga 
visada iš karto kelti pragmatinius klausimus: ar man to 

prireiks? Ar tai turi praktinės, pastoracinės naudos?“ Svar-

bu prasiskverbti pro kintančius akimirkos klausimus ir su-
vokti, kokie atsakymai yra tikri atsakymai“. Nors popie-

ţius rašo šiuos ţodţius, kalbėdamas apie teologiją, bet juos 

galima pritaikyti ir filosofijos studijoms. Reikia prasi-
skverbti pro akimirkos klausimus, nesileisti būti suvedţio-

tiems laiko madų ir uţčiuopti tai, kas ţmoguje giliausio, jo 

giliausią vidinę struktūrą. 

Klierikas Ronaldas manęs prašė rašyti apie mūsų dvasi-

nę kelionę, apie jos sunkumus, iššūkius, apie tai ko reikia, 

kad ji būtų sėkminga. Šiuo pasidalinimu noriu atkreipti 

dėmesį, kad tam gali prireikti ir filosofijos, t.y. mūsų ţmo-

giškumo paţinimo. Kitaip tikėjimas gali pakibti ore, neįsi-

šaknyti mūsų ţmogiškume. 
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 Tomas:  Gimiau Vil-

niuje 1990 metais. Vaikystę 

praleidau kaime pas senelius, 
kurie gyveno Baltarusijoje. Se-

nelė mane išmokino melstis, 

kiekvieną sekmadienį eidavo-

me į baţnyčią. Labai pati-
ko ,,ţaisti kunigą“: įsisukdavau 

į baltą staltiesę, paimdavau 

šluotą vietoj kryţiaus, pripildy-
davau dėţutę nuo ,,tic tac“ van-

dens ir ,,šventindavau“ viską iš eilės. Paaugęs grįţau į 

Vilnių, pradėjau lankyti mokyklą ir taip Baţnyčia man 
tapo antraeile. Kartą dėdės mama pasiūlė man patarnauti 

šv. Mišiose ir aš sutikau. Patarnauti reikėjo vaţinėti toli 

uţ miesto. Tai tęsėsi maţdaug pusę metų. Paskui su Baţ-

nyčia nieko bendro neturėjau. Ţinoma, lankiau tikybos 
pamokas, du kartus per metus eidavau išpaţinties ir nieko 

daugiau. Būdamas dešimtoje klasėje ţmonėms juokauda-

mas sakydavau, jog stosiu į seminariją. Su laiku tai per-
augo į rimtas mintis, tačiau galvojau ir apie kitas profesi-

jas. Baigęs  vidurinę mokyklą bandţiau stoti į valstybės 

pasienio mokyklą, bet manęs nepriėmė. Nestojau iš karto 
į seminariją, nes mano artimieji buvo priešingai nusistatę 

tokiam mano sprendimui. Po metų, nieko neklausinėda-

mas pabandţiau įstoti. Stodamas į seminariją dar nebuvau 

priėmęs Sutvirtinimo sakramento, dėl šios prieţasties iš-
klausiau pasiruošimo  katechezę ir likus mėnesiui iki sto-

jamųjų priėmiau  Sutvirtinimo sakramentą. Tėvai vis dar 

nebuvo palankiai nusiteikę, todėl net ir šiais metais bandė 

mane atkalbėti, bet, savo tetos paragintas nekreipti dėme-
sio į aplinkinių nuomonę, stojau į kunigų seminariją. Da-

bar aš esu čia ir uţ tai dėkoju Dievui, kad Jis pasišaukė 

mane tarnauti Jam ir ţmonėms.  

 
 

 Žilvinas: Esu Ţilvi-

nas Treinys, man 39 metai. 

Gimiau Panevėţyje. Mano ma-

ma buvo išauklėta tradicinėje 

katalikiškoje šeimoje, matyt 
dėl to aš su seserim buvau taip 

pat auklėtas – tradiciškai kata-

likiškai pagal to laikmečio 
sampratą. Buvau pakrikštytas 

kūdikystėje, priėjau pirmos 

Komunijos, paauglystėje buvau sutvirtintas, tačiau mano 

tikėjimas buvo drungnas, galbūt dėl laikmečio, galbūt dėl 

paaugliško poţiūrio į pasaulį arba aplinkos įtakos.  

Laukiant Kristaus Gimimo šventės, seminarijos bendruomenės gyvenime atsirado trys mums visiems ypatingai 

svarbūs įvykiai, kuriuos drąsiai galima vadinti ,,trimis naujais gimimais“: propedeutinio kurso ,,gimimas“, pir-

makursių krikštynos, ir įvilktųjų brolių ,,gimimas“. Nuoširdžiai kviečiame susipažinti su šių trijų džiaugsmingų 

įvykių ,,kaltininkų“ pasidalinimais 

Kaip ir kiekvienais metais, į seminarijos propedeutinį kursą rudenį atvažiavo broliai, kurie išgirdę Jėzaus kvieti-

mą, drąsiai pasiryžo sekti paskui Išganytoją ir eiti kunigystės pašaukimo keliu. Propedeutinis seminarijos kursas 

– tai ypatinga vieta, kur Dievo pašauktas žmogus žengia ,,pirmuosius žingsnius“ kelyje į kunigystę, auginda-

mas asmeninį santykį su Kristumi ir mokydamasis dalintis Jo meile su kitais. Šiais metais propedeutinis kursas 

yra išties gausus - jame gyvena 8 klierikai. ,,Teesie“ redakcijos paprašyti, jie mielai sutiko prisistatyti ir trumpai 

papasakoti apie save. 

 

 

  
 

 „Įeikite pro ankštus vartus, nes 

erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir 

daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir 
koks siauras kelias į gyvenimą! Tik ne-

daugelis jį atranda“.  

(Mt 7,13-14)  
  

 Mūsų gyvenimas yra kelionė, kurioje daţnai turime 

priiminėti sprendimus, tarkim kokį kelią geriausiai pasirink-

ti, kokiu greičiu keliauti, kad pasiektume galutinį kelionės 
tikslą – Dievą. Šioje kelionėje, kaip ir bet kurioje kitoje visą 

laiką reikia rinktis, ar keliauti pagal kelio taisykles, ar geriau 

be jų, rinktis gyvenimą, ar mirtį. 
Ţinoma kelias be apribojimų yra priimtinesnis ţmogaus 

širdţiai, nes galima vaţiuoti kaip nori, spausti kiek nori, kad 

tik greičiau pasiektum 
norimą tikslą. Tačiau 

kaip yra sakoma: „kas 

staiga, tai iš demo-

no“ (lenk. ,,co nagle, to 
po diable“). Ir iš tikrųjų, 

kuomet ţmogus, pavyz-

dţiui, nesilaiko tų pačių 
kelių eismo taisyklių, 

visada yra didesnė tiki-

mybė, kad įvyks eismo 
įvykis, kuris gali būti 

skaudus ne tik pačiam 

ţmogui, bet ir aplink 

esantiems. Panašiai, ma-
nau, yra ir gyvenimo 

kelyje. 

Šis Jėzaus raginimas 
„keliauti siauruoju ke-

liu“, manau, turėtų būti itin aktualūs šių dienų ţmogui, kuo-

met laimingas gyvenimas yra pristatomas kaip lengvai pasi-

ekiamas, be didesnių pastangų ir savo įnašo; viskas suveda-
ma į pasakymą: „man priklauso, aš turiu tai turėti bet kokia 

kaina...“.  Ţinoma, laimės gyvenime niekas niekam nedrau-

dţia siekti, tačiau ţmogus daţnai nesusimąsto, kas jam yra 
laimė ir kokiomis priemonėmis jos turėtų siekti. Jėzus matė 

tą pavojų, kuris gresia ţmogui, kuomet ţmogus eina gyveni-

mo keliu pats vienas, pasitikėdamas vien savo jėgomis, be 
Dievo, todėl kaip alternatyvą plačiajam gyvenimo keliui, 

vedančiam į praţūtį, siūlo atrasti gyvenime siaurąjį kelią, 

kuriuo ţmogus eidamas bus tikras, kad su Juo yra Dievas, 
kuris jį veda, globoja ir palaiko. Šis kelias galbūt nėra labai 

patrauklus šių dienų ţmogui, ištroškusiam komforto, pra-

bangos, pripaţinimo, kuriam yra svetimas autoritetų vaid-

muo gyvenime ir vertybių puoselėjimas. Ţmogus pats sau 
tapo autoritetu, o jo ţodis – aukščiausia norma sau ir ki-

tiems. 

Siaurasis kelias reikalauja iš ţmogaus darbo su savimi, 
nemaţai išsiţadėjimo, atvirumo, pagarbos kitam. Tai nėra 

nusivylimo ar liūdesio dėl sunkių naštų kelias, bet nuošir-

daus dţiaugsmo ir ramybės pripildytas keliavimas, kuriame 
nepaisant sutinkamų kliūčių ir keliamų reikalavimų yra ke-

liaujama su viltimi, kad visi šitie sunkumai bus nugalėti, o 

be to tokie išbandymai pasitarnauja naujo ţmogaus kūrimui.    

Prisimenu vaikystės, mokyklos laikus, kuomet artimųjų, 
mokytojų, kunigų, vienuolių ir kitų autoritetų pavyzdţiai 

buvo man kaip kelio ţenklai, nurodantys teisingą kryptį. 

Vieni įspėjamieji, kiti draudţiantys, dar kiti informuojantys 
apie situaciją kelyje. Tų ţenklų dėka galėjau saugiai nuke-

liauti nemaţą gyveni-

mo kelio atkarpą. Gal-
būt tuo metu daţnai ir 

nesinorėjo paklusti 

„ženklų“ reikalavi-

mams, tačiau dabar 
suprantu, kad tas yra 

būtina norint saugiai 

pasiekti kelionės tikslą. 
     Kelio ţenklai, kaip 

ir tikri gyvenimo auto-

ritetai nėra tik šiaip sau 

kaţkur pakeliui sutikti 
ţenklai, bet  kiekvienas 

jų savu būdu, savo lai-

ku stovi tam tikroje 
kelio dalyje, kad mus 

perspėtų apie pavojų, 

kad drausmintų kai no-
risi viršyti greitį ar nepaisyti kitų reikalavimų. 

Ačiū Tau, Viešpatie, uţ šių „ţenklų“ buvimą mano gyve-

nime. Jie yra tie ankšti vartai, kurie plačiai atidaryti kiekvie-

nam, kas pro juos trokšta įeiti. Jie nurodo tą kelią, kuriuo 

eidamas ţmogus jaučiasi laisvas, kupinas dţiaugsmo ir ra-

mybės, nes ţino, kad eina teisingu keliu. Padėk Viešpatie 

būti ţenklu kitiems, trokštantiems atrasti kelią pas Tave.   

      

                    Klierikas Juzef, IV k.  
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išankstinių nusistatymų, su atvira širdimi, pasirengus pa-

tiems dalintis ir priimti kitų dvasines patirtis. 

Galų gale bendruomeniškumą išreiškia ir kartu jį kuria 
ir bendraţmogiški dalykai: bendravimas vienų su kitais, 

dalinimasis, buvimas ir laisvalaikio leidimas kartu, pasi-

rengimas padėti vieni kitiems moksluose ar kituose reika-
luose. O svarbiausia, manau, yra nuostata – nuostata būti 

kartu, pasirinkti šią vietą ir šiuos ţmones, su kuriais ren-

giuosi kunigystei, ir laikyti juos šiuo mano gyvenimo me-
tu ypač svarbiais – 

svarbesniais uţ savo 

pomėgius, su semina-

rija nesusijusius rūpes-
čius ir norus. Be abejo, 

kartais nelengva pasi-

rinkti savo studijų 
draugus, ypač tuos, 

kurių charakteriai 

mums nepriimtini ar 

kurie domisi kitais 
dalykais, nei mes. 

Daug lengviau ben-

drauti su tais, su ku-
riais natūraliai mezgasi 

draugystė, kurie mums patinka, su kuriais įdomu (ir labai 

gerai, jeigu turim tokių natūralių draugysčių ir jas puose-
lėjame). Tuo tarpu kiti seminaristai ar kunigai daţnai ner-

vina, būna nuobodūs ar neįdomūs. Tačiau kaip tik juos 

Viešpats mums davė kaip bendrakeleivius į kunigystę ir 

vėliau kaip būsimus bendradarbius. Popieţius Benediktas 
ragina: „nelengvame bendrabūvyje turite išmokti didţia-

dvasiškumo ir pakantos, vienas kitą ne tik pakęsti, bet ir 

praturtinti“, ir teigia, kad „pakantos <...>, vienas kito priė-
mimo ir tarpusavio supratimo Kristaus Kūno vienybėje 

mokykla yra vienas svarbiausių jūsų studijų metų semina-

rijoje elementų“ (Laiškas seminaristams, 7). Neţiūrėkime 
į šį svarbų elementą aplaidžiai. Norėčiau, kad išmoktumė-

te rinktis seminariją net kasdienio savo gyvenimo sprendi-

mais. Kad kiekvieną kartą, kai norite išeiti iš kokio nors 

programos punkto seminarijoje, prieš prašydami vadovy-
bės patys pasvertumėt, ar verta? Ar verta aukoti seminari-

jos bendruomeninę maldą, grupelės susirinkimą ar tiesiog 

pavalgymą kartu prie stalo (kas visada yra galimybė pa-
bendrauti, nors ir ne visada mokam jas išnaudoti) dėl susi-

tikimo su draugais, kokio nors koncerto ar parapijos jauni-

mo šventės? Galbūt nuspręsim, kad verta, ir tada galėsim 

dalyvauti, o paskui, grįţę į seminariją, pasidalinti savo 
patirtimis su seminarijos bendruomene, kursu, ketvirtadie-

nine grupele (labai gaila, kad dalyvaudami įvairiuose įvy-

kiuose uţ seminarijos ribų, daţnai nesugebam tuo pasida-
linti vieni su kitais). O kartais gal nuspręsim, kad tai jau 

ne taip svarbu, ir kad gal geriau pabūti seminarijoj, o su 

draugais susitiksiu ar parapijos jaunimą aplankysiu kitą 
kartą, tuo metu, kai tai nesikirs su seminarijos programa. 

Tokį sprendimą darant, nereikia pasiduoti mintims 

„seminarijoje viskas įvyks ir be manęs, kadangi tądien 

neturiu jokios atsakomybės, ne taip svarbu, kad būčiau“. 

Neteisybė: net jeigu nevedu maldos ar nepatarnauju prie 

stalų, svarbu, kad būčiau maldoje ar kartu pietaučiau. 
Bendruomenėje svarbiausia yra būti, skirti laiko. Noriu 

priminti jums tai, ką lapė pasakė Maţajam Princui, išsi-

skirdama su juo: „Tavo roţė tau tokia brangi todėl, kad tu 
jai paskyrei tiek laiko“ (A. de Sent-Egziuperi, „Mažasis 

Princas“, XXI skyrius). Seminarija ir čia gyvenantys ţmo-

nės mums netaps brangūs ir netaps mūsų bendruomene, 
jei kiekviena proga stengsimės iš čia 

išeiti į miestą, pas draugus, į tėvų na-

mus ar kur kitur. Turime pasiryţti čia 

būti, o ne tik buvoti, turime skirti laiko 
šiai bendruomenei – tai svarbiausia. 

Kitas svarbus dalykas – tai skirti semi-

narijai ir savo darbo, pastangų, iniciaty-
vos dalį. Jeigu kaţkuo rūpinamės, dėl 

kaţko stengiamės, tai mums tampa 

brangu ir svarbu, tą imame vertinti. Per 

kito išplautą koridorių galime praeiti 
nepastebėdami, kad prilaistome kavos 

ar paliekame purvinus pėdsakus, tačiau 

ką tik išplautas savo kambario grindis 
saugome ir nenorime uţteršti. Tai, be 

abejo, buitinis pavyzdys, tačiau tas pats galioja tiek ap-

skritai mūsų santykiui su ţmonėmis, tiek ir konkrečiai 
santykiui su seminarijos bendruomene. Jeigu paliksim 

kitiems ja rūpintis, tai ji mums nebus brangi, bus tarsi 

koks svetimas daiktas, „ne mano reikalas“. Vėl noriu grįţ-

ti prie Maţojo Princo, kuris, ţiūrėdamas į roţių lauką, su-
prato, kad jo roţė jam vienintelė pasaulyje, ir suprato to 

prieţastį: „todėl, kad aš ją laisčiau. Todėl, kad ją apvo-

žiau gaubtu. Todėl, kad ją atitvėriau širma. Todėl, kad 
nurankiojau nuo jos vikšrus...“ („Mažasis Princas“, XXI 

skyrius). Jo roţė jam buvo svarbi, nes jis dėl jos stengėsi, 

dirbo, ja rūpinosi. Tas pats galioja ir seminarijos bendruo-
menei – jeigu dėl jos stengsimės, dirbsim, ja rūpinsimės, 

jai įsipareigosime, ji mums taps svarbesnė ir artimesnė. 

Toks rūpestis ir įsipareigojimas prasideda nuo paprasčiau-

sių dalykų – nuo gero ir nuoširdaus pareigų bendruomenei 
atlikimo, kad ir pvz. nuo pastangų švariai išplauti korido-

rius ar kruopščiau parengti visuotines maldas kasdienėms 

mūsų Mišioms. Tai maţi dalykai, bet jie kuria mūsų ryšį 
su seminarija kaip bendruomene ir daro mums ją savesnę. 

Bendruomenė neatsiranda savaime, ji kuriama. Kuria-

ma Dievo ir mūsų pastangomis. Dievas, tikiu, savo darbo 

dalį atlieka nepriekaištingai. Turim pasistengti ir mes. Aš 
labai norėčiau, kad gyvendami šioje seminarijoje ir ją bai-

gę galėtumėte pasakyti tai, ką Maţasis Princas pasakė apie 

savo roţę: „Tai mano rožė“. Norėčiau, kad iš širdies galė-
tumėte pasakyti: „tai mano bendruomenė, tai mano semi-

narija“. 

Baigdamas visiems noriu palinkėti Palaimintos Kris-

taus Gimimo šventės. 

 

    Kun. Ţydrūnas  Vabuolas 

 

 
 

Viešpatie Jėzau Kristau,  
 

Tu tapai bejėgiu Kūdikiu, kad mus išganytum.  
Tu gimei tamsiame tvartelyje, kad mus išplėštum iš nuodėmės tamsos, 

patrauktum prie savęs ir mumyse uždegtum savo meilės šviesą.  
Tave garbiname kaip savo 

Sutvėrėją ir Atpirkėją.  
Tave tikime.  

Tave pripažįstame savo 
valdovu bei Viešpačiu.  
Kaip mūsų pagarbos 

ženklą tau dovanojame 
visą mūsų neturtingų  

širdžių meilę.  
Gerasis Jėzau,  

mūsų Viešpatie ir Dieve,  
maloniai priimk mūsų auką.  

Atleisk mūsų nuodėmes,  
dovanok mums savo šviesą ir uždek mumyse šventą ugnį,  

kurią atnešei į žemę ir nori, kad ji degtų mūsų širdyse.  
Mūsų sielos tebūna altorius, ant kurio Tau aukosime dvasines pergales.  

Padėk mums, kad čia, žemėje, visada siektume didesnės Tavo garbės,  
o danguje galėtume regėti Tavo didybę.  

Amen. 
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        Mieli klierikai, 

 

Nors kiekvienas Teesie straipsnis 
yra skirtas visiems jo skaitytojams 

– tiek Jūsų tėveliams, tiek semina-

rijos darbuotojams, dėstytojams ir 
visiems, kuriems mūsų leidinys 

patenka į rankas arba kurie jį pasi-

skaito, apsilankę seminarijos ţi-

niatinklio svetainėje, visgi noriu šį 
straipsnį rašyti pirmiausia jums. Jūs esate seminarijos gy-

vavimo prieţastis – jeigu nebūtų jūsų, nereikėtų ir semi-

narijos. 
Mokslo metų pradţioje jums kalbėjau apie seminariją 

kaip bendruomenę – pirmiausia apie būtinybę ją taip su-

vokti, ir taip pat apie Baţnyčios mums uţdedamą įparei-
gojimą tą bendruomenę kurti. Tikiu, kad ši tema, atėjusi 

man į galvą vasaros metu, buvo Dievo Dvasios įkvėpta, 

nes vėliau perskaitęs popieţiaus laišką seminaristams, 

pamačiau, kad ir vyriausiasis mūsų ganytojas mums pri-
mena tą patį. „Seminarija yra bendruomenė, keliaujanti 

kunigiškosios tarnybos link“ – teigia Benediktas XVI sa-

vo laiško įvade. Jo minčių padrąsintas, noriu pratęsti šią 
temą ir pateikti dar šiek tiek pasvarstymų apie tai, kaip 

mes, gyvendami ir kas mokydamiesi, o kas dirbdami se-

minarijoje, galime šį Baţnyčios norėtą bendruomenišku-
mą kurti, ugdyti ir stiprinti. 

Bendruomeniškumas – pirmiausia vidinė, dvasinė, 

paslėpta tikrovė. Esame vieno tikėjimo, vieno krikšto, 

vieno pašaukimo, ir tai mus sujungia nematomais saitais. 
Tačiau slėpininga bendruomeniškumo tikrovė išreiškiama 

bei įgyvendinama ir išoriškai: tiek tikėjimo ţenklais, tiek 

bendraţmogiškos bendrystės 
apraiškomis. 

Kokie tikėjimo ţenklai įro-

do, kad esame bendruomenė, ir 

kartu padeda mums ja būti? Pir-
miausia tai bendra malda. Kiek-

vieną rytą rinkdamiesi į koply-

čią Rytmetinei maldai, mąsty-
mui ir Šv. Mišioms, vėliau per 

dieną Viešpaties Angelo mal-

dai, Vakarinei ir Naktinei ar 
kitoms maldoms (litanijoms, 

roţiniui, Kryţiaus kelio apmąs-

tymui), susirenkame ne tik ugdyti savo asmeninį ryšį su 

Dievu, bet ir melstis drauge, kaip bendruomenė. Yra svar-
bu melstis kartu, vieniems su kitais, tuo pačiu laiku toje 

pačioje vietoje. Gal kartais mums norėtųsi pasimelsti at-

skirai, kitu paros metu, tačiau malda kartu turi ypatingą 
galią. Pats Jėzus yra paţadėjęs būti ten, kur du ar trys su-

siriks Jo Vardu. O būdamas tarp mūsų, Jis mus neregimu 

būdu jungia į vieną Kūną, t.y. pamaţu kuria iš mūsų Baţ-

nyčią. Ne veltui Baţnyčia pirmiausia yra besimeldţianti 
Baţnyčia – malda yra jos vienybės pradţia, pirmasis vie-

nybės elementas. Ir nors bendruomeninė malda neišsemia 

bendruomeniškumo, o kartais gali tapti netgi jo karikatūra 
(pvz. jei tik kartu meldžiamės, bet nieko daugiau dėl tar-

pusavio bendrystės nedarome, arba dargi darome tai, kas 

bendrystei priešinga), visgi sunku įsivaizduoti tikrą krikš-
čionišką bendruomenę be maldos. Todėl prisiversti ateiti į 

koplyčią maldai kartu, ateiti ne tik kūnu, bet ir širdimi 

reiškia ne tik paklusti seminarijos dienotvarkei ar nustaty-

toms taisyklėms, bet pirmiausia kurti bendruomeniškumą 
ir leisti Jėzui Kristui mus vienyti. Popieţius savo laiške 

pastebi, kad į seminarijas pašauktieji susirenka su įvai-

riausiomis tikėjimo patirtimis, ateina iš skirtingiausių ben-
druomenių ir gyvena tiesiog „visiškai skirtinguose dvasi-

niuose ţemynuose“ (Laiškas seminaristams, 7). Kaip at-

rasti bendrą ašį, atpaţinti tai, kas mus vienija, išmokti pra-

nokti skirtingumus? Manau, tai pirmiausia vyksta per 
maldą kartu. Ir nors po eilinių šiokiadienio Mišių gali at-

rodyti, kad niekas nepasikeitė, ir kad nesame artimesni 

vienas kitam, nei buvome prieš jas, tai neteisybė. Viešpa-
ties Dvasia veikia ir Eucharistija mus suartina ir suvienija 

mums to net nepastebint.  

Kitas tikėjimo ţenklas yra mūsų dalinimasis tikėjimo 
patirtimi. Seminarijoje turime tokių progų: tai trečiadienio 

susitikimai kursuose, ketvirtadienio grupelės, kuriose tiek 

kartu meldţiatės, tiek turite progą pasidalinti savo tikėji-

mo patirtimis ar įţvalgomis apie ateinančio sekmadienio 
skaitinius. Tai ne visada yra lengva. Ne visada lengva 

paliudyti, kuo mane paliečia viena ar kita Šv. Rašto vieta, 

kartais baisu atsiverti kitam, stinga pasitikėjimo ar tinka-
mo nusiteikimo. Esu girdėjęs įvai-

riausių atsiliepimų apie ketvirtadie-

nines grupeles: nuo susiţavėjimo 
jomis iki labai kritiško poţiūrio. 

Tenka girdėti, kad daţnai jose apsi-

ribojama tik evangelijos ištraukos 

perskaitymu ir ţmogišku pabendra-
vimu apie šį bei tą. Tas, be abejo, 

irgi labai svarbu - ir per bendraţ-

mogiškus dalykus artėjame vieni 
prie kitų, geriau susipaţįstame, su-

sibendraujame. Tačiau į krikščio-

nišką bendruomenę gali sujungti tik 

dvasinis atvirumas ir sugebėjimas kalbėtis apie tikėjimo 
patirtis, paliudyti savo santykį su Dievu. O tokiam atviru-

mui pasiekti reikia įdėti pastangų, reikia dėl jo stengtis, į 

jį investuoti. Čia, be abejo, ypatinga atsakomybė tenka 
tiems, kurie tais metais yra vyriausieji ir vadovauja grupe-

lėms. Tačiau ir kiekvieną raginu į grupeles ateiti be jokių  
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2010 10 16 Pirmakursių Tomašo Sekanskio, Tado Mikėno ir Jaroslovo Stefanovič 
„krikštynos“ ir jiems skirtas spektaklis „Tekančios Saulės Karalius“. 
 

2010 10 16 Tarpseminarinis krepšinio turnyras.  Sporto šventė prasidėjo šv. Mišio-

mis lotynų kalba, kurioms vadovavo Rygos seminarijos rektorius kun. Pauls Kla-
vinš. Turnyro nugalėtoja tapo Vilniaus seminarijos komanda. Antros vietos laimėto-

jai -  Telšių seminaristai, treti  - kauniečiai, ir ketvirtą vietą užėmė Latvijos semina-
rija. Tritaškių konkurso nugalėtojas - klier. Stanislav Valiukevič. Rezultatyviausiu 
turnyro žaidėju tapo Kauno seminarijos auklėtinis Paulius Kontrimas. 
 

2010 10 29 – 11 03 Atostogos. 
 

2010 11 05 Gedulinės Šv. Mišios buvusio seminarijos dėstytojo kun. Jono Juraičio 

ir kitų mirusių seminarijos bendruomenės narių atminimui. 
 

2010 11 16 Lietuvos seminarijų diena Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlai-
duose. Šv. Mišias celebravo Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Ge-
nys, o pamokslą sakė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas 

SJ. 
 

2010 11 23 Vysk. Jono Kaunecko dvasinė konferencija.  
 

2010 11 27 Seminarijoje įvyko mokslinė konferencija „‚Esate pašaukti laisvei‘  (Gal 
5,13). Laisvės veidai ir iššūkiai“, skirta Lietuvos Vyskupų paskelbtiems Padėkos už 
laisvę metams paminėti. Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai dr. Darius Kuolys, 
dr. Aušra Maldeikienė, kun. dr. Kęstutis Kėvalas bei seminarijos dėstytojai dr. Ingri-

da Gudauskienė, kun. mgsr. Arūnas Peškaitis, kun. dr. Vladimir Solovej. 
 

2010 11 29 Lino Giedrimo medžio drožinių ir pastelių parodos atidarymas semina-
rijoje. 
 

2010 12 04 Susikaupimo  diena seminarijoje, kuriai vadovavo kun. Gediminas Ki-
jauskas SJ. 
 

2010 12 08 Trečiojo kurso klierikų Valentino Dulko ir Danieliaus Narkun įvilktu-

vės bei skyrimai diakonato ir kunigystės kandidatais. Šv. Mišioms vadovavo vysk. 

Juozapas Tunaitis. 

 

                                                               Parengė metraštininkas - klierikas Robertas, IV k.  
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Šypsokimės kartu 

  

„Žieminiai“ vaikystės eilėraščiai: 
 

Žiema, žiema, 

Kur lakstai? 

Per tą baltą 

Sniego pūgą... 

Per tą šaltą „ledo“ rūmą... 
 

Žiema, tu tokia balta 

Ir tokia šalta šalta... 

 

Žiema jau priartėjo, 

Ir sninga vis dažniau, 

Žinau, atneš ji šalčio 

Ir darbo ne mažiau... 
 

Tik štai kas negerai, 

Kad žiemą šalta bus labai 

O šalta bus visiems –  

„Mažiems“ ir „dideliems“... 

 

 

Štai atėjo jau žiema, 

O su ja kartu pūga,  

Siautėjo pūga per dieną 

Net užpustė visą kiemą... 
 

Sėdi už langų „vaikai“, 

Traktorius važiuoja štai, 

Burzgia jis labai linksmai..., 

Sniegą valo mums dažnai...  
 

 

,,Genialios” dėstytojų mintys:  
 

„Kunigas negali būti „šerokogo (plataus) profilio 

traktoristu“... 
 

„Kietas „bobučių“ argumentas: „Kai atšąla tikėjimas, 

tai ir celibatas tampa našta“... 
 

„Žmogus nori pilnatvės su kitu – juk ne „morčius“ 

mums svarbus“... 
 

„Aš netyčia čia su jumis eksperimentuoju..., noriu, 

kad mąstytumėt“... 
 

„Manau, kad nereikia daug aiškinti, jus juk automa-

tiškai tai suprantate“... 
 

„Mt 25, 31-46 ištrauka parodo, kad jei mylime kitą 

žmogų, tampame avimis, jei ne – tampame ožiais, taigi 

per gyvenimą mes arba „ožėjame“ arba „avėjame“... 
 

„Girtas žmogus, švelniai tariant, yra netobulos for-

mos“... 
 

„Kelias naktis nemiegojęs, todėl nepanašus į raciona-

lų žmogų“... 
 

„Yra viena laimės paslaptis: mylėk tai, ką darai“... 
 

„Bažnytiniame teisme pats geriausias „teisėjas“ yra  

mirtis, nes viską greitai išsprendžia“... 
 

„Ar galite manęs truputį paklausyti, aš noriu gauti 

truputį jūsų dėmesio“... 
 

„Studentas per egzaminą yra kaip šuo: akys protin-

gos, bet nieko nepasako“... 

 

„Tiems, kuriems sunku yra skusti barzdą, reikia pri-

minti posakį: „kad reikia būti nusiskutusiam kaip klebo-

nas“... 


