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teistieji? Jie savo poelgiais uţsitarnavo sau tokį gyvenimą, neretai pagalvojame: ,,taip jiems ir reikia!“ Sutinku, jie gavo teisingą
„Jis pasiuntė mane skelbti belaisviams išvadavimo, skelbti Viešpaties malonės metų“ (Lk 4, 18-19)
Brangus „Teesie“ skaitytojau,
noriu su Tavimi pasidalinti savo ėjimo į Vilniaus Lukiškių kalėjimą patirtimi. Nerašysiu, ką apie nuteistuosius praneša ţiniasklaida, kaip jie
gyvena ir kokia yra apie juos visuomenės nuomonė, ypač apie
tuos, kurie yra nuteisti iki gyvos galvos. Tuos dalykus ţinai arba
girdėjai ir apie tai susidarei savo nuomonę. Kadangi Lietuvos
Vyskupų Konferencija paskelbė Lietuvoje Gailestingumo metus
ir ypatingu būdu visus mus pakvietė būti Viešpaties Gailestingumo nešėjais, atsiliepiau į šį kvietimą ir pradėjau daţniau bendrauti su nuteistaisiais iki gyvos galvos. Apie tai ir noriu su Tavimi pasidalinti.
Norint suprasti kalėjimo prasmę ir nuteistuosius iki gyvenimo pabaigos, reikia panagrinėti, koks yra kalėjimo tikslas ir ar
žmonės keičiasi į gera tokioje aplinkoje. Kasdienybėje nedažnai
susimąstome, kad, pavyzdţiui, Vilniuje yra du kalėjimai (Rasų ir
Lukiškių) arba kad netoli Kauno yra Pravieniškių kalėjimas bei

daug kitų tokių pataisos vietų Lietuvoje, kad ten gyvenantys
žmones dažniausiai išgyvena pilką nelaisvės, atmetimo ir žmogiškojo skurdo kasdienybę. Aš ir Tu galime laisvai išeiti pasivaikščioti po miestą, po Kalvarijas ar aplankyti draugus, o nu-

atpildą – atsidūrė kalėjime, tačiau kita vertus jie yra ne tik kaliniai, bet ir asmenys sukurti pagal Dievo paveikslą – jie nori būti
laimingi kaip aš ir Tu.
Kalėjimas yra vieta, kur yra atliekama bausmė uţ nusikaltimus, vieta, kuri yra atskirta nuo visuomeninio pasaulio. Tačiau
tai taip pat yra erdvė, kuri gali padėti suvokti ir įvertinti savo
gyvenimo klaidas. Joje galima keistis į gera, tačiau tam yra
reikalinga Dievo ir ţmogaus pagalba. Šv. Rašte kalėjimas
yra aprašomas kaip vieta, kur atliekama teisinga bausmė
arba neteisingas nuosprendis, vieta, kur būni, kol neatiduosi
paskutinio skatiko (Lk 12, 59). Senajame Testamente ,,išlaisvinimas“ reiškia Dievo palaiminimą ir Jo atsakymą į maldą. Dvasiniu kalėjimu kiekvienam ţmogui gali
tapti nuodėmė. Jėzus sako: „Kiekvienas, kas daro nuodėmę
yra nuodėmės vergas“ (Jn 8, 34). Šv. Paulius suprato, kad
pats negali išsivaduoti iš nuodėmės vergijos, nes reikia Dievo pagalbos. Tik Kristaus mirtis ir Prisikėlimas išlaisvina iš
nuodėmės vergystės. Viešpats sako: „jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“ (Jn 8, 36).
Žvelgiant istoriškai, kalėjimo tradicija siekia romėnų - graikų laikus, tačiau kaip pastovi įstaiga kalėjimas
egzistuoja maţdaug nuo XVI a. vidurio. Iki tol nusikaltėliai
buvo ţudomi arba visam laikui ištremiami iš šalies. Nors
jau tuomet buvo kalėjimai, tačiau jie tarnavo ne suklydusiam ţmogui pasitaisyti, bet kaip buvimo vieta prieš mirties
bausmę. Nuo XX a. kalėjimų administravimas pasikeitė.
Turtingos šalys pradėjo statyti naujas, modernias, neţeminančias ţmogaus orumo įkalinimo įstaigas, su visapusiškai
kvalifikuotais darbuotojais. Kalbant apie Lietuvą, bausmių
sistema yra pakankamai liberali - yra įstatymų nustatytos
humaniškesnės bausmės atlikimo sąlygos. To pavyzdys yra 2003
metais priimtas Lietuvos Respublikos Baudţiamojo proceso kodeksas, kuriame nėra numatyta mirties bausmės. Tai parodo, kad
nuteistųjų padėtis įkalinimo įstaigose truputį pagerėjo.

Manau, kad tai vienas iš labiausiai
laukiamų momentų seminarijos gyvenime.
Kurso dienos – tai laikas, kuris ypatingu
būdu prisideda prie kurso vienybės stiprinimo, jos atnaujinimo, tai galimybė uţmegzti
naujas paţintis, aplankyti paţįstamus kunigus, pamatyti tiek Lietuvos regionų, tiek
kitų vietų kraštovaizdţius, groţėtis jais bei
susipaţinti su tų vietų istorija. Nors šiemet ir nenukeliavome
labai toli (apsiribojome ties Aukštadvario ir jo apylinkių paţini-

mu), tačiau patirtų įspūdţių turime nemaţai, tad norėtume jais
trumpai su visais pasidalinti.
Pirmadienio rytą išvaţiavę iš seminarijos pirmiausia nuvažiavome į Ąžuolinės nuotykių parką, kuriame praleidome pusdienį laipiodami tarp medţių ištiestais lynais su kliūtimis. Būdami ten prisiminėme apaštalo Pauliaus ţodţius,
kuriuose jis kalba apie verţimąsi į tobulumą: „Aš
nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas,
bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad
jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs,
kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu
laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia
Kristuje Jėzuje. (...) Kad ir kiek nuėję, ženkime
toliau ta pačia linkme“ (Fil 3,12-14.16). Tas mus
įkvėpė nepasiduoti gyvenime sutinkamiems sunkumams, bet į juos ţvelgti kaip į mus tobulinantį
dalyką.
Toliau buvome numatę plaukiojimą valtimi
Aukštadvario eţere bei vaţinėjimą kartingais,
tačiau dėl lietaus planus teko keisti. Popietę praleidome pirtyje pas Saulių ţaisdami „Aliasą“, kalbėdamiesi įvairiomis temomis, ţodţiu, linksmai leisdami laiką. Prie mūsų taip pat prisijungė mūsų
buvęs bendrakursis Andrius, kuris papasakojo
mums apie tai, kuo dabar uţsiima. Visi labai
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dţiaugėmės galėję vėl susitikti. Vakare visi dalyvavome Mišiose
ir giedojome Marijos litaniją Aukštadvario baţnyčioje. Po šventų
Mišių prie vakarienės stalo susitikome su klebonu, kuris pasidalino su mumis savo gyvenimo įţvalgomis, tarė padrąsinimo ţodį.
Išaušus naujai dienai, ją pradėjome su malda. Vėliau greitai
sutvarkę nakvynės vietą ir ilgai nedelsdami, taip pat turėdami
galvoje kaip Jėzus siuntė apaštalus į pasaulį, leidomės į tolimesnę kelionę. Aplankėme Kaišiadorių vyskupijos parapijas: Semeliškes, Elektrėnus, Kruonį, Jiezną, Stakliškes.
„Jei įeisite į kokius nors namus, pasilikite tenai“(Lk 9,4).
Būdami Elektrėnuose aplankėme mums visiems gerai paţįstamą
kunigą Lauryną, kuris mums aprodė baţnyčią, papasakojo apie
parapijos gyvenimą, pasidalino savo kunigystės patirtimi. Yra
gera matyti kunigą, degantį uolumu dėl Kristaus ir Jo Baţnyčios!
Pasisėmę jėgų ir dţiaugsmo iš bendrystės su kun. Laurynu, vaţiavome Trakų link, pas mūsų kurso ugdytoją propedeutiniais metais, kunigą Ernestą Maslianiką. Pakeliui
uţlipome ant Napoleono kepurės, esančios pakeliui tarp
Semeliškių ir Aukštadvario ir pasigroţėjome kraštovaizdţiu. Trakų baţnyčioje kartu su kun. Ernestu šventėme
Eucharistiją. Pasisotinę prie Eucharistijos stalo, mūsų
bendrystę pratęsėme vakarienės metu. Vakarieniaudami
prisiminėme propedeutinio metus, to meto nuotykius,
aptarėme šiandienos aktualijas. Kunigas Ernestas noriai
dalijosi savo kunigystės patirtimi, tuo dţiaugsmu, kurį
patiria iš buvimo vienybėje su Kristumi, o taip pat sunkumais, kurių nemaţai yra kunigystės kelyje. Padrąsinti
ugdytojo ţodţių ir sustiprinti jo pavyzdţio iškeliavome į
seminariją, kad su nauju uţsidegimu galėtume tęsti pasiruošimą kunigystei ir vis labiau panašėtume į Kristų.
Kurso dienos – tai puikus metas ugdyti kurso vienybę,
tarpusavio meilę ir supratimą. Tai metas, kuris parodo
mums kokie mes esam, ko mums dar trūksta, leidţia pažinti naujus žmones, išgirsti kunigų liudijimą apie Kristaus buvimą jų gyvenime, apie tai, kaip Jis juos palaiko,
kaip veda per gyvenimą. Esame patenkinti kurso dienų įspūdţiais, ir laimingi, kad esame viena, todėl kartu su psalmininku
galime kartoti: štai kaip gera ir kaip džiugu, kad broliai gyvena
vienybėje (Ps 133,1).
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Deja, mūsų kursas nepaliko jokių dovanų, nes nebuvo
planuota, tačiau šventuoju vandeniu nusiprausėme.
Aplankėme Studţieničną (lenk. Studzieniczną),
nes 1999 m. šioje šventovėje lankėsi popieţius
Jonas Paulius II, kurio garbei vėliau pastatytas
paminklas. Paminklo apačioje yra uţrašas: Buvau
čia daug kartų, bet kaip popiežius – pirmą kartą ir
tikriausiai paskutinį. Mes šioje vietoje buvome ne
pirmą kartą ir turbūt nepaskutinį. Koplyčioje meldėmės brevijorių ir dţiaugėmės, kad galėjome
susikaupti tylos apgaubtoje saloje.
Po Rytmetinės maldos nuvaţiavome į Augustavo Šv. Jėzaus Širdies baziliką (lenk. Bazylika
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie).
Po trumpos maldos pajudėjome į Ruţanistoką
(lenk. Różanystok). Aplankėme barokinio architektūros stiliaus Mergelės Marijos apsireiškimo
mažąją baziliką, garsėjančią stebuklingu Marijos
paveikslu. Tuo metu, kai buvome Bazilikos viduje
vyko restauravimo darbai, todėl ilgai neuţsibuvome tiktai apėjome aplink Baziliką. Norėjome papietauti šalia Bazilikos esančiame rekreacijos laukelyje, tačiau nepavyko, nes pradėjo lyti. Po pietų pajudėjome į
galutinį mūsų kurso išvykos tikslą – Balstogę.
Atvykę į Balstogę apsistojome pas seseris vienuoles Šventosios Šeimos Misionieres. Vėliau nuvykome į Mišias Dievo Gailestingumo Šventovėje. Šioje šventovėje yra šv. ses.
Faustinos relikvija ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko palaikai.
Laukdami Šventųjų Mišių kartu su bendruomene meldėmės Dievo Gailestingumo vainikėlį, patikėdami Dievui visas
savo intencijas. Po Mišių aplankėme Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko koplyčią, kurioje patalpinti jo palaikai. Šį kartą (nes

anksčiau buvome ir beatifikacijos šventime kartu su visa šv.
Juozapo kunigų seminarijos klierikais bei vadovybe) mums labai
įstrigo koplyčioje virš paveikslo esantys žodžiai: Tai yra kunigas
pagal mano Širdį. Ten esančioje knygoje įrašėme padėką už
gautas malones Vilniaus kunigų seminarijos klierikams bei vadovybei ir prašėme tolesnės globos pašaukimo kelyje.
Kitą dieną po pusryčių dalyvavome Šv. Mišiose Balstogės

šv. Kazimiero baţnyčioje. Joje didelį įspūdį mums padarė vely-

kinės dekoracijos, kurios simbolizavo Kristaus kapą bei Agonijos vietą. Po Mišių pajudėjome Vilniaus link, bet dar uţsukome
pas Gailestingojo Jėzaus seseris. Kai įvaţiavome į kiemą, mus
pasitiko sesuo Helena. Ji paklausė: Iš kur pas mus užsuko svečiai? Mes atsakėme vienbalsiai: Iš Vilniaus. Sesė Helena labai
apsidţiaugė ir pasikvietė į vidų. Apsilankėme koplyčioje, kurioje yra šv. Faustinos relikvija bei palaimintojo kunigo Mykolo
Sopočko klausykla, kurioje jis klausėsi išpaţinčių. O taip pat
apţiūrėjome palaimintajam skirtą muziejų, kuriame yra lova,
batai, sutana, akiniai, uţrašai ir dar daug kitų asmeninių šio kunigo daiktų.
Po trumpos apţvalgos buvome pakviesti
prie stalo vaišėms. Bendraudami su sesėm
suţinojome, kad dvi sesės - Helena ir Roţė
- turėjo paskyrimą Vilniaus Šventosios
Dvasios baţnyčioje – klieriko Danieliaus
parapijoje. Po trumpo pasidalinimo, kai jau
ruošėmės išvykti, sesės įteikė mums palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko knygutes
Pasitikėjau Tavo Gailestingumu. Ir atsisveikinimui pasakė: Būkite kunigais pagal
Jėzaus Širdį. Nuoširdžiai dėkojame Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijai uţ jų
šiltą ir mielą priėmimą.
Tačiau tai dar ne viskas, nes pakeliui uţsukome dar į Sopulingosios Mergelės
Marijos
Šventovę
Vasilkose
(Wasilków). Ši vieta yra garsi šaltinėliu,
kuris laikomas šventu ir stebuklingu. Taip
pat ten yra koplyčia su Sopulingosios Mergelės Marijos paveikslu, votyvinių Kryţių
kalnas ir Sopulingosios septynios koplytėlės.
Labiausiai mus nustebino Kryţių kalnas, nes Lietuvoje
taip pat turime Kryţių kalną Šiauliuose. Aišku, tiek daug, kiek
Lietuvos Kryţių kalne, kryţių nebuvo, bet buvo dţiugu aplankyti šią vietovę.
Po trumpo pasibuvimo Vasilkose pajudėjome tiesiai į Vilnių. Nors oras nebuvo labai geras, bet viduje jautėme gilų vidinį
dţiaugsmą. Tokios piligriminės kelionės metu dar stipriau išgy-
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O dabar noriu su Tavimi pasidalinti, ką man reiškia
savanoriška tarnystė kalėjime – bendravimas su nuteistaisiais iki
gyvos galvos. Iš pradţių mane apimdavo baimė dėl to, kad einu
pas tuos ţmones, nes
visuomenės nuomonė apie nuteistuosius
iki gyvos galvos yra
negatyvi ir buvo
kaţkiek įsišaknijusi
mano mąstyme. Po
kelių susitikimų per
Šv. Mišias ir bendravimo su jais, prašiau
Dievo išminties ir
atsakymo į klausimą: ar turiu eiti į
kalėjimą? Supratau,
kad Dievas kviečia
mane juos lankyti ir
nebijoti. Pasiruošimas tam buvo pirmas kvietimas iš
Lukiškių kalėjimo
ligoninės, kad seminaristai ateitų pas
nuteistuosius lygtinai liudydami gėrį ir
tikėjimą. Priėmėme
šį kvietimą ir nuėjome ten su draugais iš
seminarijos. Su mumis ėjo klierikas (dabar jau Kaišiadorių vyskupijos kunigas),
kuris turėjo patirties bendrauti su nuteistaisiais. Jo pavyzdys ir
liudijimas tapo mums padrąsinimu nebijoti priimti tuos ţmones.
Nusprendėme, kad kalbėsime apie Kalėdų krikščionišką prasmę.
Buvo neįprastas jausmas dėl „vielotos“ kalėjimo aplinkos, lankymo taisyklių ir gyvenimo sąlygų, kai jaučiamas erdvės trūkumas.
Bendrauti su nuteistaisiais taip pat nebuvo lengva, nes jie mus
„tyrinėjo“: kas mes esame (klausinėdavo apie tikėjimą ir dalykų
visiškai „ne į temą“, truputį šaipėsi, nepriimdavo mūsų nuomones). Po kelių susitikimų atlaikėme tokią „susipaţinimo“ bangą.
Kartu su jais giedojome, skaitėme Šv. Raštą ir liudijome, kas
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mums yra Šv. Kalėdos. Taip pat ėjome per kalėjimo ligoninės
kameras sveikindami nuteistuosius su artėjančiom Šv. Kalėdom.
Pavasarį panašiu būdu nuėjome pasveikinti nuteistuosius su Šv.

Velykomis. Tuo pat metu kun. Arūnas Peškaitis (atsakingas uţ
nuteistųjų iki gyvos galvos sielovadą) asmeniškai pasiūlė mums
su draugu ateiti melstis Šv. Mišiose su nuteistaisiais iki gyvos
galvos. Sutikome, nors man buvo dar nedrąsu. Taip prasidėjo
mano paţintis ir tikėjimo kelionė su nuteistaisiais ţmonėmis.
Šiuo metu bendrauju su nuteistaisiais iki gyvos galvos
beveik kiekvieną ketvirtadienį. Tau turbūt įdomu, kodėl einu taip
daţnai pas tuos ţmones? Fariziejai taip pat klausdavo Jėzaus
mokinių, kodėl Jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais, o Viešpats atsakė, kad „ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams“ (Mt 9, 11-12). Todėl ir aš einu į kalėjimą, ne šiaip sau, ne
vien dėl to, kad man tai patinka, kad esu altruistas arba dėl
gailesčio. Šie dalykai irgi yra svarbūs. Tačiau einu ten liudyti gyvenimo Viltį – Jėzų Kristų. Tai skambėtų lyg ţvangantys cimbolai, jei neturėčiau Jo meilės, kuri nesibaigia
niekada, kurią pats patyriau ir patiriu per Sakramentus,
žmones, pašaukimo būti kunigu brandinimą ir gyvenimo
iššūkius. Jėzus Kristus pranašo Izaijo ţodţiais skelbia, kad
„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad
neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti
belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“ (Lk 4,
18-19). Kun. Arūnas Peškaitis pastoracinės savaitės seminarijoje metu, viename iš susitikimų pasakė svarbią mintį,
kuri taip pat mane paskatino eiti pas tuos ţmones. Kunigas
priminė, kad „Dievui nėra prarastų ţmonių“. Tai man padėjo suprasti, kad nuteistieji iki gyvos galvos gavo jau teisingą atpildą ir privalo atgailauti uţ padarytą blogį, tačiau
Dievo, o ir ţmonių, gailestingumo esmė yra ne tik teisingumas, bet ir meilė. Jėzus mus kviečia: „Būkite gailestingi,
kaip ir jūsų dangiškas Tėvas yra gailestingas“ (Lk 6, 36).
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Sunku mylėti
tuos ţmones, nes per
atvirumą reikia išmokti jais pasitikėti.
Tam padeda asmeninis dvasinis gyvenimas ir malda, tam
padeda krikščioniškos
meilės darbų (sielai ir
kūnui) įgyvendinimas.
Kartu su nuteistaisiais
meldţiamės, švęsdami
Eucharistiją, kalbėdami Gailestingumo
vainikėlį, šlovindami
Viešpatį giesmėmis.
Per katechezes ir bendravimą (kviečiame
ateiti pas nuteistuosius
tikinčius ţmones)
kartu giliname tikėjimą ir kartu norime
atsiverti Dievo malonei ir tokiu būdu šį
gyvenimą išgyventi
prasmingai, išgyventi
jį kaip dovaną. Tu taip
pat to trokšti. Taip pamaţu tampame „mes“ – gyvąja Baţnyčia:
neesame „jie“ – nuteistieji ir „mes“ – savanoriai. Per susitikimus
kartu išgyvename krikščionišką viltį, nes visi „esame išgelbėti
viltimi“ (Rom 8, 24). Taip išgyvenu tikėjimo dţiaugsmą, kad
galiu padėti tiems ţmonėms suprasti, kad neesame pasmerkti
praţūti, nes esame atpirkti Jėzaus Kristaus brangiausiuoju Krauju – turime tikėjimo viltį. Išorėje atrodo nieko nesikeičia – po
susitikimo (kuris trunka apie dvi valandas) grįţtu į seminariją - į
laisvę, o nuteistieji - į kameras. Tačiau vyksta mūsų visų vidinė
dvasinė kelionė. Mes jungiamės maldoje (nuteistieji taip pat meldţiasi uţ savanorius ir visą Baţnyčią), stengiamės įgyvendinti
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Iš Merkinės vykome į Grūto parką. Vaikščiodami po sovietinių skulptūrų muziejų, galėjome pamatyti daugeliui gerai
paţįstamą sovietinę ideologiją, daugelį dešimtmečių slėgusią ir
žeidusią mūsų tautos dvasią. Čia puikiai yra atskleidžiamas
neigiamas turinys, poveikis vertybių sistemai. Po geros istorinės
pamokos automobilį pasukome Druskininkų link. Pirmiausiai
sustojome prie miško muziejaus, kuris yra vadinamas ,,Girios
aidu“. Prisiţiūrėjome netikrų gyvūnų, tai yra iškamšų. Pasiklausėme istorijos, kaip didieji Lietuvos kunigaikščiai medţiodavo
šiose vietovėse. Taip pat aplankėme Čiurlionio muziejų bei
Druskininkų miesto muziejų. Po visko nuėjome pasimelsti
Druskininkų šventovėje, o iš ten nuvykome į prieplauką, iš kurios garlaiviu plaukėme į Liškiavą. Liškiavoje mus pribloškė

tai, ką išgyvenome per susitikimą.
Dar vienas dalykas, kurį supratau ėjimo į kalėjimą dėka:
žmogus keičiasi, kai jo nesmerki, neatmeti, nekritikuoji. Prisimenu teologinės moralės tiesą, kad negalima smerkti paties ţmogaus, bet su meile ir švelniai parodyti, ką jis padarė blogai. Įgyvendinti tai yra sunku, nors ši tiesa galioja visur – šeimoje, vyskupijoje, parapijos bendruomenėje, tarp klierikų, tarp seminarijos vadovybės, tarp draugų. Pastovus viešas ţmogaus pataisymas, kad daro viską ne taip, kaip turėtų būti, kaip kitas suplanavo ar turi kitą nuomonę, ne visada padeda mums keistis, stumia į
nusivylimą savimi ar kitais. Todėl, eidamas į kalėjimą, ţiūriu į
nuteistuosius kaip į asmenis – Dievo vaikus, nes Jam nėra prarastų ţmonių. Aišku, nepamirštu, kad tai suţeisti ţmonės, kad jie
kiekvienu metu gali pamesti gyvenimo kelionės prasmę net būdami kalėjime (tai gali atsitikti ir mums), todėl turime dėkoti
Viešpačiui uţ Atpirkimo malonę ir prašyti maldoje Jo pagalbos.
Mūsų atėjimas ir liudijimas skatina nuteistuosius pirmiausia
keistis į gera, įtikėti, kad su Dievu gyvenimas nėra prarastas.
Noriu Tave, mielas „Teesie“ skaitytojau, pakviesti šiais
Gailestingumo metais nebijoti gyvenimo iššūkių ir savanorystės,
bendrauti su daţnai atstumtais ir pamirštais ţmonėmis: ligoniais,
neįgaliaisiais, seneliais, vaikais iš asocialių šeimų, išėjusiais iš
kalėjimo, bedarbiais, benamiais ar vargšais. Jie nori manyje ir
Tavyje pamatyti Viešpaties veidą, mes visi norime būti laimingi,
norime būti Jo išgelbėti. Jie nori patirti gailestingąją Dievo meilę. Kviečiu Tave taip pat melstis uţ kalinius, jų šeimas, kalėjimo
darbuotojus ir savanorius, kad visi vykdytume tai, ko nori Viešpats. Belieka šį troškimą pavesti maldoje Viešpačiui ir panaudoti
visas dovanas, kuriomis Jis mus apdovanojo, nes ,,yra daug širdţių, kurios laukia Evangelijos, nes yra daug širdţių, kurios kantriai laukia Jos“.
Klierikas Viktor Kudriašov, V k.

nuostabaus groţio Švenčiausios Trejybės šventovė ir vienuolynas. Teko pabuvoti ir baţnyčios poţemiuose, kur yra įrengtas
senų liturginių reikmenų muziejus. Beje, toje vietoje yra vienuolių dominikonų palaikai. Nors Liškiavoje buvau jau keletą
kartų, bet kaskart čia atrandu vis kaţką naujo.
Grįţę į Druskininkus atsisveikinome su šiuo miestu ir nuvykome į Marcinkonis. Būdami ten nepraleidome galimybės
aplankyti šio kaimo šventovės, kuri, deja, buvo uţrakinta. Taip
pat tuo metu suţinojome, kad kaime yra Dzūkijos nacionalinio
parko etnografijos muziejus. Ekspozicijoje matėme namų apyvokos daiktų ir baldų, amatininkų darbų bei senųjų audinių. Čia
taip pat susipaţinome su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais tradicijomis, amatais, suţinojome, kokius patiekalus gamino dzūkai kalendorinių švenčių metu. Šio muziejaus aplankymas buvo
paskutinis mūsų išvykos maršruto etapas.
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Klierikas Daniel Narkun, III k.

Šiais metais, planuodami kurso išvyką, mes, trečiojo kurso klierikai, Daniel
ir Valentin, nusprendėme nuvykti į Lenkiją.
Viena vertus, ši iniciatyva kilo spontaniškai, kita vertus - buvo Dievo iniciuota. Beliko atpaţinti Dievo ţenklus. Keli faktai,
pagrindţiantys šią mintį: 2011 metus Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė Gailestingumo metais. Taip
pat, šių metų pradţioje nuskambėjo ţinia iš Apaštališkojo Sosto,
jog popieţius Jonas Paulius II geguţės 1 dieną bus paskelbtas
palaimintuoju. Būtent jis labai prisidėjo prie Gailestingumo
kulto sklaidos. O galiausiai suţinojome, kad Lietuvos Vyskupų
konferencija balandţio 30 d. paskelbė Vilniuje vyksiantį Gailestingumo kongresą. Todėl nusprendėme, kad reikia pratęsti
Gailestingumo kulto paminėjimą ir šventimą piligrimine kelione
į Balstogės miestą, kuriame yra Dievo Gailestingumo Šventovė,
Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos koplyčia ir namas,
kuriame gyveno kunigas Sopočko, bendradarbiavęs su šv. Faustina skleidţiant Gailestingumo ţinią.
Taigi dabar apie mūsų kurso išvyką išsamiau. Ankstų
rytą po pusryčių ir maldos pajudėjome Lenkijos link. Pirmasis
mūsų sustojimas buvo
Studţieničnos Dievo
Motinos
Šventovė
(lenk. Sanktuarium
Matki Bożej
Studzienicznej), kuris
yra šiaurės
rytų Lenkijoje. Pasak
legendos
šioje vietovėje pagonybės laikais buvo
pagonių
šventovė,
kurioje buvo garbinami ąţuolai.
XVII a. čia
pradėti uţrašinėti vykstantys stebuklai. 1741
m. Studţieničnės eţero saloje apsigyveno atsiskyrėlis, buvęs
karininkas Vincentas Moravskis (Wincent Morawski), kuris
pastatė medinę koplyčią. XIX a. ši vietovė tapo viena iš labiausiai piligrimus traukiančių vietų Augustavo vyskupijoje. Atvykstantys piligrimai čia palieka įvairių dovanų ir nusiprausia
šventuoju vandeniu.
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Klierikas Povilas Slaminis, II k.
Šiais metais su kurso broliu Mareku nusprendėme, kad vyksime į Kaišiadorių vyskupijos teritoriją. Pati kelionė buvo suplanuota kaip paţintinė, nes
patys norėjome kuo daugiau pamatyti
bei suţinoti. Taip pat turėjome ir keletą pramogų –
apie jas uţsiminsiu vėliau.
Šių kurso dienų aš pats labai laukiau, nes jos
vyko beveik mano gimtose vietose. Pirmadienio
ryte mes tiesiai išlėkėme Vievio link, kur yra
„Kelių muziejus“. Ten nusprendėme važiuoti dėl
vieno paprasto dalyko: pamatyti tarybines mašinas bei visą techniką, kuria tais laikais grindė
kelius. Tai, ką matėme, paliko didelį įspūdį, nes
gavome tai, ko norėjome. Taip pat nepamiršome
aplankyti ir Vievio katalikų šventovės, kuri turi
savitą ţavesį bei puošnumą.
Kita mūsų stotelė - Aukštadvaris. Radę ten
kartingų nuomą, išmėginome savo jėgas lenktynių
trasoje. Ką gi padarysi, niekas iš mūsų taurės neparsiveţė, nes laimėjo draugystė ir gera nuotaika.
Visai netoli mūsų lenktynių vietos yra graţus
gamtos paminklas, vadinamas „Velnio duobe“.
Nusileidę į apačią, pailsėjome ir pasigroţėjome
gamta. Neilgai trukus jau vaţiavome toliau. Pakeliui uţsukome pas Aukštadvario Kleboną, kuris
nuoširdţiai mus sutiko. Susitikimas buvo tikrai
įdomus. Kunigas pasidalino su mumis savo gyvenimo patirtimi
bei paskatino mus toliau drąsiai ţengti šios ypatingos tarnystės
keliu. Iš klebonijos nuvaţiavome prie Dominikonų vienuolyno.
Iš Aukštadvario vaţiavome į Stakliškes. Pakeliui sustojome prie Napoleono kepurės. Uţlipę į šį piliakalnį groţėjomės
gamtovaizdţiu, padarėme keletą nuotraukų ir leidomės toliau
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ieškoti įspūdţių. Stakliškėse ilgai neuţsibuvome ir pasukome
kurorto link - į Birštoną. Ten nuvykę nuėjome aplankyti šv.
Antano Paduviečio šventovės, turinčios Aušros Vartų Marijos
paveikslo kopiją, kur pasimeldėme ir patikėjome savo intencijas. Apţiūrėjome meno kūrinius ir išėjome pasivaikščioti po
Birštoną. Išvykę iš šio kurortinio miestelio uţsukome į pramogų
parką, kur pasikarstėme medţiais ir fiziškai išsikrovėme. Gerai,
kad buvo apsaugos priemonės, nes buvo tokių akimirkų, kad
vos nenubildėjau ţemėn. Nors ir buvo pavojinga, tačiau įspūdţiai ilgai dar pasiliks atmintyje. Iš pramogų parko nuvykome į
Alytų ir visai neplanuotai aplankėme graţių šio miesto švento„Pas savuosius atėjo, o savieji jo
nepriėmė.Visiems, kurie jį priėmė, jis
davė galią tapti Dievo vaikais - tiems,
kurie tiki jo vardą” (Jn 1,11-12)

vių. Iš Alytaus leidomės Nemunaičio link. Būtent Nemunaityje
mes šventėme Eucharistiją. Po Eucharistijos šventimo trumpam
uţsukome pas šios parapijos administratorių. Pabendravę su juo,
atvaţiavome į mano gimtuosius namus, kur mūsų laukė iškūrenta pirtis ir maloni kompanija.
Kitą rytą atsibūdę iškeliavome toliau ieškoti įspūdţių. Pirmas šios dienos mūsų kelionės tikslas buvo šalia
esantis miestelis, kuris nuo amţių yra vadinamas
Merkine. Būtent šioje vietovėje turėjome labai
įdomią ekskursiją: aplankėme ,,Merkinės krašto
muziejų“. Suţinojome apie senuosiuos dzūkiškus
papročius, Merkinės miestelio istoriją. Beje, dar
teko aplankyti tas vietas, kur kaţkada stovėjo baţnyčios. Merkinėje buvo dar dvi baţnyčios neskaitant dabartinės Švenčiausios Mergelės Marijos
ėmimo į dangų šventovės. Pati bažnyčia yra viena
iš senesnių šventovių Kaišiadorių vyskupijoje.
Uţlipus į piliakalnį prieš mūsų akis atsivėrė nuostabus kraštovaizdis, kuris ţavi kiekvieną čia
esantį ţmogų. Pasigroţėję nuostabiu vaizdu nuo
piliakalnio vaţiavome į kitą Merkinėje svarbią
vietą – kryţių kalnelį. Savaime aišku, jis ne iš tolo
neprilygsta tam, kuris yra netoli Šiaulių, bet vietiniams ţmonėms tai labai svarbi vieta. Būtent tose
vietose yra palaidoti Merkinės krašte kovoję partizanai. Todėl ţmonės tai vietai atminti pristatė kryžių nepaisant to, jog sovietmečio laikais ši vieta
ilgai buvo naudojama kaip stadionas.

Turbūt nesunku suprasti, kad
Dievui taip vadinami ,,savieji“ yra visi
žmones. Nes jau pasaulio pradžioje jis
panorėjo, kad ţmogus taptų savas ir
labai artimas. Tačiau ţmogus nepanorėjo pasinaudoti tokia privilegija, ir pasirinko
kitą ,,draugystę“ leidosi
velnio
apgaunamas
ir
padarė nuodėmę.
Tokiu būdu ţmonės buvo padalinti į dvi grupes:
pirmi, kurie Dievą laiko savuoju
ir antri, kurie
Dievą laiko priešu. Reikia pastebėti, kad šis suskirstymas
yra
padarytas ţmogaus, o ne Dievo.
Dievas kiekvieną
laiko savuoju, jis
iš
paskutiniųjų
kovoja dėl mūsų.
Ir
į
ţemę
Jis ,,atėjo pas
savuosius, tačiau
savieji jo nepriėmė“.
Žinoma,
neturime manyti,
kad visi ţmonės
atsisakė Kristuje
matyti savo draugą. Yra ir tokių,
kurie glaudţiai yra su Juo susiję. Ryškiausias to ryšio pavyzdys
yra Švč. Mergelė Marija, kuri nepabūgo atsiliepti į Kristaus draugystę, nepabijojo pavadinti Jėzų savuoju. Ir tokiu būdu tapo artimiausiu Dievo vaiku.
Todėl ir mes šiandien esame pakviesti apsispręsti uţ Dievą, nes kaip sakė Antanas Maceina: ,,tas, kuris apsisprendţia bei
kovoja uţ Dievą, nekovoja dėl kaţko svetimo, bet kovoja uţ save

13

patį, tai yra uţ mus pačius“. Tuom ir skiriasi ryšys su Dievu nuo
ryšio su velniu. Velnias skatina individualizmą, o Dievas kuria
bendrystę.
Prisiminkime Petrą, išsiţadėjusį Jėzaus tris kartus. Ką
Kristus tada daro? Jis neišbara Petro, jo neišsigina, bet į jį ţiūri su
meile, norėdamas išgelbėti nuodėmės suţeistą ţmogų. O nuodėmė
griauna ţmogų iš vidaus. Ne šiaip sau Ignacas Lojola savo dvasinėse pratybose velnią lygina su labai geru strategu, kuris ieško
silpnų vietų ţmoguje, kad galėtų jį sunaikinti. Dievas taip pat veikia kaip sumaningas strategas, tačiau yra pastebimas didţiulis
skirtumas: Dievas ieško silpnųjų ţmogaus vietų ne tam, kad sunaikintų ţmogų, bet tam, kad jas atradęs, galėtų jas sustiprinti ir išgydyti. Ir visa tai yra reikalinga tam, kad ţmogus jau nebūtų silpnas,
bet stiprus drauge su Dievu. Mes turime leistis Dievo perkeičiami,
išgydomi, mylimi,
nes tiktai Jis yra
tas, kuris tikrai
mus myli, gydo
bei perkeičia.
Galime
klausti
savęs, kokiu būdu
aš galiu atsiliepti į
perkeičiančią Dievo galią? Į šį klausimą Dievas suteikia atsakymą: tikėjimas Jo vardu.
Visi mes ţinome,
ką reiškia Jėzaus
vardas - ,,Dievas
gelbsti“. Jis gelbsti
iš mūsų bejėgiškumo nuodėmės įtakai, gelbsti iš velnio vergovės. Taip
pat kyla klausimas, ką reiškia
tikėti? Tikėti – tai
reiškia gyventi. Ne
šiaip sau vyskupas
K. Paltarokas sakė,
kad ,,jaunimas be
Dievo yra sugedęs
vaisius“. Būtent buvimas draugystės ryšyje su Dievu atneš gausių
vaisių, kurie dţiugins ne tik mus, bet ir kitus ţmones ir, ţinoma,
patį Dievą.
Klierikas Aleksandr Gaičauskas, IV k.
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Meldţiame Tave, Dieve,

Išmokyk matyti gėrį, kad ir kur jis būtų;

pripildyk mus savo Dvasios galios.

įkvėpk mums uolumą

Nuramink širdis,

jį saugoti, palaikyti

sustiprink pasitikėjimą Tavo meile...

ir drąsiai ginti.

Paţadink tautoje valią

Apsaugok mus nuo dalyvavimo mele,

kantriai kovoti,

kuris griauna mūsų pasaulį.

siekiant išsaugoti taiką ir laisvę.

Duok mums drąsos gyventi tiesoje.

Padaryk, kad kiekvieną dieną

Duok mums kasdienės duonos.

savo rankomis

Palaimink mūsų darbą.

pajėgtume kurti mūsų bendrą ateitį

Dieve, tautų Vadove ir Viešpatie!

ir socialinį solidarumą,

Kristau, kuris mus mylėjai iki galo...

ţvelgdami į Tavo kryţiaus slėpinį.

Marija, Pasaulio Karaliene...

Dieve, tegul Šventoji Dvasia atnaujina

Amen.

mūsų Ţemės veidą
ir sustiprina Tavo tautą...
Tepadeda išsaugoti Tavo karalystę
asmeniniame, šeimos, tautos, visuomenės
ir valstybės gyvenime.
Apsaugok nuo individualistinio,
šeimyninio ir socialinio egoizmo.
Neleisk, kad stipresnis niekintų silpnesnį.
Apsaugok mus nuo neapykantos
ir išankstinių nuostatų prieš tuos,
kurie turi kitokius įsitikinimus.
Išmokyk mus nugalėti blogį,
matyti brolį blogai besielgiančiame ţmoguje
ir neatimti iš jo atsivertimo teisės.
Išmokyk kiekvieną mūsų
įţvelgti savo kaltes,
kad nepradėtume atsinaujinimo darbo,
krapštydami krislą brolio akyje.

Palaimintasis Jonas Paulius II.
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Artėjantys vasaros karščiai ir mokslo metų pabaiga seminarijoje yra susijusi ne tik su egzaminų sesija ir
vasaros atostogomis, bet su dar vienu ypatingu ir jau tradiciniu įvykiu, kurio laukia visi klierikai. Tai - kursų išvykos, kurių metu seminaristai turi galimybę keliauti, pažinti, melstis ir dalintis kursų bendrystės džiaugsmu. Šis
dviejų dienų laikas, skirtas kiekvieno kurso bendrystės augimui, yra taip pat ypatinga maldos, vienybės ir tikėjimo
džiaugsmo patirtis kurią lydi nepakartojami kurso kelionės nuotykiai. Kaip šiais metais klierikams sekėsi suorganizuoti kursų išvykas? Šį klausimą ,,Teesie” redakcija uždavė penkių seminarijos kursų atstovams, kurie sutiko
papasakoti, kas gi įvyko per tas dvi dienas...

Klierikas Tadas Mikėnas, I k.

Mes, I-ojo kurso studentai,
geguţės 2 – 3 dienomis turėjome
pilnas įspūdţių akimirkas. Kelionė
prasidėjo Kauno pakraštyje, marių
pusiasalyje, ant Paţaislio kalvos
esančio kamaldulių vienuolyno aplankymu. Mus priėmusi sesuo Edita trumpai papasakojo jo istoriją, parodė vienuolyno poţemius bei nuostabią baroko stiliaus
baţnyčią, kuri 1712 m. buvo konsekruota suteikiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo titulą. Ši vieta ypatinga
tuo, kad kiekvienas čia atvykęs galėjo atsipalaiduoti ir dţiaugtis
sklindančia ramybės dvasia.
Kitas mūsų išvykos tikslas – Kauno kunigų seminarija.
Čia mus nuoširdžiai pasitiko IV-o kurso klierikas Darius, kuris
pravedė ekskursiją po seminariją, papasakojo seminaristų dienotvarkę. Taip pat buvome prie Kauno katedros ir pilies. Deja,
nė į vieno iš šių pastatų vidų negalėjome patekti. Taigi, po trumpo pasivaikščiojimo Kauno gatvėmis patraukėme Šiluvos link.
Šiluvoje aplankėme Švenčiausios Mergelės Marijos Baziliką ir Koplyčią, kurioje meldėmės roţinio maldą. 18 val.

šventėme Eucharistiją Kelmės baţnyčioje,
o apie 19:30
atvykome
į
Palendrius, kur
mus
pasitiko
tikra
ţiema.
Labai nustebome, nes negalėjome patikėti,
kad pavasario
viduryje
gali
iškristi
tiek
daug
sniego.
Galima pagalvoti, kad atėjo
Kalėdos, o ne
pavasaris. Tačiau nepaisant
oro sąlygų kartu su broliais
benediktinais nuėjome melstis naktinę maldą vienuolyno baţnyčioje. Taip pat ryte visi kartu meldėmės rytmetinę maldą. Čia
turėjome galimybę, nors ir trumpai, susipaţinti su vienuoliškuoju gyvenimu, kurio tikslas – pirmiausia Dievo ieškojimas susikaupiant maldoje, vienumoje ir tyloje. Patys
galėjome įsitikinti, kad šv. Benedikto vienuolynas – tai
šeima ir tarnavimo Viešpačiui bei maldos mokykla.
Grįţdami uţsukome į netoli Šiaulių esantį Kryžių kalną, liudijantį pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų ţmones. Čia, kaip ir kiti atvykstantys ir besimeldţiantys
žmonės, palikome kryžių I-ojo kurso vardu, tikėdami
nesibaigiančia viltimi ir Dievo meile. 11 val. dalyvavome šv. Mišiose pranciškonų vienuolyne, esančiame
netoli Kryţių kalno. Pakeliui taip pat uţsukome į Šiaulių katedrą, garsųjį Pakruojo dvarą ir pro Panevėţį grįžome į Vilnių.
Ši išvyka į graţiausius Lietuvos kampelius tikrai ilgai
pasiliks mūsų prisiminimuose. Aplankydami šventas
vietas ir melsdamiesi įvairiuose šventovėse turėjome
galimybę suartėti su Dievu, patikėti Jam savo rūpesčius
bei prašyti Jo stiprybės tolesniam mūsų gyvenimui.
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Mieli „Teesie“ skaitytojai,
prieš prasidedant vasaros
atostogoms atėjo laikas ir man
su Jumis pasidalinti keliomis
mintimis.
Geguţės mėnuo seminarijoje visada siejasi su sesijos
vargais ir būsimu atostogų dţiaugsmu. Tai tam tikra, bent jau
maţo gyvenimo etapo pabaiga. Dţiaugiuosi, kad ir man beveik
jau baigiasi aštuonerių metų gyvenimo seminarijoje laikas. Ilgas, dinamiškas, bet tikrai malonus metas augti savo kunigiškame pašaukime. Šiuo metu ţvelgdamas į seminarijoje praleistus
metus galiu drąsiai
teigti, kad jie buvo
verti graţių jaunystės
metų, nes jei tektų
uţrašyti visus čia išgyventus įvykius, keliones bei tikėjimo patirtis, manau, išeitų visai
nemenka knyga.
Šiuo metu mano
širdis pilna dţiaugsmo, nes troškimas
tapti Kristaus kunigu
jau išsipildė. Tiesa,
būdami studentais, ne
visada
nuoširdţiai
dţiaugiamės
laiku
seminarijoje, nes nuolat norisi kovoti prieš
jos tvarką, auklėti ţmogiškų silpnybių turinčius jos vadovus. Šie
paskutiniai metai, kai pats tapau ugdytoju, leido būti kitoje
„barikadų“ pusėje. Tada pradedi keisti savo žvilgsnį į seminarijos gyvenimą. Pamatai, kad daug dalykų, kurie čia yra, tiesiog
būtini mūsų augimui. Net nejauku pasidaro, kaip būdamas klieriku kartais naiviai ar net kvailokai elgdavausi vienoje ar kitoje
situacijoje.
Kita vertus, norisi ir pasiguosti, kad taip jau yra sudėliotas
tas mūsų gyvenimas. Juk ir tėvai savo vaikus taip pat moko ir
moko, o jie vis tiek nemaţai klaidų padaro. Tėvai ţino, kas jų
atţalai gera ir stengiasi apsaugoti, nes daţnai patys tas klaidas
jau yra vienu ar kitu gyvenimo momentu išgyvenę.
Tokiose situacijose reikia daug nuolankumo, kad priimtum, kas tau yra duodama bei patikėtum, kad vadovybė iš tiesų
tau nori gero. O rezultatai pasirodo vėliau, jei esi sau atviras ir
negyveni paties susikurtose iliuzijose.
Kartais mes norime seminariją palikti ţinodami didţiąją
dalį paruoštų atsakymų ir puikiai mokėdami administruoti sak-

ramentus. Tai reikalinga, tačiau ne maţiau svarbi Dievą beprotiškai mylinti širdis bei noras su aplinkiniais dalintis tuo Dievo
dţiaugsmu. Jėzus iš mūsų neprašo daug – Jis prašo visko. Juk ir
apaštalas Paulius rašo: „Jei lūpomis išpaţinsi Viešpatį Jėzų ir
širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą“.
Dievo tarnas Jonas Paulius II, pasauliui įţengiant į naująjį
tūkstantmetį, tikinčiuosius kvietė vieninteliam dalykui – šventumui. Be abejonės, toks yra ir seminarijos tikslas.
Jei atsigręţiame į pirmuosius amţius, pastebime, kad jau
pirmosiose krikščionių bendruomenėse tikintieji vieni kitus vadindavo šventaisiais. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų, atsiliepdami į Dievo kvietimą tikėti, esame potencialūs šventieji.
Šventi ţmonės nėra tik tie, kurių vardus bei minėjimo datą galime rasti savo maldaknygėse. Yra gausybė neţinomų šventųjų,
gal net mums artimų ţmonių, kurie atsiliepė į Dievo jiems numatytą planą ir gyvenimo pabaigoje, kaip sako
apaštalas
Paulius,
„iškovoję gerą kovą,
gavo garbės vainiką“.
Kol gyvename ţemėje,
galime prašyti šventųjų
uţtarimo, ypač mūsų
tautos šventojo – Kazimiero. Ir gal ne tiek
uţtarimas svarbus, kiek
stiprus, valingas noras
įsilieti į jų būrį, kuris
turėtų atsirasti mūsų
širdyse bei vėliau matytis veiksmuose.
Chaotiškos ir nebaigtos
tos mano mintys, kuriomis šiandien dalinuosi
su Jumis, tačiau tokios jau jos yra ir jomis aš gyvenu šiandien.
Baigdamas labai nuoširdţiai meldţiu Jums Dievo palaimos vasaros metu ir noriu pasidalinti senu krikščionių palaiminimu, kurį perskaičiau kunigystės šventimų dienų gautame jums
puikiai paţįstamo filosofijos dėstytojo kun. Vladimir Solovej
sveikinime:
Viešpats težengia Tau priešaky, kad nurodytų Tau kelią,
Viešpats tebūna šalia Tavęs, kad apkabintų Tave savo dešine,
Viešpats tebūna už Tavęs,
kad apsaugotų Tave nuo žmonių akibrokšto,
Viešpats tebūna po Tavimi, kad pakeltų Tave kai parkrisi,
Viešpats tebūna Tavyje, kad paguostų Tave kai Tau bus liūdna,
Viešpats tebūna aplinkui Tave, kad apgintų Tave kai kiti puola,
Viešpats tebūna viršum Tavęs, kad Tave laimintų. Amen.
Kun. Mindaugas Bernotavičius
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2011 03 04 Šv. Kazimiero iškilmės dieną visa seminarijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje.
2011 03 08 Seminarijoje buvo švenčiamos Užgavėnės ir trečiojo kurso mediumas. Vakaro programą organizavo
ketvirtojo kurso klierikai.
2011 03 09 Pelenų trečiadienį seminarijoje vyko Susikaupimo diena, kuriai vadovavo kun. Kęstutis Dailydė.
2011 03 11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną seminaristai dalyvavo Šv. Mišių aukoje Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Vakare seminarijoje apsilankė garbingas svečias - Nepriklausomybės Akto signataras Vladas
Terleckas. Svečias sveikino visus Kovo 11 - osios šventės proga ir seminarijos rektoriui kun. Ţydrūnui Vabuolui
įteikė Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės Akto kopiją.
2011 03 18 Šv. Juozapo, seminarijos globėjo iškilmės išvakarėse seminarijoje vyko Tėvų Diena. Šv. Mišioms
vadovavo Pilaitės šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Valdas Girdziušas. Šv. Mišių pabaigoje buvo iškilmingai
pašventinta klieriko nutapyta šv. Juozapo ikona, kuri rytojaus dieną buvo padovanota Jo Em. Kard. Audriui Juozui Bačkiui 50 - ties metų kunigystės jubiliejaus proga. Po Šv. Mišių, konferencijų salėje penktojo kurso klierikai,
seminarijos globėjo šv. Juozapo Iškilmės proga suvaidino spektaklį „ŠIAURĖ“, paruoštą pagal Kristinos Trinkūnaitės scenarijų.
2011 03 19 Seminarijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, kurias, dėkodamas Dievui uţ 50-ties metų kunigystės dovaną, aukojo Jo Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis. Po šv. Mišių Vilniaus Arkivyskupijos kurijoje seminarijos bendruomenės vardu Jo Eminenciją pasveikino rektorius kun. Ţydrūnas Vabuolas ir, kaip dėkingumo ţenklą, įteikė jubiliatui šv. Juozapo ikoną, kurią nutapė seminarijos klierikas
Robertas Moisevič.
2011 03 28 Seminarijoje lankėsi Lietuvos Kariuomenės Ordinaras Jo Ekscelencija Vyskupas Gintaras Grušas,
kuris aukojo šv. Mišias ir po vakarienės susitiko su seminaristais.
2011 03 31 Seminarijoje įvyko Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos „Septyni paskutiniais Išganytojo žodžiai ant kryžiaus” parodos atidarymas.
2011 04 01 Seminarijoje lankėsi prelatas Edmundas Putrimas, kuris yra atsakingas už lietuvių katalikų sielovadą
visame pasaulyje. Prelatas seminarijos koplyčioje aukojo Šv. Mišias ir po vakarienės konferencijų salėje pasakojo
seminaristams apie lietuvių katalikų sielovadą uţsienio šalyse.
2011 04 06 Besiruošiant popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai seminarijoje lankėsi Jo Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis, kuris susitikęs su seminaristais pasakojo apie Joną Paulių II.
2011 04 09 Seminarijoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Naujojo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ skirta pirmosios socialinės enciklikos „Rerum Novarum“ 120 metų sukakčiai paminėti.
2011 04 12 Dvasinės konferencijos metu kun. Julius Sasnauskas OFM pasakojo apie Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje bei dalinosi asmeninėmis įţvalgomis bei apmąstymais apie Joną Paulių II.
2011 04 12 -16 Seminarijoje vyko Gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovavo br. Gediminas Numgaudas OFM.
2011 04 16 Jo Ekscelencija Vyskupas Arūnas Poniškaitis ketvirtojo kurso klierikams suteikė lektoriaus, o penktojo kurso klierikams - akolito skyrimus.
2011 04 30 – 05 01 Seminaristai dalyvavo Dievo Gailestingumo kongrese.
2011 05 02 - 03 Seminarijos kursų išvykos.
2011 05 05 Seminarijos piligriminė kelionė iš Faustinos namelio Grybų gatvėje į Gailestingumo šventovę. Šv.
Mišias Gailestingumo šventovėje aukojo ir pamokslą sakė seminarijos rektorius kun. Ţydrūnas Vabuolas.
2011 05 06 - 12 Įvyko VI kurso piligriminė kelionė į Romą.
2011 05 07 Atvirų durų diena seminarijoje.
2011 05 11 II semestro paskaitų pabaiga.
2011 05 12 Vasaros sesijos pradžia.
2011 05 14 Seminarijos bendruomenė dalyvavo kunigystės šventimuose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Jo
Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis suteikė kunigystės šventimus penkiems seminarijos auklėtiniams: Mindaugui
Bernotavičiui, Andţejui Bylinskiui, Petrui Gucevičiui, Mariušui Maršalek ir Jonui Naujokaičiui.
2011 05 18 – 21 Seminarijoje viešėjo Saratovo vyskupas Klemens Pikel su savo vyskupijos kunigais.
2011 05 20 Vyskupas Klemens Pikel susitiko su seminaristais.
2011 05 25 Seminarijoje vyko baigiamieji VI kurso egzaminai. Diplominio rašto darbus apsigynė ir teologų bakalaurus įgijo: Mozė Mitkevičius, Edgaras Vegys, Mykolas Sotničenka.
Parengė metraštininkas - klierikas Robert Moisevič, IV k.
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Palaimintasis Jonas Paulius II
taip pat mokėjo džiaugtis ir juokauti:
Jaunimas šaukia: „Tegyvuoja Popiežius!“, o Popiežius atsako: „Tegyvuoja jaunimas“, jaunimas dar garsiau šaukia: ,,Tegyvuoja Popiežius!!“, o Popiežius atsako: „Neturite šansų mane
pralenkti...“
Besibaigiant pirmajai apaštalinei kelionei į tėvynę Lenkiją, kai buvo labai karšta vasara,
Popiežius pareiškė, kad pirmas kelionės efektas jau matosi – lydėjusieji jį kardinolai ,,buvo įdegę kaip po soliariumo...”
Per pirmąją apaštalinę kelionę į Vokietiją, Šv. Mišių metu tikintiesiems patiko Jono Pauliaus II pacituoti šv. Pauliaus žodžiai, todėl visi netikėtai pradėjo ploti. Kai Popiežius galėjo vėl prabilti, jis pareiškė: „Dėkoju šventojo Pauliaus vardu“...
Vienas Popiežiaus draugas negalėjo suprasti, kodėl Popiežiui vakarienei buvo atnešta žuvies, o jam - vištienos. Jonas Paulius II pasakė šypsodamasis: ,,gavai vištienos, nes ji pigesnė...“
Naujojoje Hutoje, Lenkijoje, vyko bažnyčios konsekracija. Susirinko daug žmonių, nors
keletą valandų pylė kaip iš kibiro. Kardinolas Karolis Vojtyla vis palaikydavo žmonės sakydamas: „Konsekracija tai... tarsi krikštas, o kur krikštas, ten turi būti ir vanduo“...
Jonas Paulius II buvo žinomas dėl taiklių pastabų; pavyzdžiui kai sužinojo, kad vienas jo
draugas susilaužė koją slidinėdamas, pareiškė: „Taip jau yra su tais, kurie pirmiausiai slidinėja, o tik paskui mokosi“...
Kartą po „Viešpaties Angelo“ maldos Popiežius kalbėjo vos ne rėkdamas. Vėliau vienas
žurnalistas prašė Popiežių, kad save saugotų, nes jo užkimimas kėlė nerimą kitiems žurnalistams. „Tai iš pykčio“ – pasiteisino Popiežius ir pridūrė: „O pyktis kenkia grožiui“...
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