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viena, graži šeima ir, kad Dievas pašaukia labai įvairius
žmones.
Po vakarienės vienas Rygos seminaristų mūsų
grupei aprodė žymiausias miesto vietas ir papasakojo jų

Tarpseminarinis
futbolo čempionatas Rygoje
2011
Jau ne pirmus metus, kiekvieną rudenį, vyksta
tarpseminarinis sporto turnyras, kuriame Vilniaus, Kauno, Telšių ir Rygos seminarijų klierikai susiremia sporto
aikštelėje, mėgindami išsiaiškinti, kurie jų verti čempionų taurės. Tarpseminarinis sporto čempionatas jau tapo
tradicija. Įprasta kiekvienais metais rengti vis kitos sporto šakos varžybas. Praeitais metais Vilniaus seminarijoje
vyko krepšinio čempionatas, šiemet Rygoje varžėmės
futbolo aikštelėje.
Spalio 21-osios popietę 8-ių klierikų komanda
kartu su seminarijos vicerektoriumi išvykome į Rygą.
Mus pasitiko šventiškai nusiteikę Rygos seminaristai.
Išsikrovę daiktus skubėjome į Vakarinę maldą. Stebėjome, kaip klierikai meldžiasi latvių kalba, giedodami
psalmes, retkarčiais įterpdami lotyniškas maldas.
Atvykus klierikams iš Telšių ir Kauno seminarijų,
visi ėjome vakarieniauti. Buvo džiugu matyti tokią gausybę klierikų. Visi drąsiai dalinosi savo įspūdžiais ir patirtimis iš savo seminarijos gyvenimo. Visa tai įkvėpė
naujos dvasios, ryžto ir pasitikėjimo atsiliepti į Kristaus
kvietimą. Tai stiprino mūsų tikėjimą, nes supratome,
jog nesame vieni. Giliau išgyvenome, kad Bažnyčia yra
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Kun. Liudvikas L.
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltasis Prasidėjimas – Dievo malonės
pergalė

istorijas. Vėliau, aptarę įspūdžius, ėjome miegoti, nes
artėjo mums svarbi diena, pareikalausianti nemažai jėgų.
Išaušus rytui, visi sugužėjo į koplyčią, kur buvo
švenčiama Eucharistija. Pasistiprinę dvasiškai, ėjome
pastiprinti kūno, o tuomet į šalia seminarijos esančią
sporto salę, kur persirengę raudona apranga įžengėme į
aikštelę...
Kol seminaristai treniravosi, įtampa augo su lig
kiekvienu kamuolio spyriu. Nuaidėjus švilpuko garsui,
komandos išsirikiavo ir pasveikino viena kitą. Rygos
seminarijos rektorius iškilmingai paskelbė čempionato
pradžią. Vėliau traukėme burtus, kurie lėmė varžovus ir
rungtynių laiką. Salėje esančių sirgalių ausys įsitempė,
akių vyzdžiai išsiplėtė, stojo kupina jaudulio tyla...
Pirmąsias rungtynes teko žaisti su vienais iš čempionato favoritų – Rygos seminaristais. Apšilę ir aptarę
žaidimo strategiją, išsiriakiavome aikštelės viduryje, pasveikinome priešininkų komandą bei apsikeitėme dovanomis, sugiedojome „Tautišką giesmę“ ir, nuaidėjus
teisėjo švilpukui, pradėjome rungtynes. Mūsų laukė 20
įtemptų nerimasties ir sportinės kovos minučių. Tai nebuvo lengvos rungtynės. Pirmas kėlinys buvo kupinas
jėgos ir manevrų demonstravimo, privalėjome įminti
nepažįstamų ir labai gerai pasiruošusių varžovų taktiką,
perpratę ją diktuoti sąvają.
Laikas tiksėjo, o jėgos seko. Pagaliau, antrojo kėlinio pabaigoje įsijungė „antras“ kvėpavimas ir, nepaisant rungtynių pradžioje patirtų traumų, pirmąsias rungtynes su Rygos komanda laimėjome rezultatu 1:0.

1854 m. gruodžio 8 d. palaimintasis popiežius Pijus
IX iškilmingai (ex cathedra) paskelbė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą. Tai reiškia, jog aukščiausiasis Bažnyčios autoritetas minėtąją tiesą patvirtino
kaip Dievo apreikštą ir įpareigojančią visų katalikų sąžines. Dogmos paskelbimo dokumente - bulėje Ineffabilis
Deus atrandame tokius žodžius: Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga Visagalio
Dievo malone ir privilegija dėl žmonijos Atpirkėjo Jėzaus
Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės
ir nė kiek jos nesutepta.
Kaip matome - ši Dievo Motinos privilegija – t. y.
tas ypatingo šventumo spindesys, kuriuo Marija buvo apdovanota nuo pirmosios prasidėjimo akimirkos, atsirado
grynai iš Kristaus – Ji buvo dėl savo Sūnaus nuopelnų
kilniausiu būdu atpirkta.
Ikonografijoje Marija Nekaltai Pradėtoji dažnai
vaizduojama užmynusi žalčio galvą, t. y. kaip triumfuojanti prieš blogį, prieš nuodėmę. Iš tiesų, minėtieji paveikslai mums liudija gilią teologinę tiesą, jog Nekaltasis
Prasidėjimas – tai Dievo malonės triumfas, pergalė prieš
nuodėmę (visų pirma prieš gimtąją nuodėmę ir dėl to
prieš visas kitas nuodėmes). Pasaulinio garso mariologas
Rene Laurentin teigia: svarstydami apie Nekaltąjį Prasidėjimą, visų pirma turime pabrėžti, jog šiuo atveju viskas
gaunama dovanai iš Dievo pusės. Juk Mergelė Marija yra
apdovanojama ypatinga privilegija dar neatlikusi jokio
nuopelningo veiksmo. Taip pat turime pabrėžti, jog Nekaltasis Prasidėjimas yra Dievo malonės slėpinys – tai yra
dieviškosios meilės slėpinys, o dieviškoji meilė priešingai
nei žmogiška, nepriklauso nuo savo objekto, bet jį kuria.
Tokiu būdu nuodėmės suteptame pasaulyje Dievas sukuria naują žmogų, išsiskiriantį iš kitų – tokį, kuriame Jis
galės apsigyventi, visiškai nesikompromituodamas su nuodėme. Tas naujasis žmogus – Švč. Mergelė Marija. O jos
Nekaltasis Prasidėjimas – Dievo malonės pergalė prieš
nuodėmę.
Tokiu atveju, kyla klausimas, ar, būdami tikrai pamaldūs Švč. Mergelei Marijai, galime tikėtis, jog Dievo

29

malonė anksčiau ar vėliau triumfuos mūsų asmenyse? Atsakymas aiškus ir paprastas – taip. Dvasingumo istorija
liudija, jog daugelis turėjusių ypatingą pamaldumą Švč.
Mergelei Marijai pasiekė stebėtinų šventumo aukštumų.
Pavyzdžiu gali būti pop. Jonas Paulius II, kurio diena prasidėdavo nuo rožinio maldos ir kurio mėgstamiausia malda buvo rožinis; kitas pavyzdys būtų tėvas Pijus iš Pietrelčinos – yra teigiama, jog buvo pasižadėjęs kasdien sukalbėti visą rožinį ne mažiau kaip penkis kartus. Jis dažnai
sakydavo: „Eikite pas Švenčiausiąją Mergelę, padarykite,
kad ją visi mylėtų. Visada kalbėkite rožinį. Kalbėkite jį
gerai. Kalbėkite jį taip dažnai, kiek tiktai galite”. Šv. Chose Marija Escriva – jo įkurtame judėjime Opus Dei svarbią
vietą užima pasiaukojimas Švč. Mergelei Marijai ir rožinio
malda. Lietuvoje taip pat turime įvairių pavyzdžių – šv.
Kazimieras, pal. Jurgis Matulaitis, kard. Vincentas Sladkevičius (amžininkai teigia, jog be privalomų brevijoriaus
maldų jis sukalbėdavęs visas tris rožinio dalis). Be abejo šį
sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti, ko gero nerastume nė vieno šventojo, kuris nebūtų pamaldus Švč. Mergelei Marijai.
Įdomu pastebėti, jog popiežiai – Pijus IX, Leonas
XIII, Pijus X, Pijus XI, Pijus XII – karštai kvietė žmones
prie rožinio maldos. Yra teigiama, jog epocha nuo Pijaus
IX iki Pijaus XII buvo išskirtinai marijinė, šioje epochoje
buvo choraliai šlovinama Švč. Mergelė Marija. Matome
nuostabius rezultatus – Pijus X tapo šventuoju, Pijus IX –
palaimintuoju, ne taip seniai buvo patvirtintos Pijaus XII
herojiškos dorybės. Ar tai nėra Dievo malonės pergalė?
Manau, šios iškilmės proga tiktų prisiminti nors
dalies šventųjų mintis apie pamaldumą Švč. Mergelei Marijai. Tos mintys, nors ir nėra tiesiogiai susijusios su Nekaltojo Prasidėjimo Iškilme, yra kupinos optimizmo ir
liudija apie Dievo malonės pergalę.
„Vienas Sveika Marija yra vertas daugiau nei visas
pasaulis“ (šv. Alfonsas Marija Liguori).
„Sveika Marija – dangiška rasa, permerkianti žemę,
t. y. sielą, kad ji savo laiku duotų vaisių. Siela, kuri nėra
drėkinama šios maldos – tos dangiškosios rasos – tokia
siela neatneša vaisiaus, želdo tik erškėčius ir usnis ir yra
netoli pasmerkimo“ (šv. Liudvikas Montforietis).
Pabaigai norėčiau pasakyti, jog paskelbus Nekaltojo
Prasidėjimo dogmą, suklestėjo tiek mariologijos mokslas,
tiek marijinis pamaldumas. Dogmos paskelbimas tapo pradžia naujosios epochos, kurią pagrįstai galime vadinti marijine (ji buvo iki Pijaus XII mirties).
Tegul šios Iškilmės šventimas, šios nuostabios tiesos
prisiminimas ir šiais laikais duoda bent kiek panašių vaisių.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos!
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„Jūsų popiežius atrodo
lygiai taip, kaip ir mūsų“
Praeitame „Teesie“ numeryje gvildenome Graikų
apeigų katalikų Bažnyčios pavadinimus. Kadangi Graikų
apeigų katalikų Bažnyčia – tai daugiaspalvės skirtingų
Rytų katalikų Bažnyčių mozaikos dalis, kuri yra dar
didesnio paveikslo – Romos Katalikų Bažnyčios – dalis,
šiame numeryje pažvelgsime į graikų apeigų katalikus
platesnėje perspektyvoje, tai yra kitų Rytų katalikų Bažnyčių kontekste. Tokiu būdu bus aiškesnė Graikų apeigų
katalikų Bažnyčios vieta visuotinėje Bažnyčioje, o taip
pat išryškės ir kai kurie svarbūs pirmosios bruožai.

tik panašūs, bet kad popiežius yra vienas ir Vakarų, ir
Rytų katalikams.
Trokšdami praplėsti savo žinias, susipažinkime
artimiau su Rytų Katalikų Bažnyčiomis. Taigi, Rytų
katalikų Bažnyčios – Romos Imperijos rytinėje dalyje
susiformavusios ir savo seną teologinį, liturginį ir juridinį palikimą išlaikiusios Katalikų Bažnyčios, kurios
yra vienybėje su Romos vyskupu.
Rytų Katalikų Bažnyčioms priklauso 22 skirtingos Bažnyčios, kurių bendras tikinčiųjų skaičius siekia
apie 17 milijonų. Šios Bažnyčios skiriasi savo dydžiu
(pvz. Indijos Sirų malabarų Bažnyčiai priklauso 4
mln. 800 tūkst., o Bulgarijos bizantinių apeigų katalikų Bažnyčiai – 10 tūkst. tikinčiųjų). Rytų Katalikų
Bažnyčių ribos dėl tikinčiųjų emigracijos jau seniai
nebesutampa su senovine šioms Bažnyčioms būdinga
dislokacija ir šiandien apima beveik visą pasaulį

2011 lapkritis-gruodis

Kl. Povilas S. , III k.

Pradedamas rašyti apie įvilktuves norėčiau užsiminti
apie savo nuotaikas prieš ateinant į trečiąjį kursą. Jos buvo
nerimastingos. Nerimavau dėl elementarių dalykų, pavyzdžiui, kad man bus labai sunku likus vienam iš viso mūsų
ketvirtuko. Susimąstydavau apie klierikų ir vadovybės palaikymą, apie įvilktuves... Klausiau, kas bus toliau?
Nusiraminau mokslo metų pradžioje, kai kunigas
Andžej pasakė, kad yra numatomas vienas kandidatas. Tada
– ramiai pradėjau darbus kaip kasmet. Iki Įvilktuvių buvo
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net nežinau ar tai galima pavadinti sunkumu. Taigi kaip tik
gruodžio 8 dieną buvo numatyti Pal. Jurgio Matulaičio metų atidarymas. Todėl seminarijos vadovybė nežinojo konkrečios įvilktuvių datos. Reikėjo kantriai išlaukti tikslaus
atsakymo. Tuomet gyvenau kaip ore pakabintas, nes artimieji vis klausdavo: tai kada tavo įvilktuvės? Mano atsakymas buvo toks pats kaip ir seminarijos vadovybės: kai tiksliai žinosime, tuomet pranešime. Taigi laukiau laukiau atsakymo ir išlaukiau: Įvilktuvės įvyks gruodžio 8 d. 17 val.
Prieš šią šventę turėjau pokalbį su vadovybe ir dvasios tėvu. Per pokalbį su rektoriumi mano galvoje sukosi
tik vienas klausimas: kada mane įvilks į kunigišką rūbą?
Labai nustebau, kai sužinojau, kad man diakonato ir
kunigystės kandidato skyrimus suteiks mūsų vyskupijos
(Kaišiadorių) vyskupas Juozapas Matulaitis. Juk džiugu sužinoti, kad šiuos skyrimus suteiks būtent savos vyskupijos
vyskupas. Kita gera žinia man buvo, kad tradicija nesulaužyta, t.y įvilktuvių data lieka nepakeista.
Šio pasiruošimo metu visko buvo. Labai daug reflektavau, pavyzdžiui, klausiau: ką man asmeniškai reiškia nešioti kunigišką rūbą? Supratau, kad tai ne paprastas rūbas, tai—
liudijimas pasauliui apie Dievo meilę žmogui. Sutana duoda didelį paraginimą eiti toliau – link dangiškojo Tėvo vynuogyno. Kartu sutanos apsivilkimas yra įsipareigojimas
nesižvalgyt atgal... Dvasios tėvas man pasakė: dabar jau gyveni ne sau, bet Bažnyčiai... Tai reiškia, kad aš pradedu būti

Pradėti šį straipsnį ketiname nuo išgalvoto, o
gal ir tikro, nutikimo. Viename Šiaurės Amerikos
graikų apeigų katalikų vienuolyne viena garbingo amžiaus lotynų apeigų katalikė, pamačiusi ant sienos kabantį Jono Pauliaus II portretą, nustebusi pasakė:
„Jūsų popiežius atrodo lygiai taip, kaip ir mūsų“. Vienuoliams teko viešniai ilgai aiškinti, kad popiežiai ne

Fot. Šv. Šarbel (1828-1898) – vienas iš labiausiai
gerbiamų Maronitų Bažnyčios šventųjų.

Fot. Rytų katalikų Bažnyčių patriarchai ir vadovai per 2010
m. Romoje vykusį Vyskupų Sinodą Artimiesiems Rytams.

(todėl, pavadinimas Rytų Katalikų Bažnyčios yra daugiau istorinis, negu geografinis).
Tradiciškai manoma, kad Rytų Katalikų Bažnyčios atsirado unijos su Romos Katalikų Bažnyčia dėka.
Tačiau kai kurios Rytų Katalikų Bažnyčios visada buvo vienybėje su Petro įpėdiniu – pavyzdžiui, Maronitų ir Italų Albanų Bažnyčios. Visos kitos Rytų Katalikų Bažnyčios turi „seses dvynes“ – tai yra turinčias
tokias pačias tradicijas Rytų nekatalikų Bažnyčias
(pvz., Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia – Ukrainos Stačiatikių Bažnyčios ir pan.). II Vatikano Susirinkimas čia įžvelgė didelį ekumeninį potencialą.

dar daug laiko, bet po truputi pradėjau ruoštis šiam gana
atsakingam įvykiui savo gyvenime. Pirmiausia – užsisakiau
sutaną. Taip pat pasiruošiau vidujai, nes sutana nėra šiaip
sau rūbas.
Dienos bėgo labai greitai. Iškilo nedidelis sunkumas,
tarnu kitiems.
Paskutinėmis dienomis jaučiausi kaip nesavas. Mane
tiesiog lankydavo jausmų kratinys. Nežinau, kaip reikėtų
įvardinti tuos jausmus. Tai buvo lyg džiaugsmas, lyg nerimas. Vienu metu jaučiausi lyg būčiau kažko draskomas.
Paskutinę naktį prieš įviltuves akių nesumerkiau.
Sukosi galvoje du žodžiai: noriu ir amen. Rytui išaušus
mano pirmoji mintis buvo tokia: viskas, šiandien keičiu apdarą. Nerimas išgaravo, liko tik džiaugsmas.
Pabaigai nuoširdžiai dėkoju už viską seminarijos vadovybei, klierikams ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie
šios man labai svarbios šventės. Ypač dėkoju už palikimą ir
maldą.
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O vėliau prisiminė: argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo? (Lk 24, 32). Trečio
kurso pradžioje prasideda intensyvus pasiruošimas įvilktuvėms – siuvama sutana, reikia atlikti daug matavimų
ir priprasti prie naujo rūbo. Laukia ilgi pokalbiai su vadovybės nariais. Iki trečio kurso seminarijoje tarsi kopiame į kalną, po trečio – leidžiamės pakalnėn, bet tik
tam, kad vėliau koptume į dar aukštesnį tobulumo kalną. Galbūt ištinka abejonės, tačiau trokštame išlaikyti
bei brandinti Bažnyčios pripažintą pašaukimą. Tam padeda malda, sakramentų priėmimas, bendrystė su dvasios tėvais, draugystė su kursiniais ir kitais klierikais.
Ketvirtame kurse, laukdami lektorato skyrimų, ypatingai
skiriame dėmesio aiškiam Dievo Žodžio skaitymui, kartu mokomės vis labiau Juo gyventi, kad ne tik skaitytume, bet suprastume ir suprantamai perduotume klausytojams.
Penktame kurse klierikas ruošiasi priimti akolitato
skyrimus. Esame mokomi rūpintis liturginiais daiktais,
esame įpareigojami gerbti jų sakralumą. Tapę akolitais
prisiliečiame prie Eucharistijos slėpinio, patarnaudami
prie altoriaus bei nešdami Komuniją ligoniams. Prasideda šeštas kursas. Kai kuriems tai džiaugsmingas laikas,
nes jau baigiama seminarija. Iš tiesų, dėl ilgo buvimo
seminarijoje (septyneri metai) ir įvairių vidinių priežasčių norisi kuo greičiau ją pabaigti ir pradėti tarnauti
Dievui Bažnyčioje.
Šeštas kursas – tai ne tik paskutinės paskaitos laukimas, ne tik diplominio darbo rašymas, bet ir vyresniųjų
brolių pareiga ir pavyzdžio rodymas. Šiame etape ruošiamasi Diakonato šventimams. Turime apsispręsti, ar
norime būti dvasinio luomo tarnautojai ar vis dėlto dar
palaukti. Tam padeda pokalbis su seminarijos vadovybe,
vyskupais, dvasios tėvais, malda ir rekolekcijos.
Atsigręžęs į praeitį supranti, ką patyrė pranašas Elijas, keliaudamas į Horebą (1 Kar 19, 11-12): jauti, kad
šaukia Dievas, bet kyla ir abejonės – pučia didelis vėjas,
tačiau ten nėra Viešpaties, vyksta žemės drebėjimas, bet
ir ten Jo nėra, liepsnoja ugnis – bet ir čia nerandi Viešpaties... Tik švelniame tyliame dvelksme (dėka mąstymų, maldos, sakramentų, pokalbio su dvasios tėvu ir
pan.) išvysti, kad Dievas iš tiesų buvo su tavimi per vi-

sus šiuos metus seminarijoje. Jis šaukia, tereikia atsiliepti
ir paaukoti Jam savo gyvenimą. Advento laikotarpis taip
pat yra paženklintas tyla – džiaugsmo tyla, nes Įsikūnijimo įvykis nušviečia mano pašaukimo kelią. Būnant seminarijoje yra momentų, kada labai pasiilgstu Dievo ir
noriu su Juo pasilikti. Tai yra mano asmeninio advento
akimirkos. Tylų Dievo atėjimą ypatingai patiriu Šv. Mišių metu, kai priimu Švenčiausiąjį Sakramentą. Jis man
sako: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu“... Pasikeičia
padėtis: prieš tai aš laukiau Kristaus, bet dabar Jis laukia
manęs, kad pamaitintų savimi ir sustiprintų. Priimu
Kristų, padėkoju Jam, šlovinu Jį giesme. Kas toliau?
„Ite, Missa est“ – šv. Mišios tęsiasi. Turiu tapti Viešpaties pasiuntiniu, kuris nuties Jam kelią“ (Mk 1,1).
Ir dar... Per buvimo seminarijoje laiką mačiau daug
į ją ateinančių jaunų žmonių, o vėliau paliekančių ją,
kad dar pamąstytų apie savo pašaukimą. Kartais dėl to
kildavo nusivylimas, kad ne visi baigia seminariją, bet
paskui ateidavo supratimas, kad Dievo planas—tai ne
mano mintis. Kiekvienas, ateidamas į seminariją, turi
daug iliuzijų, pvz., kad čia gyvena tobuli žmonės. Praėjus kuriam laikui pamatome, kad seminarijoje gyvena
pirmiausiai žmonės, kurie turi visa puokštę tiek gerų,
tiek keistinų savybių. Vienas iš seminarijos dėstytojų
labai tiksliai pasakė, jog gyvenime reikia mažiau viltis,
kad paskui mažiau nusiviltum. Mano fantazijos ir norai
dažnai yra subjektyvūs, kylantys iš puikybės. Galima
greitai perdegti ir tapti apatišku bei cinišku, tačiau, kai
turiu viltį Viešpatyje, kai žinau, kad laukia manęs šimteriopas atlygis danguje, tuomet čia, žemėje nepaisant
persekiojimų, kurie neišvengiami, aplink esančio blogio
ar sunkumų tampu vilties žmogumi. Tai mane paskatina
nesijausti vienišam blogio paliestame pasaulyje. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje Spe salve (30-31 nr.)
taip pat liudija, kad kasdien turime daug mažesnių ar
didesnių vilčių, kurios yra skirtingos skirtingais gyvenimo tarpsniais. Tačiau reikia vienos, visa pranokstančios
vilties – gyvojo Dievo, kuris dovanoja tai, ko patys neįstengiame pasiekti. Man, jaunam žmogui, kuris noriu
daug gyvenime pasiekti tikėjimu, tie žodžiai yra ilgesio
ir ieškojimo išsipildymas. Savo jėgom sunku ruoštis priimti kunigystės dovaną, bet padedant Dievui, kuris yra
gyvas Bažnyčioje, matau, kad galiu atsiliepti šiam kilniam kvietimui. Dar daugiau, popiežius primena, kad
viltis yra susieta su buvimu apdovanotam. O mes juk
esame apdovanoti, esame Dievo kūriniai, daugelis atsiliepėme į Jo kvietimą, nors dažnai kyla abejonės. Jeigu
kažkas jaučia nepilnavertiškumą, tegul prašo Šventosios
Dvasios išminties pamatyti save kaip vertingą. Juk Viešpats žada: kas prašo, tas gauna.
Linkiu sau ir jums susieti visus savo žmogiškuosius
ir tikėjimo laukimus su viltimi į Dievą. Tegul Apaštalo
Pauliaus priminimas, kad „didžiuojamės sielvartais, žinodami, jog sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna (...) (Rom 4, 3-5), paskatina mus įtikėti, jog esame išgelbėti viltimi, ir nors turime viltį nematydami, vis
tiek laukiame ištvermingai (Rom 8, 24).
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Rytų Katalikų Bažnyčių liturgijos yra labai skirtingos ir priklauso penkioms skirtingoms pagrindinėms liturginėms grupėms: Aleksandrijos, Antiochijos, armėnų, chaldėjų ir bizantinei. Pastarajai liturginei tradicijai priklauso net 14-ka skirtingų įsikultūrinimo procese atsiradusių tautinių bizantinių apeigų
atmainų (pvz.: baltarusų, ukrainiečių, slovakų, graikų
ir kt.), pagal kurias meldžiasi 14-ka atitinkamų tautinių Bažnyčių (pvz., Baltarusijos graikų apeigų katalikų
Bažnyčia, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia ir
kt.). Todėl galima kalbėti apie skirtingus skirtingų
Rytų Katalikų Bažnyčių dvasingumus ar liturgijas, o
ne apie kažkokį vieną, bendrą visoms Rytų Katalikų
Bažnyčioms dvasingumą ar liturgiją – posakis Rytų
Katalikų Bažnyčios (ių) dvasingumas (ar liturgija) būtų
tolygus posakiui Vakarų Europos kalba.
Fot. Chaldėjų katalikų bažnyčia Alepo mieste (Sirija).

laukia patriarchato statuso pripažinimo).
Visoms Rytų Katalikų Bažnyčioms galioja Rytų
Bažnyčių kanonų kodeksas (Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium), paskelbtasis 1990-iais metais, tiesa, atsižvelgiant į Bažnyčių skirtingumą, reglamentuojantis tik svarbiausius dalykus, nemaža erdvės
palikdamas kiekvienos Bažnyčios partikuliarinei (tai
yra atskiros Bažnyčios sukurtai ir tik jai galiojančiai)
teisei.
Beveik visų Rytų Katalikų Bažnyčių kunigai
(bet ne vyskupai) turi teisę sukurti šeimą.
Kitame Teesie numeryje ketiname išsamiau aptarti
Graikų apeigų katalikų Bažnyčias, kurios susijusios su
Lietuvos istorija.

Fot. Slovakijos graikų apeigų katalikų Bažnyčia. Naujos bažnyčios
konsekracija

Rytų Katalikų Bažnyčios turi skirtingus juridinius statusus: nuo daugiau savarankiškų patriarchiškų
Bažnyčių (pvz. melkitų, maronitų, koptų ir kt.) iki
mažiau autonominių – Didžiųjų Arkivyskupų (pvz.
Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia), metropolitų (pvz., Slovakijos graikų apeigų katalikų Bažnyčia)
ar vyskupų (pvz., Kroatijos graikų apeigų katalikų
Bažnyčia)
vadovaujamų
Bažnyčių.
Bažnyčiai
„subrendus“ galima siekti didesnio savarankiškumo
laipsnio (pvz., 1992 m. Sirų malabarų Bažnyčia popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakelta iki Didžiosios Arkivyskupijos statuso, o Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia jau nuo II Vatikano Susirinkimo viltingai

Fot. Etiopijos Rytų katalikų Bažnyčia. Vaikai Mišių metu.
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Vilniaus Šventojo Juozapo
kunigų seminarijoje
ir Bažnytinio paveldo
muziejuje –
kun. Stasio Žilio tapybos
darbų paroda

P. Irena A.
Katalikų bažnyčiose deramą vietą rado visos pagrindinės meno rūšys. Todėl mūsų visiškai nestebina, kad
dvasinio luomo žmonės supranta ir myli meną, žino pagrindines liturgines nuostatas šiuo klausimu. Tačiau didesnė išimtis – kunigas menininkas: tapytojas, poetas,
muzikantas ar kompozitorius. Bet tokių kunigų, pasirodo,
esama. Norime Jus pakviesti susipažinti su iškilaus kunigo prelato Stasio Žilio gyvenimu ir kūryba. Tenka pastebėti, kad Lietuvos visuomenei šis dvasininkas mažai žinomas, nors niekada nebuvo nuo jos nutolęs.
Stasys Žilys gimė 1924 metų rugsėjo 24 dieną Žemaitijoje, Dargalių kaime, netoli Šilalės. 1943 m. jis įstojo į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukė į
Vokietiją ir mokslus tęsė Eichštete. 1946–1949 m. studijavo Grigaliaus universitete Romoje. 1948 m. gruodžio
18 d. Romoje S. Žilys buvo pašventintas kunigu. 1951–
1957 m. jis dirbo Kanados Amos vyskupijoje kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. Grįžęs į Romą, 1959 m. Grigaliaus universitete kunigas apgynė teologijos daktaro disertaciją, tais pačiais metais buvo paskirtas Popiežiškosios
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefek-

tu. Nuo 1962 iki 1992 metų S. Žilys dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvistu.
1993 m. prelatas S. Žilys daug prisidėjo prie popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą rengimo. Prelatas
popiežių Joną Paulių II mokė lietuvių kalbos, vertė jo
kalbas bei homilijas į lietuvių kalbą.
Iš prigimties būdamas labai uždaro būdo, kuklus ir
be galo malonus žmogus, jis savo kūrybos nelinkęs demonstruoti viešai. Kūryba jam niekada nesikirto su pašaukimu, priešingai – vienas kitą papildė. Bet kunigo pašaukimas jam visuomet buvo svarbiau už bet kurią kitą
veiklą.
Parodos autorius yra be
galo dosnios širdies, mielai
dovanoja savo paveikslus,
todėl šimtai jo darbų pasklido po visą pasaulį, išsisklaidė pas privačius asmenis, liko galerijose, bažnyčiose. Kaip pats autorius
sako, jis niekada neskaičiavo nutapytų paveikslų, nedarė jokių sąrašų, todėl ir nežinantis, kiek jų yra nutapęs.
Parodoje eksponuojamus paveikslus autorius padovanojo
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai. Džiaugiamės ir dėkojame Telšių vyskupui Jo Ekscelencijai Jonui Borutai už suteiktą galimybę šiuos darbus
eksponuoti mūsų seminarijoje. Mūsų seminarijoje dėl
vietos stygiaus negalėjome išeksponuoti visos padovanotos kolekcijos. Pasitarę su Bažnytinio paveldo muziejaus
direktore Dr. Sigita Maslauskaite, nusprendėme kita dovanotos kolekcijos dalį tuo pačiu metu eksponuoti Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius),
tokiu būdu parodant Vilniaus meno mylėtojams ir mums
visiems pilną kolekciją.
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Šešerių metų “adventas” seminarijoje
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barį gausime. Po įsikūrimo šurmulio įdomu, kokias gausime oficijas. Tada – kokioje parapijoje atliksime sekmadieninę metų praktiką. Prasideda paskaitos. Galima sakyti, kad studijuojame ir apie gyvenimą, ir apie tikėjimą. Norime kuo geriau suprasti įgytas žinias, kurias dėstytojai trokšta kuo puikiau perduoti. Per Vėlines išvykstame keletui dienų namo, po to – vėl sugrįžtame į seminariją. Tuo, netrukus, imame galvoti apie sesiją, jos laimingą pabaigą. Žiemos sesiją užbaigiame šv. Mišiomis
ir Kūčių vakariene. Kartu su vyskupais, seminarijos vadovybe, dėstytojais ir darbuotojais dėkojame Dievui,
kad įsikūnijo ir tapo žmogumi. Stengiamės atleisti
skriaudas, vieni kitus sveikiname. Po to išvykstame žie-

Peržvelgęs beveik visus ankstesnius „Teesie“ leidinio numerius, pastebėjau, kad advento tema seminaristams yra aktuali. Nors daugelis jau yra mėginę „Teesie“
puslapiuose raštu išdėstyti savo mintis apie adventą, niekas dar negvildeno šešerių metų advento seminarijoje
temos. Manau, kad pašaukimo kelionę galima apmąstyti
žvelgiant į tam tikrus pasiruošimo etapus seminarijoje.
Kokiu būdu? Peržvelgiant pašauktųjų džiaugsmingą ir
tuo pačiu nelengvą pasiruošimo kunigystei laikotarpį.

Galbūt klierikai ir kunigai šioje kelionėje išvys save,
prisimins, kokie jausmai ir mintys lydėjo juos įstojus į
seminariją bei joje gyvenant. Tie, kurie meldžiasi už
seminaristus, dažnai su jais bendrauja ar mąsto apie kunigo pašaukimą, gali prisiminti arba pamąstyti, kaip tam
ruošiamasi. Tegul šio straipsnio mintys sustiprins mūsų
pasitikėjimą Viešpačiu.
Pirmiausia – apie laukimą. Seminarijoje esama
daugybė akimirkų, kuomet laukiame. Nors ne visada po
atostogų norisi sugrįžti į seminariją, tačiau grįžtame, nes
Dievas kviečia. Prasideda naujieji mokslo metai. Iš pradžių norime pamatyti ar visi grįžo, vėliau nekantraujame
sužinoti, kokį kambarioką dovanojo mums seminarijos
vadovybė, kuriame aukšte apsigyvensime ir kokį kam

mos atostogų, kuomet susitinkame su šeima ir artimaisiais. Po Naujųjų Metų grįžtame į seminariją, kurioje
laukia „pastoracinė savaitė“. Jos metu lankome įžymias
Vilniaus vietas, mus aplanko tikintys žmonės iš įvairių
visuomeninio gyvenimo sričių. Laikas, rodos, pagreitėja,
dienos ilgėja, artėja pavasaris. Prieš Velykas vyksta rekolekcijos, po kurių išvykstame į parapijas velykinei praktikai. Tada – kursų išvykos... ir žiūrėk vėl – (ne)laukta
sesija. Mokslo metų užbaigimas siejamas su viltimi pailsėti. Trokštame kitokiu būdu ir kitoje vietoje susitikti
Viešpatį, toliau stiprinti tikėjimą jau kitoje aplinkoje.
Tarp tų laukimų seminarijoje esama linksmų akimirkų,
pvz. , pirmokų krikštynos, Šv. Juozapo šventė, Užgavėnės, klierikų gimtadieniai, susitikimai su šeima, draugais
ir pažįstamais.
Verta prisiminti, kad nuo pirmo kurso klierikas intensyviai mąsto apie savo pašaukimą. Ypatingas momentas – įvilktuvės, kai Bažnyčia oficialiai pripažįsta
žmogų esant tinkamu kandidatu į diakonystę ir kunigystę. Aišku, seminarijos formacijos pradžioje mums būdingas idealizmas, tačiau kartu išgyvename ir daugybę
abejonių. Ši patirtis panaši į Emauso mokinių įvykį, kurie kelyje sutiko Viešpatį, bet jo nepažino.
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Mieli Teesie skaitytojai!

Jūsų rankose yra antrasis ir paskutinisys šių metų Teesie laikraščio numeris. Jame rasite
nemažai įdomių straipsnių. Praeitame numeryje užsklandoje minėjau, kad šiame laikraštyje visada
yra skirtingos klierikų patirtys, išgyvenimai ir skirtingai gvildenamo temos.
Taigi jame rasime straipsnius apie Tarpseminarinį futbolo turnyrą Rygoje; Šešerių metų
adventas seminarijoje; Ar įmanoma šeima be santuokos? ir daug kitų įdomių ir prasmingų straipsnių.
Kaip ir žadėjau šiame Teesie numeryje įvedžiau dar vieną naują skiltį: Biblijos
apmąstymai. Joje rasime žymaus žydų mokslininko Jacob`o Neusner`io veikalo ištrauką apie
Rabino pokalbį su Jėzumi. Nenauja, bet šiame numeryje įtraukiau Dvasingumo skiltį. Joje
rasime evangelinės ištraukos apmąstymą.

Nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų proga!
Šv. Kūčių vakarą tepripildo Viešpats savo artuma, savo malone, savo džiaugsmu ir palaima. Tegul mūsų širdys užsidega dar stipresne meile, paveskime jas ateinančiam pas mus
kūdikėliui. Aš ir tu, kiekvienas iš mūsų esame taip Dievo mylimi. Sunku tai išreikšti žodžiais.
Jėzus ateina pas mane ir tave kaip vienas iš mūsų, kaip bejėgis, gležnutis kūdikėlis. Jis
gimsta, kad būtų visada su mumis, kad gimtų vėl ir vėl kiekvienoje širdyje, kuri ieško meilės ir tiesos.
Jis ateina, kad augtume vis labiau pažindami Dievo Tėvo meilę mums. Kaip Marijos
Tebūnie atvėrė kelią Viešpaties įsikūnijimui, lygiai taip pat mūsų Tebūnie, ištartas šį Šv. Kūčių vakarą, teatveria kelią Viešpaties Kūdikėlio Jėzaus atgimimui mūsų širdyse.
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Gerumas baltas apkabina širdį,
Ir glaudžiasi vidurdienį šventam.
Kur mano mintys, kur siekimai?
Ar glaudžiamės, ar lūžtame, o gal?
Gerumas baltas apkabina širdį –
Ar randa ją skubėjime trapiam?

Taikos Kunigaikštis
Leisk, kad mano širdis išnešiotų gerumo riekę.
Ir sustingusių pėdų taku tepargrįžta
jautis ir asilas.
Taip norėčiau atverti duris tos mažytės kūtelės –
Susitikt, ką lig skausmo pažįstu –
mėnesieną baltą ir šaltas Kalėdas.
Ir tegul tas išnešiojimas nesibaigia:
šiandien čia jau šypsos Taikos Kunigaikštis

Atmerki akis
Lyg pro dienovidį matai
Prasidedančią šviesą –
Tarp šieno kupetų ir
Perpučiamo stogo.
Žemė šalta.
Sustingęs gruodis.
Ir pėdsakai kaip iš gerumo aruodo.
Jei kartais pasirodys kalbėjimas
kitoks –
Žinok, Kalėdos gyvos!

Klierikas Daniel N., IV k.
Kl. N. Pipiras, IV k. (Kauno kunigų seminarija)
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KALBOS KULTŪROS PRIEANGIUOS

Lekt. Joana Pribušauskaitė

Kaip rasti žodžių naujiems daiktams ar
reiškiniams pavadinti<
Apie kalbos referentinę funkciją rašoma jau Pradžios knygoje. Pamenate: „VIEŠPATS Dievas padarė iš
žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių
paukščius ir atvedė juos pas žmogų parodyti, kaip jis
juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną
gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė
vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams
ir visiems laukiniams žvėrims“ (Pr 1, 19–20).
Keičiantis technologijoms ir buičiai randasi naujų
daiktų ir dalykų, kuriuos – reikia pavadinti. Arba
(pobabelinėje epochoje) – pervadinti savo kalbą. Taigi
kaip įvardijamos naujos realijos? Kartais kartu su naujais
reiškiniais ateina ir įsigali nauji žodžiai, pvz.: kapučinas
(kava), grafitis; kartais laiku randama vykusių lietuviškų
atitikmenų, pvz.: smartphone – išmanusis telefonas;
kartais nauji pavadinimai kuriami pasitelkiant žodžių
darybos priemones, pvz., lenta su ratukais, skirta stačiam
važinėtis ir įvairiems akrobatiniams pratimams daryti,
angliškai vadinama skate board, lietuviškai buvo pavadinta riedlente.
O kaip vadinti daugeliui kasdienio vartojimo
daiktelį – mažučiuką atminties diskelį (angl. flach memory, USB memory)? Kaip matome, angliškai yra du
terminai – vienas vartojamas kasdienėje kalboje, kitas –
kompiuterijos srityje. Lietuvių specialistai siūlo taip pat
du: kasdienėje kalboje vartoti žodį atmintukas, o kaip
kompiuterijos terminą – US> atmintinė (plačiau apie
šiuos ir kitus kompiuterijos terminus žr., V. Dagienė,
G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, V., 2008 arba internete: http://www.likit.lt/
term/enciklo.html).

Naujus pavadinimus visuomenei siūlo ne kalbininkai, o konkrečių sričių specialistai. Kalbininkai tik
žiūri, kad nauji terminai atitiktų kalbos sistemą. Pvz.,
žinome, kad žodžiais su priesagomis -ėjas, -tojas įvardijame asmenis: kurti (kuria, kūrė) – kūrėjas, kalbėti
(kalba, kalbėjo) – kalbėtojas ir t. t. Tad suprantama,
kad pakrovėjas būtų asmuo, kuris ką pakrauna. Štai kodėl prietaisas telefono akumuliatoriui įkrauti vadintinas
krovikliu ar įkrovikliu, nes įrankiams, priemonėms pavadinti lietuvių kalboje vartojamos priesagos -iklis, uvas.
Jūs taip pat galite siūlyti naujus žodžius – atsiliepkite į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto
svetainėje (www.vlkk.lt) skelbimus. O gal norite pasitikrinti, ko dar nemokate? Tai kodėl neparašius nacionalinio diktanto ar nedalyvavus konkurse „Švari kalba –
švari galva“?

Kas yra avynas?
Ar žinote, kad esame praradę daug giminystę nusakančių žodžių? Na, gal ne visai praradę – jie užfiksuoti
žodynuose, tautosakos darbuose, kartais pasitaiko grožinėje literatūroje. Bet jau ne visada mokame glaustai nusakyti giminystę – ir ne visus pasakymus suprastume. Ar
žinote, kas yra moša (1), dieveris (1), anyta (1), šešuras
(3b), avynas (1), laigonas (1)? Kuris iš šių žodžių reiškia
motinos brolį, vyro brolį, vyro motiną, vyro seserį, žmonos brolį, vyro tėvą?
Tėvo ir motinos brolius dabar vadiname dėdėmis
(2), o anksčiau jie buvo skiriami – motinos brolis buvo
vadinamas avynu. Dėdės žmona – dėdienė (1). Tetos (4)
yra tėvo ir motinos seserys, o jų vyrai – tetėnai (1).
Labai įvairiai ir tiksliai būdavo nusakomi vedybų
giminės. Moteris vyro tėvą vadindavo šešuru, vyro motiną – anyta, seserį – moša, vyro brolį – dieveriu. Vyrui
žmonos tėvai yra uošvis (1) ir uošvė (1), žmonos brolį
vadindavo laigonu, seserį – svaine (1). O apskritai giminystė per vedybas įvardijama svainyste, tad tinka tokį
giminaitį vadinti svainiu.
Vargu ar atgaivinsime visus šiuos žodžius, bet vieną dalyką reikėtų atsiminti: nevartokite nelietuviško švogerio, o tuo labiau – švogierkos, keiskite juos lietuviškais
svainiu, svaine.

Atsiskubino Betliejun
Atsiskubino Betliejun piemenys,
dailiai skambindami Jėzui kanklėmis.
Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis.
Dievo angelai giedojo jiems tada,
ko jie buvo negirdėję niekada.
Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis.
Klausės angelų gražios jie giesmelės
ir galvojo, koks gi bus tas Vaikelis.Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis.
Žvelgia akys prakartėlėn nuolankiai,
širdyse atliepia giesmės iš aukštai.Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis.
Ir mes žinom – tai Mesijas garbingas,
gimęs iš Mergelės Viešpats galingas.Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis.

Parengė kl. Juzef M., V k.
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2011 10 24 Neopresbiterių vakaras seminarijoje. Neseniai įšventinti kunigai – M. Bernotavičius, L.
Visockas, M. Sotničenka, J. Naujokaitis, P. Gucevičius, A. Bylinskyj kartu su seminarijos vadovybe
aukojo Šv. Mišias ir dalinosi savo tarnystės įspūdžiais bei bendra vakaro agape su seminarijos bendruomene.
2011 10 25 Dvasinės konferencijos metu seminaristai dalinosi savo vasaros kelionių ir tarnystės užsienyje įspūdžiais.
2011 10 26 Knygos „ Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ pristatymas. Tai III-asis seminarijos leidžiamos knygų serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ tomas, skirtas apaštalo Pauliaus teologijos
studijoms.
2011 11 07 Prelato S. Žilio personalinės dailės parodos atidarymas. Seminarijoje eksponuojami 24
prelato kūriniai.
2011 11 08 Seminarijoje lankėsi kardinolas A. J. Bačkis, kuris po Šv. Mišių vakarieniavo ir bendravo su V-VI kursų seminaristais.
2011 11 12 Mokslinė konferencija „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“, skirta
Dievo Gailestingumo metams paminėti.
2011 11 15-20 Tradiciniai kasmetiniai Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai.
2011 11 24 Seminarijoje svečiavosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos IV-to kurso studentai su
meno vadove; jie suvaidino spektaklį „Broliai Karamazovai“ F. Dostojevskio romano motyvais, o
vakarienės metu bendravo su seminarijos bendruomene.
2011 11 25-26 Šv. Mergelės Marijos Taikos Karalienės (N.Vilnios) parapijos rekolekcijų namuose
vyko susikaupimo diena, kurią vedė seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas.
2011 11 27 Prasidėjus Pal. J. Matulaičio metams, seminarijoje advento sekmadieniais per iškilmingą
Vakarinę maldą kunigai marijonai – Vytautas Brilius MIC, Pawel Chudzik MIC, Andrius Šidlauskas MIC – dalinosi mintimis apie palaimintojo gyvenimą, maldą ir darbus.
2011 11 29 Seminarijoje svečiavosi apaštališkasis nuncijus ark. L. Bonazzi, kuris su seminaristais
dalijosi įžvalgomis apie kunigo tarnystę bei pašaukimą.
2011 12 05 Didelis būrys seminaristų dalyvavo neatlygintinos kraujo donorystės akcijoje, tuo išreikšdami solidarumą su sergančiais žmonėmis.
2011 12 06 Dvasinės konferencijos metu seminarijos dvasios tėvas dalijosi mintimis apie pasiaukojimą, belaukiant Šv. Kalėdų, I kurso alumnas V. Rešetnikovas parodė savos kūrybos filmą
„Betliejaus žvaigždė“.
2011 12 08 Oficialus Pal. J. Matulaičio metų atidarymas Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Iškilmingas Šv. Mišias kartu su visais Lietuvos vyskupais celebravo apaštališkasis nuncijus ark. L. Bonazzi.
2011 12 08 Seminarijoje įvyko III-čio kurso klieriko P. Slaminio įvilktuvės ir skyrimai diakonato ir
kunigystės kandidatais.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą.
Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa.
Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė:
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.
Ir štai jums ženklas: „rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.
Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama:
„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!
(Lk 2,8-15)

2011 – 2012 / 2 (64)
Vilnius

