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Rugsėjo 1 d. – įvadinė rektoriaus konferencija. 

Rugsėjo 2-3 d. – seminarijos bendruomenė turėjo piligriminį žygį iš Šun-

skų į Marijampolę prie pal. J. Matulaičio kapo. 

Rugsėjo 4 d. – iškilminga 2012-2013 mokslo metų inauguracija. 

Rugsėjo 8 d. – seminaristai dalyvavo VAJC`o organizuotame pili-

griminiame jaunimo žygyje į Trakus. 

Rugsėjo 14 d. – seminaristai per Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę dalyvavo 

Kalvarijų parapijos šv. Mišiose ir žiūrėjo miuziklą apie pal. Jurgio Matu-

laičio vaikystę. 

Rugsėjo 20 d. – tradicinis seminarijos kambarių laiminimas. 

Rugsėjo 28-29 d. – susikaupimo dienos Nidoje. 

Spalio 2 d. – seminarijos bendruomenę aplankė Panevėžio vysk. J. 

Kauneckas.  

Spalio 11 d. – seminaristai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pradėjo 

popiežiaus paskelbtus Tikėjimo metus. 

Spalio 13 d. – II-o kurso klierikai ruošė „krikštynas“ pirmakursiams. 

Spalio 20 d. – tarpseminarinis tinklinio turnyras, kuriame mes nu-

galėjome. 

Spalio 23 d. – mus aplankė kardinolas A. J. Bačkis. 

Spalio 29 d.—  restauratorės Teresės Balčiūnienės darbų parodos, iš sude-

gusių Labanoro bažnyčios fragmentų, atidarymas. 

kl. G. Stkauskas, II k. 

br. G. J. Bakūnas, I k. 
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(Šv. Pranciškus Asyžietis) 

 Viešpatie, 

 padaryk mane savosios ramybės  

pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;  

santaiką, kur vyrauja barniai; 

 vienybę, kur yra skilimas;  

tikėjimą, kur kankina abejonės; 

 tiesą, kur viešpatauja klaida;  

viltį, kur braunasi nusiminimas;  

džiaugsmą, kur slegia liūdesys;  

šviesą, kur užgulusios tamsybės. 

 Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; 

kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;  

kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,  

nes kas duoda - gauna, 

 kas atleidžia, tam atleidžiama,  

kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.  

Amen  

Aleksandras,  VI kursas 

Tikėjimas man- tvirtai stovėti Tiesoje. 

  

Juzef, VI kursas 

Man asmeniškai tikėjimas yra besąlygiškas pasitikėjimas Dievu, Jo vedimu. Juk Jis geriausiai žino, ko mums labiausiai 

reikia, mato kiekvieną mūsų žingsnį. Man tikėjimas – tai ramybė, džiaugsmas ir bendrystė Šv. Dvasioje su Dievu ir 

kitais žmonėmis. Tikėjimas man taip pat yra stiprybės šaltinis, teikiantis jėgų atėjus įvairiems sunkumams. Juk nevel-

tui  sakoma: „tikinčiam viskas įmanoma“. Tikėjimas įgalina matyti kiekviename šalia esančiame žmoguje brolį ir sesę 

Kristuje, matyti juose ne tik trūkumus, bet pirmiausia jų didybę, jų kaipo Dievo kūrinių kilnumą. Pasaulio matymas 

tikėjimo akimis išlaisvina žmogų iš pesimizmo, jog viskas yra ir bus blogai. 

 

Tomaš, III kursas  

Savo gyvenimo neįsivaizduoju be tikėjimo į Dievą, nes jis duoda prasmės viskam, ką veikiu, ir leidžia atsiremti į Jį, 

kad palengvintų mano gyvenimo kelią sunkumose ir ne tik.  

 

Andžej, I kursas 

Tikėjimas į Dievą man yra jėgų šaltinis kovojant su pagundom, varomoji jėga. Jo padedamas galiu eiti ir sekti Kristų, 

nors ir neretai suklumpu. Tikėjimas pakelia  

 

Irmantas, I kursas 

Tikėjimas – tai sunkios dykumos ir gaivūs lietūs mano gyvenime, per kuriuos aš stengiuosi eiti su Jėzumi. Jėzus – 

mano širdies karalius!  

 

Tomas, II kursas 

Tikėjimas man yra prigludimas prie Viešpaties krūtinės kaip paklydusio sūnaus prie mylinčio ir gailestingo Tėvo.  

 

Renatas, III kursas 

Tikėjimas- mano gyvenimo šviesa.  

 

Andrej, IV kursas 

Man tikėjimas yra tai, kas nėra primesta, ką pasirenki savo gyvenime laisva valia, nes pats to nori. Tai, kas visada yra 

duodama veltui, bet reikalauja pastangų, kartu tai suteikia jėgų ir padeda gyventi. 

  

Valentin, V kursas 

Tikėjimas – tai, kas suteikia prasmę mano gyvenimui. 

  

Povilas, IV kursas 

Tikėjimas man visų pirmiausia- svarbiausias gyvenimo ingredientas, kuris mano gyvenimą įprasmina ir jį padaro 

prasmingą. Tikėdamas turiu Jėzų, kuris niekada nuo manęs nepasitraukia; Jis visada šalia. Vargas ir bėdos man būna 

lengviau įveikiami, kai juos kartu su Jėzumi išgyvenu.  

 

Gabrielius, II kursas 

Man tikėjimas yra Dievo dovana, iš kurios kyla mano draugystė su Juo. 
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Gerbiami ,,Teesie“ skaitytojai, 

 

 Savo rankose laikote pirmąjį šių mokslo metų Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos 

laikraštį. Reikia pripažinti, jog būti paskirtam jo redaktoriumi yra gana nemažas iššūkis ir didelė 

atsakomybė. Todėl visų pirma, esu dėkingas savo pirmtakui – V kurso klierikui Danieliui, kuris 

ne tik pravedė instruktažą, ką ir kaip reikia atlikti, bet ir kiekvienu iškilusiu klausimu sugebė-

davo pagelbėti. Taip pat dėkoju paskirtam bendradarbiui Tomui, kurio darbo vaisius galite 

matyti kiekviename puslapyje – jis maketavo ir suvedė daugumą tekstų, kuriuos netrukus galė-

site perskaityti. Tiesa, nors šis užsiėmimas reikalauja laiko, visgi negaliu sakyti, jog man nepa-

tinka. Todėl viliuosi, kad jums sklaidyti šio ,,pirmojo blyno“ puslapius bus taip pat naudinga ir 

įdomu, kaip man jį ,,kepti“. 

 

kl.  Justinas Visickas 

redaktorius 

          

 2012 metų spalio 11-tąją prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI-tojo paskelbti Tikėjimo metai. 
Tikėjimo temai vietos skirsime ir šiųmetiniuose ,,Teesie“ numeriuose. Pirmajame kviečiu pasidomėti, 
kas tikėjimas yra mūsų seminarijos klierikams.  

Danielius, V kursas 

Į šį klausimą negaliu atsakyti, nes jame nėra pagrindo, kažko trūksta... Patikslindamas klausimą: kas tau yra tikėjimas 

į Jėzų Kristų? Akimirksniu kyla atsakymas. Tikėjimas į Jėzų Kristų yra nuolatinis siekimas pirminės nesuteptos ben-

drystės su Juo. Tikėjimas į Jį atveria mane tikėjimui kitam žmogui, taip siekimas virsta bendruomeniniu dalyku. To-

dėl tikėjimas man yra augimas link Kito ir kito, su Kitu ir kitu, dėl Kito bei kito.  

 

Rimas, I kursas 

Tikėjimas – tai mano gyvenimo variklis. Kai eidamas gyvenimo keliu pavargstu ir imu klupinėti dėl slegiančios 

naštos, tik tikėjimas ištiesia pagalbos ranką, padeda atsistoti, įkvepia jėgų ir toliau veda tiesos keliu.  

 

Tadas, III kursas 

Tikėjimas man yra gyvenimas. Be tikėjimo mano gyvenimas netektų savo prasmės ir pagrindo. Tikėjimas man pad-

eda į daugelį dalykų žvelgti visiškai kitu, meilės žvilgsniu.  

 

Br. Giedrius Juozas, I kursas 

Tai jėga gimstanti mano viduje, kuri išjudina, pastumia. Išjudintas ir pastūmėtas einu toliau į priekį. Gyvenu.  

 

Saulius, VI kursas 

Tikėjimas- tai tvirtas pagrindas mano gyvenimo kelyje. Pilnas nuotykių kelias į Dievą. Labai puošnus ir gražus in-

das, kurį mes laikome savo širdyje. 

 

Žilvinas, III kursas 

Tikėjimas man- Gyvojo Dievo Jėzaus Kristaus meilės patirtis, sugrįžimo pas Jį viltis ir pats procesas, t.y. ėjimas link 

Jo, stengiantis lygiuotis į Jį.  

 

Vladimiras, II kursas 

Tikėjimas man- kiekvieną dieną žinoti, kad turiu Draugą ir Bendražygį. 

 

Jaroslovas, II kursas 

Man asmeniškai tikėjimas yra kai tu pasitiki tuo, kurį myli, ir dėl Jo esi pasiryžęs atiduoti savo gyvybę.  

 

Gediminas, II kursas 

Tikėjimas- tai mano buvimas santykyje su Dievu Tėvu, Jėzumi Kristumi ir Švč. Dvasia-  Šv. Trejybe. Pripažįstu 

viską, ką Dievas apreiškė ir į tą Apreiškimą gilinuosi.  

 

Robertas, VI kursas 

Tikėjimas man- vis labiau glaustis prie Kristaus per Evangeliją, maldą, sakramentus ir kasdienį  gyvenimą.  

 

Justinas, I kursas 

Tikėjimas man- viltis bei žinojimas, jog turiu Tą, kuris man padės.  
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Kl. R. Švenčionis  
III kursas 

 
 Riedame auto-

strada Vilnius-Kaunas. 

Ties Elektrėnais – posū-

kis į dešinę; vingiuotas 

kelias veda į Jonavą. Už 

mašinos lango – lietu-

viško peizažo grožis; 

tolumoje, tarsi bangos, ritasi kalvos, apaugę medžiais kloniai 

slepia ežerų mėlį, pakelės laukuose bręsta kviečiai. Mažyčiai 

jaukūs miesteliai ir kaimai dvelkia ramybe. Tik mūsų širdyse 

nerimas dusliu tvinksėjimu atsiliepia smilkiniuose.  

–Reikėtų sustoti užkąsti prieš atvažiuojant tenai.  

Prie Ruklos surandame miško aikštelę. Godžiai valgome su-

muštinius ir drąsinam vienas kitą juokais. 

– Tu įsitikinęs, kad mes atvažiavome ten, kur reikia? – atsa-

kyti į šitą klausimą nereikėjo, nes tolumoje pasigirdo 

kulkosvaidžio šūviai. Sužinoję iš vietinių, kur yra Jonušo 

Radvilos mokomasis pulkas, nuskubėjome į dalinį. Pirmasis 

mus pasitiko pulko simbolis – erelis žaliame fone su šūkiu 

„Nugalėsim arba mirsim“. Privažiavę prie įleidimo posto, 

buvome maloniai sutikti, o po lakoniškai aiškaus kareiviško 

instruktažo, kur mums prisistatyti, įvažiavome į pulko teri-

toriją. 

Mūsų dislokacijos vieta buvo I bataliono III kuopa. 

Sutikę saviškius iš Vilniaus, Kauno ir Telšių, pasijautėme 

drąsiau. Trečioje kuopoje jau gyveno du būriai Bazinio 

Karinio Mokymo savanorių, mes tapome trečiuoju klierikų 

būriu (pats skaitlingiausias – 26 kursantai), kuris įsiliejo į 

trečios kuopos gretas. Buvome  suskirstyti į tris skyrius,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kiekvienas jų  gavo savo patalpas su dviaukštėmis ka-

reiviškomis lovomis, kurias pakloti – tikras menas. Aukštes-

nieji broliai užėmė viršutinius gultus, tad žemesnieji (pagal 

ūgį)  galėjo džiaugtis, kad jiems nereikia ropštis metalinėmis 

kopėčiomis.  

Palikę savo kuprines skyriuose, buvome išrikiuoti uni-

formos išdavimui. Vyr. seržantas Zykovas, rūsčių veido 

bruožų puskarininkis, parinko kiekvienam kelnes ir kitelius 

(kareiviškus švarkus). Ledinį seržanto ramumą sekundei 

sudrumstė mūsų dvimetrinis Tomas, bet ir jam greitai at-

sirado reikiamo dydžio uniforma. Mano kareiviškos kelnės 

spaudė per liemenį, todėl išdrįsau paprašyti platesnių, į ką 

vyr. seržantas Zykovas atsakė: –Manau, kary, po savaitės šios  

kelnės jums bus kaip tik, o po dviejų savaičių teks užsiveržti 

tvirčiau diržą. – Ir jis buvo teisus. Kai kurie iš mūsų po mė-

nesio praleisto Rukloje„numetė“ iki 10-ies kilogramų 

svorio. 

Be uniformos, kariuomenėje svarbus dalykas yra batai. 

Jei pasisekė gauti gerus, tai tarnyba tikrai bus žymiai leng-

vesnė. Nepatogūs batai po paros vaikščiojimo (o vaikščioti ir 

žygiuoti reikėjo daug) palieka dideles ir skausmingas       

nuospaudas. Kariuomenėje kasdienis ritualas yra batų valy-

mas ir priežiūra. Nuostabus jausmas, kai prieš einant gulti, 

gali nusiauti kareiviškus batus – tikra palaima kojoms.  

Kol apsipratome su dienotvarke, Pirmosios dienos 

buvo gana įtemptos. Nespėdavome nubėgti į skyrių sekun-

dėlei atsipūsti, kai išgirsdavome budinčiojo komandą 

„Kuopa kuopoje rikiuot!“ Keldavomės 5.45 val. po to bėg-

davome į rytinę mankštą, vėliau prausdavomės (būtinas 

barzdos šalinimas), patikrinimas pagal sąrašą, pusryčiai, 

iškilmingas vėliavos pakėlimas giedant Lietuvos himną ir 

žygiavimas,  atiduodant pagarbą pulko vadui. Iki pietų teori-

nės ir praktinės paskaitos. Pietauti į valgyklą dažniausiai  

kuopa bėgdavo su skanduote, o papietavę grįždavome                                       

 

Apsisukti draudžiama – 
Jėzus (...) pasakė: „Nė 
vienas, kuris prideda 
ranką prie arklo ir žval-
gosi atgal, netinka Die-
vo karalystei“ (Lk 9, 
62). 

Sustoti ir stovėti drau-
džiama – Jėzus byloja: 
„Keliaukite! Štai aš 
siunčiu jus lyg avinė-
lius tarp vilkų“ (Lk 
10,3). 

Jėzus (...) sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.  
Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.  (Jn 14, 6) 

Tuomet jie paklausė: Kas gi tu toks esi? (Jn 8,25a). 

Kl. D. Narkun 
V kursas 

Ribota masė – ,,Iš tiesų 
Dievo karalystė nėra 
valgis ar gėrimas, bet 
teisumas, ramybė ir 
džiaugsmas Šventojoje 
Dvasioje” (Rom 14, 17) 
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žygiuodami per placą (aikštę) su daina. Visa pulko teritorija 

aidėdavo, kai septyniasdešimt vytų užtraukdavo: „Oi neverk 

motušėle, kad jaunas sunūs eis ginti brangiosios Tėvynės, kad 

pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus lauks teismo dienos paskuti-

nės...“. Valgyti kariuomenėje irgi reikėjo išmokti. Tenai nėra 

vietos ilgiems pokalbiams. Vienas iš seržantų paaiškino, kaip 

mes valgysime kariuomenėje: – Vyrai, dabar buvo paskutinis 

kartas, kai valgote lėtai; nereikia bulvių košėje su šakute piešti 

aštuoniukių, kotletą reikia suvartoti, o ne gaudyti jį po visą 

lėkštę su peiliu, tarsi jis būtų bėgantis kiškis. 

 Po pietų mūsų vėl laukdavo teorinės arba praktinės 

paskaitos. Pusę šešių mes žygiuodavome į pulko koplyčią, 

kur melsdavomės Šv. Mišiose.  Po jų skubėdavome vakarie-

niauti ir po to vėl rinkdavomės 

ten pat dvasinei konferencijai. 

Vakare prieš devynias valandas 

visas batalionas išsirikiuodavo 

vėliavos nuleidimui, po kurio 

kuopoje mūsų laukdavo vakarinis 

patikrinimas ir patalpų tvarkymas.  

 Šiek tiek daugiau poilsio 

gaudavome šeštadienį. Laikantis 

perkaitimo prevencijos, šeštadie-

nio paskaitos baigdavosi anksčiau. 

Sekmadieniais, kartu su karininkų 

šeimomis ir kareiviais, švęsdavome Eucharistiją, melsdavo-

mės užtarimo malda. Visus žmones sužavėjo mūsų giesmės, 

kurias, iš visos širdies, giedodavome per Mišias. 
 Tarnybos pradžioje turėjome daug pirmos medicini-

nės pagalbos paskaitų, išmokome, kaip suteikti pagalbą įvai-

rių sužeidimų bei lūžių atvejais, netgi išklausėme paskaitą 

apie savižudybes. Karininkai savo paskaitose dėstė apie che-

minio, biologinio ir atominio ginklo panaudojimo požy-

mius. Studijavome Lietuvos karių etikos kodeksą, Krašto 

apsaugos statutą, Lietuvos kariuomenės istoriją,  mokėmės 

palaikyti radijo ryšį, apskaičiuoti nuotolį iki objekto, nusta-

tyti koordinates žemėlapyje, pasalos ir stebėjimo gudrybių –  

visa tai pritaikėme ir praktiniuose užsiėmimuose.  

Tačiau sunkiausiu išbandymu mums tapo žygiavimas. 

Kol seržantai vesdavo būrį skaičiuodami „Kaire, kaire, viens 

du trys, kaire, kaire“, tai mes dar sugebėdavome „atsirinkti 

kojas“, bet kai tik skaičiavimas nutrūkdavo, užtekdavo tik 

vie 

 

 

vienam truputį susimaišyti, ir visa eilė išsimušdavo iš ritmo, 

vienas kitam pradėdavome mindyti kojas, ir po kelių sekun-

džių buvo galima stebėti, kaip visas mūsų būrys, tarsi laivas 

blaškomas jūroje, siūbuoja tiesiogine to žodžio prasme iš 

kairės į dešinę ir atgal. Pamatę tokį žygiavimą, seržantai se-

kundei pamesdavo kalbos dovaną, o atsitokėję sustabdydavo 

būrį, ir vėl iš naujo duodavo komandą „žengte marš“. Todėl 

dažnai žygiuodavome nuleidę galvas ir stebėjome kaimyno 

kojas, o seržantas juokaudavo: – Galvas pakelti! Ko žiūrite į  

žemę? Ieškote pamestų pinigų? Neieškokite, aš jau visus surin-

kau. Teisybės dėlei reikėtų pažymėti, kad jau mėnesio gale, 

klierikai žygiuodavo ne ką prasčiau, nei savanoriai kariai.  

Kariuomenės vadovybė atsižvelgė į tai, jog mes esame 

seminaristai, todėl turėjome asmeninio laiko brevijorias mal- 

dai ryte, dienos metu ir vakare. Buvo gražu pažiūrėti, kai po 

kurio laiko, retkarčiais su mumis melstis ateidavo ir kuopos 

kariai. Daugelis iš jų mums padėjo buities srityje – parodė 

kaip teisingai kloti lovą, kaip sudėlioti į spintelę rūbus ir 

daiktus, kaip paruošti kuprinę prieš žygį. Tarp klierikų ir 

karių užsimezgė šilti ir draugiški santykiai. Prieš išvykstant 

mūsų kuopos kariams į trijų dienų žygį, mes visi kartu pasi-

meldėme ir palaiminome juos, kad Viešpats saugotų ir glo-

botų.  

Savo ruožtu ir mūsų pačių neapleido kariuomenės 

ordinariato vadovybė, jautėme jos rūpestį. Pirmas tris savai-

tes mūsų išbandymuose mus palaikė kapelionas Saulius No-

retas, vėliau jam išvykus – kapelionas Arnoldas Valkauskas. 

Mus drąsino vyskupas G. Grušas ir kiti kapelionai kunigai, 

kurie atvykdavo į Ruklą ir aukojo Šv. Mišias bei vedė dvasi-

nes konferencijas.  

Džiaugėmės ir savo skyriaus vadais, kurie turėjo tiek 

daug kantrybės ir ištvermės mokydami mus kareiviško ama-

to. Šie žmonės dalijosi su mumis ne tik kariuomenės, bet ir 

gyvenimo patirtimi. Vyr. seržantas Šermukšnis – neieškantis 

šmaikštaus žodžio kišenėje, visada giedro veido buvo atsa-

kingas už mūsų fizinį pasiruošimą; lengvai pats įveikdavo 

kliūčių ruožo užduotis, tarsi 20-etis, tuo mus stebindamas. 

Vyr. seržantas Dražba – tarsi būrio tėvas, kuriam rūpi kiek-

vienas karys. Karo atveju šis žmogus neduos kvailo įsakymo, 

o atvirkščiai – viską padarys, kad šaulys išliktų gyvas, todėl 

kariai jį labai gerbė. Seržantas Sundejevas – cheminio, bio- 

  

Pašaukimo kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, 

nuošliaužos, krintantys akmenys,  bet Jėzus sako: 

„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalys-

tė“ (Mt 9,7);  

Vienas Dievas žino tavo 
įkalnės statumą... 

Pagrindinį pašaukimo kelią kerta 
šalutinis kelias... “(...) koks siau-
ras kelias į gyvenimą! Tik nedau-
gelis jį atranda” (Mt 7,14). 

Darbai seminarijoje... “Šešias die-
nas dirbsi, bet septintą dieną turi 
ilsėtis. Netgi arimo ir pjūties metu 
turi ilsėtis” (Iš 34,21).   

Tuomet Jėzus prabilo: “Dar trumpą laiką 
būsiu su jumis. Paskui iškeliausiu pas tą, 
kuris mane siuntė (...)” (Jn 7,33).  

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas da-
ro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. (Jn 8,34b) 


