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Kurkime
gražesnį pasaulį

Jėzaus Draugija

KURKIME
GRAŽESNĮ PASAULĮ
Pasaulyje yra daug
grožio ir gėrio. Tačiau
susiduriame ir su blogiu,
neteisybe. Ar nesi
abejingas/a neteisybei?
Jei nori, tai, kas vyksta
šalia tavęs, gali keisti.
Kartu su kitais gali
padaryti pasaulį dar
gražesnį.

AR VERTA DĖKOTI UŽ GYVENIMĄ?
• Parašyk tris dalykus, už kuriuos norėtum padėkoti:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
1

PAŽINTI IR SUPRASTI

♦

Pasidomėk, su kokiais sunkumais (pvz., skurdu, vienatve, smurtu) susiduria
tave supantys žmonės (kaimynai, draugai, pažįstami), ir užpildyk lentelę.

Sunkumai

Kokia išeitis

Tavo pagalba

♦.......................................................................................
Išvardink, kas pasaulį darytų gražesnį.

.......................................................................................
.......................................................................................

Jeigu visi drauge siektume gėrio, būtų galima įveikti daug sunkumų.
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Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas
Lojola tvirtai tikėjo, kad meilė
įrodoma ne žodžiais, bet darbais.

Šv. Ignacas mokė, kad svarbiausias
kiekvieno jėzuito tikslas – veikli
meilė Dievui ir artimui.

Jėzuitai dirba įvairiose pasaulio
vietose, skleisdami tikėjimą ir
įgyvendindami teisingumą.
Dažniausiai jie to siekia per švietimą.

Gyvename pasaulyje, kuriame milijonai žmonių skursta,
badauja, yra apleisti, o kitiems nieko netrūksta. Kaip vertini
tokią padėtį? Kodėl taip yra?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Kas, tavo manymu, yra naudingiau: pasidalyti su kitu
žmogumi pagauta žuvimi ar išmokyti jį žvejoti? Kaip
geriau pagelbėti: dalytis su kitais tuo, kas jiems būtina, ar
sudaryti galimybę lavintis, kad vėliau žmonės patys
gerintų savo gyvenimo sąlygas? Kodėl?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Šv. Ignacas gimė 1491 m. Ispanijoje, baskų krašte, Azpeitijoje. Šeima rūpinosi,
kad jis gautų gerą išsilavinimą. Viename mūšyje Ignacas buvo sužeistas.
Sveikdamas jis patyrė stiprų dvasinį išgyvenimą ir nusprendė studijuoti teologiją,
o savo gyvenimą paskirti kitų žmonių labui.

Ignacas ir Jėzaus Draugija
1528 m. Ignacas atvyko į Paryžių, mokėsi Sorbonos universitete. Geri žmonės
rėmė Ignaco studijas, padėjo jam pragyventi.

Nuoširdžiai dėkoju
už paramą. Tikiuosi
jūsų neapvilti.

Neabejoju, kad puikiai
pasinaudosi įgyta
patirtimi ir išsilavinimu.

Paryžiuje Ignacas subūrė draugus – Pedrą, Pranciškų, Simoną, Diegą, Alfonsą
ir Nikolą. Su jais dalijosi savo svajone tarnauti Dievui.

Trokštu gyventi
neturtingai ir padėti
vargstantiems.
Mes eisime su tavimi.
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1534 m. bendražygiai pasižadėjo gyventi neturtingai, skaisčiai ir keliauti į Jeruzalę.
Jeigu nepasisektų nuvykti į Jeruzalę, keliautų į Romą ir paklustų popiežiaus
nurodymams.

Po metų Ignacas susirgo. Gydytojai patarė grįžti į Ispaniją. Su savo bičiuliais jis
susitarė susitikti Venecijoje ir kartu vykti į Jeruzalę.
Manau, kad reikėtų grįžti į
gimtinę. Tėviškės klimatas
tau padėtų.

Grįšiu, tačiau trumpam.
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Ignacas apsistojo ne savo tėvų namuose, bet benamių prieglaudoje. Čia jis tarnavo
vargstantiems.

Broli, man džiugu,
kad vėl tave
pamačiau!

Norėčiau, kad liktum
namuose... Vis to
neturto vaikaisi...

Neturtas man yra
svarbus... Tai ne šiaip
sau...

Suprantu...
Sveikas,
sugrįžęs.

Atgavęs jėgas, patraukė į Veneciją, kur Ignaco laukė bendražygiai. Rengdamasis
kelionei į Jeruzalę, lankė ligonius ir vargšus.

Labai dėkojame, kad pas
mus ateinate. Mūsų niekas
niekada neaplanko.
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Nė vienas laivas neplaukė į Jeruzalę, todėl jie nusprendė keliauti į Romą ir paklusti
popiežiui. Keliavo po du skirtingais keliais.

Keliausime po du. Vėliau
susitiksime ir pasidalysime
savo įspūdžiais.

Prieš išsiskirdami nusprendė, kad paklausus, kas jie yra, atsakys: Jėzaus draugai.
Jie troško būti panašūs į apaštalus.

Geros kelionės.
Nepamirškite, kad
esate Jėzaus bičiuliai.
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Popiežius Paulius III prašė, kad jie apaštalautų Romoje. Čia, Didžiojoje Švč. Mergelės
Marijos bazilikoje, Ignacas šventė savo pirmąsias Mišias.

Atrodo, lyg sapnuotume!

Iš tiesų, taip ilgai
laukėme šios akimirkos!

1540 m. rugsėjo 27 d. Ignacas su savo bičiuliais įkūrė Jėzaus Draugiją. Tai buvo
nauja vienuolija, kurios vadovu išrinktas Ignacas.

Ačiū už pasitikėjimą,
kurį man rodote.
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Dėkojame tau, kad vedi
mus paskui Jėzų.

Jėzaus Draugijos Konstitucijose Ignacas rašo, kad jėzuitai turi aktyviai veikti
visuomenėje, vykti ten, kur reikia, ir tarnauti visiems.

...Grupė neturtingų ir
uolių kunigų, dėl Kristaus
ir jo Evangelijos
pasirengusių eiti ten,
kur Bažnyčia kvies.

Labai greitai Draugijos narių daugėjo. Jie pasklido po visą pasaulį, stengdamiesi
tarnauti Dievui ir vargstantiems žmonėms.
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SUSIPAŽINK SU JĖZUITAIS
Jėzaus Draugija – šv. Ignaco Lojolos ir jo bendražygių įkurta vienuolija, kurios
gyvenimo ir veikimo būdas panašus į šeimos.

Veikla Kristaus vardu
Šv. Ignacas ragino jėzuitus mylėti
ne žodžiais, bet darbais. Todėl
jie yra veiklūs.
Jėzuitai turi būti pasirengę dirbti
bet kurioje pasaulio vietoje, Kristaus
vardu skleisti tikėjimą ir teisingumą.

Tikėjimas ir teisingumas

Jėzuitai
• vadovauja rekolekcijoms ir
dvasinėms pratyboms;
• moko gimnazijose ir universitetuose;
• atlieka mokslinius tyrimus;
• dirba parapijose ir sielovados
centruose;
• bendradarbiauja socialiniuose
projektuose;
• rengia radijo ir televizijos
programas, leidžia periodinius
leidinius;
• prisideda prie kultūros
puoselėjimo;
• padeda vargstantiems, visuomenės
atstumtiems žmonėms.

♦
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Sovietmečiu Lietuvos jėzuitai aktyviai
įsitraukė į pasipriešinimo sąjūdį:
dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės
ir Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms
ginti veikloje, pogrindyje rūpinosi sielovada.
Kartu su kitais drąsiais katalikais
jėzuitai, dabar vyskupai, Sigitas Tamkevičius
ir Jonas Boruta leido „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką“. Atgavus
nepriklausomybę, jėzuitai atkūrė Kauno ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijas, įsitraukė į
švietėjišką veiklą.
Lietuviai jėzuitai rūpinosi emigrantų iš
Lietuvos dvasiniu gyvenimu Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Kanadoje, Australijoje.
Jie steigė sielovados centrus, dirbo
lietuviškose mokyklose, įsitraukė į įvairių
lietuviškų organizacijų veiklą, vadovavo
dvasiniams susitelkimams – rekolekcijoms.
1990 m. pradėjo veikti šiuo metu didžiausia
lietuvių išeivių parapija – Pal. J. Matulaičio
misija Lemonte, netoli Čikagos. Dabar čia
darbuojasi kun. A. Saulaitis SJ.

Sužinok, kodėl buvo leidžiama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“.

Pagalba kitataučiams
Karai ir skurdas milijonus žmonių
priverčia palikti savo namus ir ieškoti
prieglobsčio kitose šalyse.
Jėzaus Draugija įsteigė Pagalbos
pabėgėliams tarnybą JRS (Jesuit Refugee
Service), siekiančią padėti emigrantams.
• Šiaurės Etiopijoje Pagalbos
pabėgėliams tarnyba kartu su vietos
vyskupija dirba sausros nuniokotuose
regionuose, kuriuose žmonės nuolat
kenčia badą. Siekiama, kad po 17 metų
trukusio pilietinio karo 300 000
pabėgėlių galėtų grįžti į namus. Kraštui
padedama siunčiant medikų brigadas,
gaivinant žemės ūkį, organizuojant
paprastą verslą.
• Pagalbos pabėgėliams tarnyba
Šiaurės Ugandoje vykdo švietimo
programas, stengdamasi padėti apie
100 000 sudaniečių pabėgėlių,
apsistojusių Šiaurės Ugandoje.

gyventojų. JRS kartu su vietos vyskupija
ir Jungtinių Tautų Komisija pabėgėlių
reikalams pradėjo įgyvendinti projektą,
apimantį švietimą, sielovadą ir
informacijos teikimą.

• Po 1994 m. genocido Ruandoje į
Tanzaniją pasitraukė apie 600 000

Būdami įsitikinę, kad pabėgėliams labai
reikalinga teisinga informacija,
padedanti sužinoti, kas vyksta jų
šalyje, ir skatinanti tinkamu metu grįžti
į namus, kartu su kitais misionieriais
jėzuitai įsteigė „Vilties“ radiją.

♦

Kokia Jėzaus Draugijos veikla tau atrodo svarbiausia? Kodėl?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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JĖZAUS DRAUGIJA
AR ŽINAI, KAD?..

• Lietuvos jėzuitai įsitraukė į popiežiaus
iniciatyva įsteigto komiteto „Taika ir
teisingumas“ (Iustitia et pax) veiklą. Komiteto
tikslas – skleisti ir įgyvendinti Bažnyčios
mokymą apie socialinį teisingumą Lietuvoje
ir už jos ribų.
• Afrikoje Jėzaus Draugija įsteigė pagalbos
tinklą sergantiems ŽIV(African Jesuit AIDS
Network).
• Vienas svarbiausių jėzuitų uždavinių Meksikoje, Kolumbijoje, Peru bei kitose
Pietų Amerikos valstybėse – padėti vargstantiems vaikams, priverstiems užsidirbti
pragyvenimui.
„Tikėjimas ir džiaugsmas“ (Fe y alegria)
„Tikėjimas ir džiaugsmas“ – tai socialinis
judėjimas, skatinantis vaikų ir jaunimo,
gyvenančio neturtingose Pietų Amerikos
šalyse, švietimą. Jis gimė 1955 m. Venesuelos
sostinėje Karakase, kai kunigas jėzuitas José
María Velazas pastatė mokyklą pačioje
skurdžiausioje miesto dalyje. Šis judėjimas
išplitęs Bolivijoje, Brazilijoje, Kolumbijoje,
Ekvadore, Salvadore, Gvatemaloje,
Nikaragvoje, Panamoje, Paragvajuje, Peru,
Venesueloje ir Dominikos Respublikoje.
Judėjimas „Tikėjimas ir džiaugsmas“ apima:
• 648 mokyklas, kuriose mokosi apie 700 000
berniukų ir mergaičių;
• apie 23 000 mokytojų;
• apie 1200 seserų ir brolių vienuolių iš
maždaug 135 bendruomenių;
• 70 jėzuitų, vadovaujančių šiam socialiniam
projektui.

♦
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Naudodamasis/i internetu sužinok daugiau apie judėjimą „Tikėjimas ir
džiaugsmas“. Ar, tavo nuomone, toks judėjimas yra reikalingas Lietuvoje? Kodėl?

JAUNIEJI JĖZUITAI
Kun. Rytis Gurkšnys SJ
Kaip aš tapau jėzuitu
Į Kauno jėzuitų namus rengtis naujokynui atvykau
po dvejų studijų metų Vilniaus universitete. Ten
lankiau liaudies šokių repeticijas, priklausiau
universiteto kaimo kapelai „Jaunimėlis“. Tad šokis
iki šių dienų liko vienu mėgstamiausių užsiėmimų.
Pirmieji metai Kaune nebuvo lengvi. Pirmiausia
tėvai nepritarė palyginti skubotam mano žingsniui,
be to, universiteto studento ir jėzuitų naujoko
gyvenimas stipriai skyrėsi. Kiekvieną rytą mes,
penki naujokai, rinkdavomės į koplytėlę. Ten valandą tyliai medituodavome.
Dienos pradžia su malda būdavo nuostabi! Jaučiausi panašiai kaip atsiskyrėliai
vienuoliai, kurie valandų valandas praleisdavo maldos tyloje...
Po metų Austrijos jėzuitai pakvietė tęsti naujokyną Insbruko jėzuitų namuose. Pagal
naujokyno programą visi privalėjome atlikti vadinamuosius bandymus. Pirmasis –
dviejų mėnesių darbas ligoninėje. Čia ne tik susipažinau su kasdieniu ligoninės
gyvenimu, ligoniais ir slaugytojais, bet pamačiau ir savo sugebėjimus bei silpnybes.
Kitas didelis išbandymas – šv. Ignaco Lojolos trisdešimties dienų rekolekcijos.
Kasdien po kelias valandas skirdavome apmąstymams. Namų tyla padėdavo išgirsti
Dievą, tyliai kalbantį kiekvienam asmeniškai. Šios rekolekcijos skirtos tam, kad kuo
labiau atsivertume Viešpačiui. Tai ypač svarbu jėzuitų naujokui, ieškančiam savo
tikrojo pašaukimo.
Antrieji naujokyno metai pateikė naujų išmėginimų – teko dirbti gamyklose, statybose,
redakcijose ir kitose įstaigose, kartu su kitais savanoriais patarnauti neįgaliųjų globos
namuose, vaikų dienos centruose, pabėgėlių stovyklose. Visi šie bandymai turi padėti
atsakyti į klausimą, ar nusprendęs tapti jėzuitu iš tiesų jautiesi savo vietoje.
Po dvejų ieškojimų, išmėginimų
ir dvasinės brandos metų, 1995 m.
liepos 31 d. Vilniaus šv. Kazimiero
bažnyčioje daviau vienuolinius
neturto, klusnumo ir skaistumo
įžadus. Įžadai – svarbus kiekvieno
jėzuito gyvenimo etapas, nuo
šv. Ignaco laikų vienijantis visus
jėzuitus įvairiuose pasaulio
kraštuose.
„Laiškai bičiuliams“, 2003 m. ruduo
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APMĄSTYK

Tikėjimas skatina į kitus žmones
žvelgti kaip į brolius ir seseris.

♦

Pažymėk, kada su tavimi elgiamasi broliškai, seseriškai.

Kiti į mane žvelgia kaip į brolį ar seserį, kai:
• manimi pasitiki ir yra atviri;
• mane priima su meile;
• padeda man nelaimėje;
• teiraujasi, kaip man sekasi;
• dalijasi su manimi savo gėrybėmis;
• daro viską, kad gerai jausčiausi.

♦

Kokie žodžiai ir posakiai apibūdina tavo santykį su žmonėmis?
Džiaugsmas
Nenoras bendrauti
Bloga nuotaika

♦

Nuobodulys
Viltis
Atvirumas

Ką tau reiškia elgtis broliškai, seseriškai? Pateik pavyzdį.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Puoselėti bendrystę – tai
padėti kitiems, ypač tiems
žmonėms, kuriems reikia
pagalbos.

♦

Nuspalvink apskritimus su žodžiais, kurie, tavo nuomone, labiausiai skatina
bendrystę.

Parama

Nutolimas

Nauda

♦

Gynimas

Vengimas

Atsiskyrimas

Dalijimasis

Abejingumas

Bendrystė, noras padėti kitiems, reikalauja pastangų. Pabaik pradėtus sakinius.
Šeštadienio rytą keliuosi anksti, kad ............................................................
Vakare ne žaidžiu, o .....................................................................................
Palieku piešinį, kad ......................................................................................
Kalbu tyliai, kad ...........................................................................................
Padedu surinkti popieriaus lapus, kurie .......................................................
(Parašyk savo teiginį)...................................................................................
Kuriuose iš tavo pabaigtų sakinių kalbama apie bendrystę?

♦

Jėzuitai puoselėja bendruomeniškumą, padeda vargstantiems, dalyvauja
visuomeniniuose projektuose. Kaip tu puoselėji bendrystę savo klasėje,
namuose?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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SENASIS JĖZUITŲ ALUMNŲ HERBAS
Pasakojama, kad Portugalijos
karalius priekaištavo Ignacui, jog
šis skyrė tik du jėzuitus portugalų
kolonijoms Azijoje evangelizuoti.
Šv. Ignacas atsakė, kad siųsti daugiau
jėzuitų negalįs, nes iš viso jų yra
tik dvylika.
Šv. Ignaco svajonė, kad jėzuitai
darbuotųsi visame pasaulyje – ten, kur
Bažnyčia pageidauja, – tampa tikrove.

Šiandien 654 jėzuitų kolegijose
ir 185 universitetuose studijuoja
apie 1 793 000 žmonių. Nuo
seniausių laikų jėzuitų mokslo
įstaigas ženklino senasis alumnų
herbas.

Simbolis, vaizduojantis du vilkus,
dantimis įsikibusius į indą, yra
paimtas iš Lojolos pilies herbo,
iškalto akmenyje virš pilies vartų.
Vilkai heraldikoje simbolizavo
drąsą kare, o indas galėjo reikšti
gerą ekonominę Lojolų šeimos
padėtį. Jėzuitų alumnų herbas
primena Jėzaus Draugijos įkūrėją
šv. Ignacą.
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