
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Projektą skyrėme Katalikų 
bažnyčios kronikos jubiliejui 

Seimui 2022 metus paskelbus 
Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos metais, „Ukmergės žinių“ 
redakcija parengė projektą „Ti-
kėjimo tiesų tiltai“. 

Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas šiems metams jam 
skyrė 7 500 Eur fi nansavimą.

Įgyvendindami projektą laikraš-
tyje priminsime prieš 50 metų Lietu-
vos katalikų bažnyčios kronikoje pa-
sauliui skelbtas ir šiandien svarbias 
aktualijas. Jas pateiksime šiandienos 
įvykių sraute. Mūsų kraštui tai ak-
tualu, nes kronikoje ne vieną kartą 
rašyta apie Ukmergės rajoną, o pati 
kronika platinta ir mūsų rajone.

Sovietmečiu per Vatikano radiją 
išgirdę Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikoje skelbtą informaciją apie 
Lietuvą, žmonės pamažu drąsėjo 
ir mokėsi. Inteligentai, kunigai ar 
eiliniai piliečiai savo pavyzdžiu 
skatino kovai už teisę gyventi pagal 
įsitikinimus. 

Tarp kronikos herojų buvo akty-
vus Ukmergės krašto dvasininkas, 
disidentas Alfonsas Svarinskas. 

Žiniasklaidos dėmesys religijos 
laisvės tematikai išlieka. 

Analizuosime ir lyginsime, kaip 
pasikeitė demokratijos statusas, 
pasikeitus santvarkoms. Kiekvieną 
ketvirtį supažindinsime savo skai-
tytojus su žmogaus teise į tikėjimą 
vis kitose parapijose. 

Skaitytojų dėmesiui pateiksime 
kartų kaitos ir žmonių pasišven-
timo, kuriant valstybės demok-
ratinius procesus, istorijas ir 
liudijimus. Kalbinsime kunigus, 
vienuoles, aktyvius parapijiečius.

Kalbinsime ir kronikos buvusius 
bendražygius, katalikų teisių gy-
nimo komiteto sekėjus ir šių dienų 
žmogaus teisių gynimo aktyvistus 
Ukmergės rajone. Jų išsakytas 
mintis pateiksime savo skaityto-
jams kaip pažangos ir šviesos žygį 
valstybės demokratinio vystymosi 
procese.

Šventes sušildė mokinių gamintos dovanėlės

Moksleiviai aplankė Socialinių paslaugų centro lankytojus. 

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo parapijos „Carito“ dekanato 
koordinatorė Kristina Daveikienė 
pakvietė moksleivius į prasmingą 
akciją.

Mokytojos Živilės Kudlins-
kienės vadovaujami, talkinant ir 
kitiems mokytojams, visą gruodžio 
mėnesį Senamiesčio progimnazi-
jos moksleiviai gamino atvirukus 

ir mažus suvenyrus, skirtus Socia-
linių paslaugų centro lankytojams. 

Moksleiviai akcijai išrinko pavadi-
nimą „Padovanok kalėdinę šypseną“. 

Artėjant Kalėdoms, K. Davei-
kienė ir kunigas Valdas Šidlauskas 
su pagamintomis dovanomis apsi-
lankė Socialinių paslaugų centre.

Centro lankytojai bei darbuotojai 
ir patys padovanojo moksleiviams 

savo gamintų atvirukų, rankų darbo 
molinį dubenį ir kalėdinį vainiką.

Ši akcija parodė, kiek daug geru-
mo aplink mus ir mumyse, kokie mes 
vieni kitiems reikalingi ir svarbūs.

2022-ieji primins dvasininką, stačiusį tiltus tarp žmonių

Prasidėję 2022-ieji – monsin-
joro Kazimiero Vasiliausko šimt-
mečio metai. Politinis kalinys ir 
tremtinys buvo pirmasis atkurtos 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
klebonas bei ilgametis jos vado-
vas. Monsinjoro K. Vasiliausko 
gyvenimas sutapo su svarbiausiais 
XX amžiaus įvykiais. Jis liudijo 
dorovinį ir moralinį atsparumą, 
tvirtą  pasaulėžiūrą, tarnystę šaliai 
bei jos žmonėms. 

Dvasininkas iki šiol išlieka 
nesuvaidintos atjautos ir žmogiš-
kumo simboliu, stačiusiu tiltus 
tarp žmonių. 2022-uosius Seimas 
paskelbė monsinjoro K. Vasiliaus-
ko metais.

Minint mon-
sinjoro K. Va-
siliausko gimi-
mo šimtmetį, 
Lietuvos paštas 
išleis proginį 
pašto ženklą. 
Balandžio mė-
nesį Vilniaus 
arkikatedroje 
bus aukojamos 
šv. Mišios, o 
Mokslų aka-
demijoje vyks 
minėjimas. Ge-
dulo ir vilties 
dieną, birželio 
14-ąją, mon-
sinjoro skvere, 
prie šv. Rapolo 
bažnyčios pa-
statyto riedu-
lio, vyks iš la-
gerio jo rašytų 
laiškų skaity-
mai. Biržų ra-

jono Vabalninko bažnyčios, kurioje 
buvo pakrikštytas, o įšventintas į 
kunigus 1946 m. liepos 7 d. aukojo 
pirmąsias šv. Mišias, šventoriu-
je ketinama pastatyti atminimo 
ženklą. 

Spalio mėnesį, minint 21-ąsias 
K. Vasiliausko mirties metines, Vil-
niaus kunigų seminarijos klierikui 
bus įteikta jo vardo stipendija.

Naujųjų metų išvakarėse visas 
Lietuvos mokyklas pasiekė nauja 
Ramunės Sakalauskaitės knygos 
„Gyvenimas, koks jis buvo. Mon-
sinjoro Kazimiero Vasiliausko 
biografi ja“ laida su nauja pratarme. 
Prof. Viktorija Daujotytė teigia, 
kad „tai – pirmoji patikima bio-

grafi ja, paremta patikrintais, išty-
rinėtais bei suderintais tarpusavyje 
faktais. Ir kartu tai – gyvenimas, 
koks jis buvo“. 

Pasak literatūros kritiko Va-
lentino Sventicko, ši biografija 
labai nuodugni, tikrai patikima 
ir nedaugiažodė. Knygos autorė 
remiasi visais žinomais šaltiniais, 
archyvais bei žmonių liudijimais. 
Monsinjoras iš šios knygos žvelgia 
į mus šviesus, paprastas ir klausian-
tis: „Ar supratote, ką pasakiau savo 
gyvenimu?“

Monsinjoro K. Vasiliausko 
biografi ja

Gimė 1922 04 09 Kateliškių 
kaime, Vabalninko valsčiuje, Bir-
žų apskrityje. 1946 metais bai-
gė Vilniaus kunigų seminariją, 
įšventintas į kunigus ir paskirtas 
Kalesninkų, 1947 metais – Šven-
čionių, 1948 metais – Vilniaus Šv. 
Teresės parapijos ir Aušros Vartų 
koplyčios vikaru. 

Aktyviai dalyvavo slaptos sa-
višvietos draugijos Aušros Vartų 
Mergelės Marijos kolegijos veik-
loje. Netrukus išsiųstas iš Vilniaus 
ir paskirtas Riešės parapijos admi-
nistratoriumi. 

1949 metais sovietų saugumo 
suimtas, apkaltintas antisovietine 
veikla ir nuteistas 10 metų lagerio. 
1950 metais įkalintas Intos lage-
ryje, dirbo anglių kasyklose. 1956 
metais paleistas grįžo į Lietuvą.

 1957 metais vėl suimtas ir įka-
lintas Vorkutos lageryje. 1958 me-
tais paleistas, tačiau sovietų valdžia 
jam uždraudė gyventi Lietuvoje ir 
dirbti kunigo darbą. 

 A. Aleksandravičiaus nuotr.Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Iki 1968 metų Daugpilyje dir-
bo kroviku, kolūkio buhalteriu ir 
elektriku. 

1969 metais grįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas Varėnos parapijos 
klebonu, nuo 1975 metų – Vilniaus 
Šv. arkangelo Rapolo parapijos 
vikaru-adjutoriumi. 

Palaikė ryšius su antisovietinio 
pasipriešinimo dalyviais, Lietuvos 
Helsinkio grupe, jo namuose per 
disidento S. Kovaliovo teismo 
procesą buvo apsistojęs žmogaus 
teisių gynėjas A. Sacharovas.

 1989–1997 metais – Vilniaus 
arkikatedros klebonas. 1989 metais 
jam suteiktas monsinjoro vardas. 
Nuo 1997 metų – emeritas Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1993 
metais tapo pirmuoju atkurtos 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų semi-
narijos rektoriumi. 

1994 metais už nuopelnus Lietu-
vai apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu. 1995 metais įteikta San-
tarvės fondo premija. 1998 metais 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas suteikė Garbės nario 
vardą. 

2000 metais monsinjorui K. Va-
siliauskui suteiktas Vilniaus miesto 
garbės piliečio vardas. Taip pat tais 
pačiais metais jis buvo apdova-
notas Lietuvos nepriklausomybės 
medaliu. 

Mirė 2001 10 14. Palaidotas 
Vilniaus Antakalnio kapinėse, 
Menininkų kalnelyje.

Metų sukaktys
Sukanka 90 metų, kai Ukmergėje 

1932 m. sausio 1 d. gimė Algirdas 
Šileika, gamtos mokslų habilituotas 
daktaras, profesorius, Lietuvos moks-
lų akademijos tikrasis narys. Paskelbė 
daugiau kaip 140 mokslinių straips-
nių. Keleto knygų bendraautorius. 
Mirė 2018 m. birželio 8 d. Vilniuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Dnepropet-

rovsko srityje, Ukrainoje, 1937 m. 
sausio 2 d. gimė Anatolijus Stiško, 
dailininkas, nusipelnęs meno vei-
kėjas, kelių prestižinių premijų lau-
reatas. Rašo ir publikuoja spaudoje 
straipsnius meno ir kultūros temomis. 
Gyvena Griežionių kaime, Lyduokių 
seniūnijoje, Ukmergės rajone.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Karališkių 

kaime, Želvos apylinkėje, Ukmergės 
rajone, 1937 m. sausio 2 d. gimė 
Vaidilutė Grušeckaitė, dailininkė, 
grafi kė, Lietuvos dailininkų sąjungos, 
Lietuvos dailininkių moterų draugi-
jos narė. Sukūrė taikomosios, knygų 
ir lakštinės grafi kos darbų, plakatų.

♦ ♦ ♦
Sukanka 80 metų, kai Ukmergė-

je 1942 m. sausio 8 d. gimė Regina 
Sipavičiūtė, docentė, profesorė, 
dailininkė-tekstilininkė. Vilniaus 
dailės akademijos Vizualiojo ir 
taikomojo meno fakulteto Teksti-
lės katedros profesorė, dėstytoja, 
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 
Daugelio parodų dalyvė.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.


