
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Metų sukaktys

Sukanka 85 metai, kai Ukmer-
gėje 1937 m. vasario 17 d. gimė 
Petras Šimanskas, socialinių moks-
lų daktaras. Daugiau kaip 120 
straipsnių ir publikacijų Lietuvos ir 
užsienio periodiniuose leidiniuose, 
kituose informaciniuose šaltiniuo-
se, keleto knygų autorius.

♦ ♦ ♦
Sukanka 60 metų, kai Švenčio-

nių rajone 1962 m. vasario 18 d. 
gimė Liongina Bučelytė, literatė, 
bibliotekininkė. Nuo 1986 m. gy-
vena Ukmergėje. Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos Ukmergės 
skyriaus literatų būrelio įkūrėja. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 95 metai, kai Virkš-

čių kaime, Lyduokių apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1927 m. vasa-
rio 18 d. gimė Henrikas Zabulis, 
profesorius, filologijos mokslų 
habilituotas daktaras. Mirė 2010 
m. rugsėjo 11 d. Vilniuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 90 metų, kai Slaba-

dos kaime, Lyduokių apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1932 m. vasario 
19 d. gimė Modestas Navikas, 
tautodailininkas, medžio drožėjas. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gės rajone 1947 m. vasario 22 d. 
gimė Nijolė Kreivėnienė, chemijos 
inžinerijos mokslų daktarė, Kauno 
technologijos universiteto Chemi-
nės technologijos fakulteto Neor-
ganinės chemijos katedros docentė. 
Keliasdešimties mokslinių straips-
nių autorė ir keleto mokomųjų 
knygų bei vadovėlių bendraautorė.

♦ ♦ ♦
Sukanka 100 metų, kai Činelių 

kaime, Želvos apylinkėje, Ukmer-
gės rajone, 1922 m. vasario 24 d. 
gimė Marija Kinertaitė-Laugalienė, 
partizanų ryšininkė, politinė kalinė 
ir tremtinė. Išleido prisiminimų 
knygą „Jaunystė ir rezistencija“ 
(1996). Mirė 2011 m. liepos 12 d. 
Ukmergėje. Palaidota Ukmergės 
Dukstynos kapinėse.

♦ ♦ ♦
Sukanka 90 metų, kai Mika-

čių kaime, Deltuvos apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1932 m. vasario 
29 d. gimė Rita Lunskienė, gydy-
toja, poetė, prozininkė, tapytoja.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Slaba-

dos kaime, Lyduokių apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1937 m. vasario 
28 d. gimė Petras Katinas, žurna-
listas. Mirė 2009 m. rugpjūčio 10 
d. Po mirties, 2010 m., išleista jo 
knyga „Ilgas bus mūsų kelias...“, 
kurią sudarė Palmyra Katinaitė ir 
Romas Bacevičius. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 65 metai, kai Jonelių 

kaime, Ukmergės rajone, 1957 m. 
vasario 28 d. gimė Kęstutis Paknys, 
futbolininkas, treneris, sporto orga-
nizatorius.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Moksleivius buria katalikiška organizacija

Švč. Sakramento išniekinimai 
Jo Ekscelencijai Kauno Arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
Vyskupijos Apaštaliniam Administratoriui Vyskupui 
Liudui Poviloniui,

Pranešimas                                                                  Kun. Alfonso Svarinsko, 
Viduklės klebono

1981 m. liepos mėn. 16–23 d. 
(Liurdo kongreso dienomis) Vidu-
klės parapijos tikintieji vakarais 
rinkdavosi į savo šventovę ir tiesoje 
bei meilėje jungdavosi su visais 
kongreso dalyviais. Prie Dievo sta-
lo suklupdavo apie 100 tikinčiųjų 
– ne tik senų, bet ir jaunų. Pirmąjį 
šių metų pusmetį išdalyta 26 200 
šv. Komunijų.

Bedieviams Viduklė – seniai 
krislas akyje. Kiekviena proga 
jie stengiasi įskaudinti kleboną ir 
tikinčiuosius.

1981 m. liepos mėn. 24 dieną 
tapo tragiška Viduklės parapijai: 
bedieviai išniekino Švč. Sakra-
mentą!

Rytą, apie 8 val., zakristijonas 
Petras Kačiušis, atidaręs bažnyčią, 
pastebėjo, kad atviras tabernaku-
lis. Kirviu suskaldytos durelės ir 
išimta komuninė. Kairėje altoriaus 
pusėje, ant mensos, paliktas kirvis 
(darbininkai, remontuodami baž-

nyčią, buvo palikę ant pastolių) ir 
komuninės rūbelis. Tabelė pagul-
dyta kniūbsčia. 

Komunikantai išpilti taberna-
kuly ant korporalo. Atrodo, kad 
komunikantai buvo visi. Kitų nu-
sikaltimo pėdsakų nebuvo. Aukų 
dėžutės nepaliestos. Paimta tik 
komuninė be viršelio.

Išeita pro vieną langą prie 
šoninių įėjimo durų. O kaip įeita? 
Galimas daiktas, kad piktadarys 
buvo pasilikęs bažnyčioje arba iš 
anksto buvo atkabintas bažnyčios 
durų kabliukas.

Atvykusi milicija apžiūrėjo visa, 
surašė aktą ir pažadėjo ieškoti 
kaltininkų. Lietuvoje jau daugely 
bažnyčių buvo išniekintas Švč. 
Sakramentas, bet piktadarių dar 
niekur nesurado. Pažėruose patys 
žmonės sulaikė nusikaltėlius. Be-
lieka valdžiai tarti žodį.

Milicija teiravosi, kiek buvo pa-
daryta nuostolių. Paaiškinau, kad 

šio nusikaltimo negalima įkainoti 
rubliais. Niekas nematuoja rubliais 
motinos meilės, kario aukos ar 
piliečio patriotiškumo. Kuomet 
išduoda Tėvynę, neklausia, kiek 
padarė nuostolių rubliais, bet bau-
džia visu įstatymų griežtumu, net 
iki mirties bausmės. Taigi ir mes, 
katalikai, niekad neįvertinsime Švč. 
Sakramento išniekinimo pinigi-
niais vienetais, bet tvirtinsime, kad 
tai velniškas darbas ir didžiausias 
tikinčiųjų įžeidimas.

Viduklės ir aplinkinių parapijų 
tikintieji yra labai giliai įskaudinti 
šiuo įvykiu. Ir todėl ateinantį sek-
madienį Viduklės bažnyčioje bus 
permaldavimo pamaldos. Taigi, 
rugpjūčio 2 d. – gedulo, atgailos 
ir maldos diena. Kviečiame visus 
prisijungti prie vidukliškių. Prašo-
me, Jūsų Ekscelensija, leisti įsivesti 
permaldavimo atlaidus kiekvienų 
metų liepos mėnesio paskutinį sek-
madienį. Jie primins tikintiesiems 

apie padarytą baisią skriaudą, o 
ateinančioms kartoms – apie be-
dievių siautėjimą mūsų brangioje 
Tėvynėje.

Bedievybė, sėjama per keletą 
dešimtmečių, davė baisių vaisių. 
Pirmiausia ji pasireiškė fi ziniu ir 
dvasiniu chuliganizmu, o dabar 
jau išsigimsta į satanizmą. Todėl 
reikia Katalikų Bažnyčios Lietu-
voje vadovams padaryti reikiamas 
išvadas, visais galimais būdais 
protestuoti ir kunigams bei tikin-
tiesiems nurodyti veikimo gaires 
naujoje situacijoje.

Mes, vidukliškiai, gyvensime  
42-o Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso paskelbtu šūkiu: „Kris-
tus – laužoma duona naujajam 
pasauliui!“ Ir darysime visa, kad 
atnaujintume Kristuje Lietuvos 
veidą. Viduklė, 1981.VII.26.

Kun. Alf. Svarinskas, 
Viduklės klebonas

Nukelta į 8 p.

Dukstynos pagrindinės mokyklos ateitininkai kun. Stasio Ylos tėviškėje. Kristinos Vaicekauskienės nuotr.

Prieš dvejus metus savo veiklą 
pradėjo Dukstynos pagrindinės 
mokyklos Stasio Ylos jaunųjų 
ateitininkų kuopa. Pavadinta ji 
kunigo, rašytojo Stasio Ylos var-
du, nes šis iškilus dvasininkas 
gimė kadais Ukmergės apskričiai 
priklausiusiame kaime ir mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje. 

Lina SUKACKIENĖ
Dukstynos pagrindinės mokyk-

los tikybos mokytoja Kristina 
Vaicekauskienė pasakojo, kad 
ateitininkai – katalikiška jaunimo 
organizacija, Lietuvoje įkurta 
1911 m. Jos nariais gali būti mo-
kiniai, studentai, nariais laikomi ir 
mokslus baigę organizacijos nariai 
(sendraugiai). Dukstynos pagrindi-
nėje mokykloje veikiančios kuopos 
nariai nuo 5 iki 7 klasės vadinami 
jaunučiais. 

K. Vaicekauskienė save jau gali 
vadinti ateitininkų organizacijos 
sendrauge.

Ateitininkų šūkis „Visa atnau-
jinti Kristuje“ reiškia viską daryti 
šiuolaikiškai, ne konservatyviai 
katalikėti, bet šiuolaikiškai atgai-
vinti tikėjimą. 

Prieš dešimtmetį atvykusi į 
Ukmergę K. Vaicekauskienė sakė 
pradėjusi domėtis, ar mūsų mieste 
veikė ateitininkų kuopos. Sužinojo, 
kad ateitininkai čia buvo susibūrę 
pirmaisiais atkurtos valstybės me-
tais prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios. Bet po kurio laiko ta 
veikla nutrūko. 

Prieš porą metų mokytoja pati 
subūrė jaunųjų ateitininkų ko-

mandą Dukstynos pagrindinėje 
mokykloje. 

Dabar sako, kad naujus narius 
kviesti reikia atsargiai. Pirmiausia 
jais tapti raginami tie, kam labiau-
siai rūpi mokslai, akademiniai 
dalykai.

Įdomi detalė yra ta, kad didžioji 
dalis dabartinių jaunųjų ateitininkų 
yra pirmosios anų laikų komandos 
narių vaikai.

Veiklos principai
Mokytoja pasakoja, kad ateiti-

ninkų organizacija savo veikloje 
vadovaujasi penkiais principais.

Katalikiškumas. Ateitininkas 
turi būti geras katalikas, turi steng-
tis gyventi taip, kaip Bažnyčia 
moko.

Tautiškumas. Ateitininkas turi 
būti geru lietuviu, ne tik mylėti 
Lietuvą, kalbėti lietuviškai, bet ir 
pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti 
jos vardan.

Šeimyniškumas. Ateitininkas 
turi būti geras šeimos narys, gerbti 
savo tėvus, jų klausyti, jiems pa-
dėti, mylėti savo brolius ir seseris.

Visuomeniškumas. Ateiti-
ninkas turi suprasti, kad jis yra 
bendruomenės narys. Turi jausti 

atsakomybę už kitus, stengtis dėl 
visų bendro gėrio ir turi gerbti kitų 
teises ir laisves.

Inteligentiškumas. Ateitinin-
kas turi siekti aukštų idealų. Jis 
turi mokytis, turi skaityti, domėtis 
daugeliu dalykų. Jis turi stengtis 
išugdyti stiprų charakterį.

Ženklas
Ateitininkų ženkle vaizduojama 

tulpė simbolizuoja dvasinę jaunys-
tę. K. Vaicekauskienė pasakoja, 
kad penki jos žiedlapiai reiškia 
penkis ateitininkų principus.

Nukelta į 8 p.
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Švč. Sakramento išniekinimai 
Atkelta iš 7 p.

* * *
Š. m. rugpjūčio 26 d. į Viduklę 

atlyginimo už Švč. Sakramento 
išniekinimą pamaldoms suplaukė 
daugybė jaunimo ir suaugusių iš 
įvairiausių Lietuvos kampelių: iš 
kalvotos Dzūkijos, nuo neramios 
Baltijos krantų, iš senojo Vilniaus, 
Panevėžio, Šiaulių. Prigužėjo 
pilnutė bažnyčia žmonių. Iškilmę 
padidino atvažiavę svečiai kunigai. 
Pamokslo metu Viduklės klebonas 
kun. A. Svarinskas perskaitė laišką 
LKP CK pirmajam sekretoriui:

– Dar pernai rudenį Lietuvą 
apskriejo džiugi žinia: Prancūzijo-
je, Liurde, 1981 m. liepos 16–23 d. 
įvyks 42-as Tarptautinis Eucharisti-
nis Kongresas šūkiu: „Kristus – lau-
žoma duona naujajam pasauliui!“

Kauno arkivyskupijos Kunigų 
taryba kreipėsi į vyskupą Liudą 
Povilonį, savo arkivyskupijos apaš-
tališkąjį administratorių, prašy-
dama paskelbti Lietuvoje 1981 m. 
Eucharistiniais metais. Prašymas 
buvo patenkintas, ir šie metai Lie-
tuvoje buvo paskirti Eucharistinio 
Kristaus garbei. Parapijose ren-
giamos Eucharistinės dienos davė 
gražių vaisių. Deja, į Liurdą Kulto 
reikalų įgaliotinis P. Anilionis at-
rinko tik du vyskupus ir 6 kunigus. 
Be to, vyskupui Liudui Poviloniui 
pareiškė, kad dėl Liurdo Kongreso 
nebūtų daroma jokių renginių. Nė 
vienas pasaulietis katalikas nepa-
teko į Kongresą, nors vien Kaune 
apie 300 jaunuolių sudarė sąrašą 
ir įteikė vyskupui L. Poviloniui, 
su prašymu tarpininkauti gaunant 
vizas. Pakili Lietuvos katalikų 
nuotaika nepatiko bedieviams. Jie 
pradėjo Bažnyčią spausti net trimis 
kryptimis:

1) įvairiais būdais kompromi-

tuoti hierarchiją;
2) griežčiausiai bausti aktyvius 

katalikus, pvz. Mečislovo Jure-
vičiaus ir inžinieriaus Vytauto 
Vaičiūno teisminiai susidorojimai;

3) bažnyčiose išniekinti Švč. 
Sakramentą.

Ir taip per paskutinius du mė-
nesius Švč. Sakramentas buvo 
išniekintas:

birželio 17 d. Pažėruose (Kauno 
raj.). Švč. Sakramentas išplėštas 
iš tabernakulio ir išbarstytas ant 
žemės;

liepos mėn. naktį, iš 8 į 9 d. – 
Pagramantyje (Tauragės raj.). 
Negalėdami atplėšti metalinio 
tabernakulio, nuplėšė jį nuo alto-
riaus ir su švenčiausiuoju išnešė;

liepos 24 d. (po nakties) rastas 
išplėštas tabernakulis Viduklės 
bažnyčioje, švenčiausias išpiltas 
ant korporalo, o komuninė išnešta;

liepos 27 d. Kudirkos Naumies-
čio bažnyčioje, neradę švenčiausio-
jo tabernakulyje, bandė įsilaužti į 
zakristiją, bet nepavyko –  signaliza-
cijai suveikus, piktadariai pabėgo.

Mes, Viduklės ir kitų parapijų 
tikintieji, susirinkę į permaldavimo 
pamaldas Viduklės bažnyčioje rug-
pjūčio 2 d., esame giliai įskaudinti 
ir reiškiame griežtą protestą prieš 
tokią bedievių sauvalę.

Prašome Tamstą, kaip Lietuvos 
kompartijos pirmąjį sekretorių, 
nutraukti piktą, lėkštą ir primityvią 
ateistinę propagandą prieš Bažny-
čią ir tikinčiuosius. Visiems aki-
vaizdžiai matoma, kad bedievybė 
Lietuvoje, per prievartą brukama 
jau kelis dešimtmečius, atnešė 
pasibaisėtinų vaisių. Pirmiausia ji 
pasireiškė fiziniu ir dvasiniu chu-
liganizmu, o dabar jau išsigimsta 
į satanizmą.

Imkitės visų priemonių, kad 
panašiems nusikaltimams būtų 

užkirstas kelias, kad Konstitucijos 
straipsnis apie visą religijos laisvę 
būtų ne vien mirusi įstatymo raidė.

Mes, katalikai, išniekintose baž-
nyčiose kiekvienais metais skirsime 
vieną sekmadienį permaldavimui 
už švenčiausiojo Sakramento iš-
niekinimą, ši šventė tikintiesiems 
primins jiems padarytą didelę 
skriaudą, o ateinančioms kar-
toms – bedievių siautėjimą mūsų 
Tėvynėje.

Viduklė, 1981.VIII.2. – Permal-
davimo diena.

Tą dieną po šiuo laišku pasirašė 
737 tikintieji.

Bažnyčioje jautėsi tikra atsitei-
simo nuotaika, bet labiausiai visus 
sujaudino jaunimo permaldavimo 
procesija. 45 minutes prieš Sumą 
nuo didžiųjų lauko durų su gėlėmis 
rankose keliais pradėjo artėti į 
altorių maži vaikeliai, po jų — jau-
nimas, apsirengęs tautiniais rūbais 
ir prisijungę iš minios, o gale 
suaugusių būrelis. Nors atstumas 
praeiti keliais buvo nemažas, bet 
turbūt niekam šis kelias nebuvo 
ilgas. Prieš keletą dienų gal ta pa-
čia vieta tamsoje sėlino žmogus su 
kirviu... Prisiartino prie altoriaus... 
ir smogė kirviu į tabernakulį. Tas 
smūgis atsiliepė visų tikinčiųjų 
širdyse ir todėl dabar nesulaiko-
mai biro žmonėms ašaros, matant, 
kaip baltai pasipuošę mergaitės 
ir berniukai keliais artinosi prie 
išniekinto altoriaus ir klojo gėles 
ant jo. Gėlių krūva augo ir augo, ir 
atrodė, kad tai jaudinančiai proce-
sijai nebus galo. Jau laikas pradėti 
laikyti Sumą, o jaunimas vis eina ir 
eina. Pagaliau jau ir visas altorius 
buvo apklotas gėlėmis. Pasibaigus 
eisenai prisiartino kunigas klebo-
nas, praskyrė skausmo gėles ant 
altoriaus ir padarė vietos laikyti 
šv. Mišias.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJAI
Pagramančio parapijos klebono

Pranešimas 
(Papildomas)

Su giliu liūdesiu pranešu, kad 
1981 m. liepos mėn. iš 8 d. į 9 naktį 
nežinomi piktadariai įsilaužė į Pa-
gramančio bažnyčią. Pirmiausia 
mėginta įeiti pro šonines bažnyčios 
duris. Jos prie užrakto išdraskytos. 
Bandymui nepasisekus, išėmė 
bažnyčios priestato langą, įlindo 
pro jį, nuplėšė užraktą ir atstūmė 
skląstį. Po to įlindo į bažnyčią. 
Mėginta įsilaužti į zakristiją: plėšti 
užraktai ir su kirviu ar kitu geležimi 
daužytas pakabinamas užraktas — 
spyna, tačiau įsilaužti nepasisekė.

Didžiojo altoriaus medinis Tro-
nas nuverstas, pjautas su pjūklu, 
laužtas su luomu; išplėštas meta-

linis tabernakulis su komunine ir 
Švč. Sakramentu. Tabernakulis, 
komuninė ir Švč. Sakramentas iš-
nešti. Durys paliktos neužrakintos.

Prie altoriaus sugadinta apie 
15 elektros lempučių, nupjauti kai 
kurie elektros laidai, nuverstos gė-
lės, nulaužta angelo statulos ranka. 
Šv. Kryžiaus altoriaus tabernakulio 
spyna išplėšta ir numesta ant alto-
riaus. Sudaužytos dvi aukų dėžutės 
ir iš jų paimta apie 12 rublių.

Apie nusikaltimą pranešiau Tau-
ragės milicijos skyriui 1981 m. liepos 
9 d. 8 val. 9 valandą atvykę pareigū-
nai apžiūrėjo bažnyčią. Ant išimto 
lango stiklo rado 4 rankos pirštų 

antspaudus, o ant dviejų kryžių – taip 
pat rankų pirštų antspaudus.

Medžiaginių nuostolių padaryta 
apie 1 400 rublių, o dvasinių – ne-
įkainuojamų.

Iškilmingos permaldavimo pa-
maldos įvyks rugpiūčio 15 d. 17 
val. Pagramantyje.

1981.VII.19. Kun. Pr. Ružė, 
Pagramančio parapijos klebonas

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“, 1981 m. Nr. 49

Moksleivius buria katalikiška organizacija

S. Ylos gatvė Luciūnuose.

Atkelta iš 7 p. 
Ženklo centre iš trijų linijų, kurios 

simbolizuoja tris dieviškąsias dory-
bes (tikėjimą, viltį ir meilę), sudarytas 
kryžius, simbolizuojantis krikščio-
nybę. Kryžiaus centre – saulė, kuri 
simbolizuoja tikėjimo šviesą. Ženklo 
apačioje – puslankis, reiškiantis pa-
saulį. Dar žemiau yra Gediminaičių 
stulpai, kurie simbolizuoja Lietuvą.

Dukstyniečių veikla
Dukstynos pagrindinės mokyk-

los ateitininkai praėjusiais metais 
tvarkė apleistus kapus. 

Mokytoja sako buvusi maloniai 
nustebinta, kai į šią veiklą įsijungė ir 
daugiau vaikų, kurie nėra ateitinin-
kai. „Vaikai nori aktyvios veiklos, 
juos tik reikia tinkamai pakviesti ir 
paskatinti“, – sako pedagogė.

Vaikus labai traukia įvairios išvy-
kos, žygiai, vaidinimai. Su dideliu 
entuziazmu jie kūrė kalėdinį filmu-
ką, norėdami kitaip pasveikinti savo 
bendramokslius ir draugus.

Atminimo kryžius kun. Stasiui Ylai.

Mokytojos kelias
Mokytoja K. Vaicekauskienė 

sako, kad jos kelias pas ateitininkus 
prasidėjo dar mokantis Raguvos 
mokykloje, pakutiniais mokslo me-
tais. Iki šiol prisimena Antalieptėje 
vykusią stovyklą, kurią anuomet 
organizavo Arvydas Petras Žygas 
– Ilinojaus universiteto ir Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius, 
ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas. 

Vėliau – teologijos studijos Vy-
tauto Didžiojo universitete. Dabar 
jau dešimtus metus pedagogė gyvena 
ir dirba Ukmergėje. Labai džiaugiasi 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 
klebono dekano Raimundo Kazaičio 
dėmesiu jauniesiems ateitininkams. 
Jis leidžia naudotis bažnyčios erdve 

užsiėmimams ir renginiams. Juk 
po šios bažnyčios skliautais prieš 
kelis dešimtmečius ir gimė pirmoji 
ateitininkų kuopa Ukmergėje.

Apsisprendus būti tikru ateiti-
ninku, duodamas įžodis. K. Vaice-
kauskienė taip vadinamą priesaiką 
davė prieš dvejus metus. 

Stasio Ylos keliu
Kunigo S. Ylos gyvenimo kelias 

prasidėjo būtent mūsų krašte. 1908 
m. sausio 5-ąją pasaulį būsimasis 
kunigas ir rašytojas išvydo Aukš-
taitijos ūkininkų Juozapo Ylos ir 
Veronikos Semėnaitės-Ylienės 
šeimoje. Jo gimtasis kaimas – Lu-
ciūnai, tuo metu buvę Kurklių vals-
čiuje, Ukmergės apskrityje. Dabar 
tai – Anykščių rajono savivaldybė.

Didelę įtaką vaikinui padarė 
pirmasis mokytojas. S. Yla apie 
jį rašė: „Mano gyvenime jis daug 
lėmė. Skatino nesitenkinti pradžios 
mokykla, kalbėjo apie tai su namiš-
kiais ir, nelaukdamas, kol baigsiu 
keturis skyrius, išsiuntė į gimnaziją 
laikyti stojamųjų egzaminų.“

Būsimasis dvasininkas baigė 
Ukmergės gimnaziją, vėliau mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje, 1925–
1932 m. studijavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filosofijos 
fakultete. 1932 m. įšventintas kuni-
gu, tačiau ir toliau studijavo peda-
gogiką ir psichologiją. 1933–1934 
m. dirbo savaitraščio „Mūsų laik-
raštis“, 1936–1940 m. dienraščio 
„XX amžius“ redakcijose.

Baigęs mokslus pradėjo dėstyti 
pastoracinę teologiją. Amžininkų tei-
gimu, jis skyrėsi nuo kitų dėstytojų 
demokratiškumu, daug artimiau ben-
dravo su studentais, net diskutavo su 
jais. Dėl to buvo mėgiamas, kvie-
čiamas skaityti paskaitų studentų 
susirinkimuose. S. Yla buvo vienas 
iš pastoracinės, arba sielovadinės, 
teologijos atnaujintojų Lietuvoje.

1940–1941 m. buvo pasitraukęs 
į Vokietiją. Ten nacių suimtas, ne 
vienus metus kalintas Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. 

Po karo į Lietuvą nebegrįžo. 
Nuo 1950 m. gyveno ir dirbo JAV. 
Apsigyvenęs Putname neapsiribojo 
kapeliono pareigomis – rūpinosi 
skautais ir ateitininkais, organizavo 
jiems stovyklas, kursus, skaitė pas-
kaitas, buvo jų vadovybės sudėtyje. 

Ypač glaudžiai bendradarbiavo 
su ateitininkais, buvo ilgametis 
federacijos tarybos narys, nuo 
1963-iųjų – vyr. dvasios vadas. 
Ateitininkų federacijos 50-mečiui 
parengė ir 1960 m. išleido stambų 
„Ateitininkų vadovą“.

Straipsnių ir knygų rašymas 
buvo svarbiausias S. Ylos veiklos 
baras, gyvenant JAV. Jis plėtojo 
dar Lietuvoje pradėtas temas, o 
kai kurias knygas ar straipsnius 
padiktavo gyvenimas Amerikoje 
ir konkrečiai vienuolyne. 

Svarbiausios minėtinos kny-
gos: „Laisvės problema“, „Dievas 

sutemose“, „Šiluva žemaičių is-
torijoje“, „Vardai ir veidai mūsų 
kultūros istorijoje. Nuo Mažvydo 
iki Skvirecko“, „Jurgis Matulaitis. 
Asmenybės apybraiža“, albumas 
„Lietuvių šeimos tradicijos. Šei-
mos kūrimo vyksmai“, „M. K. 
Čiurlionis. Kūrėjas ir žmogus“.

Neapleido S. Ylos ir poezijos 
mūza. Po jo mirties stalčiuje buvo 
rasti rankraščiai, pavadinti „Tylos 
liturgija“. 2003 m., minint S. Ylos 
mirties 20-metį, „Ateitis“ išleido šį 
poezijos rinkinį.

Laisvu nuo darbų metu kunigas 
statė netoli vienuolyno akmeninę 
Karaliaus Mindaugo pilį-muziejų. 

Šis sumanymas gimė artėjant Min-
daugo mirties 700-osioms metinėms 
ir buvo sėkmingai įgyvendintas. 

Lietuvos karalių Mindaugą S. 
Yla laikė Lietuvos valstybingumo 
ir krikščionybės pradininku. 1963 
m. laiškuose redaktoriams jis 
piktinosi, kad jau ruošiamasi Do-
nelaičio jubiliejui, kuris bus kitais 
metais, o „Mindaugas – po šluota“. 
Pilį-muziejų S. Yla pastatė jauni-
mui – pristatyti Lietuvos istoriją ir 
jos valstybės pradininką.

Darbų ir idėjų tęstinumas
Dukstynos pagrindinės mokyk-

los Stasio Ylos jaunųjų ateitininkų 

kuopos nariai pernai aplankė ku-
nigo tėviškę, padėjo moksleivių 
pintus vainikus, praėjo S. Ylos 
gatve jo gimtinėje. Grįžę, parapijos 
namuose susitiko su Ukmergės de-
kanu R. Kazaičiu. Daug kalbėjosi 
apie S. Ylą. 

„Šiandien mums visiems labai 
svarbu suprasti, kaip sudėtingiau-
siais gyvenimo momentais suge-
bėti išlikti žmonėmis“, – sako K. 
Vaicekauskienė.


