
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Metų sukaktys

Sukanka 110 metų, kai Užu-
lėnio kaime, Taujėnų valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, 1912 m. 
kovo 1 d. gimė Juozas Krikštapo-
nis, karininkas, Vyčio apygardos 
partizanų vadas, LR prezidento 
Antano Smetonos sesers sūnus. 
Žuvo 1945 m. sausio 12 d. mūšyje 
su NKVD kariuomene Užulėnio 
miške, Ukmergės rajone. Palaido-
jimo vieta nežinoma.

◊◊◊
Sukanka 90 metų, kai Ukmergė-

je 1932 m. kovo 1 d. gimė Albinas 
Petras Purys, dailininkas, archi-
tektas, docentas, grafi nio dizaino, 
plakato, architektūros parodų 
specialistas.

◊◊◊
Sukanka 95 metai, kai Želvoje, 

Ukmergės rajone, 1927 m. kovo 
1 d. gimė Algimantas Morkūnas, 
botanikas, mokslų daktaras. Far-
macijos, biochemijos ir augalų 
fiziologijos mokslininkas. Mirė 
1983 m. balandžio 19 d. Kaune.

◊◊◊
Sukanka 85 metai, kai Rumšių 

kaime, Girkalnio apylinkėje, Ra-
seinių rajone, 1937 m. kovo 4 d. 
gimė Zuzana Budaitė-Stunžėnienė, 
mokytoja, poetė, Nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narė. Gyvena 
Ukmergėje.

◊◊◊
Sukanka 125 metai, kai Sidorų 

viensėdyje, Dono srityje, Ukraino-
je, 1897 m. kovo 7 d. gimė Olga 
Kupstienė, pedagogė, kultūros 
organizatorė, teatro režisierė. Dirbo 
Ukmergės savivaldybės „Mies-
to“ teatre režisiere ir pedagoge 
miesto mokyklose. Mirė 1970 m. 
Ukmergėje.

◊◊◊
Sukanka 95 metai, kai Šauku-

vos kaime, Vidiškių apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1927 m. kovo 10 
d. gimė Elena Birutė Puodžiūnienė, 
profesorė, habilituota daktarė. Vai-
kų kardioreumatologijos srityje pa-
skelbė daugiau kaip 200 mokslinių 
publikacijų, išleido keletą knygų. 
Mirė 2010 m. rugpjūčio 13 d.

◊◊◊
Sukanka 85 metai, kai Šal-

nų kaime, Taujėnų apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1937 m. kovo 
11 d. gimė Alfonsas Čekauskas, 
pedagogas, visuomenės veikėjas, 
propaguojantis blaivybę. Mirė 
2019 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje.

 ◊◊◊
Sukanka 5 metai, kai Ukmergėje 

2017 m. kovo 12 d. mirė Petras 
Tavoraitis, kunigas. Dešimt metų 
buvo Pabaisko Švč. Trejybės baž-
nyčios klebonas, septyniolika metų 
dirbo Ukmergės Švč. Trejybės 
parapijoje. Palaidotas Ukmergės 
Dukstynos kapinėse. Gimė 1924 
m. rugsėjo 20 d. Pakraunių kaime, 
Rokiškio rajone.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Tiesia kaimo istorijos kelius

Balelių Šventojo Jono Pauliaus II koplyčia.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ 
apie Tikinčiųjų teisių gynimo 

katalikų komitetą
1978 m. lapkričio 22 d. trys ku-

nigai – Alfonsas Svarinskas, Sigitas 
Tamkevičius ir Juozas Zdebskis, 
Maskvoje suruoštoje spaudos 
konferencijoje užsienio žurnalis-
tams pranešė, kad lapkričio 13 
d. Lietuvoje įkurtas Tikinčiųjų 
teisių gynimo katalikų komitetas. 
Žurnalistai buvo supažindinti su 
šio komiteto nariais, programa ir 
paruoštais keturiais dokumentais.

Žemiau pateikiame šio komi-
teto kreipimąsi, pasiųstą Lietuvos 
vyskupams, tarybinei Vyriausybei 
ir išdalytą užsienio žurnalistams:

Tikinčiųjų teisių gynimo 
katalikų komitetas

Nuo II-ojo pasaulinio karo pa-
baigos Lietuvos vyskupai, kunigai 
ir tikintieji dažnai susiduria su 
religine diskriminacija. Panaši yra 
ir kitų Tarybų Sąjungos tikinčiųjų 
padėtis. Tikintieji neturi tų teisių, 
kuriomis valstybėje naudojasi 
ateistai. Tarybinė Konstitucija dek-
laruoja tik kulto laisvę, bet ir ši 
ribota laisvė praktikoje dažnai yra 
varžoma. Daugelis įstatymų, tvar-
kančių tikinčiųjų reikalus, neatitin-
ka Lietuvos sąlygų ir prieštarauja 
ne tik tarybinei Konstitucijai, bet ir 
tarptautiniams TSRS susitarimams.

Todėl mes, katalikai, ryžomės 
įkurti Tikinčiųjų teisių gynimo ka-
talikų komitetą, kuris sieks katali-
kams lygių teisių su ateistais. Savo 
veikla tikimės padėti tikintiesiems, 
o įgyvendinus teisinę ir praktinę 
tikinčiųjų ir ateistų lygybę, daug 
laimės ir Tarybų Sąjungos autori-
tetui krikščioniškuose Vakaruose.

Siekdami šio tikslo, mes esame 
pasiryžę:

♦ atkreipti tarybinės Vyriausy-

bės dėmesį į Bažnyčios ir paskirų 
tikinčiųjų diskriminavimo faktus;

♦ informuoti Bažnyčios Vado-
vybę, o prireikus, ir visuomenę 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje 
ir kitose tarybinėse respublikose;

♦ siekti, kad tarybiniai įsta-
tymai ir jų praktinis taikymas, 
liečiantis Bažnyčios ir tikinčiųjų 
reikalus, neprieštarautų tarptau-
tiniams TSRS susitarimams;

♦ aiškinti kunigams ir tikintie-
siems jų teises, padėti jas apginti;

♦ šis komitetas veiks viešai ir 
nesieks jokių politinių tikslų.

Nors TTG katalikų komitetas 
pirmiausia rūpinsis katalikų teisių 
gynimu, jis stengsis padėti ir ki-
tiems tikintiesiems, kurie kreipsis.

TTG katalikų komitetas soli-
darizuojasi su Tarybų Sąjungos 
ir viso pasaulio žmogaus teisių 
gynėjais ir yra pasiryžęs su visais 
bendradarbiauti žmogaus teisių gy-
nimo srityje. Ypač artimai norima 
bendradarbiauti su TSRS tikinčiųjų 
teisių gynimo krikščioniškuoju ko-
mitetu, šį bendradarbiavimą mes 
laikysime savo kukliu indėliu ne tik 
žmogaus ir tikinčiųjų teises ginant, 
bet ir ekumeninį judėjimą remiant.

Jeigu bet kuris TTG katalikų 
komiteto narys negalėtų eiti savo 
pareigų, tuojau jo vietą užima vie-
nas iš anksto numatytų kandidatų.

TTG katalikų komitetas prašo 
suinteresuotus asmenis kreiptis 
rūpimais klausimais į bet kurį šio 
komiteto narį.

„Lietuvos katalikų bažnyčios
 kronika“, 1979 m. Nr. 36

Pasakojant apie Balelių bend-
ruomenės pirmininko Romo Pivo-
ro nuveiktus darbus Baleliams, šį 
žmogų galima įvardyti statytoju ir 
kūrėju. Nuo to laiko, kai, atkūrus 
mūsų valstybę, kaime prasidėjo 
griovimai, Romas pradėjo statyti. 
Į savo kaimo, esančio Ukmergės 
rajono pakraštyje, prie senojo ke-
lio Ukmergė–Panevėžys, istoriją 
jis įsirašė kaip vienas iš koplyčios 
įkūrėjų. 

Lina SUKACKIENĖ
Baleliai – senas ir savų relikvijų 

turintis kaimas. Jo pakraštyje auga 
valstybės saugomas Viškonių ąžuo-
las, o dešinysis Šventosios intakas 
Mūšia Balelius dalija į dvi dalis.

Skaitydamas istorinius doku-
mentus R. Pivoras ieškojo Balelių 

kaimo kilmės istorijos. Ir surado. Jo 
žiniomis, Baleliai pirmą kartą rašy-
tiniuose dokumentuose buvo pažy-
mėti 1348 m. Todėl dar 1998-aisiais 
jis nutarė iškilmingai pažymėti 
650-ies metų šio kaimo įkūrimo ju-
biliejų. Ta proga pastatė jubiliejinę 
lentą, surinko bendraminčių būrį 
ir surengė didžiulę kaimo šventę.

Tada, prieš kelis dešimtmečius, 
dar nesigirdėjo nei bendruomenių 
aktyvios veiklos, nei pavyzdžių, kurie 
skatintų bendruomeniniam judėjimui. 

Romo rūpesčiu kaimo jubiliejus 
minėtas ir 2008-aisiais. Tada pasta-
tyta ir atidengta atminimo lenta su 
įrašu „1348 Baleliai 2008“.

Koplyčios kilmės istorija 
Baleliai savo bažnyčios neturi. 

Iki artimiausios bažnyčios Trau-
pyje ar Taujėnuose tenka važiuoti 
keliolika kilometrų.

Nukelta į 8 p.

Neleiskime, kad mus užvaldytų baimėGriūnantis taikus pasaulis 
žmones varo į neviltį ir kelia 
paniką. Kur šiandien ieškoti pa-
guodos ir kaip ją rasti? Ką apie tai 
sako dvasininkai, kur jie skatina 
ieškoti nusiraminimo?

Lina SUKACKIENĖ

„Kažkas su pasauliu darosi ne 
taip. Todėl pagrindinis šiandienos 
uždavinys kiekvienam mūsų yra 
laikysena ir pasmerkimas to, kas 
vyksta Ukrainoje“, – sako Ukmer-
gės Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios klebonas, mūsų parapi-
jos dekanas Raimundas Kazaitis. 

Pasak jo, nors Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas uždraudė in-
vaziją į Ukrainą vadinti karu, mums  
svarbu įvardyti labai tiksliai jo 
žygį. Juk vyksta labai neteisingas, 
žiaurus karas, griaunami miestai, 
žūsta nekalti, taikūs gyventojai.

Teisingumas, tikėjimas, viltis
Pastarieji dveji metai buvo mums 

visiems didelių išbandymų metai. 
Pandemija. Karantinas. Bažnyčia 
buvo tikintiesiems uždaryta. Parapi-

jiečiai surado mišias internete. Jame 
yra ir Šventasis Raštas, Evangelijos. 

„Bet mano įsitikinimu, bažnyčių 
uždarymas – pandemijos kontekste 
išryškėjęs gundymas šv. Mišias 
ir Sakramentus laikyti nebūtino 
naudojimo preke. Jo neatlaikėme ir, 
vardan laikinojo gėrio ir ganėtinai 
dirbtinai eskaluojamų baimių su-
sirgti, atsisakėme amžinųjų vertybių, 
karantinams pasibaigus ir toliau pa-
silikdami saugiai sėdėti ant sofučių 
savo namuose“, – kalba klebonas. 

Pasak jo, tuo pačiu metu atsirado 
labai didelis žmonių supriešinimas, 
vertybių sumaišymas, dvasingumo 
praradimas. 

Atkreipia dėmesį į augantį didelį 
nepakantumą kitokiai nuomonei. 
Žmonės laisva valia atsisako tikė-
jimo. Laiko jį išoriniu gyvenimo 
pagražinimu. O juk tikėjimas – ne 
pagražinimas, o turinys, santykis su 
Jėzumi Kristumi, kaip mūsų gyve-
nimo Viešpačiu, kurio vis gilesnio 
pažinimo siekiame, jo laikomės ir 
saugojame.

Nukelta į 8 p. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, mūsų parapijos dekanas R. Kazaitis.
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Tiesia kaimo istorijos kelius

Balelių bendruomenės pirmininkas, verslininkas, politikas Romas Pivoras.

Neleiskime, kad mus užvaldytų baimė

Atkelta iš 7 p.

Vis dėlto, atgimimo metais mal-
dos namai čia buvo įrengti. Tik 
labai neįprastoje vietoje – apgyven-
dintame kaimo daugiabutyje. Šis 
mūrinis namas priklausė buvusiam 
tarybiniam ūkiui. 

Jo pirmajame aukšte buvo įsi-
kūrusi ūkio kontora, pusę aukšto 
palypėjus aukštyn – aktų salė, kur 
savaitgaliais vykdavo šokiai, o dar 
aukščiau buvo įrengti keli butai 
specialistams. Panaikinus ūkį, spe-
cialistams skirtus ir vietoj kontoros 
kabinetų įrengtus butus žmonės 

privatizavo, o aktų salės vietoje 
buvo įrengta koplyčia. Kelių ap-
linkinių kaimų gyventojai, susidėję 
savo pajus, nupirko šias patalpas ir 
padovanojo Traupio parapijai. 

Žmonės padarė nedidelį remon-
tą, iš Vokietijos buvo gauta labda-
ros – maldos namams tinkantys 
suolai, vargonai ir kiti liturginėms 
apeigoms reikalingi daiktai. Iš pra-
džių čia ne tik vykdavo pamaldos, 
tačiau būdavo šarvojami ir mirę 
vietos gyventojai, nes atskiros 
šarvojimo salės kaimas neturėjo.

Koplyčioje šarvoti mirusiuosius 

buvo patogiau nei namuose, nors 
dėl siaurų salės durų ir laiptinės 
karstus tekdavo kelti per langą. 
Gedulingos giesmės ir artimųjų 
raudos iš buvusios aktų salės skli-
do kelerius metus. Kai į koplyčią 
buvo atgabenta speciali dėžutė su 
Švč. Sakramentu, šioje patalpoje 
žmones šarvoti nustota. 

Tačiau kai kurie daugiabučio 
gyventojai, nenorėję sekmadieniais 
girdėti iš už sienos sklindančių 
maldų ir giesmių, reikalavo koply-
čią iš jų namo iškelti. 

Pradžią naujų maldos namų 
atsiradimui padarė R. Pivoras. Jis 
padovanojo sau priklausantį buvusį 
katilinės pastatą bažnyčiai. Tam 
pritarė tuometis Traupio parapijos 
klebonas Juozas Janulis.

Asmeninio turto perdavimo 
bažnyčiai klausimas Lietuvoje 
tuo metu buvo labai retas. Toliau 
jau bažnytiniais koplyčios kūrimo 
reikalais rūpinosi pats klebonas.

Už žmonių paaukotas lėšas buvo 
užsakyti langai, palengva vyko 
remontas. Duris, altorių medieną 
laiptams, kilimą po laiptais dova-
nojo žmonės. Klausyklą, kryžių 
paaukojo Raguvos parapija. Dau-
giausia paramos gauta iš Rokiškio, 
kur anksčiau dirbo klebonas J. 
Janulis.

2015 m. gruodžio 6 d. koplyčią 
Baleliuose pašventino Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Liongi-
nas Virbalas. Koplyčia priklauso 
Anykščių dekanatui, Traupio Šv. 
Onos parapijai.

Kadangi naujieji maldos namai 
gavo šventojo Jono Pauliaus II 
vardą, arkivyskupas padovanojo 
Traupio klebonui relikviją – šven-
tojo Jono Pauliaus II portretą su jo 
dėvėtų drabužių dalele. Nuo tos 
dienos Baleliai tapo bažnytkaimiu.

Kai žodžiai sugula į sakinius, 
sakiniai į eilutes, kai pasakoji apie 
vieną ar kitą konkretaus žmogaus 
parodytą iniciatyvą, nuveiktą dar-
bą, rašai to žmogaus ir jo aplinkos 
istoriją. R. Pivoro darbai Balelių 
kaimo žmonėms aprašyti „Vikipe-
dijoje“, jo iniciatyvos gyvena kartu 
jau ne su viena karta. 

Politikas ir kūrėjas
Balelių religinėje bendruome-

nėje yra per 300 narių. Kiekvieną 
sekmadienį 15 val. koplyčioje au-
kojamos mišios. Jas aukoja atvyks-
tantis klebonas J. Janulis. Koplyčią 
prižiūri ir puoselėja tikintieji. 

Romas didžiuojasi kaimo bend-
ruomenės branduoliu, aktyviomis 
bendražygėmis. Jų dėka čia ne 
vienus metus švenčiamos Joninės, 
vyksta kasmetiniai Kaziuko turgūs. 
Visus renginius organizuoja ben-
druomenės aktyviausiosios: Daiva 
Gudzevičienė, Rūta Šablevičienė, 
Rasa Žemaitienė, Virginija Padols-
kienė, Veronika Jovaišienė, Diana 
Sarapinienė, Goda Baravykaitė, 
Milda Titenytė ir kt. 

Baleliai – keturių kadencijų 
Ukmergės rajono savivaldybės 
tarybos nario R. Pivoro namai. Čia 
išaugo ir savo gyvenimus pradėjo 
kurti trys Romo ir Rimos Pivorų 
vaikai. Čia jie kuria verslus ir 
gražina Balelių aplinką. „Tu kurk 
ką nori, jeigu neturėsi palaikymo, 
viskas žlugs“, – įsitikinęs Romas. 
Pivorai – dešimties anūkų seneliai.

Apie vietovardžius
Įdomu klausytis Romo pasa-

kojimo apie per Balelius tekančio 
Mūšios upelio pavadinimus: „Aš gal-
voju, kad kai 1348 m. buvo didysis 
mūšis kunigaikščio Algirdo su kry-
žiuočiais, mūsų kaimelio teritorijoje, 

už upelio krantų pasilėpę lietuvaičiai 
šaukdami „mušam, mušam“ puolė 
kryžiuočius. Gal nuo to meto šis 
upelis ir gavo Mūšios pavadinimą.“

Turi Romas ir savo versiją apie 
Balelių kaimo pavadinimo kilmę. 
Tokiais pavadinimais yra trys kai-
mai Lietuvoje. Oficialiai skelbiamų 
vietovardžio aiškinimo variantų nėra 
daug. Manoma, kad ukmergiškiai 
Baleliai gali būti kildinami iš to 
paties mūšio su kryžiuočiais 1348 m. 

„Kai vyko tokia arši kova su 
kryžiuočiais, tai upelis tiek išsitaškė, 
kad liko tik didelė bala... O tuometė-
je erdvėje pasklido žinia, kad mūšis 
vyko ten, kur balos. Nuo to laiko ši 
vietovė ir pradėta vadinti Baleliais. 

Baleliuose diskusijas dėl amžiaus 
kelia Viškonių ąžuolas. Niekas tiks-
liai negali įvardyti, kiek jam metų, 
kada jis buvo čia pasodintas. Gatvė, 
prie kurios keroja medis, pavadinta 
Ąžuolo gatve. Ąžuolas saugomu 
botaniniu gamtos paveldo objektu 
paskelbtas 1971 m. „O gal tą ąžuolą 
pasodino gyvi po mūšio su kryžiuo-
čiais likę baleliškiai?“ – svarsto 
kaimo bendruomenės pirmininkas. 

Žvilgsnis į ateitį
„Ar jau visi darbai padaryti? 

Aišku, kad ne“, – klausia ir pats at-
sako Romas. Vardija, kad koplyčia 
neturi varpinės. Reikėtų ją pastatyti 
ir varpu pasirūpinti.

R. Pivoro laisvalaikį užpildo 
muzika. Pagal vieną iš savo profe-
sijų jis – profesionalus muzikantas. 
Skambina gitara, dainuoja, aran-
žuoja. Romas parašė muziką vienai 
iš Mačernio vizijų. 

Atkelta iš 7 p.

Šiandien daug kalbama apie 
vertybinę politiką, europietiškas 
vertybes ir pan. Bet, kai pasigilini 
į jų turinį, tai panašiau į antiver-
tybes, griaunančias šimtmečiais 
nusistovėjusią šeimos sampratą, 
savo šaknimis turinčią dieviškąjį 
Apreiškimą. Dabar tai jau kerta ir 
demokratinės visuomenės gyveni-
mo principus, vis ryškiau pasireiš-
kiant žodžio laisvės ribojimams, 
atsirandant cenzūrai. 

Mes labai daug girdime apie 
pačias įvairiausias teises. O apie 
pareigas? Ar mąstome, kas šian-
dienos pasaulyje yra dorybės, kaip 
polinkis ar troškimas daryti gera? 
Tikėjimas, viltis, meilė ir teisingu-
mas. Visa tai yra priemonės susi-
grąžinti prarastą Dievo paveikslą 
ir panašumą.

Tėvai išleidžia vaiką į mokyklą. 
Praėjus tam tikram laikui, atėję į 
tėvų susirinkimus jie sužino, kad 
vaikas blogai skaito, nemoka gerai 
skaičiuoti. Vadinasi, lyg mokytojai 
jų vaiko neišmokė. Ir tada kyla 
natūralus klausimas, ar vaikas 
namuose mato skaitančius kny-
gas tėvus, ar mato juos kiekvieną 
sekmadienį einančius į bažnyčią, 
ar mato teisingo gyvenimo kelio 
pradžią savo tėvų namuose?

Ieško atsakymų
Prasidėjus karui Ukrainoje, kiek-

vienas pagal savo išgales suskubo-
me padėti tragedijos ištiktiems šios 
šalies gyventojams. 

 Bažnyčios bendruomenės nariai  

taip pat neliko nuošaly. Dekanas 
pasakojo, kad patį pirmąjį karo 
sekmadienį visos Lietuvos visose 
bažnyčiose surinktos aukos buvo 
skirtos Ukrainai. Mūsų parapijos 
tikintieji paaukojo 2 000 eurų. Tai 
– tokia suma, kokios šios parapi-
jos tikintieji anksčiau dar nebuvo 
paaukoję. R. Kazaitis už tai labai 
dėkoja savo parapijiečiams ir labai 
didžiuojasi, kad esame ištikimi 
savo vertybėms. 

Šiandien labai svarbu kiekvie-
nam iš mūsų atsakyti į pagrindinį 
klausimą „Kas aš esu ir vardan ko 
gyvenu?“

Žmonės gana dažnai atsakymų į 
šį klausimą ieško maldos namuose 
– ateina į bažnyčią patys ar palydėti 
kitų. „Visi atėję yra priimami kaip 
Dievo vaikai. Gyvenantys teisingai, 
klystantys, atgailaujantys ir vėl 
klystantys“, – sako kunigas. 

Pasak jo, tikėjimo be vilties 
nebūna. Dievas yra viltis. Tik šiuo 
metu vakarų pasaulyje malda ir 
tikėjimas nebėra pirmoje vietoje. 

„Iš kur atsiranda karai, iš kur 
jūsų tarpe kivirčai? Ne iš kur kitur, 
tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta 
jūsų sąnariuose. Geidžiate ir netu-
rite? Tuomet žudote. Pavydite ir 
negalite pasiekti? Tuomet kovojate 
ir kariaujate. Jūs neturite, nes ne-
prašote. Jūs prašote ir negaunate, 
nes negerai prašote – tik savo 
įnoriams patenkinti (Jok 4, 1-3).“  

Asmeninė patirtis
Vertindamas dabartinę karo pa-

dėtį klebonas R. Kazaitis sako vis 

prisimenantis ir apie savo asmeninį 
santykį su rusų, o anuomet vadin-
ta sovietų kariuomene. Į ją buvo 
pašauktas per pačią mūsų šalies 
nepriklausomybės aušrą.

Tarnavo čia pat Lietuvoje. Ka-
dangi buvo baigęs muzikos mokyk-
lą, grojo kariuomenės orkestre. 

Tačiau Lietuvai paskelbus apie 
nepriklausomybę, iš kariuomenės, net 
žinant apie gresiančias pasekmes, de-
zertyravo. Kurį laiką teko slapstytis. 

Susivienykim maldoje
Ukmergės dekanato dekanas 

sako tvirtai pasitikintis savo para-
pijiečiais, gerbia jų laikyseną šiuo 
sudėtingu laikotarpiu. 

Mato, kad žmonės padeda nedve-
jodami, aukoja, siūlo prieglobstį, 
meldžiasi. Ir tai nuteikia viltingai. 

„Dievas mato, kas vyksta žemė-
je. Mums visiems suprantama, kad 
tai yra neteisingas karas, ir esame 
besiginančiųjų pusėje. Raginu vi-
sus katalikus susivienyti maldoje 
šeimose, su kaimynais, bendruo-
menėse ir kiekvienoje parapijoje“, 
– sako dvasininkas, pritardamas ir 
Lietuvos Vyskupų pozicijai.

Dekanas kviečia neleisti, kad 
mus užvaldytų baimė – esame tikė-
jimo ir vilties žmonės, nes Gelbėto-
jas Jėzus Kristus savo prisikėlimu 
įrodė, kad paskutinis žodis priklau-
so ne mirčiai, bet gyvenimui. 

Minėjo leidimo metines

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“ – 1972 metais pogrindy-
je leistas, buvęs persekiojamas ir 
Bažnyčios simboliu tapęs žurnalas. 

Štai kokiu tekstu 1979 m. jis 
paminėjo savo leidybos metines.

♦ ♦ ♦
„Š. m. kovo 19 d. sueina sep-

tyneri metai, kai „LKB kronika“ 
1972 metais pasibeldė į negausių 
skaitytojų duris. Mažas tiražas, 
trūkumas informacijos ir skaitytojų 
baimė kronikai buvo sunkiai įvei-
kiamos kliūtys. Po kelių mėnesių 
kronika patenka į čekistų rankas 
ir šiai „pavojingai valstybinei nu-
sikaltėlei“ užvedama baudžiamoji 
byla Nr. 345. Po baudžiamosios 
ekspedicijos 1973 m. lapkričio 

mėn. čekistai triumfavo – kronika 
likviduota! Tačiau ji nemirė. Bėgo 
metai, o su jais gausėjo informaci-
jos, drąsėjo žmonių širdys, plėtėsi 
skaitytojų ratas – kronika peržengė 
Tėvynės sienas ir daugeliui atidarė 
akis. Šiandien kronika – Tautos 
sąžinė, kovojančios Bažnyčios 
balsas ir visą pasaulį apskriejantis 
pagalbos šauksmas. Kronikos ne-
būtų be plumpų, nijolių, lapienių, 
be tauriausių lietuvių aukos. Todėl 
kronika labiausiai yra dėkinga 
tiems, kurie dėl tiesos žodžio kenčia 
už spygliuotų vielų.

Kronika būtų silpnutis kūdikis, 
jei nebūtų šimtų lietuvių, rizi-
kuojančių laisve, bet kruopščiai 
renkančių žinias, platinančių ir 
skaitančių tuos paprastus, bet 
skausmu bei heroizmu persunktus 
puslapius.

Kronika be galo dėkinga bro-
liams ir sesėms Vakaruose, nes be 
jų kruopštaus triūso tiesos žodis 
atsimuštų į geležinę uždangą ir tik 
aidu sugrįžtų, nepasiekęs plataus 
pasaulio.

Daugelis klausia, kodėl kronika 
gyva? Kodėl čekistai per septy-
nerius metus jos nepasmaugė? 
Kronika gyva ir ji nemirs, nes Tauta 
gyva, nes gyvos maldai sudėtos 
rankos!“ 

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“, 1979 m. Nr. 37.


