
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Metų sukaktys
Sukanka 85 metai, kai Musnin-

kuose, Širvintų rajone, 1937 m. 
sausio 1 d. gimė Virgilijus Kaziū-
nas, mokytojas, poetas. Ukmergės 
rajono Taujėnų vidurinėje mokyk-
loje dirbo lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoju. Eilėraščius skelbė 
periodikoje. Mirė 1977 m. vasario 
5 d. Kaune, palaidotas Taujėnuose, 
Ukmergės rajone.

♦ ♦ ♦
Sukanka 150 metų, kai Kreivių 

kaime, Atkočių valsčiuje, Ukmer-
gės apskrityje, 1872 m. sausio 18 d. 
gimė Justinas Kuodis, knygnešys, 
daraktorius. Mirė 1949 m. gegu-
žės 6 d. Igarkoje, Rusijoje, kapas 
nežinomas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 100 metų, kai Ukmer-

gėje 1922 m. sausio 22 d. gimė 
Kristina Rickevičiūtė, filosofė. 
Publikavo savo straipsnius įvai-
riuose žurnaluose, laikraščiuose, 
fi losofi niuose leidiniuose. Prisidėjo 
prie filosofijos istorijos plėtros 
Lietuvoje. Mirė 1984 m. gegužės 
30 d. Palaidota Ukmergės miesto 
kapinėse.

♦ ♦ ♦
Sukanka 115 metų, kai Šenberge 

(dabar – Skaistkalnė, Latvija) 1907 
m. sausio 30 d. gimė Kazimieras 
Mikalauskas, nusipelnęs gydytojas. 
Dirbo Ukmergėje. Mirė 1986 m. 
gruodžio 9 d. Ukmergėje. Palaido-
tas Ukmergės Dukstynos kapinėse.

♦ ♦ ♦
Sukanka 130 metų, kai Balelių 

kaime, Taujėnų apylinkėje, Ukmer-
gės rajone, 1892 m. sausio 30 d. 
gimė Ignas Bujakas, gydytojas 
higienistas ir epidemiologas. Me-
dicinos mokslų kandidatas. Mirė 
1983 m. liepos 15 d. Vilniuje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Jonas meldžiasi su varpaisJau dešimtmetį Šešuolių Šv. 
Juozapo bažnyčios varpininko 
pareigas eina Jonas Gečas. Jis 
– grynas šešuoliškis, iš savo 
močiutės ir motinos pamokų 
pažinęs tikėjimą ir išpažįstan-
tis jo tiesas. Vyras eina per gy-
venimą atsakingai, pareigingai, 
į supantį pasaulį žvelgdamas 
pagal krikščioniškas vertybes.

Lina SUKACKIENĖ

Jonas gimė, augo, mokėsi Še-
šuolių parapijoje. Amatą įgijo 
Ukmergėje. Kaip ir visiems pil-
nametystės sulaukusiems jaunuo-
liams, jam buvo privaloma tarnyba 
kariuomenėje. Pasakojo, kad tar-
nauti buvo išsiųstas į Sverdlovską. 
Kariuomenėje ypač susidomėjo 
boksu.

Tuo metu didžiausia Lietuvoje 
bokso žvaigždė buvo Algirdas 
Šocikas. Jo nuopelnus žinojo visi 

Jonas Gečas – Šešuolių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios varpininkas. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Varpo šventinimo apeigos Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčioje praėjusį rudenį.

jaunuoliai. Todėl grįžęs iš tarny-
bos Jonas, jau turėdamas nemažų 
pasiekimų bokso ringuose, nuvyko 
pas garsųjį sportininką. 

Prisimena, kad tuo metu jo 
paties ūgis buvo 182 cm, svėrė 
jis 81 kg. „Jeigu tu svertum 120 
kg, aš iš tavęs išugdyčiau pasaulio 
čempioną“, – dalijasi prisiminimais 
Jonas apie tada išsakytus Algirdo 
Šociko žodžius.

Po šio susitikimo su A. Šociku 
Jono, kaip boksininko, karjera 
buvo baigta. 

Gyveno ir dirbo Vilniuje 
J. Gečas pasakojo po kariuo-

menės gyventi pasilikęs Vilniuje.  
Sostinė pusę amžiaus buvo tapusi 
jo šeimos namais. Vilniuje vyras 
dirbo greitosios medicinos pagal-
bos vairuotoju, taksistu, oro uosto 
darbininku. 

Pašnekovas pasakoja, kad visą 
gyvenimą buvo giliai tikintis žmo-
gus. „Prisimenu, kai dirbau tak-
sistu, išvažinėjau visą Lietuvą. 
Nuvažiavęs į naują, niekada ne-
lankytą miestą ar miestelį, visada 
užeidavau į bažnyčią. Nuo jos 
aplankymo pradėdavau pažintį su 
nauja aplinka. Tikėjimas, su kuriuo  
supažindino močiutė, o vėliau – 
ir mama, buvo mano gyvenimo 
pagrindinė tiesa“, – pasakoja J. 
Gečas.

Paprašė paskambinti 
mišioms

Išėjęs į pensiją, Jonas grįžo 
į gimtuosius Šešuolius. Varpais 
Šešuolių bažnyčioje vyras skam-
bina jau dešimt metų. Sako, kad 
viskas prasidėjo, kai į Šešuolius 
dirbti atvyko kunigas Juozapas 
Dabravolskas. Jis ir pavadino 
Joną „laikinai paskambinti varpais 
mišioms“. 

Tas laikinai tęsiasi iki šiandien. 
Sako dirbantis jau su trečiu kle-
bonu. Jonas pasakojo, kad varpai 
bažnyčioje skamba kiekvieną 
dieną. Jų skambėjimas siunčia vis 

kitokią žinią: vienaip jie kviečia į 
mišias, kitaip skamba „už dūšią“. 
Jonas neturi jokių atostogų ar 
išeiginių. 

„Aš taip išaugintas ir išauklė-
tas. Kai gyveni kaime, tai ten nėra 
jokių laisvadienių.“ Iš jaunystės 
prisimena jis pasaką apie tai, kaip 
pasamdė ponas jaunuolį. Išmokė jį 
visus darbus dirbti: tvoras tverti, 
gyvulius, bulves ir kitas daržoves 
auginti. Bet vieną dieną mato, 
kad samdinys guli ir neina darbo 
dirbti. Ponas klausia, kas atsitiko? 
„Man išeiginė šiandien“, – atsakė 
jaunuolis. „O tu nueik ir karvei 
pasakyk, kad tau šiandien išeigi-
nė“, – pasakė ponas. 

Jonas įsitikinęs, kad gyvenant 
ir dirbant kaime išeiginių dienų 
nebūna, nes visi darbai turi būti 
kasdien nudirbti.

Taip ir su tarnyste bažnyčioje. 
Čia nėra jokių atostogų ar išeigi-
nių. Šioje tarnyboje privalai būti 
kasdien ir nustatytu laiku.

Pasiekė rekordą
Jonas pasakojo, kad per visą jo 

tarnystės dešimties metų laikotarpį 
buvo pasiektas ir tam tikras rekor-
das – jam teko varpais skambinti 
net 4 valandas be jokios pertraukos. 
O tai yra 1 200 varpo dūžių per 
valandą ir 4 800 dūžių per keturias 
valandas. 

Sunku net įsivaizduoti tokį ma-
ratoną, kur negali padaryti jokios 
klaidos. Prisimena, kad tuo metu  
vyko religinė šventė, procesija žy-
giavo aplink visą Šešuolių miestelį.

Yra bažnyčių, kur varpai skamba 
naujoviškai – elektros pagalba, ta-
čiau Šešuolių bažnyčioje viskas likę 
taip, kaip buvo: skambinant varpais, 
visą darbą atlieka varpininkas.

Praėjusiais metais Šešuolių Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje buvo 
pašventintas naujas varpas. Jis 
sveria apie 900 kg. Kai jį atvežė į 
bažnyčią, Jonas sako su juo pasi-
sveikinęs. 

„Priklaupiau, pasisveikinau. Esu 
praktikuojantis katalikas. Žinau, 
kaip reikia elgtis. Taip esu išmo-
kytas ir taip gyvenu“, – pasakoja 
vyras.

Parapijos šviesuolis 
„Tokių žmonių, kaip Jonas Ge-

čas, daugiau nė vieno nepažįstu. 
Jis ne skambina, bet meldžiasi 
varpais“, – pasakoja Šešuolių Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčios deka-
nas Vidas Bernardas Sajeta. 

Pažymi, kad skambinti varpais 
kiekvieną metų dieną skirtingas 
melodijas kiekvienam atvejui, kur 
reikalingi tam tikri išlaikymai ir 
skambėjimo tarpai, reikalingas 
talentas, atsakomybė ir punktu-
alumas. „Visas šias savybes ir 
turi Jonas. Pagal jį laisvai gali 
net laikrodį pasitikrinti“, – sako 
klebonas.

Pasakoja, kad paskambinus 
ryte, reikalinga pertrauka. Jonas 
tuo metu pasimeldžia. Atėjęs į 
tarnybą, vyras ir apšluoja lapus 

šventoriuje, ir žiemą nukasa, nu-
šluoja sniegą. 

„Jis mato visus darbus, kuriuos 
reikia atlikti čia ir dabar. Visą 
tą atlieka savanoriškai, be jokio 
atlygio. Jonas turi puikų humoro 
jausmą. Randa bendrą kalbą ir 
su vyskupu, ir su eiliniu parapi-
jiečiu. Kokia laimė pažinti tokį 
žmogų, kurio buvimas suteikia 
tiek šviesos aplinkai“, – džiaugiasi 
klebonas.

Dėkoja Dievui 
už sveikatą

Jonas gyvena sveiką tikro kaimo 
žmogaus gyvenimą. Turi karvutę, 
šunelį, katinėlį. Važinėja dvira-
čiu. Nekilnoja taurelės ir nerūko. 
Gyvena pagal principą, kad vakar 
buvo gera diena, o šiandien bus 
dar geresnė. 

„Dėkoju Dievui, kad esu svei-
kas. Kad galiu gyventi taip, kaip 
išmokė mama. 

Nukelta į 8 p.
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„Serga tie, kurie turi laiko ir 
tingi dirbti“, – mėgdavo sakyti 
mama. Į ligonines nevaikštau ir 
ligų neieškau. Mano mamytė mirė 
95-erių metų, nė karto nebuvusi 
ligoninėje.“

Prieš gerą dvidešimtmetį, kai 
paskutinį kartą Jonas tikrinosi 
sveikatą, jam pasakė, kad „plaučiai 
kaip ryklio, o kraujas kaip naujagi-
mio“. Su tokia gera naujiena jis ir 
gyvena iki šiolei.

Turi savo nuomonę ir apie da-
bartinę pandeminę situaciją. „Jūs 
tik įsivaizduokit, kai šitiek metų 

dirbau greitosios medicinos pagal-
bos vairuotoju. Kiek buvo visokių 
ligonių, kiek atvirų tuberkuliozių, 
kitokių užkrečiamų ligų. Tiesiog 
viską išgyvenau. Nebuvo nei jokių 
kaukių, nei jokių skiepų, nei kito-
kių apsaugų.“ 

Jonas nuolat skaito kunigo 
rekomenduotą katalikišką žurnalą 
„Artuma“. Ten apie viską ir daug 
prirašyta. Bet labiausiai jam patin-
ka humoro skyreliai. 

Apie pareigas „vis dar laikiname 
varpininko poste“, jis kalba rimtai 
– tiki, kad už gyvenimą ir darbus 
žemėje šv. Petras jį įleis į dangų, 

Šešuolių Šv. Juozapo parapijos bažnyčia.

nes turi Jono Krikštytojo vardą.
Šv. Petru pasitiki, nes tokį vardą 

turėjo jo senelis.
O jam duotas Jono vardas krikš-

čioniškoje tradicijoje taip pat 
ypatingas – šv. Jonas Krikštytojas 
yra paskutinis Senojo Testamento 
pranašas ir pirmasis Naujojo Testa-
mento šventasis – Jėzaus Kristaus 
pirmtakas, išpranašautas Senajame 
Testamente. 

Naujasis Lietuvos pranciškonų provincijolas kunigas 
E. Darulis OFM: turime būti žmonių broliais

 Kun. Evaldas Darulis OFM. Bernardinai.lt nuotr. 

Kretingoje vykstančioje kapi-
tuloje Mažesniųjų brolių ordinas 
(pranciškonai) išsirinko savo vy-
resnįjį. Naujuoju Lietuvos Šv. Kazi-
miero provincijos ministru tapo kun. 
Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis 
šešerius metus šias pareigas ėjusį 
kun. Algirdą Malakauskį OFM.

Aktyvumu, draugiškumu ir pap-
rastumu garsėjantis vienuolis iki 
šiol buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) parapijos 
klebonas. Šiuo metu pranciškonai 
renka viceprovincijolą bei keturis 
definitorius – tarybos narius, nau-
jus vienuolynų vadovus ir parapijų 
klebonus.

Ir toliau bus galima kreiptis
„Pavedu save Dievui, kad Jis 

laimintų šį kelią. Kad galėčiau tin-
kamai ir teisingai tarnauti broliams. 
Kad Jis leistų toliau gyventi pa-

prastai, nuolankiai ir kartu mokėti 
administruoti provinciją, įsiklausyti 
į brolius Lietuvoje, jų poreikius. Tai 
– pati pradžia. Manau, kad pirmieji 
mėnesiai bus tie, per kuriuos ir mo-
kysiuosi, kaip tą daryti“, – pirmo-
siomis mintimis tapęs provincijolu 
dalijasi br. Evaldas.

Naujasis Lietuvos pranciškonų 
vyresnysis ir toliau gyvens Vil-
niuje, tačiau Bernardinų parapijos 
maldos grupeles ir kitas veikiančias 
iniciatyvas (kurių iš viso yra beveik 
60) „perduos“ būsimam naujam 
klebonui: „Bet jeigu žmonės į 
mane kreipsis ten, kur tik būsiu, 
niekada neatsakysiu nei maldos, 
nei susitikimo.“

Kokią Mažesniųjų brolių ordino 
Lietuvoje viziją turi br. Evaldas? 
„Manau, kad yra svarbu tęsti dau-
gybę dalykų, kuriuos jau yra pradė-
jęs ligšiolinis provincijolas Algirdas 

Malakauskis. O mūsų pagrindinė 
misija yra neatsiejama nuo Baž-
nyčios mokymo ir šv. Pranciškaus 
dvasingumo – būti žmonių broliais, 
tarnauti jiems, gyventi tiesoje ir 
skelbti Evangeliją bei meilę.“

„Esu laimingas“
„Dėkoju Dievui už tai, kiek esu 

gyvenime patyręs. Jeigu daugiau 
nebepavyktų niekur išvažiuoti 
ir reikėtų daryti tik tai, ką darau 
dabar, jausčiausi paragavęs visko 
gyvenime“, – duodamas interviu 
sakė lapkritį 50-ąjį gimtadienį 
atšventęs E. Darulis. Jis „Bernar-
dinams“ papasakojo apie savo 
pašaukimą, jaunystę ir pomėgius, 
kurių turi daugybę.

„Labiausiai dėkoju Dievui, kad 
esu brolis pranciškonas. Aišku, la-
biausiai padėkoti noriu mamai, kad 
ryžosi mane pagimdyti, kad kartu 
su tėveliu mus, vaikus, augino ir 
mylėjo. Daug dalykų įvyko iki 
įstojimo į ordiną – turėjau įvairių 
planų. Daug metų tiesiog net min-
ties nebuvo, kad būsiu vienuolis 
pranciškonas, bet, kai 1994 m. 
įsėdau į tą karietą, taip ir likau.

Buvo visko – ir išbandymų, kaip 
ir visiems. Bet būdamas pranciško-
nu esu laimingas“, – sako vienuolis.

Brolio Evaldo biografija
Br. Evaldas gimė ir užaugo 

Ukmergėje, čia mokėsi 5-ojoje 
vidurinėje mokykloje. Vėliau – 
Ukmergės aukštesniojoje mokykloje  
įgijo  techniko elektriko specialybę. 
1990 m. dirbo Jūžintų kolūkyje, 

1991–1993 m. – Ukmergės ban-
domajame linų fabrike elektriku.

1993–1994 m. buvo Užpalių vi-
durinės, Ilčiukų, Kaniukų ir Vilučių 
pradinių mokyklų tikybos mokytoju.

1994 m. rugsėjo 7 d. pradėjo pos-
tulantatą Kretingos Viešpaties Ap-
reiškimo vienuolyne. 1994–1995 m. 
mokėsi VDU Teologijos fakulteto 
Šv. Antano kolegijoje Kretingoje, o 
nuo 1995 m. gegužės mėn. pradėjo 
pranciškonišką vienuolinę formaci-
ją Pizos mieste Italijoje. 1996–1997 
m. perėjo noviciato formaciją La 
Vernos šventovės Bazilikos pran-
ciškonų vienuolyne, Italijoje.

1997 m. rugsėjo 6 d. davė pir-
muosius vienuolinius įžadus La 
Vernos šventovės Bazilikoje Areco 
mieste, Italijoje, o lygiai po metų 
– laikinuosius vienuolinius įžadus 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

1997–1999 m. br. Evaldas mo-
kėsi Italijoje. Čia vyko jo bakalauro 
studijų pradžia – filosofijos studijos 
„S. Guglielmo di Malavale“ filoso-
fijos ir teologijos institute Groseto 
mieste.

2000 m. rugsėjo 6 d. jis davė 
amžinuosius vienuolinius įžadus 
Toronte, Kanadoje.

2001 m. rugpjūčio 18 d. br. 
Evaldas Kretingos Viešpaties Ap-
reiškimo Švč. Mergelei Marijai 
bažnyčioje Kretingoje buvo pa-
šventintas diakono tarnystei.

2001–2002 m. br. Evaldas mo-
kėsi toliau – vyko jo bakalauro 
studijų pabaiga – filosofijos-teo-
logijos studijos Centrinės Italijos 

Teologijos fakultete, Florencijoje. 
Įgytas teologijos mokslų bakalau-
ro laipsnis. Tuo pat metu mokėsi  
Urbaniano universitete Romoje ir 
įgijo praktinės teologijos ir Kanonų 
teisės bakalauro diplomą. 2002 m. 
spalio 19 d. br. Evaldas La Vernos 
šventovės Bazilikoje Areco mieste, 
Italijoje, buvo įšventintas kunigu.

Nuo 2003 m. spalio mėn. iki  
2013 kovo mėn. br. Evaldas buvo 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
vienuolyno brolis. 2004–2013 m. 
(devynerius metus) jis atliko kle-
bono tarnystę Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
parapijoje.

Br. Evaldas taip pat yra buvęs 
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio vienuolyno vyresniojo pa-
vaduotoju  ir namų ekonomu, VšĮ 
Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
dvasiniu konsultantu, užsiėmimų 
vadovu, Klaipėdos universitetinės 
ligoninės Onkologijos skyriaus 
kapelionu.

2016 m. vienuolis paskirtas Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardi-
nų) parapijos klebonu, dvasiškai 
palydi paties inicijuotą anoniminę 
LGBT vaikus auginančių tėvų ir jų 
vaikų savitarpio pagalbos grupę.

2022 m. sausio 11 d. paskirtas 
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
šv. Kazimiero provincijos ministru.

Bernardinai.lt, ofm.lt 
ir onkocentras.lt inf.

Kryžius turi būti nugriautas
Veiviržėnai. Balsėnų kaime 

Ona Strumilienė 1973 m. birželio 
mėn. savo sodyboje, palangėje, 
pasistatė kryžių. Pastebėję kryžių, 
kolūkio pirmininkas Daugėla 
ir partijos sekretorė Bielskienė 
apsilankė pas Strumilienę ir liepė 
kryžių nugriauti arba jį pastatyti 
prie tvarto, kitoje namo pusėje.

– Aš žinau, kaip reikia kryžių 
pagarbinti ir kur statyti, – atsakė 
moteris.

– Mes priversime tave ne tik 
nugriauti kryžių, bet ir sunaikinti, 
– šaukė pareigūnai.

Po kelių dienų atvykęs rajono 
milicijos viršininkas Rusčenkovas 
visaip gąsdino sergančią senutę, 
reikalaudamas nugriauti kryžių.

– Kryžius stovės savo vietoje. 
Kol aš gyva, niekam neleisiu jo 
sunaikinti. Jį pastačiau ne tam, 
kad jūs sunaikintumėte.

Savo motiną užstojo sūnus 
Pranas. Tada Rusčenkovas įsakė 
jam atvykti į miliciją, kur buvo 
bauginamas. Žadėjo perduoti 
saugumui, jei nesutiks nugriauti 
kryžiaus.

– Aš kryžių galiu pastatyti, bet 
griauti – niekada, – drąsiai atrėžė 

Strumila.
Pas Strumilus lankėsi partijos 

pareigūnai, vis reikalaudami 
tučtuojau nugriauti kryžių. Vėliau 
atvažiavęs Vykdomojo komiteto 
pirmininkas Karečka gėdino 
Strumilienę, kodėl ji neklausanti 
pareigūnų.

– Jei patys nenugriausite kry-
žiaus, tai mes jį nugriausime, o 
jūs turėsite apmokėti išlaidas, 
–  šaukė Karečka.

– Kryžiaus aš negriausiu ir 
jums griauti neleisiu. Parodykite 
man tokį įstatymą, liepiantį kry-
žius griauti.

Karečka net pamėlynavo iš 
pykčio.

Nepakeldama grasinimų, Ona 
Strumilienė parašė skundą į 
Mask-vą, bet atsakymo nesulaukė. 
Atvažiavusi komisija iš Vilniaus 
apžiūrėjo kryžių, pasakė, kad ne-
meniškas, pareikalavo nugriauti, 
mat, jis „piktinąs“ kaimynus.

Nugriauti kryžius prie savo 
sodybų dar buvo įsakyta dviem 
Balsėnų kaimo gyventojams: An-
tanui ir Ignui Bočkams.

„Lietuvos katalikų bažnyčios
 kronika“, 1973 m. Nr. 7


