
Susitikimas su jėzuito ordino atstovais universitete 

Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo (PEK) susirinkimas įvyko š. m. lapkričio 20 d. Vilniaus 
universiteto centrinių rūmų rektoriaus svečių priėmimų salėje. Kaip žinia, 2019 metai yra 
jubiliejiniai kiek Vilniaus Universitetui, tiek ir jėzuitų ordino Lietuvoje veiklai. Minėtieji jubiliejai yra 
plačiai minimi Lietuvoje. Ta proga PEK narių susirinkimas buvo rengiamas  jubiliejinių mūsų Alma 
Mater  įkūrimo 440 metų sukakčiai bei Vilniaus akademijos - universiteto  įkūrėjų - Jėzuitų ordino 
veiklos Lietuvoje 450 – mečiui pažymėti. Susirinkimo dienotvarkėje dominavo pokalbiai tema apie 
„Jėzuitų veikla Lietuvoje – vakar, šiandien, rytoj“. Susirinkime, be PEK narių, dalyvavo Vilniaus 
universiteto kapelionas kunigas Eugenijus Puzynia SJ ir Saint Louis universiteto (JAV) klierikas 
Mantas Mileris SJ. VU kapelionas kunigas Eugenijus Puzynia SJ papasakojo apie jėzuitų atsiradimo 
Lietuvoje ištakas, jėzuitų ordino struktūrą, švietėjišką, sielovadinę veiklą apie tos veiklos sunkmetį 
ir atsinaujinimą, o taip pat ateities planus ir perspektyvas. Sunkmečiu buvo leidžiamas pogrindžio 
leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, kurį redagavo jėzuitai Jo Eminencija kardinolas  
Sigitas Tamkevičius ir Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Boruta bei sovietmečiu vykdė kunigų ugdymą  
pogrindinėje seminarijoje. Lietuvai pradėjus laisvintis iš sovietų valdžios gniaužtų, Lietuvos jėzuitai 
oficialiai atnaujino savo veiklą  įkurtoje Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijoje. Dabar jėzuitai be 
sielovados savo švietėjišką veiklą vysto Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijose bei Šv. Ignaco Lojolos 
kolegijoje. Klierikas Mantas Mileris SJ papasakojo apie savo studijas Saint Louis universitete ir 
stažuotės eigą Lietuvoje. Susirinkimo metu buvo parodytas įgarsintas filmas apie jėzuitų 400 – ties 
metų veiklos minėjimą JAV. Susirinkusieji prie kavos ar arbatos puodelio aktyviai dalyvavo 
diskusijoje. PEK susirinkimo akimirkos užfiksuotos nuotraukose: 

 

Vilniaus universiteto kapelionas kunigas Eugenijus Puzynia SJ 



        

 

 

Susitikimo  dalyviai diskutuoja 



 
Profesorius emeritas A. F. Orliukas dėkoja svečiams PEK vardu už įdomią ir turiningą diskusiją. 

 Paruošė profesorius emeritas A. F. Orliukas 
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