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PRATARMĖ

Arkivysk. Jurgio Matulaičio 50-ųjų mirties metinių minėjimo išvakarėse 1977 01 26 

pranciškonei ses. Benvenutai Adai Urbonaitei kilo mintis: reikia leisti religinį leidinį. 

Rytojaus dieną, nuvykusi į minėjimą Marijampolėje, gavo kun. Juozo Šalčiaus pritarimą 

ir pažadą tą idėją remti.
Kovo 8 d. pas Kauno Prisikėlimo parapijos vikarą kun. Juozą Indriūną tuo reikalu jau 

tarėsi keletas žmonių: mokytojas istorikas Kazimieras Šapalas, kun. Lionginas Kunevičius, 

medicinos studentas Donatas Stakišaitis ir ses. Ada Urbonaitė. Visi pritarė K. Šapalo pa
siūlytam žurnalo pavadinimui „Rūpintojėlis". Gegužės mėnesį išėjo pirmasis jo numeris.

„Rūpintojėlis" buvo kitoks nei kiti tuo metu ėję leidiniai - jis kalbėjo ne rūsčios 

tikrovės faktais, o tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę, filosofijos išmintimi apie gyvenimo 

vertybes, didžiųjų asmenybių pavyzdžiais, poezijos galia kalbėjo visiems, o ypač sovietų 

ideologijos gniuždomam jaunam žmogui.

Vadovaujamas (nuo 1 iki 10-ojo numerio) pirmojo redaktoriaus Kazimiero Šapalo, 

žurnalas susikūrė ir subrendo. Rasdavosi naujų bendradarbių, platintojų, daugėjo skaity

tojų. Nuo 12-ojo iki 15-ojo numerio redagavimą perėmė žurnalistė Alė Počiulpaitė.

Rodos, buvo įsibėgėta, įgusta dirbti pogrindžio sąlygomis, tačiau „Rūpintojėlio" lei

dimą sutrikdė KGB susidomėjimas ses. Benvenutos veikla - 1980 10 14 jos bute buvo 

padaryta krata. (Krata tą pačią dieną buvo padaryta ir vienos aktyviausių žurnalo ben

dradarbių Felicijos Kasputytės bute.) Nors buvo rastas mašinėle spausdinamas „Rūpin

tojėlis", bet sės. Ados nesuėmė. Paslapčiom, labiau saugodamasi, ji „Rūpintojėlį" (nuo 
16-ojo iki 26-ojo numerio) pati redagavo ir leido toliau. Jis išeidavo su didesnėmis per

traukomis. Keitėsi bendradarbiai, prisidėjo nauji, savo straipsniais į žurnalą įsiliejo Dona

tas Stakišaitis, iki tol Adai Urbonaitei daug talkinęs organizaciniame „Rūpintojėlio" dar

be. Pradėjus eiti legaliai katalikiškai periodikai, 1990 m. „Rūpintojėlis" sustojo: jis buvo 

„bado" metų leidinys.
Visą „Rūpintojėlio" gyvavimo laiką jo spiritus movens buvo ses. Ada Benvenuta. Ji lyg 

bitutė neramuolė skrajojo po Lietuvą pas bendradarbius, autorius, platintojus, rėmėjus; 

užprašinėjo, rinko straipsnius, pargabentus peržiūrėdavo su redaktorium; spausdindavo 

mašinėle, susegdavo į aplanką, atiduodavo į tuos „taškus" (Eucharistijos bičiulių židinius, 

vienuolijas, kunigams, klierikams ir kt.), iš kur jis „pasidauginęs" sklisdavo toliau. Taip kai 

kurių numerių susidarydavo nemenki tiražai, ypač jeigu kurį pavykdavo padauginti našesne 

technika nei rašomoji mašinėlė. Todėl po kratos kagėbistai ne veltui teiravosi: Kaip jūs tą 
,, Rūpintojėlį" taip išplatinot, kad kur tik darom kratą, visur jj randam?!

Šiandien, praėjus daugiau nei 20 metų nuo pirmojo „Rūpintojėlio" numerio, drįsta

me jį pateikti dabartiniam skaitytojui, kuris nežino ar jau užmiršo, kas yra religinės 
knygos badas. Pateikiame jį kaip liudijimą, kokiais idealais, kokia dvasia gyveno „Rūpin

tojėlio" karta; idealais, kurie, mūsų manymu, gyvybiškai svarbūs, norint išlikti žmogumi 

ir kataliku ne tik sovietmečio priespaudoje, bet ir laisvėje.
Knygoje sudėti visi 26 numeriai. Šalia slapyvardžių ir po nepasirašytais straipsniais 

laužtiniuose skliausteliuose rašomos autorių pavardės. Pagal dabartines normas pataisy

ta kalba, užsienio autorių pavardžių transkripcija, sutvarkytos ir papildytos rubrikos, 

viršeliai, kurie buvo neiliustruoti, pagyvinti liaudies meno kūrinių nuotraukomis.

LEIDĖJAI
1999 m. gruodžio 8 d.



b RŪPINTOJĖLIS

„RŪPINTOJĖLIO" LEIDĖJAI

Ses. BENVENUTA ADA URBONAITĖ OSF

Gimė 1921 m. rugsėjo 3 d. Minaičių k., Pašušvio parap., Kėdai

nių apskr. Igno ir Izabelės Urbonų šeimoje. 16-metė įstojo į 

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuoliją Pa

dvariuose, netoli Kretingos. 1939 08 28 davė vienuolės įžadus 

ir buvo išsiųsta dirbti pranciškonių montesoriškame vaikų dar
želyje Kaune.

1948 m. turėjo palikti pedagoginį darbą. Lankė 1-erių metų 

bibliotekininkystės kursus Respublikinėje bibliotekoje ir liko 

čia dirbti. 1951 m. perėjo dirbti į profsąjungų biblioteką. 1958 

m. išmoko rašyti mašinėle ir laisvalaikiais ėmė persi rašinėti 

užsienyje gyvenančių autorių - Antano Maceinos, Juozo Girniaus ir kt. - raštus; sekre

toriavo, talkino kun. Juozui Šalčiui; „leido" Felicijos Kasputytės rankraščius; perrašinėjo, 

redagavo Vynmedžio Šakelės - Onos Galdikaitės iš užsienio kalbų verčiamus teologi

nius, dogminius bei asketinius veikalus (1998 m. JUDEX spaustuvės 2000 egzemplio

rių tiražu išleista jos išversta Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knyga „Gyvenimas, jos pačios 

aprašytas"). Parengė šiuos leidinius: „Marijos žemė. Stebuklingos Marijos šventovės 

Lietuvoje" (1982); „Palaimintasis Mykolas Giedraitis" (1983); „Arkivyskupas Mečis

lovas Reinys" (1984); „Prelatas Mykolas Krupavičius" (1985); „Profesorius Pranas 

Dovydaitis" (1986); „Palaimintasis Jurgis Matulaitis - Lietuvos Krikšto jubiliejaus 

vainikas" (1987).

1977 m. pradėjo ir iki 1990 m. leido periodinį religinės minties žurnalą „Rūpintojė

lis". Darbas su knyga iki šiolei yra pagrindinis jos užsiėmimas.

KAZIMIERAS ŠAPALAS 
(1903-1982)

Gimė 1903 m. Vartų k., Mykoliškių valsč. (Prienų r.). 1923 m. 

baigęs Marijampolės gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo uni

versitetą. Studijavo istoriją, sociologiją ir pedagogiką-psicholo
giją. Dirbo „Židinio" redakcijoje. Universitetą baigė 1927 m. 

ir tais pačiais metais išrinktas ateitininkų generaliniu sekreto

riumi. 1928 m. išvyko į Kražių gimnaziją mokytojauti. 1929 m. 

rudenį paskirtas Šakių „Žiburio" gimnazijos direktoriumi. 

Bolševikams okupavus Lietuvą, 1940 m. Kazimieras Šapalas 

atleistas iš direktoriaus pareigų ir nukeltas mokytoju į Alytų. 

1941 m. paskirtas Kauno 6-osios gimnazijos direktoriumi. 1944 m. atleistas iš direkto

riaus pareigų, paliktas istorijos mokytoju. Čia dirbo iki išėjimo į pensiją. 1982 m. rugsėjo 

14 d. Kazimieras Šapalas staiga mirė. Paliko žmoną Moniką, du sūnus ir dvi dukteris. 

(Plačiau žr. „Rūpintojėlyje", Nr. 26.)

Kazimieras Šapalas davė žurnalui vardą „Rūpintojėlis", jį redagavo (Nr. 1-10) ir 
turtino jį savo straipsniais, pasirašydamas įvairiais slapyvardžiais.



Kun. JUOZAS ŠALČIUS 
(1900-1924-1988)

Gimė 1900 m. sausio 13 d. Stanaičių k., Garliavos parap., Kauno 
apskr. ūkininkų šeimoje. Pradžios mokslą ėjo Garliavoje, vidu
rinį - Kaune, Saulės draugijos Mokytojų kursuose ir gimnazijo
je. 1919 m. įstojo į Kunigų seminariją Seinuose. 1924 m. vysk. 
Antanas Karosas įšventino jį kunigu. Kunigavo įvairiose Suval
kijos parapijose. Visur, kur dirbo, būrė jaunimą, moteris ir vy
rus į krikščioniškas organizacijas, platino katalikišką spaudą. 
1930 m. atvyko į Kauną baigti Vytauto Didžiojo universitete 
pradėtų neakivaizdinių Kanonų teisės studijų. Priklausė ateiti

ninkų visuomenininkų Vytauto klubui. Sovietams okupavus Lietuvą, 1948 m. buvo areštuo
tas ir nuteistas 10 metų lagerio. Nikitos Chruščiovo laikais amnestuotas, palaužtos svei
katos grįžo pas seserį į Kauną.

Aprašė žymius mūsų tautiečius: arkivysk. Mečislovą Reinį, prel. Mykolą Krupavičių, 
prel. Konstantiną Olšauską (visi šie veikalai buvo išspausdinti Amerikoje). 1988 m. rugsėjo 
25 d. po sunkios ligos mirė Marijampolėje. Apie šią neeilinę asmenybę daugiau rašoma 
„Rūpintojėlyje", Nr. 23. 

Kun. LIONGINAS KUNEVIČIUS 
(1932-1958-1994)

Gimė 1932 m. sausio 18 d. Alytuje pamaldžių, dorų tėvų šei
moje. Augo 5 vaikai: 2 broliai ir 3 seserys. Baigęs Alytaus vi
durinę mokyklą, mokėsi Vilniaus universitete, studijavo biblio
tekininkystę.

1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Gerai valdė 
plunksną, turėjo literatūrinių gabumų-rašė eiles ir prozą. Minė
jimų ir švenčių metu klierikai giedodavo savąjį himną, sukurtą 
klieriko Liongino Kunevičiaus, harmonizuotą dėstytojo kun.
Pranciškaus Tamulevičiaus. Neblogai sekėsi ir filosofinės bei 
teologinės studijos.

1958 m. kovo 23 d. vysk. J. Steponavičiaus įšventintas kunigu. Pirmiausiai dirbo 
Kaune, Prisikėlimo ir Aukštosios Panemunės bažnyčiose ėjo vikaro pareigas. Už atvirą ir 
teisingą žodį sovietinės valdžios buvo persekiojamas. Iš A. Panemunės iškeltas į Didvyžių 
parapiją klebono pareigoms. Iš Didvyžių kun. L. Kunevičius buvo paimtas į kariuomenę, 
darbo batalioną, o iš kariuomenės sugrįžusį vyskupas paskyrė Gerdašių parapijos klebo
nu. Iš Gerdašių išvyko dirbti į Būdvietį, o vėliau - į Lukšius. Čia uoliai ir nuoširdžiai 
darbuodamasis susirgo infarktu, gydėsi Vilniaus ligoninėje ir pagaliau vėl sugrįžo į savo 
gimtąjį Alytų, paskirtas Šv. Angelų Sargų bažnyčios altaristų.

Dirbdamas parapijose, nevengė fizinio triūso, remontavo, gražino bažnyčias. Ypač 
daug jėgų skyrė literatūriniam darbui, prisidėjo prie pogrindinės „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" leidimo ir pats redagavo nelegalų „Aušros" leidinį. Kritiškai atsakyda
vo į sovietinės spaudos straipsnius, nes turėjo, kaip sakoma, ir kritiko gyslelę. Mėgo 
bažnytinį, pastoracinį darbą, o ypač - sakyti pamokslus.

1994 m. vasario 28 d. nustojo plakusi taip labai Bažnyčią ir Tėvynę mylėjusi širdis...
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Kun. JONAS LAURIŪNAS SJ 
(1924-1953-1991)

Gimė 1924 m. kovo 8 d. Šilelio k., Raudondvario valsč., Kauno 

apskr. Anksti netekęs motinos, augo tėvo globoje. Pradžios mo

kyklą baigė Raudondvaryje. 1939-1944 m. mokėsi Kauno jė

zuitų gimnazijoje. 1944 m. įstojo į jėzuitų naujokyną Pagryžuvy

je, 1946 09 21 padarė Jėzaus Draugijoje pirmuosius laikinuo

sius įžadus. Tą patį rudenį pradėjo filosofijos studijas Kauno ku

nigų seminarijoje, bet po vieno semestro sovietų valdžios pareigūnų 

įsakymu kaip vienuolis buvo pašalintas. 1948 m. rudenį vėl buvo 

priimtasį Kauno kunigų seminariją ir vėl saugumiečių išj os išva

rytas. Po to 4-erius metus dirbo ligoninėje kūriku, meteorologu stebėtoju meteotarnybos 

įstaigoje Kaune. 1952-1954 m. tęsė studijas Kauno kunigų seminarijoje, ir 1954 09 12 

vysk. Kazimieras Paltarokas Kauno arkikatedroje bazilikoje jį įšventino kunigu.

Kun. Jonas Lauriūnas darbavosi įvairiose Vilniaus arkivyskupijos kaimų parapijose.

1954 m. pradeda vikarauti Valkininkuose, prie garsaus Vilnijos kunigo P. Bieliausko.

1955 m. vysk. K. Paltarokas jį skiria Reškutėnų parapijos (Švenčionių r.) administrato

riumi. 1963 m. skiriamas Švenčionių parapijos vikaru. 1964 m. perkeliamas į Varėnos 

raj. Kabelių parapiją.

Čia prabėgo vaisingiausi jo gyvenimo metai. Mokėdamas prancūzų, vokiečių, anglų ir 

lenkų kalbas, išvertė daug religinių, teologinių veikalų, parašė keliasdešimt tomų pa

mokslų „Žodžiai broliams", kurie savi laidos būdu paplito po visą Lietuvą. 1972 09 30 

pogrindžio sąlygomis padaro iškilmingus amžinuosius vienuolinius įžadus.

1983 m. skiriamas Linkmenų parapijos (Ignalinos r.) klebonu. Čia dirbdamas su

laukė Lietuvos Atgimimo. Į naują darbą įsitraukė su dideliu uolumu. Išrenkamas į Vil

niaus arkivyskupijos Kunigų tarybą, skiriamas Vilniaus arkivyskupijos konsultoriumi, įtrau

kiamas į stalinizmo nusikaltimams tirti respublikinę komisiją. Kurį laiką buvo „Katalikų 

pasaulio" redkolegijos narys, dirbo mokyklose, rengė vadovėlius tikybos pamokoms.

1991 m. liepos 26 d. jėzuitas kunigas Jonas Lauriūnas iškeliavo į Amžinybę.

FELICIJA KASPUTYTĖ 

(1914-1998)

Gimė 1914 m. Kunigiškių k., Šiaulėnų valsč., Šiaulių apskr. 

ūkininkų šeimoje. Ji savarankiškai pasirengė ir eksterne išlaikė 

egzaminus iš viso gimnazijos kurso. 1937 m. įstojo į Vytauto 

Didžiojo universitetą Kaune. 1940 m. baigė studijas, gerai mokė

dama anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas. Karo metais mokyto

javo Šiauliuose mergaičių gimnazijoje. Vėliau dėstė užsienio kal

bas Dailės institute Kaune, 5-ojoje gimnazijoje, 17-ojoje vidu

rinėje mokykloje. Kauno politechnikos institute dirbo iki pensijos, 

čia parengė metodinio mokomojo pobūdžio leidinėlių studentams.

Nuo 1958 m. savo turtingu vidiniu pasauliu, kurį susiformavo užsienio kalbomis skai

tydama įžymiųjų teologų, tikinčių rašytojų, menininkų, mokslininkų raštus, ji pradėjo 

dalytis su kitais. Jos rankraščius pradėta spausdinti mašinėle ir „leisti" mažo formato 
knygelėmis. Tokių knygelių išleista per 30: „Parafrazės susimąstymui", „Malda", „Con- 

solatrix Afflictorum", „Mater Misericordiae" ir kt. įvairiais savilaidos būdais daugina

mos tos knygelės plačiai paplito, teikdamos žmonėms dvasinę atgaivą.



Nuo 1977 m. iki 1980 m. spalio (kai jos bute KGB padarė kratą) ji buvo viena iš 

našiausių „Rūpintojėlio" autorių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, bendradarbiavo ka

talikiškoje spaudoje. Savo rūpesčiu išleido knygas „Memento mori" (1994) ir „Salve Regi

na, Mater Misericordiae" (1997).
Mirė 1998 m. spalio 18 d. Kaune, palaidota Šiaulėnuose.

ELENA (ALĖ) POČIULPAITĖ

Gimė 1947 m. vasario 2 d. Vikūnų k., Kauno r. Baigusi Kauno 

12-ąją vidurinę mokyklą, 1965 m. įstojo į Vilniaus universi

tetą studijuoti lituanistikos, o po metų perėjo į antrą žurnali

stikos kursą. Žurnalistės diplomą gavo 1970 m. ir tęsė darbą 

„Literatūros ir meno" redakcijoje, kur buvo pradėjusi dirbti 

1969 m.: iki 1971-ųjų - korektore, nuo 1971-ųjų - literatūros 

darbuotoja publicistikos, o nuo 1972-ųjų - dailės ir archi

tektūros skyriuje, kuriam vėliau ir vadovavo (1976-1979 m.). 

1979-ųjų pavasarį išėjusi iš „Literatūros ir meno" redakcijos, 

iki 1980-ųjų rudens redagavo „Rūpintojėlį" (Nr. 11-15). Nuo 

1980 m. pabaigos iki šiolei dirba Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės sektoriuje. 

1985 m. Maskvoje, Sąjunginiame menotyros mokslo tyrimo institute, apgynė disertaciją 

tema „Kūrybos proceso ir liaudies meistro asmenybė lietuvių liaudies vaizduojamajame 

mene" (nostrifikuota 1983 m.).

Alės Počiulpaitės mokslinių tyrinėjimų ir praktinės veiklos sritis - senasis klasikinis 

liaudies menas bei dabartinė jo tąsa, ypač mažoji architektūra (kryžiai, koplytėlės, liau

dies monumentalistika), skulptūra, tapyba, grafika bei liaudies meistro kūrybinės raiškos 

ypatumai. Yra rengusi respublikinių ir tarptautinių konferencijų, parodų, seminarų, skaičiu

si pranešimų įvairiose mokslinėse konferencijose, parengusi katalogų, paskelbusi straips

nių moksliniuose leidiniuose. Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 1978 m.), Lietuvių 

katalikų mokslų akademijos (nuo 1991 m.) narė.

DONATAS STAKIŠAITIS

Gimė 1956 m. Kapsuke (dabar Marijampolė). 1974 m. baigė 

Marijampolės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1981 m. - Kauno me

dicinos institutą. 1981-1985 m. dirbo Šakių rajono cent

rinės ligoninės gydytoju. 1985-1986 m. - Vilniaus universi

teto Gydytojų tobulinimosi fakulteto klinikinis ordinatorius.

1986-1988 m. mokėsi Vilniaus universiteto Medicinos fa

kulteto stacionarinėje aspirantūroje ir apgynė medicinos 

mokslų daktaro disertaciją. 1988-1992 m. mokėsi stacio

narinėje doktorantūroje Kauno medicinos akademijos kar

diologijos institute.

1992 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją. 1992- 

1994 m. - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto II anesteziologijos-reanimatologijos kli

nikos vyriausiasis mokslo darbuotojas. 1994-1996 m. mokslinį tiriamąjį darbą dirbo Ilino

jaus universitete Čikagoje (JAV). 1996-1998 m. dirbo vyr. mokslo darbuotoju Nortvesterno 

universitete (Čikagoje). Nuo 1998 m. rugsėjo dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Pediatrijos centro vyriausiuoju mokslo darbuotoju. Vedęs. Turi sūnų ir dukterį.

„Rūpintojėlyje" talkininkavo nuo pat jo pirmųjų dienų iki paskutinio numerio.
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Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Vincentas Sladkevičius. 

Kaunas. Arkivyskupo rūmai. 1993 09 06



PRO MEMORIA

Kardinolas Vincentas Sladkevičius yra pusę šimtmečio trukusio Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios teisių pažeidinėjimo, sekuliarizuotos ir ateizuotos 
visuomenės lūkesčių ir laimėjimų atspindys.

Jis gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių r., Žaslių par., Guronių k. 
1939 m., baigęsj ėzuitų gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigo 
šventimai jam suteikti 1944 m. kovo 25 d. Pirmoji kun. V Sladkevičiaus 
darbo vieta buvo Kietaviškio parapija. Vėliau dirbo daugelyje parapijų: Mer
kinės, Aukštadvario, Kaišiadoryse gimnazijos kapelionu, Čiobiškio, Nedzin
gės, Šešuolių, Kuktiškių ir Inturkės. 1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės 
kunigų seminarijos prefektu.

1957 m. gruodžio 25 d. Birštono klebonijoje vysk. Teofilius Matulionis 
konsekravo V. Sladkevičių vyskupu. Religijų reikalų įgaliotinis neleido jam 
eiti vyskupo pareigų ir iki 1959 m. vysk. V. Sladkevičius gyveno Kaune pri
vačiame bute. 1959 m. pavasarį buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, 
1975 m. - amžinieji įžadai Marijonų kongregacijoje. 1976 m. perkeltas į 
Pabiržę.

1982 m. vysk. V. Sladkevičius tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu 
administratorium. 1988 m. išrinktas Lietuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininku. 1988 m. gegužės 29 d. paskirtas Šventosios Romos Bažnyčios 
kardinolu. Kuklusis Jo Eminencija šį paskyrimą įvertino ne kaip skirtą jo 
asmeniui, bet kaip atlyginimą visai lietuvių tautai už parodytą tvirtumą 
priespaudos metais.

Vincentas Sladkevičius pritarė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
leidimui, laimino 1977 m. pasirodžiusį „Rūpintojėlį“, netgi talkino jam. Kai 
1989 m. iškilo idėja paskelbti Kreipimąsi į tautą dėl negimusios gyvybės 
apsaugojimo, jis perskaitė Donato Stakišaičio parengtą tekstą, davė pastabų 
ir pasisiūlė surinkti visų vyskupų parašus. Jis įšventino kunigais daugelį 
pogrindinės kunigų seminarijos klierikų. 1993 m. Vincentas Sladkevičius, 
kaip Vyskupų konferencijos pirmininkas, priėmė su apaštaliniu vizitu 
atvykusį į Lietuvą popiežių Joną Paulių II.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius, MIC mirė 2000 m. gegužės 28 d. 
Palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos koplyčioje.



RŪPINTOJĖLIS

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.



ŽODIS DABARTIES SKAITYTOJUI

Kovojančios Katalikų Bažnyčios pogrindinė spauda kovojančioje Lietu
voje neatsirado savaime. Totalitarinė ateizmo-sovietizacijos mašina dauge
liui tada atrodė nenugalima, bet kantrios pasipriešinimo akcijos vis tiek 
nuolatos vyko. Pogrindinė katalikiška spauda buvo lyg Dievo malonės žen
klas, rodęs, kad, nepaisant gresiančio persekiojimo, yra pasirengusių kentė
ti už Tiesą.

Nuo 1972 m. pradėjo eiti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Po ke
lerių metų pasirodė ir daugiau iš rankų į rankas platinamų pogrindžio leidi
nių. Vienas išj ų buvo plačiai žinomas „Rūpintojėlis“.

Su Lietuvos RŪPINTOJĖLIU susijusios vertybės yra lietuvių tautos 
ištvermės, jos atsparumo ir gyvybės pagrindas. Jų ginti, jas skleisti ir išeina 
„Rūpintojėlis", - taip prisistatė skaitytojams naujas pogrindžio leidinys.

„Rūpintojėlis“ pasirinko savąjį kovos kelią. Jis tiesiogiai neprieštaravo 
bedieviškai valdžiai, bet buvo aukščiau jos. Kaip ir kiekvienas kryžkelėje 
stovintis RŪPINTOJĖLIS, jis buvo pašauktas būti laisvas. Jo laukimo ir 
kančios būsena kupina susirūpinimo mūsų Tėvynės ateitimi. „Rūpintojėlis" 
tamsos ir baimės aplinkoje sakė Tiesą. Jis tapo mūsų tikėjimo, kultūros 
sergėtoju, kovotoju už mūsų tautiškumą, labai laukiamu daugelio įvairaus 
amžiaus žmonių, patraukliu ir jaunimui. Neatsitiktinai jo platinimas, me
džiagos jam rengimas ir prie jo buvimas daug kam labai rūpėjo.

Nemažai „Rūpintojėlyje" spausdintų straipsnių neprarado savo aktualu
mo, o kai kuriais atžvilgiais yra dar aktualesni šiandien. Todėl džiugu, kad 
visi 26 „Rūpintojėlio“ numeriai dabar išeina viena knyga. Tai tepaskatina 
panašiai išleisti ir kitus pogrindyje ėjusius leidinius. Jie yra neabejotinai 
svarbi tokio artimo laikotarpio tautinio pasipriešinimo istorijos medžiaga.

1999 m. gruodžio 8 d.
Kauno arkivyskupas metropolitas
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„RŪPINTOJĖLIS" - KAS TAI?

Tai - ne mūsų mylima liaudies skulptūrėlė, o pogrindinis, 13 metų (1977-1990) gyva
vęs žurnalas. Jis nebuvo toks garsus kaip „Kronika" ar „Aušra", į tokj garsą net nepre
tendavo. „Rūpintojėlio" misija buvo prabilti į žmogų - ypač jauną, alkstantį, besiblaš
kantį, ieškantį - tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę; didžiųjų asmenybių pavyzdžiu, poezi
jos galia, filosofijos išmintimi apie tikrąją gyvenimo paskirtį...

„Rūpintojėlis" kalbėjo, kad tikėjimas - ne žmogų suvaržanti schema, bet tikrosios 
laisvės sąlyga ir išsigelbėjimas nuo bedvasio materializmo (ir filosofine, ir buitine pras
me), socialistinio gyvenimo stereotipų, nuo nevilties ir beprasmybės.

Jis liudijo, kad yra Lietuva - Tėvynė, ne vienas iš penkiolikos Sąjungos kampelių, o 
savita tauta, turinti didingą praeitį, skaudžią vergijos ir pasipriešinimo patirtį, tauta, nei 
carizmo priespaudoje, nei nacių apgultyje, nei socializmo „rojuje" nepraradusi nacionali
nio orumo ir laisvės troškimo, tauta, kenčianti ir kovojanti. Žurnalo tikslą ugdyti žmogų - 
krikščionį ir Lietuvos pilietį - atspindėjo jo struktūra, publikacijų pobūdis Ir tematika, o 
tai nulėmė autorių pasirinkimą ir literatūros šaltinius. Jo turinį sudarė keleriopos tema
tikos publikacijos:

1) Bažnyčios ir istoriniai dokumentai;
2) originalūs lietuvių autorių straipsniai, parašyti Lietuvoje ir emigracijoje;
3) įvairūs verstiniai rašiniai, dažniausiai skirti meditacijoms.
Iš lietuvių filosofijos klasikų buvo spausdinama Stasio Šalkauskio Jaunuomenė ir 

gyvoji dvasia", Juozo Girniaus „Rūpintojėlis ir Vytis - du lietuvio dvasios simboliai", 
Prano Gaidamavičiaus „Krikščionis kolektyvizme" ir kt. Tačiau daugiausia naudotasi 
Antano Maceinos veikalais (net šešios publikacijos). Ir neatsitiktinai: religijos filosofija 
buvo labai domimasi, tačiau tie veikalai retai kam buvo prieinami. „Rūpintojėlis" sten
gėsi bent šiek tiek palengvinti skaitytojui susipažinti su filosofo mintimis. Ir A. Maceinos, 
ir kitų filosofų veikalų ištraukos ne tik teikė atramą dvasiai, ugdė pasaulėžiūrą, bet Ir 
liudijo, kad emigracijoje, už soc. lagerio sienų, lietuviai mokslininkai, kultūros veikėjai 
dirba, leidžia knygas, puoselėja laisvės mintį. Iš užsieniečių filosofų bene plačiausiai pri
statyti Vladimiras Solovjovas ir Žakas Maritenas.

Žurnalo filosofijos skyrių savotiškai pratęsia ir papildo kun. Aleksandro Markaičio 
SJ, kun. Karolio Garucko SJ, kun. Romualdo Dulskio straipsniai įvairiomis religinio gy
venimo temomis. Tai žmogaus būties problemos, meditacijos Šventojo Rašto temomis, 
tautos likimo apmąstymai pagal Šventąjį Raštą ir krikščioniškas vertybes, kai kurie reli
ginės praktikos klausimai.

Daug vietos žurnale užima istorija, ypač tie įvykiai ir faktai, kurie sovietinių Istorikų 
sąmoningai ar priverstinai buvo nutylimi, iškraipomi, tendencingai komentuojami, ap
šmeižiami. Daug dėmesio skirta ir krikščionybės bei Bažnyčios vaidmeniui Lietuvos isto
rijoje. Plačiai paminėtos Kęstaičių ir Kražių tikinčiųjų kovos už bažnyčią bei kruvinos 
skerdynės, surengtos caro žandarų.

„Rūpintojėlis" vienas pirmųjų Iš pogrindžio leidinių paskelbė Molotovo-Ribentropo 
pakto dokumentus. Plačiai rašyta apie ateitininkų federaciją; jos Ideologija bei veiklos 
principai turėjo liudyti sovietų sąlygomis gyvenančiam jaunimui, kokia turėtų būti jauno 
kataliko pozicija, veikla ir elgesys, koks svarbus jo uždavinys Bažnyčios, tautos ir
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visuomenės gyvenime. Didžioji istorinių straipsnių dalis priklauso mokytojo Istoriko, pir
mojo „Rūpintojėlio" redaktoriaus Kazimiero Šapalo plunksnai.

Viena iš svarbiausių „Rūpintojėlio" programinių nuostatų - žmogus gyvena ir veikia 
konkrečioje istorinėje epochoje, konkrečioje visuomenėje ir tautoje, jo gyvenimas ir veikla 
lemia tautos ir visuomenės ateitį, todėl tokia svarbi kiekvieno žmogaus asmenybė, jo 
dora. Atliepdamas šią nuostatą žurnalas spausdino, be jau minėtų filosofinių, istorinių 
straipsnių, daug įvairaus pobūdžio rašinių, tiesiogiai skirtų asmenybės formavimui bei 
vertybinės orientacijos ugdymui. Tai trejopo pobūdžio medžiaga:

1) Straipsniai, dažniausiai esė ar šiaip bendro pobūdžio raštija, pagrįsta filosofų, 
mąstytojų, rašytojų mintimis apie įvairius asmenybės aspektus, žmogaus vietą visuome
nėje, santykį su tikėjimo vertybėmis. Daugiausia tokių publikacijų yra parengusi Felicija 
Kasputytė. Jos parafrazės, paremtos citatomis Iš pasaulinio mąstytojų ir rašytojų lobyno, 
tarsi išplėšdavo lietuviškųjų aktualijų horizontus ir susiedavo su pasauliniu kontekstu.

2) Grynai mąstymui, meditacijoms skirta raštija, kartais labai asmeninio pobūdžio, 
savitos paskirties, kartais reaguojanti į kokį įvykį ar reiškinį, šventę ar kalendorinį laiko
tarpį. Iš tokių straipsnių minėtini pirmiausia kun. Mečislovo Malinskio „Kasdienė duo
na”, ištraukos Iš mąstymų-maldų knygelės „Visur sutinku Tave, mano Dieve". Ypač ak
tuali buvo pastaroji, prabylanti į kiekvieną žmogų įvairiose situacijose, atliepianti egzi
stencines problemas - kai trūksta laiko, kai slegia vienatvė, kai reikia padėti artimui...

3) Per gyvus pavyzdžius - žinomas asmenybes, kurios sovietų laikais buvo nutylimos 
ar tendencingai patelkiamos, ypač pabrėžiant jų santykį su religija, krikščionybės vaid
menį jų gyvenime, veikloje. Tokių publikacijų kryptį nusako ir rubrika - „Krikščionybės 
išugdyti tautiečiai". Čia minimas visuomenės veikėjas, ateitininkuos vadovas Pranas Do
vydaitis, arkivyskupai Teofilius Matulionis ir Mečislovas Reinys, kunigai Mykolas Krupa
vičius, Motiejus Gustaitis, Juozas Šalčius ir kt. Daug vietos buvo skirta palaimintajam 
Jurgiui Matulaičiui. Šio pobūdžio kompiliaciniuose ir originaliuose straipsniuose skaity
tojas supažindinamas ne tik su asmens biografija, bet Ir jo dvasiniu gyvenimu bei patirti
mi. Iš straipsnių apie kitų tautų Iškiliuosius žmones minėtinos publikacijos apie nepa
prasto likimo prancūzę Elizabetę Leser ir Motiną Teresę iš Kalkutos.

Šio pobūdžio publikacijas savitai papildo straipsniai apie šventuosius. Buvo parenka
mi šventieji, kurių jubiliejai švenčiami pasauliniu mastu (šv. Pranciškus, Lietuvos globė
jas šv. Kazimieras) arba tie, kurių gyvenimas ir charizma buvo aktuali Lietuvos žmogui 
(šv. Jonas Bosko, šv. Tomas Moras, pal. Edita Štein, pal. Konsolata Betronė ir kt.). Straips
niai apie šventuosius buvo orientuojami ir parengiami taip, kad labiausiai parodytų šven
tųjų dvasinio gyvenimo formavimosi kelią, asmenybės bei charakterio bruožus, maldos 
gyvenimą. Su šiomis publikacijomis šiek tiek siejasi ir mažesnės apimties proginiai straips
neliai, nekrologai.

„Rūpintojėlis" siekė turtinti skaitytojo asmenybę teigiamais dalykais, gražiais, bet 
nenusaldintais pavyzdžiais bei reiškiniais, įteigti pozityvų asmenybės modelį. Tačiau gy
venimo tikrovė ir jos negatyvieji reiškiniai, be abejo, badė akis ir kėlė siaubą bei nerimą. 
Tai alkoholizmas, moralinis palaidumas, negimusiųjų žudymas, visuotinis melas ir dauge
lis kitų dalykų. Apie tai irgi bandyta kalbėti. Vienas pirmųjų prabilęs apie negimusios 
gyvybės vertę, būtinybę ją išsaugoti, buvo gydytojas Donatas Stakišaitis. O Aleksandras 
Žarskus dorovės ir etikos problemų sprendimu laikė etninių kultūros vertybių aktualizavi
mą šių dienų visuomenei ir žmogui.

Savitai ir reikšmingai su asmenybės ugdymo problemomis susiję poleminio apologeti
nio pobūdžio straipsniai, kurių didžiąją dalį žurnalui yra parašęs kun. Jonas Lauriūnas, 
pasirašinėjęs įvairiais slapyvardžiais. Tai ir mokslinio pobūdžio straipsniai, komentuojantys
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šiuolaikinio mokslo, ypač fizikos laimėjimus religijos ir mokslo aspektu, griaunantys mar
ksistinę dogmą apie mokslo ir religijos nesuderinamumą, ir knygose ar periodinėje spau
doje skelbtų straipsnių recenzijos ir komentarai, atskleidžiantys jų melą apie religiją, 
Bažnyčią, Lietuvą.

Sunku įsivaizduoti periodinį leidinį be informacijos. Jos, atitinkančios leidinio speci
fiką, taip pat buvo stengiamasi pateikti, nors ją surinkti okupacijos sąlygomis nebuvo 
paprasta. Jos ir nėra daug. Juolab kad Bažnyčios gyvenimo panoramą atspindėjo „Kroni
ka", o tautos - „Aušra". „Rūpintojėlis" plėtė skaitytojų akiratį, o ne fiksavo atskirus 
faktus. Šia prasme labai svarbios būdavo Edvardo Šiugždos užsienio religinio gyvenimo 
apžvalgos, siekiančios prakirsti langą geležinėje uždangoje, parodyti nors truputj laisvos 
Bažnyčios gyvenimo. Kaip savotiška informacija būdavo ir prie straipsnių pateikiamos 
bibliografinės nuorodos, literatūros sąrašai - jie tarsi pasufleruodavo, ko reikėtų ieškoti, 
kas paslėpta bibliotekų spec. fonduose.

Daug vietos žurnale skirta poezijai - didelė dalis straipsnių kalbėjo labiau protui, o 
poezija kėlė, žadino jausmus, teikė savotišką paguodą ir atokvėpį. Ne tik pačiam žurna
lui, bet ir visai „Rūpintojėlio" kartai nepamainomas buvo Bernardo Brazdžionio žodis — 
karštas, emocingas, pakilus, rūstus, dramatiškas, tačiau visada viltingas. Be to, spaus
dinta Vinco Mykolaičio-Putino, Vlado Šlaito, Kazio Inčiūros, gana gausiai Vynmedžio 
Šakelės (Onos Galdikaitės) eilių. Literatūrinę žurnalo dalį sudaro ir Aldonos Puišytės 
poezija, Albinos Žiupsnytės pasakos [dėl vietos stokos šiame leidinyje nespausdintas skyrelis: 
PASAKA NEPASAKA], Prano Mikalausko (Antalkio) kūriniai. Tarp šių brandžių poetų kū
rybos gražiai įsiterpia jaunųjų eilėraščiai-„Rūpintojėlis" buvo bene vienintelė vieta, kur 
jie laisvai, be cenzūros galėjo būti spausdinami.

Savo kryptį „Rūpintojėlis" grindė dviem labai svarbiais atskaitos taškais - ateitinin
kijos ideologija, jos principais, kurių savotiški tęsėjai buvo Eucharistijos bičiuliai, vieniję 
ir palaikę ieškantį katalikų jaunimą, Ir šviesia, bet to meto sąlygomis nepasiekiama žvaigž
de-„Židinio" žurnalu, kurį laikė katalikybės, tautiškumo ir modernaus gyvenimo sinte
ze, sinteze, kuri turėtų būti kiekvienos asmenybės, stovinčios savo tautos ir kultūros dir
voje ir savo žvilgsnį panardinusios Kristuje, pasaulėžiūros pagrindas.

Toks „Rūpintojėlis" turėjo savo gyvavimo istoriją, savo biografiją, savo bendradar
bius ir, žinoma, redakciją. Jo periodiškumo ir tam tikra prasme turinio atžvilgiu išsiskiria 
du periodai.

1977-1980 m. -„Rūpintojėlio" gimimo, brendimo ir klestėjimo laikas, t. y. iki kra
tų, kai buvo siekta leidinį neatgaivinamai sutriuškinti. Kratos buvo padarytos 1980 m. 
spalio 14 d. „Rūpintojėlio" leidėjos Ados Urbonaitės ir žurnalo bendradarbės bei įvairių 
pogrindžio knygelių autorės Felicijos Kasputytės butuose. Visą atsakomybę už žurnalo 
leidimą prisiėmė Ada Urbonaitė, įrodinėdama tardytojams, kad leidusi viena. Taip liko 
apsaugoti kiti bendradarbiai ir autoriai. Laisva Ir nepriklausoma jos laikysena glumino 
tardytojus ir, matyt, dėl to nebuvo sudaryta byla, nors ji buvo sekama ir kontroliuojama 
visą sovietmečio laiką.

1981-1990 m. - žurnalas buvo leidžiamas vienos ses. Benvenutos-Ados Urbonaitės. 
Pasikeitusios sąlygos keitė ir turinį, ir periodiškumą. Pamažu atsirado nauji autoriai, 
bendradarbiai, piešti viršeliai, tiražai daromi dauginimo aparatais. „Rūpintojėlio" ben
dradarbių, platintojų, daugintojų tikslus skaičius, o tuo labiau pavardės nežinomos ir 
vargu ar bus kada žinomos, tačiau be jų žurnalas nebūtų galėjęs egzistuoti. Kad tiražas 
susidarydavo nemažas, galima spėti iš to, jog kur tik buvo daromos kratos, beveik visur 
buvo užtinkamas ir „Rūpintojėlis".
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1990 m., atsiradus legaliai katalikiškai spaudai, „Rūpintojėlis“ nustojo ėjęs.
„Rūpintojėlis" užbaigė savo gyvavimą, tačiau užmirštas nebuvo: jį prisimena skaity

tojai, bendradarbiai, vienaip ar kitaip su juo susiję žmonės. Jis prisimenamas kaip vienas 
iš viltingų žiburėlių, švietusių sovietmečio tamsoje, atliepusių jaunystės proveržius ir troš
kimus, vyresniųjų nerimą ir rūpestį dėl tautos Išlikimo, dėl tautos tikėjimo, kultūros Ir 
doros paveldo likimo, to paveldo, kuris buvo puoselėtas, saugotas caro priespaudos lai
kais, rūpestingai augintas tarpukario laisvės metais, kuris buvo sukauptas pozityvioje 
šviečiamojoje veikloje ir išbandytas pokario laisvės kovose, Sibiro ledynuose, krauju ir 
kančiomis užantspauduotas.

Šie netolimų laikų prisiminimai išsiliejo jubiliejiniuose minėjimuose, kurie vyko 1992 m. 
Vilniuje, Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, ir 1997-aislais Vilniuje, Šv. Jonų bažny
čioje, ir Kaune, Respublikinio pedagoginio muziejaus salėje. Visur mėginta sukviesti ben
dradarbius, tuos, kurie dar čia, žemėje, nes nemažai jų jau Amžinybėje, kaip ir pirmasis 
redaktorius Kazimieras Šapalas.

„Rūpintojėlis” pratęsia savo misiją ir šiuo leidiniu - visų numerių rinkiniu. Toks leidi
nys turi keleriopą prasmę: fiksuoja šį leidinį kaip medžiagą ateities katalikiškos ir tauti
nės kultūros tyrinėtojams, kurie panorėtų pasverti ir įvertinti jo reikšmę pasipriešinimo 
kovoje; publikuoja kai kuriuos iki šiol neskelbtus Bažnyčios vadovų Ir inteligentijos straips
nius, pasisakymus; surinkta medžiaga aktualizuoja savo publikacijas laisvės kontekste. 
Aktualizuoja, nes daugelis žurnalo nuostatų, pati jo kryptis Ir siekis budėti bei saugoti ir 
ginti religines, tautines ir humaniškas vertybes svarbu ir šiandien. Pasikeitė sąlygos, ta
čiau pavojai tie patys, tik reiškiasi jie rafinuočiau, vilkėdami puošniais, kultūros apda
rais, todėl sunkiau atpažįstami Ir identifikuojami, todėl labiau gundantys. Šia prasme 
„Rūpintojėlis” nėra praradęs aktualumo ir jo publikacijos ne vienam gal bus proga Ir 
pretekstas susimąstyti: kas aš esu, kur einu, kur ir su kuo eina mano tauta - su Kristumi 
pasitikti šviesios ateities, nešina savitu etninės kultūros kraičiu, ar su minia, kuriai užten
ka pramogų ir sąlygiškai patogaus gyvenimo, kuriame lepinasi kūnas ir skursta dvasia?..

„Rūpintojėlis" tiesė pagalbos ranką tiems, kuriems tarybinė tikrovė buvo per skurdi. 
Ką gi jis sako mums, jau turintiems išsvajotą, daugelio kančiomis ir krauju išpirktą lais
vę? Jis sako tą patį - budėkite! Nes problemos, apie kurias tada rašyta, neišnyko, tik įgijo 
kitą pavidalą. Iš tiesų - argi neaktualu šiandien dora, šeimos idealai? - Gal dar labiau 
negu tada. Ar neaktualus šiandien žmogaus santykis su materialinėmis vertybėmis? - Gal 
dar aktualesnis. Ar Išnyko pavojus religiniam, tautiniam, žmogaus identitetui, kai visais 
informacijos kanalais liejasi dvasinis nihilizmas, apgaulinga pseudolaisvės migla, kur 
ištirpsta elementarios atsakomybės samprata - atsakomybės už tikėjimą, tautą, šeimą, 
asmenį? Deja...

RŪPINTOJĖLIS yra mūsų vilties pagrindas, nes Jis - tikrasis Laimėtojas - tas, 
kuris myli ir atleidžia. Ir šimteriopai padaugina gėrį, kurį žmogus stengiasi su
kurti.

Prie Jo kojų tebus sudėti ir tie 26 „Rūpintojėlio" žurnalo numeriai, išleisti tylioje 
Žaliakalnio gatvėje, kukliame Ados Urbonaitės būste, už uždarų, kartais ir užtemdytų 
langų, kalenant rašomajai mašinėlei ir širdyje degant didelei meilei Dievui ir Tėvynei.

Alė Počiulpaitė 

„ Rūpintojėlio " bendradarbė, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė, 

„Jonų" bendruomenės narė
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„RŪPINTOJĖLIO" AUTORIŲ, BENDRADARBIŲ IR RĖMĖJŲ VARDYNAS

Adomaitis Juozas, kun., bendr., rėmėjas 11* 
Adomavičius Jonas, dr., aut. 26 
Aladavičienė Ona, bendr. 17 
Aladavičiūtė-Mažeikienė Eugenija, bendr., aut., 

rėmėja 4, 17 
Albrecht Barbara, aut. 24, 25, 26 
Aleksa Jonas, kun. MIC, bendr. 4 
Aliulis Vaclovas, kun. MIC, aut. 26 
Ambrazas Kazimieras, kun. SJ, aut. 26 (2) 
Ambraziejus Jonas (J. M-tis), aut. 2, 6, 8, 10 

(2), 11, 12, 14, 17 
Augustinas, Šv., aut. 1, 5, 15

Bačkis Audrys Juozas, arkivysk., apie jį 23
Bagdonavičius Vacys, aut. 26
Baltakis Antanas Paulius, vysk., aut. 25
Baltinis Andrius, aut. 4
Baltuška Petras, kun., bendr., rėmėjas
Bartulis Eugenijus, kun., aut. 26
Barzdaitis J., aut. 1
Beišytė Veronika MICP, bendr.
Belickienė Stasė, aut., bendr., rėmėja 10, 14,

17, 18
Bengšas Alfredas, kard., aut. 16, 22 
Bethovenas Liudvikas van, aut. 10 
Betronė Marija Konsolata, apie ją 16 
Bieliauskienė Jadvyga, aut. 26 
Borisevičius Vincentas, vysk., apie jį 4 
Boruta Jonas, kun. SJ, aut. 26 
Bosko Jonas, kun., Šv., apie jį 15 
Brazdžionis Bernardas, aut. 7, 10, 12, 21, 26 
Bubelytė Aleksandra (M.-A.), aut., vert. 19,

20, 24, 25, 26 
Bulika Bronius, kun., aut. 20, 21 
Buzas Povilas, bendr.

Čepinskis Vincas, apie jį 5 
Česnys Gintautas, aut. 26 
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas, aut. 26

Danyla Jonas, kun. SJ, aut. 19 
Dovidaitis Gvidonas, kun. MIC, bendr. 
Dovydaitis Pranas, prof., apie jį 15, 21 
Dulskis Romualdas, kun., aut. 22, 25, 26

Efimovienė Olga, bendr.
Elhingeris Leonas Artūras, vysk., aut. 16

Flemingas Ambr., aut. 3 
Fursaitė Zina, bendr.

Gaidamavičius Pranas, aut. 3 
Galdikaitė Ona, ses. Augustina OSF (Vynme

džio Šakelė), aut., bendr. 5, 9, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

Gandis Mahatma, aut. 4 
Garuckas Karolis, kun. SJ, aut. 3, 4, 6, 9, 

apie JĮ 13, 14 
Gavėnaitė Sherris Regina, aut. 3 
Giedraitis Mykolas, pal., apie jį 17 
Girnius Juozas, aut. 13 
Grauslys Alfonsas, aut. 9 
Gražys Juozas, bendr.
Gražulis Petras, bendr., rėmėjas 
Grigas Robertas, kun., bendr.
Gruodis Justinas, aut. 26
Gusak Margarita (Victoria), aut. 1, 2, 7, 16
Gustaitis Andrius, kun., aut. 13

Yla Stasys, kun., aut. 13, 17, 18, 19, 23, 26 
Inčiūra Kazys, aut. 14 
Indriūnas Juozas, kun., bendr.
Ivinskis Zenonas, aut. 19

Jalinskas Vincas, kun., aut. 26 
Janulis Anastazas SJ, bendr.
Jasiūnaitė Stasė, aut. 3 
Jasukaitytė Vidmantė, aut. 26 
Jevtušenka Jevgenijus, aut. 4 
Jonas Paulius 1, apie jį 6, 17, 23 
Jonas Paulius II, aut. 7, 11, 17, 18, 19, 

apie jį 23
Juciūnaitė Virginija, OSF (Virginija), aut., 

bendr., rėmėja 20, 22, 23, 24, 25 
Juodgudytė Aldona, bendr.
Juozaitis Modestas, aut. 26 
Jurašienė Aušra Marija, aut. 12 
Juzeliūnas Julius, aut. 26

Kalanta Romas, apie jį 25 
Kasputytė Felicija (K.), aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Kauneckas Jonas, kun., bendr., rėmėjas 
Kazlauskaitė Danutė, bendr.
Kazlienė Olga (Aistė, sesuo Aistė, O. Valienė), 

aut., bendr. 22, 24, 25

* Skaičius žymi „Rūpintojėlio“ numerį.
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Kenedis Džonas, aut. 5 
Keturkienė Ona, aut. 25 
Kiškis Stanislovas, kun., aut., bendr. 3, 4, 

10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25 
Klumbys Egidijus, aut. 26 
Kniūkšta Antanas, aut. 22 
Kondrotas Leonas, aut. 26 
Kriaučiūnas Petras, apie jj 16 
Krolis Gerardas, kun. SJ, aut. 7 
Krūminas Juozas, aut. 23 
Krupavičius Mykolas, kun., aut. 14, 20, 23 
Kubilienė Elena, aut. 26 
Kubilius Augustinas, bendr.
Kučinskaitė Antanė, aut., rėmėja 26 
Kudaba Česlovas, aut. 26 
Kudirka Vincas, apie jį 7 
Kunevičius Lionginas, kun. (Tylenis, L. Kovas, 

K. Aušrys), aut. 1,5, 7, 9 
Kuodytė Julija, ses. Ksavera CJE, bendr.
Kūris Pranas, aut. 26 
Kurpytė Gražina, aut. 25 
Kuzmickas Bronius, aut. 1 
Lacrima, aut. 3, 20

Lauriūnas Jonas, kun. SJ (Kėkštas, Jaunius, 
Laukys, Žiemys), aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10, 12, 15 
Lellot, aut. 3 
Leser Elizabetė, aut. 9 
Liesis Antanas, kun. MIC, aut. 26 
Lipniūnas Alfonsas, kun., aut. 6 
Lišauskaitė-Mikušauskienė Jūratė, bendr. 
Liuima Antanas, kun. SJ, aut. 3 
Liulevičius Vincentas, aut. 26

Maceina Antanas, aut. 2, 4, 18, 19, 25 
Mackevičius Antanas, kun., apie jj 5 
Maksvytis Jonas, kun., aut. 6 
Malinskis Mečislovas, kun., aut. 9, 12, 17 
Marcinkevičius A., prof., aut. 26 
Maritenas Žakas, aut. 7, 9, 11 
Markaitis Aleksandras, kun. SJ, aut., bendr.

9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 
Martišius Feliksas, kun., apie jj 8 
Masilionis Pranciškus, kun. SJ, aut. 17 
Matulaitis-Matulevičius Jurgis, arkivysk. MIC, 

pal., aut., apie jj 13, 19, 24 
Matulaitis Juozas, vysk., aut. 26 
Matulionis Teofilius, vysk., apie jį 3 
Matulionis Jonas Kastytis, kun. SJ, aut. 26 
Matusevičiūtė Aldona, aut. 19 
Mažeikaitė Kristina, aut. 25 
Meilius Kazys, kun., bendr.
Mėlinauskaitė Marytė (M.-A.), aut., vert. 18,

19, 20, 24, 25, 26

Michelevičius Vladas, vysk., aut. 26 
Mikalauskas-Antalkis Pranas, aut. 24 
Mykolaitis-Putinas Vincas, aut. 15 
Milašius Oskaras Vladislovas, aut. 13, 

apie jį 2, 3, 4 
Mindszenty, kard., aut. 5 
Mocevičiūtė Angelė, aut. 11, 12 
Montesori Marija, apie ją 25 
Montessori Mario, aut. 25 
Moras Tomas, Šv., apie jį 5 
Moriakas Fransua, aut. 4, 12, 17 
Mūdis Raimondas A., aut. 8

Narvilienė Auksė, aut. 26 
Nasevičius Vladas, aut. 22 
Noreika Jonas, aut. 6
Norkūnas Napoleonas (Vladas Šlaitas), aut.

2, 3, 9, 14, 17

Olšauskas Konstantinas, prel., apie jį 23 
Oniščik Marija, bendr.

Pajarskaitė Albina, aut. 26 
Paskalis Blezas, aut. 4 
Patackas Algirdas, aut. 23, 26 
Patackas Antanas (A. Digrys, Kalnėnas, 

Ūžuolas), aut. 5, 6, 9, 13, 16, 22 
Paulauskienė Aldona, prof., aut. 26 
Paulius VI, aut. 2, 6, 16, 19 
Paviniškis D., aut. 4
Pečkauskaitė Marija-Šatrijos Ragana, aut. 15, 

apie ją 1
Petkevičius Marijonas, kun. MIC (M. M. E), 

aut. 3, 7, 9, 13, 17 
Plumpa Petras, aut. 20 
Počiulpaitė Alė (R. Palaukytė, R. R, Saulius 

Giraitis), aut., red., bendr. 4, 10, 12, 14, 
15, 26

Povilonis Liudas, vysk. MIC, aut. 3, 5, 11 
Pranciškus Asyžietis, Šv., aut. 18, apie jį 18 
Preikšą Romualdas, aut. 26 
Preikšas Juozas, vysk., aut. 26 
Puišytė-Grigaliūnienė Elena Aldona 

(A.E. Aušraitė), aut. 23, 24 
Pūkelevičiūtė Birutė, aut. 5 
Pupalaigis Stanislovas, kun., apie jj 22

Račiūnas Pranas, kun. MIC (Pr.), aut., bendr. 3 
Radzevičius Gediminas, aut. 17 
Ramanauskaitė, sės. Liucija OSF, bendr. 
Reinys Mečislovas, vysk., apie jį 5, 24 
Rimantienė Ramutė, dr., aut. 26 
Rugevičius Kęstutis, kun., bendr.
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Scholastika, aut. 24 
Simutienė Irena, aut. 26 
Sirvydis V, prof., aut. 26 
Sladkevičius Vincentas, kard., aut., bendr. 23, 

25, 26
Solovjovas Vladimiras, aut. 10 
Stakauskas Juozas, kun., aut. 6 
Stakišaitis Donatas (D.S.), aut., bendr., 

rėmėjas 2, 3, 26 
Stanelytė Jadvyga Gema, aut. 8, 19 
Steponavičius Julijonas, vysk., apie jį 15, aut. 

26
Stoškus Krescencijus, aut. 26 
Stukaitė Donata, aut. 26 
Suenens Leonas Juozas, kard., aut. 21 
Svarinskas Alfonsas, kun., bendr.

Šalčius Juozas, kun. (Jz.), aut., bendr., rėmė
jas 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 24 

Šalkauskis Stasys, prof., aut. 15 
Šapalas Kazimieras (lgn., J. M-tas, 1. Pra

giedrulis, J. Mintautas), red., aut. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 

Šinlė Gertrūda, aut. 25 
Šiugžda Edvardas (Stirnius), aut., bendr. 10,

11, 13, 14 
Šiugždienė Livija, bendr.
Štein Edita, aut., apie ją 24, 25, 26

Tamkevičius Sigitas, arkivysk., aut., rėmėjas
7, 20, apie jį 23, 26 

Tamulevičius Pranciškus, kun., bendr., 
rėmėjas

Teresė Avilietė, Šv., aut. 10, 24 
Teresė iš Kalkutos, aut. 12, 14, 18 
Teresė Kūdikėlio Jėzaus, Šv., apie ją 12 
Trimakaitė Gražina, bendr. 3, 5,6, 11 
Tulevičienė Joana, aut. 26

Urbonaitė Ada, ses. Benvenuta OSF, leid., aut.
7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26

Urbšys Juozas, ministras, aut. 26 
Uždavinys Giedrius, prof., aut. 26 
Užemeckaitė Loreta (Loreta, Vanduolė), aut.

8, 10, 11, 12, 13

Vaicekauskas Juozas (Orinta), kun., aut. 9, 17 
Vaičiūnas Vytautas, kun., apie jį 26 
Vaičius Antanas, vysk., aut., bendr., rėmėjas

21, 26 
Vaišnora J., aut. 16 
Valiukėnas Stanislovas, kun., bendr. 
Valiukonis Donatas, kun., aut. 26 
Vanagaitė Laima sės. Lina, kotrynietė, vert. 19 
Vasiliauskas Kazimieras, kun., aut. 26 
Veblaitis Petras, kun., aut. 19, 20, 21 
Viksva, gyd., aut. 2 
Vinkus Antanas, ministras, aut. 26 
Vyšinskis Steponas, kard., aut. 10 
Vitkus Gintaras, aut. 26

Zaičik Robertas, aut. 18
Zdebskis Juozas (Dz.), kun., aut. 3, 20

Žarskus Aleksandras (A. Kazimieraitis), aut.
20, 22, 24, 26 

Žemaitelienė Pelagija, aut. 26 
Žemaitis Juozas, vysk., aut., bendr, 

rėmėjas 26 
Žygas Arvydas, prof., aut. 26 
Žiupsnytė Albina, aut., bendr. 23, 24 
Žiūraitė, ses. Simona, kazimierietė, bendr.
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ŠIOS KNYGOS RĖMĖJAI

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV, Bruklinas) 
Vysk. Paulius Antanas BALTAKIS, OFM (JAV)

Arkivysk. Audrys BAČKIS (Vilnius)
Arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ (Kaunas)

Vysk. Juozas MATULAITIS (Kaišiadorys)
Vysk. Rimantas NORVILA (Kaunas)
Vysk. Juozas PREIKŠAS (Panevėžys)
Yysk. Antanas VAIČIUS (Telšiai)
Yysk. Juozas ŽEMAITIS, MIC (Vilkaviškis)

Mons. Bronius ANTANAITIS (Panevėžys)
Kun. Virginijus BIRJOTAS (Kaunas)
Kun. Romualdas DULSKIS (Kaunas)
Kun. Kęstutis GRABAUSKAS (Kaunas)
Kun. Kazimieras GRAŽULIS (Jurbarkas)
Kun. Robertas GRIGAS (Kaunas)
Kun. Leonardas JAGMINAS, SJ (Kaunas)
Prel. Jonas JONYS (Kaišiadorys)
Mons. Jonas JUODELIS (Panevėžys)
Kun. Kęstutis RUGEVIČIUS (Kaunas)
Kun. Viktoras ŠAUKLYS, MIC (Girdžiai)
Mons. Lionginas VAIČIULIONIS (Kaunas)
Kun. Kęstutis TRIMAKAS (Kaunas)
Kun. Jonas ZUBRUS, SJ (Kaunas)

Kauno seserų BENEDIKTINIŲ kongregacija 
Lietuvos šv. KAZIMIERO seserų kongregacija 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos 

Vargdienių seserų kongregacija 
Šv. Mergelės ir kankinės Kotrynos seserų 

kongregacija 
Šventosios Šeimos seserų kongregacija 
Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų tarnaičių seserų 

kongregacija 
Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų 

kongregacija 
Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos 

seserų kongregacija 
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų 

tarnaičių kongregacija

Ses. Aldona DALGĖDAITĖ (Vilnius)
Ses. Irena JASIULYTĖ (Girdžiai)

Ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ (Kaunas)
Ses. Loreta PAULAVIČIŪTĖ (Vilnius)
Ses. Liucija RAMANAUSKAITĖ (Kaunas)
Ses. Bcnvcnuta URBONAITĖ (Kaunas)

Antanas BALIUKONIS (Alytus)
Janina BALIUKONYTĖ (Alytus)
Stasė BELECKIENĖ (Birštonas)
Lina BRAUKYLIENĖ (Marijampolė)
Zina FURSAITĖ (Kaunas)
Regina ir Stasė JUDZENTAVIČIŪTĖS (Kaunas) 
Aldona KAMANTIENĖ (JAV, Čikaga)
Felicijos KASPUTYTĖS buvę mokiniai 
Danutė KAZLAUSKAITĖ (Kaunas)
Olga KAZLIENĖ (Kaunas)
Stasė KELPŠAITĖ (Kaunas)
Joana KRIAUČIŪNIENĖ (Marijampolė) 
Eugenijus KUCINAS (JAV, Čikaga)
Česlovas KUNEVIČIUS (Vilnius)
Stanislovas KUNEVIČIUS (Alytus)
Regina KUNEVIČIŪTĖ (Kaunas)
Rasuolė KURKLINSKAITĖ (Kaunas)
Joana KURKLINSKIENĖ (Kaunas)
Dalia LABUKIENĖ (Alytus)
Rimantas LEIPUS (Kaunas)
Valerija LUKOŠIENĖ (Kaunas)
Laima Martinaitytė-MĖLINAVIČIENĖ (Kaunas) 
Eugenija MARTINAITIENĖ (Kaunas)
Paulius MAŽEIKA (Kaunas)
Eugenija MAŽEIKIENĖ (Kaunas)
Rita MIŠKINYTĖ (Kaunas)
Mečislovas PAULAUSKAS (Kaunas)
Janina PETRAVIČIŪTĖ (Alytus)
Diana PIKŠRIENĖ (Kaunas)
Antanas PREIKŠA (Kaunas)
Teresė RYDZIKIENĖ (Vilnius)
Stasė STAKIŠAITIENĖ (Marijampolė)
Jadvyga SUBAČIŪTĖ (Kaunas)
Edvardas ŠIUGŽDA (Kaunas)
Salomėja TOKERIENĖ (Kaunas)
Gražina TRIMAKAITĖ (Marijampolė)
Ramutė TRIMAKIENĖ (Kaunas)
Rita VENCLOVIENĖ (JAV, Čikaga)
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