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AudronėV.Škiudaitė

Ma ri jo nų vie nuo li ja įkur ta 
Len ki jo je 1673 m. Jos įkū rė jas – 
kun. Sta nis lo vas Pap czyns kis. Lie-
tu vo je pir ma sis vie nuo ly nas at si ra-
do Ma ri jam po lė je 1750 m. Ku ni gai 
vie nuo liai dė vė jo bal tus abi tus. Vė-
liau at si ra do dau giau vie nuo ly nų. 
Pagrin dinis jų už da vi nys bu vo mo-
ky mas bei auk lė ji mas ir pa sto ra ci ja. 
Po 1863 m. su ki li mo ru sų val džia 
už da rė vi sus ma ri jo nų vie nuo ly nus, 
iš sky rus ma ri jam po liš kį, į ku rį lie pė 
su trauk ti vi sus vie nuo lius ir lai ky ti, 
kol jie iš mirs. Bu vo už draus ta pri-
im ti nau jus na rius. 

1908 m. bu vo pa li kęs tik vie-
nas bal ta sis vie nuo lis Vin cen tas 
Sen kus; vie nuo ly nas for ma liai bu vo 
už da ry tas 1904 m. Nuo vi siš ko žlu-
gi mo vie nuo li ją iš gel bė jo Pet ra pi lio 

Dva si nės aka de mi jos vi ce rek to rius kun. Jur gis Ma tu lai tis. Su si ta ręs su kun. Sen-
kum ir ga vęs popie žiaus šv. Pi jaus X pri ta ri mą jis 1909 m. slap tai at nau ji no Ma-
ri jo nų vienuo lijos vei ki mą ir įstei gė nau jo ky ną, ku rį, veng da mas ru sų įsi ki ši mo, 
1911 m. per kė lė į Švei ca ri ją. Jis pa ruo šė nau jus vie nuo li jos įsta tus. Ne tru kus į 
atnau jintą vie nuo li ją įsto jo kun. Pran ciš kus Bū čys, kun. Jo nas To to rai tis ir ki ti. 

Į Šiau rės Ame ri ką Ma ri jo nai vie nuo liai at vy ko mi sio nie riau ti po Pir mo jo 
pa sau li nio ka ro, pa ty rę, kad čia lie tu vių pa ra pi jo se trūks ta ku ni gų. Tė vas kun. 
Jur gis Ma tu lai tis su dviem ma ri jo nais vie nuo liais – kun. Fe lik su Ku dir ka ir Ju-
lijonu Ka za ku pir miau sia at vy ko į Chi ca gą ir prie Šv. My ko lo baž ny čios šiau ri-
nė je mies to da ly je įstei gė Re li gi nius na mus, po to per si kė lė į Auš ros Var tų pa-
ra pi ją va ka ri nė je da ly je. Taip 1913 m. Ame ri ko je pra si dė jo ma ri jo nų Ame ri kos 
vi ka ria tas. 

Marijonų vienuolijos įkūrėjas, šiandien Palaimin-
tasisJurgisMatulaitis
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

MarijonųvienuolijosįkūrėjopalaimintojoJurgioMatulaičiotėviškėsvietoje,Lūginėskaime,netoliMa-
rijampolės,antŠešupėskranto,pastatytakoplyčia
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MarijampolėsŠv.ArkangeloMykolobažnyčiosJėzausŠirdieskoplyčia,kur1934m.išKaunokatedros
perkeltiPalaimintojoJurgioMatulaičiopalaikai

PalaimintojoJurgioMatulaičiokapasMarijampolėsŠv.ArkangeloMykolobažnyčioje, JėzausŠirdies
koplyčioje,kurpalaikai1934m.buvoperkeltiišKaunokatedroskriptos.AlgirdoGirininkonuotraukos
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1919 m. Ame ri ko je įsi stei gu si Ma ri jo nų vie nuo li ja, gel bė da ma Ku ni gų 
vie ny bės idė ją leis ti ka ta li kiš ką laik raš tį, pe rė mė „Drau gą“, suor ga ni za vu si Lie-
tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ją. 

1930 m. bu vo įsteig ta Ame ri kos Šv. Ka zi mie ro pro vin ci ja. Ma ri jo nai dir-
bo pa ra pi jo se, mo kyk lo se (Da rie n, Pla no, Yorkvil ly , IL; Šv. Pet ro ir Po vi lo pa ra-
pi jo je Ke nos ha, WI), mi si jo se, Ma ria na po ly je (Thomp so n, CT) ve dė aka de mi ją, 
tu rė jo se mi na ri ją ir no vi cia tą.

Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro Ma ri jo nų vie nuo li ją pa pil dė vie nuo liai ir ku-
ni gai ma ri jo nai, pa si trau kę iš Lie tu vos ar ba ka ro už klup ti Eu ro po je. Vie nas iš 
svar bių po ka ri nio vie nuo li jos veik los tiks lų iki pat 2009-ųjų me tų bu vo „Drau-
go“ dien raš čio lei di mas. 

Kai 1919 m. ma ri jo nai pe rė mė laik raš tį, jis jau bu vo at kel tas į Chi ca gą 
ir ėjo dien raš čiu. Pe rė mus lei dy bą re dak ci ja, ad mi nist ra ci ja ir spaus tu vė bu vo 
įkur din ta nu pirk ta me 4 aukš tų pa sta te Oakley ir 23 Pl. gat vių kam pe, kur įsi-
kū rė ir vie nuo liai (čia laik raš tis iš si lai kė 37-erius me tus). „Drau go“ 90-me čio 
lei di ny je kun. V. Rim še lis, MIC, bu vęs „Drau go“ vyr. re dak to rius, ra šė, kad 

Kun.DonaldPetraitis,MIC,suMarijonųvienuolijosbendradarbiais.1977-05-22
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„Drau go“ spaus tu vė je kas dien vi są lai ką dir bo pen ki ma ri jo nai bro liai, ne skai-
čiuo da mi dar bo va lan dų. Ta me dar be 15 bro liu kų sa vo gy vy bes pa au ko jo Die-
vui. Jie dir bo ne už pi ni gą taip, kaip ir vie nuo liai ku ni gai“. Tai svar bu pa mi nė-
ti, nes „Drau gas“ fi nan siš kai kles tė jo bū tent ta da, kai re dak to riai ir spaus tu vės 
dar buo to jai bu vo vie nuo liai, ku rie ne ga li gau ti jo kio at ly gi ni mo. Tai bu vo vie na 
laik raš čio il ga am žiš ku mo prie žas čių – laik raš čio lei di mas ma žiau kai na vo, o 
vie nuo lių al truiz mas pa sau lie čiams da rė įspū dį ir kė lė pa si ti kė ji mą. Bet lai kai 
pa si kei tė – bro liu kų „Drau ge“ jau ne bė ra ke le tas de šimt me čių – se nie ji mi rė ar 
pa si li go jo, o jau nų ne at si ra do.

1957 m. pa sta ty tos spe cia lios pa tal pos Chi ca go je, 4545 W. 63th Stre et, 
ku rio se “Drau go” dien raš tis bu vo lei džia mas iki šių die nų. Sklin da kal bos, kad  
si tu a ci ja kei čia si. Kas lau kia “Drau go”? – klau sia me Drau go fon do di rek to rių 
ta ry bos pir mi nin kės Ma ri jos Re mie nės:

– Ame ri ko je bu vo įsteig tos dvi tė vų Ma ri jo nų pro vin ci jos: lie tu vių Šv. 
Ka zi mie ro pro vin ci ja ir len kų Šv. Sta nis la vo pro vin ci ja. Su ma žė jus pa šau ki mų 
į ku ni gus 2008 m. bu vo pa nai kin tos abi pro vin ci jos ir įsteig ta vie na pro vin ci ja, 
pa va din ta “BLES SED VIR GIN MA RY BVM, MOT HER OF MER CY PRO VIN-
CE”. Pro vin ci jo lu bu vo iš rink tas por tu ga lų kil mės ame ri kie tis ma ri jo nas ku ni gas 
Dan Camb ra (bu vęs Šv. Ka zi mie ro pro vin ci jos na rys). 2008 m. gruo džio 30 d. į 
“Drau go” di rek to rių ta ry bos po sė dį at vy ko pro vin ci jo las kun. Dan Camb ra su 6 
ma ri jo nais ku ni gais, ku rie jau lie tu viš kai ne kal ba. Pro vin ci jo las pri mi nė ba lan-
džio mėn. ra šy tą laiš ką di rek to rių ta ry bai, ku ria me bu vo pa žy mė ta, kad “Drau-
go” pa sta tas yra par duo da mas. Pra šo ma kai na – 3,5 mi li jo nų do le rių (“Drau gui” 
kai na yra su nuo lai da). Tė vai ma ri jo nai yra pri vers ti par duo ti vi są nuo sa vy bę, 
taip pat ir vie nuo ly ną, nes jiems ten ka su mo kė ti drau di mą, iš lai ky ti se nus li go-
nius ku ni gus, 23 nau jus se mi na ris tus ir pro vin ci ją Pie tų Ame ri ko je. Pro vin ci-
jo las aiš kiai pa sa kė, kad 2009 m. va sa rio mėn. pa bai go je jis iš jungs van de nį, 
elek trą ir už ra kins du ris. Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos di rek to riai svars to 
dien raš čio pe ri odiš ku mo klau si mą – ma žė ja pre nu me ra to rių, o jau nes nie ji lie tu-
viai, čia gi mę ar nau jai at vy kę iš Lie tu vos, laik raš čio ne pre nu me ruo ja. Ke ti na ma 
leis ti tik 3 lai das per sa vai tę. Pir miau sia ten ka su si ras ti nau ją vie tą re dak ci jai 
ir ad mi nist ra ci jai. Ne svar bu, ku rio je pa sto gė je “Drau gas” įsi kurs, jo lei di mas 
ne bus su stab dy tas. “Drau gas” eis ir to liau, tik gal ne dien raš čiu. Drau go fon das 
yra vie nin te lis “Drau go” rė mė jas, ir tik Drau go fon do dė ka dien raš tis su lau kė 
šimt me čio. Per 17 me tų Drau go fon das “Drau go” lei dy bą yra pa rė męs dau giau 
kaip vie nu mi li jo nu do le rių, – sa ko M. Re mie nė.


