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GYVIEJI ARCHYVAI
2022-ieji – „Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronikos“ metai

„Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronika“ –
sovietiniø nusikaltimø metraðtis
Varënos vieðojoje bibliotekoje (I aukðte) veikia spaudiniø paroda, skirta „Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronikos“
metams
Lietuvos Respublikos Seimas, atsiþvelgdamas á tai,
kad 2022 metais „Lietuvos
Katalikø Baþnyèios Kronika“ minës leidybos 50-metá, nutarë paskelbti 2022
metus „Lietuvos Katalikø
Baþnyèios Kronikos“ metais.
Parodoje – Èikagoje iðleisti visi „Kronikos“ sàsiuviniai (10 tomø), knyga
“Laisvë ir tikëjimas: krikðèioniðki trileriai sovietmeèiu” (2013) ir kt.
„Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronika “(toliau
„Kronika“) – Lietuvos pogrindþio leidinys, ëjæs 19721989 metais. Iðëjo 81 nume-

ris. Leidiniui pavadinimà
parinko ir Baþnyèios aprobatà suteikë vyskupas (vëliau kardinolas) Vincentas
Sladkevièius. „Kronikoje“
registruoti ir skelbti Baþnyèios veiklos varþymo, tikinèiøjø persekiojimo ir þmogaus teisiø paþeidinëjimo
faktai, juos liudijantys dokumentai. Pirmasis „Kronikos“ numeris pasirodë 1972
m. kovo 19 d. Leidinio vyriausiasis redaktorius ir jo
leidimo pagrindinis koordinatorius buvo kunigas Sigitas Tamkevièius. „Kronikos“ pasirodymas ir tikslas
leidëjø nusakytas taip: „Þinant, kad Lietuvos kunigai,

tikintieji neturi jokiø sàlygø
ir galimybiø informuoti pasaulá apie tikràjà Baþnyèios
padëtá, jau per kiek metø susidarë labai apverktina padëtis... Tokiu sunkiu metu
Lietuvos katalikam beliko
pasitikëti Dievo Apvaizda ir
ieðkoti keliø, kuriais Vatikanui ir pasauliui patektø teisinga informacija, kad Lietuvos Katalikø Baþnyèiai
praþûtingiausia ne persekiojimas, o paèiø rankomis
verþiama kilpa“.1
„Kronika“ griovë sovietø
propagandos kuriamà mità
apie komunistinës sistemos
humaniðkumà bei tariamà
Baþnyèios laisvæ Sovietø Sà-

1

Tikroji Lietuvos Katalikø baþnyèios padëtis // Lietuvos Katalikø Baþnyèios kronika, 1972, Nr 4
Taraskevièius, Adomas Varënos kraðtas „Lietuvos katalikø baþnyèios kronikos“ akiratyje // Merkio
kraðtas, 2011, lapkr. 22, 25, 29 ir gruod. 2
3
Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronika, prieiga per internetà: http://lkbkronika.lt
2

jungoje. Pavergtoje Lietuvoje „Kronika“ dràsino tikinèiuosius, drausmino linkusius kolaboruoti, skatino iðtvermei Baþnyèios vadovybæ.
„Kronikos“ turinys yra nuoseklus, konkretus – su datomis, vietomis, pavardëmis.
„Kronikoje“ galime rasti
ir Varënos kraðto tikinèiøjø
teisiø suvarþymo atspindá.
Iðsamiai apie tai raðë Adomas Taraskevièius straipsnyje „Varënos kraðtas Lietuvos katalikø baþnyèios kronikos akiratyje“.2
Á uþsiená patekusiø numeriø raðiniai buvo skaitomi
per „Amerikos balso“,
„Laisvës“, Vatikano radijo
stotis. Leidinys buvo perspausdintas JAV. „Lietuviø
religinë ðalpa“ (vadovas
kun. K. Pugelevièius) leido

atskirus numerius, o
„Lietuvos Kronikos
Sàjunga“ (vadovas
kun. J. Kuzminskas)
iðleido 10 tomø (visus numerius). JAV
lietuviø pastangomis
iðleisti tomai (10)
eksponuojami parodoje.
1989 m. Lietuvoje
atsiradus laisvai Sàjûdþio spaudai, „Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronikos“
leidimas leidëjø
sprendimu buvo nutrauktas. Paskutinis
numeris pasirodë
1989 m. kovo 19 d.
„Kronika“ suskaitmeninta, ádëta á
„Kronikos“ svetainæ. 3

Sovietmeèio laisvës kovotojas –
kunigas Algimantas Keina (1937 –2013)
Varënos vieðojoje bibliotekoje ( I aukðte) veikia spaudiniø paroda, skirta kunigo Algimanto Keinos 85-osioms gimimo metinëms paminëti. Parodoje – straipsniø ið periodinës spaudos kopijos apie kun. A. Keinos gyvenimà ir veiklà
Ðiais metais kunigui Algimantui Keinai, aktyviam antisovietinio pasiprieðinimo judëjimo organizatoriui ir dalyviui,
blaivybës puoselëtojui, bûtø suëjæ 85-eri
metai. Laikas bëga
greitai – jau devyneri metai, kai kunigas
Amþinybëje.
Kunigas A. Keina
gimë 1937 metø vasario 21 dienà Moliakalnio kaime (Daugëliðkio valsèiuje, Ignalinos rajone). 1955
m. A. Keina baigë Ignalinos vidurinæ mokyklà. 1962 metais jis
baigë Kauno kunigø
seminarijà, áðventintas kunigu ir paskirtas vikaru á Naujàjà
Vilnià. Dirbo ávairiose Lietuvos parapijose.
1967–1991 m. A.
Keina tarnavo Valkininkø (Varënos r.)
Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo pa1

rapijos klebonu. Èia jis ne
tik nuoðirdþiai bendravo su
vietos þmonëmis, gydë jø
dvasines þaizdas, bet ir sunkiomis sovietinës okupacijos sàlygomis sugebëjo suremontuoti bei restauruoti
Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo baþnyèià, rengë
vaikus Pirmajai Komunijai,
rûpinosi jø katekizacija.
„Netrukus mano tarnystës
keliai nusidriekë á Valkininkus. Daug ðviesiø ir graþiø
akimirkø per 23 tarnystës
metus prabëgo ðiame nuostabiame Dzûkijos kampelyje. Èia sutikau daugybæ
uoliø, giliai tikinèiø parapijieèiø. Drauge su jais pavyko ið esmës suremontuoti
akmeninës baþnyèios vidø.
Gerokai apleistos grindys ir
sienos per keliolika metø
buvo apklotos naujomis lentomis, sutvarkytas stogas,
ávesta elektros instaliacija.
Ypaè dþiaugiausi, kad kartu pasisekë restauruoti ir
medines ðventøjø statulas“,
- kalbëjo viename savo interviu kunigas A. Keina
(XXI amþius, 2012, geg. 4,

p. 3).
Tarnaudamas Valkininkuose A. Keina dalyvavo Tikinèiøjø teisëms ginti katalikø komiteto veikloje
(1980–1983 m.). Kai kun.
Sigitas Tamkevièius pradëjo leisti „Lietuvos Katalikø
Baþnyèios kronikà“, Algimantas Keina tapo vienu ið
„Kronikos“ autoriø, þiniø
pateikëju ir platintoju. Jau
pirmajame „LKB kronikos“
numeryje plaèiai apraðomas
Valkininkø klebono A. Keinos persekiojimas. 1970 m.
jam buvo skirta 50 rubliø
bauda „uþ Ástatymø apie religinius kultus paþeidimà“.
Kituose LKB kronikos numeriuose skelbiamos Valkininkø apylinkiø naujienos,
kurios daugiausia susijusios
su kunigu A. Keina ir jo
veikla. Raðoma, kad kunigas savo veikla trukdo mokiniø ateistiná auklëjimà,
leidþia nepilnameèiams patarnauti ðv. Miðiose ir kt.
„Valkininkuose buvau labiausiai persekiojamas. Nebuvo tos savaitës, kad manæs nekviestø á saugumà, á
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rajonà ar pas religijos reikalø ágaliotiná. Ne syká bandë
verbuoti, þadëjo gerà parapijà ir netgi parûpinti aukðtesnes pareigas. Sulaukdavau gàsdinimø, kad ákiðià á
kalëjimà. Tardymo protokolo niekada nepasiraðydavau.
Parapijieèiai stodavo ginti
mane kaip klebonà. Syká jø
grupë ásiverþë mane tardant.
Iðëjo á prieká kailiniuotas vyras ir iðrëþë: „Tai kà, gráþo
Stalino laikai?“ Netrukus
buvau laisvas. Mano namuose darydavo kratas. Taèiau
tai manæs neiðgàsdino. Ásitraukiau á Tikinèiøjø teisëms
ginti komiteto veiklà, prisidëjau platinant „Lietuvos
Katalikø Baþnyèios kronikà“. 1
Kunigo A. Keinos veikla
ir jo persekiojimas Valkininkuose apibûdintas Adomo
Taraskevièiaus publikacijoje „Varënos kraðtas Lietuvos katalikø baþnyèios kronikos“ akiratyje. 2
Betarnaudamas Valkininkuose A. Keina sulaukë Atgimimo. Drauge su savo
bendraminèiais aktyviai ásijungë á Sàjûdþio veiklà. Dalyvavo 1988 m. rugpjûèio 25
d. Sàjûdþio mitinge Varënoje. Nuo Atgimimo pradþios

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

tapo svarbiu Lietuvos Baþnyèios gyvenimo metraðtininku, sukaupë turtingà filmuotos medþiagos archyvà. 2008
m. rugpjûèio 25 d. kun. A.
Keina buvo atvykæs á Varënà ir dalyvavo Varënos Sàjûdþio 20-meèio paminëjime.
1991–1994 m. A. Keina buvo Vilniaus Nekaltojo Prasidëjimo parapijos klebonas.
Lemtingomis Lietuvai 1991
m. sausio 11–13 dienomis jis
budëjo Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybëje.
Vëliau kunigavo Kaune,
Anykðèiø ir Panevëþio rajonø baþnyèiose. 2008–2013
m., iki gyvenimo pabaigos,
A. Keina rezidavo Vilniaus
Ðv. Onos bei Ðv. apaðtalø
Petro ir Povilo parapijose.
Kun. A. Keina apdovanotas Lietuvos nepriklausomybës medaliu (2000 m.),
Vyèio Kryþiaus ordino Riterio kryþiumi (po mirties,
2014 m.).
Mirë 2013 m. sausio 16 d.
Vilniuje. Palaidotas Naujojo
Daugëliðkio (Ignalinos r.)
baþnyèios ðventoriuje.
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