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Kas tai ?

 Istorija

Ordino struktūra

 Jėzuitai Lietuvoje

Žymūs Lietuvos jėzuitai

Veikiančios švietimo įstaigos



 Romos katalikų vienuolių ordinas, 
įkurtas 1540 m. 

 Ordino įkūrėjas – baskas Ignacas Lojola 
1491 – 1556. 

 Ordinas tiesiogiai pavaldus popiežiui.

 Tarptautinė katalikiška kunigų ir brolių 
bendruomenė, bendradarbiaujanti su 
pasauliečiais. 

 Jėzuitai visame pasaulyje kuruoja 
dešimtis aukštųjų ir šimtus vidurinių 
mokyklų. Bent 50 kalbų leidžia 
periodinius leidinius ir knygas.



 1540 m. rugsėjo 27 d. popiežius Paulius III oficialiu 
raštu – bule Regimini militantis Ecclesiae – patvirtino 
Jėzaus Draugiją. Šis vienuolių ordinas buvo įsteigtas 
Paryžiuje.

 Ordinas pasižymėjo aktyvia apaštaline veikla: didelį 
dėmesį skyrė švietimui, kūrė kolegijas ir universitetus, 
išvystė plačią misijų veiklą. 1773 m. popiežius ordiną 
uždarė, bet 1814 m. ordinas vėl buvo atkurtas.



 Jėzaus Draugija veikia 120-yje pasaulio šalių, yra 
susiskirstę į 90 provincijų.

 Lietuvos-Latvijos jėzuitų provincija priklauso Vidurio 
Europos asistencijai, į kurią įeina ir Austrijos, 
Šveicarijos, Vengrijos, Nyderlandų ir Vokietijos 
provincijos.

 Jėzuitams vadovauja visam amžiui renkamas 
Generolas „generalinis vyresnysis“, kuris su 
pagalbininkais reziduoja Romoje. Jis skiria savo 
pagalbininkus provincijolus, jų patarėjus ir kai kuriuos 
namų vyresniuosius.



 Į Lietuvą jėzuitus 1569 m. pasikvietė Vilniaus vyskupas 
V. Protasevičius. 1608 m. sudaryta jėzuitų 
bendruomenės Lietuvos provincija. Pradžioje jėzuitai 
veikė Vilniuje, paskui įsikūrė ir kituose miestuose. Jie 
steigė kolegijas, perėmė Vilniaus ir Varnių kunigų 
seminarijas, leido knygas lietuvių kalba. 1579 m. 
jėzuitai įsteigė Vilniaus akademiją – universitetą. 1820 
m. caro valdžios, jėzuitai iš Lietuvos buvo išvaryti. Po 
Pirmojo pasaulinio karo jie vėl čia įsikūrė. Sovietmečiu 
jėzuitai gyvavo pogrindyje. 1990 m. oficiali jėzuitų 
veikla buvo atgaivinta.



 Andriejus Bobola lenkų kilmės Lietuvos                
provincijos jėzuitas, 1938 m. paskelbtas 
šventuoju.

 Konstantinas Sirvydas 1580–1631 m.  , 
veikalo „Trijų kalbų žodynas“autorius.

 Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus
1595–1640 m.



 Šv. Ignaco Lojolos kolegija.

 Vilniaus jėzuitų gimnazija,

 Kauno jėzuitų gimnazija



http://www.jesuit.lt/pradzia

http://lt.wikipedia.org/wiki/Jėzuitai

http://www.lietuviais.lt/dienorastis.
php/?data=20110226

http://www.jesuit.lt/pradzia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jėzuitai
http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20110226



