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KNYGŲ ANOTACIJOS 
 

  

NORIU NUOŠIRDŢIAI PADĖKOTI UAB MediaIncognito direktoriui Pauliui Virbickui, mielai OBUOLIO 

leidyklos projektų vadovei Ramintai Nagelytei – patikėjusiems "Tėvo Stanislovo saulės" ateitimi ir visam 

kolektyvui uţ pagalbą, išleidţiant šią knygą, ją ne kartą perleidţiant. Labai esu dėkinga likimui, kad Lietuvos 

kapucinai atgaivino prieškario ir pokario metų leidybos tradicijas. Planuojamos ir kitos knygos. 

 

 
"TĖVO ROKO PASLAPTIS“ (2017, PRINTĖJA) 

Autoriai Valentina Šereikienė, Vincentas Tamošauskas OFM Cap 

  
Knygų Serija  LIETUVOS KAPUCINAI  atgaivino  tėvų kapucinų prieškario ir pokario metų  

leidybos tradicijas. Ši knygelė – pirmoji iš šios serijos. 

2017 metais  paţymėsime 115– ąsias  kapucino Tėvo Roko Macelio gimimo metines (gimė 

1902-02-25).Šia knyga pristatomas visuomenės uţmirštas, tarsi „prikeltas“ naujam gyvenimui Tėvo 

Stanislovo Mokytojas Tėvas Rokas. Jų gyvenimo keliai   tampriai susiję: Plungėje, Kaune, Dotnuvoje.   

Tėvas Rokas   prieškario metu, be jokio ţurnalistinio išsilavinimo, be vadybos studijų 

sugebėjo kapucinų leidţiamą ţurnalą „Lurdas“ padaryti populiariausiu, labiausiai skaitomu, didţiausiu ir 

pigiausiu leidiniu, skirtu paprastiems tikintiesiems, nors ir tuometiniai inteligentai ten rasdavo peno. Tėvas 

Rokas sutelkė ligonius, kenčiančiuosius į ligonių kongresus, į ligonių apaštalavimo draugiją, kuri atnešė 

šiems ţmonėms pastiprinimo, palaikymo. Plungė istoriniu poţiūriu yra garsi kapucinų organizuotais Ligonių 

kongresais Į 1936–1939 metais Plungės Lurde vykusius Ligonių kongresus suplaukdavo minia. Senesni 

ţmonės pasakoja, kad ne vienas Ligonių kongreso metu pasveikdavęs.Tačiau šį nuostabų darbą pertraukė dvi 

okupacijos. Šiam kapucinui teko didelį išbandymai. Sovietinis saugumas persekiojo, baugino, tardė, neleido 

dirbti. Nuolankiai išnešė savo kryţių: vienatvės, nesupratimo, atstūmimo, persekiojimo, paţeminimo.  

  Didţioji paslaptis, leidusi Tėvui Rokui tiek daug nuveikti  –   tai besąlygiškas pasitikėjimas 

Dievu ir s moralinių vertybių neišsiţadėjimas.  Jis primindavo: visa, kas brangiausia, būna tik vieną kartą 

gyvenime.  Mes turime tik vieną Širdį, vieną Motiną, vieną Tėvynę, vieną Tiesą, vieną Meilę, vieną 

Gyvenimą. Ši knyga, kurioje apie Tėvą Roką  pasakoja kun. Vytautas Gedvainis (Tauragės dekanas), kun. 
Vidas Bernardas Sajeta, kun.Vincentas Tamošauskas OFM Cap; kiti vienuoliai ir pasauliečiai.  

Ši knyga stiprina visus ligonius, padeda  ištverti, nepalūţti, nebijoti sunkumų ir ligos!  

 

Ši nauja knyga  (2017, PRINTĖJA) pristatyta Vilniaus knygų mugėje vasario 23 - 26 d. d. 
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 "GERONTOLOGIJOS PAMOKOS PAGAL TĖVĄ STANISLOVĄ“                     
(2017, PRINTĖJA) 

Autorė Valentina Šereikienė  
 

Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį buvo išrinkti 100 iškiliausių ir labiausiai Lietuvai nusipelniusių 
visų laikų asmenybių.   Jų tarpe – ţymiausias Lietuvos kapucinas  Tėvas Stanislovas.   

Kapucinai pasiţymėjo/pasiţymi gebėjimu “auginti sielas”  dvasinio tobulėjimo linkme.  Iš čia ir 

knygos “Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą” pavadinimas.  “Gerontologijos pamokos pagal 

Tėvą Stanislovą”  - tai knyga apie gyvenimą, tikėjimą, istoriją,  sveikatą;  amţiaus pokyčius.  Sveikata 
apibrėţiama kaip harmonija tarp kūno, sielos ir dvasios:  tai kertinis Tėvo Stanislovo sielovados akmuo.   

Pirmoje ir antroje knygos dalyse gerontologijos klausimus įvairiais aspektais nagrinėja  prof. 

habil.dr.  Aleksandras Kriščiūnas, kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap,  Kauno hospiso vadovė Ţanna 

Jankovskaja, ţymus psichoterapeutas gyd. Aleksandras Alekseičikas. Legendinis  prieškario kapucinas  

Kazimieras Kudirka apibūdina, kas yra ţmogus gyvenimo tikslas ir ką reiškia gyventi “Dievui ant garbės”.  

Trečioje knygos dalyje - kun. kanauninko Valerijaus Rudzinsko pamokslai apie senatvę ir gyvenimą. Pilnų 

namų bendruomenės steigėjas  tvirtina, kad  ligos ir senatvė – tai Dievo dovana.    

Ketvirtoje   knygos dalyje  - įţvalgos, remiantis Tėvo Stanislovo gerontologija.  O ar ţinote, kaip  

šiandien atrodo Tėvo Stanislovo gimtasis namas Radviliškyje?  O ką ţinome apie Jėzaus Kristaus vaikystę ir 

gimtuosius namus? Kuo svarbios šeimos tradicijos ir tėvų palaiminimas? Kodėl šiandien prisimename 

populiarią jaunimo knygą bei filmą “Bado ţaidynės”? Kodėl  Tėvas Stanislovas parapijiečiams liepdavo 

auginti  diemedį?? Ar gali būti akmeninė širdis?  Kaip pasiekti ramybės? Ką ţinome apie biblijinius sodus?  

Kodėl reikėtų  auginti kambarines gėles? Yra pasakojimai apie senjorus - kilnius ţmones, kurie kuria 

dvasingą aplinką ir savo gyvenimu liudija graţiausias vertybes: tremtinį Kazimierą Putną, muzikinių- 

literatūrinių kompozicijų kūrėją Violetą Bakutienę, Raudonojo kryţiaus savanorę Birutę Zeigienę, dainininkę 

Valeriją Visockienę. Tėvas Stanislovas sakė : “Pirmasis pamokslas?... Tai buvo pats pirmasis pamokslas 

Evangelijoje, kuomet Jėzus sustabdė verkiančią motiną, lydinčią savo vaiką, pasakė jai “Neverk!”  

Kiekvieno iš mūsų uţduotis – sustabdyti susisielojusi ţmogų ir pasakyti: “Neverk!”   

„TĖVO STANISLOVO SAULĖ“                                                                                            

(1 leidimas,2016; 2 papild.. leidimas,2017, OBUOLYS)                                                                          

Autorė Valentina Šereikienė  

       Koks iš tikrųjų buvo fenomenu vadintas Tėvas Stanislovas? Apie Tėvą Stanislovą OFM Cap. (Algirdą 

Mykolą Dobrovolskį) sklando daug pasakojimų ir legendų. Tai asmenybė, kuri visada buvo vertinama 

nevienareikšmiškai. Pas garsųjį kunigą – kapucinų vienuolį – ieškodami pagalbos ar sielos ramybės keliavo 

tiek į bėdą patekę ţmonės, tiek menininkai, seimo nariai ar net prezidentai. Kiekvienam kunigas turėjo gerą 

ţodį, nuraminimą ar pamokymą. Kartais tokie susitikimai net keisdavo gyvenimus. 

        Devyniolika metų pas Tėvą Stanislovą Dotnuvoje ir Paberţėje besilankiusi ir dirbusi Valentina 

Šereikienė surinko šio nepaprasto kunigo artimos aplinkos ţmonių prisiminimus, iš kurių po maţą gabalėlį 

dėliojamas Tėvo Stanislovo portretas: kalėjęs lageryje, bet nekaltinęs savo skriaudėjų, lauţęs baţnyčios 

normas, bet globotas jos vadovybės, kovojęs uţ ţmonių blaivybę ir gelbėjęs ţydus. Jis tarsi nieko 

nedarydamas nuversdavo kalnus. O kur dar liudijimai apie išsipildţiusias pranašystes, mistiško pasveikimo 

atvejus ar kitokius stebuklus... Ko pas Tėvą Stanislovą vaţiuodavo mafijos pasaulio atstovai? Kodėl kunigas 

nerakino vienuolyno durų? Kokiu tikslu jis kaupė įvairias senienas? Kokią Tėvo Stanislovo paslaptį norėjo 

suţinoti Jurga Ivanauskaitė? Dėl kokios prieţasties tik jis vienas galėjo tikrinti vienuolynui paaukotus 

produktus? Atsakymai daţnam sukelia nuostabą. Knygos pasakojimus papildo rinktinės nuotraukos 

 


