
KUN. DR. IGNAS ČESAITIS
(1893-1961)

Kun. Ignas Česaitis gimė 1893 m. vasario 1 d. Balbieriškyje, 
Marijampolės aspkrityje. 1903-1908 m. mokėsi Marijampolės gimna
zijoj, paskiau Seinų kunigų seminarijoj. 1913 m. įstojo į Marijonų  
vienuoliją ir, atlikęs naujokyną Šveicarijos Friburge, iki 1919 m. 
studijavo ten pat vietiniame universitete, kurį baigė teologijos dak
taru. Kunigu įšventintas 1915 m. spalio 27 d. 1919-1921 m. kun. 
Česaitis buvo kapelionu Marijampolės gimnazijoje ir mokytojų semi
narijoje. Drauge darbavosi ir parapijoje, veikė organizacijose. 
1921-1925 m. jį matome jau Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Kun. 
Pr. Bučiui (vėliau tapusiam vyskupu) grįžus Lietuvon, kun. Česaitis 
keletą metų redagavo dienraštį Draugą, subūręs nemažą skaičių 
raštingų žmonių, bendradarbių ir tokiu būdu pagyvinęs, paįvairinęs 
dienraščio turinį.

Tais metais, kada kun. Česaitis gyveno Amerikoje, lietuviai buvo 
gerai organizuoti ir veiklūs. Į jų veiklą ir jisai įsijungė. Uoliai ir 
nuoširdžiai darbavosi Amerikos Lietuvių R. K. Federacijoje, Lietuvos 
Vyčiuose ir buvo įsijungęs į Lietuvių R. K. Susivienijimo veiklą. 
Visur jis rodė gražios iniciatyvos. Daug Amerikos miestų lietuvių  
kun. Česaitis aplankė su paskaitomis, dalyvavo jų seimuose, konfe
rencijose, vedė misijas.

Grįžęs Lietuvon 1925 m. pavasarį, kun. Ign. Česaitis buvo pa
kviestas nuo rudens semestro į Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) 
universitetą Teologijos-Filosofijos fakultetą docentu. Spalio 23 d. 
didžiojoje universiteto salėje jis laikė įžengiamąją paskaitą. Teologijos- 
Filosofijos fakulteto filosofijos skyriuje dėstė dorinimo ir religinimo 
pedagogiką, vėliau to paties fakulteto teologijos skyriuje pastora
linę, moralinę ir spekuliatyvinę dogmatinę teologiją.

Kun. Česaitis buvo labai socialus ir draugiškas, mėgo organizacinį 
darbą. Todėl šalia universitetinio darbo mielai dalyvavo organiza
cijose : 1926-1928 m. buvo Pavasario sąjungos centro valdyboje, 
1926-1934 m. ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyboje. Jis 
lankė įvairiose Lietuvos vietovėse jaunimo šventes, konferencijas, 
skaitė paskaitas, vedė moksleiviams rekolekcijas.

1930 m. vasarą kun. I. Česaitis, Šventajam Sostui leidus, pasi
traukė iš vienuolijos. Jis buvo nuoširdus, jautrus ir atviras. Šios
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gražios jo būdo savybės atsispindi 1930.II.27 laiške, kuri jis rašė 
kun. K. Rėklaičiui, M.I.C., prašydamas išrūpinti Šv. Sosto indultą : 
« Aš iš savo pusės gerbsiu ir branginsiu tą šeimą, kurioje ilgus metus 
man teko gyventi... daugiausia galiu save kaltinti. Šiandien prašy
damas mane atleisti, aš apgalvotai šį žygį darau, bet palieka mintis, 
kad vėliau gal ir vėl pabelsiu į šiandien atidaromas duris. Supran
tama, jei būsiu vertas ir jei būsiu priimtas. Sunku nuspėti kelius, 
kuriais Apvaizda žmogų veda. Šita Apvaizda aš labai tikiu ». Noras 
grįžti ypač išryškėjo keliais metais prieš mirtį. Štai, vėl jo charak
teringas laiškas, rašytas 1958.XI.6 Romos marijonams : « Kaip daž
nai ir dažnai aš prisimenu mūsų komuną. Į senatvę supratau. Deja. 
Atgailoju. Kelias yra, bet tik į Marijonų šventovę. Aš iš jos pasi
šalinau, kaip šiandie suprantu, beprasmiškai. Mea culpa. O myliu 
Jumis visus, ypač pačią Instituciją ir Jos Kūrėją šv. Jurgį1 kaip ir 
visuomet. Dvasia mano visuomet su Jumis visais ».

Kun. Česaitis Vytauto Didžiojo universitete dėstė iki 1935 m. 
vidurio. Nuo 1936 m. buvo karo technikos štabo kapelionu ir tas 
pareigas ėjo iki sovietų 1940 m. okupacijos. Po to buvo paskirtas 
Lapių bažnytkaimio klebonu prie Kauno. Šiose pareigose išbuvo 
beveik iki 1958 m. galo. Sveikatai negaluojant, ten gyveno iki mir
ties altaristu. Mirtinai susirgęs 1961 m. sausio 1 d., mirė tų pačių metų  
sausio 6 d. su pilna sąmone, aprūpintas šv. sakramentais, Garliavos 
(prie Kauno) klebonijos name, kuris tuo laiku jau buvo komunisti
nės valdžios paverstas ligonine. Palaidotas Kauno artivyskupijos 
kurijos lėšomis savo tėviškės kapuose Balbieriškyje sausio 8 d.

Atskiri leidiniai

Etinis individualizmas, Voronežas, 1918. 
Fortitudo praecipua characteris virtus, 1925. 
Religijos mokymo metodai, 1932.

Kai kurie straipsniai

Aukštaičių Pavasarininkų Kongrese Kunigų Sekcijos posėdis, Tiesos 
Kelias, 1925, 8 nr., 129-133 psl.

Pastoracijos programa, Ten pat, 9 nr., 195-198 psl.
Kariuomenės kapelionų misija, Tiesos Kelias, 1926, 1 nr., 27-31 psl.

1 Paliekama taip, kaip laiško autorius rašo, nors Bažnyčia šio titulo dar 
nėra pripažinusi.
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Naujas vynas senuose induose, Ten pat, 11 nr., 259-264 psl.
Pastoracijos metodai naujose apystovose, Tiesos Kelias, 1927, 4 nr., 

244-249 psl.
Dorinio auklėjimo kodeksas, Ten pat, 7-8 nr., 465-471 psl.
Parapijos veikimo organas, Ten pat, 11 nr., 653-659 psl.
Sezoninės pastoracijos klausimai, Ten pat, 12 nr., 742-751 psl.
Dievas Sovietuose ir Birth Control, Tiesos Kelias, 1929, 10 nr., 

206-210 psl.
Principiniai svarstymai apie auklėjimą mūsų mokyklose, Tiesos 

Kelias, 1930, 5 nr., 275-283 psl.
Parapijos organizacijos užsieniuose, Ten pat, 6 nr., 337-363 psl.
Katechizacijos turinys istorijoje, Ten pat, 11 nr., 346-360 psl.
Biblijos ir Bažnyčios istorija, Ten pat, 12 nr., 715-725 psl.
Liturgija, Tiesos Kelias, 1931, 1 nr., 1-15 psl.
Šventosios giesmės ir muzika, Ten pat, 2 nr., 65-74 psl.
Šv. Tėvo ir mūsų ir Ganytojų balsas apie moterystę,, Ten pat, 2 nr., 

100-108 psl.
Kristus Mokytojas ir Auklėtojas, Ten pat, 3 nr., 129-140 psl.
Šv. Sulpicijaus metodas, Ten pat, 4 nr., 170-180 psl.
Psichologinis arba Stieglitzo metodas, Ten pat, 9 nr., 501-516 psl.
Eucharistinis metodas, Ten pat, 10 nr., 548-555 psl.
Dr. Shields Primary Methods, Ten pat, 11 nr., 621-629 psl.
«Sower » metodas, Ten pat, 12 nr. 680-689 psl.
Charakterio Sv. Tomo Akviniečio doktrina, Soter, 1931, 1 nr., 12-23 

psl. ; 2 nr., 81-96 psl. ; 1932, 1 nr., 15-28 psl.
Gamtinės ir ant(a)gamtinės dorybės, Soter, 1932, 2 nr., 43-56 psl.
Fuldos Lehrplan, Tiesos Kelias, 1932, 1 nr., 32-41 psl.
Pastoracijos darbas Lenkijoje, Ten pat, 4 nr., 239-268 psl.

Ganytojas ir motery, klausimas, Ten pat, 5 nr., 324-336 psl. (vertimas).
Gaurės parapija, Ten pat, 11 nr., 724-734 psl. ; 1933, 9 nr., 561-569 

psl.; 10 nr., 588-596 psl.
Katalikiškosios parapijos vaidmuo, Ten pat, 1932, 12 nr., 818-825 psl. 

(vertimas).
Pastarieji pastoracijos rūpesniai Lenkijoje, Tiesos Kelias, 1933, 2 nr., 

92-106 psl.
Priešjungtuvinis sveikatos patikrinimas ir dorovė, Soter, 1933, 1 nr., 

65-77 psl.
Psichiškai defektingujų sterilizacija ir valstybė, Ten pat, 2 nr., 72- 

90 psl.
Nuodėmklausio pareigos Casti Connubii enciklikos šviesoje, Ten pat, 

1934, 46-77 psl.
Sterilizacija ir valstybė, Tiesos Kelias, 1934, 4 nr., 231-239 psl. ; 

5 nr., 270-279 psl.
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Priešjungtuvinis sveikatos ‘patikrinimas ir dorovė, Ten pat 12 nr.,
702-713 psl.

Nudizmas ir moralė, Soter, 1935, 1 nr., 35-48 psl.
Be to, kun. dr. Česaitis parašė daug kitų straipsnių įvairiais 

klausimais. Tiesos Kelyje, Soter. Čia jis rašė bibliografijos, bei kro
nikos skyriuje ir moralinės bei pastoralinės teologijos srityje. Pvz. 
1931 m. Soter 1 nr. bibliografijoj talpino ilgoką apžvalgą: Šv. Augus
tino 1500 m. jubiliejaus literatūros apžvalga, 79-87 psl. Ir kitur ran
dama daug jo straipsnelių.

Tiesos Kelias 1936 m. spausdino visą eilę kun. Česaičio pamokslų  
sekmadieniams ir šventėms. Katechetiškų pamokslų ir pamokslams 
planų galima užtikti tais pačiais ir 1937 m. Tiesos Kelyje.

Naudotasi: Lietuviškoji Enciklopedija (Lietuvoj išleistoji 1937 
m.), V t., 1126 psl. ir Lietuvių Enciklopedija, TV t., 175 psl. (J.A.V. 
išleistoji).— Straipsniu Buvusį dienraščio Draugo redaktorių, Kun. 
Gesaitį prisimenant, Draugas, 1961 m. sausio 30 d., 3 psl. — Romos 
marijonų generaliniu archyvu. — Kan. J. Stankevičiaus žodiniu 
pranešimu apie velionio mirtį ir laidotuves. — Asmeniška velionio 
pažintimi.

J. Sakevičius, M.I.C.
Roma


