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atsispindėjo 
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Gimnazistai, 
būsimas Ganytojas antroje eilėje viduryje



Jėzus tarė: 
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padarysiu jus 

žmonių
 

žvejais“.
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1955 m. baig1955 m. baigėė
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mokyklmokykląą
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1957 m. studijas nutraukė, nes buvo pašauktas 

atlikti tarnybą
 

sovietinėje armijoje.

















pirmas iš
 

kairės

Grįžęs iš
 

armijos, tęsė
 

teologijos studijas.
 

1962 m. balandžio 18 d. įšventintas kunigu.



Vikaravo
 

Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos 
Naumiestyje, Prienuose ir...





1968 m. įstojo į
 

Jėzaus draugiją.



1969 m. už
 

akciją
 

dėl 
Kauno kunigų

 seminarijos 
sovietinei valdžiai 
uždraudus eiti 
kunigo pareigas, 
metus dirbo 
gamykloje ir 
melioracijoje.



Vikaraudamas
 Simne, 1972 m. 

kovo 19 d. 
pradėjo leisti 

„Lietuvos 
Katalikų

 Bažnyčios 
Kroniką“, kurią

 redagavo 11 
metų. 



1975–1983 m. –
 

Kybartų
 

klebonas





1978 m. 
lapkričio 13 d. 

drauge su 
kitais keturiais 
kunigais 
įsteigė

 Tikinčiųjų
 teisėms ginti 

katalikų
 komitetą.



homilija kun. T. Masiulionio
 

SJ 
laidotuvių

 
metu 1981 m.



1983 m. suimtas ir, 
apkaltinus 
antitarybine 
propoganda

 
ir 

agitacija, 
nuteistas 
dešimčiai metų

 laisvės atėmimo.

Kalėjo Permės ir 
Mordovijos 
lageriuose.



Kybartuose pradėta maldos oktava
1983 gegužės 7-15



1988 m. 
ištremtas į

 Sibirą







1988 m. rudenį
prasidėjus 

„perestroikai“
 paleistas

 
į

 laisvę.

pasitikimas 
Kybartuose



1989 m. Lietuvos Vyskupų
 

Konferencijos paskirtas 
Kauno tarpdiecezinės kunigų

 
seminarijos dvasios tėvu, 

1990 m. –
 

šios seminarijos rektoriumi



1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas vyskupu ir
 paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru.



Popiežiui Jonui Pauliui II lankantis Lietuvoje
 kalba jaunimo vardu





1996 m. gegužės 4 d. paskirtas 
Kauno arkivyskupu metropolitu









1999 09 17 „Ad limina“ vizitas pas
 Šventąjį

 
Tėvą



Lietuvos
 

II Eucharistinis
 

kongresas 
2000 m. 







2006 06 23
 

„Ad
 

limina“
 

vizitas pas
 Šventąjį

 
Tėvą







Piligriminiai
 

žygiai į
 

Šiluvą







Šiluva





„Taip“
galima atsakyti 
tik vienu atveju, 
jeigu mes visur 
bandome ieškoti 
ne savo, 
bet Dievo valios, 
o ją

 
matydami 

nesidairome į
 šalis ir darome 

tai, ko Dievas iš
 mūsų

 
nori.
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