
Teofilius Matulionis.
Tai neeilinė asmenybė Kaišiadoryse, Lietuvoje 
ir už Lietuvos ribų. Arkivyskupas, kankinys,  
2017 m. birželio 25 d. paskelbtas palaimintuoju.

„Per kryžių į žvaigždes“ – tai vyskupo Teofiliaus Matulionio 
pasirinktas šūkis, tapęs jo gyvenimo programa.

Garbingojo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio vyskupiškojo herbo 
žodžiai aprašo jo dvasingumo ir apaštalavimo pačią ašį. Pakeis-
damas žodį „sunkumai“ žodžiu „kryžius“, jis paskelbė, jog nori 
priimti sunkumus, kylančius iš kryžiaus, kad pasiektų šventumą. 
Garbingojo Dievo Tarno vyskupiškasis šūkis atspindi Evangelijos 
tiesą, jo paties pasirinktą tarsi atskaitos tašką: kad gyvenimą at-
rastum, reikia, kad jo netektum, kad būtum išganytas, reikia, kad 
imtum kryžių (plg. Mt 16, 24–25).

Teofilius Matulionis savo tikėjimu, nepalaužiama drąsa, meile 
žmonėms įrodė, kad negalima išsižadėti savo vertybių, to, 
kas brangu širdžiai. Sunkūs gyvenimo iššūkiai liudija, kad šis 
žmogus spinduliuoja vidine stiprybe bei nepalaužiama jėga. 
Po daugiau nei 20 metų rinktos beatifikacijos bylos – 2017 m. 
Popiežiaus dekretu nepailstantis ir nepalaužiamas kovotojas už 
tikinčiųjų teises Teofilius Matulionis beatifikuojamas – paskel-
biamas kankiniu, palaimintuoju.

Palaimintasis įkūnija tiek žmogaus, tiek tautos kentėjimus, nie-
kinimą ir nepalaužiamą dvasią. Šio arkivyskupo asmenyje pa- 
gerbiami visi, kurie buvo verčiami išsižadėti savo vertybių, 
to, kas brangu širdžiai, pačios savasties. Teofiliaus Matulio- 
nio fenomenas liudija, kad kuklus, gyvenimo iššūkių alinamas, 
išoriškai žvelgiant, vien pralaimėjimus patiriantis žmogus gali 
spinduliuoti nepalaužiamą vidinę jėgą.

1934 m. Teofilius Matulionis lankėsi Romoje pas popiežių  
Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra  
pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Interneto svetainėje www.teofiliauskelias.lt rasite daugiau  
informacijos apie Teofilių Matulionį, šešis maršrutus, kuriais 
galima keliauti, lankytinas vietas, kurios yra susijusios su palai-
mintuoju. Didžiajame kelyje rasite audiogidus, trumpus filmus 
(galėsite prieš aplankant objektus, pasiklausyti). Šioje svetainėje 
galite pasitikrinti savo žinias žaidimuose (interaktyvus žemė- 
lapis bei viktorina). Taip pat galite atsisiųsti iš Google Play  
arba App Store mobiliąją programėlę – Palaimintojo Teofiliaus  
kelias.

teofiliauskelias.lt

Kai kurie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo įvykiai:

1873-06-22 gimė Kudoriškio vienkiemyje, Alantos valsčiuje.
1891–1900 m. mokėsi Mogiliavo arkivyskupijos kunigų semi-
narijoje Peterburge.
1900-03-04 suteikti kunigystės šventimai.
1923–1925 m. kalinamas Maskvos kalėjimuose.
1929-02-09 T. Matulionis slapta konsekruotas vyskupu.
1929-11-25 suimtas ir įkalintas antrą kartą
1930-09-13 neįtikęs sovietinei valdžiai nuteistas 10 metų 
lagerio. 
1934-03-24 lankėsi pas popiežių Pijų XI.
1940-04-19 paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju 
kapelionu.
1943-01-15 skiriamas Kaišiadorių vyskupu vietoj mirusio vysk. 
Juozapo Kuktos.
1943-05-21 vyksta ingresas į Kaišiadorių katedrą.
1946-12-18 areštuojamas trečią kartą.
1948–1954 m. kalėjo Vladimiro kalėjime.
1956-05-06 grįžta į Lietuvą.
1957-12-25 Birštono klebonijoje slapta įšventina į vyskupus 
Vincentą Sladkevičių.
1958-10-17 prievarta iškeldintas į Šeduvą.
1962-02-09 informuojamas apie popiežiaus jam suteiktą 
arkivyskupo titulą.
1962-08-20 mirė Šeduvoje. 
2017-06-25 Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.
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