
 

Šv. Rapolas Kalinauskas

(1835-1907) 

„Šventumas iš tikrųjų yra  meilė.  
Jis remiasi meilės įsakymu…  

Todėl šventumas yra ypatingas  
panašumas į Kristų.                 

Mes gyvename Kristuje per    
meilę, kaip ir Jis  gyvena           

Tėve per meilę.  
Tėvas Rapolas anksti suprato šią 

tiesą: kad meilė pasireiškia      
sielos atsidavimu;                      

kad mylėdamas  atiduodi save.“  
  

Šv. Jonas Paulius II 

Malda 

Visagali, amžinasis Dieve,  

būk pagarbintas už tai, jog 

Šventojo Rapolo Kalinausko 

asmenį davei mums kaip    

kilnų meilės Tavo Sūnaus    

Jėzaus Kristaus ir vaikiško  

atsidavimo Mergelei Marijai 

pavyzdį. Jame mums parodai, 

jog žmogus, kuris pakelia  

kryžių, maitinasi  Eucharisti-

ja, pažįsta Dievo Valią       

maldoje, nepalūš netgi          

didžiausiuose gyvenimo     

sunkumuose. Jame taip pat 

mums duodi gyvenimo      

Bažnyčioje ir Bažnyčiai,       

pasišventimo Tėvynės labui ir 

pagalbos nešimo                  

varguoliams pavyzdį.  

Būk pagarbintas, Viešpatie,  

už šį šventą Dievo vyrą,  

ir leisk mums jį sekti          

sunkiuose mūsų gyvenimo  

keliuose.  

Amen 

 
Modlitwa maryjna 

odmawiana przez św. O. 
Rafała Kalinowskiego 

 
O błogosławiona Panno 

Niepokalana, 
ozdobo i światłości góry Karmel,  
która okiem szczególnej dobroci 

patrzysz na każdego, 
który twą świętą odziany jest 

szatą, 
spojrzyj i na mnie łaskawie  
i okryj mnie płaszczem swej 

macierzyńskiej opieki. 
Wspomóż mą słabość  

swoją potęgą, 
oświeć swą mądrością ciemności 

mojego serca, 
pomnażaj we mnie wiarę,  

nadzieję i miłość. 
Racz ozdobić moją duszę takimi 

łaskami i cnotami, 
aby zawsze była miłą twemu 

boskiemu synowi i tobie.  
Nie odstępuj mnie nigdy w życiu,  

pociesz mnie przy śmierci  
Swoją najwdzięczniejszą 

obecnością 
i przedstaw mnie  

Najświętszej Trójcy 
jako dziecko swoje i sługę  

Tobie oddanego, 
abym Cię w niebie wiecznie 

chwalił i wielbił.  
Maryjo, wstaw się u syna  

dla otrzymania łaski, 
o którą z pokorą i  

zawierzeniem proszę... 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, 

Chwała Ojcu. 



Rapolas Kalinauskas gimė 1835 m. rugsėjo 1 d.   
matematikos profesoriaus Andriaus Kalinausko ir 
Juzefos Polonskos šeimoje. Pakrikštytas  Juozapo 
vardu. Motina mirė praėjus kelioms  savaitėms po 
jo gimimo ir mažąjį Juozapą auklėjo teta  Viktorija. 
Sulaukęs devynerių metų pradėjo mokytis Vilniaus 
Aukštuomenės institute, kuriame  profesoriavo jo 
tėvas. Juozapas pasižymėjo gabumais ir pavyzdingu 
elgesiu.1851 m. pradėjo studijas Žemės ūkio         
akademijoje Gori-Gorkuose, bet vėliau perėjo į    
Peterburgo Karo ir Inžinerijos akademiją, kurią   
baigė 1859 m. leitenanto laipsniu. Trumpai tarnavo 
carinėje kariuomenėje, iš kurios pasitraukęs įsitrau-
kė į 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. Vilniaus 
srityje tapo karo ministru. 1864 m. pavasarį caro 
kariuomenės buvo suimtas ir nuteistas mirties 
bausme, tačiau aktyvių tėvo pastangų dėka  bausmė 
pakeista tremtimi į Sibirą. Su daugeliu kitų tremti-
nių Kalinauskas pateko į Usolės druskos  kasyklas. 
1866 m. balandžio 16 d. amnestija  atleistas nuo  
katorgos darbų, o 1868 m. ir nuo visų priverčiamų-
jų darbų, iki 1872 m. gyveno tremtyje Irkutske.        
Dalyvavimas sukilime ir sunkūs katorgos metai 
ženkliai pakeitė Kalinausko dvasią, pagelbėjo naujai 
atrasti Dievą, kančia išmokė melstis ir būti jautriu 
kito žmogaus skausmui. Po amnestijos   Juozapas 
pradėjo mokyti tremtinių vaikus ir  pagelbėjo      
garsiajam Sibiro klebonui tėvui Kristupui Švernic-
kiui rengti juos Pirmajai Komunijai. Draugystės su 
t. Kristupu dėka gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, 
daug skaitydavo teologinės    literatūros, dažnai  
priimdavo sakramentus. 

1872 m. išvyko į Permę, vėliau persikėlė į            
Smolenską, kur 1874 m. sulaukė laisvės dekreto.  
Galėjo persikelti į Lenkiją, bet neturėjo teisės       
gyventi Lietuvoje. Atvykęs į Varšuvą, gavo  pasiūly-
mą būti kunigaikščio Vladislovo Čartorynkio,      
gyvenusio   emigracijoje Paryžiuje, sūnaus Augusto 
auklėtoju. Paryžiuje Kalinauskas užsibuvo neilgai, 
nes dėl  jaunojo auklėtinio ligos teko daug keliauti. 
Trejetą metų jis gyveno įvairiuose miestuose ir vie-
tovėse Šveicarijoje bei Italijoje. Tuo metu Juozapas     
stengėsi perteikti Augustui aukščiausius  dvasingu-
mo idealus ir mokė fizikos bei matematikos.  

 
 

Święty  Rafała Kalinowskiego 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, 
elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad 
nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad 
nami. 
Święta Maryjo, módl się za nami  
Święty Rafale od św. Józefa, módl się za nami  
Apostole Jedności Kościoła Chrystusowego  
Wielki miłośniku Boga,  
Czcicielu Matki Miłosierdzia  
Naśladowco świętego Józefa  
Wierny Bożym przykazaniom  
Wierny krzyżowi i Ewangelii  
Kapłanie zawsze utożsamiający się z Chrystusem  
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego  
Szczególny czcicielu Eucharystii  
Gorliwy przewodniku dusz  
Męczenniku konfesjonału  
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia  
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy  
Miłośniku ubóstwa czystości i prostoty  
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa  
Mężu wielkiej pokory  
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej  
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny  
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych  
Przebaczający nieprzyjaciołom  
Podtrzymujący nadzieję wygnańców  
Pocieszający strapionych na duchu  
Opiekunie sierot  
Wzorze wychowawców  
Wychowawco młodzieży  
Patronie sybiraków  
Patronie emigrantów  
Patronie inżynierów i żołnierzy  
Apostole Szkaplerza świętego  
Wierny Sługo Królowej Karmelu  
Wielki nasz Orędowniku w niebie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.  
Módl się za nami święty Ojcze Rafale  
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą 
ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe 
życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienie braci; 
spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych 
siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy 
do pełni miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
 

Kiekvieną dieną dalyvaudavo šv. Mišiose, daug 
meldėsi, studijavo šv. Augustino, šv. Teresės, šv. 
Kryžiaus Jono bei kitų dvasios mokytojų veika-
lus. Daug bendraudamas su įvairių vienuolijų 
nariais, domėjosi vienuoliniu gyvenimu. 

1877 m. liepos 15 d. Kalinauskas įstojo į basųjų 
karmelitų vienuoliją ir pradėjo noviciatą Grace, 
Austrijoje. Lapkričio 26 d. buvo įvilktas į          
karmelitų abitą ir gavo vienuolio vardą – tapo 
brolis šv. Juozapo Rapolas. Po pirmųjų įžadų 
išsiųstas į konventą Raab Vengrijoje teologijos 
bei filosofijos studijų. 1881 m. lapkričio 27 d.  
davė amžinuosius įžadus ir po to išvyko į  vienin-
telį po vienuolynų naikinimo Lenkijoje išlikusį 
karmelitų vienuolyną Černoje prie Krokuvos. Čia 
1882 m. sausio 15 d. gavo  kunigystės šventimus. 

Tapęs kunigu, tėvas Rapolas 25 metus ėjo daug 
atsakingų pareigų provincijoje ir vienuolynuose 
– buvo Černos vienuolyno vyresniuoju, provinci-
jos patarėju, basųjų karmeličių provincijos      
vikaru, vienuolyno Vadovicuose steigėju ir          
vyresniuoju. Išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu 
uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios  
vadovas. Rodė vienuolinio gyvenimo pavyzdį,    
rūpestingai tvarkė vienuolyno reikalus, stengėsi 
kuo tobuliau atlikti patikėtas pareigas. 

Mirė 1907 m. lapkričio 15 d. 

Popiežius Jonas Paulius II tėvą Rapolą             
beatifikavo Krokuvoje 1983 m. birželio 22 d., o        
kanonizavo Romoje 1991 m. lapkričio 17 d. 

Šaltinis: www.vilnensis.lt 

 


