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Iš lagerio sugrįžęs kun. K. Vasiliauskas (stovi centre) su 
savo šeima. 1956 m. rugsėjo mėn. Iš Genocido aukų mu-
ziejaus fondų

Grupė politinių kalinių, dirbusių Intos lagerio 9-ojoje šachtoje. Antroje eilėje iš kairės penktas – 
kun. K. Vasiliauskas. Komijos ASSR, 1956 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Mons. Kazimieras Vasiliauskas gimė 1922 m. balandžio 9 d. Biržų aps. Vabal-

ninko vls. Kateliškių k. Mokėsi Čypėnų pradžios mokykloje ir Biržų gimnazijoje, 

kurią baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau perėjo į Vilniaus kunigų se-

minariją. 1946 m. birželio 16 d. tuometinis Vilniaus arkivyskupijos apaštališkasis 

administratorius arkivyskupas Mečislovas Reinys jį įšventino kunigu. 

1946 m. rugsėjo 30 d. K. Vasiliauskas buvo paskirtas vikarauti į Kalesninkus 

(Šalčininkų r.), kitais metais – į Švenčionis. 1948 m. liepos 16 d. jis perėmė Vil-

niaus šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų koplyčios vikaro pareigas, aktyviai 

dalyvavo slaptos savišvietos draugijos – Aušros Vartų Mergelės Marijos kolegijos 

veikloje, tačiau netrukus iš Vilniaus buvo išsiųstas. 1948 m. gruodžio 12 d. K. Va-

siliauskas paskirtas Rimšės (Ignalinos r.) parapijos administratoriumi. 1949 m. 

spalio mėn. čia buvo suimtas, apkaltintas antisovietine propaganda, ryšiais su 

partizanais ir „kaip ypač pavojingas nusikaltėlis“ nuteistas dešimčiai metų lagerio. 

Kalėjo Intos lageryje Komijos ASSR. Dirbo šachtoje, tačiau slapta nuo prižiūrė-

tojų aukojo šv. Mišias, klausė išpažinčių, palaikė ir stiprino likimo draugų dvasią. 

Paleistas iš lagerio 1956 m. rudenį sugrįžo į Lietuvą, tačiau jau 1957 m. kovo mėn. 

vėl buvo suimtas ir išvežtas į lagerį – šį kartą į Vorkutą (Komijos ASSR). Antrą 

kartą paleistam iš lagerio sovietinė valdžia uždraudė gyventi ir dirbti Lietuvoje, 

todėl 1958–1968 m. gyveno Latvijoje, Daugpilyje. Negalėdamas legaliai eiti ku-

nigo pareigų, kun. K. Vasiliauskas išbandė daug įvairių veiklų: baigė vairuotojų 

kursus, vėliau dirbo kroviku, elektriku, viename kolūkyje buhalteriu.

Sugrįžęs į Lietuvą, 1969 m. buvo paskirtas Varėnos parapijos klebonu, nuo 

1975 m. – Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios vikaru adjutoriumi. Palaikė 

ryšius su antisovietinio pasipriešinimo dalyviais, Lietuvos Helsinkio grupės na-

riais. Jo namuose buvo apsistoję į Sergejaus Kovaliovo teismą atvykę artimieji, 

Andrejus Sacharovas. 1989 m., grąžinus tikintiesiems Vilniaus arkikatedrą, pa-

skirtas jos klebonu. 1989 m. vasario 1 d. popiežius Jonas Paulius II kunigui K. Va-

siliauskui suteikė monsinjoro – popiežiaus kapeliono – garbės vardą. 1993 m. 

arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis monsinjorą paskyrė atkurtos Vilniaus kunigų 

seminarijos rektoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1995 m. 1997 m. paties prašymu 

mons. K. Vasiliauskas buvo atleistas iš Vilniaus arkikatedros bazilikos klebono 

pareigų ir paskirtas emeritu prie Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios. 2001 m. spa-

lio 14 d. mons. K. Vasiliauskas mirė. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų 

kalnelyje. 

Mons. K. Vasiliauskas buvo žinomas ir vertinamas Lietuvos visuomenės. 

1994 m. vasario 10 d. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos ku-

nigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 1995 m. jam buvo suteikta Santarvės 

fondo premija. 1998 m. vasario 5 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

taryba mons. K. Vasiliauskui suteikė Garbės nario vardą. 2000 m. vasario 11 d. 

Vilniaus miesto tarybos sprendimu monsinjorui suteiktas Vilniaus miesto garbės 

piliečio vardas. 2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis 

apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2011 m. vasario 19 d. mons. 

K. Vasiliauskui suteiktas Biržų rajono garbės piliečio vardas (po mirties).

2010 m. lapkričio 4 d. Vilniuje, šalia Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios įreng-

tame skverelyje, mons. K. Vasiliauskui buvo atidengtas paminklas, kurį sukūrė 

skulpt. Jonas Gencevičius. 

LGGRTC informacija

...antkapiui norėčiau pilko lauko akmens. 
Koks buvo ir mano gyvenimas – sunkus ir pilkas.

/Mons. Kazimieras Vasiliauskas/

Mons. K. Vasiliauskui skirtas 
paminklas ir memorialinė len-
ta šalia Šv. Arkangelo Rapolo 
bažnyčios. Aut. skulpt. Jonas 
Gencevičius. V. Juozevičiūtės 
nuotr., 2012 m.


