
Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės aps. 
Krosnos vls. Naujienos k., ūkininkų šeimoje. Baigęs gimnaziją 
1948 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 m. gavo kunigystės 
šventimus ir nuo 1953 m. kunigavo Šiluvos, Kauno, Šakių, 
Šlavantų ir kt. parapijose. Rūpinosi jaunimo dvasiniu ugdymu: 
skaitė paskaitas, skatinančias domėtis filosofija ir religija, organi-
zavo religinės literatūros spausdinimą, platino Lietuvoje nelega-
liai perspausdintus užsienio lietuvių filosofų darbus. 1964 m. 
už vaikų katekizaciją suimtas, nuteistas metus kalėti. 1969 m. 
už SSRS Ministrų Tarybos pirmininkui parašytą pareiškimą dėl 
padėties Kauno kunigų seminarijoje ir kunigų trūkumo metams 
neteko teisės eiti kunigo pareigų. 1971 m. už vaikų katekizaciją vėl 
nuteisiamas metus kalėti.

Ypač didelį autoritetą kunigas J. Zdebskis turėjo tarp jaunimo. 
Kartu su bendraminčiais organizavo jaunimo, dalyvaujančio Eu-
charistijos bičiulių judėjime, stovyklas, žygius pėsčiomis į Šiluvą, 
Kryžių kalną, Vasario 16-osios minėjimus. Jo pastangomis buvo 
suorganizuota pogrindinė kunigų seminarija jaunuoliams, ku-
riems valdžia neleido studijuoti oficialiai veikusiojoje. Nors po 
poros metų seminarija iširo, valdžios monopolis rengiant dvasi-
ninkus, nors ir trumpam, buvo sugriautas.

Kunigą J. Zdebskį jaudino katalikų padėtis ir kitose Sovietų 
Sąjungos vietose. Kaip misionierius jis aplankė Pavolgio vokiečius, 
Altajaus kraštą, Armėniją, Gruziją, Kazachstaną. Iš pradžių vienas, 
vėliau – su kitais kunigais ir vienuolėmis lankė lietuvius tremtinius 
ir politinius kalinius, materialiai padėjo jų giminaičiams nuvykti į 
tolimus Sibiro kampelius aplankyti artimųjų. Kelionėse surinkta 
informacija buvo spausdinama „Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikoje“, prie kurios leidimo jis ir pats aktyviai prisidėjo. 

1978 m. kartu su kitais kunigais J. Zdebskis įkūrė Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK), pasirašė daugumą jo 
dokumentų, adresuotų įvairioms tarptautinėms organizacijoms ir 
sovietų valdžios institucijoms. Represijomis sovietų valdžiai pavy-
ko sustabdyti TTGKK darbą, tačiau kaip tik J. Zdebskio pastan-
gomis nuo 1984 m. pradžios veiklą tęsė pogrindinis komitetas.

J. Zdebskis palaikė glaudžius ryšius su Sovietų Sąjungos disiden-
tais Sergejumi Kovaliovu, Andrejumi Sacharovu, Tatjana Velikano-
va ir kitais, padėjusiais dažniausiai jo į Maskvą atvežtą „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroniką“ persiųsti į užsienį.

KGB aktyviai persekiojo J. Zdebskį: archyvų duomenimis, jį 
sekė per 115 agentų. Dėl nepalaužiamo ir tiesaus būdo KGB do-
kumentuose kunigas buvo įvardijamas Akiplėšos slapyvardžiu. Ne 
kartą bandyta jį sukompromituoti, o 1980 m., panaudojus „spec. 
priemonę“, jis buvo nudegintas cheminėmis medžiagomis. Matyt, 
nebetekus vilties palaužti nenuolankų ir pavojingą kunigą, buvo 
imtasi drastiškų veiksmų. 1986 m. vasario 5 d. 14 val. 30 min. 
Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai–Eišiškės, ties posūkiu į Valkinin-
kus, įvyko avarija, kurios metu susidūrė automobilis „Žiguliai“ ir 
pienovežis GAZ-53. Avarijos metu žuvo lengvuoju automobiliu 
važiavęs aktyvus kovotojas už tikinčiųjų teises, TTGKK steigėjas 
kun. J. Zdebskis.

Palaidotas paskutinėje savo tarnystės vietoje – Rudaminoje 
(Lazdijų r.). 

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. rugpjūčio 21 d. 
dekretu Juozas Zdebskis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laip-
snio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis 
kryžius), 2007 m. kovo 30 d. jam suteiktas laisvės kovų dalyvio 
statusas (po mirties). 
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Kunigas Juozas Zdebskis greta sovietų valdžios aktyvistų nuversto ir sudeginto kryžiaus. Apie 
1982–1983 m.
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Kunigas Juozas Zdebskis su Šlavantų parapijos jaunimu. Dešinėje – jaunuolius tiky-
bos mokiusi moteris. Lazdijų r., XX a. 9-ojo dešimtmečio pradžia


