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Mylinčių širdžių monsinjoras



Biografija

Kazimieras Vasiliauskas gimė 1922 m. balandžio 9 

dieną Kateliškių kaime, Vabalninko valsčiuje, Valės Baniulytės–

Vasiliauskienės (1897–1984) ir Juozo Vasiliausko (1874–1961) 
šeimoje. Būsimasis dvasininkas mokėsi Čypėnų pradžios mokykloje 

ir Biržų gimnazijoje. 1941 m. baigęs gimnaziją, studijavo 

Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. 

1946 m. arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniaus 

arkikatedroje įšventino Kazimierą Vasiliauską kunigu.



Tremtis

1949 m. buvo suimtas, 1950 m. – ištremtas į Sibirą. Iki 1958 m. 

dirbo Intos ir Vorkutos (Komių ASSR) anglių kasyklose. 

Pasibaigus kalinimo laikui, jam nebuvo leista grįžti į Lietuvą, 
todėl beveik 10 metų dirbo Latvijoje, Daugpilio rajone, kolūkio 

buhalteriu ir šilumvežių fabriko elektriku.



Kunigavimo metai

1969 m. K. Vasiliauskui leista grįžti į Lietuvą. Pirmoji

K. Vasiliausko, kaip kunigo, darbo vieta

buvo Varėnos parapija, kurioje jis kunigavo
iki 1975 m.

1975 m. kunigas K. Vasiliauskas iš Varėnos buvo

perkeltas į Vilniaus šv. Rapolo parapiją vikaro-
adjutoriaus pareigoms.

Nuo 1989 m. Vilniaus arkikatedros klebonas.



K. Vasiliauskas knygose
Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Gyvenimas, koks jis 
buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 
biografija“ atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai. 
Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie 
pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo 
kelią. Knygoje "Iki švytėjimo: monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko laiškai" - spausdinami jaunystės metų
laiškai Zitai Žemaitytei, vėliau tapusiai menotyrininkei. Tai 
meilės laiškai pačia šviesiausia šių žodžių prasme.



Šviesi vilties žvaigždė-šioje knygoje - šviesios atminties monsinjoro K. 
Vasiliausko pamokslai, sakyti 1982-1990 įvairiose bažnyčiose įvairių švenčių, 

jubiliejų ir kt. progomis.
Žymios literatūros tyrinėtojos knygoje atsiskleidžia monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko gyvenimas ir likimas, kunigo ir žmogaus didieji dvasios darbai, 
pažiūros, jų biografinės ir literatūrinės ištakos. Kartu ir jo kartos.



Atminimas
1994 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu.
1997 m., atkūrus Lietuvai pagražinti draugiją, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas buvo išrinktas jos garbės pirmininku.

2000 m. – Vilniaus miesto garbės pilietis.
2009 m. – tarp 100 Lietuvos asmenybių, per tūkstantmetį labiausiai 
nusipelniusių Lietuvai, įamžintų Tado Gutausko granitinėje skulptūroje 
„Vienybės medis”, paminėtas ir Kazimieras Vasiliauskas.
2011 m. vasario 19 d. Kazimierui Vasiliauskui (po mirties) suteiktas Biržų 

rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.
2021 05 13 LR Seimas priėmė nutarimą 2022-uosius paskelbti monsinjoro K. 
Vasiliausko metais.
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