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Sveiki,
šiandien mane pasiekė liūdna žinia, kad mirė kunigas, žygeivis, Černobylio likvidatorius
Ričardas Repšys. Šiandien buvo jo laidotuvės. Kai sužinosiu daugiau informacijos tai pranešiu.
Paskutiniai keturi jo laiškai skirti man:
1. Aš 2007.01.06 savo adresatams rašiau: Kun. Ričardas Repšys pradžioje baigė Kauno
politechnikos institutą, kur
aktyviai dalyvavo kraštotyros, žygeivių, folkloro judėjime ir buvo KPI žygeivių-turistų siela. Galiu
paliudyti, kad visiems labai patikdavo jo
pasakojami įspūdžiai iš žygeiviškų žygių. Veliau baigė pogrindžio kunigų seminariją. Dar vėliau,
kaip ir kiti Lietuvos vyrai, buvo išvežtas į
Černobylį likviduoti avarijos padarinius. Ir apie savo nelinksmus „nuotykius“ Černobylyje jis taip
pat pasakoja su humoru. O didžiausią įspūdį
paliko kelionė dviračiais po Dzūkijos kaimus, kai kelionės metu 12 val. dienos pievoje ar miško
laukymėje jis žygio dalyviams laikydavo šv. Mišias,
kurias susiedavo su konkrečia tos dienos kelione. Vakarais prie laužo būdavo be galo įdomu su
juo padiskutuoti įvairiomis temomis. Jeigu turėsite progą kun.
Ričardą Repšį pakviesti, kad papasakotų apie savo gyvenimą, nepraleiskite progos,
pasikvieskite, nepasigailėsite.
Į šį laišką kun. Ričardas atsakė: „Ačiū, Albinai, už mano biografijos įdomias detales“.
2. Į mano klausimą: Kada grįši į Lietuvą k. Ričardas Repšys 2007.01.08 atsakė: „Kokia bus
Dievo valia ir Jo planas, taip ir bus. Linksmai k. Ričardas“.
3. 2007.03.12 „Ačiū Albinai už sveikinimus. Atšventėme parapijoje su jaunimu jiems skirtose
Mišiose. Giedojo beveik pusė naujai atvykusių jaunų žmonių. Stengiamės puoselėti tarp jų
lietuvišką laisvės Dvasią. Linksmai. kun. Ričardas“.
4. Paskutinis Ričardo laiškas: 2008.04.24 „Albinai, ačiū už informacijas. Padėk man susirišti su
Mindaugu Boruta, Šarūno ir Danutes Borutų sūnumi-mano krikštasūniu, neturiu jo el. pašto.
Skubiai reikia. Ačiū. Linksmai gyvuok. Kun. Ričardas Repšys. Detroitas“.
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Jis gavęs iš manęs žinutes apie Idos Stankevičiūtės, Gražinos Didelytės, Jūratės Cimbolaitytės,
Edmundo Tradišausko mirtis laikydamo mišias už juos Detroite.

Albinas Vaškevičius

norint būti lietuviškesniu ir gyventi lietuviškesnėje Lietuvoje:)

Tautos išlikimo formulė I= KALBA + ŽEMĖ + PAPROČIAI + ŽMONĖS
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