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Vyčio Kryžiaus ordino, kuriuo apdovanotas 
kun. V. Vėlavičius, diplomas. 1999 m. 

TTGKK nariai Viduklėje, minint kun. A. Svarinsko kunigystės 25 metų sukaktį. 
Kun. V. Vėlavičius – antras iš kairės. 1979 m. spalis. Iš Genocido aukų muziejaus 
rinkinių

Minlago kalinių padaryti miniatiūriniai liturginiai indai, kuriuos kun. V. Vėla-
vičius naudodavo lageryje laikydamas šv. Mišias. Inta, Komijos ASSR, 1948–
1950 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Mordovijos 7-ojo lagerio kaliniai.  Antroje eilėje antras iš kairės  – L. Lau-
rinskas, trečias – kun. V. Vėlavičius. Javasas, Mordovijos ASSR, 1955m. 
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Vincentas Vėlavičius gimė 1914 m. vasario 15 d. Pavandenėje, 
Telšių rajone. Augo gausioje dešimties vaikų Antano ir Prakse-
dos Vėlavičių šeimoje. Nuo mažens buvo rengiamas kunigystei, 
nes vaikystėje sunkiai susirgus, motina pasižadėjo Dievo Moti-
nai, jei tik pasveiksiąs, leisti jį į kunigus. Mokėsi Telšių pradžios 
mokykloje, Kražių gimnazijoje, o 1931 m. įstojo į Telšių kunigų 
seminariją. 1938 m. balandžio 16 d. vyskupo Justino Staugaičio 
(Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro) įšventintas į kuni-
gus. Po seminarijos baigimo dirbo vikaru Gaurėje (Tauragės r.) 
ir Telšiuose, po to klebonu Laukžemėje (Kretingos r.), Vilkyš-
kiuose (Pagėgių sav.) ir Klykoliuose (Akmenės r.). Visur, kur tik 
dirbdavo, telkdavo katalikišką jaunimą, vadovavo jauniesiems 
krikščionims demokratams. Dėl nuolat geros nuotaikos dar se-
minarijoje buvo pramintas „Saulele“, vėliau ir tikinčiųjų su mei-
le taip vadintas. Nacių okupacijos metais per brolį, buv. Lietuvos 
karo aviacijos kapitoną Igną Vylių palaikė ryšius su antinacinio 
pogrindžio, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariais, 
Laukžemės klebonijoje įkūrė ryšių punktą. Pirmaisiais pokario 
metais padėjo žemaičių partizanams. Sovietų saugumiečių ver-
čiamas bendradarbiauti ėmė slapstytis, nuo 1947 m. rugsėjo mėn. 
svetima pavarde kunigavo Kazlų Rūdoje. Deja, 1948 m. gegužės 
4 d. buvo suimtas ir tų pačių metų liepos 31 d. SSRS MGB Ypa-
tingojo pasitarimo nutarimu nuteistas 10 m. lagerio. Kalėjo Ko-
mijoje (Inta, Abezė) ir Mordovijoje (Javasas). Teko dirbti medžių 
krovėju, kūriku, elektriku, šaltkalviu. Tačiau, kaip pamena likimo 
draugai, kun. V. Vėlavičius buvo „tikras kunigas misionierius. Jis 
visą laiką dirbo pastoracijos darbą – beveik kasdien klausė išpa-
žinčių, sekmadieniais barake, kur buvo daugiau lietuvių, ant gul-
tų laikydavo Mišias, dalydavo šv. Komuniją, aiškindavo tikėjimo 
tiesas, lankydavo ligonius. Už visa tai ir už gerą, draugišką būdą 
kun. Vėlavičius buvo visų lagerio kalinių – lietuvių ir nelietuvių, 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų gerbiamas ir mylimas.“ 1956 m. buvo 
amnestuotas ir liepos 28 d. iš lagerio paleistas.

Grįžęs į Lietuvą, 1956–1970 m. dirbo Lenkimuose (Skuodo r.). 
1970 m. buvo paskirtas klebonu Skaudvilėje (Tauragės r.). Būda-
mas Skaudvilės bažnyčios klebonu, kun. V. Vėlavičius organizavo 
Eucharistijos bičiulių jaunimo grupes, kolektyviai ruošė vaikus 
Pirmajai Komunijai, rinko parašus po įvairiais pareiškimais dėl 
tikinčiųjų persekiojimo sovietinės valdžios institucijoms, bendra-
darbiavo pogrindžio spaudoje. Pradėjus leisti „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką“ rinko jai informaciją apie tikinčiųjų perse-
kiojimą Žemaitijoje, kartu su ses. Aldona Mantvilaite užsiėmė 
leidinio dauginimu ir platinimu. V. Vėlavičiaus namuose visada 
rasdavo prieglobstį sovietų valdžios persekiojami disidentai ir po-
grindžio kunigai. Artima, dar lageriuose patikrinta draugystė jį 
siejo su kun. Alfonsu Svarinsku ir Tauragėje gyvenusiu buvusiu 
partizanu Leonu Laurinsku. 

1978 m. kun. V. Vėlavičius kartu su kitais aktyviais kunigais – 
jau minėtu A. Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Juozu Zdebskiu ir 
Jonu Kaunecku – įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą 
(TTGKK), pasirašė daugumą jo dokumentų, adresuotų įvairioms 
tarptautinėms organizacijoms ir sovietų valdžios institucijoms. 
Nors dėl savo veiklos V. Vėlavičius nebuvo suimtas, bet buvo nuo-
lat stebimas KGB. 1983 m. jis buvo apklaustas kunigo A. Svarins-
ko byloje, o 1984 m. jam užvesta operatyvinio sekimo byla. 

1983 m. kun. V. Vėlavičius buvo paskirtas į Telšius katedros 
altaristu. Nepaisant garbaus amžiaus, jo namuose nuolatos rink-
davosi aktyvesni vyskupijos kunigai. Čia jie svarstydavo opiausias 
Katalikų bažnyčios gyvenimo problemas, rengdavo bei redaguo-
davo pareiškimus ir protestus prieš tikinčiųjų priespaudą ir dis-
kriminaciją. Paskutiniai pareiškimai buvo pasirašyti 1988 m. 

Atgimimo metais kun. V. Vėlavičius įsitraukė į politinę veik-
lą, dalyvavo atkuriant Lietuvos krikščionių demokratų partiją. 
1989 m. liepos 14 d. popiežius Jonas Paulius II jam suteikė mon-
sinjoro titulą.

Mirė kun. Vincentas Vėlavičius sulaukęs 83 metų 1997 m. va-
sario 21 d. Telšiuose. Palaidotas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į Dangų bažnyčios šventoriuje. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu 
kun. V.  Vėlavičius po mirties apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio 
Kryžiaus ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kry-
žius).

Parengė Vilma Juozevičiūtė
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