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Telšių vyskupui Algirdui 
Jurevičiui – ženklas 
„Už nuopelnus Žemaitijai“
Parengė Donatas TYTUVA

Algirdas Jurevičius gimė 
1972m. kovo 24 d. Vievyje. Jo tė-
vai – Elena ir Vytautas Jurevičiai. 
Mokėsi Vievio vidurinėje moky-
kloje, 1987 m. baigė Vievio vaikų 
muzikos mokyklą ir Vievio vidu-
rinės mokyklos devynias klases. 

Nuo 1987 m. mokėsi Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje (dabar – Vil-
niaus Juozo Tallat-Kelpšos kon-
servatorija). 

1986–1991 m. vadovavo 
chorui, dirbo vargonininku Vie-
vio Šv. Onos bažnyčioje.

1990–1991 m. Vilniaus 
44-ojoje vidurinėje mokykloje 
(dabar – Senvagės mokykla) dir-
bo tikybos mokytoju. 

1991–1996 m. mokslus tęsė 
Kauno kunigų seminarijoje bei 
Vytauto Didžiojo universiteto Te-
ologijos fakultete (studijas Vytau-
to Didžiojo universitete baigė su 
pagyrimu), čia   įgydamas kvalifi-
kacinį teologijos bakalauro laipsnį. 

Vyskupas Algirdas Jurevičius vykusių 
iškilmių, skirtų jo įžengimui į Telšių 
katedrą, dieną – 2020 m. birželio 
29-ąją. Nuotrauka iš interneto svetai-
nės „Lietuvos vyskupų konferencija“ 
(adresas: https://lvk.lcn.lt/
naujienos/,419)

Mokydamasis kunigų semina-
rijoje dirbo vargonininku.

1993-ųjų rugsėjo 6 d., popie-
žiui Jonui Pauliui II lankantis 
Kaune, grojo  vargonais Kauno 
Santakoje per šv. Mišias.

1996 m. liepos–rugpjūčio 
mėnesiais mokėsi vokiečių kal-
bos Leipcige (InterDaF e.V. am 
Herder-Institut der Universität 
Leipzig).

1996 m. rugsėjo 15 d. įšven-
tintas diakonu Kaišiadorių vys-
kupijai.

1996 m. gruodžio 26 d. Kai-
šiadorių vyskupas Juozas Matulai-
tis suteikė kunigystės šventimus ir 
paskyrė Kaišiadorių parapijos vi-
karu, jaunimo kapelionu.

1996–1998 m. studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Teologijos fakulteto 
magistrantūroje (dogmatikos 
specializacija). Ją baigęs įgijo Ka-
talikų teologijos licenciato-ma-
gistro kvalifikacinį laipsnį.

1996–1997 m. dirbo Kauno 
kunigų seminarijoje Kaišiadorių 
vyskupijos seminaristų ugdyto-
ju, 1996–1998 m. – dogmatinės 
teologijos dėstytoju, 1999 m. – 
asistentu Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Bendrosios teologijos 
katedroje.

1998 m. paskirtas Kaišiado-
rių parapijos vikaru ir katalikiškų 
klasių kapelionu, tais pačiais me-
tais – Aukštadvario bei Vytauta-
vos parapijų administratoriumi.

2000–2004 m. studijavo 
praktinę teologiją Frankfurte 
prie Maino (Vokietija) Sankt Ge-
orgen aukštojoje filosofijos-teo-
logijos mokykloje, kurią baigė 
įgydamas praktinės teologijos 
mokslų daktaro laipsnį.

2001–2004 m. Lenkijos Ful-

2022 m. gegužės mėne-
sį Telšių vyskupas Algirdas 
Jurevičius už žemaičių kal-
bos saugiojimą, inicijuo-
jant ir skatinant žemaičių 
kalbos vartojimą sakrali-
nių apeigų metu bei kitise 
Telšių vyskupijos veiklose 
ir už žemaitiškų tradicijų 
saugojimą bei aktualiza-
vimą, Telšių rajono savi-
valdybei pasiūlius, apdo-
vanotas atminimo ženklu 
„Už nuopelnus Žemaitijai“.

Telšių katedros vidus. Danutės 
Mukienės nuotrauka
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dos vyskupijoje (Polska Misja 
Katolicka, Hanau) talkino lenkų 
sielovadoje ir buvo atsakingas už 
lietuvių sielovadą Štutgarte (Ro-
tenburgo-Štutgarto vyskupija).

2004 m. tapo Kaišiadorių 
vyskupo generalvikaru, dėstė Vil-
niaus Šv. Juozapo kunigų semina-
rijoje.

2011 m. ėjo Lietuvos moks-
lų akademijos vykdyto projekto 
mokslo eksperto pareigas.

1998–2008 m. buvo Die-
vo tarno arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio beatifikacijos bylos 
notaras.

2008 m. popiežius Benedik-
tas XVI A. Jurevičiui suteikė Jo 
Šventenybės kapeliono (monsin-
joro) titulą.

2017 m. paskirtas palaimin-
tojo Teofiliaus Matulionio kano-
nizacijos bylos postulatoriumi.

2018 m. liepos 2 d. Popiežius 
Pranciškus A. Jurevičių paskyrė 
Kauno arkivyskupijos vyskupu 
augziliaru, suteikdamas jam Ma-
terianos vyskupo titulą. 

2018 m. rugpjūčio 19 d. Kau-
no arkikatedroje jam buvo su-
teikti vyskupo šventimai.

2018 m. rugpjūčio 30 d. J. E. 
A. Jurevičius buvo išrinktas vysku-
pu, Lietuvos vyskupų konferenci-
joje (LVK) atsakingu už Bažnyčios 
mokymo (doktrinos) klausimus.

2018 m. lapkričio 19–21 d. 
posėdžio metu LVK sprendimu iš-
rinktas darbo grupės Ratio natio-
nalis (jai buvo pavesta sudaryti ku-
nigų ruošimo gaires pirmininku.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. ėjo 
Kauno arkivyskupijos apaštalinio 
administratoriaus pareigas. 

2020 m. birželio 1 d. popie-
žius Pranciškus paskyrė A. Ju-
revičių Telšių vyskupu. Jis šiose 

pareigose pakeitė nuo 2017 m. 
Telšių vyskupijai vadovavusį 
Kęstutį Kėvalą, kuris 2020 m. 
pradžioje buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu.

A. Jurevičiaus ingresas Telšių 
katedroje įvyko 2020 m. birželio 
29 d. Tuo metu A. Jurevičius buvo 
jauniausias vyskupas Lietuvoje.

Nepaisant to, kad A. Jurvei-
čius iki paskiriant jį Telšių vys-
kupu jokių ryššių su Žemaitija 
neturėjo, čia jis greitai pritapo, 
ėmė puoselėti žemaičių kalbą, šio 
krašto tradicijas ir net pats išmo-
ko kalbėti žemaitiškai.

A. Jurevičius yra daugelio 
mokslinių, publicistinių straips-
nių ir šių knygų, autorius: 

• „Duona ir vynas: Eucharis-
tijos pavidalų biblinė, istorinė bei 
simbolinė prasmė“ (2002);

• „Apie diakonato teologiją. 
Nuolatinis diakonatas: savo tapa-
tybės beieškant“ (Zur Theologie 
des Diakonats. Der Ständige Dia-
konat auf der Suche nach eigenem 
Profil, 2004 (lietuvių kalba išleis-
ta 2013 m. pavadinimu „Diako-
natas. Teologija ir praktika“;

• „Lietuvos Katalikų Bažnyčia. 
Kelyje link atsinaujinimo“ (Die 
Katholische Kirche Litauens. Auf 

dem Weg zur Erneuerung 2004).
• „Susipažinkime – esu Teofi-

lius (2017), pataisytas ir papildy-
tas leidimas – 2017, lenkų kalba 
„Chciałbym się przedstawić – 
jestem Teofil“ – 2018). 

Jis yra sudaręs ir spaudai pa-
rengęs šias knygas: 

• „Malonių lietaus nuplauti: 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės reli-
kvijų viešnagė Lietuvoje“ (2012);

• „Arkivyskupas Teofilius 
Matulionis: Ištvermingas tikėji-
mo liudytojas“ (kartu su A. Strei-
kumi, 2017).

APDOVANOJIMAI
2006 m. – Vytauto Didžiojo 

universiteto medalis.
2015 m. – medalis Exuli bene 

de Ecclesia merito („Išeiviai, nusi-
pelnę Bažnyčiai“).

2017 m. – Kaišiadorių rajono 
savivaldybės kultūros premija. 

Tekstas parengta pagal informaciją, 
skelbiamą šiose interneto svetainėse: 

„Lietuvos vyskupų konferencija“ 
https://lvk.lcn.lt/nariai/jurevicius.html; 

„Kauno arkivyskupija“http://www.
kaunoarkivyskupija.lt/vysk-jurevicius/;

„Visuotinė lietuvių enciklopedi-
ja“https://www.vle.lt/straipsnis/algir-
das-jurevicius/.

Telšių vyskupijos kurija. Danutės Mukienės nuotrauka


