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Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis

N°22 – 2016 m. Spalis

Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.
Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta (Mok 3, 1–2)
Kada paskutiná kartà neðiojote savo ðirdyje Meilës daigà? Að – seniai: man jis atrodë per daug trapus ir nepaþinus, kad
iðdrásèiau já auginti. Iki ðiol sunku patikëti, jog vienà dienà jis iðsiskleis paèiu nuostabiausiu þiedu. Niekas (net aš pati) nežino,
kad jis jau manyje. Mes taip nutolome nuo savo vidinës tikrovës, nuo to uþburianèio vaizdo, kuris atsiveria pravërus mûsø
vidinius langus. Kai ant jø uþvertos sunkios langinës, mus pamatæ (bet ið tiesø mûsø nematantys) þmonës gali teirautis
ávairiausiø dalykø, užduoti kasdieniø klausimø, net pradëti manyti, jog jie paþásta mus geriau už mus paèius (ima ir pasako,
kad ðtai jau atëjo mums metas kurti šeimà ar susirasti stabilesná darbà, gal primena skubantá laikà bei neatliktus laiku
ásipareigojimus).
Bet retas pasakys: „Gal tiesiog jau esi vertas mylimo žmogaus ar atokvëpio akimirkø?“ Kol patys neákvepiame savo
þiedo skleidþiamo kvapo, kol nepriartëjame prie mus auginanèiø þemiø, kol neiðbrendame ið savo purvø, kol nepereiname
savo pievos, mes liksime pasislëpæ ir sau, ir kitiems. Tada þmonës tik spëlios, ko mums reikia, siûlydami daugmaþ visiems
tinkamus rûbus. Iðlindæ galime pasirodyti netobuli, per daug sutrikæ, per daug romantiški, per daug vaikiški, per daug keisti, o
gal visiðkai pasiklydæ. Taigi, visokie. Kaip tos gëlës. Skindami puokðtæ juk neieðkome vienodai atrodanèiø þiedø. Mus
pagauna skirtingos spalvos, skirtingos galimybës, netikëta jø dermë.
Kai suderame, pamilstame. Man gali sakyti, kad gal ne laikas ir vieta svaièioti apie jausmà ið didþiosios M raidës, net
pabarti – lyg tà mokinukæ, bandanèià parašyti pirmuosius savo žodžius ir ið tø dideliø pastangø iðsitepliojusià rašalu visus
pirštus. Kà jais sodinsiu, kà jais iðrausiu? Kokià baimæ kaip piktþolæ trauksiu lauk? Kam savo lauke suteiksiu daugiau erdvës?
Kas sulauks mano aðarø lietaus? Kas pajus mano pykèio þaibus? Dieve, ar tikrai viskam yra metas? Ir mano netobulumui, ir
mano paieškoms, ir mano Meilei? Leiskime vienas kitam gyventi, kvëpuoti, neðioti savus drabuþius. Ar tikrai, Dieve, saugosi
mus su mûsø svajonëmis kaip tuos gleþnus aguonos þiedlapius? Uþmigsime tavo delnuose lyg ramybës paþade. Ir patys
pajusime, kad jau laikas keltis ir atsiverti sau bei kitiems – kaip toms langinëms gëlynø paðonëse.
Laura, socialinë darbuotoja
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... ir laukiu
Prisimenu pokalbá su dëstytoju. Vienà popietæ,
drauge laukdami autobuso, kalbëjome apie laikà. Að
nusistebëjau, kaip greitai jis bëga, atrodë, tik prasidëjo
metai, o jau persirito á antrà pusæ, laukia tiek darbø ir
atsiskaitymø. O dëstytojas ðypsodamasis pratarë: „Kai
bûsi mano amþiaus, laikas lëks, ateisi á darbà – už lango
bus ruduo, o išeisi – pavasaris.“ Tada suvokiau: ilgainiui
laikas eina greièiau. Bet ar tikrai reikia taip stebëtis, kad
jis bëga? Ar reikia kreipti tiek daug dëmesio laiko
greièiui? O gal èia ne laikas bëga, o mes?
Neseniai pakeièiau darbà. Visai netikëtai. Ir,
sakyèiau, stebuklingai. Dabar suderinu savo gyvenimo
bûdà – esu katalikë, ir specialybæ – esu kraðtotvarkos
inþinierë. Dirbu Apaðtaliðkoje nunciatûroje sodininke.
Praëjus dviem mënesiams, galiu pasakyti, kad pasikeitë
mano darbo rutina. Ir pradëjau á laikà þvelgti kitaip.
Dirbant Pal. Jurgio Matulaièio socialinëse ir ðeimø
pastoracijos veiklose, viskas sukosi tarsi margaspalvis
sûkurys. Ávykiai, darbai, ðventës, minëjimai, susitikimai,
þmonës, istorijos, taèiau viskas buvo viena. Viskas alsavo
gyvenimu. Mano galvoje sukosi begalë minèiø ir
klausimas „Kaip ámanoma viskà padaryti laiku?“ O kai
praeidavo metai, stebëdavausi: negali bûti, viskas
pavyko! Þinoma, reikëjo daugybës pastangø, jëgø ir
laiko. Taip pat ir naujø pamokø iðmokti, suprasti, patirti. Kartais norëjosi sustoti ir tarti: „Sustok, akimirka
žavinga!“ (kaip J. Gëtës „Fauste“), taèiau visada buvo aiðku: verta daryti tai, kà darau.
Dabar mane supa tyla, nes tik tyliai augalai auga, pražysta ir vysta. Anksèiau per dienà spëdavau nuveikti
begales maþesniø ir didesniø darbø, o dabar bûna dienø, kai, pavyzdžiui, visà dienà laistau. Nudirbu vos kelis
darbus, bet veikiu ne viena. Tikiu, kad Dievas yra ir veikia per mane ir su manimi. Nesakau, kad anksèiau Jo
pagalbos nejausdavau. Dar ir kaip! Taikliai apaðtalas Paulius raðë laiðke filipieèiams: „Aš visa galiu Kristuje, kuris
mane stiprina.“ Gal tiesiog dabar kitaip Já jauèiu. Ir laikas dabar mano sàjungininkas. Að sëju ir laukiu. Sodinu ir
laukiu. Leidþiu Dievui dirbti tame laike, kurá anksèiau kaltindavau uþ tai, kad lekia. O rezultatas nustebina,
pradžiugina ir žavi. Ir užtenka tik laiko, kad viskas suþeltø ir suþydëtø. Ir laiko, kad sustotum ir pasigroþëtum.
Labai keista – o tuo paèiu metu ir þavinga! – jausti, kad Dievas dirba tavo rankomis. Kalbëdama su viena išmintinga
drauge, pasidalinau savo svarstymais, kà man reiðkia dirbti tokioje vietoje ir toká darbà. Esu nematoma, taèiau
mano darbo rezultatai matomi visiems. Ji nusistebëjo, kaip mes, katalikai, dažnai visur ieðkome prasmës! O juk
nereikia nieko giliai ieðkoti, tik bûti Dievo, kuris toliau viskà kuria (kaip pirmosiomis dienomis), rankomis. Að ir
kiekvienas ið mûsø galime bûti Jo kûrybos proceso dalimi. Ir taip Jam padëti toliau viskuo rûpintis.
Suprantu, kad visa, kas esame ir kas aplink mus, esame viena. Mes esame Jo kûrinija. Norëta ir mylima.
Reikia tik susidraugauti ir su oru, ir su laiku, ir su vienas kitu. Jauèiu, kad bûtent tada mano rutina tampa prasminga.
Visi pasikartojantys veiksmai tame paèiame laike, kuris prasidëjo man augant ir bræstant mamos ásèiose ir kuris
tæsiasi iki ðiol, yra rutina, taèiau ji nëra tuðèia. Jà uþpildo tikslas, laukiant amžinosios Šviesos. Ruošiantis tam, kas
bus po to. Po šio laiko, kuris baigsis.
Ar susimàstëte, kad ið tiesø visa tai, kà dabar darome, baigsis? Ir ne mes nuspræsime kada? Ir ar tikrai mums
verta taip bëgti, kaip bëgame dabar? Aš kartais pagalvoju, jeigu visi aplink esantys þmonës viskà pradëtø daryti
lëèiau, ar kam nors nuo to bûtø blogiau? Manau, kad ne. Todël kvieèiu nepamiršti ir ieškoti prasmës, kuri, mano
manymu, yra Dieve. O tada ir laikas pradës tekëti savu ritmu – nei per greitai, nei per lëtai. Pabaigti norëèiau
Popieþiaus Pranciðkaus enciklikos Laudato Si' þodþiais: „Visata plëtojasi Dieve, kuris visa pripildo. Vadinasi, lape,
take, rasoje, vargðo veide galima atrasti kontempliuotinà slëpiná. Idealas yra ne vien <...> atrasti sieloje Dievo
veikimà, bet sutikti Já visuose kûriniuose.“
Rima, parapijos referentë
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Kaita bei stabilumas Ðeðkinës vaikø dienos centre
Stabilumo bei kaitos aspektai Ðeðkinës
dienos centro kasdienybëje yra itin aktualûs,
teikiantys tiek iððûkiø, tiek galimybiø ðiuos
iððûkius áveikti, pasitelkiant kantrybæ bei
kûrybiðkumà kiekviename þingsnyje. Taèiau
vienas opiausiø klausimø bei temø pamàstymui
vaikø dienos centre yra tai, kokià svarbà vaikams
turi darbuotojø, savanoriø bei praktikantø
stabilumas bei kismas.
Šiuo metu minëtas klausimas itin reikalauja
dëmesio, kadangi per praëjusius mokslo metus
pasikeitë net keli darbuotojai, o ðio sezono pradþià
pasitinkame su dar vieno darbuotojo iðlydëjimu
bei naujo sutikimu. Taip pat su dideliu liûdesiu
iðlydëjome visus praëjusius metus su mumis dirbusià EST (Europos savanoriø tarnyba) savanoræ Paulà ið Ispanijos,
á kurios vietà jau atvyko nauja, entuziazmu trykštanti jos tautietë Yasmina.
Tokie pokyèiai dienos centrà lankantiems vaikams, kuriø gyvenime stabilumas yra prabanga, kelia
sumiðusius jausmus bei daug streso. Skaudu iðlydëti paþástamus þmones, su kuriais tiek daug patirta, o nauji
þmonës áneða neþinomybës – ar mane priims, ar verta atsiskleisti, jeigu tu èia vis tiek ilgam neliksi?.. Kita vertus,
ateinantys nauji þmonës – darbuotojai, savanoriai, praktikantai – kupini naujø idëjø, sugeba á galbût sustabarëjusá
dienos centro ritmà ápûsti naujos gyvybës bei þvelgti á dienos centrà lankanèius vaikus be iðankstiniø nuostatø, o su
didþiuliu noru juos paþinti. Bûtent tai ðià stresà kelianèià bei gana skausmingà vaikams situacijà leidþia sutikti bei
iðgyventi ðiek tiek lengviau.
Galima teigti, jog Ðeðkinës vaikø dienos centras egzistuoja pilnoje prieðtarø terpëje, kurià geriausiai
nusakytø „stabili kaita“. Taèiau tokios prieðtaros nenumaldo mûsø dvasios, noro stengtis ir vilties, sutinkant naujà
dienà. Juk be kaitos progresas neámanomas, tiesa?
Aurelija, socialinë darbuotoja
„Tramplinas“ ir „Tranzitas“: pagalba sunkumus iðgyvenantiems 13-18 metø vaikinams ir merginoms bei jø ðeimoms.

Þengiant á Tramplinà
Á patalpas, kuriose jau netrukus vyks naujosios Tramplino komandos susipažinimo þygio aptarimas, áþengiau
kiek nedràsiai, tarsi sveèias. Su pagarba ir lengva baime atvëriau duris. „Tai dar ne mano namai“, pagalvojau. Èia
tiek daug patirta ir tiek padaryta, èia tiek daug sukurta ir, iš dalies, paleista. „Paleisti“ svorá neða pats þodis. Buvo
keista galvoti apie pabaigà dar nepradëjus, dar þengiant pro duris ir jauèiantis sveèiu. Bet juk tai ir buvo tam tikras
pabaigos momentas: momentas, kai susirinko naujoji Tramplino grupë ir ruoðësi savo pirmajam žygiui; momentas,
kai ankstesnë grupë, kuri kelerius metus dalinosi savo jausmais ir patirtimi, tapo savotiška praeitimi, áraðais bylose,
ábrëþimais staluose. Ne, ne, žinoma, – daug daugiau; tai, kà jie sukûrë, yra neapèiuopiama ir neaprëpiama, tai, kà jie
nuveikë, yra nepaprasta. Tiesiog tos grupës nariai keliauja tolyn, žengia pirmyn. Jie visada buvo ir bus Tramplino
grupë, bet tuo paèiu metu jau nebëra, dabar Tramplino grupë – jau kiti þmonës. Negaliu ásivaizduoti, kokie jausmai á
sveèius beldësi Kasparui ir Giedrei, juk bûtent jie turëjo tuos jaunuolius paleisti, tikëti, pasitikëti, kad ðie sugebës
gyventi laimingai, savarankiðkai ir uþtikrintai. Sunku ásivaizduoti, kaip jiems sekësi ágyti tà pasitikëjimà, juk
akivaizdu, jog darbas su jaunimu niekada nëra baigtas. Jaunimas užauga, išeina ir vienaip ar kitaip tenka juos
paleisti. Pasitikëti. Sunku mintimis aprëpti, kiek mes su Ugne dirbsime, siekdami ágyti tà pasitikëjimà, kiek laiko
praeis, kol naujieji jaunuoliai pasitikës mumis, kiek laiko praeis, kol mes pasitikësime jais?
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Išoriškai ramiu žingsniu perëjau koridoriø. „Matytas, bet
naujas“, pagalvojau. Kai praëjusá kartà ten buvau, dar
nežinojau, ar pasikeis mano sveèio statusas, o dabar jau rakinau
duris savo raktais. Èia praleisime daug valandø, ðiø patalpø
sienos, dvelkianèios ir kupinos ávairiausiø potyriø, greitai
ásigers ir mûsø kvapo, mûsø jausmø. Kas kartà ateidami èia
mes jausimës taip, kaip pasiruoðëme jaustis praëjusá kartà. Ðios
patalpos bus mûsø drobë, èia pieðime savo paveikslus,
tapysime savo jausmus. Galbût kalbu kiek sentimentaliai,
taèiau, man atrodo, jog visi faktai ir darbo progresas bus
protokoluose, ðá kartà viskà norisi ðiek tiek romantizuoti,
suteikti kasdienybei prozinæ formà, kalbëti jausmais, o ne
logika.
Áþengiau á Sofkës kambará. Jaunuoliai laukë, ðiek tiek
jaudinosi, juokavo vienas su kitu, atsakinëjo á Ugnës
klausimus, kai ši empatiškai kiekvienà pasitikdavo. Vieni jaunuoliai jau buvo paþástami, kiti dar susipaþins. Kartu
žygiuosime ilgai: mûsø laukia ne tik planuojamas keturiø dienø þygis, mûsø laukia kupini metai, o su kai kuriais net
ilgesnë kelionë á santyká, á vieni kitø paþinimà, á refleksijà, ir tai yra
nepaprasta. Keista ir baisu pagalvoti, kaip kai kurie momentai kartu
mums atrodys kaip amþinybë, kaip trys valandos kartu atrodys it
nesibaigianti rutina, perpildyta emocinio krûvio ir átampos, bus
valandø, kurias norësis kuo greièiau iðgyventi ir dingti. Kiti momentai
bus jau kitokie, kupini džiaugsmo ir pasididžiavimo, empatijos ir
supratimo, atsivërimo ir saugumo. Keista, kaip tie patys momentai
netrukus taps prisiminimais ir ims atrodyti, kad tos minutës prabëgo,
nespëjus jø net pajusti. Tas fenomenalus amþinybës laikinumas, kai
tarytum sustojusi valanda virsta atminties sekunde, kai ið lëto tekantys
metai virsta viena jûros banga, sutramdyta á padrikà devyniø lapø
ataskaità... O pasakyti norisi daugiau, norisi iðdainuoti kiekvienà
ðypsenà ir iðraudoti kiekvienà nusivylimà, norisi dalintis su visu
pasauliu savo dþiaugsmais ir gauti uþuojautà dël kiekvienos
nesëkmës, bet tai liks tarp mûsø, uþdaroje Tramplino grupëje, Sofkës
patalpose, kur savo þodþius girdësime tik mes patys ir kuriuos sugers
sienos, tos paèios sienos, kurias, tikiuosi, kada nors ateityje perims
kiti, nerimastingai ir tarsi sveèiai besijauèiantys jaunuoliai bei
darbuotojai. Tos sienos jiems patars ir užjaus, išgirs ir supras, jos jau
bus tai maèiusios, jos þinos, kaip padëti. Toks savotiðkas ritmas,
kiekvienà antradiená ir ketvirtadiená mes paliksime dalelæ savæs, ir,
uþbaigæ vienà puslapá, atversime kità, kitiems. Vaikai – vaikams,
suaugæ – suaugusiems, þmonës – þmonëms.
Ádomu, planavau apraðyti mûsø naujojo Tramplino þygá, visas keturias dienas, kupinas ávairiausiø patyrimø ir
atradimø, nuogàstavimø ir džiugesio, bet net nepavyko prie to priartëti. Ðtai vienas momentas – nuo durø atidarymo
iki áþengimo á kambará – virto visu straipsniu. Matyt, kartais bûna ir atvirkðèiai, vienas trumpas momentas virsta
amþinu prisiminimu. Ðis prisiminimas man yra atëjimo simbolis, nauja pradþia, sentimentali, galbût kiek iðpûsta,
bet ji yra, ji vyksta. Norëèiau pabaigti palinkëjimu. Dirbame su þmonëmis, ir daugybë momentø atrodo kaip
amþinybë, kai susiduri su nuolatiniu negatyvumu ir pasimetimu. Tampa sunku paskubinti laikà, jis tarsi sustoja. Bet
kartais, kai atrodo, kad dirbi veltui ir viskas, kà darai, sprûsta ið rankø, ateina momentas, trunkàs tik sekundæ, bet
nusipelnàs amþinybës. Linkiu já pajausti, tegul laikina amþinybë jus supa ir ritmingai primena apie savo buvimà.
Gintautas, psichologas
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„Atvira bendruomenë“: integracinë socialinë pagalba þmonëms su proto ir kompleksine negalia bei jø ðeimoms.

Penkiolika minuèiø
Mes, þmonës, daþnai susimàstome, kaip viskas yra laikina, bet neretai ðis suvokimas tik ir lieka
apmàstymuose. Vietoje to, kad ði skaudi realybë padëtø mums nugyventi kuo prasmingiau, mes linkæ jà ignoruoti ir
toliau atidëliojame svarbius veiksmus ateièiai, manydami, kad dar spësime pavyti negailestingai senkantá mûsø
laikà ðioje þemëje.
Galbût að neteisi, galbût dauguma þmoniø vis dëlto neðvaisto
savo laiko þinodami, jog gyvenimas nëra amþinas. O štai aš buvau
tas asmuo, kuris vis atidëliojo. Nemaèiau dabarties, buvau liguistai
linkusi stengtis dël savo ir artimøjø ateities visiðkai nepastebëdama,
kad mano gyvenimas nëra amþinas ir neþinau, ar dar sulauksiu
rytojaus. Tikiu, kad mane sustabdë Dievas. Vienà dienà atsibudau
reanimacijoje ir išgirdau daktarø verdiktà, kad jei greitoji pagalba
bûtø pavëlavusi nors penkiolika minuèiø, jau bûèiau mirusi. Tai
sukrëtë mane, atrodë, kad þaidþiau þaidimà su Dievu. Po suteikto
gydymo að atidëjau mokslus ðalin, nors seniau dël savo
perfekcionizmo maniau, kad tai ir yra svarbiausia mano gyvenime,
jog tik taip galësiu ágyti norimà profesijà ir pagaliau iðsipildys mano
svajonë – padëti þmonëms, kurie dabartinëje visuomenëje yra
nesuprasti ar engiami. Neslëpsiu, pati tokia buvau. Apie savo
svajonæ papasakojau daktarams, todël gana greitai sužinojau apie Atvirà bendruomenæ. Ið tiesø, man buvo baisu
pasisiûlyti savanoriauti, nes neþinojau, ar tiksiu, ar sugebësiu, bet vis dëlto ðá kartà suvokdama, jog negalima
atidëlioti, að ëmiau ir paskambinau.
Jau dvi savaites savanoriauju dienos centre ir esu be galo laiminga, nes mano svajonë iðsipildë. Rodos, dar tik
pradëjau savanoriauti, bet jau dabar jauèiu, kad esu ðiltai priimta. Daþnai kaupiasi aðaros, matant neágaliuosius,
kuriuos ne aš mokau, bet jie mane moko kitaip gyventi – paprasèiau, neskubant ir neuþmirðtant paþiûrëti pro langà
ne vienai sekundei, bet bent minutei, kad ásidëmëèiau dabarties ðeðëlius. Neþinau, kaip bus toliau. Nors dabar tik
savanorystës pradþia, að dràsiai galiu pasakyti, jog nëra nieko svarbiau, kaip sugebëti ryþtis kaþkà keisti ar nuveikti
ðiame gyvenime þiûrint ne á ateitá, bet á dabartá. Dabar dràsiai galiu pasakyti, jog esu laiminga, nes gyvenu dabartyje,
nes padedu. Aišku, ateitis yra svarbi, bet reikia neuþmirðti, jog visø mûsø kada nors laukia tik tos paskutinës
penkiolika minuèiø.
Erika, savanorë

Nauji geri darbuotojai-draugai
Esu Remigijus, Atviros bendruomenës lankytojas. Uþdaviau man rûpimus klausimus dviem mûsø naujiems
darbuotojams (Dovilë prie mûsø prisijungë sausá, Paulius – rugsëjá), nes atrodë, kad labiau juos paþinti bus ádomu
ne tik man, bet ir kitiems. Tarkim, bendraudamas su Dovile jau atradau, kad turime daug kà bendro. Man apskritai
patinka bendrauti ir sužinoti apie kitus žmones daugiau. Norëèiau palinkëti kitoms socialinëms veikloms tokiø
darbuotojø, kokie dirba pas mus. Aš pats anksèiau svajojau apie vienuolystæ, bet ði svajonë þlugo, dabar noriu tapti
tretininku ir savanoriu. Dovilë mûsø pokalbio metu man paþadëjo padëti ágyvendinti šiuos mano norus. O dabar
kvieèiu jus visus susipažinti su Dovile ir Pauliumi artimiau.
1. Kaip sužinojai apie Atvirà bendruomenæ? Kaip atëjai pas mus?
Dovilë: Apie ðià bendruomenæ žinojau jau seniai, nes savanoriavau Kelyje. Tada tekdavo praeiti pro jus
grupëse, kai dar buvote apaèioje, rûsyje, ir atkreipiau dëmesá á tai, kad jûs visada sveikindavotës. Paskui iðvaþiavau
tæsti studijø á Kaunà, ten buvo labai liûdna, nes nieko nepaþinojau, apëmë nostalgija, labai norëjosi atgal á Vilniø. Ir
tada staiga internete pamaèiau skelbimà, kad jûs ieðkote darbuotojos. Pagalvojau, kad èia proga gráþti á Vilniø ir dar
su misija, jei mane priimtø.
Paulius: Apie Atvirà bendruomenæ sužinojau visiškai atsitiktinai. Kunigai Vitas Kaknevièius ir Kæstutis
Dvareckas, pamatæ skelbimà, kad ieðkote darbuotojø, pasikvietë mane ir pasakë: „Pauliau, skambink, siøsk savo
CV. Tu gali.“
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Tuomet pasidomëjau apie jus internete, susitikau su jûsø vadovëmis ir dabar esu Atviroje bendruomenëje. Kai einu á
darbà, visada prisimenu, kaip džiaugiausi iðgirdæs, jog priimate mane á savo bûrá.
2. Kaip jautiesi Atviroje bendruomenëje? Kà mëgsti èia veikti?
Dovilë: Niekados turbût nebûna tokiø paèiø jausmø. Kyla nuo paèiø graþiausiø, teigiamiausiø, kaip
dþiaugsmas, iki liûdesio, kartais pykèio. Jausmai visada skirtingi. Èia patiriu beveik visà jausmø spektrà. Man
tiesiog patinka bendrauti ir èia bûti.
Paulius: Atviroje bendruomenëje jauèiuosi naujoku. Laimingu naujoku, nes labai ðiltai ir draugiðkai priëmëte
mane. Daug nepaþástamø þmoniø ir atsakomybiø. Labai bijau nuvilti ar bûti nenaudingas. Esu dëkingas, kad
kantriai mane mokote ir padedate.
3. Ar planuoji ir toliau dirbti socialiná darbà? Ar jautiesi atradusi / atradæs èia savo vietà? Kaip manai,
ar tai tavo pašaukimas?
Dovilë: Leisiu sau užsikabinti už žodžio „pašaukimas“.
Pašaukimui reikia asmens, kuris šaukia, ir reikia asmens, kuris
á tà ðauksmà atliepia. Kas šaukia mane, yra Dievas. O aš
atsiliepiu arba ne. Pašaukimas yra siekis atpažinti, kà Dievas
yra manyje áraðæs. Dabar yra áraðytas socialinis darbas Atviroje
bendruomenëje. Ir aš atsakau Dievui: „Tam aš pasirašau.
Nematau savæs kitoje veikloje.“
Paulius: Að tikiuosi ir labai norëèiau toliau dirbti
socialiniu darbuotoju. Nuo mokyklos laikø buvau panaðiose
bendruomenëse: aktyvus narys Vynmedyje, vëliau darbuotojas
dienos centre Šviesa. Paskutiniais metais atitolau, buvau
pasukæs á visai kità sritá. Dþiaugiuosi, kad galiu gráþti.
Dovilë, Remigijus ir Paulius
Jauèiuosi, lyg bûèiau ten, kur ir turiu bûti. Planuoju toliau
mokytis ir plësti þinias ðioje srityje.
4. Papasakok apie ádomiausià ávyká, nutikusá Atviroje bendruomenëje. Arba pasidalink, kas tau iki ðiol
paliko didþiausià áspûdá.
Dovilë: Labai gražu man maži kasdieniai džiaugsmai: nuo ryto maldos, kai užsiplepame, o tada suprantame,
kad pamiršome pasimelsti, kai šypsenomis apdovanojame vienas kità, kai mokame pamatyti vienas kità
nuliûdusius. Daug ko mokausi èia bûdama.
Paulius: Dar labai trumpai esu Atviroje bendruomenëje, todël man labai ádomi kiekviena diena su jumis. Þavi
tai, kad nesijauèiu, jog esu tik darbuotojas, kai bûnu su jumis. Man patinka, kad mane priimate kaip draugà, galiu
jausti bendrumà ir nuoðirdumà.
5. Gal norëtum pakalbëti apie kokià nors savo ankstesnæ patirtá, kad galëtumëme geriau su tavimi
susipaþinti ir ko nors ið tavæs išmokti?
Dovilë: Nežinau, ar galite ko nors išmokti iš mano patirties, bet jei norite su manimi susipažinti, pakvieskite
mane arbatos.
6. Norëèiau iðgirsti tavo svajonæ. Ar, laikui bëgant, keitësi tavo svajonës?
Dovilë: Labai daug svajojau: vaikystëje apie lëles, žaislus, tada apie studijas, vëliau apie nuosavà namà su
sodu. Kurá laikà, kokius ketverius metus, nesvajojau: nusivyliau svajonëmis. Kam svajoti, jei svajonës neiðsipildo.
Tada pradëjau svajoti, kad bûèiau laiminga, o tam tereikia atsisakyti to, kas daro mane nelaimingà, bet tai sunku.
Lengviau pasidarë, kai savo svajones paverèiau tikslais. Kai išsikeliu sau tikslà, atsiranda jëgø ir energijos pasiekti
já realiais bûdais. Svajonës suteikia sparnus. Dabar svajoju apie ðeimà.
Paulius: Visada daug svajojau, buvau susikûræs nemaþai dalykø, kurie, kaip aš maniau, atneðtø man
dþiaugsmo. Visai neseniai supratau, kad jie ne visada reikalingi ir naudingi man. Tam iððvaisèiau daug laiko ir jëgø.
Kurá laikà teko sustoti, apmàstyti. Šiandien labai atsargiai svajoju. Ir tikiu, kad svajonës pildosi, jei neapsiriboji tik
svajojimu, bet kantriai, nuoðirdþiai ir sàþiningai dël jø stengiesi. Dabar svajoju ðias Kalëdas sutikti su savo ðeima,
kaip vaikystëje – visi prie vieno stalo, þibanèiom akim.
7. Ko norëtum palinkëti mums Atviroje bendruomenëje, kitiems Pal. J. Matulaièio parapijos socialiniø
veiklø darbuotojams, mûsø baþnyèios þmonëms?
Dovilë: Linkiu svajoti ir nebijoti daug svajoti. Linkiu bûti Baþnyèia, nenustoti kurti ir saugoti savo
bendruomenes, mylëti tai, kà darote, ir bûti savimi.
Paulius: Jums norëèiau palinkëti, kad neprarastumëte to, kà turite nuostabaus ir nepakartojamo, – tikro jausmo. Mane
žavi, kad jei pykstate, tai pykstate, jei mylite, tai mylite taip, kad net að uþsinoriu mylëti, jei liûdite, leidžiate sau išgyventi tà
jausmà, o ne slëpti. Kitiems darbuotojams ir baþnyèios þmonëms – tolerancijos ir pakantumo vienas kitam. kad stengtøsi
pastebëti, jog ðalia esanèiam reikia, kad su juo kartu pasidþiaugtø, apkabintø. Ir padràsintø artimà, einantá jam skirtu keliu.
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Mûsø vasarà keièia ypatingas
ruduo
Gera jaustis
sulaukus ypatingo
rudens. Paprastai
bûna liûdna suvokus,
kad vasara su
visomis savo
linksmybëmis ëmë ir
pasibaigë. Bet tada
netikëtai mus
paguodþia rugsëjis.
M e s
v ë l
susirenkame, vël
pasirenkame buvimà kartu, vël kalbamës ir mûsø
pokalbyje ieðkau minèiø ðiam pasakojimui. Aneta
pasakoja, kaip ji laukia geltonø lapø. Spalvotas ruduo jau
èia pat. O kol kas Aneta svajoja, kad amþinai bûtø toks
ðiltas ruduo kaip dabar, nes tada bûtø galima visà laikà
leisti lauke. Norisi Anetai pritarti, nes vien pagalvojus
apie ásitraukimà á saulës ir lapø þaismà, tampa dþiugu.
Klausiu Andriejaus, kuo ypatingas jam šis ruduo.
Andriejus ið pradþiø kartoja Anetos þodþius: „Graþus.
Ðiltas.“ Ir tada pasitikslina: „O dabar ruduo?“ Andriejui
ðiam laikui ypatingumo suteiktø dovanos. Mes
padedame jam prisiminti, kad bûtent rugsëjá yra jo
gimtadienis, jis mokosi, kiek jam metø. Atrodo, toks
svarbus savo gimimo suvokimas, nes gimti – tai jau gauti
pirmà ypatingà dovanà. Dþiaugiuosi, kai Andriejus
aiðkiai pasako, kokios dovanos nori sulaukti ðiais metais
ið mûsø.
Mes patys jau jauèiamës apdovanoti. Ðá rugsëjá
prie mûsø prisijungë naujas Atviros bendruomenës
lankytojas Alekas, kuris pamaþu jaukinasi mûsø
kasdienybæ, stebëdamas mus ir pats atrasdamas, kuo gali
mums padëti, kaip gali jau kartu dalyvauti kiekvienos
dienos kûrime. Mes taip pat dþiaugiamës ir mûsø nauju
darbuotoju Pauliumi, ir nauja lietuve savanore Erika, ir
kà tik vienuolikai mënesiø pas mus atvykusia EST
(Europos savanoriø tarnyba) savanore Nastia ið
Ukrainos. Neseniai prisijungusiø ir mumis jau
besidþiaugianèiø þmoniø dëka mes pajuntame, jog
gebame bûti ðilti ir graþûs kaip ðis ruduo.
Romas dþiaugiasi ðviesiais rytais: daug lengviau
atsikelti á centrà, kai ðvieèia saulë. Kai tamsu ir lyja, lyg
vis tæstøsi, Romo þodþiais, amžina naktis, niekur
nesinori. Aš pasidalinu savo džiaugsmu, jog Romas man
atrodo pasikeitæs á geràjà pusæ: daugiau kalba, yra
gyvesnis. Jis prisipaþásta, kad ðie ypatingi pokyèiai
nebûtø ávykæ, jei nebûtø prieð vasarà turëjæs nuolatiniø
pokalbiø su mûsø darbuotoja Jolanta, kuri padëjo Romui
iðsikalbëti, iðsilieti, iðtraukti á dienos ðviesà blogus
dalykus ir jau nebebûti taip stipriai jø veikiamam. Romui
palengvëjo gyvenimas. Iðvykus Jolantai, Romas ið karto
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pradëjo ieðkoti kito žmogaus, su kuriuo toliau galëtø bûti
toks pats atviras, toliau kalbëti apie jam svarbius
dalykus.
Vytui buvo svarbi mûsø Atidarymo ðventë, nes
bûtent apie jà ima pasakoti, kai já uþkalbinu. Jis
prisimena, kaip kunigas Vidas pamokslo metu iðskyrë
Vytà ir parodë mums visiems, kaþko susirûpinusiems, já
kaip pavyzdá, kuriuo turëtumëme sekti: Vytas vienintelis
ðypsojosi. Nusiðypsojome tada ir mes visi. Vytui
didþiulá áspûdá per ðventæ paliko ir gitara grojusi Sigita:
giesmës tapo dar graþesnës, dar gyvesnës. Gera suvokti,
kad Atvira bendruomenë taip rûpi ir kitiems þmonëms,
pasiryþusiems áeiti á mûsø gyvenimus, kad mus ir
pamokytø, ir tiesiog pralinksmintø.
Linksma bûna ne visada. Akimirksniui tampa
liûdna iðgirdus, jog Remigijui ðis ruduo visai
neypatingas. Bet pagalvojæs lyg ir keièia savo nuomonæ
bei vardina: „Graþûs lapai. Graþûs þmonës. Graþûs
saulëlydþiai.“ Dabar, kai trumpos dienos (pasirodo, kad
ir tame galima atrasti gërio), Remigijus gali stebëti ið
savo namo trylikto aukðto saulëlydþius. Bet labiausiai
Remigijui ypatingumo ðiam laikotarpiui suteiktø
prasminga veikla, pavyzdþiui, jeigu jis pradëtø
savanoriauti. Dabar svajoja pasavanoriauti mûsø
parapijos darželyje. Šypsausi: „Juk ši svajonë yra ranka
pasiekiama, mûsø patalpos ðalia.“ Að tikiuosi, kad
Remigijus tuo patikës.
Dabar man džiugu
atrasti, kad ðià vasarà að
patikëjau, jog mûsø stovyklos
gali bûti ypatingos. Praëjusius
metus jos man buvo sunkios ir
këlë liûdnus prisiminimus. O
dabar gera prisiminti mûsø ðiø
metø ypatingà laikà
Antalieptëje ir Karklëje.
Antalieptëje gyvenome
buvusiame sename
vienuolyne, atradome mums
visai naujà miestelá, sutikome
draugiðkø þmoniø. Karklëje galëjome jausti gamtos
ritmà: ne patys sudarinëti stovyklos programà, o leisti
jûrai padiktuoti mûsø dienotvarkæ, ir ji buvo tobula. Kas
gali bûti geriau uþ rytiná pasivaikèiojimà pajûrio smëliu,
uþ dienos atgaivà bangose, uþ vakariná saulës
palydëjimà á laivø denius horizonte? Bet tikriausiai
mûsø Andrius man paprieðtarautø. Jam ðià vasarà
didþiausià áspûdá paliko su Lobiø dirbtuvëmis praleistos
dienos Orvidø sodyboje. Jis su pasididþiavimu mums
parodë laikraðtyje iðspausdintà straipsná apie ypatingà jø
vieðnagæ. Neabejoju, jei pakalbintumëte Andriø, jis su
dþiaugsmu papasakotø jums daugiau. Ðá rudená mes
toliau liekame atviri. Kitaip niekada nepatirtumëme
gyvenimo ypatingumo.
Laura, socialinë darbuotoja
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Kas yra tikrasis
gailestingumas?

Matulaièio Respublika
Ðeimos pagalbos centras - ávairiapusë pagalba ðeimoms.

Ruduo dar alsuoja
vasara, todël lengva ir gera
prisiminti mûsø parapijos
ðeimø vasaros stovyklà, kuri
ðiemet vyko rugpjûèio 15–20
dienomis visø pamëgtoje
vietoje prie Bebrusø eþero,
Molëtø rajone. Stovykla ðákart
buvo iðskirtinë tuo, kad á jà
suvaþiavo daug jaunø, dar nei
karto èia nebuvusiø ðeimø;
bendruomenë atsinaujina,
vyksta kartø kaita, gyvybës
ratas nesustabdomai sukasi.
„Gailestingi kaip Tëvas“
– pagrindinë ðiø metø mûsø
parapijos organizuotos ðeimø
vasaros stovyklos tema.
Šiemet išties dažnai skamba
žodis gailestingumas. Ar paþástame Tëvà kaip gailestingà? Kas yra tikrasis gailestingumas? Kokio gailestingumo
šiandien reikia mums asmeniškai ir visai Lietuvai? Stovykloje ðiuos klausimus mums padëjo gvildenti kunigai
Kæstutis Dvareckas ir Mozë Mitkevièius bei Vilniaus Caritas direktorius Linas Kukuraitis.
„Gailestingumas yra duoti ne tai, ko kitas nori, bet tai, ko jam reikia labiausiai“, – pradëjo kunigas Kæstutis.
Ko mes labiausiai stokojame? Meilës, tikro rûpesèio kitu þmogumi. Lektorius nagrinëjo 3 labai svarbias mûsø
gyvenimo realybes – pinigus, laikà ir sveikatà. Kaupdami pinigus, galime prarasti santykius, ir atvirkðèiai –
pusryèiai ant mamos, tëèio ar senelës keliø mažyliui yra tikrai brangiau nei dviratukas. Dažniausiai pristingame
laiko tam, kas labai svarbu, kas yra tikra. „Neturiu laiko“, – melagingas pasiteisinimas. Tiksliau bûtø: „Man
nerûpi“. Net kai kurie kunigai bijo „uþsikrësti“ jûsø sunkumais, siunèia á Caritas arba pas psichologus. Ðv. Raðte
paraðyta: geriau be kojos ir rankos á dangø, nei sveikam á pragarà. Þmonës, prisipildæ Jëzaus meile, sekantys Juo,
tie, kuriems rûpi kitas, yra džiugesni, gyvybingesni už tuos senukus, kurie dienø dienas rymo ant palangiø ir
apkalba kaimynus. Kunigas Kæstutis Vieðpaties gailestingumà parodë, palydëdamas mus per visas Kryžiaus kelio
stotis ir susiedamas jas su mûsø kasdienybe.
Labai pradþiugome, galëdami stovykloje susitikti su kunigu Moze, kuris šiuo metu studijuoja Biblijà
Romoje. Koks visiðkai kitoks nei þmogaus ásivaizduojamas yra Viešpaties gailestingumas! Tai kunigas mums
atskleidë, komentuodamas Jëzaus Kalno pamokslà. Palaiminti, turintys vargdienio dvasià. Tai – daugiau negu
ekonominis vargingumas. Kitais žodžiais tariant – palaiminti, alkstantys Dievo ir kito žmogaus. Tai – pretenzijø
neturëjimas, þinojimas, kad be Kito / kito neišgyvensi. Tas, kuris linkæs bûti kaþkuo, linkæs save sureikšminti –
prieðingybë vargðui. O elgeta nebûtinai alksta Dievo. Jam reikia pinigø, maisto, gërimo. Koks atpildas laukia
turinèiøjø vargdienio dvasià? „Jø yra dangaus karalystë“ (Mt 4, 3). Santykis su Dievu – didysis atpildas, esmiø
esmë. „Palaiminti liûdintys; jie bus paguosti“ (Mt 4, 4). Liûdesys – ne vien emocija. Þmogus ðaukiasi Dievo, o
Dievas delsia... Tie, kurie iðsiilgæ Dievo, turëtø laukti pasaulio pabaigos, laukti galutinio Viešpaties atpirkimo,
kuomet jie bus iðvaduoti ið nuodëmës vergovës, iðnyks visi santykiø susipainiojimai ir bus nuðluostyta kiekvienà
aðara. Ðiø þmoniø liûdesys ateina iš suvokimo, koks milžiniškas skirtumas tarp to, kaip turëtø bûti pagal Dievo
planà, ir to, kaip yra ið tikrøjø. Dievo paþadas liûdintiems – jie bus paguosti. Jie gauna viltá, kad blogis, kurá mato
pasaulyje, su kuriuo kasdien susiduria – ne paskutinis Dievo žodis. Išvedæs mus iš palaiminimø labirintø, kunigas
Mozë paragino: „Ieškokite šiuose palaiminimuose savæs.“
Be teologiniø konferencijø, stovyklos dalyviai turëjo galimybæ pažinti ir psichologiná žmogaus lygmená,
drauge su psichologe Vaida Platkevièiûte, tyrinëdami savo pyktá. Lektorë pateikë ne tik teoriniø þiniø, bet pasiûlë ir
keletà judesio terapijos uþsiëmimø. Elena Kosaitë-Èypienë ir Kæstutis Èypas, ðeimø klubo „Darna“ vadovai, T.
Kentenicho ðeimø pedagogikos absolventai, labai ádomiai ir subtiliai kalbëjo apie vyro ir moters skaistumà.
Svarbiausia jø praneðimo gija – skaistus þvilgsnis á savo mylimàjá. Tai mažina egoizmà, irzlumà, leidþia labiau save
dovanoti. Juk tikslas – kitas asmuo ir jo gëris, o ne pats lytinis aktas.

Matulaièio Respublika
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Linas Kukuraitis pasidalijo savo áþvalgomis apie tai, kokio gailestingumo mums reikia Lietuvoje. Jo
pranešimas buvo labai iliustratyvus, akivaizdžiai árodantis, kokia pasidalijusi yra mûsø visuomenë, kokios didelës
þirklës skiria turtinguosius ir vargšus. Mûsø visuomenës sandara – branduolinë (ðeima, giminës rûpinasi saviðkiais),
todël esama stipriø ir silpnø ðeimø. O ðtai laimingesnës tos ðalys, kuriø visuomenës sandara yra tinklinë, joje
daugiau solidarumo ir rûpesèio kitais. Mes, krikðèionys, vykdydami Jëzaus priesakà „Tegul visi bus viena! Kaip tu,
Tëve, manyje ir að tavyje“ (Jn, 17, 21), turime nuolat budëti, kad netaptume papiktinimu maþutëliams, nevengdami
prabangos þenklø, kad nepraeitume pro iðmaldos praðantá, neuþkalbinæ jo, nepasiduotume pagundai uþsimerkti,
nematyti, teisindamiesi laiko neturëjimu. Tai, anot kunigo Kæstuèio, tolygu „Man nerûpi!“ Linas paragino išeiti iš
savo komforto zonos ir nors sekmadieniais, po šv. Miðiø, pakalbinti nepaþástamà ðeimà, senutæ ar senukà,
pasidomëti jo gyvenimu, kartu iðgerti arbatos ir nors tokiu bûdu kurti bendrystæ.
Šiemet po pietø ir vakarais sveèiavosi Lietuvos ðauliø sàjungos atstovai. Ir tëvelius, ir vaikus jie iðmokë, kaip
elgtis, iðkilus ekstremaliai situacijai, uþklupus audrai, kilus gaisrui ir pan. Vakare buvo organizuota ðeimø estafetë su
labai ádomiomis uþduotimis.
Kaip ir pernai, Gytis ir Milda Normantai su jaunomis mûsø bendruomenës atstovëmis Elze ir Radvile
Kukuraitytëmis ir Marija Normantaite surengë ðeimø grupelëms ðaunø protmûðá. Neapsëjome ir be talentø vakaro.
Jame savo išradingumu stebino Dþeveèkø ir Þekoniø šeimos, savanoriai bei mažieji stovyklos dalyviai. Ðeimø
stovykloje nebuvo në vieno, kuris nebûtø ásitraukæs á vienokià ar kitokià veiklà ar uþduotá, todël girdëjome
atsiliepimø, kad, dar stovyklai nesibaigus, kai kurie pradeda svajoti á jà sugráþti.
Tikiu, kad gráþome ið stovyklos ágijæ naujø draugø, pailsëjæ Vieðpaties ir vieni kitø meilëje, kartodami giesmës
þodžius: „Gailestingumà mûs Vieðpaties að per amþius ðlovinsiu!“ ir pasiryþæ liudyti tikrais gailestingumo darbais.
Uþ tai esame dëkingi mus ðioje stovykloje lydëjusiems ir visiems rëmëjams.
Nijolë, ðeimø konsultantë

Bendradarbiaujame
Ðià vasarà ágyvendinome projektà „Bûk aktyvus“,
kurá finansavo LR Socialinës apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto metu 30 jaunø þmoniø ið mûsø parapijos ir
Musninkø apylinkiø (Ðirvintø r.) ásitraukë á ávairias veiklas
– savanoriavo ðeimø, vaikø stovyklose, mokësi vieni ið
kitø, dalyvavo vasaros darbo ir poilsio stovyklose, po kuriø
Vindeikiø kaimo sodyba tapo tvarkingesne ir graþesne vieta
stovyklautojams.
Dþiaugiamës uþsimezgusia draugyste tarp mûsø
parapijos socialiniø veiklø ir VšÁ Musninkø socialinës
iniciatyvos. Bendra veikla padeda susidraugauti, atrasti
panašumø, bendrø tikslø. Projektas tæsis iki ðiø metø
pabaigos ir tikimës, kad gavæ finansavimà, galësime
darbuotis ir 2017 metais, o bendradarbiavimas tarp mûsø
parapijos ir Musninkø bendruomenës tik stiprës.
Rimantë, Šeimos pagalbos centro vadovë
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Dalintis vieniems su kitais –
tikrasis tarptautinës
savanorystës patyrimas
Jau daugiau ne deðimtmetá sezonà savo veiklose pradedame su
vis naujais savanoriais ne tik iš Lietuvos, bet ir ið skirtingø Europos
ðaliø. Šiemet, ágyvendinant projektà „Duoti ir gauti“ (finansuojamà
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûros), á mûsø
organizacijà atvyks 9 savanoriai ið Italijos, Ispanijos, Portugalijos,
Prancûzijos, Armënijos, Ukrainos ir Gruzijos. Visi jie ásitrauks á
vaikø, jaunimo, neágaliøjø ir ikimokyklinio vaikø ugdymo veiklas.
Savanorius ðiame kelyje lydës ne tik veiklø darbuotojai, bet ir
kiekvienam ið jø priskirti mentoriai, padësiantys spræsti kasdienius
klausimus ir apþvelgti, suvokti
mokymosi patirtis.
Kiekvienas kartas, kai
savanoriai atvyksta, kelia nerimà abiem pusëms – tiek mums, juos
priimantiems, tiek ir patiems savanoriams. Nei vieni, nei kiti neþinome,
kaip mums seksis bûti kartu kasdienybëje, pažinti ir kurti draugyste
pagrástus santykius, kaip savanoriai vieni su kitais bendraus, kartu gyvens.
Tie ir kiti klausimai nuolat kirba galvoje, nes mums susitikus, ávyksta ir
skirtingø kultûrø susitikimas, ir patirèiø iðgyvenimas. Tuo savanoriø ið kitø
ðaliø atvykimas ir yra nepakartojamas, nes mes DALINAMËS vieni su
kitais, suvokdami, jog visi þmonës, nesvarbu kokios kultûros bûtø, gali
dirbti, mokytis vieni ið kitø, bûti ir kurti.

Ðokime gyvenimà…

Eglë, projekto koordinatorë

Spalio 21–22 d. vyks rudeninë „Maisto banko“ akcija

Parapijos socialinis centras –
„Maisto banko“ akcijos partneris –
LABAI ieðko savanoriø!
Kvieèiame galinèius padëti:
·
parduotuvëje – kvieèiant aukoti ir renkant produktus;
„Ðokis yra paslëpta sielos kalba" Martha Graham

·
socialiniame centre – rûðiuojant ir sandëliuojant maistà.

Jeigu norite prisijungti, kreipkitës á Aistæ:
Tel. nr.: 8 612 94117
El. paštas: matulaitis.biuras@takas.lt
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Atëjus rudeniui, vël kvieèiame
kiekvienà prisijungti prie tarnystës
parapijos socialinëse veiklose
ir patirti bendrystës dþiaugsmà.

Informacinis susitikimas vyks
spalio 10 d. 18:30 J. Matulaicio a. 3, Vilnius
Registruokitës galima el. paštu: savanoriai.matulaitis@gmail.com
ir telefonu: 864057002 (Sigita)
Daugiau informacijos apie veiklas rasite:
www.matulaiciospc.org ir www.matulaiciosc.lt
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Keliaukim susitikti su Milda
Keliaukim susitikti su Milda Normantiene. Su asmenybe, kurià daugelis
parapijieèiø paþásta, yra matæs ar bent jau girdëjæs. Dar prieð susitikimà galvojau, kaip
turëtø atrodyti pokalbis su ja. Ir kaþkodël pirma mintis, atëjusi á galvà, buvo
PASIVAIKÐÈIOJIMAS. Pokalbiai su Milda primena kelionæ – visada ádomià, netikëtà, su
staigmenomis ir visada pasibaigianèia ten, kur tikrai nesitikëjai.
Kokia tavo kelionë Matulaièio parapijos link? Kiek þinau, tavo gimtoji
parapija buvo Kalvarijø? Taip, Kalvarijø parapija – mano gimtoji. Ten susituokë ir
mano tëvai, ir mano paèios santuoka buvo ten. Ðioje parapijoje að uþaugau, buvau aktyvi
parapijietë. Po santuokos atsikraustëme gyventi á naujus namus, kurie jau priklausë Pal.
J.Matulaièio parapijai, tad Gytis, mano vyras, pasakë, kad dabar jau teks eiti á ðià parapijà.
Ar nebuvo sudëtinga palikti savos parapijos, juk ten jau viskas buvo sava? Be
to, kaip pati minëjai, buvai veikli parapijietë? Visada sakau, kad á Matulaièio parapijà
atitekëjau. Èia jau buvau kitokiu statusu, ne „jaunimëlis“, o iðtekëjusi moteris. Èia
atëjome kaip ðeima. Ið parapijos, kurioje augau, kuri buvo mano tëvø, á parapijà, kuri
buvo mano. Tai tarsi mano paèios atrasta, Dievo duota parapija.
Atrodo, nereikëjo daug laiko jos prisijaukinti, kad ásilietum á veiklas, ásitrauktum á parapijos gyvenimà?
Labai greitai supratau, kad negaliu tiesiog bûti, kad ir èia noriu kaþkà daryti. Tad nusprendþiau nueiti á chorà, jam dar
vadovavo Modestas Karnaðevièius. Taip po truputá ir ásitraukiau á parapijos veiklà.
Tave ir ðiandien galima pamatyti giedanèià chore, stebini savo balsu ir giedodama psalmes. Panaðu, kad
muzika tavo gyvenime yra reikðminga. Ar pakanka baþnytinio choro, kad tuo mëgautumeisi? Man patinka giedoti
chore, taèiau supratau, kad vis labiau mëgaujuosi, dainuodama solo. Jau darþelyje gaudavau solo partijas. Taèiau vis
nedrástu rimtai tuo uþsiimti, tarsi neturiu tam teisës, juk niekur nesimokiau, nestudijavau dainavimo.
O kokio stiliaus muzikà rinktumeisi? Kas tavo ákvëpëjai? Bûèiau dþiazo dainininkë, gal ir ne. Nors tikrai ðirdis
linksta ten. Man patinka ir pastaruoju metu klausausi nemaþai Amy Winehouse. Atradau jà gerokai po jos mirties. Mane
jaudina ne tik jos muzika, bet ir gyvenimas. Tiek gyvenime, tiek dainose jauèiu daug laisvës, traukia jos paaugliðkumas.
Taip pat man patinka ir Josh Garrels. Jis atlieka krikðèioniðkà rokà. Man patinka muzikos skambesys, ritmas.
Taèiau muzika ne ta sritis, kuri padëtø atneðti duonà á namus. Kokia tavo kelionë pedagogës profesijos
link? Kiek þinau, tavo ðeimoje net keturi pedagogai. Gal tai genai ir tu neturëjai kito pasirinkimo? Taip, mano
mama pedagogë, lituanistë. O tëtis labai kûrybiðkas, jis sekdavo pasakas „ið burnos“ (savo sugalvotas pasakas). Mane,
baigianèià mokyklà, taip pat ragino stoti á lietuviø filologijà. Mokyklose, kuriose mokiausi, buvo labai man svarbios
lietuviø kalbos mokytojos. Jos buvo ir geros specialistës, ir labai kûrybingos mokytojos. Manau, kad ir tai turëjo
reikðmës, darant kai kuriuos sprendimus. Pabaigusi lietuviø filologijos studijas, pradëjau dirbti mokykloje, ten mokiau
vaikus danø kalbos, nes studijø metu kaip papildomà kalbà buvau pasirinkusi. Pamenu, norëjau stoti ir á þurnalistikà.
Man visada smalsu kà nors suþinoti, iš prigimties esu tokia. Atrodo, žurnalistai žino šiek tiek ir apie daug kà, ir nebijo
prisipaþinti, kad ko nors neþino. Tada ir klausinëja, kad iðsiaiðkintø.
Ir vis dëlto vaikai. Ir net ne mokyklinio amžiaus, o ikimokyklinukai? Taip, jauèiu, kad pedagogika, kaip sritis,
man buvo duota. Ir darželis – mano vieta. Tai gera vieta save realizuoti. Per visus darbo metus galëjau pajusti, kà reiðkia
bûti steigëja, darþelio koordinatore ir auklëtoja. Ir man labiausiai patinka bûti auklëtojos vaidmenyje. Tai kûrybiðkas ir
nemonotoniðkas darbas, o ir toks vaikø amþius man geriausiai suprantamas. Moku su jais bûti ir be jokiø mokslø.
Þinome, koks svarbus vaikams ðis amþiaus tarpsnis. O koká ankstyviausià prisiminimà ið savo vaikystës esi
iðsaugojusi tu? Kaimas. Vienas pirmø atsiminimø, kad esu kaime, þiemà. Kaimynø vaikai traukia mane, uþsëdusià ant
roguèiø, að iðgriûnu ir pradedu verkti. Tada senelis ëjo barti tø vaikø. Taip pat atsimenu ir keliones á kaimà.
Vaþiuodavome zaporoþieèiu, tai prilygo kelionei lëktuvu iki... (Milda bando atrasti tolimos ðalies pavadinimà),
vaþiuodavom visà dienà. Buvau kaimo vaikas.
Darbe daþnai tenka þaisti su vaikais. O kà tu mëgdavai veikti? Þaisdavom su sesëm. Man patikdavo þaisti su
lëlëmis, ypaè su tokiomis, kurios panaðios á tikrus vaikus. Turëjom mëgstamà, kuri buvo tikrai „nuþaista“. Kartais sesës
man neduodavo tos lëlës, tada að kà nors sugalvodavau, kà nors sukurdavau, kad sesës susidomëtø. O tada að
pasiimdavau ið jø lëlæ. Taip pat labai mëgau statyti namus, juos ákurti, taèiau juose þaisti nepasilikdavau. Man patiko
statyti.
Jei bûtum namas, koks bûtum? Oi, bûèiau namas su terasa. Su terasa antrame aukðte. Nedidelis namas, bet su
þeme. Svarbu, kad bûtø nors ðiek tiek þemës.
Kas tau ádomiausia ðiuo gyvenimo etapu? Stebëti. Daugiau stebiu save nei kitus. Stebiu save poroje, bûdama su
vaikais, darbe. Kai stebiu, pamatau, kokia esu ávairi. Tada ir save visokià priimu, ir pamatau kaità. Taip pat suprantu, kad
daug dalykø vyksta, bet jie vyksta be manæs. Tad noriu iðbandyti vietas, kurias jau kaþkas kitas yra iðbandæs, bet manæs
ten dar nëra buvæ.
Kalbino Edita, auklëtoja

