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Jau buvau jums prisipažinusi, jog esu gana nuspëjamas þmogus: keliuosi tuo paèiu laiku, mëgstu áprastus man
pusryèius, myliu tas paèias vietas. Kai pirmà kartà nuvykau á Nidà ir akis á aká susidûriau su kopø didybe, man
svaigo galva ir trûko oro. Buvo tik mano kûnas ir tas Dievo kûrinys. O gal tuo metu nebuvo ribos tarp mûsø, buvome
viena, supilti ið to paties smëlio, iš to paties troškimo, kad bûtume pastebëti? Nuolat ilgëjausi Nidos, bet maniau,
kad pirmiausia reikia atrasti kitas vietas ir leisti joms mane taip pat nustebinti. Ir leidau, ir stebino, bet kai ðià vasarà
vël atvykau á Nidà, kartojau sau ðypsodamasi: „Að gráþau namo.“ Ir leidausi bûti apkabinta smëlynuose ðëlstanèio
vëjo bei pavëjui paleidau savo liûdesá, kasdieninius rûpesèius ir, netikëtai man paèiai, áproèius, lyg jie bûtø tik
aitvarai, kuriais pajûryje þaidë vaikai.
Nors Nidoje praleidau tik penkias dienas, prabudo ir èia mano nuspëjamumas: rytais skubëti pasisveikinti su
jûra, vakarais lydëti saulæ, bent kartà aplankyti mylimà kopà. Sunku nustebinti toká staigmenø nemëgstantá þmogø
kaip að. Ir apskritai, – kaip nustebinti save paèià? Atrodo, kad nuostabai sukelti bûtinas kitas þmogus ar bent jau
vieta bei daiktas, taigi, bet kuris išorinis dalykas. Bet kaip vidiniam pasauliui imti veikti mus, mums net
nenutuokiant? Ypaè jei jis yra nuolat stebimas. Bet gal nustebinti save – tai tiesiog nuspræsti pasielgti prieðingai, nei
elgiausi iki tol? Vienà dienà Nidoje susimàsèiau, kodël mes ápratæ èia saulæ lydëti, bet jos nepasitikti? Ið tiesø
nebuvo lengva anksti atsikelti ir susiruošti, nepriþadinant kitø, buvo kiek nedràsu, kad ir paþástamoje vietoje, klajoti
priešaušrio sutemose, kai širdis sudreba nuo bet kokio garso, nes tyla, atrodo, užpildžiusi visà pasaulá, lyg visi
sapnuotø tà patá saldø sapnà, lyg niekas nesirengtø atsikelti. Bet ðtai – du vyrai prie mariø ðûkauja vienas kitam,
uþmirðæ miegà, o ten toliau žingsniuoja susimàstæs klajoklis, pasislëpæs po kapiðonu kaip aš, ir tada pasirodo pati
saulë – pamaþu, bet taip ryþtingai – ið mariø su visomis savo spalvomis, su visais naujais pažadais. Ir nors, atrodo, jà
þinau, matomës kasdien, bet ji kitokia, keliaujanti neáprastu man dangaus keliu. Ir að kitokia – nepaprastai dëkinga:
Dievui, kitiems þmonëms, sau. Dabar kasdien ilgiuosi tokios savæs – gebanèios ir áprastuose dalykuose iðgyventi
nuostabos jausmà. Juk jei kas nors mus ið tikrøjø šviesiai nustebina, tai rodo, kad palietë mûsø ðirdá, bûtent tai, kas
tikrai yra svarbu.
Prisiminkite, kas labiausiai yra jus nustebinæ. Tai tikriausiai tie, kurie stipriausiai mus myli, ar ne? Tai gal save
nustebinti nelengva, nes mes nepakankamai save mylime, ne visada drástame pripaþinti, kas mums yra svarbiausia?
Leiskime savo vidinei saulei – tai meilei – pakilti ir tikiu, kad ji parodys tuos dalykus, kuriø slapta kasdien ilgimës.
Laura, socialinë darbuotoja
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Atskiri, bet susieti
Buvo metas, kai daug laiko praleisdavau oro uoste. Mëgdavau ten ateiti anksèiau nei reikëdavo, ir, ásitaisiusi
kur nors atokiau, stebëdavau atvykimo salæ. Net nuostabu, kiek daug neátikëtinø dalykø galima pamatyti, stebint
laukianèius ir atvykstanèius žmones. Jausdavausi tarsi kokia musë ant sienos, kuri mato, kaip jie þvilgèioja á
laikrodá, kaip vaikðto ið vienos pusës á kità, kaip skambina, kalbasi, sukiojasi, græþiojasi. Ir galiausiai sulaukia: ilgai
lauktø, visai nepaþástamø, tø, kuriuos reikës kam nors ar kur nors nugabenti. O stebuklingiausias dalykas visame
tame buvo istorijos, kurios gimdavo mano galvoje, kai matydavau kitus žmones…
Kai m¹sèiau apie þodá STEBËTI, pirmasis mintyse iðkilo ðis prisiminimas. Prisiminimas apie laikà, kai
vienas ið mano mëgstamiausiø uþsiëmimø buvo þiûrëti á þmones, kuomet ðie to nemato ir net neátaria, jog yra
stebimi. Tarsi koks bendravimas per saugø atstumà: matau, o manæs nemato; matau ir susikuriu istorijà apie kità;
matau ir dþiaugiuosi; matau ir man tai nepatinka; matau ir… Stebiu kit¹, o tuo paèiu metu kažkas vyksta su manimi
paèia. Lyg visà savo dëmesá nukreipiu á kitus, bet ið tiesø labiausiai – á save.
Kai studijavau psichologij¹, stebëjimas buvo kone pirmas praktinis ágûdis, kurio mus mokë universitete.
Pamenu, kaip keliavome á vaikø darþelius ir stebëjome vaikø þaidimà. Þymëjome, kiek kartø kuris vaikas padarë
koká nors konkretø elgesá. Dar vëliau mokëmës stebëti ir bandyti suprasti, kas yra to elgesio šaltinis, ir galiausiai priskirti tà elgesá tam tikram pavadinimui. Gal dël to stebëjimas man gana greitai ëmë sietis su vertinimu. Tarsi
þiûri, kad kà nors áþvelgtum, kad suþinotum, kad ávertintum, kad kas nors paaiðkëtø, kad þinotum, kà su TUO daryti.
O tas TAI – prieš mane esantis ŽMOGUS…
Bûti matomam, bûti pastebëtam yra vienas giliausiø mûsø troðkimø. Ádomu tai, kad ten pat mes, þmonës,
iðgyvename ir paèià didþiausià baimæ – bûti pamatytam. Mes jà patiriame, nes gana anksti iðmokstame, jog
stebëjimas ir vertinimas, stebëjimas ir nuvertinimas, pamatymas ir reikalavimas, pamatymas ir smerkimas, eina
labai arti vienas kito. Net kai þinome, kad mato mûsø „ger¹j¹“ gyvenimo pusæ, labai greitai imame norëti, kad
nusisuktø, nes jei á mus þiûri – mato. Jei mato gera, tuoj pamatys ir bloga. Jei pamatys, pasmerks. Jei pasmerks…
Panaðu, kad stebëdami kità mes labai lengvai galime já suþeisti, sumenkinti, paversti objektu, patalpinti á kokià nors
dëþutæ ir atimti ið jo já patá… Net jo patá didþiausià troðkimà – bûti pamatytam.
Gal dël to vienà ið nuostabiausiø dovanø, kurià jauèiuosi gavusi per autentiðko judesio studijas, tai þodþio
STEBËJIMAS perkeitimas á LIUDIJIMAS. Kai esu su kitu ir já matau, galiu sau pasakyti: aš liudiju jo buvim¹.
Pirmiausia man tai reiškia, jog stebiu nieko su tuo nedarydama. Tiesiog þvelgiu ir leidþiu bûti paliesta to, kad kitas
yra. Kad jis kažkaip yra. Leidžiu pajausti, kokie mano jausmai, mano mintys, mano vaizdiniai, mano prisiminimai,
mano fantazijos atsiranda, stebint kito žodžius, kito pasirinkimus, kito sëkmes ir nesëkmes, stebint KIT¥…
Ádomu tai, kad liudijimas leidþia pajusti, jog esu AÐ ir yra KITAS. Atskiri, bet susieti laiko, erdvës,
pasirinkimø. Tai kuria lygiavertiðkumà. Norà klausti, domëtis, suprasti, pažinti, atrasti. Kartais galbût tiesiog
parodyti, jog esu ir matau. Matydama jauèiu save. Tai labai paradoksalus buvimas. Mes neretai ásivaizduojame, kad
kà nors stebëdami ir pastebëjæ tampame uþ tai atsakingi, turime kà nors su tuo daryti, o jei nenorime daryti, tuomet
reikia apsimesti, kad nepamatëme. Kita vertus, neretai iðgyvenu patyrimà, jog labiausiai mums reikia tiesiog bûti
matomiems, tiesiog pastebëtiems, kad kažkas tiesiog paliudytø mûsø buvimà, o ypaè tà, kuriame mums nepasisekë.
Be noro kà nors su tuo daryti.

O dabar galima paþaisti… Kurá laikà þiûrëkime á nuotraukà… arba á
vaizdà, esantá prieðais… ðalia… tarsi liudytume kažkieno buvim¹… ir
klauskime: K¹ aš matau? K¹ aš jauèiu, kai tai matau? K¹ aš galvoju, kai tai
matau? K¹ aš prisimenu, kai tai matau? Ko aš noriu, kai tai matau?
Visk¹, kas atsiranda manyje stebint kit¹ – liudijant kito buvim¹, tik
ðiek tiek yra apie já / j¹ ir labai daug apie mane…
Tuomet man peršasi mintis, jog nesvarbu, k¹ stebëèiau, pirmiausia að
susitinku save. Ir koks nelengvas uþdavinys yra vis dëlto pastebëti kità… O
pastebëjus, jo nepasisavinti, nesupakuoti ir neiðsiøsti kaip netinkamo.

Vaida, psichologë
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„Mobilus kiemas“ Virðuliðkiø mikrorajone
Keletà pastarøjø metø, artëjant vasaros sezonui, pastebëjome
tendencijà, jog vaikai (7–12 m.) vis maþiau nori ateiti pas mus, á dienos
centrus, prioritetà teikdami buvimui savo kiemuose arba tiesiog
sëdëjimui namuose. Atkreipëme dëmesá ir á tai, jog dalies vaikø (dël
skirtingø prieþasèiø) iš viso nepavyksta pasiekti, todël jie daugiausiai
laiko leidþia savo kiemuose, tose erdvëse, kurios yra netoli namø. Tokia
situacija mums këlë susirûpinimà bei privertë á viskà paþvelgti kitomis
akimis: su vaikais mes norime bûti ir dirbti, mums jie rûpi, todël jei jie neateina pas mus, mes galime eiti pas juos ir
bûti kartu su jais. Juolab kad šalia turime labai gerà pavyzdá: jau penktus metus mûsø kolegos dirba su jaunuoliais
gatvëj, lankosi jaunimo susibûrimo vietose ir su jais bendrauja. Tad birþelio mënesá pradëjome ágyvendinti
programà „Mobilus kiemas“.
Programa buvo sudaryta ið keliø etapø – stebëjimo, analizës ir veikimo. Stebëjimo etapo metu mes, 6
darbuotojø komanda, reguliariai, 3 kartus per savaitæ po 3 val. popiet, eidavome á Virðuliðkiø mikrorajono kiemus ir
tiesiog þiûrëdavome, kà veikia vaikai, kaip jie bendrauja
tarpusavyje, kuriuose kiemuose jø daugiausiai, kokia aplinka ir
pan. Vëliau, analizuodami iðskyrëme 4 pagrindinius kiemus ir
suplanavome juose mobilius uþsiëmimus. O tada jau pradëjome
veikti: kiemuose su vaikais žaisdavome jø þaidimus,
bendraudavome tiek su jais, tiek ir su jø tëvais, atsiveþdavome á
kiemus savo stalo futbolà ir kviesdavome prisijungti žaisti kartu.
Tai buvo neákainojama ðios vasaros patirtis. Turbût labiausiai
dël to, kad joje yra labai daug neapibrëþtumo ir neaiðkumo. Juk
kai mes esame savo patalpose, žinome, kas mus supa, kokie
þmonës yra ðalia ir kas gali ateiti, o kai buvome kiemuose pas
vaikus, niekada nežinodavome, kas, kur ir kaip gali nutikti.
Vaikai ateina ir išeina, kada nori, viename kieme prabûni
valandà, o kitame – vos deðimt minuèiø, oras vieno uþsiëmimo
metu pasikeièia du kartus, retkarèiais net nesutinki në vieno
vaiko kieme, o kartais jie tiesiog nenori su tavimi žaisti ir pan.
Ši veikla ir ypatinga tuo, kad turi galimybæ þymiai daugiau pamatyti ir patirti: mums pavyko uþmegzti santyká
su vaikais, kurie iki ðiol nebuvo patekæ á jokiø institucijø akiratá. Galëjome iš arti pamatyti, kas vyksta
bendruomenëje. Kai tiesiog praeiname pro kiemus, net nepamatome, kiek daug visko juose nutinka, o „Mobilaus
kiemo“ metu turëjome galimybæ sustoti ir skirti laiko atidþiau paþvelgti á visa, kas vyksta aplink.
Eglë, Vaikø ir jaunimo padalinio vadovë
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Senos žinios yra naujos
Kas netikëta gali nutikti žmogui, kuris nebenori nustebti?
Tam, kuris pamirðo atradimo dþiaugsmà, kuris uþsidarë á savo
vienutæ ir gyvena senais supratimais, senais apmàstymais ir
patirtimis. Kiek dar kartø reikës atrasti save ðioje vienutëje,
uþdarà ir pasenusá, vien tam, kad vël per prievartà save ið jos
temptum. Kodël ji tokia patogi? Kodël taip lengva á jà pakliûti?
Kodël taip lengva pasenti?
Kai sakau pasenti, neturiu omenyje sulaukti tam tikro
amžiaus, o atsisakyti vaikiðko atvirumo, nuolatinio potyriø ir
netikëtumø siekimo. Pasenti man reiðkia apsimesti brandþiu ið
baimës suklysti ir pasirodyti kvailiu. Pasenti man reiðkia tikëti,
kad mano paþiûros ir þinios yra aukðèiau kitø paþiûrø, ir, dar
blogiau, kad jos yra galutinës, kad tai, k¹ dabar žinau apie vien¹
ar kit¹ smulkmen¹ yra viskas, k¹ apie tai žinosiu. Pasenti man
reiðkia laikytis savo tiesos ir pozicijos be empatijos ir be kitø
supratimo, be alternatyvos paieðkos ir be abejojimo. Vis
pagaunu save pasenusá ir vël atjaunëjantá.
Kas vyksta su žmogumi, patekusiu á ðià uþdarà ir liûdnà
vienutæ, kurioje dominuoja asmeninës patirtys ir iðsigandæ ego
sargai, neáleidþiantys naujoviø. Kaip ir kiekvienas þmogus, ðis
þmogus, ástrigæs savo senatvëje, daugiau laiko galvoja apie savo
klaidas ir negandas, apie kritik¹, kurios sulaukë, apie
nusivylimus, kuriuos patyrë. Jis giliai, kaþkur á vos atsidarantá
sandëliukà nukiða visus savo dþiaugsmus ir pasiekimus,
apsupdamas save skausmu. Jis vaikðto savo vienutëje, apsuptas seno, apdulkëjusio skausmo, kartkartëmis, savo
paties nusivylimui, nuvalo dulkes ir parymo liûdesyje, tada nueina á sandëliukà, giliai atsidûsta, pasako sau, kad jis
jau per senas ir vël uþdaro sandëliuko duris, palikdamas save minèiø rutinoje, vedanèioje á liûdnà, varganà ir
melancholiðkà kaþko laukimà. Ir kai tas kaþkas pasibeldþia á duris, þmogus pakartoja savo kasdienæ mantrà aš jau
per senas ir lieka nenustebintas.
Savo vienutëje þmogus patiria visokiø emocijø, jis pyksta ant visø, kurie neištempia jo iš šio pragrariško
kambario; pyksta, nes jo liûdesys lieka nesuprastas. Vienà dienà þmogus laiko save auka, kità – nevykëliu. Jis
desperatiðkai þvalgosi aplinkui ir ieðko laimës, bet nedrásta iðeiti pro duris, nedrásta atverti sandëliuko, o apsupa
save savo skausmu ir jame ieško išlaisvinimo, bet neranda. Ir kuo daugiau laiko jis praleidþia ðioje vienutëje, tuo
siauresnës tampa jo durys, tuo didesni liûdesio baldai ir tuo stipresnës skausmingos emocijos, tuo lengviau já
supykdyti ir tuo sunkiau tampa pralinksminti.
Bet štai, vien¹ dien¹ šis žmogus atranda žiog¹. Nykšèio dydžio žiog¹, grojantá pievoje netoli namø. Ir jam
pasidaro keista. Koks didelis žiogas, – pagalvoja, ir po ilgos pertraukos iðdrásta nusistebëti. Jo kûnas pasimeta, kojos
staiga tampa lengvesnës, tas giliai nukiðtas vaikas nedràsiai krykðteli ir pradeda apþiûrinëti ðá þiogà. Gal èia yra
daugiau þiogø? – pradeda svarstyti vidinis vaikas ir senis jam padeda ieðkoti. Ir èia ávyksta stebuklas – ðis pasenæs
þmogus susiranda savo vidiná vaikà ir ima bendradarbiauti. Vaikas klausinëja, o senis ieðko bûdø atsakyti, ieðko
atsakymø, teorizuoja, analizuoja, kuria teorijas, o vaikas krykðtauja ir juokiasi ið ðio nusiðnekanèio senio. Bet seniui
malonu, jam ádomu padëti suþinoti, pamaitinti savo vidiná vaikà, papildyti savo galvà nesàmonëmis, protingomis
mintimis, þiniomis ir anekdotais. Bet ðios þinios prasmingos tik tada, kada ðalia yra vaikas kuris niekada nesustoja
praðyti jas panaudoti.
Ir štai, mano nuostabai, skaitydamas Hessê, svarstau, kad žinios, kurios neveda prie didesnio ieškojimo, yra
blogos; žinios, kurias laikau galutinëmis, yra pražûtingos. Juk jei aš galvoju, kad suradau atsakym¹, aš nustoju
ieškoti ir užsidarau savo žinojime, vël atsiduriu vienutëje. Nëra atsakymo, kuris išlaisvina, taèiau yra tokia bûsena.
Bûsena, kuri leidžia bendrauti su savimi, klausti savæs ir atsakyti sau. Bûsena, kurioje mano vidinis senis ir vaikas
bando ieðkoti atsakymo ir juo suabejoja, vëliau juo pasidþiaugia ir vël atsisako.
Kaip daiktai, taip ir žinios sensta, jas reikia keisti, atnaujinti. Galbût ne visos þinios pasensta pasauliui, galbût
egzistuoja universali tiesa ir amžinas žinojimas, bet man reikia jø atsisakyti, kad vël atrasèiau, nes kitaip eiliná syká
ir vël nukiðiu jas á sandëliuk¹ ir apsupsiu save skausmu.
Gintautas, psichologas
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Atvira bendruomenë – integracinë socialinë pagalba þmonëms su proto negalia bei jø ðeimoms

Mûsø bendrystës kelias
Suvokiau, kad Baþnyèia turi ðirdá, o toji Ðirdis liepsnoja
meile. Supratau, kad vien Meilë þadina Baþnyèios narius
veiklai. Ir jeigu Meilë uþgestø, apaðtalai neskelbtø
Evangelijos
(Ðv. Kûdikëlio Jëzaus ir Ðvenèiausiojo Veido Teresë)
Su ðia mintimi atëjau savanoriauti á Kelià, ši mintis lydi ir
stebina savo gyvumu mane iki šiol. Kelias yra savanoriø
inicijuota veikla vaikams ir jaunuoliams, turintiems proto ir
fizinæ negalià, siekiant atskleisti savo dovanas, kurti santykius
ir auginti draugø bendruomenæ. Susitikimø metu, bûryje
draugø, mes áprasminame savo laisvalaiká, atskleisdami
kiekvieno individualumà, lavindami bendravimo ágûdþius ir
ásitraukdami á visuomeninæ veiklà. Kol vyksta uþsiëmimai,
tëvai turi galimybæ pabendrauti, gilintis á aktualias temas ir
tiesiog skirti laiko sau.
Savo kelionæ Kelyje pradëjau prieð penketà metø. Èia að
iðmokau tiesiog bûti, èia að gavau Dievo meilës pliûpsná, èia að paþinau savo silpnumà, èia supratu ir iðgyvenau
bendruomenæ, èia mokiausi mylëti, èia paþinau nesuvaidintà draugystæ. Todël dabar èia ir renkuosi bûti.
Stipriau ima plakti širdis žinant, kad ne vien aš tai renkuosi. Žinote, šiandien mane labiausiai džiugina
savanoriai, kurie dël þmoniø, ateinanèiø á Kelià, gali kalnus nuversti. Kiekvienas skirtingas ir kiekvienas nuostabus.
O stebina labiausiai tie þmonës, dël kuriø savanoriai gali tuos kalnus nuversti. Jie ateina, nes jiems tæsti ðià kelionæ
kartu yra svarbu.
Kiekvieno susitikimo orientyras yra bendrystë – meilës bendrystë, kuri reiðkia norà siekti ne savo naudos, bet
dalytis broliø ir sesiø skausmais bei dþiaugsmais. Stengiamës ápûsti laimës vëjo kiekvienam ateinanèiam.
Popiežius Pranciškus sako: ,,Net menkiausio meilës gesto pozityvø poveiká jauèia visi!“
Dovilë, socialinë darbuotoja

Mano didelis atradimas
Esu žmogus, kuris eidamas gatve ir klausydamas muzikos per ausinukus
labai mëgsta tyrinëti savo aplinkà, stebëti þmones. Nuoðirdþiai tikiu, kad tas
natûralus stebëjimas yra dalis to, kodël nusprendþiau studijuoti socialiná darbà,
kodël ir kaip atsiradau èia – Atviroje bendruomenëje. Mano supratimas, kad visi
esame skirtingi, skatino mane pažinti tuos, kurie man iš pat pradþiø ir atrodë
skirtingi. Norëjosi bendrauti su tais „kitokiais“ ir iš tos patirties atëjo
suvokimas: o gal vis dëlto mes nesame tokie skirtingi?
Ne vienerius metus norëjau iðbandyti save, savanoriaujant su proto
negalia turinèiais asmenimis. Pastebëdavau juos gatvëje, lauke, kieme, taèiau
niekada neteko asmeniškai su jais bendrauti. Buvo ádomu, kaip jie bendrauja,
kaip elgiasi, ar visuomenëje sudaryti stereotipai apie negalià yra teisingi.
Taèiau, kaip sakoma, kuo ilgiau galvoji, tuo maþesnë tikimybë, kad tai
ágyvendinsi. Taip buvo ir man – tas ilgas galvojimas nelabai kur ir vedë. Turiu
padëkoti draugei, kuri išgirdusi mano mintis po savaitës man suorganizavo
susitikimà Pal. J. Matulaièio socialiniame centre ir ðá kartà pabëgti, pasiteisinant
„neturiu laiko“, „esu uþsiëmusi“, „nerandu tinkamos vietos“, nebuvo kur. O ir
bëgti, kaip pasirodo, niekur nereikëjo. Pirmus kartus, ateinant á Atvirà
bendruomenæ buvo netgi labai nedràsu. Daþnai kildavo klausimai: kaip prieiti,
kaip pakalbinti, kà galiu daryti, o ko ne?
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O kaip yra dabar? Dabar, bendraujant su þmonëmis ið Atviros
bendruomenës, klausimø kyla dar daugiau nei pirmus kartus. Taèiau tie
klausimai yra daug gilesni ir kiekvienas atrastas atsakymas suteikia man labai
daug þiniø, praturtina mane kaip asmenybæ. Labai dþiaugiuosi atëjusi èia, nes,
kad ir kiek daug norëèiau jiems duoti, manau, kad jie suteikia man daug
daugiau. Mano bûdo bruoþas stebëti aplinkà veikia ir èia. Stebëdama save tarp
jø pamatau kiek kitokià save: kiekvienas apkabinimas, šypsena, pokalbis ar
tiesiog buvimas kartu suteikia man labai daug laimës, o savaitgaliais dažnai
galvoju, kaip jiems sekasi, kaip sekësi tas dienas, kai manæs nebuvo.
Manau, kad Atvira bendruomenë yra mano didelis atradimas. O gal
tiksliau þmonës, kuriuos, ten sutikau. Kiekvienà kartà atëjusi pati nustembu,
kaip gerai jauèiuosi, bûdama tarp jø ir kaip kiekvieno ið jø asmeninis paþinimas
suteikia man noro eiti, daryti, bendrauti, rinkti atsiminimus ir ðypsotis. Linkiu
visiems atrasti tà jausmà, kuomet atsikelti ryte ið lovos nebëra taip sunku, o
klausimas Kas ðiandien ádomaus atsitiks mano gyvenime? kelia ne baimæ, o
smalsumo jausmà.
Miglë, savanorë

Džiovanio istorija
Seniai seniai, pernai pas mus á Lobiø dirbtuves atvyko
tamsiaplaukis jaunikaitis ið tolimos saulëtos ðalies. Tai buvo
Dþiovanis ið Italijos. Jis kalbëjo kitokia kalba ir kartas nuo
karto pasakodavo istorijas apie savo ðalá, rodydavo
nuotraukas. Rytais, atëjæ á darbà, kalbëdavomës apie
Evangelijà. Jis turëjo graþià raudonà knygutæ, ið kurios
skaitydavo italiðkai. Mes lietuviðkai, o jis – italiðkai.
Dþiovanis pramoko ðiek tiek lietuviðkai. O mûsø draugas
statybininkas Vilius, kuris kartais sakydavo Džiovaniui, kà
padëti, taip ir neiðmoko italiðkai.
Su Džiovaniu daug dirbo Deividas. Jie darydavo
þvakidëse skyles þvakëms. Ir skyles këduèiø detalëse. Mes
viskà atsimenam ir tai yra tikra. Kai Deividas karðtu
vandeniu apsiplikë kojà ir kelias dienas neatëjo, Dþiovaniui
padëjau að, Andrius. Að laikydavau këdutës detalæ, o
Dþiovanis græþdavo skylæ staklëmis. Man tai labai patiko. Dar atsimenu, kad neðiojome kartu su Rolandu ir
Dþiovaniu dëþes, pilnas këduèiø detaliø ir krovëme á autobusëlá kelionei á Kupiðká.
Džiovanis vienà dienà buvo susirgæs – kai vaikø stovykloje vasarà miegojo palapinëje. Paskui pasveiko.
Su juo visi bendravome ir buvome draugiðki. Mes netgi susipaþinome su jo tëvais. Jo tëtis ir mama buvo atvaþiavæ á
mûsø dirbtuves ir mes parodëme savo darbus! Man jie sakë Laba diena, að pasakiau savo vardà. Visi sveikinomës.
Kità dienà visi dalyvavome Sekminiø ðventëje.
Vienà kartà Dþiovanis vaþiavo á kità ðalá aplankyti savo draugø. Turbût jis pasakojo jiems apie savanorystæ ir
apie dirbtuves. Dþiovanis savo draugus pakviesdavo á dirbtuves. Bûdavo smagu su jais draugauti.
Pamenu, kaip Džiovanis su Aurimu darë kryþelius. Að atsimenu. Man labai patiko.
Að viskà atsimenu.
Džiovanis gegužës mënesá (per Motinos dienà) vaþiavo namo á Italijà. Gal padovanojo mamai gëliø. Ir
pasveikino.
Džiovanis padëdavo Tomui, kuris negirdi. Tomas suprasdavo Dþiovaná. Tai buvo draugystës momentai.
Dar nuo Spaudos rûmø stotelës vaþiuodavome su Dþiovaniu autobusu á dirbtuves.
Dar Džiovanis mokëjo anglø kalbà. Jis pasiûlë vaþiuoti susipaþinti ir susidraugauti su pabëgëliais á Ruklà.
Að viskà atsimenu apie Dþiovanio gyvenimà èia.
pasakojo Andrius, uþraðë Lobiø dirbtuviø vadovë Vytautë
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Šeimos pagalbos centras – ávairiapusë pagalba šeimoms

Mielas žmogau
Mielas žmogau, ar kada pastebëjai, kokie mes visi skirtingi? Jokio kito
žmogaus – tokio kaip Tu – nëra. Ar pastebëjai, þmogau, kaip gerai, kad visi
mes kitokie, kitaip atrodome ir kitaip màstome? Kiek daug lobiø slypi
kiekviename ið mûsø ir kaip gera tais lobiais dalintis. Kaip svarbu bûti
iðgirstam ir kaip svarbu iðgirsti. Kaip norisi bûti pastebëtam ir priimtam. Bet
ar mes patys taip elgiamës? Þmogau, Tu nori bûti girdimas, bet ar pats girdi?
Nori bûti priimtas, bet ar pats priimi?
Mielas žmogau, kaip svarbu, kad Tu suprastum, koks Tu ypatingas,
koks esi tobulas. Kiek daug gali padaryti ir ið tiesø kiek daug jau darai. Labai
stipriai myli, labai sunkiai dirbi, labai toli nueini. Ar pastebi, mielas þmogau,
kiek daug gera duodi kitam? Palaikantá þodá, stiprø apkabinimà, ðiltà þvilgsná. Ar pastebi, kaip Tavo lobiai
praturtina kità? Ar pastebi kaip kitø lobiai turtina Tave? Ar pastebi, þmogau, kad tas, kuris tave iðklauso, þvilgsniu
praðo bûti iðklausytas. Ar tau lengva klausyti, kai pats nori kalbëti?
Mielas þmogau, kaip stipriai Tu nustebtum, jei bent akimirkai sustotum ir pagalvotum, koks Tu svarbus ir
reikalingas. Kiek þmoniø be Tavo þvilgsnio bûtø silpni, be Tavo apkabinimo – vieniði. Mielas þmogau, tikëki
savimi. Paþadu, nustebsi..
Greta, socialinë darbuotoja

Viltá teikiantis buvimas
Saulëtà ir graþià rugsëjo 22 dienà parapijos namuose ir
pievoje aplink juos ðurmuliavo þmonës, grojo Reðkutënø kaimo
kapela, kvepëjo gardþia sriuba, buvo daug pokalbiø, skirtingø
ðaliø ir þmoniø ið skirtingø veiklø susitikimø, graþiø bendrystës
akimirkø ir padëkos momentø, dainø, ðokiø ir medþio dirbiniø.
Sveèiuose lankësi Vokietijos ambasadorë Lietuvoje Jutta
Schmitz, LR Socialinës apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,
prof. V. Landsbergis ir kiti mûsø partneriai bei draugai.
Ilgameèiai parapijos socialiniø veiklø partneriai ið Erfurto
(Vokietija) prieš 25 m. ákûrë Lietuvos vaikø rëmimo draugijà,
kurios tikslas – padëti Lietuvos vaikams ir ðeimoms. Tai þmonës,
su kuriais kartu keliaujame jau ne vienerius metus tam, kad mûsø
parapijos stokojanèios, kartais uþribyje atsidûrusios ðeimos
galëtø gyventi oresná gyvenimà ir patirti kitø rûpestá. Lietuvos vaikø rëmimo draugija ne vienerius ir net ne deðimtá
metø teikia finansinæ paramà mûsø parapijos stokojanèioms ðeimoms: 18 ðeimø gavo finansinæ paramà, sumokant
susidariusias skolas uþ komunalines paslaugas bei paramà ðaltuoju metø sezonu; 2 merginos turi galimybæ ágyti
iðsilavinimà, nes joms apmokamos studijos, daug vaikø galëjo dalyvauti bûreliuose, gauti korepetitoriø paslaugas,
kelioms ðeimoms buvo pagerinta buitis. Fondas ágyvendina ir kitus projektus: remia vaikø onkohematologijos
skyriø Santaros klinikose, vykdo projektus kaimø ir maþesniø miesteliø bendruomenëse (Reðkutënø kaime,
Kelmëje).
Pati su ðiais þmonëmis bendradarbiauju jau apie dešimtmetá. Šiemet su jais praleidau tris dienas: lankëmës
ðeimose, kalbëjome apie tai, kuo gyvename ir kokie mûsø ateities planai, kartu kûrëme ir buvome ðventiniame
renginyje. Màstydama apie visà ðá laikà, suprantu, kad didþiausià nuostabà ir þavesá kelia tai, kad ðie þmonës ne tik
skiria finansavimà, bet ir paþásta kiekvienà remiamà ðeimà, þino þmoniø vardus, kiekvienais metais prisimena
svarbiausius pasakotus momentus ir labai asmeniškai jais pasidomi. Jei pradeda remti ðeimà, keliauja su ja ne
vienerius metus ir bûna atrama tiek, kiek reikia. Galvoju ir jauèiu dëkingumà uþ tai, kad jiems ið tiesø rûpi ir
suvokiu, kad paprasti maþi þingsniai, bendras darbas ir rûpestis gali suteikti daug džiugesio ir vilties.
Sigita, Ðeimø tarnybos vadovë
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Nuostabiai padaryti
Vilniaus Palaimintojo Jurgio
Matulaièio parapijos ðeimoms metai
pradeda suktis nuo susitikimo
Molëtø rajone prie Bebrusø eþero.
Palikæ darbus ir buitinius rûpesèius,
liepos 17–23 dienomis susitikome
ðeimø stovykloje „Ðlovinu tave, nes
esu nuostabiai padarytas.“
Tik atvykæ ir susitikæ su
ðeimomis, pajutome, kaip greitai
prabëgo metai. Rodos, tik neseniai
buvome susitikæ. Metø rato kelià
geriausiai matuoja vaikai, po metø
jau vaikðtantys maþieji ar iðstypæ
didieji. Smagiausia susipaþinti su
paèiais maþiausiais, naujaisiais
bendruomenës nariais. Naujos ir
seniai paþástamos ðeimos dþiaugësi
galimybe praleisti nuostabià vasaros
savaitæ kartu.
Lietuviø kalbos þodyne þodis nuostabus aiškinamas žodžiu nepaprastas. Nepaprastas temas pasiûlë
stovyklos organizatoriai. Vyko konferencijos apie kûno teologijà, vaikø lytiðkumà bei susitikimas su savo kûnu ir
pasitikëjimo juo patyrimas. Nepaprastai brangus stovykloje laikas, skirtas poros pokalbiui. Besisukant metø rate
daþnai tam laiko nebelieka. Daþnai nebelieka laiko ir kasdieninei maldai. Tad dþiaugëmës galimybe kiekvienà
dienà ðvæsti ðv. Miðias, dalyvauti adoracijoje, susitaikymo pamaldose ir atnaujinti santyká su Dievu.
Mûsø ðeimai tai jau treèioji stovykla, bet kiekvienais metais mums ji vis kitokia. Šiemet stovykla mums buvo
nuostabi. Kunigas Þydrûnas Vabuolas ávadinëje paskaitoje, pristatydamas stovyklos temà, sakë: „Nuostabiai
nereiškia tobulai“. Šie žodžiai tarsi atmerkë akis. Esame ne tobula, bet nuostabi šeima. Turime tris nuostabius
vaikus, kurie vos gráþæ ið stovyklos pradeda laukti kitos.
Stovykla jiems bûtø ne tokia nuostabi, jei nebûtø savanoriø. Sûnus Àþuolas, paklaustas, kà prisimena apie ðiø
metø stovyklà, nedvejodamas atsakë: „Savanores!“ Negaliu pamiršti talentø vakaro, kai sûnus, vos pramokæs groti,
pirmà kartà lipo á scenà su savanorës paskolinta ukulële. Nors maþojo muzikanto talentas dar tik uþgimæs, o
mikrofonas buvo pritilæs, bet savanorës, giedodamos kartu, padëjo áveikti didelæ scenos baimæ.
Tradicijà dalyvauti ðeimø stovykloje ávedë mûsø sûnus Dominykas. Prieð ketverius metus po Pirmosios
Komunijos jam padovanojome savaitæ mûsø parapijos vaikø stovykloje. Gráþæs paklausë: „Ar galime važiuoti ir á
ðeimø stovyklà?“ Visus metus Dominykas nepamirðo mûsø susitarimo. Dabar jau net nesvarstome. Žinome, kad
visada važiuosime.
Mažosios Rûtelës lentynoje tarp visø þaislø pûpso ir stovykloje su savanorëmis pagamintas meðkiukas.
Maþoje jos galvelëje - didelës atminties talpyklos. Ji vis dar atsimena draugæ ið pirmosios stovyklos, pernai
stovykloje ðvæstà gimtadiená, kai visiems dalino saldainius ir vaiðino ðakoèiu. Ilgam atmintin ástrigo, kad tai buvo
pats geriausias gimtadienis.
Mes su vyru á stovyklà vaþiuojame, kad visi kartu pailsëtume, prisikauptume dvasinës ramybës. Smagu, kad
galime labiau paþinti vienas kità. Ðiemet turëjome galimybæ iðbandyti vadovavimà grupelei. Ði patirtis mûsø porai
buvo pirmoji. Nors ið pradþiø jaudinomës, bet ðalia nuostabiø grupelës ðeimø jauduliui nebeliko vietos. Grupelës
pasidalinimai, atsivërimai ir bendrystë mums ypaè brangûs. Abu iš stovyklos gráþome jau kitokie.
Saulei nutvieskus rudenëjanèio miesto stogus, prisimename vasaros vakarus Bebrusuose, kai šokome
susipažinimo vakare, dainavome karaokæ, galynëjomës protø mûðyje, þavëjomës talentais. Sunkiomis
akimirkomis suskamba psalmës þodþiai: „Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas“ (Ps 139: 14).
Kristina, Linas, Dominykas, Àþuolas ir Rûta Stuèiai, parapijieèiai
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Stebintys ir stebinantys: EST savanoriø iðpaþintys
Gera jausti, kad rûpime ne tik saviems, bet ir iš tolimø ðaliø atvykusiems savanoriams. Socialiniame centre ir
vël girdëti angliðkai kalbantys jauni balsai: kas sagsto striukës sagas á kiemà susiruoðusiam darþelinukui, kas
gamina gardþià armëniðkà sriubà neágaliøjø dienos centro virtuvëlëje, o kas padeda ruoðti pamokas ir bando
prisiminti ðiek tiek primirðtà daugybos lentelæ.
Šiemet á mûsø organizacijos veiklas ásitraukë 5 Europos
savanoriø tarnybos savanoriai iš Ispanijos, Armënijos, Gruzijos ir
Ukrainos. Tikimës, kad jø gretas netrukus papildys dar trys nauji
savanoriai.
Prisipažinsiu: kiekvienà kartà, kai stoviu oro uoste ir laukiu
atvykstanèio savanorio, neþinau, ko galiu tikëtis. O jie, žinoma,
nepaliauja stebinæ: vienas – dràsa, kitas – humoro jausmu, treèias –
atsidavimu ir kantrybe. Nors ðiemet atvykæ savanoriai pas mus
darbuojasi dar tik keletà savaièiø, džiaugiuosi, kiek daug jie iðmoko,
padedami savo veiklø vadovø ir naujø draugø ið namais tapusios
Lietuvos.
Vieno susitikimo metu Urko (Ispanija) ir Mykhailo (Ukraina)
dþiûgavo, kad jautë nuolatiná mûsø rûpestá ir dël to juodu ið karto
pasijuto kaip namie, Teresa (Ispanija) prisipažino nekantraujanti kuo geriau pažinti dienos centro vaikus, o
Gvantsa (Gruzija) ir Henrik (Armënija) pabrëþë, kad jiems svarbiausia – jaustis grupës dalimi ir kartu su savo
veiklø vadovais priimti sprendimus.
Kiekvienas susitikimas su savanoriais – pilnas netikëtumø ir atradimø. Linkiu ir toliau nepaliauti mokytis ir
vieniems ið kitø, ir vieni su kitais...

Ðokime gyvenimà…

Aistë, administratorë

Pal. J. Matulaièio baþnyèios choro stovykla
Tyla. Tik joje girdisi Dievo balsas. Tik tyloje skamba muzika.
Palikæs miesto triukðmà, rugsëjo 2 d. Pal. J. Matulaièio
baþnyèios choras iðvyko á Guronis, kardinolo V. Sladkevièiaus
tëviðkëje ásikûrusius rekolekcijos namus. Apsupti tylos, Eucharistinio
Jëzaus seserø rûpesèiu ir Dievo dvasia, ruoðëmës naujajam choro
sezonui.
Intensyvios vokalo mokytojos Gemos Sinkevièienës ir choro
vadovës Indrës Velièkaitës repeticijos paþadino per vasaros atostogas
aptingusius balsus. Bûsimam sezonui choro vadovë parinko naujas
giesmes, kurios ákvëpë dar karðèiau ðlovinti Vieðpatá ir dþiuginti
bendruomenæ.
„Ðokis yra paslëpta sielos kalba" Martha Graham
Pal. J. Matulaièio baþnyèios choro stovyklos programoje
svarbus laikas buvo skirtas ir maldai. Tyloje garbinome Ðvenèiausiàjá
sakramentà, meldëmës, ið naujo atradome Dievà, o gal Jis vël surado mus... Sekmadiená vykome á Paparèiø kaime
ásikûrusá Betliejaus seserø vienuolynà, dalyvavome sekmadieninëse šv. Miðiose, susipaþinome su tyloje
gyvenanèiomis seserimis.
Visà savaitgalá mus lydëjo tyla, o joje skambëjo naujos giesmës þodþiai: „Ið mano lûpø ir ðirdies, visos
ðirdies, Tau, mano Viešpatie brangus, štai plaukia padëkos giesmë – tegarbina Tave dangus.“
Kristina, choristë
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REGISTRACIJA
el. paštu:
savanoriai.matulaitis@gmail.com
Daugiau informacijos apie veiklas rasite:
www.matulaiciospc.org ir
www.matulaiciosc.lt
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Kupina meilës dovanø kitiems
ir besimokanti priimti savàsias
Nuoširdi, stipri, kieta moteris, valdinga, nenustygstanti, reikli, rûpestinga, daug kalbanti, garsiai ir skardžiai
besijuokianti – tai epitetai, kuriais daþniausiai kolegos apibûdina Eglæ – socialinæ darbuotojà, dirbanèià su
socialinës rizikos ðeimomis.
Egle, kaip tu pati save apibûdintum?
(Pusë minutës tylos. Ir tada jinai mane pradëjo smaugti. Juokiasi – aut. past.). Kaip aš save apibûdinèiau???
Mmmm... geras klausimas. O mes daug laiko turime? Save apibûdinèiau kaip... gal tas žmogus, kuris eina, kuriam
rûpi, kuris domisi, kuris gilinasi, kuris stengiasi pagelbëti ir mmm... tiesiog esu komandos dalis ir stengiuosi daryti,
kad komandai bûtø geriau. Èia darbe tokia esu. O šiaip su draugais gal esu ta, kuri daugiau duoda nei priima atgal.
Vis dar mokausi priimti dovanas – man tai yra sunku. O kuo daugiau dalini, tuo daugiau gauni ir vis dar nežinau, kà
su ta gràþa toliau daryti. Esu þmogus, kuris ðypsosi ir stengiasi bûti ðalia, kai jo reikia.
Daug ir dažnai kalbi apie meilæ. Tu labai daug jos dalini kitiems. Kà meilë duoda tau paèiai?
Ji gráþdama gal gydo mano paèios vidines žaizdas, kuriø tikrai nemaþai. Turiu labai stiprià vaikystës þaizdà –
neturëjau tokios tëvø meilës, kokià norëjau turëti. Toji gráþtanti meilë gydo þaizdà ir tarsi patvirtinimas man, kaip
maþam vaikui – „Mes tave mylim“. Mane tik stebina tai, kad tà meilæ gauni tada, kai nesitiki, ir ið ten, ið kur visiðkai
nesitiki. Didþiulë didþiulë staigmena. Juk ir mano paèios gyvenimas nebuvo lengvas: buvo visokiausiø nuklydimø,
nuokrypiø, aš puikiai žinau, kaip þmonës jauèiasi, todël man norisi þmonëms, su kuriais dirbu, sakyti: „Ei, jûs ne
vieni, ir að tokia buvau, bet yra galimybë gyventi kitaip.“ Man sûnus labai daug meilës duoda – anksèiau
nepriimdavau, bet dabar mokausi.
Labai platus tavo profesiniø veiklø spektras: kulinarë-konditerë, vadybininkë banke, muitininkë,
socialinë pedagogë, darþelio auklëtoja, socialinë darbuotoja. Kaip jos visos atsirado tavo gyvenime?
Á kulinarijà ir konditerijà ástojau, nes tai man geriausiai padëjo iðreikðti savo meilæ. Tikrai skaniai gaminau.
Dabar neturiu laiko, bet tikiuosi vël pradëti – ypaè tortus. Ten stojau ir dël to, kad šeimoje man buvo pasakyta, jog
moteris turi skaniai gaminti ir bûti namø ðeimininke. Baigusi po kiek laiko pamaèiau skelbimà, kad renkama
pirmoji socialiniø pedagogø laida dabartiniame Edukologijos universitete. Ir mane tai sudomino, gal dël to, jog
galiu padëti kitiems, kai man paèiai pagalbos reikëjo. Man mokslai ëjosi puikiai ir patiko, taèiau antrame kurse
susilaukiau vaiko, todël teko keisti kryptá. Abu su vyru tuo metu (sudaræ tik civilinæ santuokà) buvome studentai. Po
trejø metø mes iðsiskyrëme ir að nuëjau dirbti á bankà – tik dël garantuotø pajamø ir stabilumo. Darbas nebuvo prie
širdies – rutina, popieriai... Man patikdavo tik darbas su klientais, susitikus tiesiogiai. Ið banko iðëjau, nes á mirties
patalà atgulë mano amþinà atilsá mama, patëvis ir moèiutë. Beveik visi vienu metu – tarp patëvio ir mamos mirties
vos 6 mën. intervalas. Juos teko slaugyti, nes tai buvo onkologinës ligos. Tai – atiduota pareiga tëvams, nes visiems
sakiau, kad gal ir globos namai gerai, bet mûsø, vaikø, pareiga yra iðlydëti tëvus su meile. Mûsø tëvams irgi nebuvo
lengva mus auginti. Vëliau ðiek tiek dirbau Vilniaus kredito unijoje, bet mane sudomino darbas muitinëje – dël visø
garantijø, kurias jis duoda. Ir pabandþiau dirbti Medininkø poste. Tai nebuvo lengvas darbas – pamaininis ir dažnai
naktinis. Sunku vidury nakties eiti ir tikrinti krovinius, bûti þvaliai, atlaikyti ne vienà piktà pokalbá. Ir tai buvo ne
man.
Buvau iðëjusi iš muitinës – audþiau senovinëmis staklëmis ðalikus ið lino. Vëliau gráþau á muitinæ, tik kitokia,
nes mano gyvenime jau buvo atsiradæs tikëjimas – atëjo Jëzus. Per naktines adoracijas ir per ðv. Miðias praðydavau
Jëzaus: Dieve, aš tavim pasitikiu, aš žinau, kad tu mane nuvesi teisingu keliu, rodyk man mano kelià. Tvirtai
þinojau, jog esu ne savo vëþëse, mane darbas sekino iš vidaus.
Buvo 22 val. vakaro, kai man paskambino ir pasiûlë ateiti á Matulaièio vaikø darþelá dirbti auklëtoja. Iškart
pasakiau TAIP, aš tikrai noriu. Ir tai buvo iððûkis mano aplinkai – ypaè vaikui, nes að vël ið stabilumo neþinia kur
iðeinu. Visa mano siela dþiûgavo dël tokio sprendimo. Kai mudvi su darželio vadove Lilijana susitarëme, kad að vis
dëlto ateinu dirbti, buvo rugsëjo 21 d. – šv. Mato diena! O jis buvo muitininkas, kuris sëdëjo muitinëje, kai prie jo
priëjo Jëzus ir pakvietë eiti Jo vardu; ir šis, viskà metæs, nuëjo paskui. Tai tarsi sutapimas, bet mane palietë ir
sukrëtë. Ir aš džiaugiausi èia atëjusi.
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Ir vis dëlto... Dirbdama darželyje vis matydavau
skelbimà, kad ieškomas socialinis darbuotojas dirbti su
sunkumus patirianèiomis ðeimomis ir vis nedrásdavau á já
atsiliepti, nes neturëjau patirties ir vis iðlásdavo
nepilnavertiðkumo kompleksas. Ir štai – vienà dienà
susikaupiau, nuëjau ir pasakiau savo norà vadovëms. Ir
buvau kuo puikiausiai sutikta! Kai nuëjau dirbti á Ðeimø
tarnybà, buvo šv. Kazimieras. O jis, kaip žinome, yra
vargðø globëjas. Auklëtoja Edita net pajuokavo: Tai kà,
su ðventaisiais keliauji? O taip – ðventieji vis dëlto dirba
savo darbà.
Egle, dabar dirbi su sunkumus patirianèiomis
ðeimomis. Kas šiame darbe tave stebina, dþiugina,
liûdina?
Liûdina, kiek matau skausmo, nevilties, aðarø, kai
šeimos yra praradusios viltá pakeisti, nëra motyvacijos
net mus iðgirsti. Stebina, kai netikëtai šeimos
persigalvoja ir priima sprendimà, kai tas ðilumos
þiburëlis ðeimoje uþsidega – ypaè vaikams. Mane stebina
mûsø kolektyvo darna, mûsø rekolekcijos. Visada
norëjau dirbti ten, kur yra malda, kur yra šv. Mišios ir
rekolekcijos. Ir visa tai yra ir èia, Lietuvoje, tu gali darbe
tai patirti. Mane dþiugina ir tai, kad èia tave girdi ir esi
iðgirstas, iðklausytas, kad nebaisu sakyti, kas negerai.
Man patinka, kad kolektyve puikus humoro jausmas –
mes sugebame ir rimtai padirbti, ir pasijuokti taip, kad
pilvo raumenis skauda. Mûsø kolektyve yra gyva meilë ir ji duoda daug vaisiø. Taip pat džiugina... mmm... kas èia?
Mane viskas dþiugina!!!
Egluže, tu nuolat liudiji savo tikëjimà kitiems, daliniesi savo pavyzdþiu. Tikëjimas tavo gyvenime yra...
Meilë. Gyvenimas. Ta realybë, kuri mane stipriai palaiko, kuri mane iðtraukë ið didelës duobës, nes prieð 4
metus mano gyvenime tikëjimo nebuvo. Galvojau, kad jis skirtas ne man, nes esu per daug suterðta. Ir bûtent per
vienas rekolekcijas ávyko mano atsivertimas. Todël man Baþnyèia dabar yra labai didelë ligoninë, kurios daktaras
yra Jëzus ir jis mus gydo. Tiesiog reikia leisti sau patirti, garsiai iðsakyti savo norus ir nebijoti priimti. Gal dël to ir
liudiju visiems, kad tai gyva, nes mano gyvenime tai labai stipru. Ir Matulaityje, manau, esu dël to, kad tikëjimas
mane èia atvedë.
Tavo sûnus ðiemet – dvyliktokas. Kà tau, kaip mamai, tai reiðkia?
Man džiugu – aš netikiu, kad jam jau tuoj 18 metø. Labai džiaugiuosi, kad jis yra mano gyvenime. Tai mano
paguoda, mano džiaugsmas. Kaip mama suvokiu, kad mes jau pradedame gyventi atskirus gyvenimus. Man gal tai
reiðkia, kad norëèiau sukurti savo ðeimà (juokiasi – aut. past.).
Tu nuolat pilna energijos. Iš kur?
Daug dirbti, mažai miegoti, daug valgyti (juokiasi – aut. past.). Aš tiesiog labai myliu gyvenimà – esu
pilnas, trykðtantis meilës katilas. Todël mano kolektyvas nori nenori turi gauti mano meilæ. Nepykit, tokia jau að
esu.
Žinai, tu nuolat stebini. O kas tave labiausiai gyvenime yra nustebinæs?
Tas skambutis 22 val. Pati save nustebinau, kai ástojau á aukðtàjà, nes maniau, kad tai ne man. Nustebino mano
sûnaus noras ateiti savanoriauti èia, á socialiná centrà. Mano energija su jumis mane stebina – ta gràþa, kurià gaunu ið
jûsø, mane toliau ákvepia eiti, judëti. Va dabar su tavimi ðneku ir susivokiu – kai eini ir duodi, tai gráþta dvigubai. Tad
dabar – LAIKYKITËS!!!
kalbino Eglë, Vaikø ir jaunimo padalinio vadovë

