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Prieš penkerius metus nutariau, kad atėjo laikas nuotykiams! Dar po pusės metų lydima šeimos ir draugų,
drebančiomis kojomis ir nešina lagaminu myniau Vilniaus oro uosto grindinį. Buvo vasaris. Ilgai lauktas nuotykis
artėjo. Po keletos valandų jau būsiu Italijoje. O dar po keletos – mano pėda pirmą kartą palies Sicilijos žemę.
Išvažiuoju metams. Savanoriauti. Į Siciliją. Per pusmetį nuo idėjos gimimo iki akimirkos oro uoste mano didelis
entuziazmas ir planai virto drebančiomis kojomis. Noras savanoriauti nesumažėjo, bet pradėjau labai bijoti. Pusę
metų žmonės į mane žiūrėjo ir išpūstomis akimis kalbėjo, kad ten bus labai karšta, kad ten siaučia mafija, kuri mane
gali nušauti, kad italai labai neatsakingi, kad savanorystė – nesąmonė, skirta mokslų nebaigusiems mokinukams ir
daugybę kitų bauginančių dalykų. Stovėjau oro uoste apsikabinusi mylimus žmones ir kaupėsi ašaros. Bijojau, kad
visi tie žmonės – teisūs. Juk esu tai girdėjusi ir prieš tai!
Atvažiavau vasarį prisikrovus lagaminą vasarinių rūbų. Kas, kad prieš man išvažiuojant kažkas sakė, jog
šalta ir reikia šiltų megztinių? Tie siciliečiai nieko nesupranta apie šaltį! Deja deja. Žiemą be proto norėjau į
Lietuvą. Oras žiemą ten – nepakeliamas. (Na taip, sutiksiu… vasarą nežmoniškai karšta…)
Mano nauji draugai mane daug ko išmokė. Taip pat ir atsakomybės, kurios, žmonės sakė, italai neturi. O ypač
atsakomybės už laiką, kurį skiriu sau ir sau brangiems žmonėms. Darbas – svarbus, nes tai pragyvenimo šaltinis. Jei
tau jis patinka – dar geriau. Bet darbas vieną dieną pasibaigs, išmokau aš, o paros, paaukotos jam, nebesugrįš. Ir
nebegalėsiu jų skirti tikram gyvenimui.
Mėnesis po mėnesio prabėgo visi metai. O per juos su kolege atlikome gilų žurnalistinį tyrimą. Miesto rajoną,
kuris kentėjo nuo pavojingiausios miesto zonos titulo, pavertėme bendruomenių susirinkimo ir pasilinksminimų
vieta. Suorganizavome mokymus jauniesiems žurnalistams, prisidėjau prie įvairių tarptautinių projektų. Ir prie
antimafijos judėjimo. (Ir niekas manęs gatvėje nenušovė. Nieko nenušovė. O Sicilija ne tokia, kokią ją rodo
„Krikštatėvyje“.) Padariau ir prisidėjau prie daugybės svarbių ir didelių dalykų.
Prabėgo metai nuo tos akimirkos Vilniaus oro uoste. Buvo vasaris. Lydima mylimų draugų ir įsikibusi į
lagamino rankeną drebančiomis kojomis ėjau link Katanijos miesto oro uosto patikros. Dar kartą atsisukus
pamačiau prie tvorelės išsirikiavusius draugus, kurie man iš toli mojavo. Ir kaupėsi ašaros – palieku antrus namus ir
jau kitus mylimus žmones. Ir taip, kai kurie stereotipai, kuriuos turėjau prieš išvažiuodama, buvo teisingi. O kai
kurie neturėjo nė menkiausio pagrindo: Sicilija nebuvo tokia, kaip apie ją kalbėjo „Krikštatėvio“ prisižiūrėję
kalbėtojai, o savanorystė man suteikė galimybę atsidurti ten, kur patekti buvo baisu, viską pačiai pauostyti ir
pačiupinėti, įsitikinti, jog baimės, kirbėjusios mano galvoje, buvo be pagrindo. Savanorystės metai Sicilijoje buvo
iki tol geriausi metai mano gyvenime, maža to, ši patirtis mane užaugino ir sustiprino. Supratau, kad įveikęs nerimą
gali išmokti daugybės dalykų, o sekantis panašus iššūkis jau kelia nebe baimę, o smalsumą.
Šiandieną visiems skaitantiems linkiu drąsos praverti tą užuolaidą ir baimes paversti smalsumu.
Akvilė, savanorių koordinatorė
Laikraščio redakcijos kontaktai:
Adresas: J. Matulaičio a. 3,
LT-05111, Vilnius

Tel.: (8-5) 246 17 72
Mob.: 8 616 174 73
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Jūs visi vienodi?!
Kreipiuosi, nes situacija darosi rimta. Važiuodamas visuomeniniu transportu, skaitydamas portaluose
publikuojamas žinutes, peržvelgdamas Facebook, laukdamas parduotuvės eilėje ar kitose vietose, tarp įvairių
žmonių vis nugirstu tai, ką galėčiau apibūdinti taip:
Visas mūsų mikrorajono jaunimas pradėjo rūkyti, vartoja alkoholį, nepagarbiai elgiasi. Prieš kelias dienas
priėjo jaunuolis ir paprašė nupirkti cigarečių, kitą jaunuolį mačiau metantį gėrimo buteliuką ant žemės.
Parduotuvėje pastebėjau išgėrusių jaunuolių kompaniją, kurie lyg niekur nieko vaikštinėjo ir pirkosi sau bandeles.
Jaunimas visiškai nusivažiavo, jie spjaudo saulėgrąžas, rūko, geria ir rėkauja. Nebėra jokios moralės ir pagarbos
kitiems. Pradeda atrodyti, kad visa jaunoji karta nustojo mąstyti. Visą jų nuomonę sudaro juokingi vaizdeliai,
internetiniai „memai“, socialinės medijos sudaryti stereotipai. Jiems visiems atrodo, kad vien todėl, kad taip daro
keli žmonės, tai taip daro visi. Lietuvių kalba jaunam žmogui tapo visiškai nebevertinga. Visi naudoja angliškus
naujadarus. Sulindę į savo telefonus nebemato tikrojo pasaulio, gyvena virtualioje aplinkoje, nebemoka kurti
santykių. Kažką reikia daryti. Akivaizdu, kad seimas nieko nepadarys, nes pažiūrėjęs keletą vaizdelių internete
galėjau susidaryti aiškų vaizdą, kad mūsų politikų intelektas tendencingai smunka žemyn ir jie yra labiau
suinteresuoti pinigų plovimu nei savo tautiečių gerove. Kaune situacija dar blogesnė, jiems dabar rūpi tik kelių
taisymas, kad tik galėtų pasipuikuoti prieš mus ir parodyti, kad ir Kaune gyventi galima. Iš mažų miestelių visi
protingi žmonės išvažiavo į miestus arba į užsienį. Kiti Vilniaus miesto rajonai irgi susitelkę ties savo lokaliomis
problemomis, jie nebando matyti bendro vaizdo.
Užduodu sau klausimą: o kur pradingsta individualumas, unikalumas? Jaunuolis susipyksta su pagyvenusiu
žmogumi ir įsitikina, kad visi pagyvenę žmonės pikti, jie nepastebi, kad pilna orių ir pagarbių žmonių. Bet jie gal net
nepasistengė pažinti. Jie visiškai pasidavė skubotoms nuostatoms ir stereotipams, todėl tikrai labai svarbu juos
ugdyti. Ir ugdytis patiems.
Rašydamas straipsnį mąstau ir apie Matulaičio parapijos bendruomenę. Aš suprantu, kad visi šio laikraščio
skaitytojai yra pasišventę bendruomenės nariai, besilaikantys aukštų moralės normų, linkintys vieni kitiems gero.
Jūs esate svetingi, spinduliuojate ilgesį, ieškojimą, filosofinę gelmę ir kitas geras savybes. Kita vertus, šis perdėtas
gerumas, kuriuo pasižymi visi Matulaičio bendruomenės nariai, kartu yra ir pavojingas. Jūs labiau pasiduodate
manipuliacijoms, sunkiau užbrėžiate ribas ir kartais mieliau patys kenčiate nei būnate nepatogūs kitiems. Taip pat
turite tendenciją vengti problemų ir per lengvai susinervinti ar supykti, kas yra ironiška žmogui, kuris iš visos
širdies stengiasi būti geru. Aš tai žinau, nes pažįstu daugumą jūsų ir galėjau susidaryti objektyvų vaizdą. Na, kai
sakau „daugumą“, turiu omenyje, kad pažįstu kelis. Nu, neturiu aš laiko, gal, su kiekvienu susipažint...Ir, vis tiek,
jūs visi vienodi. Bent panašūs. Kokį jausmą kelia šis mano pasakymas? Pataikiau? Per daug apibendrinau? Spėju,
kad gali būti pikta, nejauku, gaila, neteisinga...
Savaime, stereotipai, yra natūralus reiškinys. Pasaulyje, kuriame tiek daug žmonių, mes negalime apie
kiekvieną jų individualiai pagalvoti, todėl mūsų protas išmoko juos grupuoti. Šis grupavimas vyksta kiekvieno iš
mūsų galvoje ir yra neišvengiamas. Iki šių laikų žmonės nebūtų išlikę, jei nebūtų išmokę tam tikrų grupių saugotis,
o kitomis žavėtis. Ne visi vorai yra pavojingi, bet vengiame visų, ne visos gyvatės yra nuodingos, bet jausmą sukelia
panašų. Tačiau jei skiriame laiko susipažinti su vorais ir gyvatėmis, jaučiamas pavojus nepavojingiems, nyksta.
Panašiu principu veikia ir žmogiški stereotipai. Senovėje, kitos genties – nepažįstamos genties – žmonės buvo
tiesioginis pavojus, jei mūsų protėviai nebūtų jų bijoję, mūsų čia nebūtų.
Bet šis mechanizmas išliko iki šių dienų, kur jo nebe taip reikia. Jei mūsų pastaroji patirtis su jaunimu buvo
negatyvi, tai yra pakankamai natūralu galvoti, kad visas jaunimas yra blogas. Jei pažįstu kelis bendruomenės narius
ir jie pasižymi tam tikromis savybėmis, natūraliai kyla pagunda apibendrinti, kad visa bendruomenė yra daugmaž
vienoda. Jei per televiziją mums pateikiami tik seimo narių apsikvailinimai, klaidos ir kritika, yra pakankamai
natūralu jiems užklijuoti kvailumo stereotipą. Bet nors tai ir natūralu, nereiškia, kad turėtume tokį mąstymo būdą
puoselėti. Norint skatinti mūsų visuomenės augimą turime sąmoningai stabdyti savo stereotipus. Tai ir yra mūsų
žmogiško proto, galbūt, net sielos grožis, kad mes galime būti sąmoningi ir pasakyti savo kūnui – man atrodo, tu
nesi teisus. Visos emocijos ir jausmai mums šauks, kad jaunas žmogus yra neišauklėtas, bet sąmoninga siela turi
priminti, kad mes nepažįstame to jaunuolio, to politiko, pagyvenusio žmogaus, verslininko, mokytojo, dainininko
ir mūsų išankstinė nuomonė tėra stereotipas. Todėl mūsų, kaip sąmoningam veiksmui potencialių žmonių pareiga
yra pabandyti ne vertinti, o pažinti.
Gintautas, psichologas
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

Socialinis darbas gatvėje su jaunimu
Žmonės, išgirdę, kad dirbu gatvėje, dažnai galvoja, jog aš lyg policininkė keliauju pro tamsius „bromus“,
miškelius ir ieškau jaunuolių gaujų. Jaunuolius įsivaizduoja lyg laukinius, labai grėsmingus, blogus ar net
purvinus. Pripažinsiu, prieš pradedant dirbti gatvėje su jaunimu, aš taip pat juos įsivaizdavau nepozityviausiai.
Turbūt taip veikia stereotipai.
Savo vienerių darbo metų praktikoje supratau, kad žiniasklaida ir visuomenė šių jaunuolių vaizdą piešia
tokį, kuris prilygsta sunkiems nusikaltimams. Suprantu, kai jie daro išdaigas, normalu, kad apsauga sureaguoja,
bet daugeliu atveju liudijau rėkimą ant jų be reikalo. Įsimintiniausias įvykis buvo, kai apsauginis jaunuolius mums
įvardino kaip „neveislinius šuniukus“. Veisliniai eina į būrelius ir gerai mokosi, o neveisliniai trinasi prekybos
centre.
Dabartinė darbo su jaunimu gatvėje programa gimė Pal. J. Matulaičio socialiniame centre. Pirmieji
socialinių darbuotojų bandymai išeiti į gatves ir užmegzti dialogą su ten laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis,
prasidėjo prieš septyniolika metų, o prieš septynis metus buvo sukurta Sofkės programa. Dabartinė programa yra
pagalba jaunuoliams, kurie didžiąją savo laiko dalį praleidžia gatvėje. Svarbu paminėti, kad priežastys, dėl kurių
jaunimas renkasi leisti laiką gatvėje, yra įvairios. Pavyzdžiui, namuose yra nuolatinė įtampa, mokykloje sunku
pritapti, smagu būti su draugų chebra, tėveliai neturi pinigų būreliams ir t.t.
Mano komanda orientuojasi į 14-20 metų jaunimą. Į gatvę keliaujame pirmadieniais ir trečiadieniais nuo
15 arba 16 valandos. Ten būname dvi valandas, šiltuoju metu – tris. Penktadieniais turime tris valandas veikiančią
atvirą erdvę Sofkė. Ji yra įkurta garažo vietoje. Ten kviečiame juos pas save. Šiems jaunuoliams sunku ateiti į
mokyklą ar į bet kokią kitą sistemišką, struktūruotą veiklą. Jiems tai kelia nerimą ir aš suprantu kodėl. Dažnai
girdime, kad šie jaunuoliai yra nusikaltėliai, su jais sunku dirbti. Įdomu tai, kad mes tuos pačius jaunuolius
pažįstame ne tik kaip sudėtingus, bet ir kaip mandagius, linksmus, jautrius, kartais – per daug atsipalaidavusius. Tai
yra gatvės darbo paradoksas. Sistemoje jie jaučia spaudimą ir stigmą į juos, todėl jaunuoliai pradeda priešintis.
Gatvėje chebra iš jų nesityčioja, priima, jie ten jaučiasi saugiai. Sofkės atviroje erdvėje taip pat jų stengiamės per
daug nespausti, o, pirmiausiai, priimti. Svarbiausi susitarimai yra gerbti visus čia esančius, neateiti apsvaigus ir
susitvarkyti, kai pavalgai.
Šiuo metu darbas gatvėje su jaunimu išsiplėtė po Lietuvą ir tai yra džiugi žinia. Mano nuomone, ši
programa padeda pasiekti jaunus žmones gatvėje ir jiems padėti, ji mažina jaunuolių stigmatizaciją ir formuoja
pozityvesnį vaizdą apie juos.
Roberta, socialinė darbuotoja

Mobilus kiemas
Šią vasarą Pal. J. Matulaičio socialinis centras pradėjo vykdyti
naują programą Vilniuje ir visoje Lietuvoje: darbą su vaikais ir
paaugliais ne tarp savų keturių sienų, bet Šeškinės daugiabučių
kiemuose – Mobilus kiemas. Pavadinimas kilo iš to, kad Centro
socialiniai darbuotojai bei savanoriai, bendraudami su vaikais, naudoja
specialią priemonę ant ratų – mobilią lentą su žaidimais ir edukacinėmis
užduotimis, kurią padovanojo partneriai iš Belgijos StreetwiZe Mobile
School. Nors programos pradžios labai laukėme, jai ruošėmės, vyko
mokymai, bet net patyrę darbuotojai jautė jaudulį ir nerimą dėl
nežinios: ką apie mus pagalvos ir kaip priims vaikai bei jų tėveliai, ką
reiškia dirbti gatvėje, kitaip nei esi įpratęs. Apie savo patirtį Mobiliame
kieme dalinasi jo darbuotojai ir savanoriai.
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms
Jau nuo pirmo karto, kai sužinojau apie Mobilų kiemą, susižavėjau šia iniciatyva ir norėjosi ją išbandyti
pačiai. Pradžioje galvojau, ar tikrai vaikams bus įdomu tie žaidimai, ar patiks darbuotojai, kurie tuo užsiima. Galbūt
tikėjausi atmetimo reakcijos ir mąsčiau, kaip čia reikės sudominti vaikus. Tačiau buvo visiškai priešingai. Jei vaikai
neprieina, tai ne todėl, kad jiems būtų neįdomu, o labiau dėl to, kad jiems tiesiog nedrąsu. Kai prisistatai, susipažįsti
su jais, pradedi jausti, kad jie nori bendrauti bei leisti kartu laiką.
Šis projektas suteikia galimybę sutikti įvairius
vaikus, ir nesvarbu, kokie jie bebūtų skirtingi, buvimas
šalia mobilios lentos juos savaip apjungia. Jiems
suteikiama galimybė ne tik pažaisti žaidimus, mokytis ar
tiesiog šnekėtis su Mobilaus kiemo darbuotojais ir
savanoriais, tačiau ir patiems pažinti vieni kitus, mokytis
vieniems iš kitų. O man pačiai pats svarbiausias ir
gražiausias jausmas kyla tuomet, kai vaikai nori, kad
pasiliktume ilgiau, klausia, kada vėl būsime jų kieme. Kai
jie šypsosi, jaučiu, kad mūsų darbas šiame projekte yra
išties prasmingas.
Julita, jaunimo darbuotoja
Labas. Aš esu Anastasiia iš Ukrainos ir savanoriauju EVS projekte Pal. J. Matulaičio socialiniame
centre. Praėjusį mėnesį turėjau galimybę prisijungti prie
naujo Lietuvoje projekto – Mobilus kiemas. Man tai buvo
visiškai nauja patirtis ir iš pradžių net neįsivaizdavau, ko
tikėtis. Jau po pirmos savaitės aš laukiau kiekvieno kito
išėjimo, nes man tai buvo įdomi veikla, o laikas, būnant su vaikais, paprastai prabėgdavo taip greitai – atrodydavo,
jog dvi valandos trunka tik dvidešimt minučių. Žinoma, ne visi mano sutikti vaikai mokėjo rusiškai ar angliškai,
bet, nepaisant to, mes vis tiek gebėjome bendrauti, o aš galėjau mokytis lietuvių kalbos: išmokti naujų žodžių ar
pasikartoti tuos, kuriuos išmokau anksčiau. Supratau, kad net kalbos barjeras negali būti trukdis, jei nuoširdžiai
nori bendrauti net su visiškai nepažįstamu žmogumi. Taigi, jau dabar aš laukiu pavasario, kada vėl galima bus eiti
savanoriauti su mobilia lenta Šeškinės kiemuose. Iki greito!!!
Anastasiia, savanorė iš Ukrainos
Skeptikas manyje vis bambėjo, kad lenta yra lenta. Kas smagaus gali būti lentoje? Dar mokyklos laikais
įstrigęs statiškas vaizdinys, nuo kurio imdavo žiovulys, neatrodė patrauklus ir vertas tiek pagyrų, tiek kalbų ir tiek
dėmesio. Viskas pasikeitė vos man prisilietus prie mobilios lentos... Turiu prisipažinti – įsimylėjau ją iš karto. Po
pirmųjų minučių supratau, kiek daug ten žaidimų, kokios neribotos jų galimybės, kiek įvairiausių veiklų galima
prisigalvoti. Naudojant tą patį žaidimuką, galima keisti jo taisykles ir kurti
savas, todėl tokia lenta iš tiesų nėra statiška!
Atėjusi susipažinti su lenta ir pasitvirtinti, kad ji „ne kažką“, išėjau su toli
kamputyje sėdinčiu nusodintu vidiniu skeptiku ir su pilna galva minčių ir aiškiu
vaizdiniu, kaip vasaros popietėmis šėlstu kartu su Šeškinėje gyvenančiais
vaikais jų kieme. Džiaugiuosi, kad tą pavasarį mano skeptikas bambėjo,
džiaugiuosi, kad nutariau patvirtinti jo prielaidas, džiaugiuosi, kad prisiliečiau
prie mobilios lentos ir galiu drąsiai sakyti: aš vis dar laimingai įsimylėjusi!
Agnė, Mobilaus kiemo savanorė
Mobilus kiemas yra atviras vaikams ir jaunuoliams, todėl jei pamatysite mus savo kieme ar praeidami pro
šalį, drąsiai ateikite su mumis susipažinti.
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Atvira bendruomenė – integracinė socialinė pagalba ž monė ms su proto negalia bei jų š eimoms

Gyveno kartą Simas
Gyveno kartą vaikinas, vardu Simas. Jį sutikau savo darbe
Atviroje bendruomenėje, kur dirbu penkerius metus. Jis atėjo į
mūsų dienos centrą lydimas mamos. Atrodė, kad kalba tik jam
pačiam suprantama kalba ir daug verkia. Dažnai jautėmės
bejėgiai, nes nežinojome, nei ką Simas kalba, nei dėl ko verkia,
bet neleidome tam bejėgiškumo jausmui mums vadovauti, o
tiesiog buvome šalia jo, kvietėme dalyvauti visuose mūsų
užsiėmimuose ir stebėjome, kas vyksta. Pamažu mes
susidraugavome. Pajutome, kad Atvira bendruomenė tapo Simui
antrais namais, kur jis galėjo drąsiai būti savimi ir tuo pačiu
mokytis naujų dalykų, kur jis sutiko draugus ir juos iš širdies
pamilo. Bet vieną dieną Simas neatėjo, nes mama nusprendė,
kad jam bus geriau kitame dienos centre. Nuliūdome, kad
nepasitarė nei su mumis, darbuotojais, kurie su Simu keliavo jo
pokyčių kelionę, nei su pačiu Simu, kuris – tikime – turi savo
troškimus.
Pradėjau savo pasakojimą apie Simą žodžiais: „Gyveno
kartą...“ Taip paprastai prasideda pasakos. Simas tikrai atėjęs iš
pasakos. Jis turi savo kalbą. Taip, joje galima atpažinti lietuviškų
ir rusiškų žodžių, bet tik tiek: ji savita, kartais tekanti kaip upė
(Simas gali nesustodamas mums kažką pasakoti ir toje sakinių
srovėje mes bandome pagauti kokią žuvį – aiškų žodį, bet dažnai tiesiog liekame kartu pažvejoti, nes tai jam
svarbiausia – būti išklausytam), kartais aštri kaip akmuo (jei Simas supyksta, jis meta žodį ir užsidaro už savo sienų,
bet jos tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti akmeninės, tačiau nereikia išsigąsti, nes sienų iš viso nėra, yra tik
begalinis dėmesio ir šilumos troškimas). Taigi Simas turi savus būdus parodyti, ko jam trūksta. Jis gi iš pasakos, kur
dažnai mums įprasti dalykai atskleidžiami neįprastai. Mes ne visada supratome, apie ką Simo ašaros ar pykčio
pliūpsniai, bet visada jautėme, kad už to slypi neišsakyti norai ar neišsipildę lūkesčiai, tad norėjosi kuo daugiau apie
Simą sužinoti ir tai priminė ėjimą keliu kaip pasakoje, kur jokio nutuokimo, kur jis nuves, bet eiti būtina, nors ne tik
smalsu, bet ir kiek nedrąsu. Simas nuolat mus mokė, kaip nebijoti to, ko nesuprantame.
Kita Simo stebuklinga savybė – jis nuoširdžiai džiaugiasi šalia esančiais žmonėmis. Gali švelniai kartoti
draugo vardą, aiškiai, lyg mėgautųsi kiekviena raide – kiekviena akimirka su tuo žmogumi. Į kiekvieną patinkantį
žmogų žvelgia šiltu žvilgsniu, kuriame iš tiesų gera pasilikti. Man visada jautėsi, kad Simui rūpime: jam pakako,
kad mes tiesiog būtume drauge. O jei dar pakviečiame Simą į šventę ar kokią išvyką, vienu žodžiu, į nuotykį, tai jo
laimei ribų nėra. Simas nepaprastai gražiai šypsosi: plačiai, lyg iš visos širdies. Jis yra sukūręs savo gimtadienio
dainą (ją pats „sulipdė“ iš pas mus girdėtų skirtingų kalbų gimtadienių pasveikinimų) ir paprašytas mielai ją
sudainuoja. Jis išmoko pasakyti „Iki pirmadienio!” su tokia ilgesio gaida (bent jau aš ją girdėjau), kad man atrodė,
jog galvoja: „Greičiau tas savaitgalis praeitų, aš noriu čia sugrįžti...“
Iš Simo mokiausi to paprasto buvimo su kitais. Pajutau, kad kai į mane kreipiasi vardu, aš iš karto pasijuntu
kitaip, ypatingai. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų galime sukurti tokią erdvę kitiems žmonėms. Simas man parodė,
kad bendravime ne žodžiai yra svarbiausi, o noras jais išreikšti savo jausmus. Simas nuolat pats kažko mokėsi
(naujų žodžių, veiklų ar būdų išreikšti savus poreikius), bet tuo pačiu išliko ištikimu tam, kas jam patinka:
draugystė, muzika, šokiai, sportas, šunys. Visgi man patiko stebėti, kaip Simas keičiasi, ir tas įkvėpė mane labiau
patikėti, kad ir aš galiu čia keistis, nors iš tiesų pokyčiai labai gąsdina ir kartais atrodo, kad per penkerius metus
darbe aš pati nepasikeičiau, tik keitėsi aplinka, užsiėmimai, kiti žmonės...
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Juk kiekviename iš mūsų slypi noras augti ir skleistis, bet
ne visada patenkame ten, kur tas noras puoselėjamas arba
patys užmetame tą norą kaip ne patį reikšmingiausią (nes
atrodo, kad kasdienybėje ir taip pakanka dalykų, kuriems
reikia mūsų dėmesio), nors jis, mano manymu,
gyvybiškai svarbus. Mums svarbu, kad ne tik kiti, bet ir
patys pastebėtume tą potencialą savyje.
Deja, dažnai žmonės su negalia, mūsų akimis
žiūrint, visų pirma yra tie, kurie negali. Nuolat Simo
mamai pasakodavau, kuo jis mus šiandien nustebino, ir ji
vis negalėdavo patikėti, kad Simas taip geba. Man patiko
Gintaras ir Evelina
jai pasakoti tas istorijas tarsi iš pasakos: „O, žinote,
šiandien Simas pasakė taip... ar padarė taip...“ Gera, kai
Simas su draugais
mumis patiki kiti. Pasaka tampa gražia realybe. Dabar,
kai negaliu kasdien susitikti su Simu, iš tiesų lieka tik tikėtis, kad jis bus šalia tų, kurie toliau jo klausysis taip
nuoširdžiai susidomėję, kaip bandėme mes Atviroje bendruomenėje.
Laura L., socialinė darbuotoja

Rasoti dobilai
Aš užmerktom akim brendu žolės lauku, basa...
Pasąmonė išryškina spalvas, užuodžiu kvapą ir
jaučiu...
Jaučiu, kad žaidžia pėdomis rasa,
Švelni oda pašiurpsta, ech jau supratau, ankstyvas
ryto metas.
Staiga sustoju... Sustingstu, pasimetu, jaučiu tą patį
ritmą,
Žolė nekinta... Drėgna ji ir šalta.
Sapnų likučių dar apstu, bet siela rimsta,
Nors rytmečio žolė nešyla su ryškia aušra.
Ir užmerktom akim jaučiu... Jau švinta,
Tankias blakstienas perbraukiu lengvėjančia ranka,
Ir tarsi priverčiu save regėti jau ne pasąmone, o
akimis, nudelbtomis žemyn, į kojas,
Tarp pirštų žaidžia su kuriais žolė ir šiurpina
neklaužada rasa.
Staiga pašoku: „Dobilus aš mindau!!!“
Vaikystės simbolis ir laimės paieška.
Gulėdama žolėj ieškodavau kitokio, vienintelio, man
skirto su lapais keturiais...
Jis tarsi kompasas, suteikdavo vilties, kad rastas man
patars keliaut kuriais keliais.
O kaip žmogus?
Ar ieškome, ar priimam kitokį?
Ar rastas jis mums kompasas, vadinam laime mums
skirta?
O juk žmogus kaip dobilas ankstyvą ryto metą...
Ir mes nusprendžiam trypsim jį, ar puošime rasa...
Kristina J., asistentė
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Laba diena, Ryti. Pirmiausia dėkoju Jums už šį pokalbį ir manau, kad istoriją galime pradėti nuo
prisiminimo apie etapą, kuomet buvote pasinėręs į alkoholio vartojimą. Kaip didžausią smūgį atsimenu sūnaus
paėmimą. Tuo metu ieškojau kaip pabėgti nuo realybės ir alkoholis pasirodė kaip greičiausias ir, gerai pagalvojus,
bene vienintelis sprendimas. Šis etapas truko – dabar bijau suklysti – gal
devynis mėnesius, gal ir visus metus. Dienos ir naktys, rytai ir vakarai –
visos savaitės dienos buvo vienodos. Kitaip nei dugnu to nepavadinčiau. Į
gatvę, nepriklausomai nuo oro sąlygų ar metų laiko, galėdavau išeiti su
šlepetėmis, purvinais rūbais. Man tai nerūpėjo. Atsikėlęs rytais
teturėdavau vienintelį tikslą – sulaukti, kol atsivers parduotuvės durys.
Visa tai tęsėsi iki tos dienos, kai draugai, išvydę mane neblaivų, kartu su
sugėrovais stovintį greta tos pačios parduotuvės, nufotografavo ir atsiuntė
nuotraukas man. Pamačius šias nuotraukas viduje įvyko lūžis. Neneigsiu,
jog buvo ir suicidinių minčių, tačiau rūpestis sūnaus gerove buvo
stipresnis. Šių minčių vedinas baigiau Minesotos programą, tačiau net ir po
jos nesijaučiau tvirtai stovįs ant žemės. Ėmiau vis dažniau matytis su
sūnumi ir šie susitikimai tapo mano varomąja jėga. Supratau, jog po sūnaus
grįžimo turiu tapti tokiu tėvu, kuriuo jis didžiuotųsi. Mano sūnus, mano
kraujas, mano ateitis, mano perpetuum mobile.
(Nuotraukoje Rytis su sūnumi).
Kaip prisimenate šį pokyčio laiką? Teismo proceso dėl tėvų valdžios
apribojimo metu aš jau tvirtai žinojau, jog noriu susigrąžinti vaiką, jog noriu keistis. Globos namų atstovė man
pristatė uždavinius, kuriuos, norėdamas susigrąžinti sūnų, turėjau įgyvendinti. Man buvo skirtas dvidešimties
dienų laikotarpis, per kurį turėjau susirasti reabilitacijos centrą ir pradėti gydymą.
Pirmuosius du mėnesius ,,Vilties Švyturyje“ prisimenu kaip pragarą. Pats centras, žinoma, yra labai stiprus,
tačiau buvo itin sunku staiga nutraukti visus kontaktus su išoriniu pasauliu. Pirmieji du mėnesiai ten atvykusiems
žmonėms tampa didžiuliu išbandymu ir motyvacijos keistis patikrinimu – išsilaikysi arba ne. Aš pats per šį laiką
viską nutraukti ir išvykti norėjau penkis kartus. Buvau susikrovęs daiktus, tačiau, kaip matyti dabar, išbuvau.
Didžiulio palaikymo sulaukiau iš psichologų – visi kartu kapstėmės mano prisiminimuose iš vaikystės, ieškojome
problemos priežasčių.
Per tuos 13 mėnesių, praleistų reabilitacijos centre, turbūt išliejau daugiau ašarų nei per visą vaikystę. Žvelgti
į save iš šono buvo sunku, bet tai padėjo susivokti kodėl nutiko tai, kas nutiko. Metų pabaigoje tapau bendruomenės
lyderiu, o tai – didžiulis įvertinimas. Prisidėjau prie darbo su dar trisdešimt trimis priklausomais žmonėmis:
alkoholikais, narkomanais, lošėjais. Per tą laiką, kurį praleidau reabilitacijoje, atkrito apie devyniasdešimt žmonių.
Pirmasis įspūdis buvo tas, jog kiti reabilitantai už mane yra daug stipresni, tačiau, kaip matome dabar, jis buvo
klaidingas. Alkoholizmą aš laikau saviapgaulės ir savęs gailesčio liga. Tai lengviausias būdas dėl visų nesėkmių
teisintis ir prieš save, ir prieš kitus.
Sakėte, jog net penkis kartus rengėtės viską mesti ir išvykti, bet likote. Rengiausi, tačiau suvokiau, jog
kitas žingsnis po išvykimo būtų buvęs grįžimas prie senų įpročių, sūnaus netektis ir, galiausiai, mirtis. Aiškinau sau,
jog atvykau keistis, jog nesu toks silpnas, kad viską taip lengvai mesčiau, jog galiu savo gyvenimą pakeisti į gerąją
pusę. Pats perėjimas nuo nieko neveikimo ir pastovaus apsvaigimo būsenos iki absoliučios blaivybės ir intensyvaus
darbo su savimi buvo lyg vidinis sprogimas. Atradau tikėjimą, knygas, skaitymo teikiamą malonumą. Per tuos
metus perskaičiau daugiau knygų nei per visą savo gyvenimą.
Kaip klostėsi Jūsų gyvenimas išvykus iš reabilitacijos centro, kas pasikeitė? Kaip įprasta sakyti centre,
sugrįžau į pasaulį. Pastarąjį mačiau jau kitomis akimis, ėmiau pastebėti anksčiau, atrodytų, nereikšmingais
buvusius dalykus. Žmonės savyje turi labai daug pykčio – visi pavargę, pikti, ir tai yra baisu. Noras išlikti tokiu,
kokiu tapau centre, reikalavo be galo daug pastangų. Galima sakyti, jog pasikeitė visa gyvenamoji aplinka.
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Šiuo metu mano draugų ratą sudaro žmonės, kurie, visai kaip ir aš, sėkmingai baigė reabilitacijos programą ir
su džiaugsmu kibo į naujuosius gyvenimus. Pakito ir santykiai su šeima – iki nuvykimo į reabilitacijos centrą su
seserimi nebendravome bene metus, visi šeimos nariai dėl manęs buvo praradę viltį. Pradėjus reabilitaciją sesuo
pradėjo pastebėti teigiamus pokyčius, mūsų bendravimas vis dažnėjo.
Baigiantis reabilitacijai, sakau atvirai, pats savęs nepažinau – kvapai, spalvos, gėlės, žmonių šypsenos, saulės
šviesa. Žinoma, baigus programą ir išėjus į pasaulį teko dėti visas pastangas ties tuo, jog sūnus vėl galėtų gyventi su
manimi. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre ėmiau lankyti pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupę,
vaikščiojau į psichologų konsultacijas, ėjau į bažnyčią, stiprinau santykius su šeima – vykdžiau viską, ko manęs
prašė. Mažais žingsneliais ėjau link savo tikslo – sūnaus susigrąžinimo. Ir dabar, kai vėl esame kartu, darbas
tebesitęsia – mokausi būti tėčiu, kurio jis neturėjo, bandau atsilyginti už visą tą laiką, kurį praleidome atskirai. Tiesą
sakant, mokomės kartu.
Kaip jaučiatės šiandien, nuėjęs šį ilgą kelią tikslo link? Lyg kosmose, jei atvirai. Žinoma, gerąja prasme.
Jaučiu dėkingumą daugeliui žmonių: tiek tiems, kurie mane supa dabar, tiek advokatei Indrei Januškaitei, kuri, man
dar būnant reabilitacijos centre, padėjo pasirengti sūnaus susigrąžinimui, tiek artimiesiems, kurie liko su manimi
šios kelionės metu, tiek, žinoma, centro darbuotojams. Reikalavimų buvo beprotiškai daug, tačiau palaikymas, kurį
jutau iš aplinkos, neleido sustoti.
Dabar galiu pasakyti, jog ir pati tėvystė – sunkus darbas, ypač, kai esi vienišas. Mano atveju prisideda dar ir
tai, jog viskas – darželis, maisto gaminimas, namų ruoša, žaidimai, pasivaikščiojimai – nauja. Šiuo metu su sūnumi
kaip tik esame ribų nusistatymo procese, derinamės vienas prie kito. Pagrindiniu savo tikslu laikau siekį sūnų
užauginti geru žmogumi. Žinoma, nepamirštu ir savęs, savo problemos, tad galima sakyti, jog abu šie tikslai eina
vienas greta kito. Pamiršęs rūpintis savimi rizikuočiau paslysti ir sugrįžti į tą būseną, iš kurios taip ilgai ir taip
sunkiai keliavau.
Ko palinkėtumėte kitiems, į panašias situacijas patekusiems tėvams? Nebijokite kreiptis į reabilitacijos
centrus, neatsisakykite jums siūlomos pagalbos. Norėdami įveikti savo baimes, pirmiausia turime išdrįsti stoti su
jomis į akistatą, nebijoti pažinti savęs pačių, savo vidaus, nebijoti ir nesišalinti savo praeities. Kitu atveju galime
nuvykti į centrą, išbūti jame visą reabilitacinį laikotarpį, tačiau vos tik jam pasibaigus – sėkmingai svaigintis toliau.
Ne kartą tai mačiau savo akimis.
Svarbu susitaikyti, jog keisis ne tik mūsų gyvenimo būdas, bet ir visa aplinka, pažinčių ratas, ir to nebijoti.
Linkiu nebijoti keistis, nebijoti pažinti šviesesnį pasaulį, nebijoti į savo gyvenimus įsileisti naujus žmones. Linkiu
nueiti į bažnyčią, kurioje galime pabūti kartu su savo mintimis ir semtis įkvėpimo pokyčiui. Apsidairykime aplink
save, išvyskime mumis susirūpinusius artimus žmones. Jei nepavyko pirmą sykį, jokiu būdu nenuleiskime rankų,
tikėkime, jog ateis šviesesnis rytojus ir mums pavyks.
Be galo gražios ir įkvepiančios mintys, Ryti. Ačiū Jums už atvirą ir nuoširdų pokalbį.
Kalbino Dovilė, socialinė darbuotoja

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų vasaros stovyklos akimirkos
Atėjo laikas prisiminti vasarą, vakarus prie ežero, senus ir naujus draugus, atostogas ir
laiką sau. Gera prisiminti liepos 15-20 d. Guostos poilsiavietėje vykusią Pal. Jurgio
Matulaičio parapijos šeimų stovyklą Žmogaus laikai ir Dievo amžinybė. Gera prisiminti,
nes tai buvo laikas Dievui, sau, sutuoktiniui ir šeimai. Per šias šešias dienas mes kitaip
pamatėme bažnyčią, kitaip patyrėme maldą adoracijoje, susitaikymo pamaldose,
rytinėse mišiose, Šviesos kelyje. Kitu kampu pamatėme savo vaikus, kurie patarnavo per
šv. Mišias, padėjo savanoriams, dalyvavo veiklose. Kitaip pažinome save piešdami, šokdami ar sportuodami, kitaip
kalbėjomės poroje: be triukšmo, įsiklausydami, išgirsdami. Kitaip jautėmės ir tarp kitų, priimdami kitą tokį, koks
yra: be stereotipinių nuostatų, pareigų, nuopelnų. Šešias dienas buvome bendruomenė, kurioje kiekvienas
užaugome kartu su kunigu Žydrūnu, psichologais Vaida, Vėjūne ir Andriumi, sese Benedikta bei savanoriais.
Užaugome ir pailsėjome su Dievo malone.
Kristina S., stovyklos dalyvė
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Šeimų klubo DARNA nariai puoselėja darną šeimoje
Šį pavasarį Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje savo
susitikimų ciklą užbaigė šeimų klubas Darna. Šį kartą
šeimos klube dalyvavo aštuonios grupės (7 mūsų parapijoje
ir 1 su mūsų palydėjimu – Ukmergėje), kuriose dalyvavo 44
sutuoktinių poros. Grupes vedė aštuonios sutuoktinių poros,
kurios su meile savanoriavo lydėdamos savo grupes. Šeimų
klubas Darna – tai 2-3 metų trukmės santuokos konsultanto
ir švietėjo kun. D. Sonet kurta programa sutuoktiniams, kurie
nori kurti ir palaikyti darnius, artimus santykius savo
šeimoje. Siekti darnos šeimoje jiems padeda visus
programos metus kartu keliaujanti sutuoktinių porų grupelė.
Grupelė susitinka vieną kartą per mėnesį ir kalbasi
sutuoktiniams aktualiomis temomis. Pirmieji metai skirti
sutuoktinių santykiams (pvz., mūsų skirtumai), antrieji – vaikams ir tėvystės/motinystės temoms (pvz., dėmesio
skyrimas vaikams), tretieji metai skirti aptarti temas, su kuriomis susiduria kiekviena šeima visuomenėje (pvz.,
šeima ir darbas). Su džiaugsmu pranešame, kad pradėjome registraciją į naują šeimų klubo Darna ciklą, kuris
prasidės 2020 metų vasarį. Daugiau informacijos apie klubą ir registraciją rasite internetinėse svetainėse
www.matulaitis.org ir www.matulaiciospc.org bei Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro Facebook paskyroje.
Dalinamės Darnos klubą pabaigusių porų patirtimis.
Elena Kosaitė-Čypienė ir Kęstutis Čypas
Per 18 santuokos metų esame patyrę, kad buvimas kitų šeimų bendruomenėje padeda išlikti mūsų pačių
šeimai. Reguliarūs susitikimai ir dalinimasis tam tikra apibrėžta tema leidžia iš šono pažvelgti į savo problemas ir
pasimokyti iš kitų patirties, todėl ir sutikome trejiems metams įsipareigoti tapti Darnos šeimų klubo vienos iš
grupių vadovais.
Trejus metus vieną sekmadienį per mėnesį skyrėme susitikimui su kitomis šeimomis. Mums kaip porai buvo
naudingas bendrai praleistas laikas ruošiantis susitikimams, kitų porų atviri ir nuoširdūs pasidalinimai apie savo
gyvenimą, jaučiamas įsipareigojimas prieš kitus kelti sau tam tikrus tikslus,
stengtis jų siekti bei vienas kitam skiriamas laikas poros pokalbio metu. Su
šešiomis mūsų grupę lankiusiomis poromis jaučiamės trejus metus greta ėję per
gyvenimą, turėję privilegiją matyti pokyčius jų gyvenime, pasimokę iš kitų
žmonių asmeninio augimo, palydėję kitus ir patys palydėti. Su kitų grupių
vadovais išgyvenome nuoširdžią draugystę bendrų renginių metu.
Šeimų klubo susitikimai buvo proga sustoti mums kaip porai, skirti laiko
vienas kitam, pamėginti šnekėti temomis, kuriomis savaime visai nebūtume
sugalvoję pašnekėti. Buvo labai gera ir svarbu girdėti atvirai besidalijančias kitas
poras, suprasti, kad pereiname labai panašius dalykus, išbandymus, kad viskas su
mumis yra gerai. Taip pat buvo proga gauti įkvėpimo ir palaikymo iš kitų šeimų,
atrasti naujų draugysčių.
Liudvikas ir Gedrė Kerviai
Esame Liudvikas ir Giedrė Kerviai, šiemet sėkmingai pabaigę šeimos klubą
Darna. Atrodytų, trys metai – rimtas įsipareigojimas, tačiau jie neprailgo. Klubas
Darna suteikė galimybę daugiau laiko skirti vienas kitam, pasigilinti į tarpusavio
santykius ir naujai į juos pažvelgti. Apie šeimų klubą sužinojome atsitiktinai. Gera
draugė pasidalino informacija ir paragino prisijugti. Pirmoji reakcija buvo
skeptiška. Atrodė „Kam mums to reikia? “, „Neturime laiko“, „Mūsų šeimoje
viskas gerai“ ir pan.

Šokime gyvenimą…
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Vėliau į rankas pateko Pal. Jurgio Matulaičio parapijos
laikraštukas su pasidalinimais lankiusių Darnos klubą ir tai
dar labiau sudomino. Na, o kai per šv. Mišias dar ir kunigas
paragino prisijungti, priėmėmė tai kaip ženklą.
Atėjome be išankstinių nuostatų ir lūkesčių, o išėjome
tapę Matulaičio šeimų bendruomenės dalimi. Susitikimų
metu mums didžiausia dovana buvo tai, kad galėjome išgirsti
kitų šeimų patirtį ir pasidalinti savąja. Sulig kiekvienu
susitikimu pasidalinimai darėsi vis atviresni, o susirenkančios poros – vis nuoširdesnės, tad Darnos susibūrimų kas
mėnesį ėmėme laukti su nekantrumu. Kiekvienas susitikimas
buvo skirtas konkrečios temos aptarimui ir analizavimui. Gautą naudingą informaciją stengėmės taikyti poros
santykiuose, bendravime su vaikais ir aplinkiniais. Vaisiai yra akivaizdūs. Jaučiamės sustiprinę santuokinį ryšį.
Buvo netikėta, kad po tiek metų santuokoje apie vienas kitą sužinojome naujų dalykų. Per šiuos metus gavome
įrankius, kaip šeimoje vieniems kitus suprasti, išgirsti, priimti ir atleisti. Tikimės, kad klubo lankymo metu
užsimezgusi draugystė su kitomis šeimomis tęsis dar daug metų. Norime padėkoti mūsų rato vadovams – Gintarei ir
Dariui, kurių dėka susitikimai buvo prasmingi, atviri ir laukiami. Geriausias įvertinimas turbūt yra tai, kad mūsų
draugai nuolat klausinėdavo: „Kur jūs ten einat?“, o dabar prašo nepamiršti informuoti, kada prasidės šeimų
registracija naujam Darnos susitikimų ciklui. Tad visus raginame nedvejoti, nes norinčių tikrai daug.

Šokime gyvenimą…

Parengė Skirmantė, atvejo vadybininkė

Kinas po atviru dangum
Rugsėjo 6 dieną, penktadienį, mūsų parapijos sodelyje vyko kino vakaras po atviru dangumi. Degančios
žvakės padėjo sukurti jaukią ir malonią atmosferą, žmonės šypsojosi. Savanorės vaišino kukurūzų spragėsiais,
arbata, kepta duona. Vaikai karstėsi po medžius, suposi ant sūpynių. Organizavome du konkursus, kurių metu buvo
galima laimėti Europos solidarumo korpuso prizus. Vieno konkurso taisyklės paprastos: įsimesti į burną kuo
daugiau spragėsių. Lavinome taiklumą, turėjome galimybę pasidžiaugti savo ir kitų mažais laimėjimais. Krintantys
iš burnos spragėsiai kėlė daug juoko. Kitame konkurse tikrinome
susirinkusiųjų žinias apie kiną: dalyviai turėjo išvardinti kuo
daugiau lietuviškų filmų. Prizus už puikius rezultatus gavo visas
būrys konkurso dalyvių.
Sutemus žmonės susisupo į minkštus pledus ir žiūrėjo filmą
„Išgyventi vasarą“. Po filmo vyko diskusija su psichologu Gintautu
Katuliu apie depresiją ir bipolinį sutrikimą. Žmonės dalijosi savo
patirtimi, klausė patarimų, kaip elgtis, jeigu serga artimas žmogus,
kaip jį suprasti ir palaikyti.
Renginys buvo savotiškas atsisveikinimas su vasara bei puiki
proga pasimėgauti dar vienu šiltu vakaru šiais metais. Atėję nauji
mokslo metai, žada begalę naujų iššūkių. Dėl šios priežasties
mintyse peržvelgėme savo nuotykius, patyrimus ir susikūrėme
naujų tikslų artėjančiam sezonui. Ačiū buvusiems kartu.
Šis renginys yra projekto „Bendruomenės sodas Nr. 2018-1-LT02-ESC31-006130“ dalis. Jis buvo finansuotas
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vykdomos programos Europos solidarumo korpusas lėšomis.

Ugnė, savanorė
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Susitikimas su kunigu Mariumi
Šio interviu nekantriai laukiau – juk pirmą
kartą kalbiname parapijos kunigą. Pokalbio
metu niekaip neapleido jausmas, kad būti čia ir
dabar yra tiesiog labai gera, jauku. Norėjosi
klausti dar ir dar, klausytis ir klausytis... Bet
palikime tai kitam kartui...
Kaip prasidėjo Jūsų tarnystės kelias?
Čia labai platu ir daug… Mano kunigystės kelias
prasidėjo motinos įsčiose ir dar prieš tai.
Viešpats kiekvieną išsirenka kažkokiai misijai
šiame pasaulyje. Tai, ką sakau, yra labai bibliška.
Mano tarnystės kelias tikrai buvo Dievo
numatytas ir prasidėjo Jo mintyje, jeigu Dievas
mintija (juokiasi). O paskui aš atsiliepiau į
kvietimą kunigo tarnystei po studijų VGTU –
apsigyniau bakalaurą, o po gynimo tą vasarą išėjau į piligriminę kelionę aplink Lietuvą. Toje kelionėje aiškiai
supratau, kad Dievas kviečia kunigystėn. Ne kartą jau esu liudijęs, kad apie pusę metų aš priešinausi tam, Jo
kvietimui, nes savaip įsivaizdavau savo kelią, bet po pusės metų pasidaviau (juokiasi) ir tada atėjo ramybė. Tikrai
atėjo ramybė širdin ir iki šiol ji yra – jau devyniolika metų.
2017 m. liepos 4 d. buvote paskirtas kunigu į Pal. J. Matulaičio parapiją. Ką žinojote apie šią parapiją
prieš tai ir kaip pasikeitė Jūsų požiūris? Aš žinojau, kad ši parapija yra aktyvi, žinojau, kurie kunigai (tiek iš
Lietuvos, tiek iš užsienio) prisidėjo kuriant šią parapiją. Taip pat pažįstu kunigus, kurie dirbo čia. Dar žinojau, kad
branduolyje arba ištakose buvo Taškas (Tomas Kurapkaitis) ir Linas (Linas Kukuraitis). Žodžiu, turėjau iliuziją,
kad tai yra gyva parapija, kurios bendruomenės nesugriaus, net jeigu bus paskirti kunigai, turintys trūkumų. Čia yra
pagrindinė mintis, kurią turėjau apie Matulaitį – gyva, čia esanti bendruomenė atlaikys bet kokius kunigų
trūkumus, kurie galbūt piktina, nepatinka, ar galbūt – žmonės – ne to tikėjosi. Ši mintis tikrai buvo. Ir ji man tik
pasitvirtino – nekalbu apie tai, kad mes čia visi turime trūkumų, bet kad čia yra gyva parapija, gyvas branduolys
žmonių, šeimų, kuris labai džiugina (ypač sekmadieniais) ir kad ši parapija yra pajėgi priimti daug kitų žmonių, iš
išorės, pajėgi nemažai duoti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, Pirmosios komunijos tėvelių katachezėse pernai
kalbėjo Linas Kukuraitis, Mantė (Rimantė Eidukevičiūtė), buvusi parapijietė psichologė Elena. Parapijos
senbūviai gali padėti jos svečiams arba ką tik atėjusiems, ji yra pajėgi. Man tas labai patinka ir žavi. Dar labai matau
gerą buvusių kunigų įdirbį, ypač parapijos ištakose. Beje, pati bažnyčia (pastatas) man atrodė negraži iš išorės, bet
tada, kai aš čia atvykau, aš supratau, kad ji yra genialiai pastatyta ir kad ji yra moderni – man ji yra graži savo
vidumi, savo erdvėmis, jų išdėstymu, altoriumi ir visa jo ikonografija. Žodžiu, pasikeitė ir mano grožio samprata
apie šią bažnyčią.
Papasakokite apie bendravimą su parapijos žmonėmis. Kaip Jums pavyksta prakalbinti, suprasti,
priimti skirtingus žmones? Ne visada pavyksta. Vieną kartą tikrai atsimenu, kad savo griežtumu atstūmiau
žmogų. Labiausiai man patinka bendrauti sekmadieniais, po 12 val. Mišių, o jei dar pavyksta nueiti į kavinę
Agapę... Tai yra labai gera proga pabendrauti su žmonėmis – išeiti į lauką ir pabūti su jais – visokiais: ir tais, kurie
negali nusipirkti pavalgyti, ir tais, kurie pamaitina kitus. Taigi, prakalbinti žmones man labiausiai patinka po Mišių
– išeiti į lauką ir pabūti, žinoma, kiek spėji, ne su visais suspėji. O gaila dėl to, nes žmogus greitai išeina iš Mišių,
nepasiveju, o norėtųsi... Kartais pamatai kažkokį žmogų, galvoji, kad norėtųsi pašnekėti, būtų faina ir... nespėji, jis
jau būna išėjęs. Neišeikite taip greitai, žmonės. O kaip dar kunigas kalbina parapijos žmones? Per pamokslus.
Kalbina juos tuo stiliumi, kuriuo aukoja Mišias – visi skirtingai, nors tas pačias Mišias aukoja. Man norisi apglėbti,
jungti, sujungti visus, kurie yra Mišiose – kiekvieną šeimą. Man labai svarbu, kad Mišiose būtų šeimyniškumas.
Kiek tai pavyksta – nežinau, bet tuom noriu kalbinti ne tik pavienį žmogų, bet visą bendruomenę. Norisi parodyti,
kad čia yra Jūsų, mūsų visų namai, o ne tiktai Bažnyčios tarnautojų, o Jūs čia esate svečiai.
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Žinome, kad Jūs aktyviai bendraujate ir dalyvaujate Vakarinių
katalikų grupės susitikimuose. Ko
išmokstate iš tų jaunų žmonių? Aš
dabar mažiau su jais bendrauju, todėl
būtų nesąžininga sakyti, kad aš labai
bendrauju su jais – anksčiau buvo
labiau. Ar aš iš jų ko nors išmokstu?
Dabar greitai neatrandu, kad būčiau
ko nors išmokęs – tiesiai šviesiai
sakau. Bet... Nežinau, ar tai galima
pavadinti išmokimu, tačiau buvimas
jaunimo susitikime po Mišių yra
proga „numirti sau“ – savo norui
koordinuoti ir suvaldyti viską ir leisti
pasireikšti kitiems. Tai yra proga
nedominuoti, nespindėti, bet leisti
kitiems kalbėti, pareikšti nuomonę.
Tai bendras dalykas visoms grupėms, ne tik kalbant apie jaunimą. Vieno dalyko pasimokiau iš vieno grupės nario –
tai, kai žmogus kreipiasi pagalbos ir labai daug kalba, nereikia skubėti jo užkirsti su pasiūlymais, nes galbūt jam jų
net nereikia, bet tiesiog išklausyti. Neskubėti siūlyti dalykų ir sprendimų, bet išklausyti iki galo – šitą pamoką
gavau ir ji man labai tiko. Vienas mano minėtas žmogus dalinosi, jog jis turi būtent tokį požiūrį į žmones – galbūt
žmogui nereikia sprendimo, o reikia tik išsikalbėjimo. Ši pamoka man buvo brangi ir labai svarbi. Dabar man tai
labai praverčia Seminarijos gyvenime, kalbantis su klierikais – ne visada reikia sprendimo. Kartais užtenka
išklausyti.
Kaip Jums pavyksta rasti bendrą kalbą su parapijos jaunimu? Juk gana dažnai žmonės, visuomenė
jaunimą vertina prieštaringai, stereotipiškai. Bendros kalbos su Vakariniais katalikais ieškoti nereikia, nes jie
yra jau vyresnis jaunimas – turintys darbus, baigę studijas ir pan. Mes su jais esame „viename vežime“, kalbame
panašia kalba. Vasarą turėjau stiprią patirtį, kai su jaunesniais (pavyzdžiui, paaugliais) bendrą kalbą surasti padėjo
buvimas ir veikimas kartu su jais. Kalbu apie vykusį dviračių žygį, kuriame važiavome. Buvo tiesiog faina važiuoti:
minti pedalus, aplenkti vienas kitą, sustoti nakvynei, o po to dalintis, kas man dienoje buvo sunku, kas lengva, ko
pasimokiau. Ir tada tu matai, kad tavęs klauso, nes mes visi kartu praleidome dieną. Tik tas veikimas, buvimas
kartu, mano manymu, atrakina ausis ir padeda rasti bendrą kalbą. Čia, man atrodo, yra svarbiausia būti kartu, o tik
po to kalbėtis. Bendra patirtis jungia. Dar man atrodo, nors daug kontakto su paaugliais neturiu, kad rasti bendrą
kalbą padeda tinkamų įvaizdžių, palyginimų naudojimas. Pavyzdžiui, žaidimas Warcraft. Aš pats jo nežaidžiu, bet
suprantu, kad ten reikia užimti kuo daugiau teritorijos ir pan., o tai yra Dievo karalystė, kad plistų meilės
viešpatavimas žmogaus širdyje. Kaip Warcraft'e tu strateguoji, stengiesi išplėsti savo karalystę, nugalėti priešus,
taip ir dėl Dievo karalystės svarbu stengtis, kad meilės viešpatavimas, vienas kito priėmimas plistų, kad plistų tokia
kultūra. Čia yra tik vienas iš daugelio įvaizdžių, sakyčiau, kad šiuolaikinių. Socialinių tinklų naudojimas irgi labai
padeda rasti bendrą kalbą.
Ko norėtumėte mums visiems palinkėti šį rudenį? To paties, kokia yra šių metų tema, kurią pasirinko
parapijos aktyvas – spinduliuoti svetingumu. Ir man atrodo, kad socialinis centras, žmonės, dirbantys jame – jūs
esate tas įrankis, esate šios parapijos svetingumo vėliavnešiai. Priimti vaikus iš gatvės, kitų nepriimamus vaikus yra
būti svetingu. Net ir be šio šūkio jūs jau spinduliuojate svetingumu. Taip pat linkiu prašyti Dievo pagalbos, kad per
jus tie žmonės irgi būtų paliesti tikro, mylinčio Tėvo. Kad žmonės sužinotų, jog Dievas juos myli per jūsų
svetingumą, priėmimą. Tai to palinkėčiau: spinduliuoti svetingumu.
Kalbino Indrė, socialinė darbuotoja

