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Santuoka yra unikalus ryšys, grindžiamas pastovumo ážadais. Dauguma gyvenanèiøjø kartu bijo 
ásipareigojimø ir nëra jiems pasirengæ. Jie vertina laisvæ. O šeimos sukûrimas dažnai asocijuojasi su 
priklausomybe, kuri atgraso žmones nuo santuokos.  Bažnytinës santuokos prasmë – dviejø žmoniø tapimas vienu. 
Kalbama apie gilià vieningà meilæ, kai du žmonës neásivaizduoja gyvenimo vienas be kito, ir kiekvienas save 
suvokia kaip mylimojo tæsiná, jo neatsiejamà dalá.  Pasakyti kitam žmogui ,,aš tave myliu“ reiškia, kad aš noriu 
sujungti savo gyvenimà su tavuoju, noriu, kad tai truktø amžinai. Ir net tau mirus, aš tave mylësiu.  Bažnytinë 
santuoka – tai dviejø žmoniø kelias á palaimintà amžinybæ su Kristumi. To kelio pradžia yra èia, žemëje, bet veda 
juos á amžinybæ. Ir šis kelias – ne savaime judantis eskalatorius. Kadangi eiti juo tenka paèiam, kartais tai bûna labai 
sunku. Bet žmogui neámanomi dalykai yra galimi Dievui. Meilë, be jokios abejonës, yra viena svarbiausiø 
varomøjø jëgø tiek prieš sudarant santuokà, tiek jau gyvenant joje. Man mama visuomet kartoja: „Jeigu mylësime 
vienas kità, tikrai viskà ištversime ir kartu viskà praeisime“. Matydama savo tëvø bendravimà po 34 metø bendro 
gyvenimo santuokoje, mamos žodžius priimu kaip siekiamybæ. Žinoma, ne mažiau svarbûs yra ir kiti dalykai, tokie 
kaip pagarba ir pasitikëjimas. Neabejoju, jeigu sutuoktinius jungia šie trys komponentai (meilë, pagarba ir 
pasitikëjimas), nebus jiems sunku susidoroti su bet kokiomis problemomis ar gyvenime iškilusiais sunkumais. Tik 
nevalia pamiršti, kad sëkminga ir laiminga santuoka reikalauja abipusio supratimo ir kasdieniø pastangø.

Santuokiná ryšá átvirtino Dievas, tad sudaryta pakrikštytøjø santuoka niekada negali bûti panaikinta: „Taigi 
jie – jau nebe du, o vienas kûnas. Kà tad Dievas sujungë, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Bažnytinë santuoka  – 
tai vienintelis sakramentas, kurá teikia ne kunigas, bet vienas kitam Dievo akivaizdoje prisiekiantys sužadëtiniai.

Jovita, socialinë darbuotoja
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Šeima vaikø akimis

Vien per šiuos metus išgyvenau daug vaikø istorijø: tarsi ištraukø iš kino 
filmø, átraukianèiø, sukreèianèiø, mokanèiø pasitikëti paèiais vaikais ir 
paaugliais. Jose slypi nepaprastai stipri vidinë žinia, jog esame sukurti 
santykiui, vadinasi, ir gydomi esame tuo paèiu - santykiu...

Penkiametë mergaitë (jos tëvai seniai išsiskyræ, tëtis gyvena kitoje šalyje, 
mama turi draugà, kurio smurtaujanèià rankà teko ne kartà patirti) konsultacijos 
metu žaidžia: name gyvena tëtis, mama, keli vaikai, jie kartu miega, valgo, 
rûpinasi vienas kitu. Šiuo metu bûdama visai nesaugioje, nenuspëjamoje 
aplinkoje, mergaitë žaidžia pasaulá toká, koká savo šeimoje patirti nori 
kiekvienas vaikas. Mane nuolat stebina tas neátikëtinas vaikams ir paaugliams 
bûdingas nujautimas, vidinis žinojimas, kad šeima – kai tëtis ir mama myli 
vienas kità ir visada bûna kartu. Taèiau, kada realybë kitokia... Kaip greitai 
viskas gali sugriûti ir susijaukti... Kiek tada reikia jëgø ir paramos, kad šis 
pasaulis vël susidëliotø á vietas... Tokios vaikø patirtys gana dažnos, nes realus 
gyvenimas nëra ádealus. Nors dirbant psichologo darbà, o ypaè su sunkumus 
patirianèiomis šeimomis, gana dažnai tenka su tuo susidurti, vis tiek labai 

skaudu matyti, jausti, suprasti, kad tokià kitokià realybæ be galo sunku priimti tiems, kas dar tik auga, formuojasi, 
kam reikia saugumo ir atramos... Ko išmoksta vaikai? Tiesiog... Ilgainiui nebejausti tokio stipraus ilgesio, 
skausmo, netekties, kaltës, tai talpinti savyje ir vël iš naujo mokytis tikëti pasauliu, kuris iš esmës nebëra iliuzija, o 
labai tikras – su visais realiais suaugusiø santykiais... Neslëpsiu, beveik kiekvienà kartà, bûdama šalia vaiko, kuris 
išgyvena iliuzijø griuvimà ir skaudžios realybës atëjimà á jo gyvenimà, pagalvoju apie savo paèios vaikus ir 
pajuntu begaliná dëkingumà Dievui, kad jiems netenka to patirti. Jie gali bûti saugûs ir ramûs, nes turi didžiausià 
dovanà – abu tëvus, kurie gal ir nežino geriausiø auklëjimo metodø, ne visada skiria daug ir kokybiško laiko 
buvimui kartu, bet savo meile ir rûpesèiu kuria šeimà – tikrà saugumo tvirtovæ.

Vidurinysis iš penkiø vaikø ne kartà patyrë, kà reiškia išsiskirti su mama, kai šià pasiglemžia stipresnis nei 
rûpestis vaikais priklausomybës jausmas. Bet kiekvienà syká á šeimà jis grážta su nauja viltimi, kad viskas pasikeis. 
Jo tëtis jau keletà metø atlieka bausmæ ir dar nežinia kada galës laisvai bûti su šeima. Taèiau vaiko  širdutëje ir 
galvelëje slypi stiprus noras tikëti ir pasitikëti mama, džiaugsmas, kad tëtis yra jo geriausias, kurio labai labai 
laukia sugrážtanèio... Nes kaip netikëti šia bazine, esmine tiesa – meile tarp tëvø ir tëvø meile vaikams? Bet kartu 
atsiranda ir gyvenimo pamokos, kurias bûnant devynmeèiu, jau gali pamažu ne tik patirti, bet ir ávardinti: „Aš 
nelabai turëjau vaikystës, taip senelis man sakë, aš ir pats žinau... Bet man gerai, aš vis tiek laimingas“. Kai tie 
didieji, suaugæ tokie trapûs ir nenuspëjami, tokie nekalbantys apie tai, kas vyksta, ko laukti, ko tikëtis, esi 
priverstas išmokti bûti stiprus ir atsakingas. O kai nieko negali pakeisti, svarbu bent žinoti, kad yra kažkas, kam 
rûpi tas tavo nenuspëjamas, sujauktas, suslapstytas gyvenimas.

Keturiolikmetë paauglë, kuri po daugelio metø tylëjimo mokykloje atranda bendravimo ne tik su savo 
šeimos nariais, bet ir su kitais prasmæ. Kažkada ji padarë išvadà, kad mokykloje negalima kalbëti, nes net šeimoje 
esi sunkiai girdimas.. Kiekviena sesija su ja – neákainojamas laikas, pilnas atradimø apie jà, apie paauglystæ, apie 
šeimos suvokimà: „Mano šeima kitokia nei kitos, net sunku nupasakoti, pas mus viskas kitaip vyksta...“ Tokia jos 
realybë, pasaulis, kuriame ji išgyvena, formuojasi, kuriame suvokia save ir daug mokosi... Nors kartais, jei šalia 
nëra žmogaus, kuris padëtø susivokti, gyventi gali bûti per daug painu, miglota, sunku... Šalia šiø vaikø jauèiuosi 
tarsi kvieèiama bûti tuo žmogumi.

Aštuoneriø metø berniukas, kuriam tiesiog trûksta pasitikëjimo savimi, konsultacijoje pasakoja apie 
mëgstamas veiklas, laikà kartu su šeima: „Važinëjam su tëèiu dviraèiais, pažaidžiam, bet norëèiau daugiau.. O kas 
trukdo tam? Trukdo darbas tëvø..“ Tokia tad ir mûsø, „normaliø“ tëvø, neišvengiama ir akivaizdi realybë. Bet 
pabandykime ásivaizduoti, suvokti ir ásisàmoninti, kaip jauèiasi vaikai toje darbingoje, deadline‘ø, projektø, 
savirealizacijos kupinoje realybëje – jie ilgisi mûsø. Ir net suprasdami, kad tëvai turi uždirbti pinigus, turi svarbius 
darbus ir veiklas, vis tiek nenustoja norëti bûti su mumis, tëvais...

Mûsø dukra, praëjus savaitgaliui, kuriame buvo visko – tvarkymosi, šiek tiek sveèiø, šiek tiek žaidimø, 
pykèiø ir džiaugsmø – sekmadienio vakare klausia: „Mama, o  kada mes pabûsime su šeima?“ Nes bûti su šeima – 
neišsemiamas noras. Tai gera žinoti, to svarbu nepamiršti, tame svarbu susivokti ir nesijausti kaltu. Turbût svarbu 
suprasti, ásijausti ir ne tik žodžiais („myliu tave, dabar aš dirbu, vëliau pažaisime“), bet ir veiksmais tà ilgesá 
užpildyti. 

Nes santykis – ne duotybë, o tai, kà privalome, kaip mama ar tëtis, nuolat kurti, atkurti ir puoselëti.
Gintarë, psichologë
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„Ugdyti ir palaikyti ekologiná atsivertimà“ (šv. Jonas Paulius II)

Išgyvenome vienà karšèiausiø vasarø, kai oro 
temperatûra viršijo 30° C ne pavienëmis kaip anksèiau 
dienomis, bet savaitëmis. Simboliška, jog jauèiant 
pažeistos ekologinës pusiausvyros pasekmes á Lietuvà 
atvyksta popiežius Pranciškus – socialinio teisingumo 
didinimo ir mûsø atsakingo elgesio su gamta šauklys. 
Jis nuolat primena, kad žmogus su Kitais ir Gamta 
susietas abipusës priklausomybës ryšiais. Tad noriu 
jus pakviesti kartu pamàstyti, kaip mes, gyvendami 
didesnëse ar mažesnëse šeimose, galëtume prisidëti 
prie gamtos apsaugos problemø sprendimo mûsø 
asmeniniam gyvenime ir prisijungti prie popiežiaus 
Pranciškaus kvietimo. 

Savo vartojimo lygiu jau rugpjûèio mën. 
pradžioj išnaudojome Žemës resursus, kuriuos Planeta 
gali atstatyti per vienerius metus. Tai reiškia, kad nuo 
rugpjûèio 2 dienos naudojamës ateities kartoms (t.y. 
mûsø vaikams, anûkams) skirtais resursais. Dar 
daugiau, nuo 2018 liepos 5 d. Lietuva yra  priimta á 
„turtingøjø klubà“ – EBPO, kuriame yra susibûræ apie 
20% turtingiausiø pasaulio gyventojø, sunaudojanèiø 
apie 80 % Planetos resursø. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, turime daugybæ skurstanèiø asmenø. Taèiau, net ir 
bûdami tokioje situacijoje gyvename geriau nei 80 % Planetos gyventojø. Jeigu Žemëje gyventø 100 žmoniø ir 
bûtø 100 kepalø duonos – mes bûtume tarp 20-ies asmenø, kurie suvalgo 80 kepalø duonos, o likusiems 80 asmenø 
paliktume pasidalinti tik 20 kepalø. Tai reiškia, kad naudojamës skurstanèiøjø pigia darbo jëga ir jø šaliø gamtos 
resursais.

Džiugu, kad Lietuvoje vis daugiau ir daugiau atsiranda atsakingø už Kità ir Gamtà. Vis  daugiau jaunø 
žmoniø dalinasi savo ištekliais su skurstanèiais, važiuoja savanoriauti á Afrikà, Lotynø Amerikà, ásitraukia á 
pagalbos Artimui bei Gamtai tarnystæ Lietuvoje. Tikiu, kad švæsdami Matulaièio parapijoje gimusio šeimø 
judëjimo „Darna“ dvidešimtmetá, galime teigti, kad šeimas labiausiai stiprina dalijimasis tarpusavyje meile ir 
gërybëmis. Dar labiau šeimà gali sustiprinti dalijamasis ne tik tarpusavyje, bet ir su Kitais šalia esanèiais 
žmonëmis, su mus supanèia Gamta. Pasikliaudamas popiežiaus kvietimu, noriu atkreipti jûsø dëmesá á savo 
kasdienius pasirinkimus, kuriais galite prisidëti prie atsakingumo už Kità ir Gamtà. Kvieèiu: 

?

?susirasti savanoryst s erdv  kit šeim  stiprinimo ar socialin s atsakomyb s srityje;
rinktis pirkti iš šalimais esanèio ûkininko ar bent Lietuvoje pagamintus, o ne atvežtus maisto produktus (taip 

mažinsim CO2  išmetimà);
ásigyti daugkartiná kavos puodelá ir atsisakyti sunkiai perdirbamø vienkartiniø puodeliø kavai/arbatai;
dalintis šeimos materialinëmis gërybëmis su Kitais;
einant á parduotuvæ pasiimti iš namø maišelius ir/ar daugkartinius indus sveriamiems produktams (taip 

tausosim Planetos resursus ir mažinsim šiukšliø kieká);
pirkti tik tiek, kiek planavote, ir neužkibti ant marketingo akcijø „du už vieno kainà“ kabliukø;
verdant kavà/arbatà vandens á arbatiná ápilti tik tiek, kiek pajëgsite išgerti;
jei nëra kitos išeities, spausdinti dokumentus ant abiejø popieriaus lapo pusiø;
valgyti daugiau daržoviø ir mažiau mësos (galima pradëti nuo penktadieniø be mësos), nes gyvulininkystës 

pramonë daugiau nei bet kas kitas išnaudoja planetos paviršiaus resursø ir sukuria daugiau, nei 14,5% visos 
žmonijos CO2 dujø emisijos. 

Pabaigai noriu pacituoti popiežiø Pranciškø: „Klestintis vartojimas gali paversti Žemæ milžiniška 
nuolaužø, dykumø ir atliekø krûva“. 

Tomas Kurapkaitis,
Darnaus vystymosi asociacijos LITDEA vadovas

mažinti CO2  emisij  automobilius kei iant  dvira ius, paspirtukus ar vieš j  transport
ë æ ø ø ë ë
à è á è à á à;

?

?

?

?

?

?

?

?



4 / VAIKAI IR JAUNIMAS Matulaièio Respublika

   Ðeðkinës dienos centras – intensyvi, nuolatinë pagalba 6–12 metø vaikams ir jø ðeimoms

Ech, tas žodis šeima… 

Þodis ðeima visiems sukelia skirtingus 
jausmus: vieniems – šilumà krûtinëj, kitiems 
– liûdesá, gëdà, kaltæ ir visà puokštæ kitø 
jausmø bei sàsajø.

Š e i m a ,  m a n a u ,  y r a  v i e n a  
ávairiapusiškiausiø sàvokø ir kiekvienas 
individas jà suvokia savaip: kai kam tai – 
kraujo giminës, kai kas sàvokà prapleèia iki 
draugø, kitø artimøjø. O bûna atvirkšèiai: 
savo giminiø negali laikyti šeima, nes turi 
skaudžià patirtá… Taèiau visi galëtø sutarti, 
jog šeima (ir plaèiausia, ir siauriausia prasme) 
yra žmonës, kurie dël vienø ar kitø priežasèiø 
yra artimi mûsø širdžiai, mus supranta, 
palaiko ir myli tokius, kokie esame. 

O jeigu kraujo giminës á šià kategorijà 
nepatenka?.. Tai, be abejonës, gali sukelti 
begalinius vidinius konfliktus ir liûdesá. Kita 
vertus, visi esame girdëjæ posaká, jog mokykla 
yra antrieji namai. Negi nëra buvæ, kad 
mokytojà netyèia pavadinote mama? O gal su 
kuria iš mokytojø jautëte toká stiprø ryšá, kad 
jûsø maža širdelë ásileido jà á vidiná „šeimos 
ratelá“? Aš galiu kalbëti tik iš savo 
perspektyvos ir apie tai, kà patiriu Šeškinës 
vaikø dienos centre. Man centras tapo 
antraisiais namais, o dirbdama su vaikais 
jauèiuosi tarsi bûèiau šeimoje. 

Mano manymu, šeimos vystymosi 
procesai yra begaliniai, bet iš esmës tai yra 
saugi bei palaikymo kupina vieta mokytis bûti 
žmogumi – visapusišku, neapibûdinamu 
viename puslapyje. Bûtent tai patiriu 
dirbdama Šeškinës vaikø dienos centre ir noriu, kad šá jausmà patirtø visi centrà lankantys vaikai. Stengiuosi visais 
bûdais parodyti, jog èia yra saugu bûti savimi, saugu draugauti, pyktis, mokytis, augti, saugu net bûti nelaimingu, 
netobulu... Èia esi priimamas toks, koks esi.

Linkiu visiems bûti apsuptiems šeimos. O jeigu jauèiatës vieniši, prisiminkite, jog gyvenimo kelias pilnas 
siurprizø: kà gali žinoti, gal ne už ilgo jûsø vidiniai šeimos ratelio vartai atsivers…

Aurelija, Šeškinës vaikø dienos centro socialinë darbuotoja

ÐEÐKINËS VAIKØ DIENOS CENTRAS LAUKIA SAVANORIØ

Dirbame: 
pirmadieniais – penktadieniais nuo 14:00 iki 18:00
Adresas: Ðeðkinës g. 65-74, Vilnius, Lt07163
Tel. nr. 8 5 2400590
Mob. tel. 8 659 05052
El. paðtas: seskines.dc@gmail.com
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„Lobiø“ šeima

„Šeimos samprata apima ir tai – turi ne vien mylëti, 
bet ir leisti kitiems suprasti, kad yra kas juos sergi. Bûtent 
šito man labiausiai ir trûko… aš vadinu tai „dvasiniu 
saugumu“  – jausmo, kad tavo šeima sergi tave. Niekas 
kitas nesuteiks tau šio jausmo. Nei pinigai. Nei šlovë“ 
(Albom Mitch).

Prieš kelis metus man šeimos samprata atrodë 
gluminanti. Pykau ant savæs, kad gimstame skirtingø tipø 
šeimose be galimybës pasirinkti tà geresniàjà, kur, rodës, 
tëvai labiau šypsosi, džiaugiasi vieni kitais ir kur, 
svarbiausia, jautiesi reikalingas bei suprastas.

Tada dar sunku buvo priimti faktà, kad norint 
pakeisti šeimos modelá vieno veikëjo pastangø 
neužtenka. Áskaudinti dažnai linkstame atitolti iki tos 
komforto zonos, kurioje artimiausia sàjunga ágauna liûdnos karikatûros ávaizdá. Bet kad ir kokia bûtø ta šeima, mes 
jà vis tiek mylime. Laikui bëgant nuoskaudas pamirštame ir išryškëja galimybës sukurti ryšá, kuriame galime bûti 
dvasiškai saugûs. Taip po truputá susitaikai su mintim, jog tavo šeima nebus viena iš tø nepakartojamø, o gal tokiø 
net nebûna. Šis suvokimas paskatina kurti ryšá, kuriame visi šeimos nariai yra lygiaverèiai asmenys, norintys bei 
galintys duoti ir piimti.

Vakare pradëjo pilti lietus. Panašu, kad antrus metus iš eilës „Lobiø dirbtuviø“ stovykla vyks lyjant lietui. Tai 
bus antri metai, kai aš joje dalyvausiu. Ir staiga nebesuprantu kodël. Kodël savo laisvà laikà vël užsimanau paskirti 
savanoriavimui stovykloje, kurioje lyjant lietui miegosime palapinëse? Bûti gamtoje giedrà dienà skamba 
gundanèiai, bet dabar akivaizdu, kad teks šlapti ir stengtis nesusirgti. Ir net tokioms 
mintim skambant galvoje deduosiu daiktus toliau. Nors namie geriau ir sàlygos 
patogesnës, nenoriu èia likti. Džiaugiuosi galimybe ir šià vasarà bent kelias dienas 
pabûti su besišypsanèiais žmonëmis, kuriems lietus ir šaltis yra menkniekis. Žinau, 
kad bus nelengva, bet ne man vienai, todël ryžtuosi keliauti á „Lobiø“ stovyklà.

Taip, beveik visà stovyklos laikà pylë lietus... Taèiau nuo pirmø dienø 
jauèiausi saugiai. Man buvo šilta, nes aplink šypsojosi žmonës, jauèiausi jiems 
reikalinga. Per bendrà maldà, degant žvakei, gavau šilumos daugiau nei per visà 
saulëtà vasarà. Atrodë, kad esame kažkur atskirti miške nuo visos žmonijos. Skamba 
gàsdinanèiai, bet tiek tarp savanoriø ir darbuotojø, tiek tarp dalyviø, vos atvykus á 
stovyklavietæ ëmë kurtis stiprus šeimai bûdingas ryšys. Nesijautë atskirties nei tarp 
vieno iš mûsø. Kiekvienas turëjo savo atsakomybes, kurias galëjo pakelti. Mus 
palaikë ir už „Lobiø“ stovyklos ribø. Su kiekvienu lietaus sustiprëjimu nerimo 
telefonai – likæ darbuotojai rûpinosi, ar mes nešàlame. Tai, regis, tiek nedaug, bet 
pasijutau esanti didelës šeimos dalimi. Kiekvienam rûpëjo ne tik savo, bet ir 
aplinkiniø žmoniø gerbûvis. Ir bûdavo taip gera, kai po nakties tave sutikdavo jau 
išsimiegojusios šypsenos. Saugumo jausmà stiprino žinojimas, kad kažkas nuolat budi ir laukia, kol stovyklos 
draugai atsikels. Gera buvo nejausti naštos ant peèiø, su malonumu padëti, noriai dalinti save.

„Septyniø mieganèiø broliø“ laikotarpis mûsø neášgàsdino, bet nusilpæs organizmas neleido ilgai džiaugtis 
savo pasiryžimu... Supratau, kad noras pasirodyti stipresnia, nei esu, jau nebepadës, todël pripažinau pralaimëjimà 
gamtai. Tad stovykloje vietoje planuotø keturiø dienø  pabuvau tik tris. Grážus niekaip negalëjau priprasti prie 
minties, kad aš jau namuose. Vis sekiau valandas ir svarsèiau, kà šiuo metu veikia žmonës stovykloje, kaip jiems 
ten sekasi, kaip jauèiasi.. Užplûdo prisiminimai apie Vilniuje likusiø darbuotojø rûpestá dël šlampanèiø 
stovyklautojø. Iš tiesø, gerokai sunkiau bûti saugiai patalpoje, žinant, kad kiti susiduria su kitokia realybe. Pajutau 
stiprø abipusá ryšá.

Per tas kelias neákainojamas dienas stovykloje supratau, kaip svarbu šeimoje yra ne tik noras duoti ir priimti, 
bet ir kiekvieno šeimos nario pasiryžimas kurti abipusius dvasinius mainus, kurie sunkiom gyvenimo akimirkom 
padës palaikyti ir saugoti vienas kità. Man tai yra tikroji šeima, tikrasis lobis.

Erika, savanorë

Atvira bendruomenë – integracinë socialinë pagalba þmonëms su proto negalia bei jø ðeimoms
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Gintaras

Pasak lietuviø mitologijos, gintaras yra jûrø deivës Jûratës sudaužytos pilies 
liekanos. Dievas Perkûnas jà nubaudë už širdyje ásiliepsnojusià meilæ paprastam žvejui 
Kàstyèiui. Mokslininkai sako, kad gintaras – organinës kilmës mineralas, susidaræs 
sustingus spygliuoèiø sakams. Užmerkusi akis leidžiu sau keliauti fantazijos labirintu. 
Regiu tankiais spygliuoèiais apaugusá miškà, aukštas išsikerojusias sakingas pušis. 
Užuodžiu jø kvapà. Kûnu tarsi pajuntu klimato atšilimà, o žingeidžiomis akimis regiu 
medžiø kamienais tekanèius sakus, kurie palietæ žemæ maišosi su ja ir kietëja. Dirvožemyje 
susikaupusius sakus miškø upës išplauna ir neša á jûrà. O ten kelionë, kurios metu 
formuojasi unikalus stebuklas, ágauna pagreitá. Gintaras, patekæs á jûrà, atsiduria šalia 
daugelio kitø, tokiø kaip jis. Ir tik dël atsitiktiniø palankiø povandeniniø sroviø atiduria 
šalia tø, su kuriais liesdamasis šlifuojasi ir ágauna unikalià tik jam bûdingà ir skirtà formà. 

Visai kaip žmogus, turintis savo istorijà, savo kelià, kurá suformuoja ágyti principai, 
vertybës, vizijos. Jis vaikšto gatvëmis vienišas, apsuptas daugybës kitø, tokiø kaip jis. Nenorëdamas nieko keisti. 
Bet palankaus vëjo, likimo, o gal Dievo dëka prisilieèia prie kito. Prisilieèia širdimi, siela, visa esybe ir iš vienišo 
klajûno tampa žmogumi, norinèiu dalintis savo gyvenimu: dabartimi, ateitimi, praeitimi. Dviejø žmoniø pažinties 
pradžia labai panaši á Baltijos aukso atsiradimo istorijà, taèiau tiek vienø, tiek kitø laukia sudëtingas formavimosi 
procesas. Skirtumas tik tas, kad gintaro gabaliukas unikalus ir šlifuojamas ne tam, kad tiktø kitam, o štai dviejø, 
vienas kità atradusiø žmoniø laukia ilgas ir nenutrûkstantis darbas: gludinti savo aštrius kampus, šlifuoti detales 
taip, kad jos susijungtø tarpusavyje. Ir visai kaip gintarai jûroje jie turës atlaikyti daug audrø, smëlis ir akmenys taip 
pat prisidës prie gludinimo proceso, kuris ne visada bus malonus ir lengvai pakeliamas. Galbût jûroje vykstanèios 
stichijos koreguos netgi spalvà. Kas žino... Taèiau viena aišku – gali bûti užmerktomis akimis, gali bûti be klausos ar 
kitø jutimø, bet jei tavo delnà tvirtai laiko artimo ranka, jokie sunkumai nëra baisûs.

Vienà ankstø šeštadienio rytà aš vaikštinëjau Baltijos jûros pakrante ir ieškojau gintarø. Radau nemažai ir 
labai ávairiø: mažyèiø, skirtingø spalvø ir formø. Rinkau juos á delnà ir tik prisëdusi kopose, sauganèiose vienišas 
sielas nuo vëjo, subëriau á smëlyje rastà kriauklæ. Vaizdas buvo nuostabus. Vieni šalia kitø puikavosi visiškai 
skirtingi, bet tarpusavyje derantys gintaro gabalëliai. Taip, delne laikiau ástabaus grožio gintaro šeimà. 

Šlifuokimës ir nebijokime bûti šlifuojami, tik nepamirškime rankos, á kurià visada galime ásikibti. Artimo 
prisilietimas sukuria ypatingus dalykus, vienas jø yra šeima. Ir tebûna Jûsø šeimos it gintarø: unikalios, spalvingos 
ir deranèios savo išskirtinumais.

Kristina, asistentë

Šeimos pagalbos centras – ávairiapusë pagalba šeimoms

Bendrystë
Bendrystës patyrimas gali ateiti ávairiausiø formø pavidalu. Šià mano gyvenimo vasarà bendrystë nusprendë 

atsiskleisti šeimø stovyklos metu. Jà jautëme kiekvienas vis kitaip: nuo ábridimo kartu á šaltà upelio vandená ir 
dalinimosi šiuo potyriu, iki bulviø skutimo susëdus šalia ir ávairiø komandiniø žaidimø, kur norint laimëti reikia 
visø komandos nariø pastangø. Manau, jog bendrystë, kaip ir šeima yra ne faktas, ne daiktas, o pajutimas, emocinë 
bûsena ir sàsaja, kurià jauti su kitais, tad visi maži veiksmai gali stiprinti, o kartais ir silpninti jos pajutimà. Gali 
pasirodyti keista, taèiau stovykloje vykæ maži ginèai ar nesutarimai tarp tos paèios, o gal net skirtingø šeimø nariø, 
buvo priimti natûraliai ir tik sustiprindavo tarpusavio ryšá, atverdavo gilesná bendravimo 
pajutimà. Visi èia buvo priimti tokie, kokie yra. Tiesa, kartais tai padaryti bûdavo sunku, nes 
atsitikdavo, kad vieno žmogaus pyktis atspindëdavo kito širdyje glûdintá pyktá ir iškeldavo 
stiprias emocijas. Taèiau apie tai mes kalbëjomës, piešëme savas laimes ir skaudulius, 
dalinomës mintimis ir jausmais. Visi buvo lygiaverèiai. Buvo taip gerà matyti visas tas 
skirtingas bendrystës formas ir gera galëti suteikti pagalbà, postûmá eiti link bendro tikslo. Iš 
tiesø, nesupratau, kokia stipri vienybë sieja šiuos, dar nedaug pažástamus žmones, iki tol, kol 
vieno iš vakariniø aptarimø metu išgirdau pasakymà: „Tarp mûsø bûna visko, nes visi esame 
šeima“. Šie žodžiai nuskambëjo aiškiai, be dvejonës ir tai tik sustiprino emocijø tikrumà. 
Buvo gera žinoti, jog ši stovykla yra ne tik erdvë, kurioje renkasi skirtingi žmonës, galintys 
patirti bendrystæ, stiprinti santykius ar išsiaiškinti nesutarimus. Stovykla – tai vieta, kurioje 
kuriama bendruomenë, kurioje kuriama šeima.

Airida, šeimø asistentë
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Šeimø klubas „Darna“ 20 metø perspektyvoje

Kai prieš 20 metø sesuo Benedikta 
Rollin RA pasivedëjo mane á šalá ir pasakë, 
kad reikia kažkà daryti su šeimomis, 
Lietuvoje dar nebuvo prasidëjæs skyrybø 
bumas ir šeima dar nebuvo taip stipriai 
pažeista ávairiø modernybiø. Bet jos 
paakinta ryžausi startuoti su pirmaja šeimø 
klubo grupe. Á pirmàjá susitikimà 1998 m. 
gruodžio mënesá susirinko 11 porø. 
Prancûzø šeimø psichoterapeuto (vëliau 
tapusio kunigu) Denis Sonet programa 
buvo mûsø sutuoktiniø susitikimø 
pagrindas. Rinkdavomës kartà per mënesá á 
formalius susitikimus, 2 kartus per metus 
vykdavo  reko lekc i jos ,  o  vasa rà  
važiuodavome á Pakutuvënus – á šeimø 
stovyklà. Buvo nuostabus ugdymosi ir 
patirties kaupimo laikas! Turëjome 
daugybæ dvasiniø vadovø ir ávairiø seminarø vedëjø. Pamažu pradëjo formuotis mûsø tradicijos: švæsdavome 
gimtadienius, šeimø vakarones, Krikšto, Santuokos sakramento atnaujinimo ir kitas iškilmes. Be to, rengdavome 
neformalius susitikimus, išvykas, piligrimines keliones, lankydavome koncertus, dalyvaudavome pilietinëse 
akcijose. Sukûrëme „Darnos“ himnà ir emblemà. Tokia buvo pirmoji šeimø klubo „Darna“ grupelë, kuri, beje, iki 
šiol darniai keliauja kartu, gilindamasi á mûsø katalikø tikëjimo lobynus ir melsdamasi už kitas šeimas. 

Programa ilgalaikë. Visiškai pritariu tam, nes pokyèiai žmogaus sàmonëje vyksta pakankamai lëtai. Pakeisti 
savo áproèius, elgsenà, išmokti naujø meilës raiškos ir puoselëjimo bûdø, susivokti vardan ko mes visa tai darome – 
kelias ilgas ir tikrai ne be spygliø... Gera, kai šioje kelionëje yra bendraminèiø bei vyresniøjø broliø ir sesiø, kurie 
jau tai praëjo. 

Apie kà gi ši programa? Apie meilæ. Apie tai, kad meilë nëra savaime suprantamas dalykas. Kad jà nuolatos 
reikia kurstyti ir puoselëti. Mokykloje, studijose mus moko visko, tik ne to, kaip bûti laimingais. Dviejø žmoniø 
abipusë meilë – bene pats didžiausias išbandymas, aukšèiausias liudijimas apie mus paèius. Mylëti mokomës visà 
gyvenimà. Meilë – tai unikali galimybë pamatyti save Dievo akimis, subræsti, tapti atsakingu, galinèiu priimti kito 
meilæ ir atsakyti jam tuo paèiu. Tai didžiulis poreikis kito, nuolatinis siekimas, kuris mylintá ir mylimàjá paverèia 
išrinktuoju, be galo brangiu. Svarbu, kad pora išliktø gyvybinga. Nes nëra nieko paprasèiau, kaip liautis gyvavus. 
Vedybø statusas gali tapti postûmiu pasiduoti, apsileisti, nëra nieko paprasèiau, kaip leisti sau apmirti, ir vedybos 
gali virsti vienu iš tø prieþaðèiø, sukelianèiø apsnûdimà: „Vyras užmiega savo darbuose, moteris užmiega savo 
kasdieniuose namø ir vaikø rûpesèiuose. Jie dirba, yra užsiëmæ, taèiau tai jau reiškia mirtá. Ir jau verèiau palaidoti 
juos iš karto“ (Evely). 2002 m. startavo antroji šeimø klubo laida, vëliau – treèioji, ketvirtoji ir penktoji laidos. 
Šeimø grupiø vis daugëjo. Penktojoje (2016 m.) „Darnos“ laidoje dalyvavo aštuonios. Šie susitikimai – didžiulë 
patirtis, dovana vyrui ir žmonai, kuria vëliau jie dalijasi su kitomis poromis. Per visus šiuos metus saviugdos 
programoje dalyvavo 162 šeimos. Susitikimø metu ágytà patirtá šeimos perkelia á savo santykius su namiškiais ir net 
bendradarbiais, o nuostabiausia, kad baigæ programà, sutuoktiniø poros ásipareigoja ir savanoriauja: naujai atëjusiø 
šeimø grupëms rengia Santuokos konferencijas, sužadëtiniø pasirengimo Santuokos sakramentui kursus, 
organizuoja šeimø stovyklas, Valentino dienos ir Tëvo dienos (kas buvo visiška naujovë) šventimà, kuria vaikø 
dienos priežiûros centrus, dalyvauja radijo laidose, inicijuoja ávairias pilietines iniciatyvas, kaip antai katalikiško 
darželio ar Krizinio nëštumo centro ákûrimà. 

Tai, kad poros ateina šeim  klub , rodo j  siekim  išlikti gyvenimu trykštan iomis poromis. Tik vyras ir 
moteris gali priversti meilæ egzistuoti, tai jø pašaukimas ir atsakomybë. Fizinis potraukis, susitikimo džiaugsmas, 
ekstazës palaima – tai dar nëra meilës pilnatvë, jie tik ruošia jos atëjimà, kaip kad aušros pašvaistë skelbia saulës 
pasirodymà. Meilæ reikia kurti, kaip kuriame kûdiká, gležnà, kupinà lûkesèiø. Meilæ reikia kurti, kaip kad auginame 
vaikà, kad jis galëtø tapti laisvu ir atsakingu žmogumi. Meilæ reikia puoselëti, kaip kad prižiûrime sodà ir gëles, kad 
jie duotø vaisiø ir mus džiugintø. Meilæ reikia kurti, kaip kad susikuriama Karalystë dideliø mûšiø kaina. Kai 
santuokoje atsiranda valdžia ir stipresnieji, kai atsiranda turëjimo jausmas, meilei nebelieka vietos... Kaip ji pasieks 
pažadëtàjà žemæ, jei neapsaugosi jos nuo klastingø jëgø?

á ø à ø à è
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Kaip ir prieš 20 met , taip ir dabar esu tikra, kad žmoguje n ra gilesnio troškimo, kaip myl ti ir b ti mylimu. 
Tikiu, kad tai niekada nesibaigs, nes meilë niekada nesibaigia. To panorëjo mûsø Kûrëjas.

Garstyèios grûdelis – tos kelios šeimos 1998 metais išdrásusios šokti á nežinomybæ – laistomas ir gaivinamas 
Šv. Dvasios, išaugo á jaunà medá, kuris duoda ir, tikiuosi, ateityje duos gausiø vaisiø. Telaimina mus visus ir 
testiprina Viešpaties malonë!

Daugiau informacijos apie šeimø klubà „Darna“ galite rasti www.matulaiciospc.org.
Su meile linkëdama, kad ði nuostabi tarnystë ðeimoms tæstøsi dar ilgus metus.

Nijol  Kukuraitien
individualiosios psichologijos konsultantë

ø ë ë û

ë ë, 

Mylëti Negalima Nemylëti

Šià vasarà, birželio mënesá, turëjau naujà patirtá - dalyvavau šeimø stovykloje. Apie paèià stovyklà daug 
neišsiplësiu, taèiau noriu pasidalinti jausmais ir mintimis, kurios kilo stovyklos metu ir po jos. 

Šeima – turbût vienas dažniausiai skambanèiø žodžiø. Ypaè mano darbe – Pal. J. Matulaièio šeimos pagalbos 
centre. Tariame já dažniausiai paprastai, nesusimàstydami, kokia platybë jausmø telpa šiame žodyje. Kaip slysta 
žemë iš po kojø, kai šeima tavæs nepriima tokio, koks esi, ar kai padarai kažkà blogo. Kaip saulë pradeda šviesti 

ryškiau, kai tave pagiria, myli, apkabina, 
rûpinasi. O rûpestis kitu… Dažnai juk tiek 
nedaug tereikia: kai mama paglosto plaukus, 
kai vyras savo gyvenimo moteriai padaro 
rytiná kavos puodelá, kai vaikas prižiûri 
jaunesná brolá ir leidžia minutëlæ atsipûsti 
mamai po sunkios dienos. Deja, kartais 
atrodo, kad šeimoje bijome laisvai „išleisti“ 
savo jausmus: nedrástame pasakyti „myliu“ ar 
„tu man brangus“, gëdinamës apkabinti, 
pabuèiuoti. Kodël? Juk tiek mažiausias 
vaikelis, tiek suaugæs vyras nori jaustis 
mylimas. Tikriausiai sunkiausia bûna tada, kai 
šeimoje jautiesi vienišas ir atstumtas. 
Išdidumas neleidžia rodyti savo silpnumo, bet 
akyse galime ážvelgti liûdesá. Dažnai šeimos 
problemas dangstome maloniomis istorijomis 
ir šypsenomis. Tokia ta mûsø kasdienybë – 
uždaræ namø duris „transformuojamës“ á 
visuomenës normas atitinkanèius subjektus, 
taèiau namø aplinkoj, kai atsipalaiduojame ir 
galime bûti savimi, gražus „fasadas“ virsta 
griuvësiais.

Pasakysiu gal kiek banaliai, bet 
paprastai: svarbiausias dalykas šeimoje yra 
besàlygiška meilë, kuri sukuria saugumo 
jausmà gyvenime. Kaip smagu matyti meilæ ir 
laimæ šeimoje… Jà lengva ážvelgti vienas 
kitam besišypsanèiø šeimos nariø veiduose 
arba švytinèiose iš laimës akyse.

Žinau, kad neparašiau nieko ypatingo ar 
svarbaus. Taèiau ir tikslo tokio neturëjau. 
Norëjau tik priminti tai, kà mes visi žinome, 

bet dažnai pamirštame – meilë viskà gali! Apkabinkite savo artimiausius, pasakykit, kad juos mylit, pagirkit juos. 
Šie, iš pažiûros maži dalykai, dovanoja didelá džiaugsmà.

Dovilë, socialinë darbuotoja
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Ðokime gyvenimà…

„Ðokis yra paslëpta sielos kalba" Martha Graham

Matulaièio Respublika

„Jûs esate pašaukti laisvei“

Lietuvos Nepriklausomybës šimtmeèio minëjimo metais žodá laisvë girdëjome daugiau nei šimtà kartø. 
Dažniau jis skamba, kai kalbame apie Lietuvos laisvæ. O kaip žodá laisvë suprantame bažnyèioje, bendruomenëje, 
šeimoje? 

Vilniaus Pal. Jurgio 
Matulaièio parapijos šeimos 
liepos 16-21 dienomis rinkosi 
Guostos poilsiavietëje, Prienø 
raj., kur vyko stovykla „Jûs 
esate pašaukti laisvei“ (Gal. 
5,13). Èia taip pat daugiau nei 
šimtà kartø girdëjome žodá 
laisvë. Teologinæ laisvës temà 
nagrinë jo kun. Vladimir 
So love j ,  ko  še ima  ga l i  
pasimokyti iš Švè. Mergelës 
Marijos dalinosi Indrës ir 
Ramûno Aušrotø šeima, kà 
Biblija kalba apie laisvæ 
p a s a k o j o  k u n .  M o z ë  
Mitkevièius, 15 metø maldos 
praktikà šeimoje pristatë Linas 
Kukuraitis, Popiežiaus žinia 
dalinosi Nijolë Kukuraitienë, 
apie Tëvo Stanislovo gyvenimà 
l iud i jo  kapuc inas ,  kun .  
Vincentas Tamošauskas. Ávairûs lektoriai praplëtë žodžio laisvë suvokimà.

Susirinkome ne tik išsiaiškinti, kas yra laisvë bažnyèioje, bendruomenëje ir šeimoje. Susirinkome 
„pasimatuoti“, kaip pasikeitëme per metus, pabûti su šeima, bendruomene, o svarbiausia – pajusti laisvæ. Be Sigitos 
Bagdonaitës suburtos savanoriø komandos, mes, tëvai, nebûtume pajutæ visiškos laisvës – dalyvauti paskaitose, 
pasikalbëti poroje ar sutuoktiniø grupelëse. Savanoriai mums, tëvams, ákvëpë ir laisvæ kurti kartu. Stovykloje vyko 
kûrybiniai bûreliai ne tik vaikams. Galëjome pasirinkti ávairias veiklas. Tëvai kartu su vaikais pynë apyrankes, 
dalyvavo meno terapijoje, piešë ant vandens, rungësi estafeèiø varžybose, kuriose skambëjo tik padràsinimai ir 
džiaugsmo ovacijos áveikus kliûèiø ruožà.

Kasdienybëje šeimoms didžiausias kliûèiø ruožas – buitis. Stovykloje tapome laisvi nuo kai kuriø buities 
rûpesèiø, todël turëjome daug laisvo laiko santykiams ir maldai. Ši stovykla daugeliui – tarsi „restart“ mygtukas. 
Kaip jis veikia? Veikia per maldà. Kiekvienà dienà su kun. Žydrûnu Vabuolu dalyvavome šv. Mišiose, adoracijoje, 
kalbëjome rožiná ir gailestingumo vainikëlá, giesmëmis šlovinome Viešpatá, o susitaikymo pamaldose 
išsilaisvinome iš nuodëmiø. Tad tapome laisvi pasirinkti, kaip gyvensime kitus metus.

Kiekviena šeima išsivežë pasiryžimà ar ákvëpimà. Vienos šeimos sekmadienius praleis be interneto ir 
televizijos, kitos šeimos metus praturtins naujais ritualais ar bendromis maldomis. Bet visø šeimø bendras noras – 
kitais metais vël susitikti ir savaitæ praleisti kartu, nes didžiausias turtas yra bendravimas, susitikimai ir buvimas su 
šeima. Išvykdami vieni kitiems tarëme „iki“. Tikiu, kad kiekvienà sekmadiená daugelis susitiksime Pal. Jurgio 
Matulaièio bažnyèioje, nes esame pašaukti laisvei tikëti!

Kristina Stuèienë, šeimø stovyklos dalyvë

Už paramà šeimø stovyklai Pal. J. Matulaièio šeimos pagalbos centras dëkingas: 
Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai;

Lietuviø Katalikø Religinei Šalpai; 
Švc. M. Marijos Nekaltojo Prasidëjimo vargdieniø seserø vienuolijos fondui IMMAKULATA



Ar svarbu, kiek man metø?

 

Nesvarbu!!! 

 

Svarbus yra Tavo laikas, 
skirtas savanoriškai 
socialinei veiklai. 

 

Laukiame vis :ø  ir 
senjorø, ir studentø, ir 

moksleiviø!
 

Kaip dažnai reikëtø ateiti padëti?

  

Priklauso nu  o Tavo norø ir galimybiø:

 

reguliariai kart¹ per savaitê, arba kart¹ per 
m nes .ë á  

 

Taip pat esi laukiamas vienkartinëje „Maisto 
banko“ akcijoje ar parapijos šventëje!

  

Kod l kë iti tai daro?  
Tod l, ë kad užsimezga 
gražios drau yg stës. 

 Tod l, ë kad padëdami 
kitiems auga patys.

 
Tod l, ë kad išmoksta daug 
nauj dø alykø. 

 

Tod l, ë kad jiems TAI 
patinka!

 

K tur¹ ësiu daryti?

 

Atsižvelgsime á Tavo asmeninius 
norus, pomëgius bei galimybes. 

 

Tu gali:

 

•

 

padëti rinkti arba rûšiuoti 
maisto produ tk us „Maisto banko“ 
akcijos metu; 

 

•
 padëti organizuoti šventes;  

•  padëti išsprêsti IT problemas 
(labai reikia specialistø!!!);   
•

 
draugauti su vaikais 

rengdamas di ne os centre 
á s užsiëmimusvairiu

 

bei 
išvykas;

 
•

 

pagelbëti vaikams ruošti namø 
darbus; 

 

•

 

atskleisti savo gabumus 
rengdamas meno, sporto, 
rankdarbiø, muzikos ar kitokius 
užsi mië mus negali¹ turintiems 
žmon msë ;

 

•

 

prisijungti prie Kalëdiniø 
atviruk gam nø i imo;

 

•

 

padëti gaminti pietus negali¹ 
turin iè ø þmoniø grupei. 

 

Kur

 

kreiptis? Tel.: 8 630 25584 (Jurgita); email.: savanoriai.matulaitis@gmail.com 

 

Parapijos 
socialinës 
veiklos 
kvie ia è

savanorius  

Ðokime gyvenimà…
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Ateities šeima

Technologinis progresas jau paveikë daugelá 
mûsø gyvenimo aspektø, ypaè ðeimos ryšius, kurie 
visada buvo svarbia þmoniø gyvenimo dalimi. Ið 
savo tëvø iðmokstame pirmuosius þodþius, perimame 
jø áproèius ir elgesio visuomenëje bûdus. Iš savo 
šeimos atsinešame pirmà pasaulio áspûdá ir tai, kaip 
GPRS'as, veda mus gyvenimo „kryþkelëse“. 
Artimiausioje ateityje dël naujø technologijø ðeima 
gali „ðiek tiek“ pasikeisti. Tad pabandykime 
ásivaizduoti ir nuspëti, kas bus „kitaip“.

Þmonës visada ieško groþio ir bando pasiekti 
idealà. Pastangos padaryti gyvenimà lengvesná 
(progresas vyksta dël tinginystës) transformuosis á 

automatiná tobulo partnerio pasirinkimà, naudojant operacinæ sistemà, kurios kampanijos ðûkis: „Negaišk laiko, 
ieškodamas gyvenimo partnerio. Mes tuo pasirûpinsime“. Ši programa bus grindžiama tuo, kam mes teikiame 
pirmenybæ, mûsø charakteriu, áproèiais, pasimatymø istorija ir pan. Taip pat tëvai uþprogramuos savo ateities vaikà, 
kad šis turëtø tik jiems patinkanèias asmenines savybes ir protines galimybes. Ir, aiðku, galimybës sukurti „tobulà 
ðeimà“ priklausys nuo to, kiek pinigø turi.

Jau dabar laiko tempas yra greitas, o ateityje ið viso nebus laiko priþiûrëti vaikus. Jais rûpinsis robotai-auklës. 
Be to, kiekvienas turës galimybæ gyventi paties pasirinktoje virtualios realybës ðeimoje. Dalis gyventojø ásikurs 
Marse ar kitose planetose. Èia gyvens kita visuomenë, turinti skirtingas moralines ðeimos vertybes. Þmonës dar 
labiau vienas nuo kito nutols dël tø paèiø technologijø. 

Að linkiu, kad visi ðie keisti dalykai nenutiktø. Tegul technologijos mus sujungia, o ne išskiria. Mes turime 
vertinti ryšius su savo draugais ir ðeimos nariais. Daþniausiai bûtent jie vieninteliai mus palaiko.

Mykhailo, EST (Europos savanoriø tarnybos) savanoris
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Svajotoja
Šákart kvieèiu visus skaitanèius mûsø laikraštá susipažinti su besišypsanèiu žmogumi – Elena, VšÁ Pal. J. 

Matulaièio socialinio centro darbuotoja. Kvieèiu kartu užmesti aká á jos kasdienybæ, darbus, svajones ir gyvenimà. 

Elena, kas tu esi? (susimàsto, šypteli) Aš daug kas esu. 
Jeigu pradësim nuo vaidmenø, tai esu vaidmenø visuma: ir 
mama, ir žmona, ir dukra, ir draugë, dar darbuotoja... (šypteli) 
Kas dar? Katalikë (nusijuokia). Iš tokiø neformaliø, sakyèiau, 
esu svajotoja. 

O jeigu reikëtø pasakyti, koks tu esi žmogus... Kokias 
savybes išskirtum? Labai seniai apie tai begalvojau. 
Vaidmenys apsibrëžia daug lengviau. Daug kas sako, kad 
susilausi vaikø mama tampa kantresne. Nepasakyèiau (Elena 
yra 3 vyrukø mama)... Gal net atvirkšèiai – visai neturiu 
kantrybës. Esu svajotoja. Tikiu, kad svajonës padeda žmogui 
gyvenime nemažai pasiekti. Tik svajoti reikia kryptingai ir dar 
kažkà su to daryti. Esu gana veikli: kuriu, vis kažkà darau... 
Vaikai mane visada piešia išsišiepusià. Bet aš savæs tokios 
nematau. Vyras apie mane  turbût pasakytø, kad jeigu aš kažko 
imuosi, tai bûtinai padarau. Tikrai pasakytø. 

O ðiaip að save apibûdinèiau þemiðka moterimi. Esu 
viena ið daugelio. Ilgà laikà vis norëjau bûti kaþkokia 
ypatinga. Ir buvo labai neramu, kad nesu, kad kaþko trûksta iki 
to tikro ypatingumo. O vienu metu pajutau, kad esu paprasta ir man pakanka tokia bûti. Tada atsikvëpiau ir nurimau. 
Supratau, kad man reikia paprastø dalykø: artimo þmogaus ðalia, namø, pinigø, tikëjimo. Tikëjimo seniau norëjau 
irgi kaþkokio ypatingo. O dabar galvoju, kad tenoriu tikëti ir to neprarasti. Ar kada matëte, kaip vaikai ðlovina 
Dievà? Að irgi norëèiau taip mokëti – be pompastikos ir be fejerverkø, ramiai ir ið visos ðirdies.

Ar prisimeni, kuo tu norëjai bûti? Puikiai prisimenu, kad bûdama labai maža norëjau bûti šlavëja ir 
fotografe. Juokiuosi, kad labai mažai kas ir pasikeitë. Nesakau, kad noriu bûti šlavëja, bet vis dar noriu tam tikros 
laisvës, ypaè laiko prasme. Ir kûrybos... Tikriausiai vis dar nežinau, kuo noriu bûti. Man svarbiau procesas. Todël 
esu išbandžiusi ávairius darbus. Bûti mama niekada nesvajojau, bet kai tapau – man visai faina. Dar visà laikà 
norëjau bûti tarp žmoniø, norëjau, kad tame mano buvime kažkuo bûtø prasmës ir naudos.

Kas tave ákvepia, žavi, suteikia polëká kasdienybëje? Paprasti žmonës. Labai paprasti. Nemëgstu žurnalø 
viršeliø, netikrumo. Man patinka žmoniø kasdienybë: kaip gyvena, kà veikia, su kokiais gyvenimo iššûkiais 
susiduria. Mane ákvepia tikintys žmonës. Tokie paprastai tikintys, be jokiø „žiûrëkit, aš esu tikintis, darau daug 
gerø darbø“. Tokie, kurie daro tai, kuo tiki, kalba taip, kaip tiki ir gyvena tuo, kuo tiki.

Tad teisingiausias atsakymas bûtø  –  mano tëvai. Jø dviejø nesuardomas tandemas jau virð 50 metø man yra 
ir ákvëpimas, ir paguoda, ir pavyzdys, ir viltis. Tai, kaip jie pagarbiai ir rûpestingai bûna vienas su kitu, kaip 
nedramatizuodami priima gyvenimà, net sudëtingiausius jo iððûkius, kokie paprasti jie santykyje su aplinkiniais 
(neapsunkina, nekaltina, nemanipuliuoja). Kokie darbðtûs ir nepailstantys, net ir siaubingai pavargæ 
nepasiduodantys aklam pykèiui. Kai paèiai neaiðku, kas ir kaip, visada atsigræþiu á jø pavyzdá.

Tu esi trijø vaikø mama, žmona, turi savo tinklaraštá (www.suvaikais.lt), dirbi socialiniame centre. 
Kaip viskà suspëji? Nespëju! Aš niekada  nieko nespëju. Todël labai norëjau darbo nepilnu etatu. Bent jau šiuo 
gyvenimo momentu neásivaizduoju, kaip reikëtø dirbti nuo ryto iki vakaro. Pabandžiau, bet buvo labai sudëtinga. 
Nuolat persekiodavo jausmas, kad kažkà praleidau, kažko nespëjau padaryti. Tiesa, beveik visada jauèiuosi taip, 
lyg  nieko nespëèiau, turëèiau „vytis“: dulkiø valymà namuose, nes jau seniai to nedariau, vaikus, nes vienam reikia 
pagalbos, kitas, žiûrëk, kažkà išvertë, treèias nori kažkuo svarbaus pasidalinti... Kiekvienà dienà „vejuosi“. Taèiau 
išmokau per daug dël to nesijaudinti, stengiuosi priimti save tokià, kokia esu ir ieškoti savø gyvenimo receptø.

Elena, augini tris sûnus. Kà reiškia gyventi apsuptai vyrø? Aš visà laikà sakydavau, kad vyriška draugija 
man patinka labiau negu moteriška. Man su vyrais yra paprasèiau. Aš pati gal tokia labiau berniukiška, nes užaugau 
su dviem broliais. O dabar... Su tais mano keturiais vyrais... Kartais aplanko jausmas, kad esu tikra karalienë, 
kartais jauèiuosi taip, lyg bûèiau jø tarnaitë: ëjo kažkur, pametë, numetë, o paskui klausia „mam, kur...?“ Nes kas gi 
gali geriau žinoti. Kartais aplanko jausmas, kad trûksta moteriškos draugijos, norisi atsvaros. Po antro sûnaus 
gimimo „išsiskleidë“ mano moteriškumas: labai užsimaniau sukneliø, puoštis. Atradau auskarus, nors jø mano 
gyvenime niekada nebuvo. Dabar net nagus kartais nusilakuoju. (ðypsosi)
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Labai dažnas šios rubrikos klausimas: kaip tu 
patekai á Pal. J. Matulaièio socialiná centrà? Tai nutiko 
seniai seniai, dar 2007 metais. Ieškojau darbo. Mano draugë 
dirbo Pal. J. Matulaièio socialiniame centre. Vieno susitikimo 
metu ji užsiminë, kad jos darbovietëje vyksta pokyèiai ir 
pakvietë mane pabandyti padirbëti. Taip ir atëjau. 

Dirbdama Pal. J. Matulaièio socialiniame centre 
perëjai daug pozicijø, keitei kryptis, dirbai su ávairiais 
žmonëmis... Taip. Pradëjau dirbti su vaikais bei jaunimu, taip 
pat vedžiau grupes merginoms, fotografijos terapijos grupæ. 
Turëjau daug tiesioginio darbo, po to perëjau dirbti á 
administracijà. Po motinystës atostogø grážau ir dirbau su 
neágaliaisiais, tada vël išëjau auginti vaikø. Dar dirbau su 
savanoriais. Prisilieèiau praktiškai prie visø veiklø, nes èia 
yra kà veikti ir kur save išbandyti. Tai labai smagu. Kai yra 
galimybë kažkur save „padëti“ nekeièiant organizacijos, tai 
yra faina.

Šiuo metu vyksta daug renginiø, iniciatyvø, 
projektø Lietuvos valstybës atkûrimo šimtmeèiui 
paminëti. Kà tau reiškia ši sukaktis? Kaip ji tave palieèia? 
Man tai galimybë pasiþiûrëti á savo ðalá didþiuojantis. 
Pastaruoju metu daug tamsumo: emigracija, finansiniai 
dalykai, visi ðneka, kad blogai. „Pozityvo“ reikia þymiai 
daugiau – ðie metai ir yra ta galimybë. Pasiþiûrëti á savo ðalá, á 
savo istorijà ir atrasti, kuo mes galim didþiuotis, kà turim, 
ávertinti, paþiûrëti, kas mes esam dabar ir ar tikrai dabar yra 
jau taip blogai. Nes þvelgiant ðiek tiek á praeitá, daugelis (pvz., 
mano tëvai) net neásivaizdavo tokiø dalykø, kurie yra dabar. 

Jie neásivaizdavo, kad tai galima turëti. Kai mano broliai buvo maþi, ðeima nusipirko spalvotà televizoriø - tai buvo 
ávykis visai gatvei. O dabar esame apsikrovæ ekranais, visokiais buitá palengvinanèiais daiktais, ir nieko tai 
nebestebina. Tokia kasdienybë. Mes jau nebeþinome, kaip buvo anksèiau. O mano tëvai vis dar iðplëstom akim á 
daug kà þiûri. Todël dabar yra laikas, kai gali kitaip pasiþiûrëti á savo ðalá. 

Kitas dalykas... Kaip tai perteikti vaikams? Vaikams turëtume ne tik pasakoti apie Lietuvos valstybæ, jos 
istorijà, bet ir bûti pavyzdþiu, kaip Jà reikia mylëti ir gerbti. Mes stengiamës gyventi taip, kad vaikams bûtø aiðkios 
vertybës: smagu, kai  mûsø maþius rodo á vëliavà ir ðaukia „lëlia lëlia“, graþu, kai penkiameèiai – ðeðiameèiai moka 
himnà ir kartu su visais gieda. Tai labai maþi dalykai, bet nuo to viskas prasideda. Nesam masiniø renginiø mëgëjai, 
bet ðimtmeèio proga stengiamës sudalyvauti himno giedojime. Mums tai ypaè svarbu. Dar turim lietuviškos 
atributikos ir vëliavà – tiek valstybinæ, tiek istorinæ.

Elena, ar turi žmogø, asmenybæ, kuriuo žaviesi? Aš žinau, kà pasakytø mano vyras ir vaikai – Andrius 
Mamontovas. Tikrai, jis yra bene vienintelis iš lietuviškø „žvaigždžiø“, kuris man kelia pagarbà. Bet jauèiu, kad 
nëra tokio vieno. Man patinka skaityti. Galiu išvardinti daugybæ rašytojø, nors vieno išskirti negalëèiau. Visai 
neseniai susižavëjau tokia fotografe – operatore, kurios net vardo neatsimenu, bet jos darbus iki šiol akyse regiu. 

Minëjai, kad esi svajotoja. Išduok savo didžiausià svajonæ. Prieš porà metø turëjau daug planø, svajoniø ir 
jos išsipildë. Dabar – toks metas, kai vienos jau išsipildë, o kitos dar nesubrendo. Apie didelius dalykus aš 
nesvajoju... Man svarbu yra susitvarkyti savo „smëlio dëžëje“: svarbu, kad šeimoje bûtø darnu ir ramu, susirasti 
mylimà darbà, kuriame galëèiau pagelbëti kitiems.  

Vienintelë labai didelë svajonë, kuri mane nuo vaikystës  lydi – parašyti knygà. Mane žavi grožinë literatûra. 
Tad bûèiau be galo laiminga, jei kada nors ši svajonë išsipildytø.

Pabaigoje, toks klausimas: kà norëtum iš šiø dienø ádëti á laiko kapsulæ ir išsaugoti kitiems. 
Apsiribokime trimis dalykais. Tai, turbût, ádëèiau vëliavà, nes norisi, kad Lietuva išliktø. Tubût ádëèiau knygà, tà 
popierinæ knygà, nes knyga gali daug dalykø savyje nešti, ir dar ádëèiau toká neádedamà dalykà – tikëjimà bei 
žmoniškumà. Žmogus be tikëjimo, man atrodo, nëra tikras žmogus.  Jis bûna kitoks. Tikëjimas veda ir pripildo, o 
žmoniškumas taip pat labai svarbu... Svarbu matyti ne tik save, bet ir kitus.

Kalbino Kristina,  padalinio vadovëAtviros bendruomenës


