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Skubant rinkti
kuo daugiau
pralëkt ir pamatyt -

„O DVASIA, VIEÐPATIE, NUÞENK, savøjø sielose gyvenk,
pripilk maloniø ið dangaus krûtinæ tikinèio þmogaus.“

að nemoku nurimti
atsikëlus kasryt
sau kartoju - bus kitaip

(iðtrauka ið Himno Ðventajai Dvasiai)

kai nebûna - verkiu
ir sakau, kad nesàmonë
laukti stebuklo
jeigu jo nedarai.
Ugnë Kabelkaitë

Nuolat nerimauju, kà kiti pagalvos apie mane. Renku aplinkiniø mostus, þvilgsnius, þodþius (lyg bûtø patys
vertingiausi paðto þenklai mano didþiulei kolekcijai) ir bandau atspëti, kokià þinià apie mane þmonës siunèia
bûdami ðalia. Kartais atrodo, jog padaryèiau bet kà, kad tik pajusèiau, jog esu kitiems reikalinga ir mylima su savo
netobulumu.
Vienà sekmadiená susimàsèiau, jog niekada nesu jautusi nerimo dël Dievo minèiø apie mane. Aiðku, man, tik
ieðkanèiai Jo, dar Jo nepaþinusiai taip, kaip galiu tikëtis paþinti artimà draugà, gali ir paèiai nekilti kasdienybëje
minèiø apie Dievà. Juk kiekvienas trokštame abipusio ryšio. Dievas, kaip tas išsvajotas sielos nusiraminimas, gali
atrodyti nepasiekiamas arba, geriausiu atveju, akimirksninis. Man visada norëjosi patirti (ne tik girdëti), jog Dievas
yra meilë: tai lyg stovëti po stipriu Jo lietumi dràsiai, nebandant slëptis po skëèiu ar kitais stogais. O dabar atrodo,
lyg mindþiukuoèiau ant laipteliø ir ðiurpèiau nuo lietaus ðuorø prieð áeinant ten, kur nedràsu, bet kur gera gráþti, ten,
kur noriu rasti savo sielai namus.
Að nebenoriu drebëti nei nuo minties, kad man ir vël nepavyko iðsaugoti draugystës ryðio, nei nuo suvokimo,
kad Dievas galbût beldësi á mano duris, bet að vël Jo neiðgirdau. Ar sunkiai uþmezgu draugystes todël, kad taip ir
neiðmokau atvirauti, dalintis savo sunkumais? Ar Dievas gali ateiti, jei esu uþsirakinusi nakèiai? Man besikalbant
su Mante ástrigo jos mintis, kad su Dievu yra taip, kaip ir kiekviename santykyje: kuo daugiau laiko skiriame, tuo
artimesnis, gilesnis tampa mûsø ryðys. O jei kasryt kviesèiau Dievà ateiti á mano namus, á mano darbus, á mano
kasdieninius susitikimus su kitais?
Vienà dienà supratau, kad retai dþiaugiuosi susitikimais, ypaè tais, kuriø metu nesu tikra dël savo santykio su
tuo žmogumi: ar mes vis dar draugaujame, ar rûpime vienas kitam. Kai susitikau su seniai matyta drauge, mûsø
susitikimas buvo netikëtai džiaugsmingas: kalbos netilo, negalvojau, kaip aš atrodau, ar kalbu „sàmones“, ar darau
áspûdá. Kadangi draugë buvo neseniai atsivertusi, jos paklausiau, kaip ji suprato, jog tiki Dievu. Ji papasakojo, kad
Dievas atëjo per jos kasdieniná patyrimà, bet kitoká nei buvo iki ðiol. Ji sàmoningai Jo ieðkojo, ëjo atvira ðirdimi,
galvodama apie Já ten, kur jai atrodë, kad Jis bus.
Kaip man atpažinti, kad aš jau su Juo susitikau? Kada ateis mano šventadienis? O gal Dievas jau žino mano
namus: kad juose tik vienas puodas, daugybë neperskaitytø knygø ir keletas dëþuèiø, pripildytø gautais laiškais su
gražiausiais pašto ženklais? Gal Dievas jau priëmë mane pas save? Tik aš esu per daug susirûpinusi, kad tai
suprasèiau, nes dažnai atrodo, jog kasdienybëje nevyksta jokie stebuklai, jokie meilës blyksniai (arba að nemoku
daryti stebuklø ir mylëti). Bet retkarèiais, kaip ðávakar, netikëtai tampa ramu, nors ir taip nesužinau, kà kiti galvoja
apie mane, nes, matyt, ne tai svarbiausia.
Laura, socialinë darbuotoja
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Apie tikrumo siekimà santykyje
Kad santykis su kitu þmogumi yra didþiulë vertybë – maþai abejotinas dalykas. Apie tai kalbama tiek
visuomenëje, tiek þiniasklaidoje, tiek ávairiose grupelëse ar organizacijose. Per santyká þmonës labiau paþásta save
ir kità, mokosi kartu bûti, augti, priimti vienas kità. Galvojant apie santyká kyla begalë klausimø: kaip já megzti, kaip
pradëti, kaip iðlaikyti, kaip sveikintis, kad þmonës norëtø dar ateiti ir kt.? Ðá rudená vël norisi prie santykio temos
gráþti, pamàstyti, kà mes darome dël stipresnio ryšio su þmonëmis ar bent ko siekiame, apþvelgti, kuo tikime ir kaip
dirbame. Ðis rakursas bus labiau darbinis, atspindintis komandos vertybes, parodantis, kokie, mûsø manymu, yra
itin svarbûs dalykai, bus aptariamas pagalbos santykis, taèiau, neabejojame, ðiuos dalykus galima lengvai pritaikyti
ir asmeniniame gyvenime tam, kad galëtume dþiaugtis stipresniais ir ðiltesniais santykiais su aplink esanèiais
þmonëmis.
Tam, kad þmogui bûtø gera ðalia bûti, svarbu já priimti nuoðirdþiai, neformaliai, norëti ið tikrøjø iðgirsti, kaip
jam sekasi, kuo jis gyvena, ko norëtø. Svarbu sudaryti sàlygas jam jaustis svarbiu, tinkamu, vertinamu. Kartais
þmonëms ástringa tokie, atrodytø, paprasti dalykai – kad tu kalbëdama þiûri á juos, kad paskambini jiems neatvykus,
pasiteirauji, ar nieko nenutiko, kad lauki ateinanèio, kad prisimeni jo vardà ar prieþastá, dël kurios atëjo. Susitikimai
gydo ir tuomet, kai juose yra daug tikëjimo – kai pasitiki þmogumi, kai þinai, kad jis kaþkà gali padaryti, augti.
Þmogui norisi ateiti, kai jis jauèiasi saugus, galintis iðlaikyti savo asmeninæ erdvæ, kai santykis yra abipusis, kai
kalbame apie dalykus, kurie ið tikrøjø þmogui rûpi (pvz., nekalbësime apie jachtas su þmogumi, neturinèiu, uþ kà
susimokëti elektros sàskaitø), kai niekieno neteisiame, kai negalvojame ir nerodome, jog mûsø gyvenimo modelis
yra vienintelis teisingas, o visø kitø – labai netobulas ir taisytinas. Moralizavimas ir sakymas, kà þmogus dabar turi
daryti ar keisti, yra labai daþna ir lengva santykiø uþdarymo galimybë. Kažkada kolega pasakojo apie dvi
pagrindines pankø gyvenimo ir bendravimo taisykles: 1) neaiškink; 2) neknisk proto. Ir ið tiesø norint tikro santykio
su þmonëmis labai rekomenduotina á jas atsiþvelgti.
Santykiams svarbûs ir begalë kitø dalykø: bûti jaukioje (tvarkingoje, turinèioje gyvumo, ðviesos) aplinkoje,
bûti pasiruoðusiam iðgirsti sunkias þmoniø asmenines patirtis, istorijas, ligas, jas priimti, kadangi þmonëms daþnai
yra sunku patiems jas priimti, nesigëdyti. Svarbu bûti kartu ávairiose veiklose, turëti pakankamai laiko, bûti
lanksèiam, eiti kartu su þmogumi jam tinkamu tempu ir per jam rûpimas temas, kartais apsikeisti turimais
vaidmenimis (tarkim, leisti kitam bûti duodanèiuoju, ne imanèiuoju), klausytis, iðgirsti, ne tik kalbëti.
Kad galëtum bûti santykyje su kitu, ypatingai svarbu rûpintis ir savimi: atpaþinti savo jausmus, turëti laiko
poilsiui, leisti prie kitø bûti visokiu, leisti sau klysti, reaguoti. Kaip teigia humanistinës psichologijos pradininkas
C. Rogers'as, kitas asmuo suvoks mus kaip vertus pasitikëjimo, tikrus, nuoseklius þmones tikràja tø þodþiø prasme
tada, kai atpaþinsim ir jiems parodysim savo tikruosius jausmus (nes, pvz., rodydama priëmimà tuo metu, kai
jauèiuosi apatiðka ar susierzinusi, galiu tikëtis bûti suvokta kaip nenuosekli ir nekelianti pasitikëjimo). Pasak jo,
svarbu suprasti, jog ir pagalbos santykyje yra saugu bûti atviram ir tikram, kad tuomet, kai kylantys jausmai nëra
paslepiami nuo savæs paties ir kitø, tampi darniu.
Þmonës kartais sugráþta greitai, o kartais ir po mënesio, metø, keleriø. Bet daþnai sugráþta. Kodël? Kurie?
Vëlgi santykis turbût yra vienas ið labiausiai tikëtinø atsakymø – kai þmogus jauèiasi vertinamas, gerbiamas (pvz.,
kai yra áspëjamas, jei susitikimas negali vykti, kai susitikimo metu konsultantas neþvilgèioja kas kelias minutes á
laikrodá ar nuolatos neþiovauja, kai siûlo þmogui tinkamas uþduotis), kai jauèia, kad kaþkam rûpi jis, jo gyvenimo
istorija, pastangos, esamas ar galimas atsistojimas, tada nori ateiti vël.
Santykiai visuomet yra abipusë rizika, kadangi jame abu þmonës laimi ir abu pralaimi. Atëjimas, kalbëjimas
apie skaudamus dalykus maþai paþástamam þmogui yra didþiulë rizika, kita vertus, konsultantui tai gali bûti áprastas
dalykas, labai saugi zona. Tikëtina, kad tikrasis santykis prasideda tuomet, kai abu santyká mezgantys þmonës
iðeina á tà rizikà, kai tampa nuogi, neþinantys, kur tai gali nuvesti. Kita vertus, santykiai – tai ne namas, kurá pastatai
ir pamatai rezultatà. Jei jø norime, nuolatos turime stengtis, jei sunku, bandyti labiau paanalizuoti ir suprasti.
Þinoma, gali ir nepasisekti, juolab kad tai priklauso ir nuo kito þmogaus – jis irgi turi norëti, bûti pasiruoðæs megzti
tà santyká, turëti edvës tam. Tad linkime tiek sau, tiek kitiems nebijoti, investuoti á santykius su tais þmonëmis, kurie
„Ðokis
yratada,
paslëpta
sielos kalba"
Martha
mums svarbûs. Sutikti taip, kad norëtøsi sugráþti, neuþdarinëti
durø
kai norisi,
kad jos
bûtøGraham
praviros. Juk, kaip
sako Bruno Ferrero, „kartais uþtenka vieno saulës spindulio. Malonaus þodþio. Pasisveikinimo. Glamonës.
Ðypsenos. Tiek maþai, kad tie, kurie yra ðalia mûsø, taptø laimingi“.

Ðokime gyvenimà…

Asta, psichologë, ir Reda, socialinë darbuotoja
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Dienos centras „Vaikai - Vaikams“: pagalba sunkumus iðgyvenantiems vaikams nuo 7 iki 12 metø ir jø tëvams.

Tos ðurmuliuojanèios vasaros
stovyklos...
Ðiø metø vasara buvo kaip niekad gausi ne tik
saulëtomis dienomis bei grybais, bet ir stovyklomis. Vaikai,
lankantys dienos centrà „Vaikai – vaikams“, gali
pasidþiaugti, kad turëjo galimybæ sudalyvauti keliose
vasaros poilsio stovyklose, o iðtvermingiausieji giriasi
„atlaikæ“ net 3 stovyklas.
Vos pasibaigus mokslo metams ir uþvërus mokyklø
duris, iðsiruoðëme á pirmàjà stovyklà. Birþelio 9-12 dienomis
Vindeikiø kaime, Ðirvintø rajone, kur visai paðonëje teka
Ðventosios upë,
dþiaugëmës
saulëtu oru kartu su devyniais vaikais. „Kaimiðkas“ duðas po atviru
dangumi, pabraidymai upëje bei vakaronës prie lauþo paliko
neiðdildomus áspûdþius tiek vaikams, tiek ir savanoriams. Praëjus kiek
daugiau nei mënesiui, kvietëme vaikus á „Didþiajà vasaros stovyklà“,
kurioje dalyvavo net 20 vaikø. Tai buvo smagios bei iððûkiø pilnos
dienos, nes teko mokytis dirbti didelëje komandoje, rûpintis vienas kitu ir
kartu gebëti pasidþiaugti buvimu drauge.
Liepos mënesio pabaigoje vyko dar viena stovykla, á kurià vaþiuoti
buvo pakviesti „Atviros bendruomenës“ lankytojai bei vaikai ið
kiekvienos vaikø ir jaunimo grupës.
Vos atvykæ, ásikûræ, uþkandæ ir susiradæ pavësá, visi kartu be
didesniø nesklandumø nusistatëme stovyklos taisykles bei tvarkymosi
komandas. Ateinanèios dienos atskleidë, kad visi stovyklos dalyviai
mielai laikësi susitarimø, vieni kitiems iðtiesdavo pagalbos rankà
ruoðiant maistà bei palaikant tvarkà.
Tai buvo viena ið karðèiausiø liepos mënesio savaièiø, todël
kasdien ëjome pirkti ledø, kuriuos valgëme pasislëpæ ðeðëliuose,
dþiaugëmës vandens teikiamais malonumais, kai kurie braidþiojo,
maudësi upëje, kiti pasirinkdavo paprastesná bûdà – palásti po ðaltu, lauke
árengtu duðu.
Stovykloje iðbandëme ávairias veiklas: þaidëme futbolà su
neáprastais ðiam sportui – labai dideliais – kamuoliais, þaidëm
„Paraðiuto“ þaidimà.
Eksperimentavome
su pienu ir daþymo priemonëmis, paiðëme ant stiklo su
specialiais daþais. Netgi naudodami paèius paprasèiausius
ðiaudelius, kûrëme tikrus meno ðedevrus ant popieriaus!
Vakarus smagiai leidome prie lauþo: kurie jautësi iðalkæ,
kepë deðreles, kiti grojo ávairiausiais muzikiniais instrumentais
ir keldavo nuotaikà aplinkiniams.
Visiems skaniai pietaujant paskutiná kartà netikëtai
buvome uþklupti lietaus, kuris vëliau peraugo á smarkià audrà.
Tai buvo þenklas ir kvietimas, kad jau metas krautis daiktus,
sëstis á autobusiukà ir keliauti atgal á namus su paèiais
smagiausiais prisiminimais ið praëjusios stovyklos, o kai
kuriems ir ið visø trijø stovyklø bei laukti kitø metø vasaros.
Simona ir Tomas, socialiniai darbuotojai
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„Tramplinas“ ir „Tranzitas“: pagalba sunkumus iðgyvenantiems 13-18 metø vaikinams ir merginoms bei jø ðeimoms.

Tramplino jaunimas mokësi Budapeðte
Ðiø metø liepos mënesá Europos jaunimo centre, Budapeðte, studijø sesijoje tema „Socialinës teisës yra
Þmogaus teisës II“ dalyvavo du Pal. J. Matulaièio socialinio centro lankytojai Romualdas ir Audrius kartu su
socialine darbuotoja Giedre. Projektas átraukë 35 jaunus þmonës ið skirtingø Europos ir kitø ðaliø. Ðio susitikimo
metu dalyviai dalinosi realybe, kurioje gyvena jaunimas savo ðalyje, kûrë filmà, dainà bei logotipà socialiniø teisiø
tema.
„Tramplinieèiø“ atsiliepimai:
Man labiausiai ásiminë keli dalykai. Pirmas dalykas yra simuliacinis
þaidimas. Ðiame þaidime imitavome trijø tipø þmoniø pragyvenimo lygius:
vargðus, pasiturinèius ir turtuolius. Að buvau tarp turtingiausiø. Vedëme
derybas su skirtingomis grupëmis, kad atsirastø balansas, jog vargðai
pakiltø aukðèiau, o turtuoliai nusileistø ir pasidarytø visi tiesiog
pasiturintys. Antras dalykas, kuris man labai patiko, tai naktinis vengriðkas
gyvenimas: daug þmoniø, labai graþûs vengriðki pastatai. Norëèiau
padëkoti þmonëms, kurie suteikë galimybæ pamatyti ir iðmokti daug apie kitø
ðaliø gyvenimus. Pavyzdþiui, vienas ið mûsø grupës dalyviø negalëjo valgyti
maisto iki tada, kai saulë nusileis, nes jis buvo musulmonas ir tuo metu
laikësi ramadano.
Audrius

Ðià vasarà buvau Budapeðte „study session'e“.
Ten buvo þiauriai gerai. Suþinojau naujø dalykø,
pasilavinau savo anglø kalbà ir susipaþinau su
þmonëmis ið kitø ðaliø, kurie buvo tiesiog nuostabûs…
Tikrai dar ilgà laikà jø neuþmirðiu. Jie buvo draugiðki ir
pasiruoðæ padëti man ir kitiems. Buvo daug ádomiø
þaidimukø ir uþduotëliø, kurios praturtino mano
gyvenimà naujais pojûèiais. Ið pradþiø buvo sunkoka,
nes galvojau, kad nepritapsiu arba nesusikalbësiu,
taèiau taip tikrai nebuvo!
Suþinojau, kokia yra socialinë padëtis kitose
ðalyse, kaip jie bando iðspræsti kilusius nesklandumus,
ko jiems reikia, kad galëtume padëti. Taip pat nemaþai
kalbëjome apie þmogaus ir socialines teises. Þinoma, ne
tik dirbome, bet ir mëgavomës Budapeðto ypatumais,
turëjome laisvo laiko sau. Gyvenome Budos dalyje, kone
paèiame miesto centre. Teko paþaisti krepðiná su
vengrais ir kitais þmonëmis ið ávairiø ðaliø. Buvo tikrai smagi ir neuþmirðtama savaitëlë – kone viena ið geresniø
mano gyvenime. Su mumis vaþiavo Giedrë – mûsø vadovë, tad nenuobodþiavome tiek kelionës metu, tiek visà
savaitæ. Vieðbutyje buvo viskas: valgis, sporto salë, sauna, disko kambarys, þodþiu, jie buvo viskam pasiruoðæ ir
prisitaikæ tiek prie pomëgiø, tiek prie religijø. Tà savaitæ nebuvo jokio smurto ir patyèiø. Maèiau graþiàjà ðio
pasaulio pusæ, kad sugebame bûti tolerantiðki kitiems ir tai, jog mums nerûpi, ið kur esi kilæs, kokia tavo religija, kà
tu mëgsti ir ko ne, kokie tavo pomëgiai.
Tikrai laukiu sekanèios tokios iðvykos á uþsiená, kad galëèiau dar save patobulinti ir vël susitikti tuos þmones,
kurie buvo Budapeðte ir smagu bûtø susipaþinti su naujais!
Romualdas
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„Atvira bendruomenë“: integracinë socialinë pagalba þmonëms su proto ir kompleksine negalia bei jø ðeimoms.

Þmogaus su negalia vieta mûsø parapijoje
Kone po deðimties metø vël sugráþau á mûsø parapijos socialinio centrà, á „Atvirà bendruomenæ“. Kaþkada ði
iniciatyva prasidëjo kaip stiprus Dievo pakvietimas savo gyvenimo veiklà pasukti socialinio darbo kryptim. Ir prieð
tai þmonës su negalia mano kelyje stovëjo kaip kelio þenklai ir vis kvietë sekti gilyn ir vis labiau artyn jø. Pradþioje
jie ir jø ðeimos man buvo draugai, paskui bendradarbiai ir pagaliau bendruomenë arba ðeima, kurioje iðgyvenau
saugumà, artimà ir iðtikimà santyká.
Dabar vël pravërusi „Atviros bendruomenës“ duris
matau, kaip deðimtá metø þmonës su negalia renkasi ne itin
patogiose, ne itin erdviose, ne itin higienà atliepianèiose
sàlygose, pusrûsyje, dalindamiesi patalpas su popiet
atbëganèiais pamokø ruoðti vaikais – ir jie vis renkasi. Ir nuo
pradþioje atëjusiø vos dviejø-trijø asmenø, dabar kasdien á
dienos dirbtuvëles susirenka net 16 ir didþioji dalis yra mûsø
parapijoje gyvenantys. Klausiu, kas juos èia traukia, kà èia
jie atranda, kad jau tiek metø, atmetæ visas paprastas sàlygas,
ateina? Ir svarstydama ðá klausimà nematau vieno atsakymo:
turbût todël, kad ðios dirbtuvëlës yra prie baþnyèios,
vadinasi, arti Dievo namø, vadinasi, Dievo artumo patirtis
èia neiðvengiama ir jiems svarbi, patikima, todël, kad èia yra
svarbûs tokie dienos momentai, kai skiriama laiko maldai,
iðgyvenamas susitikimas su Dievu, todël, kad èia jie yra
priimami ir mylimi su tuo paèiu arba bent jau panaðiu
þvilgsniu, kaip Dievas juos besàlygiðkai priima, todël, kad èia jie kuria tarpusavio ðeimyniðkus, bendruomeniðkus
santykius ir tokiu bûdu tampa maþàja baþnyèia, jie èia tampa draugais ir kartais daugiau nei draugais – broliais ir
seserimis, todël, kad èia jie atranda savo paðaukimà, savo mažus ir kartais labai trapius gebëjimus: galbût nulupti
obuolá ir já supjaustyti, galbût nupieðti pieðiná arba surinkti parapijos namø sode ðiukðles ir pasijusti reikalingu,
galinèiu, ne tik neágaliu...
Ir turbût atrasèiau dar daugiau atsakymø, bet jø
nepabaigus gliaudyti galvoje sukirbëjo dar vienas klausimas:
o kà ðie þmonës, susirinkdami mûsø baþnyèios paðonëje davë
ir duoda mums, parapijieèiams, mûsø baþnyèiai, man
asmeniðkai? Jûs galite atsakyti?
Kone kas sekmadiená lankydamasi baþnyèioje, per
dešimtá metø pastebëjau, kad á Ðv. Miðias vis daugiau ateina
þmoniø su negalia, jø ðeimos. Ar tai reiðkia, kad þmogaus su
negalia priëmimo dvasia mûsø parapijoje yra gyvybinga? Ar
tai reiðkia, kad neágaliøjø þmoniø grupës, dalyvaudamos su
ávairiom socialinëm iniciatyvom mûsø baþnyèioje, mums
atneða þinià, kad Dievas vis giliau áeina á mûsø parapijos
bendruomenës tarpà, juk Jëzus visada pirmiausia stovi prie
atmestøjø, silpnøjø, ligoniø. Ar tai reiðkia, kad Gailestingoji
meilë yra gyva ir iðgyvenama mûsø baþnyèios
bendruomenëje?
Ðá rudená ruoðiant þmoniø su negalia dirbtuvëliø atidarymo ðventæ, su vyresnio amþiaus parapijieèiu
kalbëjausi, kaip ðie asmenys galëtø legviau ásitraukti á baþnyèios gyvenimà, patarnauti Ðv. Mišiose ar kitaip
prisidëti. „Geri tie daunai, – sakë man parapijietis, – mieli þmonës, bet patarnauti prie Miðiø nelabai kà gali“. Aišku,
kad mes savo veikloje þmoniø su negalia nevadiname daunais ar pan., nes tai nebûtø draugiðkas, gerbiantis,
nežeminantis, lygiavertis santykis, bet apskritai man patiko ðio parapijieèio tiesus, teigiamai vertinantis poþiûris á
þmones su negalia – kad jie yra geri ir jø darbai nëra dideli þygdarbiai. Taip, kartais darbai jø nedideli, bet jø neðamas
neatitikimo prieðtaravimo þenklas yra nenuginèijamas. Kas ten Evangelijoje Marijai taip sakë apie Jëzø?
Inesa, socialinë darbuotoja
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Reikia naujø gerø dalykø
Vienà pirmadienio popietæ pakvieèiu „Atviros bendruomenës“
þmones pakalbëti apie kasdienybæ. Atrodo – tokia tinkama tam diena.
Pirmadiená paprastai jauèiamës uþsukæ kasdienybës ratà, kuris kartais
rieda net neatsiklausæs mûsø, ar mes vis dar norime judëti ta kryptimi.
Klausiu, o kas ta kasdienybë. Inga prasitaria: „Kai viskas tas pats per tà
patá, nuobodu“. Taip liûdnai man nuskamba, tad iš karto teiraujuosi, o
kas tada padeda paþvegti á kasdienybæ kitaip. „Jëzus“, – atsako þmonës
ir priduria: „Kai Dievas šypsosi. O Dievas ðypsosi, kai mes darome
gerus darbus“. Remis pritaria: „Kai ðirdis yra su Jëzumi, tada galime ir
mes ðypsotis“.
Remigijui kasdienybëje patinka, kai atsibunda ir ðvieèia saulë. Ðá
mûsø pirmadiená lyja, todël Rolandas nutaria, kad ðiandien liûdna
diena. Kalbame pie pokyèius, kurie ávyko po vasaros: naujos grupës,
naujos veiklos, nauji darbuotojai, ið kuriø net trys yra sugráþæ. „Keista,
kad sugráþo, – prisipaþásta þmonës. – Neáprasta, bet dþiugu“. Tada
netikëtai iðgirstu pageidavimà, kad norëtø, jog tie patys darbuotojai,
kurie dabar yra, liktø, daugiau niekada nepasikeistø ir taip iki senatvës.
Susimàstau, o tada tæsiame toliau.
Kai viskas atsibosta gyvenime, tada svajojame apie pokyèius.
Kartu pasvajojame apie naujas patalpas, ásidràsinæ – apie daugiau
aukðtø, daugiau naujø þmoniø, apie didesnæ mûsø bendruomenæ, nes
negàsdina nauji þmonës, kurie ateitø. Kita vertus, iðgirstu: „Nesvarbu,
kur bûtumëme, bet kad visi kartu“. Rolandas su Remigijumi ðypsosi,
kad jie èia bus ir po deðimties metø.
Pabaigiame pokalbá mano pasiteiravimu, o kas yra nekasdienybë.
Þmonës dþiugiai vardina, kad tai iðvykos, picerija, ðokiai, rekolekcijos.
Eiti á Matulaièio baþnyèià – kartu ir ðventë, ir kasdienybë. Rolandas
iðtaria: „Tiesiog reikia naujø gerø dalykø“. „Pavyzdþiui, kiekvienà
darbo savaitæ uþbaigti miðiomis“, – pasiûlo Remigijus. Tada ir pajuntu,
kad dþiaugiuosi, jog esu viena ið tø darbuotojø, kurios sugráþo, nes
„Atviroje bendruomenëje“ mano kasdienybë bus labiau panaði ne á
atsitiktinai paleistà, neþinia kur riedantá ratà, o kartu su svajojanèiais ir
dràsiais þmonëmis sukurtà nepakartojamø dienø virtinæ, kuri „veþa“.
Laura, socialinë darbuotoja

Atviros bendruomenës kvietimas
Sveiki, kaip gyvenate?
Mes gyvenam gerai ir norëtume truputá papasakoti apie save.
Mes dirbame èia: gaminame valgá, darome ikonas, keramikà, žvakes, popieriø.
Mums dar patinka eiti á iðvykas, pasivaikðèioti, eiti pas draugus á sveèius, vaþiuoti á rekolekcijas.
Kvieèiame ateiti pas mus ir patirti stebuklus! Tapkite mûsø savanoriais!
Susidomëjusius prašome skambinti tel. 865293968 (Laura)
Remigijus M., Andrius P. , Rolandas, Larisa, Kazimiras,
Andrius M., Akvilë, Romas, Andrëjus, Julija, Inga,
Vytas, Remis, Aurimas, Aneta, Gintaras ir
mûsø darbuotojai bei savanoriai
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Ši¹ vasar¹ dvi merginos iš laisvalaikio klubo „Kelias“, vienijanèio vaikus ir jaunuolius, turinèius protinæ
negalià, ir viena savanorë turëjo galimybæ sudalyvauti tarptautiniame projekte Ispanijoje. Jos sutiko pasidalinti
savo kelionës áspûdþiais ir iðgyvenimais su mumis visais.

Dþiaugsmu dalinamës. Diena kaip uola
„Negaliu patikëti. Ar tikrai?“ Tokia buvo pirmoji bièiulës
Povilës reakcija suþinojus, kad skris á Barselonà, dvi savaites
gyvens Katalonijos mieste Teriga. Povilës draugë ir „Kelio“
bendruomenës bièiulë Teresë kelionæ priëmë kaip gimtadienio
dovanà. Aš, kaip savanorë, jauèiausi nelauktai apdovanota. Iki
šiol stebiuosi, kaip bet kuris ið mûsø, bet kur galime bûti staiga
nepaprastai sujaudinti, patekæ á kito þmogaus akivaizdà. Tai man
savaime jau yra stebuklas.
Mus visas tris vienijo tai, kad pirmà kartà dalyvaujam
projekte. Neáprasta patirtis, kurià labai branginu.
Apimtos vidinio dþiaugsmo ruoðiamës kelionei: merginos
mokosi ispaniðkø pasikalbëjimø, pievoje kuriame lietuviø
prisistatymà, kepame ið pirmøjø obuoliø pyragà – viskas dël ðios
akimirkos.
Nuo dabar, kai su Terese ir Povile stovime Vilniaus oro uoste, ties ta riba,
kai dvi mamos ir tëtis dar yra èia, o mes jau turime perþengti á prieðingà pusæ, èia
iškart patiriu, kad mes keliausime toliau á prieká vienos. Povilë, Teresë, að.
Liekam viena kitos akivaizdoje. Prasideda savo Artimo paþinimo kelionë.
Jauèiu, kokios esame lygios Dievo ir mûsø tëvø meilëje. Pirmàkart atsiduriu
tokiame ðirdies nerime, kai noriu pasakyti Teresës ir Povilës tëvams tyrà aèiû uþ
pasitikëjimà. Tampu atsakinga uþ du brangiausius Dievo kûrinius, kuriuos Jis
padovanojo bûtent ðiems tëvams. Be pasitikëjimo neiðkeliauèiau.
Projekto veikloje Bièiulës jautësi naudingos kitø akivaizdoje. Ispanijoje
savanorëmis buvo jos. Surinkinëjo baldus, kuriais apstatomi nauji butai (juose
savarankiškai pradës gyventi þmonës su negalia). Teresës ir Povilës praðydavau
pagalbos, kad paaiðkintø baldø surinkimo schemà, eigà, kai pasimesdavau tarp
smulkiø detaliø ar kaþko nesuspëdavau (dëmesá susikoncentruodavau á þmoniø
bendravimà anglø, ispanø kalbomis, kad Bièiulëms galëèiau tà paèià informacijà
pasakyti lietuviø kalba).
Leisti kitiems bûti svarbesniems, pastebimesniems ir tikresniems nei mes
patys man ir reiðkia bûti þmoniø akivaizdoje. Pabusdavau ir atpažindavau dienos
skoná – jauèiuosi silpnesnë. Kaip reiks nugyventi ðià dienà visoms trims drauge? Ir iðkart po ðios ávykusios dienos
atradau atsakymà, kai jau ir darbus buvom atlikæ, ir á Pirënø kalnus uþlipæ. Biblijoje perskaièiau: diena apibûdinama
kaip uola, kaip prieglobstis. Að tà stiprybæ, uþuovëjà savo silpnumui atradau pas Povilæ ir Teresæ, visiðkai
priartëjusi prie jø. Ðioje vietoje pamaèiau, kad visos stovime Džiaugsmo kalno virðûnëje ir be jokios gëdos toliau
einu paskui rankoj þemëlapá laikanèià Povilæ ir kantriai þingsniuojanèià Teresæ. Kai kurios dienos buvo pripildytos
sudëtingiausiø detaliø. Pavyzdþiui, keliaudamos traukiniu Povilë ir Teresë atsiverdavo tokiems pokalbiams, po
kuriø lieki pasikeitæs. Nors pokalbio tema turi skaudþià problemà, prieð
kurià jautiesi bejëgis, taèiau prikelia daryti gera.
Susimàstau, ar pakanka papasakoti þmonëms, kad jie vaikðto
ðviesdami lyg saulë. Teresë ir Povilë sako, kad joms trûksta tokiø draugø
arti, kurie suprastø, kad nieks mums netrukdo bûti gabiems, graþiems,
talentingiems. Juk esame Dievo vaikai. Ir mes esame sukurti, kad
apreikðtume ne savo, o Dievo ðlovæ, gyvenanèià kiekviename ið mûsø.
Visas dovanas, ágytas Ispanijoje, galime vystyti ir auginti,
dalindamiesi jomis èia, Lietuvoje.
Neringa, „Kelio“ savanorë
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Kai nuo skausmo norisi
pabëgti
Parapijos socialinis centras taip pat yra ir
metodinis centras, todël ðá rudená su kolegëmis vël
keliaujame po visà Lietuvà ir vedame kvalifikacijos
këlimo seminarus socialiniams darbuotojams. Vasaros
pabaigoje pradëjus rengtis seminarams Vaida (vedanti
parapijos ðeimø klubà „Darna“) rekomendavo
pasiþiûrëti internete vieno kanadieèio gydytojo dr.
Gabor Mate paskaitas. Ir man jo poþiûris á þmoniø
negalavimus (priklausomybes, vaikø hiperaktyvumà,
astmà ir kt. ligas) labai patiko. Tad pagalvojau, kad galiu
pasidalinti keliomis jo mintimis apie priklausomybëmis
serganèius þmones. Kodël bûtent priklausomybës? Gal
todël, kad savo asmeninëje ir darbinëje aplinkoje vis
susiduriu su þmonëmis, áklimpusiais á alkoholá,
narkotikus, besaikius apsipirkinëjimus ir tyliai ar garsiai
klausiu, kas su jais negerai? Kodël jie turi tas
priklausomybes – geria, vartoja narkotikus, be saiko
lošia?
Gabor Mate sako, kad tokia klausimo formuluotë
nëra teisinga. Priklausomybës þmogus griebiasi
bandydamas išvengti skausmo. Skausmas,
nepriklausomai nuo to, ar jis fizinis, ar emocinis, yra
sunkiai pakeliamas (beje, jauèiamas tose paèiose
smegenø vietose), o priklausomybës padeda to skausmo
iðvengti ar bent jau sumažinti. Tad klausimas turëtø bûti
keliamas ne kodël þmogus yra priklausomas, o kodël
þmogui skauda?
Nelabai svarbu, kokia priklausomybë: nuo darbo,
interneto, apsipirkinëjimo, santykiø, – tai bûdas,
leidþiantis pabëgti nuo uþplûstanèio nerimo ir
graužaties. Priklausomybë leidþia pabëgti nuo buvimo
savimi, nuo supratimo apie savo gyvenimà, santykius,
nes dažnai savæs, savo situacijos pamatymas yra per
sunkus, bet bandymas pabëgti nuo skausmo já dar labiau
sustiprina.
Neretai galim išgirsti aiškinimus, kad
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Ðeimos pagalbos centras - ávairiapusë pagalba ðeimoms.

priklausomybë – tai blogi genai, lengvabûdiðkumas,
neteisingas pasirinkimas, valios stoka, taèiau visada uþ
priklausomybës slypi skausmas. Skausmas gali bûti apie
daug kà – patirtà smurtà, pažeminimus, netektis,
neišsipildžiusias svajones, nusivylimus, iðgyvenamà
kaltæ, gëdà.
O kaip þmogui padëti iðbûti su jo skausmu? Gabor
Mate atsako, kad tai galima tik tada, kai jauèiamas
supratimas ir atjauta. Ir tik tada, kai tai jauèiama, þmogus
leidþia sau pamatyti tiesà. Reikalingas supratimas ir
palaikymas, kuris padëtø iðgyventi skausmà. Svarbu
išbûti tame skausme, bet bûtina, kad kaþkas tame
skausme palaikytø.
Mes gyvename pasaulyje, pilname greito
pasitenkinimo, momentinio atsipalaidavimo, pramogø.
Kitaip sakant, mes gyvename kultûroje, kuri visokiais
bûdais mus skatina nebûti su paèiais savimi. Kadangi
visada ðalia egzistuoja greitas bûdas pasitraukti, labai
sunku kovoti ir su priklausomybe.
Mûsuose daþniau yra smerkiami tie, kurie
priklausomi nuo alkoholio, heroino, kokaino ir kitø
narkotiniø medþiagø, bet smegenyse vyksta tie patys
procesai: ar esi priklausomas nuo heroino, ar nuo
apsipirkinëjimo, darboholizmo. Nes, tarkim,
darboholikai irgi jauèia abstinencijà – jie nelaimingi, kai
nedirba, jie ignoruoja savo ðeimas, tam, kad gautø
adrenalino ar dopamino dozæ darbe.
Tad atpaþinus priklausomybæ norëtøsi nustoti
kaltinti, smerkti, skatinti ugdyti valià, bet skirti laiko
susitikimui, pokalbiui, supratimui ir girdëjimui, apie kà
tas skausmas, nuo kurio þmogui norisi pabëgti.
Rimantë, ðeimos pagalbos centro vadovë

Daugiau informacijos internetu
Dþiaugiamës galimybe pakviesti visus apsilankyti neseniai sukurtame parapijos Socialinio centro ir
atnaujintame Ðeimos pagalbos centro internetiniame tinklalapyje.
Svetainëse galite susipaþinti su mûsø pagrindinëmis veiklomis, darbuotojais, rasti nuotraukø
galerijas, atsisiøsti laikraðèio Matulaièio Respublika elektronines versijas.
Pal. J. Matulaièio socialinis centras – www.matulaiciosc.lt
Pal. J. Matulaièio ðeimos pagalbos centras – www.matulaiciospc.org
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Vasarà prisiminus
Ðiltas rugsëjis mums vis neleidþia pamirðti karðtos ir jaukios vasaros... Ðalia kitø ðauniø mus iðtikusiø dalykø
ásimintina buvo ir vasaros ðeimø stovykla Molëtø raj., prie Bebrusø eþero. Jau treèioji, ðákart dar gausesnë,
sukvietusi 297 dalyvius. Daþnai màstau, kas mus taip traukia kasmet, ðtai jau daugiau nei 15 metø, stovyklauti
ðeimomis. Iðeiti ið savo saugumo zonos, kartais (ir net labai daþnai)
patirti ir neskaniø dalykø, sunkiø iðgyvenimø (jeigu rimtai þiûri á
Dievo þodá)? Tiesos ieðkojimas? Troðkimas susitikti su savimi/
Kitu? Ðeimø bendrystës patirtis? Charizmatinës lektoriø
asmenybës? Manau, kad daugelis á ðá klausimà atsakytø skirtingai.
Ir tai ne tik nuo amžiaus, žmogaus socialinio statuso ar jo
gyvenimo tarpsnio priklauso... Manau, kad vienà bendrà vardiklá
mes turime. Tai – Dievo meilës patirtis. Jeigu jos neturëtume,
turbût vaþiuotume á kitas stovyklas.
Ðiemet minëdami Ðeimos metus, stovykloje mëginome
prisiliesti prie tokios sudëtingos tikrovës, kaip šeimos gyvenimas.
Ir lietëmës prie jo ávairiais aspektais: filosofiniu, psichologiniu ir
dvasiniu. Filosofijos mokslø daktaras Nerijus Èepulis savo
konferencijose prakeliavo su mumis per visà þmogaus istorijà, parodydamas nuogà plikà nepagràþintà, giliai
suþeistà þmogaus prigimtá, parodydamas, kas gi þmogus bûtø, jeigu ne Dievo malonë. Psichologës Silva
Markuckienë ir Gintarë Jonutienë kalbëjo apie emocinius tëvø ir vaikø ryðius, apie vaikø dràsinimà, apie gyrimo
þalà, apie bausmes bei broliø bei seserø karus ir taikà. Ðiø metø
stovyklos naujovë – Ðeimø universiteto moderatoriø dalyvavimas,
nagrinëjant atskirus tëvø ir vaikø santykiø aspektus. Nerijus ir
Skirmantë Kukuraièiai skaitë praneðimà apie ðeimos misijà pasaulyje.
Keletà uþsiëmimø apie savæs paþinimà per kûnà, judesá, pojûèius vedë
mûsø parapijietës Vëjûnë Gota ir Vaida Platkevièiûtë Mikulionienë.
Iðties sodri programa, gal net ir per sodri stovyklos formatui. Bet ir
poilsio mes turëjome, ir maudyniø, ir plaukimo per eþerà, ir jaunimo
ávairiø þaidimø. Vakarais stovykla skambëjo nuo muzikos garsø ir
ðokiø, Kristijono Donelaièio poezijos, sportiniø estafeèiø, talentø
vakaro ðou ar ðiaip garsaus besibièiuliaujanèiø draugø juoko. Mûsø
parapijieèiai Dainius ir Laima padovanojo mums dþiugià ðventæ –
savo dukrytës krikðtynas, o Vilius ir Daiva buvo palaiminti 24 –øjø gyvenimo Santuokoje metiniø proga.
Šios stovyklos metu buvome labai apdovanoti nes visà laikà
su mumis buvo 2 kunigai, seni mûsø bièiuliai – kunigas Þydrûnas
ir kunigas Maiklas ið JAV. Jie aukojo Ðv. Miðias, vedë
konferencijas, galëjome su jais kalbëtis individualiai, galëjome eiti
iðpaþinties per visà stovyklos laikà. Galëjome adoruoti Vieðpatá
net naktá. Atrodo, kad Ðv. Dvasià galima buvo ranka paliesti... Nes
gilus ir nepastebimas vidinis darbas, širdies plëtra vyko
kiekviename þmoguje. Vaikø ðirdelëse – per draugystæ, þaidimus,
savanoriø tarpe – per santykio vienas su kitu kûrimà, kriziniø
situacijø sprendimà, suaugusiøjø tarpe – per vidiná darbà, poros
pokalbá ir pasidalijimus grupelëse. Mokëmës vieni ið kitø –
paslaugumo, patarnavimo, dëmesingumo, ðvelnumo bei
atsakingumo visur: tarnaudami virtuvëje, stovëdami eilëse prie
maisto, laiku ir nelaiku pasiimdami vaikus ið grupeliø, pastebëdami pasiklydusá vaikà ar gesindami kaimynystëje
beuþsiplieskiantá gaisrà. Buvo gera jausti ðalia Kità.
„Neiðeisim tuðti ið Tavo gelmiø, neiðeisim tokie patys...“, – tebeskambëjo giesmës þodþiai iðvaþiuojant.
„Stovykla – kaip gabalëlis dangaus”, – pastebëjo Nerijus. O að sakau: „ Ateikite, ir pamatysite...“
Nijolë, ðeimø konsultantë
Daugiau apie stovyklà tinklalapyje: www.matulaiciospc.org.
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Iðmokti atleisti
Ruanda nëra vieta, kurià pasirinktume
atostogoms... Maèiau mane supanèiø þmoniø reakcijas
prieð man iðvykstant ir galiu pasakyti, kad ðioji iðvykimo
kryptis greièiau këlë baimæ! Ir ið tiesø bûtent Ruandoje
ávyko paskutinë didþiausia XX a. tragedija: 1994 metais
hutø genties ávykdytas tutsiø genties genocidas, kuris
buvo 1950 – øjø metø pabaigoje prasidëjusio civilinio
karo atomazga. Kà dar èia bepridursi? Sunku atrasti
tinkamus þodþius, norint apraðyti ðio genocido
nesuvokiamus þiaurumus ir siaubà. Skaièiai yra
iðkalbingai kraupûs: tik per 3 mënesius buvo nuþudyta 1
milijonas vyrø, moterø, vaikø, seneliø; didþioji
dauguma nudurti maèete. Ir visa tai ðalyje, kuri beveik
tris kartus maþesnë uþ Lietuvà. Tad maþai kas renkasi
turistinæ kelionæ á Ruandà! Taèiau bûtent ðios prieþastys
pastûmëjo mane atrasti ðià ðalá ir pamatyti jà savo
akimis. Taigi liepos mënesio pradþioje iðvykau á Kigalá
(Ruandos sostinæ) vieno mënesio misijai savanoriauti
Carito centre, kur dirbau su gatvës vaikais.
Nuo pat pirmøjø dienø Kigali mieste buvau
maloniai nustebintas – ðvarios gatvës, visur tvarka ir
saugumas, nuostabûs peizaþai, þmoniø ðypsenos ir ðiltas
priëmimas. Pagaliau galima jaustis gerai „tûkstanèio
kalvø ðalyje“ (taip verèiamas Ruandos pavadinimas).
Jau po keliø dienø gavau pakvietimà kartu pavalgyti.
Ruandieèiai plaèiai atvërë savo maþøjø namukø duris.
Lankantis pas ðiuos neátikëtinai malonius þmones buvo
sunku net patikëti, kad èia vyko protu nesuvokiamas
barbariðkumo karas...
Bet policija ir kariuomenë ant kiekvieno gatvës
kampo primena visà istorijos slëgá: ir dabar tebetvyro
neapèiuopiama grësmë, kuri nëra matoma ið pirmo
þvilgsnio...
Susitikinëjant su ruandieèiais po tam tikro laiko
diskusijos tapo gilesnës ir galø gale pradëjome kalbëtis
apie „tuos ávykius“, ðis þodis naudojamas, siekiant
iðvengti þodþio „genocidas“. Ið pradþiø nedràsiai ir su
dideliu atsargumu, bet po kurio laiko pavyko atviriau
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pasikalbëti su þmonëmis apie jø patirtas traumas. Visi
ruandieèiai iðgyveno ðá ðokà, jø þaizdos vis dar atviros.
Vienas ið pavyzdþiø – Carito centras, kuriame
savanoriavau. Prieð genocidà ðis centras turëjo 8
darbuotojus, ið kuriø iðgyveno tik vienas. Ðiandien
didþioji dalis genocide dalyvavusiø þmoniø jau iðëjo ið
kalëjimo – juk reikia darbo rankø, mirusieji daugiau
nebepadës ádirbti laukø. Ruandienèiai neturi
pasirinkimo – aukos ir kaltininkai ðiandienà turi gyventi
kartu. Oficialiai yra uþdrausta kalbëti apie tutsi ir hutu, o
tiems, kurie nori iðgirsti, valdþia paaiðkina – tutsi ir hutu
– visi yra ruandieèiai!
Kalbëdamas su savo ruandieèiu draugu maèiau,
kaip nelengva jam tai daryti. Ðis ruandietis, kaip ir kiti, á
dalykus þvelgia pozityviai, jis nori tikëti ateitimi ir
gyventi taikoje. Bet atsakydamas á mano klausimà: „Ar
nëra sunku visiems gyventi kartu?“, jis ranka parodo á
savo ðirdá ir virpanèiu balsu atsako: „ Ðtai èia, ðirdyje, yra
sunku, nuolat skauda...“ Kà galëtume á tai atsakyti, kai
tokio lygio masinëse þudynëse buvo prarasti brangûs
þmonës; þmogaus beprotybë kartais, atrodo, neturi ribø.
Taèiau, nepaisant visko, ruandieèiai mokosi atleisti.
Bûtent tai ir buvo mano didþiausia Ruandoje
iðmokta pamoka: iðmokti atleisti...
Cédric, jaunimo darbuotojas
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Iniciatyva versus laukimas arba
Statybos beveik pasibaigë!
Parapijos namai iðgraþëjo. Statinio architektûra tapo iðbaigtesnë ir labiau atliepianti baþnyèios formas, vidaus
patalpos sulaukë pirmo rimtesnio remonto nuo jø árengimo Lietuvos nepriklausomybës auðroje 1990-aisiais,
padidëjo patalpø prieinamumas neágaliesiems ar vyresnio
amþiaus þmonëms, pakito prieðgaisrinës saugos klasë bei pastato
draugiðkumas aplinkai (dël jo apðiltinimo). Ðiandien turbût
reikëtø dëkoti visiems veikëjams prisidëjusiems prie ðio kismo
veikëjams: statybininkams, parapijos karitatyviniø veiklø
vadovëms Daliai ir Rimantei, kunigams ir visiems savanoriams
bei veiklose dalyvaujantiems parapijieèiams, kad iðtvërë tuos
sunkius ir pilnus dulkiø metus. Aišku, norisi nepamiršti ir LR bei
Europos Sàjungos, kuriø mokesèiø mokëtojai parapijos socialines
veiklas „iðkëlë“ ið poþemiø.
Màstau, kas ástrigo per šiuos 4 pastato rekonstukcijos
projekto ágyvendinimo metus (tiek laiko praëjo nuo aplikavimo
pinigëliams auti iki pabaigtuviø). Pirma, jauèiu, kad tikrai per ðá
procesà ávyko santykiø ir pasitikëjimo lûþis tarp dvasininkø,
tarnavusiø parapijieèiams statybø metu, ir pasaulieèiø, kurie
praktiðkai nuo „A iki Z” vadovavo ir vykdë statybos darbus. Tikrai per pastaruosius 10 buvimo parapijoje metø
nemaèiau tiek daug kartø sëdinèiø prie bendro stalo ir besiðnekuèiuojanèiø, diskutuojanèiø, gerianèiø kavà ar kartu
valganèiø kunigø bei parapijieèiø. Mano prielaida, kodël ðis
stebuklas ávyko,- susikûrë erdvës, kuriuose ávyko þmogiðkas
(ne statusø „kunigas” - „pasaulietis”) susitikimas ir vieni kitø
pažinimas.
Antra mintis kirba apie vis lydintá mane jausmà, kad KGB
palikimas – „nerodyk iniciatyvos, nes tave nubaus, o jei pavyks
tai apdovanojimas bus neproporcingas ádëtai rizikai”, – vis dar
veði mûsø veikimo bûduose. Tiesa, kaþin ar já pastebime, bet
tikrai daug patyriau „baudimo” už tai, kad kaþkà inicijuojame
naujo. Tai pasireiðkë replikomis, klaidø akcentavimais,
paniurnëjimais… Jauèiu, kad tikrai iškomunikuoto
padràsinimo keliauti á kaþkà naujo, nepatirto, buvo kur kas
mažiau. Po ðios nelengvos patirties norisi tiesiog praðyti
reflektuoti, kokià þinià komunikuojam pasauliui ir ar ne per retai
priimame teigiamus poslinkius kaip savaime suprantamus.
Turiu jausmà, kad „teisiamoji” atmosfera tikrai stabdo ne vienà artimøjø þingsná imtis palikti po savæs kaþkà naujo,
nei rado, ar paveldëjo ið praeities.
Ir treèia – norisi liudyti apie iðgyventà parapijos socialiniø veiklø vadoviø vadovavimo stiliø. Jauèiu, kad
buvo labai gera jausti ne galià, bet tarnavimu pagrástà rûpestá statybø eiga. Matau, kaip asmeninis nusižeminimo
pavyzdys, paèioms po darbo likti ir daþyti grindis ar iðplauti patalpas (p.s. Lietuvoje turbût bûtø áprastesnis veikimo
principas – kà nors ápareigoti tuos darbus atlikti), iððaukë ir mano norà ádëti didesnæ aukà á bendrà rezultatà.
Tomas, statybø koordinatorius

Projektà „Socialiniø paslaugø centro vietinëje bendruomenëje sukûrimas“
bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sàjungos struktûriniai fondai. Projektas
ágyvendinamas pagal 2007 – 2013 metø Europos Sàjungos struktûrinës paramos
panaudojimo strategijà ir Sanglaudos skatinimo veiksmø programos „Viešøjø
paslaugø kokybë ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinë infrastruktûra“
prioriteto ágyvendinimo VP3-2.4-SADM-01-R priemonæ „Nestacionariø

socialiniø paslaugø infrastruktûros plëtra“.
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Dievo mylima
Tokia man yra Rimantë (Mantë), todël nekantraudama kvieèiu, kad tuo
ásitikintumëte ir Jûs „besiklausydami“ mûsø pokalbio.
Kiek metø jau kasdien ateini á Matulaitá?
Atrodo, kad keturiolika. Nemaþai, kai suskaièiuoju. Tai pirma mano
darbovietë. Nebuvau në viename darbo pokalbyje. Svarbu, kad visàlaik èia
keitësi veiklos.
Kaip jos keitësi? Nuo ko viskas prasidëjo?
Pirmàkart atëjau besimokydama 12 klasëje á Matulaièio jaunimo
grupelæ, kuri buvo socialinës pakraipos. Jau tada ateidavo vaikai, tik dar
nereguliariai. Tomas buvo grupelës vadovas. Pirmame kurse (studijavau
psichologijà Vilniaus universitete) Tomas pakvietë savanoriauti, o nuo treèio
kurso pradëjau dirbti dienos centre „Vaikai – vaikams“. 2003 metais tapau Pal.
J. Matulaièio ðeimos pagalbos centro vadove. Jau 11 metø vadovauju. Per tà
laikà organizacija augo, keitësi, atsirado naujos veiklos. Svarbu, kad tiesiogiai
bûnu su þmonëmis, konsultuoju, vedu grupes. Niekada nežinau, kuo baigsis
diena. Dalis laiko yra suplanuoto, aiškaus, bet dalá laiko neþinau, kas gali
atsitikti.
Kas dar keitësi?
Vedu seminarus, dabar rašau straipsná á ðá mûsø laikraðtukà. Nesu
raðytoja, labiau mëgstu skaièius. Dar patalpos keitësi: ið pradþiø buvome antro aukšto patalpose prie salës, tenais vaikai
bëgiodavo laiptais aukštyn þemyn, tada atëjome á rûsá, mûsø rûsio plotas vis didëjo, o dabar dar laukia naujas aukðtas – pats
rimèiausias pokytis kalbant apie patalpas. Keitësi mokslai: baigiau bakalaurà, magistrà, metus mokiausi šeimos sisteminës
terapijos, dabar baiginëju vaikø paaugliø psichodinaminës psichoterapijos studijas. Keitësi ir þmonës. Nemaþai praëjo
þmoniø, yra dalis, kurie liko, iðëjo ir vël sugráþo, nemaþai mamø, kurios šiuo metu augina vaikus.
O kaip su tuo, kad žmonës ateina, iðeina, o tu lieki èia?
Kai iðeidinëja, tai kyla toks klausimas, gal èia jau viskà atidaviau, o tada – ar èia mano vieta. Kai buvo rimtai iðkilæs
pastarasis klausimas, tada važiavau savanoriauti porai mënesiø á Filipinus. Ðià vasarà ëjau Santjago piligriminiu keliu.
Pastaroji kelionë gràþino ryðá su Dievu, tapo lengviau priimti, lengviau suprasti tai, kas vyksta aplinkui. Visai noriu èia bûti,
patinka, kad èia yra ávairovë, galiu daryti tai, kuo tikiu, galiu nebedaryti, kuo nebetikiu, yra ávairiø dalykø, kuriuos galiu
tobulinti.
Kas svarbu, kad galëtum kasdien ateiti?
Þmonës: þmonës, kurie yra ðalia, kolegos, þmonës, dël kuriø dirbame. Prasmës ðiame darbe daug. Iðgirstu, kad kažkas
pasikeitë, kažkas paaugo, kažkas atrado. Galiu bûti tarp tikinèiø þmoniø. Tai vieta, kur galime kalbëti ir augti tikëjime,
dalyvauti rekolekcijose, bendroje maldoje.
Kaip iðgyveni Dievo veikimà savo veiklose?
Taip, Jis yra ir kuo daugiau sunkumø, tuo labiau Jis matosi. Að nesu uþ sunkumus, tikrai jø neieškau ir jø nenoriu. Naujø
patalpø statybø metu buvo tiek daug vargo, tiek daug átampos, neþinojimo, bet tuo paèiu praëjusiais metais tiek daug pagalbos
sulaukëme, bendrumo jausmo su kunigais, tarp ávairiø veiklø. Niekam nelinkëèiau statybø, jose dirbti ir gyventi, bet jos atneðë
labai graþø bendrumo jausmà. Uþ tà bendrumà norisi dëkoti Dievui. Jo keliai neþinomi. Lengviau tampa pasitikëti. Jisai turi
kaþkoká planà.
Kà pasakytum þmogui, kuris savo kasdienybëje neranda sau vietos? Gal kartais darant savo darbus reikia
atsitraukti, kad ásitikintum, jog tai tavo vieta?
Atsitraukimas tikrai padeda. Atstumas, rekolekcijos, kažkokia išvyka ar net tie seminarai, kuriuos dabar vedu, ir kitø
organizacijø nelengvo vidaus pamatymas, leidþia ið naujo pasiþiûrëti, kad „faina“ èia pas mus. Poilsis padeda.
O kai neþinai nuo ko pradëti, kai dar nieko nedarai, kaip tada atrasti savo vietà?
Svarbu žinoti, kad esi vertas tos vietos, verta jà turëti ar verta pasiimti, daug kas nuo mûsø priklauso, nuo mûsø leidimo
tà vietà pasiimti. Leiskime sau svajoti apie paèius kvailiausius, paèius beprotiðkiausius dalykus.
Kokia tau gražiausia akimirka Matulaityje?
Bandau galvoti ir jauèiu, kad vienos nerasiu. Bet tokiø akimirkø, kurios sukelia ðypsenà, malonø jausmà, yra nemažai.
Jos apie susitikimus: su darbuotojais prie pietø ar vakarienës stalo, kai juokiamës iki nukritimo, tada kai iðgirstu kokià sëkmës
istorijà, pavyzdþiui, kažkas ásidarbino ar sulaukë tokios pagalbos, kuri pakeitë gyvenimà teigiama linkme. Aš irgi augu, kai jie
auga. Gražu, kai konsultuojami vaikai pasako kaþkà protingo.
Gal galëtum pasidalinti ðiltu prisiminimu iš Ðv. Jokûbo kelio (Camino de Santiago)?
Stipriausia buvo tai, kai ëjau vienà dienà ir užtekdavo tik pasvajoti apie koká nors dalykà, tai iš karto jis išsipildydavo.
Po jau kažkurio laiko, kai tø maþø stebuklø daugëjo, ëjau nepaprasto groþio laukais ir jauèiausi Dievo mylima, kuria
pasirûpinta. Norëjosi pasakyti: „Aèiû, aèiû, bet man tiek daug nereikia, užtenka ir mažiau“. Bûna tokiø patyrimø ir
kasdienybëje, bet neiðeina taip plaèiai atmerkti akiø.

Kalbino Laura, socialinë darbuotoja

