
„Jūs esate pašaukti laisvei“ 

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio minėjimo metais žodį laisvė girdėjome daugiau nei šimtą kartų. 

Dažniau jis skamba, kai kalbame apie Lietuvos laisvę. O kaip žodį laisvė suprantame bažnyčioje, 

bendruomenėje, šeimoje?  

Vilniaus Pal. Jurgio 

Matulaičio parapijos šeimos 

liepos 16-21 dienomis rinkosi 

Guostos poilsiavietėje, Prienų 

raj., kur vyko stovykla „Jūs 

esate pašaukti laisvei“ (Gal. 

5,13). Čia taip pat daugiau nei 

šimtą kartų girdėjome žodį 

laisvė. Teologinę laisvės temą 

nagrinėjo kun. Vladimir 

Solovej, ko šeima gali 

pasimokyti iš Švč. Mergelės 

Marijos, dalinosi Indrės ir 

Ramūno Aušrotų šeima, ką Biblija kalba apie laisvę, pasakojo kun. Mozė Mitkevičius, 15 metų maldos praktiką 

šeimoje pristatė Linas Kukuraitis, Popiežiaus žinia dalinosi Nijolė Kukuraitienė,  apie Tėvo Stanislovo 

gyvenimą liudijo kapucinas, kun. Vincentas Tamošauskas. Įvairūs lektoriai praplėtė žodžio laisvė suvokimą. 

Susirinkome ne tik išsiaiškinti, kas yra laisvė bažnyčioje, bendruomenėje ir šeimoje. Susirinkome 

„pasimatuoti“, kaip pasikeitėme per metus, pabūti su šeima, bendruomene, o svarbiausia - pajusti laisvę. Be 

Sigitos Bagdonaitės suburtos savanorių komandos, mes, tėvai, nebūtume pajutę visiškos laisvės. Laisvės 

dalyvauti paskaitose, pasikalbėti poroje ar sutuoktinių grupelėse. Savanoriai mus, tėvus, įkvėpė ir laisvę kurti 

kartu. Stovykloje vyko kūrybiniai būreliai ne tik vaikams. Galėjome pasirinkti įvairias veiklas. Tėvai kartu su 

vaikais pynė apyrankes, dalyvavo meno terapijoje, piešė ant vandens, bei rungėsi estafečių varžybose, 

kurioseskambėjo tik padrąsinimai ir džiaugsmo ovacijos įveikus kliūčių ruožą. 

Kasdienybėje šeimoms didžiausias kliūčių ruožas – buitis. Stovykloje tapome laisvi nuo kai kurių buities 

rūpesčių, todėl turėjome daug laisvo laiko santykiams ir maldai. Ši stovykla daugeliui tarsi „restart“ mygtukas. 

Kaip jis veikia? Veikia per maldą. Kiekvieną dieną su kun. Žydrūnu Vabuolu dalyvavome šv. Mišiose, 

adoracijoje, kalbėjome rožinį ir gailestingumo vainikėlį, giesmėmis šlovinome Viešpatį, o svarbiausia –

susitaikymo pamaldose išsilaisvinome iš nuodėmių. Tad tapome laisvi pasirinkti, kaip gyvensime kitus metus. 



Kiekviena šeima išsivežė pasiryžimą ar įkvėpimą. Vienos šeimos sekmadienius praleis be interneto ir 

televizijos, kitos šeimos metus praturtins naujais ritualais ar bendromis maldomis. Bet visų šeimų bendras 

noras, kad kitais metais vėl visi susitiktume ir savaitę praleistume kartu, nes didžiausias turtas – bendravimas, 

susitikimai ir buvimas su šeima. 

Į stovyklą atvykome, kad sužinotume, kaip, kodėl, ar esame pašaukti laisvei? Išvykdami vieni kitiems 

tarėme „iki!“, nes kiekvieną sekmadienį daugelis susitiksime Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje, nes esame 

pašaukti laisvei tikėti! 

Kristina Stučienė 


