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Eku me ni nė 
ir tau ti nė 
vie ny bė

Išlestakiųpažintinis
takasar ba„velnio
sėkla“(kadagynas,
bebrynas,...)

Ona Kiežaitė

Plungės„Fotoalėja2011“Plateliuose

Nukelta į 9 psl.

Šv.Marijos
Magdalenos
Kūdikių
bažnyčia

Vėjo šuorai gena lapus
ir paukščius, verčiamutu
riuotisšalikaisirstriukėmis,
glaudžiantispriekrosniesar
radiatoriaus, ilgėtis šokan
čiosirdainuojančiosvasaros.
Spalio 15 d. Platelių dvaro
svirne,Žemaitijos naciona
linio parko direkcijos etno
logėsAldonosKuprelytėsbei
darbuotojosDalios Jakštie
nėsglobojamibeiarbatašil
domi,fotografaiišPlungės,
Viekšnių, Klaipėdos,Ma
žeikių ir fotografijosmeno
mylėtojai tarsi vėl grįžome
įspalvingasbirželioakimir
kas su tūkstančiaisproakis
plaukiančiųPlungėsmiesto
šventėssvečiųirplungiškių.
Nė vieno nebuvo Laisvės
alėja traukiančio estradon,
norsakieskrašteliunežvilg
telėjusioįgatvėjesurikiuotas
nuotraukų eiles.O kur dar
entuziastingi šūktelėjimai,
netikėtaisuradusnuotrauko
jesave,kaimynąarkaimyno
kaimyną, smagų fotografo
užfiksuotą kadrą. Rimtuo
liaimąstytojai taippat rado
savo sielos vertų akimirkų.
2007m. Plungės viešosios
bibliotekos pradėta rengti

„Fotoalėją 2011“ atidaro etnologė Aldona Kuprelytė (dešinėje).

Padėkos raštas Silvai Galvadiškytei (centre). Mažeikiškė fotografė Alma Kerpauskienė (dešinėje). „Fotocat“ mokyklos vadovė Alė Jankauskienė.
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Mie li Bro liai ir 
Se se rys!

Mesvisi,čiasusirinkępa
garbintiDievo ir prisiminti
savo tautos, iš tiesų esame
broliaiirseserys.

Mūsų broliškumo šaknys
itingilios,nesjosyraDievuje
irtautoje.

Mes visi čia esameDie
vo,visųmūsųbendroTėvo,
vaikai.

Mesvisičiaesametaippat
Lietuvos,mūsųbrangiausios
motinos,sūnūsbeidukterys.

Tailabaiglaudūsryšiai.
SuDievumusjungiaKris

tus,sutautamusjungiabend
rakalbairkultūra.

Kristųmes girdėjome į
muskalbantįŠventameRaš
te,Lietuvą įmus kalbančią
mesgirdimekiekvienosavo
pavergtobrolioskunde.

Nelikime, ypač šiandien
kurti,kaiesameypatingųap
linkybiųįtakoje.

Sausio mėnesio trečio
ji savaitė kasmet skiriama
bendraimaldaiužkrikščionių
vienybę.

Sausiomėnesį taipgimes
prisimenamevadinamos„Ma
žosiosLietuvos“prijungimą
prie„Didžiosios“,kuri taipgi
yravieningųpastangųvaisius.

Kaipregime,šiandienmes
čia stovime religinės ir tau
tinės vienybės gaivinančioj
atokaitoj.

I

Religinė vienybė į mus
spinduliuoja iš Dievo per
Kristų.

Kokiaįspūdingayrakątik
perskaitytojiKristausmalda
įTėvą!

Toks maldavimas, toks
vaitojantis prašymas, kad
visi Išganytojo sekėjai būtų
vieningi,net iki tokio laips
nio,kaipyraDievassuKris
tumi, turėtų jaudint žmogų
ikiašarų.

„Prašau, kad visi būtų
viena,kaipTu,Tėveesima
nyjeirašTavyje,kadjiebūtų
mumyse viena, kad pasau
lis įtikėtų, jogTu esimane
siuntęs“.

BettasgraudulingasKris
tausmaldavimas atveria jo
pranašingąviziją,kadtosreli
ginėsvienybėstarpjosekėjų

negalimalengvailaukti.
Kristus, kaipDievas, jau

tadamatė visus susiskaldy
mus,kuriekiršinsjosekėjus
irpiktinspasaulį.

Juk jeigukrikščionysne
sutariasavotarpe,koksgali
būti pavyzdys netikintiems
įKristų?

O tai tęsėsi net šimtme
čiais ir tebesitęsia iki šios
valandos.

Čia neapsimoka mums
kalbėti apieXtojo amžiaus
krikščionybės perskilimą į
RytųirVakarųbažnyčias.

Netinka taipgi liestižaiz
dos, atsivėrusios šešiolikto
amžiauspradžiojeEuropojeir
suskaldžiusiosatsiskyrusiąją
krikščionybėsdalįįdaugybę
fragmentiniųvienetų.

Nemes,nemes,Brangie
ji, suskaldėme tą kilniausią
Dievo organizaciją Krikš
čionybę ir nemums krinta
atsakomybė!

Tie, kurie atsakingi, jau
Dievonubaustiirįvertinti.

Mes negalime šiandien
kaltintivienikitųdėlto,kas
įvykoDešimtamearŠešiolik
tameamžiuje.

Mes neturime teisės net
piktintismūsų prosenių žy
giais,nesnegalimesugrįžtiį
jųlaikusbeiišgyventipraėju
siųšimtmečiųnuotaikų.

Mesgalimtiktaiapgailes
tauti,kadKristausgraudžioji
malda apie vienybę dar iki
šiolneišsipildė.

Visą pasaulį gi šiandien
dartebeerzinašiaurinėjeAiri
jojevykstančiosžudynėstarp
katalikųirprotestantų.

Mūsų pareiga – prisidėti
kuo tik begalimekad,Kris
tausmelstairdaugybėsjose
kėjųlaukta,religinėvienybė
kogreičiausiasuklestėtų.

Tikėkime,taipatiesIšga
nytojovalia,galvaizdžiausiai
apsireiškusimūsųdienomis.

II

Pasižvalgykime, kąmes
matomeaplinksavebentper
paskutiniuosius penkiasde
šimtmetų?

Mesmatomeišsidalinusias
tautas, prisikrovusias įvai
riausiųginklų–netatominių
–sandėlius.

Mesmatėme du pasauli
nius karus, paskandinusius

milijonusžmoniųkraujyje.
Teigiama, kad komunis

tinėsrevoliucijosRusijojeir
Kinijoje pareikalavusios po
penkiasdešimtmilijonųžmo
niųgyvybių.

Viena tautanepasitikiki
ta.

Sutartys dažnai tik akių
apgaulė.

Diplomatija – klastingų
gudrybiųpynė.

JungtinėseTautose – ne
sibaigiančiųpašnekesiųplat
forma.

Pavergtosvalstybėspalik
tosvisiškaitylaiirnettauti
niamsunaikinimui.

Taiarbegalibūtidaugiau
išsidalinęspasaulis?

Dvidešimtąjį amžių gali
mavadintidvasinioirfizinio
išsidalinimoamžiumi.

Okaipsureligija?
Religija,ypačkrikščiony

bė, yra pajutusi karčiausius
topasaulietinio išsidalinimo
vaisius.

Bedievybė komunizmo
ir indiferentizmo formose
kėsinasivisiškai sutriuškinti
krikščionybę.

Komunizmo pragariški
metodaiirsekuliarizmorafi
nuotaįtakakrikščionybeijau
padarėtiekžalos,kadreikės
mažiausiaipenkiasdešimtar
100metų,kolatsigausimeiš
dvasinėkrizės.

Betpavojusatnešėkrikš
čionybeiirnaudos.

Mūsųamžiujekilodidžiau
sias tarpreliginis ekumeninis
sąjūdis,kokionėrabuvęvisoje
žmonijosistorijoje.

Jo centras –Vatikano II
asissusirinkimas,kursusitiko
viso pasaulio krikščioniškų
bendruomeniųatstovai.

Visuotinio pavojaus aki
vaizdojeaiškiaunušvitopro
tai, užkaito širdys, baigėsi
tarpkonfesinėskovosirgimė
naujosreliginėsnuotaikos.

Tainežmogaus,betŠven
tosiosDvasiosžygis.

Žmogus, ar tai Jonas
XXIIIčiasis, arPauliusVI
tasis,arpatriarkasAthenago
ras,ararkivyskupasRamsey,
arkitipanašūs,čia tikbuvo
Dievoįrankiai.

Tas ekumeninis sąjūdis–
taimūsųamžiausstebuklas.

Tai fenomenas, kurio iš
tikrųjųlabaididelėdalisžmo
niųvisainelaukė.

Jis, lyg koks ugnies ka
muolys,kritoišdangausstai
ga, net pačiamekrikščiony
bėslopšy,Romoje,tinkamai
nepasiruošus.

III

Betgalkaspasakys– tai
nauja iliuzijaarba tiksliau–
utopija!

Kasgalisuvestireliginėn
vienybėn žmones su visiš
kai skirtingom nuomonėm
apieEucharistiją,kunigystę,
popiežiaus primatą,mišias,
Marijąirpanašiai?

O vis dėltoDievas gali,
Šv.Dvasiagali,irtaimesjau
matomsavoakim.

VatikanoIIasisSusirinki
maspažymi:

„Tikrasis ekumenizmas
neįmanomasbevidinioatsi
vertimo.

Vienybėstroškimasgimsta
irbręstaišdvasiosatsinauji
nimo, iš savęs atsižadėjimo
ir pilnutinėsmeilės prakti
kavimo.

Todėlprivalomemaldauti
ŠventąjąDvasią nuoširdaus
savęsatsižadėjimomalonės,
nuolankumo ir ramumo tar
naujantkitiems.

Teprisimena visi tikintie
ji,kadjuolabiaujieugdysir
praktikuoskrikščioniųvieny
bę,juolabiaustengsispagal
Evangeliją gražiau gyventi,
juoglaudesnevienybejungsis
suTėvu,SūnumirDvasia,–
tuogiliauirlengviauišsiplės
tojitarpusaviovienybė.

Šis Susirinkimas karštai
trokšta,kadKatalikųBažny
čios sūnų užmojai žengtų į
priekį su atsiskyrusiųbrolių
užmojais, nesudarant jokios
kliūtiesApvaizdaiirneužbė
gantužakiųbūsimiemsŠven
tosiosDvasiospoveikiams.

Be to, šis Susirinkimas
deklaruoja savo įsitikinimą,
kadšventassumanymasvisus
krikščionis sutaikyti vienos
vienintelės Kristaus Baž
nyčios vienybėje pranoksta
žmoniųjėgasirgabumus.

Todėlvisąsavoviltįsude
daįKristausmaldąužBaž
nyčią,įTėvomeilęmumsirį
ŠventosiosDvasiosjėgą.“

Kaip girdime, krikščio
niųvienybė iš tikrųjų taine
popiežiausJonoarPauliaus,
nepatriarkoAthenagoro,ne

arkivysk.Ramsio,betDievo
darbas.

Visagalis, jeinorės,veiks
taip,kadvisireliginiaiskirtu
maitarpkrikščioniųtirptų,lyg
pavasarįsniegasnuosaulės.

Šiųlaikųbenežymiausias
katalikųmąstytojasTeilhard
deShardintvirtina, jogvisa
žmonijabendrainuožemiau
sio dvasinės kultūros laips
nio, jo pavadintoAlfa, eina
iki aukščiausio – vadinamo
omega.

Taikąbekalbėtiapiekrikš
čionybę,kuriospačiojesmėj
slypiįgimtajėgakiltiaukštyn
netikipanašumoDangiška
jamTėvui.

Žmogausvienybėirmei
lėyrakrikščionybėssparnai,
keliąmus visus iš religinių
nesantaikų, susiskaldymų ir
net neapykantos į ramybę,
vienybęirmeilę.

IV

Panašiai ir tautinėj plot
mėj.

Ir ten nemažiau veikia
Dievogalia,kurios,deja,mes
nepajėgiamesuvokti.

Amžinaimums liks pa
slaptim,kodėlAukščiausiasis
nesutramdė kryžiuočių, kad
jienesunaikintųPrūsųtautos,
nepuldinėtųlietuvių,neneštų
krikštokardu?..

Paslaptim liks taip pat,
kodėlDidysis kunigaikštis
Vytautas taip švaistėsi Že
maitija–gyvybineLietuvos
dalim, ją atidavinėdamas
kryžiuočiams?

Argi jau neatsirado kito
užstato?

Dar niūresne paslaptim
liksMelnotaika1422m.

Kryžiuočiai sutriuškinti
Žalgiriomūšyje,ovisdėlto
jiems amžinai užrašomi di
džiuliailietuviškųžemiųplo
tai,kuriųgyventojainetper
septynis šimtusmetų vilks
svetimųjųvergijąbeveikiki
pilnotautinioišnykimo.

Betiškitospusėsvėl,kaip
tik toje svetimiesiemsužra
šytoje žemelėje kyla patys
anksčiausiejimūsų tautinės
kultūrosžiburiai–Mažvydas
supirmąjalietuviškaknyga,
Donelaitis – su pirmu tikru
literatūriniuveikalu.

Toje prarastoje žemelėj
kiekvėliauišaugamūsųšvie
timo centrai – uždraudus
rusamsspaudą,Prūsuoseat
mušamiValančiaus,Tatarėsir
kitųLietuvosšvietėjųreligi
niaibeitautiniairaštai.

Ten pagaliau pasirodo ir

pirmasis tautinio atgimimo
laikraštis„Aušra“.

Neganato,MažojiLietu
va tampa perėjimo punktu
įAmerikąmilijonui laisvės
išsiilgusiųlietuviųpriešpir
mąjįpasaulinįkarą.

Mažojoj Lietuvoje, lyg
ąžuolai audroje, išauga žy
miejipatriotizmopavyzdžiai:
Vydūnas,Jankus,Simonaitis,
Zauniusirkiti.

PerMažosios Lietuvos
mūsų brolius, Kuršaitį ir
Rėzą, pasaulis pirmą sykį
patyrialietuviųkalbosbeijos
dainųgrožį.

Arginekeista,kadnetvie
nastokraštovokietis,Sauer
veinas, išmokęsmūsų kal
bos,rašoLietuvosatgimimo
poezijąirhimną„Lietuviais
esamemes gimę, lietuviais
turimeirbūt“.

Šieįdomūsfaktai liudija,
kokstainuostabuskraštasta
„Mažoji Lietuva“, ir kokie
paslaptingiDievoplanaijos
istorijoje.

Poseptyniųšimtųmetųji
pagaliaugrįžtaprieLietuvos,
kaip duktė priemotinos, o
paskui vėl abi palinksta po
Rusijosjungu.

Kodėl?Argineužteko tai
brangiaiLietuvosdaleleiVa
karuoseseptyniųšimtųmetų
vergovės?

Kadaji,kadavisaLietuva
vėlbuslaisvos?

Tai klausimai, kuriųmes
čianegalimeatsakyti.

TurimetiknusilenktiVieš
patiesgaliaiirvisomjėgom
siektipilnoreliginiobeitau
tiniosolidarumo.

Abiem atžvilgiaismums
šiandien atsimintini šie po
piežiaus JonoXXIIIčiojo
žodžiai:

„Ašpaisautųdalykų,ku
riemusjungiairlaikausiatstu
nuotų,kuriemusskiria“.

Religinėje plotmėjemus
visus, katalikus ir evangeli
kus,jungiaKristus.

Tautinėjeplotmėjemusvi
susjungiaLietuva,pavergta
irnuvarginta.

Stovėkime kol kas atstu
nuo tų dalykų, kurie mus
skiria,kaippraeitiesreliginiai
konfiktai,kovos,fanatizmas,
dogmatiniailabirintai...

Tegul Šventoji Dvasia
apšviečia teologų protus, ir
teguljieieškosprendimų.

Mesgivisom jėgomsie
kimvienybėsmaldoj,karita
tyvinėjeveiklojirtautiniame
darbe.
ParengėDainiusSobeckis

Plungė

Eku me ni nė ir tau ti nė vie ny bė
T. Leo nar do And rie kaus kal ba, pa sa ky ta evan ge li kų pa mal do se /Woodhavene 1973.I.14/

MieliBroliaiSeserysTelšiųvyskupijosTikintieji,prieššešis
šimtmečiuspakrikštytųŽemaičiųAiniai!

Nukelta į 4 psl.

Te šiųmetų spaliomė
nuo –Rožiniomaldosmė
nuo–būnavisųmūsųšeimų
ir parapijų bendruomenių
vieningosusitelkimomaldo
jemėnuo.Kviečiuvisuskas
vakarą rinktisbažnyčiosear
savošeimųnamuosekalbant
šventąjąRožiniomaldąversti
Evangelijųpuslapiusir,skai
tantmūsųišganymoistorijos
įvykius,juosapmąstytisavo
širdyse.Tepakylamūsųmin
tys ir širdys aukščiaumūsų
pesimizmo gramzdinančių

laikinų rūpesčių, amžinoji
Dievomeilės ir gailestingu
mo šviesa tenušviečiamūsų
sąmonės ir sąžinės sutemas.
Dievo,mylinčiomus,nevi
sada ištikimus Jo tikrosios
laimėskeliui,gerumastebūna
mūsųpaguoda ir šviesesnės
ateitiesviltiespagrindas.

Išganymoistorijosįvykių
apmąstymomėnuo tebūna
graži įžangą įVisųŠventų
jų šventę irmaldų už visus
mirusiuosius, dar dangaus
nepasiekusius, devyndienį

lapkričiomėnesiopradžioje.
600metų krikščioniškoji

tradicija turi nugalėti neo
pagonybedvelkiančiusšian
dieninius papročius.Vietoj
smilkstančiųžvakiųlaužųir
greitnuorudensšalnųšiukš
liųkalnaisvirstančiųgeduli
nių puokščių vajaus tebūna
tosmirusiųjų prisiminimo
dienos nušviestos amžinųjų
Velykųviltiesšviesa,gyvųjų
irmirusiųjųtarpusaviomeilės
išskleidimu–maldoje vieni
kitiems padedančiųjų soli

darumu siekiant amžinosios
laimėsDievomumspažadė
tosamžinybėje.

Kadprigesusi šiosvilties
šviesa būtų atnaujinta nuo
dėmėstamsojepaskendusioje
žmonijoje,Dievastapožmo
gumi išMergelėsMarijos,
prisiėmėnusidėjusiųžmonių
susikurtą skaudų likimą ant
savopečių,kadjįsunaikintų
savomeilėsmums auka ant
kryžiausirsavopergaleprieš
mirtįmumsvisiems atvertų
amžinųjųVelykųvartus.

Šių dienų pasaulyje nėra
lengvaišlaikytigyvątikėjimą
Dievu ir amžinuoju gyveni
mu.Tiek daug apgaulingos
reklamos–visųgreitai pra
bėgančių„laimių“,okartais
–melagingos ir agresyvios
antikrikščioniškos bei anti
bažnytinėspropagandos.Jos
įtikinamumąsustiprinamūsų
krikščionių, katalikų, ne tik
pasauliečių, bet ir dvasios
vadų,dvasininkųnuodėmės,
nekrikščioniškaselgesys.Tai
skaudžiai apgailime.Tačiau

yrairdaugnežinojimo,nein
formuotumo.Pvz.:priešVisų
Šventųjų irVėlinių dienas
buvoirtebėragyvatradicija
užprašyti ŠventąsiasMišias
už mirusius artimuosius.
Šiandien daug kas nesio
rientuoja,kiekreikėtųauko
ti, užprašant tokiasmišias.
Sklandomitai,kadkunigams
kažkasmoka algas:Vatika
nas arValstybė.Tačiau nei
Vatikanas,neimūsųValstybė
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Pagramančiokraštasišskir
tinisnetikvaizdingugamto
vaizdžiu,mesdidžiuojamės
darbščiais,kūrybingaisžmo
nėmis, liaudiesmenopuo
selėtojais, tradicijų tęsėjais,
kurieatskleidė iratskleidžia
tikrąsiaskultūrosvertybes.
Didžiausiasmūsų turtas

gyvenę, gyvenantys ir ku
riantys žmonės, tradicinių
amatų puoselėtojai.Dar ir
dabar Pagramančio krašto
kaimuose skamba dainos,
giedamosgiesmės,sekamos
pasakos,dūzgiaverpimora
teliai,kaukšimedįarmetalą
kalbinantyskaltai.

Vi si ama tai la bai ver tin gi,
Jei ge rai juos iš ma nai,
Jei gu dir bi ir ne tin gi,
Juose džiaugsmo prasmę
at ra dai.
Čia visų darbų nesuminė
sim,
Pagarbosžodžiuvisusama
tininkuspaminėsim.

JadvygaMargevičienė

Gražią,šiltąrudeniškąpo
pietęPagramančiokultūros
namuose buvopristatomas
visuomeneifilmas„Nagingi
pagramantiškiai“, kurispa
rengtas išTauragės rajono
2010metųsavivaldybėskul
tūrosrėmimoprojektų.
Filmo pradžių pradžia

2002metai, kai su buvu
sia kultūros namųmeno
vadoveVirginija Eičiene
turėjome idėją aplankyti ir
pakalbinti amatininkus ir
užrašytijųpasakojimus.Per
daugiaukaipdešimtmetįap
lankyta daugPagramančio
kraštožmonių irparengtas
albumas ir filmas. Su pa
ruoštu albumu „Nagingi
pagramantiškiai“dalyvauta
Klaipėdos I. Simonaitytės
bibliotekoje vykusioje pa
rodoje „Praeities vertybės
ateičiai“.Albumasįvertintas
padėkaužetninėskultūros
vertybiųpopuliarinimą.
Šisfilmasapienagingus

Vir gi na Bartušienė

Nagingipagramantiškiai

pagramantiškiustai:daini
ninkėOna Poškienė,mo
kėjusiirišdainavusišimtus
dainų, dainuškų, audėjos:
Petronėlė Stulgienė, Zita
Kavaliauskienė,Angelė
Jakutienė, JuzefaKošytė,
išaudusios šimtus metrų
audinių.Nuostabiais nėri
niais irmezginiais džiugi
noAlbinaTurčinavičienė,
MortaPudžiuvelienė,Ada
Trijonienė, UršulėMile
rienė.Turtingi esameme
džio drožėjais tai:Nerijus
Alšauskas,DanielisJonča,
Edmundas Savickis, visų
amatų meistrasAntanas
Stružeckis,sugebantysme
džiokamienąaršaką,meta
ląpaverstimenokūriniu.
Margučiųmargintojos

–OnaKatauskienė, Ona
Venckienė, įmantriausiais
raštaismarginusiosmar
gučius. Įvairių ir gardžių
valgiųruošimugarsėjogas
padinėsEugenijaRimkienė,
JuzefaZemeckienė.
Filmopristatymovakare

dalyvavoTauragės rajono
meras Pranas Petrošius,
Mažonų seniūnijos seniū
nas Jonas Samoška,mero
padėjėjaVirginijaEičienė,
bendruomenės „Graman
čia“ pirmininkasAlgirdas
Turčinavičius, regioninio
parkolankytojųcentroad
ministratorė Rita Krom
palcienė,TauragėsBirutės
Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos kraštotyrinio
skyriausdarbuotojaLaima
Pikčiūnienė,nagingųpagra
mantiškių artimieji, gimi

nės,draugaiirkaimynai.
Vakarometu veikė na

gingųpagramantiškųdirbi
niųparoda,dainavoPagra
mančiomoterų ansamblis
vadovaujamasBirutės Ja
saitienės, skambėjo eilės,
posmaiapieamatusirama
tininkus.
Filmo režisierė Pagra

mančiobibliotekosbibliote
kininkėVirginaBartušienė,
filmavo irmontavoTaura
gės savivaldybės bendrojo
skyriausspecialistasValdas
Šarakvasas.

Pagramančiobibliotekos
bibliotekininkė

Tauragėsrajonas

Kun.PauliusBYtautaS

Būkpašlovintas,Viešpatie...
„Te gar bi na ta ve, o Vieš pa tie, se suo že mė mo ti na. Te gar bi na ta ve, o 

Vieš pa tie, vi si ta vie ji su tvė ri mai” (Šv. Pran ciš kus. Sau lės gies mė).
Šiuolaikinės ekologinės

problemos pažinimas ati
tinkatątamprųsolidarumą,
kuristurėtųbūtitarpDievo,
žmogaus ir kosmoso. „Toji
harmonija, pažeista nuodė
me ir atnaujinta Kristaus,
buvovėlsugrąžintažmogui,
kuris nevertinaDievo, per
Žodį sukurtų ir jo Sūnaus,
tapusio žmogum, sutaikytų
daiktų“,rašošv.Paulius.Iš
tikropaskutiniaisdešimtme
čiais žmogus parodėmažai
pagarbos gamtai, kuri yra
nuostabusDievo gerumo ir
jo išmintiesdarbas.Jisma
nė turįs teisę savivaliauti,
neatsižvelgdamasįsudėtingą
harmoniją, kuri valdo kūri
nius.Nuvertinusžmogausir
gamtos santykio pajautimą,
tapo pažeista savo sudėti
migamtospusiausvyra,dėl
to šių dienų žmogus tapo
baugščiu nepramatytų, kas
dien vis labiau gresiančių
pasekmių stebėtoju. Bea
todairiškas augmenijos ir
gyvūnijos naikinimas, vis
mažėjantys vandens šalti
niai,oroužteršimasbeiviso
topasekmė  nepagydomos
ligos ir kt. yra tik kelios
aliarmuojančios apraiškos,
kurios sudaro bauginančias
gyvenimo sąlygas šiuolai
kiniam žmogui, įterptam į

pažeistą biologinę pusiaus
vyrą. Šių dienų pasaulyje
su baime pastebimas vis
labiau įsigalintis pagarbos
trūkumasbroliuikūnui,ku
rio išniekinimas pasireiškia
daugybeformų.

Žvelgiant į ateitį šioms
problemomsgalimaduotipa
tenkinamąatsakymą.Pranciš
kaus,mistinioirįkvėptodai
niaus,laikysenagaliapšviesti
ir išauklėtišiųdienųžmogų
išmintingesniemssantykiams
sukūriniais.AsyžiausŠven
tasis „Saulės giesmėje” pa
gerbė visus kūrinius: saulę,
mėnulį, dangaus žvaigždes,
vėją, audrą, giedrą, vande
nį,lietų,ugnį,žemęsusavo
gėlėmis, augalus ir vaisius.
Išaukštino juos gražiausiais
jausmais, kurie ištrykšta iš
širdiesžmogaus,gyvenančio
taikojesuvisaiskūriniais,pa
jėgiančiopriimtikentėjimus,
pajėgų atleisti ir ramųprieš
nenugalimąmirtiesįvykį.Vi
sisukurtojopasaulioelemen
tai,dangiškojoTėvosukurtiir
jodieviškosiosmeilėsužants
pauduoti,Pranciškausmylimi
kaipbroliaiirseserys.

Nauju būdu išgyventas
dvasios–kūnoryšyspaska
tino Pranciškų pradėti bro
liškąpasikalbėjimąsuvisais
kūriniais, esančiais fizinėje

visatoje. Saulės giesmė ge
riausiai atskleidžia poetišką
ir linksmąpranciškoniškojo
tikėjimoviršūnę,užkuriąnė
ragražesnioiriškilmingesnio
liudijimo.

Visatosskaitymasbedua
listinių sužalojimų, visiš
kai laisvas nuopanteistinių
prieskonių,vedėPranciškų,
„naująAdomą”, ekstazė
je džiaugtis ir, žvelgiant į
gamtos vaizdą, išvystyti
kūriniams gilią simpatiją,
priešingą jo laikų katarų
sampratai. Jis supratomo
ralinius žemiškos tikrovės
irpatiesžmogauskūnoabe
jingumus, kurie gali tapti
žalingais,dėltoįspėjimuose
kūnąvadinopriešu.Tačiau,
nežiūrint numatomo pa
vojaus, priklausančio nuo
blogo žmogaus elgesio ne
susivaldant,negalimažiūrėti
į kūrinius per pesimizmo
veliumą:jiesavyjeyragra
žūs,skaistūs,brangūs,labai
naudingi, GeroViešpaties
skelbėjai.Pranciškusišnau
joatskleidėtuosnuostabius
Genezės puslapius, kurie
apreiškia visatos sukūrimą
ir kuriuoskaikuriosdvasi
nėsviduramžiųsrovėsbuvo
paneigusios ir nustūmusios
į šalį. Jisdvasiosgravitaci
joscentrulaikėDievą,kuris

yra Gėris, „visoks gėris”,
„Aukščiausias gėris”, savo
kūriniusapsaugojęsnuonei
giamaiveikiančiųveiksnių.
Pranciškaus išlaisvintojas
neturtas nuolat primindavo
jam evangelinį išganymo
principą:gyventipasaulyje,
betnepasauliui.

Nenuvertinantįtakosdau
gelioveiksnių,kurietuomet
reiškėsi įvairiose Europos
vietose ir tarp kurių labiau
siai iškilo gotiškoji kultūra,
daugiaudėmesiokreipiantiį
tikrovę,reikiapripažinti,kad
sugrįžimasžemiškontikrovėn
buvocharakteringasPranciš
kausvizijosnuopelnas.Tokia
jogamtosvertinimosamprata
daugiausiaparemtabibliniais
ir teologiniais pagrindais.
Kūriniaiyrabroliaiirseserys
dėltrijųpagrindiniųpriežas
čių:1)jieturisužmogumitą
pačiąkilmęirtąpatįTėvą;2)
jie,kaipiržmonės,yragavę
tąpačiąbuvimodovanąirtą
pačiąpaskirtį;3)jieyraKris
taussimboliaiirjopaveikslo
nešiotojai,oKristusyravisų
kūriniųpirmgimisbrolis.Net
iržemiausikūriniaiPranciš
kui priminėKristaus buvi
mą, o visas fizinis pasaulis
jam atrodė kaipmilžiniška
natūrali ĮsikūnijusioDievo
monstrancija, „Saulė”, „Gė
lė”, „Vynmedis”, „Šviesa”,
‚Avinėlis”,„Akmuo”irt.t.Gi
Kristuje kiekvienas tvarinys
—Aukščiausiojo išraiška.
Dar labiau stebina tobulai
sužmogintiPranciškaussan
tykiaisužemiškaisdaiktais.
KadangiDievasgalipareikšti

savo valią per savo darbus,
Pranciškusatidžiaistebikū
rinius, klauso jų nuostabių
balsų, tyrinėjanebyliųdaik
tų kalbą, vis praturtėdamas
naujais gyvesniais dvasinio
entuziazmoužmojais.

Taitikraiyraaukščiausias
išsilaisvinimo laipsnis, kokį
tik kada nors kūriniai paty
rė iš krikščioniškomistiko.
Pranciškuselgiasisudaiktais
kaip su protingomis būty
bėmis ir kalba su jais tarsi
kalbėtų su žmonėmis.Taip
tapopakeistastas„Šventųjų
gyvenimo‘ autoriųmenta
litetas, kuriuo jie gyvulius
laikė piktojo simboliais ar
ba nesąmoningais šventojo
patarnautojais. Pranciškaus
laikysena taip pat yra prie
šingamaterialinio pasaulio
nuosavybės šeimininko su
pratimui ir beatodairiškam
kūrinių išnaudojimui; jie
neturitaptikūriniaisvientik
paskirties funkcijai atlikti,
skirtais išskirtinai žmogaus
vartojimui.

Dievo giesmininkas su
nepaprastu švelnumu kalba
visokių rūšių paukščiams,
paleidžia kiškelį, įkliuvusį
į spąstus, išperka avinėlius,
atvestus pjauti, paleidžia
į vandenį žuvis, pagautas
meškere, grąžina laisvę ba
landžiams,surenkakirmėles
nuokelio,kadnebūtųsumin
džiotos,pasirūpinaišalkusiu
vilku ir bitėmis, sveikina
bandą ganykloje, kalbasi su
vanagu, su fazanu, su žio
geliu.Iškitospusės,taippat
ir kūriniai kreipia savo dė

mesį įPranciškų,kuris juos
taipšvelniaimyliirvisusbe
išimtiesgerbia.Surištimeilės
ryšiu,žmogusirkūriniaine
nustodamiskelbia,koksyra
gražus visų kūriniųTėvas.
ŠisPranciškauselgesyslabai
aiškiai išryškinamas pran
ciškonųikonografijoje,ypač
paplitusiuose paveiksluose,
vaizduojančiuose„pamokslą
paukščiams” ir kituose, kur
matomasnepaprastaiglaudus
broliškasAsyžiausŠventojo
bendravimassugyvaisirne
gyvaiskūriniais.

Dėl šio nepaprastoAsy
žiausŠventojoryšiosugam
ta popiežius Jonas Paulius
II 1979m. lapkričio 29 d.
paskelbėPranciškų ekologų
globėju.Kiekvienas turime
jaustisįpareigotasatliktipa
tikėtąpasiuntinybęatskleisti
šių laikų žmonėms, kaip
elgtissugamta įvairiose jos
apraiškose.Pranciškus jautė
tam tikrąvisųkūriniųšven
tumą ir prie jų artinosi su
pagarba tiek dėl jų vidinės
vertės, tiek dėl jų tarnybos
žmogui.Dėl to ir šiandien
gamtosglobągalėtųužtikrinti
atnaujintas jautrumas krikš
čioniškam supratimui, taip
geraisuprastamirvykdytam
šv.Pranciškaus.Šiuomalonės
metureikiaimtisdarbosuen
tuziazmu,tikėjimu,meile.ir
eitivisaiskeliais,kurieatro
dotinkamisukurtipasauliui,
labiauatitinkančiambiblinės
kilmėsprojektą.

Plungė

Pagramančio krašto fotgorafijos paroda.
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KŪRYBOS PADANGĖJE

jokiųalgųkunigamsnemoka.
Pajamos jųpragyvenimui–
taiJūsų,Tikintieji,užprašytų
Mišiųaukos.Tačiaukąišjų
kunigas gali pasiimti savo
pragyvenimui, reglamen
tuojaVisuotinėsBažnyčios
kanonų kodekse nustatytos
normos.

Kunigas gali laikyti tik
vienas šv.Mišias dienoje,
antrąsiasMišias gali laikyti
tik esant išskirtinėms ap
linkybėms, pvz.: vienerios
Mišios jau iš anksto užsa
kytos, sutartos, o pasitaiko
laidotuvės, 30ta diena po
mirtiesarmirtiesmetinėsir
pan.Tada kunigas gali au
koti ir antrąsias šv.Mišias.
Ištųdviejųtądienąlaikytų
šv.Mišiųsavopragyvenimui
jisgalipasiimtitikvienoms
Mišiomspaaukotąauką,kita
skiriamabendriemsBažny
čios –Vyskupijos centrinių
įstaigųišlaikymoreikalams.
Sekmadieniais ir privalomų
švenčių dienomis kunigai
(ypač kelias parapijas ap

MieliBroliaiSeserysTelšiųvyskupijosTikintieji,prieššešis
šimtmečiuspakrikštytųŽemaičiųAiniai!

Atkelta iš 2 psl. tarnaujantieji)galiirprivalo
laikyti trejasšv.Mišias,kad
tikintieji galėtų atlikti savo
krikščionišką sekmadienio
pareigą – dalyvauti sekma
dienioirprivalomosšventės
Mišiose.Tokiomisdienomis
klebonai privalo vienerias
Mišiasaukotiužparapiją(jos
gyvus irmirusius parapijie
čius)be jokiosmišiųaukos,
užantrąsiasMišiasgalipaim
ti auką savo pragyvenimui,
trečiųMišiųintencija„eina“
bendriemsBažnyčios reika
lams.VisuotinėjeBažnyčioje
kanonųteisėskodeksenusta
tyta,kadkiekvienameatskira
mekrašteVyskupųKonferen
cijos nustatytų orientacines
aukųužšv.Mišiasminimalias
normas,kadišjųgalėtųpra
gyventi kunigai. Lietuvoje
nustatyta50Lt,bettikintieji
gali paaukoti ir daugiau, tik
kunigai daugiau reikalauti
negali.Taigi,jeikasdienbūtų
užprašytosMišios, kunigas
gautų„algą“mažiaunei1500
Lt(30dienųminus4Mišios
užparapijąbejokiosaukos).

ŠaliaMišių aukų, kuni

gų išlaikymas papildomas
aukomis, kurias tikintieji
paaukoja prašydami krikš
to, santuokos sakramento
arba iš pusės tų aukų, ku
rias tikintieji paaukoja už
pagalVisuotinėsBažnyčios
teisyną kunigams privalo
mątikinčiųjųnamų,butųir
juosegyvenančiųšeimųlan
kymą.Pusėtųaukųskiriama
kunigų ir kitų bažnyčios
tarnų (zakristijonų, vargo
nininkų,valytojų,skalbėjų,
kiemsargių)išlaikymui,kita
pusė – bažnyčios pastato
išlaikymui (draudimomo
kestis,mokesčiaiuželektrą,
vandenį,šildymąirt.t.).

Tikinčiuosiuskartaistrik
dovadinamossudėtinės(arba
kaikasneteisingaivadinajas
pridėtinėmis)Mišios,kaidi
desnių parapijų bažnyčiose
laikomosMišios, ir kunigas
paskaito labai daug užpra
šytų intencijų.Kyla klausi
mas: negi kunigas pasiima
pragyvenimuivisųprašytojų
aukas?Ne. PagalApaštalų
sostonustatytątvarkątokios
Mišios savaitėje gali būti

dvejos. Kunigas, laikantis
tokiasMišias,galipaimtitik
KraštoVyskupųKonferenci
josnustatytąauką–Lietuvoje
70Lt.Kitosaukosužsudėti
nesMišias išskirstomos po
3050 Lt ir per vyskupijos
kuriją dalinamos kunigams,
esantiemsparapijose,kuriose
nėra kasdien užsakomų šv.
Mišių,arbakunigams,kurie
dėl ligos ar senatvėsMišių
nebegalilaikytibažnyčiose,o
laikojasnamuosearligoninių
koplyčiose.

Mūsųvyskupijojedidelių
parapijų yra keliolika (11
dekanatų centrų + penkios
Klaipėdosmiestoparapijos),
kitos (apie 170) –mažos,
kurnėrakasdienužprašomų
Mišių (ypač šiokiadieniais)
arba tikintieji nori užprašyti
Mišias tik šeštadieniais, bet
kunigas tegali lakyti dvejas
irdarvienas,jeilaikojasap
tarnaujamojeparapijojekaip
sekmadienioMišias.

Kunigas savo pragyve
nimui gali paimti tik vienų
Mišių stipendiją, taigi tokiu
atveju kunigo „alga“ tebūtų

8Mišios(4sekmadieniaiir4
šeštadieniai)–400Lt.Kaip
išgyventi,jukypačvyresnio
amžiauskunigamsdarreikia
iš tokios algos pasisamdyti
šeimininkę,skalbėjąvalytoją
irt.t.Tokiaisatvejaisirišda
linamoskunigams sudėtinių
Mišiųstipendijos.

Sudėtinių(arbaneteisingai
kai kurių vadinamų „pridė
tinėmis“)Mišių negalima
maišytisukoncelebracinėmis
Mišiomis,kaivienumetušv.
Mišias laiko daugkunigų –
kiekvienasišjųtaidarosava
intencija.

Labai prašome tikinčiuo
sius,kilusius iškaimųpara
pijų,ošiuometugyvenančius
miestuose, neužmiršti savo
gimtųjų parapijų kunigų ir
ypač perVėlines, lankant
savomirusiųartimųjųkapus,
gimtinėsparapijojeužprašyti
šv.Mišias užpildant tuščius
šiokiadienius.Žinodamidatą,
kada Jūsų gimtojoje para
pijoje bus laikomos šv.Mi
šios,dalyvaukitešv.Mišiose
miesto, kuriame gyvenate,
bažnyčioje.Dievasyravisur

esantis,jisdžiaugsis,kadtaip
Jumstvarkantis,Jūsųgimti
nės parapijos galės išlaikyti
savą kunigą, jos netaps iš
kituraptarnaujamos.

Mieli Tikintieji, šia in
formacija norėjau su Jumis
pasidalinti,kadspaliomėnesį
dvasiškai ruošdamiesiVisų
ŠventųjųirVėliniųšventėms
nebūtumėte drumsčiami iš
nežinojimokylančiųabejonių
irgalėtumėtetųbrangiųdienų
progasavomirusiemsužpra
šoma šv.Mišių auka padėti
pasiektiamžinąjąlaimę,ku
riosilgisiirčia,Jūsųžemėje,
gyvenančiųjųširdys.

Palaimingospaliomėnesio
Jūsų parapijoms, Jūsų šei
moms!Tapalaimatenužengia
į Jūsų širdis kalbant rožinio
maldą,apmąstantrožiniopa
slaptis. Palaimingo pasiruo
šimoVisų Šventųjų šventei
irVėliniųdevyndieniuinetik
Jums,bet ir Jūsųmirusiems
artimiesiems.

Telšiųvyskupas
JonasBorutaSJ

algirdasKuKlYS

Skundas

KiekvienąmėnesįVikto
rijasunerimulaukdavotry
liktosdienos,todėl,jeigalė
davo,netkojosnekeldavoiš
savokuklausbuto.Betšįrytą
jainenoromistekomaknotiį
darbą,todėlvisukūnujautė,
kadjojebręstakonfiktasar
kokia nelaimė, kuri būtinai
įvyks,nesdarnėsykiotaip
nepasitaikė, jog tokią dieną
lengvaiišeitų.Kurten...

Prieš metus, rugpjūčio
tryliktą, ji geliančia širdi
mi palaidojo vyresnį brolį
Zigmą, kuris vėlai vakare
žuvoavarijoje,nesvažiavo
išvaišių.Betiršiaipvelio
nis gėrė dėl to, kad norėjo
numalšinti skausmą, kurį
nuolatossukeldavožmonos
neištikimybė. Jeigu būtų
nežinojęs jos nuotykių su
garbanotutaksistu,galbūtų
buvękitaip,betneištikimy
bėneadata,josnepaslėpsi.
OZigmas, kai pirmą kartą
apie tai išgirdo, iš pradžių
nepatikėjo,manė,kadanas
žmogelisnorisukiršintijįsu
simpatiškažmona,sukuria
nugyvenogražųdešimtmetį.
Jigeraiatmena,kaip rami
no brolį, kai šis neblaivus
įsvirduliavo į sesersnamus
ir,atsidrėbęspriestalo,ėmė
kūkčioti.Būk vyras, nenu
simink, iš pradžių norėjo
išsižioti, bet staiga padėjo
rankąantjopeties,opaskui
pasiūlė išsitiesti ant sofos,
nusiraminti.Ak,broli,bro
li,susimąstė,paruošusijam
arbatą,žmogausgyvenimas
neretai būna niekšingas.
Ačiū Dievui, kad gyvenu

viena ir niekasmanęs neį
žeidinėja.

Taigi, ta prakeikta rugp
jūčio tryliktoji... Bet kitą
mėnesį,virdamasriubą,ap
siplikino ranką verdančiu
vandeniu, todėl žymė liko
visam laikui.Užteko jai tik
pagalvoti apie nelaimingą
brolį,iršetau.

JosdraugėVilmajuokėsi
ištokioperdėtoprietaringu
mo, nes pastarajai nė sykio
niekobaisausneatsitikotry
liktądieną.Jeigutunusiteik
si,kadkažkasturiįvykti,tai
tuomet ir atsitiks, šypsojosi
Vilma. Įdomu, kad komu
nistaiirkunigaikovojaprieš
visokius prietarus, šaipėsi
Viktorija.Tądienąsudrau
gevosnesusipyko,sutrukdė
kaimynė,ieškojusisavojuo
dopudelio.

Vilma, kuri už draugę
buvo išvaizdesnė, sukelda
vomoterišką pavydą, todėl
Viktorija vakarais tepdavo
veidąkremais,masažuodavo,
okartaisdėdavokompresus.
Tačiautospriemonėsmažai
padėjo.Čia reikėjo kosme
tinės operacijos, bet šitoks
malonumasbrangiaikainuo
ja.Kurten....

Vienas dalykas jai ypač
patikotairomantiški,senti
mentalūstelevizijosserialai,
kurie išspausdavo ašaras ir
gilius atodūsius.Vis dėlto
suvokė,kadgyvenimetokių
istorijų nepasitaiko, viskas
atrodokurkaskasdieniškiau,
bet širdis vis vien troško
kažko daugiau, tarsi būtų
augalas, reikalaujantis van
dens. Jos nuotaikas tikriau
siaisupratoSiamokatė,kurią
prieškeletąmetųpadovanojo
Vilma,todėlvakaraisglosty
davo katės nugarą, kol pati
imdavosnausti,klausydama
monotoniškoCirplėsmurki

mo.Josbuvotarsigeriausios
draugės, nes kartu žiūrėda
vo televizorių.Okartą, kai
reikėjo su bendradarbiais
išvyktiįiškylą,neišmanėką
darytisuCirple.Juknesiveši
katytės,tadpalikojąkaimy
nei.Kaikitądienąsugrįžoiš
kelionės,tuojpuolėpriekai

mynėsdurų.Paaiškėjo, kad
Cirplėištisaikniaukė,nieko
neėdė, o kartais puldavo
prielaukodurųirnagaisjas
braižydavo. Irkaiprasivėrė
durys, gailiai sukniaukusi,
žaibiškai stryktelėjo ant jos
krūtinės, oViktorija, sutri
kusi dėkojo kaimynei už
priežiūrą, paskui jai ištiesė
šokoladoplytelę.

Norsdžiaugtiskitonelai
megėdinga,betkaisužinojo,
kadVilmapametėparduotu
vėjepinigusbūtenttryliktą,o
nekitądieną,josširdissuvir
pėjo,ogalvojetuojžybtelėjo
mintis:štaiirtau„dovanėlė“
nelemtą akimirką...Tačiau
ją pačią netrukus užgriuvo
nemalonumaidarbe,kurietę
sėsivisąmėnesį,lygtuomet
būtųįvykęsaulėsirmėnulio
užtemimai.Jiapsilankėbūrė
jossaloneirnusipirkokeletą
amuletų,kuriuosnusiimdavo
tikmaudantis.Tąpatį siūlė
padarytiirVilmai,nes,girdi,
visame pasaulyje daug kas

nešiojaamuletus,juolab,kad
krikščioniškaskryželistaip
patamuletas.Tačiaudraugė
susiraukusi tylėjo, galbūt
svarstė ar abejojo, paskui
pasiūlėišgertižaliosarbatos
sumedum.

Vilmai amuletai nebuvo
naujiena,nesjosmotinane

šiojosenelėsžiedąsuametis
tu,oateityješirelikvijapa
liksjai,tikvarguarjąnešios.
Kurkasdidesnįįspūdįpadarė
prietaringosiosViktorijos
pasakojimas apie skanda
lingą reginį autotransporto
įmonėje.

Būtent aną tryliktądieną
Viktorijanejučiomispasuko
pro autotransporto įmonę ir
netolitvoros,maršrutiniame
autobuse išvydovairuotoją,
kuris užsimiršęs ištvirkavo
su jauna konduktore. Pasi
baisėjusi šiuo reginiu, ne
delsdamabrūkštelėjoskundą
miestolaikraščiui:“Artokie
žmonės, nesilaikydamimo
ralėsnormų,galidirbtimūsų
visuomeniniame transpor
te?“Toksnaivus,betreiklus
klausimas itin prajuokino
redakcijos laiškų skyriaus
korespondentąVaičiulį,kuris
sėdėjo prie rašomojo stalo,
užsivertęs popieriais ir pa
skendęstabakodūmuose.

Tik šio juoko negirdėjo

Viktorija, bet į jį sureagavo
už kabineto sienos dirbanti
korespondentėNijolėkap
rizingairsenstelėjusimergi
na.Vaičiulis,niekonesakęs,
atkišotąlaišką,betNijolėiš
jonesijuokė.Piktaiburbtelė
jusi,dingoiškolegos„kunst
kameros“. Netrukus tarp
redakcijos ir autotransporto
įmonės prasidėjo nuobodus
susirašinėjimas,tačiautrum
pąVaičiulio laišką gavo ir
Viktorija,kurisjainepatiko.
„Kągi,ašpatikrinsiu“,piktai
sukandožandikaulius.

Pokurio laiko jivėlpra
slinko pro autotransporto
įmonę ir išvydo beveik tą
patį vaizdelį, tik šį kartą
vairuotojas cypino vyresnio
amžiaus apkūnią moterį.
Viktorijanedelsdamaparašė
laiškąmiestomerui.Už sa
vaitės autotransporto įmonė
rekonstravo tvorą:dabar jau
nesimatė,kasdedasididelia
mekieme.

Jipasijutopažeminta, to
dėl visiems kartodavo, kad
pasaulyje nėra teisybės, vi
sur slankioja niekšai, bet
apsaugoti gali tik amuletai
ir ekstrasensai. Beje, neti
kėtaiViktorija įsižiūrėjo į
pagyvenusį ekstrasensą, bet
vėliau paaiškėjo, kad esąs
„ekstraseksas“, o tie gydy
mometodai priminė orgijas
su karnavalomotyvais. „Aš
juotaiptikėjau,taiptikėjau“,
skundėsiVilmai,kurikantriai
klausėsiilgaitylėdama.„Nė
vienu vyru neverta pasiti
kėti“, galop atsakė draugė.
PaskuiVilma prisipažino,
jog draugavo su vedusiu
vyru, žadėjusiu išsiskirti su
savo žmona, bet šito, deja,
nepadariusio.„Ašjambuvau
tik žaisliukas, kalbanti lėlė,
šnabždėjožvelgdamaįsavo
rankų pirštus, kurie tikriau

siaibūtųpasmaugęmeilužį.
Ji laukė,galdraugėatskleis
kokių pikantiškų paslapčių
iš savo „romano“, bet ne
sulaukė, o klausti nedrįso.
Kurten..

Tačiau skundų rašymas,
nuolatinis teisybės ieškoji
mas visame kameViktoriją
išgarsino,neskorespondentas
Vaičiulisretsykiaisspausdin
davojoslaiškussuredakcijos
arba įstaigųvadovųkomen
tarais.Netgi bendradarbiai
ėmė jos vengti, kad akyloji
„panelė“ ko nors tokio ne
pastebėtų,odirektoriustapo
itinmandagus ir kai kada
leisdavo tryliktą dieną jai
nesirodytidarbe,nestuomet
visiemsbūdavoramiau.

Deja,pavasarįdingojos
Cirplė,nesprasidėjo„mor
čius“, tad katinai vakarais
kniaukdavo lyg pragaro
pabaisos, oViktorija neiš
manė ką daryti, kur jos
ieškoti.Tapatikaimynė ją
ramino, girdi, nenusimink,
mieloji ,tavo katytė pasi
džiaugslaisveirsugrįš.Ak,
nepaklausiau draugės, kuri
patarė Cirplę iškastruoti,
kad ateityje neerzintų joks
„morčius“,susirūpinoVik
torija. O kai atslinkdavo
sutemos,jiklausydavoaruž
durųneišgirsgailausCirplės
balsiuko.

Bet gegužės tryliktą, kai
iš tokios dienos nieko doro
nesitikėjo,jaiįdarbąpaskam
binokaimynė,pranešusi,kad
staiga atsiradoCirplė, kuri
gulipriebutodurų.Viktorija
nepaprastai apsidžiaugė ir,
viskąmetusi, strimagalviais
išlėkė į namus. Jos bendra
darbiai šypsojosi, tačiau tik
vienas iš jų išraiškingaipri
dėjorankąpriegalvossmilki
niovaizduodamasšaunamąjį
ginklą.
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ŠviesiamR.Miliko–gerodraugo
irpuikausžmogaus–atminimui

Ašužsimiršiutylosslaptume
Priešsusigraudinimoikoną.
Teguašarosatgailosapvalo
Aukščiausiąpoeziją–maldavimą.

VienuolisRomanas,“Susigraudinimas”

Manovaikai,argirdėjote,kaipmūsųmiestebuvopasta
tytaŠv.MarijosMagdalenosKūdikiųbažnyčia?–paklausė
musabatasdeGradjepovakarienės.
Ne,papasakokite,gerbiamastėve!–paprašėjosep

tyniolikmetis, jauniausias išmūsų,ŽanasPolis. Senasis
abatasapžvelgėvisąmūsųkompanijąiratsiduso–jisvisus
savopasakojimuspovakarienėspradėdavoatsidusimuarba
prunkštelėjimu.Dvasininkaspatvarkėpakrypusiąstaltiesę
antstaloiratsargiaisjudesiaisžnyplėmisaptvarkėžvakių
liepsnas:
Ašjauviskoirnebeprisimenuišto,kąmankažkada

pasakojotėvasLiupenas,tačiaupasistengsiuneypatingai
pakenktipasakojimuisavoskleroze,cheche...
Apskritai tai buvo baisiai seniai – prieš šešis šimtus

metų,ogalirdarseniau.Mūsųmiestastuometbuvovisai
nedidukas;tarkim,kaipnuočiaikiupelio...Reiškia,irgy
ventojųtuometubuvomažiau.Tačiauužsukdavodaugybė
piligrimų;taippatvargšųirpabėgėliųvalstiečių...Irvieną
kartą–taibuvonuožmiąžiemą–miestepasirodėdvimer
gaitės,sesėsdvynės.Josturėjopopenkismetus;na,galbūt,
po septynis.Buvo apsirengusios lengvais, suplyšusiais,
aplopytaispaltukais;jųkojytės,kaipirdaugeliokitųke
liaujančiųnašlaitėlių,buvoapmuturiuotosmaišais.Įmiestą
josatėjovėlaivakareirnuovėjobeisniegopasislėpėtarp
sandėliųirmalkiniųpietinėjemiestodalyje.
Mergaitės–niekastaipirnesužinojojųvardų,todėlašir

toliauvadinsiujas“mergaitėmis”–siaubingaisušalo.Jos,
drebėdamosnuošalčio,išsirinkovietąprievienoišžuvies
sandėlių,kurvėjaspūtėmažiausiai.Tenjossustirusiomis
rankutėmis išvalė sniegą ir atsisėdo ant plikos įšalusios
žemės,tvirtaiprisispausdamosvienapriekitos.
Mumsdabarkadirmažąžvakelę!–sušnabždėjoviena

išseserų.–Mesbenttruputįsušiltume!
Joslupytėsvosvosjudėjo.Kitatikstipriaupriejospri

siglaudė,sakydama:
Atsimeni,kaipmusmokėmama,kaidarbuvogyva:

“Dukrelės,jeijumsbusšalta,taistipriaiapsikabinkite...”
Aštavešiektieksušildysiu,argerai?
Irnelaukdamasesutėsatsakymo, ją stipriau suspaudė

savoglėbyje.
Arpameni,mamytėvisadamumssakė,kadmesviena

kitamylėtumedienąirnaktį!–pagyvėjokitamergaitė.–
Mestaippatvisąlaikąturimemylėtimažasmergaitesir
berniukus,irjųmamytes,irmočiutes...
Taip!–sesutėšvelniaiglostėjosnugarą.–Darjisa

kė,kadmesvisadaturimebūtigeros–duonostrupiniais
pamaitintipaukštelius;praeiviams–parodytikelią;gydyti
sergančiusžvėrelius...–jigiliaiatsiduso.–Odabaržie
ma;todėlnėrapraeivių,neibalandėlių...irpamaitintijuos
nėrakuo...
Mielojisesute!–aikčiojoantroji.–Nejaugimesdar

vakarsuvalgėmetąduonoskąsnį,kurįmumsprolangąiš
metėgerasiskepėjas,saugokjįŠventojiMergele!
Sesuoatsidusopriešjaiatsakydama:
Manirpačiaitaipatrodo:tuojpaieškosiukrepšyje,gal

darlikotrupinėlių...
Betjuktrupinėliusmesvisadaturimeatiduotibalandė

liamsirkitiemspaukšteliams!–priminėjaisesuo.
Vargšelėsprisiminė,kaipanksčiaujomsbuvogerai–ša

liabuvomamytė,šilta...Seseryslabaimylėjovienakitą:tai
buvonešiaipseserųmeilė,okažkasdaugiau.
Atmeni,–vienaišjųkalbėjokitai,kalendamasmul

kiais dantukais nuo šalčio, – atmeni, kuometmamytė
mumspadovanojopaveikslėlįsunuostabiosmotersatvaiz
du–aprengtabaltaisrūbais,skaisčiairaudonamantijaant
pečių,tankiaisbeiilgaisjuodaisplaukais?Josgalvataipir
spindėjokažkokiaisstebuklingaisspinduliais,oaplinkją
sukosimažiangeliukai...
Deja,josnegalėjoturėtinetgitrupinioduonos–nejau

gigalivargšai,nelaimingižmonėssau leistipaliktibent
trupinįmaisto?!
Mamyte,mamyte!–tyliaiverkdamos,abisesutėsde

javo.Betmamytėsnebuvo.
Pažiūrėk,daratidžiaupažiūrėk!–vienaišjųmaldavo

kitą.–Jukmesmirsimeišbado,jeiniekoneturime!
Vienaišmažylių,drebėdama,suvalgėžiupsnįsniego;

bet nusipurtė, užsikosėjo – gailios ašaros nuriedėjo jos
švelniuveideliu.
Tuomet ieškokime kartu... – sušnibždėjo jai sesuo.

–GalbūtgailestingasisViešpatsnurodysmumskokįtru
pinėlį?Juknegalimevalgytiskudurus,tiesa,mieloji,my
limojisesute?
Jeigukasnetolijųbūtųėjęs,irišgirdęsjųraudojimą,tai

nebūtųgalėjęsnenumirtiišužuojautos.
Veltuimergaitės naršė savo, vos ne kiaurai permato

momis rankutėmis, dideliame krepšyje – ten neliko nė
kruopelytėsvalgomo.Vietojeto,tenbuvokeletasskudu
rų,mažas įskilęsmolinispuodelis ir,pagaliau,mamytės
dovana–paveikslėlis,kuriamebuvopavaizduotaįstabaus
grožiomoteris.Mergaitėspasimeldėužmotinosramybę–
kaipjaudinančiaiiršvelniaiskambėjojųbalseliai;atrodė,
kadjiestipresniužnuožmiosžiemosvėtrųstaugsmą–ir
padėjopaveikslėlį(mansujumis,manovaikai,aišku,kad
kalbaeinaapie ikoną)atgal įkrepšį.Poto josapsikabi
no irnutilo; jųkojytėsvisaipamėlo... taip irneperstojo
snigti.Kažkoksšuo,atsitiktinaiišbėgęsįkiemą,apuostė
mergaites,bettaipirnesulojęs,nubėgo.Mažylėmdarėsi
visšalčiauiršalčiau.
Manšalta,mieloji,šalta!–išpaskutiniųjėgųsudejavo

viena.Kita ją tikapkabino, tarsiatsisveikindama, tačiau
niekoneatsakė...
Netikėtai joms pasidarė taip šilta, jogmergaitės nu

stebusiospažvelgėviena įkitą.Tarytumaplinkuiviskas
nušvito...Josregi,kadjųlinkuieinagražijaunamoteris;
visašvytinti,onuojossklindašiluma.Vienaišmergaičių
pastebėjo,irsakokitai:
Sesute,pažiūrėk:jukjisklendžiaoru!
Ištiesų–moterissklendėviršsniegoiršypsojosijoms.

Kitastaigasako:
Mes tavepažįstame, tetule– juk tu išmamytėspa

veikslėlio!
Irmergaitėspralinksmėjo,lygnebūtųžiemos,omamytė

būtųsujom.Moterispriėjopriejųirsako:
Sveikos,mergaitės!Arjumsčianešalta?
Ne,mielatetule,–atsako.–Dabarvisaikaipvasara.
Tuometjijomspaduodabandelęsumedumi:
Taijūsųmamytėliepėjumsperduoti.Valgykite,mer

gaitės,iratminkitesavomirusiągimdytoją.
Mergaitėsnustebusiossusižvalgė:
Nejaugitužinaiapiemūsųmamytę?
Jiatsakė:
Žinau,žinau,mielosios!Ašpasjusiratėjaujospra

šymu.Jaidabargerai,labaigerai;netrukusjūsirpačiosją
išvysite...Valgykitebandelę,vargšelės...– taipasakiusi,
moteris sustojo šalia jų; tačiau atrodytų vis tiek kabojo
ore.
Mergaitėspavalgė;trupinėliusneužmiršopadėtiantže

mėspaukšteliams.Moterisnusišypsojo:
Ašjums,vaikeliai, turiuirsavodovaną!Norite,pa

rodysiu?
Mergaitėmspasidarėbegaloįdomuirjospaprašė:
Parodyk,tetule!
Tuometmoteris,išposavoilgųdrabužių,ištraukėdvi

juosteles–žydrąirrožinę;tosjuostelėsbuvoišpačioge
riausio šilko.Ant jų, auksinėmis raidėmis, buvokažkas
užrašyta.
Armokateskaityti,angeliukai?–švytėdamapaklausė

jųmoteris.
Ne, nesmamytėmūsų nespėjo išmokyti. –Atsakė

vaikai,neatitraukdamiplačiaiatmerktųakiųnuošilkinių
juostelių.Tuometmoterisnusišypsojo:
Gerai,mažosiosmergaitėsirdidžiosioskankinės,tuo

metašjumsperskaitysiu.
Ji,savošvelniomisirminkštomisrankomis,suėmėvie

nosišmergaičiųdelną:
Ašnoriutautaipadovanoti,–greitaiiratidžiaivyniojo

juostelęapiejosriešą.–KaitustosipriešViešpatiesVeidą,
manogarbeivadinsiesiMarija;tavovardasužrašytasant
šiosžydrosjuostelės.
Mergaitė, iš džiaugsmo, net suplojo delnais;moteris

pasilenkėlinkjossesutės:
Irtu,manošviesuliuk,visadanešiosirožinęjuostelę;

manogarbeivadinsiesiMagdalena.
Taippatmikliaiirgreitaiužrišojaijuostelęantrankos.

Potopasilenkėpriekiekvienovaikelioirramiaijuospabu
čiavo.Mergaitėstaippatjąėmėbučiuotiirglebėsčiuoti,ir
visostrysdžiaugėsi.Tuometmoterisstaigapasakė:
Mergaitės,manomergaitės!Pasižiūrėkiteįsave:kokios

jūstapotegražios!
Kaiseseryspažiūrėjovienaikitą,netaiktelėjo:dingo

skudurai,dingosuplyšępaltukai–kiekvienaaprengta,kaip
mažaprincesė:Marija–visažydra,oMagdalena–rožinė.
Juostelėssuauksinėmisraidėmisantjųrankų;juostosįpin
tosįplaukus.Mergaitėsvosnepradėjošokinėtiišdžiaugs
mo,tačiaumoterispaėmėjųrankasirsako:

ClandeStinuS

Šv.MarijosMagdalenosKūdikiųbažnyčia
Mums,angeliukai,jaulaikaskeliautipasmamytę.Ji

seniaižiūriįjusirdžiaugiasi,beinegalisulauktisusitikimo
sujumis...Eimegreičiau!
Mergaitėsišsigando:
Nejaugiirmums,tetule,leistavaikščiotiorukaipir

tau?
Jiatsako:
Leidžiama.
Irvisostrys–o,stebukle!–pradėjokiltiaukštyn,kaip

pūkeliai;giedojo“AVE”,“PATER”,“CREDO”ir“GLO
RIA”–irtarytumdaugelisangeliškųbalsųjomspritarė...
Tą pačią naktį pranciškonų vienuolyno prižiūrėtojas

sapnavonuostabųsapną: tarytumįmiestąatėjodvima
žosmergaitės;tarytumjossėdėjo,slėpdamosinuovėjoir
sniego,užkažkokiosandėlio;kaipjomspasirodėšventoji
MarijaMagdalenairkiekvienaiišjųantrankosužrišopo
juostelę.PotokankinessusavimipasiėmėįDangų.Šis
šventasžmogus, atsibudęs,papasakojo savo sapnąvisai
brolijai – ir visi neišpasakytai tuo stebėjosi.Gerbiamas
senolisvienuoliamspapasakojoviską–netgivietą,kurio
jenaktįglaudėsiabiseserys.Tačiautuometuvienuolyne
viešėjovienas,gerbiamoprižiūrėtojo,draugų,priklausantis
PamokslininkųOrdinui,kuris,nemažiauneikitinuste
bintaspasakojimo,pasakėjam:
ManodraugeirbroliKristuje!Suraskmumsšiąvietą

–jukmesnevietiniai–kadgalėtumeapievisataipapa
sakotisavobrolijai.
Sujuokartubuvokitidudomininkonai;jietaippatėmė

prašyti.Tuomet,degdamišventunoru,šietrysdomininko
naikartusuprižiūrėtojuirdarkeliaisšventojoPranciškaus
broliais,porytiniųmišių,leidosiįpietinęmiestodalį.
Audrapernaktnurimo;norsbuvopripustytididelikal

naisniego,tačiaulaukebuvoramu.Vienuoliaipraėjodu
kvartalus,kolpasiekėreikiamąvietą.Siena,šaliakurios
sėdėjomergaitėsirkuriprisisapnavošventajamtėvuipri
žiūrėtojui,buvoužpustyta.
Štaišivieta,–pamaldžiaipersižegnojęspasakėpran

ciškonas ir ėmė rankomis kapstyti sniegą, norėdamas
prisikastiikisienos.Netikėtaijissurikoirpuolėantkelių,
giedodamaspirmąją“GLORIA”eilutę;vienuoliaisulėkė
sukviestijoriksmo.Sniegematėsivaikokojelė,apmutu
riuotašiurkščiamedžiaga.Tuometbroliaiėmėatsargiaiva
lytinuojossniegą,taipatidengdamivisąkūnelį...Vienuolių
akimsatsivėrėliūdnasirjaudinantisvaizdas:priesienos,
prisiglaudusios šonais, apsikabinusios sėdėjodvimažos
mergaitės.Josbuvoapsirengusiossuplyšusiaispaltukais;
jųkojelėsbuvoapvyniotosskarmalais.TuometabiejųOr
dinųbroliaipuolėantkelių–irgarsipsalmė“CANTATE
DOMINOCANTICUMNOVUM”kiloįšvytintįdangų.
Mergaičiųveideliaibuvonuostabūs;jųamžiamsatmerktos
akysšvietėnežemiškaišmintimi,ramybeirlaime.Jostarsi
irnebuvomirusios;jostarsimiegojo,panašiaikaipJajiro
duktė,Viešpaties sugražinta gyvenimui.Ant kiekvienos
mergaitėsrankosryškiaiišsiskyrėžydrairrožinėjuostelės
suauksinėmisraidėmis.Raidėsjosedėliojosiįjumsjau
žinomusžodžius.
Išgirdusigarsųvienuoliųgiedojimą,rinkositauta;žmo

nėsprieidavo,žiūrėdavoirklaupdavosiantkelių,prisijung
damipriedarnausbažnytiniochoro.Taip,visainetikėtai,
šalia dviejų kankinių kūnų atsirado beveik visimiesto
gyventojai–žmonėsgiedojo,verkėiršlovinoDievą...
Paskui, kai tauta užsinorėjo konkrečiau sužinoti apie

nutikimą, tėvasprižiūrėtojaspapasakojoapieDievoste
buklą,tąnaktįaplankiusįmūsųmiestą.Jispapasakojosavo
sapną–jožodžiaibuvosutiktitikrosnuostabosšūksniais.
Piliečiaimeldėsi;vakarevienuolynetaprogabuvopasa
kytaspamokslas.
ŠiąnaktViešpatsmums, nusidėjėliams, atsiuntė dvi

Savo kankines, – po bažnyčios skliautais išjudinančiai
skambėjodomininkonobalsas.–Manobrolissapneregėjo
viziją,iškuriosaiškusvisasnutikimovaizdas...
Nespėjojispabaigtifrazės,kaikažkienošauksmasšven

tyklojenutraukėjokalbą:
Bažnyčią!VirškankiniųpalaikųreikiastatytiMarijos

MagdalenosBažnyčią!
Daugybėgarsiųbalsųpalaikėšaukiantįjį;kuometpa

sirodėpatspranciškonas,balsųgaudesyssusijungėįvie
ningąchorą:
Bažnyčią!StatykimešventosiosMarijosMagdalenos

Kūdikių,Viešpatieskankinių,bažnyčią!
Tėvasprižiūrėtojas net neslėpė ašarų – su juo, nieko

nesigėdydami, verkė vienuoliai, verkė ir parapijiečiai...
Mergaičiųkūnaibuvopadėtivienuolynorūsyje–irjokio
irimoarpuvimopėdsakųnesirodėantjų!
TaiDievopirštas!–žegnodamasis sakėkiekvienas,

matęsšįstebuklą...
Manovaikai,išesmėstaiirviskas,–potrumpospauzės

tęsėsenis.–Pokeliųdienųkankiniųkūnaibuvopalaidoti
akmeniniamerūsyje,kurįiškasėnetolijųamžinojopoilsio
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Spe leo lo gas (spe leo lo gi jos Lie tu vo je pra di nin kas, spe leo lo gi jos 
eks per tas ir vyr. inst ruk to rius);
keliautojas(ekspedicijųirkelioniųvadovas,kalnųirurvųvedlys);
publicistas;ūkininkas;kolekcionierius.
Gimė1950m.Kaune.
Nuo1991m.gyvena,onuo2003m.irūkininkaujaIšlestakiuose,
Seredžiaussen.,Jurbarkoraj.
1973m. įgijotechninį išsilavinimąKaune;1981m.–speleologinį
išsilavinimąRusijoje;1990m.–turistinįišsilavinimąLenkijoje.1984
m.stažavosiBulgarijosSpeleologijosfederacijoje;2007m.–Val
burgogalvijųselekcijosūkyjePrancūzijoje.
Per45metusatlikoper200kelioniųiraplankė43EuroposirAzi
josšalis.
Per40metųper300kartųįsiskverbėį23šaliųurvus.
19732001priklausėLietuvosskverbimosiurvuosegyliorekordas.
Daugeliotarptautiniųkonferencijųirkongresųdalyvis.
Inicijavo:
•SpeleologijosatsiradimąLietuvoje;
•ValstybinioMargupiobotaniniodraustiniosteigimąJurbarkoraj.;
•Laiconųgiminėsgenealoginiustyrinėjimus.
YraLietuvosatstovasTarptautinėjespeleologijossąjungoje(UIS);
Speleoinfocentrosavininkas.
Daugeliostraipsniųspeleologijos,žemėsūkioklausimaisirkelionių
apybraižųautorius.
Parašėkeletąknygųgenealogijos,speleologijos,turizmotemomis.
Pomėgiai:asilai,kadagiai,kolekcionavimas.

Erikas
Laiconas:
Iš se ri jos „Po kal biai su Eri ku Lai co nu“

Išlestakiųpažintinistakasar ba„velnio
sėkla“(kadagynas,bebrynas,...)

Eri ko Lai co no at sa ky mai į Edi tos Vei sie ju tės 
klau si mus „Že mai čių sau lu tei“

jais žavėtis. 2004m. krei
piausiįAplinkosministeriją
su siūlymu mūsų žemėje
esantį kadagyną (pavadino
mejį„Margupiokadagynu“)
įtraukti į ekologinį tinklą
„Natura 2000“.Kaip žinia,
valdžia, pamiršusi, kad ne
mesjiemspriklausome,ojie
yramūsųsamdiniai,kuriems
mesmokameatlyginimą,ne
buvolinkusigreitaireaguoti
į pasiūlymą „iš apačios“, o
aš, savo ruožtu, nesu linkęs
vaikščioti „pro užpakalines
duris“.Todėl procesas tęsė
si net ketveriusmetus, kol
pagaliaumanoidėjapradėjo
įsikūnyti, t. y. 2008m. Jur
barke įvyko viešas „Mar
gupio valstybinio botaninio
draustinio“ ribų specialiojo
planoirnuostatųsvarstymas,
o tų pačiųmetų pabaigoje
Europos komisija patvirtino
atnaujintąBendrijossvarbos
teritorijųsąrašą,kuriamepa
galiauatsiradovietosirmūsų
kadagynui.Šiuometuvyksta
draustinio tvarkymo plano
rengimas.

Šis draus ti nis iš
sidėstęsDubysos de
šiniojo intako –Mar
gupio vietovėse. Kuo
šios vietovės tokios
ypatingos,kadjasbu
vo galima paskelbti
draus ti niu?

Saugotigamtąyrasavaime
suprantama kiekvieno nor
malaus žmogaus priedermė.
Jeiguvisibūtųnormalūs,tai
gal ir nereikėtų imtis kraš
tutinių apsaugos priemonių.
Štai mūsų krašte būdavo,
atvažiuojavežimukoksnors

mužikas(kitaipirnepavadin
si)išgretimokaimo,nukerta
keliolikoskadagiųviršūnesir
gabenasaunamomėsairūky
ti.Atvažiuojakitasmužikas
išmiesto ir raunakuokštais
čiobreliusarbatai.Kaiprieini
irpasiūlaižirkles, įsižeidžia
ir, nieko nesupratęs, išva
žiuoja. Po tokių akibrokštų
kas belieka? Imi galvoti,
kaip apsaugoti tą aplinką,
už kurią esi atsakingas, nes
joje,gretajosgyveni.Taigi,
mūsųvietovėslygirniekuo
neypatingos. Paprasčiausiai
čia dar vis grynais lopais
gausiaiaugakadagiai(obū
tent tokiusES skatina labai
saugoti), čia, pasirodo, nuo
poledynmečio išlikomažai
tepakitusiosstepinėspievos,
eutrofiniai aukštieji žolynai
irmezofitųpievos.Margupio
slėnyjetaippatauganemaža
įLietuvos raudonąją knygą
įrašytos dygiosios slyvos
(Prunus spinosa) populia
cija ir kompaktiškamels
vojo gencijono (Gentiana
cruciata) augimvietė.Be to
draustinio teritorijos dalis
patenka į greta stūksančio
Pašilių piliakalnio, vadina
moBajorkalniu, vizualinę
apsaugoszoną.Kaipmatote,
draustinio statusas šiai vie
tovei – ne žemės savininko
išsigalvojimas,kaippradžioje
kaikasten,„viršuje“galvojo,
orealibūtinybė.Tikreikėjo
kažkam visas tas vertybes
laiku pastebėti, kol dar yra
ką saugoti.Gal atidžiau ap
sidairęs kiekvienas išmūsų
rastų dar daugiau saugotinų
perliukų?

Margupio kadagynas Išlestakiuose.

Obelų ragas. Vienas seniausių Lietuvos kadagių.

Šauklių kadagynas Žemaitijoje.

Vilkokšnio kadagynas netoli Aukštadvario.

Sun ku api bū din ti Eri ką Lai co ną, su gau sia šei ma at vy ku sį iš Kau no ir įsi kū
ru sį gra žia me vien kie my je, ne to li Du by sos, Jur bar ko ra jo ne. Eri kas Lai co nas – 
ūki nin kas ir ko lek cio nie rius, speo lo gas ir ke lio nių va do vas. Šis žmo gus ke le to 
kny gų, fil mu kų ir dau ge lio straips nių au to rius. Eri kas Lai co nas tu ri įdo mių 
po mė gių, ku rie pa dė jo jam ap gy ven din ti asi lų bū re lį sa vo je so dy bo je, ten pat 
įkur ti se nų daik tų, spe leo ir gam tos ra di nių mu zie jų, įsteig ti Mar gu pio bo ta ni nį 
draus ti nį ir nu veik ti dar daug ki tų dar bų. Šį sy kį Eri kas Lai co nas su ti ko pa pa
sa ko ti apie mi nė tą Mar gu pio draus ti nį, ku rį va di na Iš les ta kių pa žin ti niu ta ku.

Gerb.Erikai Laico
nai, kaip Jums kilo
mintis inicijuotiMar
gupiobotanikosdraus
tinio įsteigimą, kuris
yraJumspriklausan
čiojeIšlestakiųkaimo

žemėje?
Kol buvau kaunietis (o

tokiu esu aš gimęs), kada
gysman buvo žinomas tik
kaipverbųsekmadienio(tei
singiau būtų sakyti „asilo
dienos“)atributas.Kai1991

m. likimasmane su žmona
„nusodino“Išlestakiuoseprie
Dubysos, pastebėjau gausy
bę aplink sodybą augančių
kadagių.Pradžioje jiemane
sudomino, vėliau pradėjo
patikti, kol galiausiai ėmiau
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Kuo Jus sužavėjo
draustinyjeaugantys
keisti medžiai – ka
dagiai? Kiek žinau,
Žemaitijakadagynais
tikrainepasižymi.Kuo
ypatingasšismedisir
jouogos?

Jūspataikėte tiesiai įde
šimtuką,pavadinusijuosme
džiais.Taitikraimedžiai,jei
netrukdytijiemsaugti.Deja,
ne retas tautietis kadagyje
mato tik krūmą, išaugusį iš
„velniosėklos“,kaipsakoma
viename dzūkų padavime.
Pasakojama, kad kadaise
velnias labaimėgokopinėti
medų iš drevių. Galvotas
dzūkassumanėatsikratytine
naudėliuirpririšoprieplauto
kanapinę virvę.Kai velnias
įkišoletenąįdrevę,žmogus
paleido virvę ir prispaudė
vagiliautoją.Velnias šoko
prašytis, išpirkai pažadėjo
pasėti smėlyje tokią sėklą,
kurią visos žmonių kartos
minės. Iš velnio sėklos iš
dygobjaurus (atsiprašauuž
tą žodį) kadagys.Tai keikė
dzūkų valstietis nevidoną
Paskui priprato prie žiemą
vasarąžaliuojančiomedelio,
kuris pažabojo vėjo siautu
lį,sulaikėsmėliobėgsmąir
suteikė smėlynamsgyvybę.
Išeitų, kad taip Lietuvoje
kadagiaiiratsirado...

Gal Žemaitija kadagių
paplitimuirnepasižymi,bet
gipatsdidžiausiasLietuvoje
Šauklių kadagynasriedu
lynas Salantų regioniniame
parkeSkuodo rajoneužima
70hasklypą.„Lietuvostund
ra“kažkasjįpraminė.

Lietuvojenatūraliaiauga
vienintelėkadagiųrūšis–pa
prastasiskadagys(Juniperus
communis).Tai dažniausiai
–dvinamisaugalas,t.y.vieni
turivyriškus,okitimoteriš
kuspriklausinius.Augdamas
atviroje vietoje vyriškasis
individasvirstamedžiu,kar
taisiki15metrųaukščio,tuo
tarpumoteriškasisindividas
lieka keliųmetrų aukščio
krūmu.Kadagiospygliaiant
šakelių išsilaiko 4metus.
Jauni kadagio spygliai dau
giausiasukaupęfitoncidų(la
kios nuodingosmedžiagos,
saugančiosaugalusnuovisų
blogybių; jomis gydomos
gyvūnų ir augalų ligos; jie
sterilizuojaorą),vitaminoC
ir kitų vaistingųmedžiagų.
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Margupio kadagynas.

Margupio skirpstas.

Pabaluose. Benas Laiconas prie Kadagių giraitės. 
Aukštaitijos nac. parkas.

Paprastoji medšarkė.

Prutelė. Algirdas Panavas ir Benas Laiconas prie 
nudžiūvusio didžiausio Lietuvos kadagio. 

Žvėrupio bebrynas. Didžioji užtvanka.

Kadaise ligonius plakdavo
kadaginėmisvantomisirtaip
visokiusnegalavimusišvary
davo.Pirmosiosvasarospa
baigojenuožydėjimoišauga
žali žirneliai – kankorėžiai,
populiariai vadinami uogo
mis. Jie prinoksta antrųjų
metųrudenįirperžiemąarba
kolnulesapaukščiai laikosi
antšakelių.

Okas žinomaapie
kadagiųpanaudojimą
kulinarijoje?

Kaipžinia,patysskaniau
sirūkytigaminiaiyratie,ku
rieišrūkytikadaginiudūmu.
Manoma,kadfitoncidaigali
netnuotrichineliozėsapsau
goti. Kadaguogės – svar
biausiasdžinoprieskonis.Iš
medienos, vaisių ir spyglių
gaminamaskadaginisaliejus,
naudojamasdegtinei,likeriui
aromatizuoti.Sukadaguogių
įdarugalimakeptipyragus.Iš
vaisių galima išvirti sirupą,
tinkamągėrimams aromati
zuoti,kisieliui,pyragaičiams,
meduoliamsgaminti.Vaisiai
naudojami kaip prieskoniai
mėsospatiekalamsirraugin
tiemskopūstams.

Kuo įdomus šiame
draustinyje esantis
Žvėrupio bebrynas?
Kasišvisperpadarai
yrabebrai?

Žvėrupiobebrynasįsikū
ręsgretaMargupiodraustinio
ganagilausŽvėrupioupelio
slėnyje. Man kiekvienas
bebrynas įdomus savaip, o
šis – ypač, nes savas.Nors
bebrąpamatytigana sunku,
betdažnailankantisgretajų
darboirgyvenimovietos,yra
pasitaikę ne kartą susitikti
„akisįakį“.Kasgalibūtiro
mantiškiau?BebrusEuropa
saugo, oLietuva – naikina.
Kodėl?Todėl,kadjų,neva,
pasmusperdaug,ožalaūki
ninkams–didžiulė.Patsesu
ūkininkasirgaliunuoširdžiai
patvirtinti, kadmano ūkiui
bebrai jokių eibių nekrečia.
Na,nuleidokeliasdešimtme
džių,nudžiovinoantrątiek...
Kas čia tokio? Juk tai ir jų
namai.Aš su šeima atsikė
liaučionaigyventi tikprieš
20metų, o jie jau gyveno
nuoseno,turbūtdartada,kai
juosLietuvosstatutassaugo
jo(XVIa.).

Upinis bebras (Castor
fiber) – didžiausiasmūsų
krašto(irnetvisosEurazijos)
graužikas–žvėris,kaipirbi
tė,tapęsdarbštumosimboliu.
Vidutinisbebrassveriaapie
1520kg.Jotankuskailisdėl
ypatingossudėtiesnepralei
džiavandens.Gyvenasėsliai
prievandenstelkiniųirvisą
gyvenimą – „su ta pačia“.
Mintamedžiųžieve ir įvai
riais žoliniais augalais. Po
105107dienųnėštumo14
reginčiusplaukuotusvaikus
veda gegužėsbirželiomėn.
Bebrai gyvena šeimomis ir
nuolat dirba: stato užtvan
kas, namelius, kasa urvus,
graužia ir verčiamedžius
bei krūmus, gilina vandens
telkinius. „Bendraudamas“
su„savo“bebrais,sužinojau
(pamačiau), kad, norėdami

paskanauti šviežia žieve,
neretaijieropščiasinetįme
džiųviršūnes.

Žvėrupiobebrynasįsikū
ręsgiliameslėnyjetarpmiško
irpievų.Dėlnesibaigiančių
statybų dalismedžių žūsta,
oaplinkakeičiasilabaidaž
nai.Kurį laiką džiaugėmės
Didžiąjaužtvankairdėkajos
atsiradusia sala Žvėrupyje.
Betbaigėsigamtosištekliai,
ir bebrai, praardę užtvanką
ir nuleidę upelio vandenį,
išėjo kitur „laimės ieškoti“.
Žinau, sugrįš jie po kurio
laiko,kaigamtaatsigaus;tam
irvandenįtvenkinyjenulei
do.Argitaineekstensyvaus
(tausojančio) ūkininkavimo
pavyzdysmums?Okolkas
jie darbuojasi už keliasde
šimtiesmetrų.

Pasiryžusieji Lietuvoje
vėlišnaikintibebrus(obuvo
jau taip atsitikęXXa. pra
džioje), garsiai šaukia, kad
bebrai trukdo ūkininkauti,
platina pasiutligę, naiki
na kraštovaizdį. Bet bent
trumpam pabūkime bebro
vietoje:„taižmonėsgriauna
mūsųnamelius,taineišprusę
ūkininkai įvairia „chemija“
nuodija mūsų vaikus, tai
valkataujantysšunys,lapėsir
usūriniaišunysužkrečiamus
pasiutlige;nuomūsųveiklos
gamtaniekurneišnyksta,bet
formuojasi naujos augalų ir
gyvūnųbendrijos;taiginėra
ko„antmūsųvaryti““,pa
pasakotųjiemumsapiesavo
gyvenimą.

Kokieretesniauga
laiaugašiamedraus
tinyjeirkuoypatingos
jopievos?

Benedaugiausiarūpesčių
keliadygiosiosslyvossąža
lynas. Šis, Lietuvoje retas,
15m ūgio augalasmūsų
draustinyje tarpsta ir „var
go nemato“. Jei leistume,
tai ir kadagius ateityje nu
stelbtų,nesdauginasišaknų
atžalomis.Dygiojislyvaturi
maistinių ir vaistinių savy
bių; vaisius sunokina rugp
jūtįrugsėjį.

Melsviejigencijonai–bū
dingos kalnų alpinių ir su
balpinių pievų daugiametės
žolės.Mūsuose auga šlaitų
pievose.Dideliaismėlynais
žiedaisžydiliepąrugpjūtį.

Man labai patinka pa
prastasis skirpstas (Ulmus
minor), kurio kamštinė for
ma plačiai paplitusimūsų
draustinyje.Tai nepaprastai
dekoratyvusirapyretisšlai

tųmedis,išaugantisiki10m
aukščio.

Saugomosdraustiniopie
vos išsidėstęMargupio ir
Sausupio upelių sausose te
rasose, šlaituose, kurie dėl
nepatogaus reljefo išvengė
intensyvios ūkinės veiklos
(nebuvotręšiamos,ariamos).
Čiažoliųdangalabaiturtin
ga rūšių, išlaikiusi vertingų
pietinio paplitimo augalų ir
gyvūnų(ypačvabzdžių)rūšių
derinius.

Kokiepaukščiaivei
siasidraustinyjeirar
mėgiamos jo vietovės
miškožvėrių?

Draustinyjeveisiasižvirb
liniai (dirvinis vieversys,
šelmeninė kregždė, baltoji
kielė, lakštingala,kiauliukė,
didžiojizylė,naminisžvirb
lis, varnėnas, varna, krank
lys, kovas, šarka), vištiniai
(kurapka), žąsiniai (didžioji
antis), plėšrieji (paukštva
nagis),pelėdiniai,gandriniai
(baltasis gandras), geniniai
(didysis genys), gegutiniai
(gegutė).Pamatytigalimair
gulbių,gervių,garnių,kirų.

Miškožvėrysirnemiško
gyvūnaidraustinyje jaučiasi
kaipnamie–jukčiairyrajų
namai.Daug graužikų (dir
vinėpelė,paprastojivoverė,
upinis bebras) ir vabzdžiaė
džių (baltakrūtis ežys, kur
mis, paprastasis kirstukas).
Po pievas ir laukus laksto
kiškiažvėriai(pilkasiskiškis),
plėšrieji(rudojilapė,usūrinis
šuo), porakanopiai (šernas,
stirna).Kiek slapčiaugyve
na šikšnosparniai (rudasis

ausylis),plėšrieji(akmeninė
kiaunė,žebenkštis).Įsvečius
kartaisužsukavilkas,taurusis
elniasarnetbriedis.

ArJumsasmeniškai
labaibrangusšisna
tūraliosgamtoskam
pelis?

Taip,begalo.Šiemetsu
kanka lygiai 20metų, kaip
messužmonaatsikraustėme
gyventiįgamtą.Čiamesgi
liaiįleidomešaknis,čiagimė
mūsųvaikai,čiakeitėsimūsų
požiūrisįaplinką.Gyvenda
mimieste,mes labaimėg
davome poilsiauti gamtoje,
pasisemti iš jos stiprybės,
naudotis jos teikiamomis
gėrybėmis.Dabargi,mespa
tys tapome sudėtinegamtos
dalimi. Ir pranyko poreikis
kurnors (pvz. įmiestą) va
žiuoti pailsėti. Juk gamtoje
pats gyvenimas yra poilsis.
Tiknereikiapersidirbti.Turi
liktipakankamailaikonetik
nueitiįmiškąsusirinktigry
busarįupęsugraibytižuvis,
bet ir pakelti akis į debesį,
saulėlydį,pastebėtipraskren
dantį paukštį ar prabėgantį
žvėrį,pauostytigėlę,pajausti
lietauskvapą.

Didžiausiosvertybės,ku
riasmes apturėjome čia Iš
lestakiuose yra rūkas virš
pievų, aidas slėnyje ir tyla.
Ardažnai,Žmogau,galimė
gautistokiaismalonumais?O
ašgalėsiu...visą likusįsavo
gyvenimąIrTugalėtum–tik
panorėkirnetrypčiokvietoje,
paskubėk.Stenkisirturėsi...

Krapštikiai,Plungėsrajonas
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vietos.Mergaites taip irpalaidojo–sėdinčias irapsika
binusias;tikšiostebukloatminimuinuojųrankųnuėmė
juosteles – jas galite pamatyti bažnyčioje; jos pririštos
prieMarijosMagdalenos,šventosiosmergaičiųglobėjos,
statulos. Ir, kaip rašomabažnyčios archyvuose, praėjus
trimssupusemetųvirškankiniųpalaidojimovietosbuvo
pastatytavienaišgražiausiųapylinkėsbažnyčių–Šv.Ma
rijosMagdalenosKūdikiųbažnyčia...–susimąstęsužbaigė
kalbąabatasdeGradje.
Jaubuvovisaivėlu.Prolangąmatėsijogsninga;visur

gesošviesos–miestelėnairuošėsimiegui.Mesatsisveiki
nomesugeruirvaišinguabatu.
Manovaikai,užeikitedažniau!–linksmaipasakėjis

atsisveikindamas,mus peržegnodamas ir laimindamas.
Mūsųkompanijaišsiskirstėįskirtingaspuses.
KartusumanimiėjomažylisŽanasPolis;messujuo

gyvenomevienamekvartale,mūsųnamusskyrėtikgatvė.
Irnetikėtai,patsišsavęstonelaukdamas,pasiūliaujam:
Klausyk,Žanai!NueikimeįŠv.MarijosMagdalenos

Kūdikiųbažnyčią!
Jisnustebo:
Tiesiogdabar?!Tupažiūrėkkaippusto!Rytišrytoį

paskaitas...
Betašjoneklausiau:
Pusto...–pakartojau,tarsiišvisųjožodžiųišgirdautik

tai.–Galbūt,Žanai,taippustėirprieššešisšimtusmetų,
kaipgalvoji?..
Jismanesuprato,nusipurtė,betatsakėtvirtai:
Gerai,broli,eime!
Eidami link bažnyčios sugaišome ketvirtį valandos,

tačiaugerokaisušalome.Didžiulispastatasstūksojovirš
mūsų;atrodė,jogjisužimavisądangauserdvę.Tainebuvo
NotrDamopastatas,tačiauvistiektraukėakįirstebino.
ŽanasPolis,kratydamasnuo savęs sniegą,pasislėpėpo
joportalu,oašnetikėtaisustingaugatvėsviduryje.Kaip
paveikslėliaipromanoakispralėkėseniaipraėjusiųlaikų
vizijos–irašišvydautąlaiką,kaišitosbažnyčiosnebuvo
netmintyse,oaplinkuimanedriekėsinedideližuvųsan
dėliai... Ir aš išnaujopergyvenau šįvakarągirdėtą šios
bažnyčiosatsiradimoistoriją.Aštaipužsinorėjaupamatyti
tasdvi šilkines, žydrą ir rožinę, juosteles!..ŽanasPolis
jauseniaimojavomanranka,kviesdamaspasislėptinuo

ClandeStinuS

Šv.MarijosMagdalenosKūdikiųbažnyčia
Atkelta iš 5 psl. krentančiosniegopobažnyčiosportalu–oašvisstovėjau,

pakerėtasvizijų,negalėdamaspasijudintiišvietos.Paga
liau,apžiūrėjęspastatą,priėmiausprendimą–priėjauprie
ŽanoPolioirišbėriau:
Užeikim,broli,įbažnyčią!
Jisišsproginoakisįmane:
Artužinai,kuridabarvalanda?!Mumsniekasdurų

neatvers!Geriauateikimečiarytojpopiet.
Bažnyčiojedegašviesa,–atšoviauaš.–Pasibelski

me!
Pomanobeldimo,duryspalengvaprasivėrėirprižiūrė

tojoveidasišgąstingaipažvelgėproplyšį:
Kojums,ponai?
Aššviesoništraukiausavopažymėjimąirpasakiau:
Aš–klierikas,kaipirmanodraugas.Mespasjusatė

jomenuoabatodeGradje.
Staiga prižiūrėtojas plačiai atvėrė duris, kviesdamas

užeiti.
Ach,štaikas!–šūktelėjojis,kaimesįėjome.Užsiver

damosdurystrinktelėjoirjistęsė:
Koksoras!Arnešaltabuvoeitipasmusnuoabato?

Dartokivėlyvąmetą...Beje,koponaipageidausite?
Ašnegaišaulaiko:
Atleiskite, gerbiamasis, abatasmumspasakojo apie

relikviją, kuri saugoma bažnyčioje nuo jos pastatymo
laiko...
Prižiūrėtojaspersižegnojo:
Jūsturiteomenyjejuostelessuvardais,arginetaip?
Tikraitaip,metre.
Jisnuvedėmusįbažnyčiosgilumą...
Ponai,ašbuvaudidžiainustebintas,–prižiūrėtojasbėrė

žodžius,eidamaslinkbažnyčiosantrojoaukšto.–Kasgi
šiaislaikaisužsinorėspažvelgtiįkatalikųšventumą?Ponai,
visurateizmas,visiškaapostazė...NetvyriausiojiBažny
čiosdukra–mūsųPrancūzija–šiamkošmarui,kadirkaip
būtųnekeista,buvolabiausiailinkusiišvisų...Viešpatie,
pasigailėkmūsųirišgelbėk!–tardamasšiuosžodžius,jis
atidarėvienasdurispačiamekoridoriausgale.
Mesįžengėmepaskuijįirsusmukomeantkeliųprieš

ikonostasą.BurtininkaiatėjęnusilenktiViešpačiui;Vieš
patieskrikštasJordanenuojopirmtakorankų;Šventosios
DievoMotinos ėmimas dangun – ikonos stebino savo
įkvėpimu.PriešikonostasąstovėjoŠv.MarijosMagdale
nosstatula.Šventoji,priklaupusiantkelio,meldėsiprieš

kryžių,išviršausantjoskritoDangausŠviesospluoštas,
papuošdamasjosgalvąauksineaureole.Statulosdešinėje
irkairėjebuvopririštapojuostelę–žydrąirrožinę.Pri
žiūrėtojoparašiautaburetėsiružlipauarčiaujų.Dabarjas
galėjaukaipreikiantapžiūrėtiišarčiau.
Juostelės–darvienasstebukloįrodymas!–buvovisai

kaipnaujos; šeši šimtai praėjusiųmetųbeveiknepaliko
jokio pėdsako ant jų; tik raidės, kaligrafiškai užrašytos
auksiniaisdažais,šiektieknubluko.Ašpabučiavauvieną
relikviją,paskuikitą;liečiaujaspirštais,prisipildydamas
nepatirtu..........irneišreiškiamususižavėjimu–šiejaus
maimaneužliejoirašpradėjaušypsotis...Šiasjuosteles
antrankųnešiojokankinės,irtaibuvolabaiseniai...Plonas
šilkasjuosėjųmažusriešus...dviejųmergaičių,kuriųvar
dainiekamtaipirnebuvožinomi–nebentViešpačiuiirjų
motinai,kuriąjosvadino“mamyte”.ĮDangausKaralystę
mergaitėspatekokaipkankinėsMarijairMagdalena.
Nulipaunuotaburetės.Prižiūrėtojasmusišlydėjo.At

sisveikinęsujuo,išėjomeišbažnyčios;tikašdažnaiatsi
gręždavauįjąbeeinantnamo...
Tą naktį ilgai negalėjau užmigti.Tačiau kaimiegas,

pagaliau,įveikėmane,manapsireiškėŠv.MarijosMagda
lenosKūdikiai.Josbuvosusikabinusiosrankomis.Marija
–mielašviesiaplaukėbūtybė–buvoaprengtažydrasuknele
ikižemės;josmažoskojytės,pagalvienuoliųtradiciją,bu
voapautossandalais.JossesuoMagdalenataippatbuvo
mielairgraži–aprengtarožinesuknele,šypsojosi.Josman
niekonepasakė–viskasbuvoaiškuirbežodžių.Šventos
kankinės–mažosmergaitės–darkurįlaikąžvelgėįmane,
irpriešišnykdamostarsiėmėtirptiore...Manoatmintyje
visamlaikuiišlikojųvaikiškos,angeliškosšypsenos.
Galiupasakytitiktiek,jogabatopasakojimas,bažnyčios

aplankymasirsapnasmanepaveikėneatremiamai.Dabar,
praėjusdaugiaukaiptrisdešimčiaimetų,aš–Šv.Marijos
MagdalenosKūdikių bažnyčios prižiūrėtojas.Daugkas
pasikeitėnuotolaiko–žmonėsmirė,žmonėsgimė;viena
vyriausybėpraėjo,kitaatėjo–obažnyčiastovi.Ir,žinoma,
gyvalegendaapiejosįkūrimą–legendaapiemergaites,
norsirnetiesioginesjospradininkes...
JauseniaigyvųjųtarpenebėrasenojoabatodeGradje,

papasakojusiomanšiąistorijąapieseniaipraėjusiuslaikus
–jisprisijungėprieViešpatiesDangiškosArmijos,Kuriam
garbė,jėgairšlovėperamžiųmažius!OBažnyčia,kurios
raktaipaliktiapaštaluiPetrui;Bažnyčia,kuriištveriavisa;
Bažnyčia,kuriyraDukra,NuotakairMotina–tebestovi.
Ir,anotViešpatiesžodžių,niekasjosneįveiks...

IšrusųkalbosvertėDainiusSobeckis
Plungė

aldonaBalSevičienė

Priešakis–Dzūkija
Neringosmiesto neįga

liųjųdraugijospirmininkės
LiucijosOlšauskienės su
kviesti susirinkome į tra
dicinęrudeninękelionępo
Lietuvą.Tainepirmąkartą
organizuojama kelionė po
Lietuvą. Šįkart autobusas
pajudėjolinkDzūkijos.
Prieš akis išniro Liš

kiavos architektūrinis an
samblis. Balta bažnytėlė
ant kalvos kvietė užeiti

pasigrožėti paauksuotais
altoriais, pasėdėti per 260
metųturinčioseklaupkose.
Nors paskutinis vienuolis
domininkonasmirė 1813
metais, jųdvasia liko.Rū
syje likoamžinampoilsiui
jųsuakmenėjękūnai–mu
mijos.Sužinojome,kadM.
K.Čiurlioniotėvasčiadirbo
vargonininku, čia tuokėsi.
Priešansamblioakis slė
nis,kalnas,antkuriotyliai

glaudėsikapinės.Irgyveni
mas,irmirtisšalia...
Druskininkuose jau te

ko pabuvoti, bet vėl visus
patraukėvandenspramogų
parkas.Malonu buvo pa
merkti pavargusias kojas
sūkurinėjevonioje,pasikai
tintikeliosepirtyse.
Naujai įrengta slidinė

jimo trasa buvo nematyta.
Lauke gražus ruduo, o čia
– žiema.Tik žiūrėjome į
blizgantį ledą, stebėjome
sunkiais batais žingsniuo
jančius slidininkus, grožė
jomėspanorama.
AplankėmeČesukųarba

kitaipMerkinės piramidę.
Nedidelismiško keliukas
atvedė iki jos. Didingas
kupolas apgaubė pirami
dę. Tyliai pastovėjome,
susimąstėme apie praslin
kusį gyvenimą, paprašėme
Dievopalaimos, stiprybės.
Pagalvojome,kodėlnorima
piramidęnugriauti.Jukmes
laisvižmonės,norintiejite
gulmeldžiasi,onenorintieji
aplenkiaratu.
Kelionėsmetu ne kartą

pagalvojome, kokia graži
mūsų Lietuva, kokie pui
kūs josmiškai,miesteliai,
žaliuojantys žiemkenčiai,
juoduojantys arimai.Odi
džiausiasturtas–josžmo
nės.Susidomėjęstebėjome
skulptoriausTauroČesnu
levičiaus darbus, kuriuos

jisperteikiavaikams.Atėję
įužsiėmimusvaikaiišdrus
koslipdoskulptūrėles,dilde
brūžiuojadruskosgabalus,
išgaudami netikėtų formų
meniniusdarbelius.
O Dargužiuose keturi

jauniūkininkaisušeimomis
įkūrė „Sūrininkų namus“.
Čiaslegiakarvių,avių,ožkų
sūrius,juosparduoda.Papa
sakojo, kaip dirba, išdavė
sūriųgamybospaslaptis.Tai
sūriogamintojųirvalgytojų
asociacijos„VivaSol“ini
ciatyvaRasos irValdo so
dybaDargužiųkaimevasarą
virsta „Sūrininkųnamais“.
Muspasitikošūkis:
„Mūza, pagarbinki vy

rusirmoteris,mėgstančius
sūrį!
Kviečiamužsuktipelesir

tuos,kasbekepurės!“
„Sūrininkų namai“  tai

fermentiniaipelėsiniaivarš
kės sūriai, pagaminti iš
avies,ožkosirkarvėspieno;
taižmonių,mylinčiųmaistą,
kaimą,gamtąirjaukųbend
ravimą, susibūrimo vieta;
tai galimybė ne tik įsigyti
skaniųlauktuvių,betirpa
sigardžiuoti įvairiaispatie
kalais su vietiniais sūriais.
Ir kaip džiugu, kad jauni
žmonės rado darbą savo
tėvynėje.
Paskutinis sustojimas

–Pirčiupiai.Čia tyliai nu
silenkėme žuvusiems, pa

gerbėmejųatminimą.
Padėkoję savo vadovei

LiucijaiOlšauskienei, vai

ruotojuiR.Šauliuigrįžomeį
namus,praturtėjędvasia.

Juodkrantė
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Plungės„Fotoalėja2011“Plateliuose

Atkelta iš 1 psl.

laukoparoda„Fotoalėja“yra
tapusi viena iš įdomiausių
miestošventėsdalių,kurios
neaplenkianėvienaužsienio
delegacija. Čia laukiamas
kiekvienas žmogus, vaiši
namasbibliotekininkiųvirta
kava improvizuotoje lauko
kavinukėje „Camera obs
cura“ bibliotekos sodelyje.
Laukoparodosidėja–netik
propaguoti fotografijosme
ną,betirkurtilaisvą,demok
ratiškąatmosferą,kurdrįstų
bičiuliautisnetpirmąkartsu
sitikęžmonės,kurvengiama
oficialumoirrangųbrėžiamo
šaltumo,parodųsaliųtvarkos
ir taisyklių, kur kiekvienas,
fotografasprofesionalas,mė
gėjas,moksleivis, žmogelis
iš gatvės, nors vieną dieną
gali pasijustimenininku ir

netsutiktisavožiūrovą.Nors
parodą aplanko tūkstančiai,
betdienasugalu,jeikartais
josdarnesutrumpinatradici
nisJoniniųlietus,fotografijos
šventę norisi pratęsti.Tada
prašaisiįkultūroscentropa
rodųsalonąpasmieląjąjošei
mininkęZafirąLeilionienę,
kurgali„Fotoalėja“keliauti
norsirvisąmėnesį.Tikšie
mettennepasisekėpakliūti–
kultūroscentrešeimininkavo
statybininkai.Bet,matyt,nė
vienasfotografasnenusiminė
irneapgailestavodėlkelionei
į Platelius išmestų pinigėlių
–visaatpirkogražiaiplateliš
kiųparengtaparoda,Aldutės
smagiaižemaitiškaivedama
ekskursija po naujas gam
tos ir istorijos ekspozicijas
dvarosvirneirrestauruotoje
arklidėje.

Plateliųdvarosvirneįreng
tojeparodųsalėje„Fotoalėja
2011“, reikliųjųšeimininkių
AldonosirDaliosatrinktair
sukomponuota,vėrėsinaujo
misspalvomis.Tikblyksėjo,
žybsėjoišvisųkampųfotoa
paratų lempos, retkarčiais
nustelbdamos kokį tylesnį
pasisakytoją. Sugužėję fo
tografaisugausiomartimųjų
irdraugųsvitom,neskubėjo
skirstytis, tam neskatino ir
Aldonosprovuokojamiragi
nimaipasisakyti, iškuresą,
ką čia rodą.Žinoma, turėjo
ką pasakyt Klaipėdos fo
tografųmokyklos „Fotocat“
vadovėAlė Jankauskienė,
kuriosmokinių darbai buvo
nutūpę visas svirno grindis,
o kurie nekurie, jau gerai
patobulėję, čia pat pleškino
auksinius savo kadrus.Alė

smalsuoliams aiškino, kaip
susigaudomokyklaimoki
nius,kadfotografijosmokosi
ir devynmečiai, ir garbingi
senjorai,kaipantai,vienasjų
žinomasPlungės gydytojas,
visągyvenimąnesiskiriąssu
fotoaparatu,betvistieknuta
ręsieškotitobulumopaslap
čių.Dviplungiškėsslapukės
fotografėsIlonaVaitiekutėir
SilvaGalvadiškytė,pasirodo,
irgiAlės irVirgilijaus Jan
kauskųmokyklosmokinės.
Silvai,nuoankstyvorytoiš
skubėjusiaifotografuotiPla
telių bažnyčios ir plušusios
iki pat parodos atidarymo,
mokytojapatarėgriebtisge
resnioaparato,sujosturimu,
norsirantgalvosatsistojus,
nieko neišspausi. Klaipė
diškiai tariasi burtis į tokį
neformalų buvusiųmokinių

klubą.AlmaKerpauskienėir
GitanaJazdauskienėatstova
voefotomokyklosMažeikių
skyrių.Abifotografėskartu
subendraminčiaisbeveiksu
200fotografijų,skirtųpoeto
VytautoMačernio90mečiui,
aplankė pusęŽemaitijos. Į
„Fotoalėją 2011“ atkeliavo
nepavargusios tik juodvi.
Tapytojas iš Babrungėnų,
kadaisemokęsis fotografi
jos,LeonardasČerniauskas,
buvo labai reiklus ir kaip
vertais dėmesio išskyrė tik
KęstučioVaitkaus darbus.
NepirmąkartąPlateliuose,
betpirmąkart„Fotoalėjoje“,
darbuseksponuojašiuometu
Viekšniuose gyvenąs kal
variškisSigitasKazlauskas.
NeseniaisusibūrusioPlungės
irRietavo krašto fotografų
klubo„Žybt“naujokėOksa
naŠukienėnetsulaukėsavo

nuotraukospirkėjos.
Visi prisibičiuliavę, apė

ję ratais visas ekspozicijas,
pamaigę gudrius Europos
Sąjungos pinigais įrengtų
stendųmygtukus,Aldutės
pakviesti vėl sugužėjo prie
stalo.Alėspadovanotasvy
nobutelisabstinenteiAldu
tei taip ir liko neatkimštas,
nerastatamtinkamoįnagio,
bet nei šalta buvo, nei ką.
Kurienekurie„Fotoalėjos“
autoriai, kartu su bičiuliais
atskubėję parodon po ilgai
kurtomokomojoprojektinio
filmoapieLaisvėsalėją,lais
vępagaliauatšventė,vienos
bičiulėssklypepasodindami
šermukšnį. Ir aš ten buvau,
alųmidųgėriau,burnojne
turėjau.

Fotografijos paroda „Fo
toalėja2011“Plateliųdvaro
svirne (Didžioji g. 22, Pla
teliai, Plungės r.) veiks iki
lapkričio25d.

Plungė
VirgilijausJankauskonuotr.

Padėka Gitanai Jankauskienei (kairėje).

Aldona Kuprelytė (centre) veda ekskursiją. Fotografas iš Viekšnių Sigitas Kazlauskas.

Audėja Laima Puidokienė.

Fotografė Silva Galvadiškytė (kairėje).

Užgavėnių ekspozicija Platelių dvaro svirne. Klaipėdos „Fotocat“ mokyklos vadovė Alė Jankauskienė (kairėje).
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1990metais brolisGedi
minasNumgaudisOFMdirbo
Šventosiosbažnytėlėje:„Čia
dažnai atvykdavo šv. Jono
kongregacijossesuoBarbora,
svajojanti įkurtimergaičių,
sunkiai besiadaptuojančių
visuomenėje, namus.Mes
kartu ėmėme ieškoti vietos
šiai idėjai įgyvendinti.Tuo
metuKretingospranciškonų
gimnazijojedailėsmokytoju
dirbęs Juozas Šakinis daug
pasakojoapie jogimtuosius
Pakutuvėnus, nepaprastai
gražią gamtą, numelioruotą
kaimą ir vienišą bažnyčią.
Kartu nuvykome jos aplan
kytiiršivietaseseiBarborai
pasirodė esanti per toli nuo
artimiausiomiestelio,oman
patiko.1991metais,kaibro
liai vienuolyne klausė, kur
turėtų būti jų noviciatas aš
parodžiau Pakutuvėnus ir
pasakiau, kadmano įsitiki
nimu jis turėtų būti būtent
čia.TėvasMatas Jurevičius
OFMėmė dažnai atvažinė

ti į šią bažnyčią dvasinėm
pratybom.Vėliaučiaatvyko
ir broliai kandidataiPaulius
Vaineikis bei FaustasMeš
kuotis“.(NumgaudžioGedi
minoOFMinterviu,2002).

1991metųbirželio14die
ną (per šv.Antano atlaidus)
mes,pirmiejibroliųpranciš
konų naujokai, atvykome į
Pakutuvėnus, rekolekcijoms.
TėvasMatas OFMmums
parašė eremitų regulą pagal
dykumų tėvųpatirtį (valgyti
tikvienąkartąperdienąirtik
duonos,kurią reikiapatiems
susielgetauti po du einant
perkaimą).Tosdešimtdienų
buvopirmasissusitikimassu
pranciškonišku gyvenimu.
Mes tikėjome, kad ateityje
čiabus susikaupimo irmal
dosvietabroliamsnaujokams.
Meldėmės, opo to atsivertę
skaitėme šv.Raštą, kuriame
radome patvirtinančius žo
džius,kadeitumeirstatytume.
TaipriėmėmekaipViešpaties
valiąirdviesesubroliuFaus

Nukelta į 11 psl.

JolantaKlietKutė-PeleCKienė

Susitaikinimosodyba
Su si tai ki ni mo so dy bos“ is to ri ja iki 2001 me tų

Broliai pranciškonai statosi molinę trobelę – „molinuką“ 
1991 m. 

GediminoNumgaudžionuotr.

Molinukas turės verandą. 1995 m. 
JolantosKlietkutėsnuotr.

„Molinukas“ 1998 m. 
A.Kriščiūnonuotr.

„Molinukas“ 1999 m. 
JolantosKlietkutėsnuotr.

Molinuko aplinka 1998 m. pavasarį ir rudenį.

tuMeškuočiu, tėvoAstijaus
Kungio OFM palaiminti,
išėjomestatytisnoviciato.Nė
vienasišmūsųnebuvodirbęs
niekopanašaus,betperskaitė
me,kadšv.Pranciškusstatė
išmėšloirmolio,sienaspin
damasišžabųvytelių.Taiir
mesnutarėmepirmąnamuką
pasistatytimolinį.Nežino
jomenuokopradėti, tačiau
musnuolatlydėjoViešpaties
palaima–atvyko inžinieriai
išAleksandravokaimo,kurie
patarė sumoliumaišyti ne
mėšlą,opjuvenas.Taibuvo
žymiaiefektingesnėrišamoji
priemonė.Traktoriaismums
ėmėvežtimolį.Ašpasiuvau
odines kojinesmoliuimin
kyti.DviesesubroliuFaustu
padarėmepamatus,išpynėme
molinuko sienas.Tai buvo
labai įdomusdarbas,kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienaskitas žmogelis, kurie
mums padėdavo.Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdomių, labai pravertusių
patarimų. Rugsėjomėnesį
nutarėme, kad visi broliai
kandidatai važiuos kartu ir
pagaliaupasistatysimenamu
ką,nessupratome,kadmums
dviese tikrai pritrūks jėgų.
Darbas vyko labai sparčiai,
sienoskilo,kiloirgaliausiai
likotiktaistogąuždengti.Bet
mestodarbopabaigtinesus
pėjome,stogąuždengėstalius
išAleksandravo.Bendrovės
pirmininkaspaaukojoduris,
langą.Šionamukopaskirtis
– vieno brolio eremito (at
siskyrėlio) namas, kuriame
jismetus galėjo gyventi. Ir
ateityje,manėme,kad tokių
namukųturibūtižymiaidau
giau.BetViešpatiesplanebu
vokitaip–Pakutuvėnųvieta
tapovisų.1993metaisniekaip
negalėjomerastivietosjauni
mo stovyklairekolekcijoms
prieš žygį į ŽemaičiųKal
variją. Bandėme Šventojo
je, kitosevietose, bet nieko
neišėjo, tarsiViešpats būtų
sakęs:„Jumsvisikeliaiįkitas
vietasuždaryti–darykitesto
vykląPakutuvėnuose“.Taip
atsiradopirmojiPakutuvėnų
stovykla.(VaineikioPauliaus
OFMinterviu,1997).

1993m.manbuvostiprus
įkvėpimas šalia Šventosios
bažnyčios įkurti susitaiki
nimooazę, tokiąkaipTaize
(Prancūzijoje), bendruome
nę,priimančiąatvykstančius
žmones,ieškančiusatsakymų
į įvairius gyvenimo klausi
mus,kurjiebūtųišklausomi,
galėtų pasimelsti: ši bend
ruomenėbūtųkrikščioniško
gyvenimopavyzdys.Tačiau
tokiaiidėjainepritarėPalan
goskunigaiiršiosvietosteko
atsisakyti.1995metųpavasarį
suarchitektuišPalangosKas
tyčiuAleknavičiumi savaitę
gyvenome Pakutuvėnuose
melsdamiesi ir klausdami
Dievo kas čia turėtų vykti.
Abiem atėjo ta pati vizija:
etnografinėžemaitiškasody
ba. (NumgaudžioGedimino
OFMinterviu,2002)

„Susitaikinimo sodyba“
išsivystė išbrolioGedimino
OFMsvajotos idėjos, 1995
metaisKretingosPranciško
niškojo JaunimoTarnybai
ir broliams pranciškonams
ieškant galimybių suteikti
žmonėmsvietąpabūtivienu

moje,perbendrądarbą,maldą
irpoilsįatstatytisantykiussu
savimi,Dievu iraplinkiniais.
Pakutuvėnųbažnyčia (esanti
30km.nuoKretingos)idealiai
tinkašiaiidėjai,nesyragana
toli nuopagrindiniokelio ir
kaimo (7 km), artimiausias
vienkiemis– tikužkeliųki
lometrų.Gavome JETelšių
vyskupoAntanoVaičiauspa
laiminimą.SusitarussuPlun
gėsklebonukun.J.Pačinsku,
Pakutuvėnųbažnyčiosklebono
pareigasperėmėbrolisGedi
minasNumgaudisOFM.

1995 metais Kretingos
Pranciškoniškojo Jaunimo
Tarnyba 50čiaimetų išsi
nuomavo50hažemėsaplin
kui Šv.Antano Paduviečio
bažnyčią Pakutuvėnuose ir
ėmėkurti„Susitaikinimoso
dybą“.Vasaromisčiavyksta
stovyklosLietuvosšeimoms,
Karaliaučiaussritieslietuvių
kilmės vaikams,Kretingos
bei Lietuvos akademiniam
jaunimui, rekolekcijos prieš
atgailos žygius į Žemaičių
Kalvariją, rankdarbių, iko
nografijosmokyklėlės,aplin
kiniųkaimųvaikairuošiami
PirmosiosKomunijos,Sutvir
tinimosakramentams.Kitais
metų laikaisKretingos Šv.
Antanoreligijosstudijųins
titutostudentai,beiPranciš
koniškojoJaunimoTarnybos
nariai atvyksta asmeninėms
rekolekcijoms. Nuo 1995
metųorganizuojamosšeimų
stovyklosbuvopirmasis to
kiopobūdžiobandymasLie
tuvoje.Šiosstovyklosturėjo
didelę įtakąLietuvos šeimų
dvasiniamprabudimui.

Nuo 1995metų Pakutu
vėnųparapijoje buvo atlikti
šiedarbai:

1995metaisąžuolinįalto
riųir1996m.ąžuoliniusta
bernakulįbeipultąšv.Raštui
pagalGediminoNumgaudžio
OFMprojektą padarėKre
tingos vienuolynomeistras
KazimierasRamonas.

1996 m. vasarą įvesta
aukštosįtamposelektroslini
ja(finansavoPlungėsmiesto
savivaldybė),žemosįtampos
elektroslinijosįvedimoišlai
dasparėmėLietuviųKatalikų
Religinė Šalpa (1996m.),
1998m.JūratėsPauliukony
tėsGentlesk(JAV)rūpesčiu
elektraįvestairįbažnyčią.

1996m.Vokietijos lab
daros organizacijos „LA
ZARUS–Hilfswerk“pagalba
iškonteineriųpastatytaslai
kinas būstas gyventi bend
ruomenei.

Savanoriųdarbininkųpa
stangomis (pakutuvėniškių:
SteponoMilašiaus,PoviloGė
rybos,StasioDaukšos,kretin
giškio: IrmantoTamošausko)
1995metųžiemąbažnyčioje
sudėtosmedinėsgrindys, su
mūrytakrosnis(AntanoLyg
nugarioišKlaipėdos).

1997m. numelioruotas
bažnyčiosšventoriusir„Kris
tauskapo“koplyčia(Plungės
melioracijostarnybosauka).

AkmenskaldysMindaugas
Šimkevičius išTelšių, 1998
metaisgyvendamasPakutu
vėnuose, bažnyčiai nukalė
akmeninį, žydų aukuro for
mos,tabernakulį.

PagalTelšių dailės aka
demijos studentės Rimos
Čekėnaitės (išUtenos) dip
lominį darbą „Pakutuvėnų
Kryžiauskeliostotys“(1996
m.) aplinkui bažnyčią sta
tomos kryžiaus kelio stočių
koplyčios.

1997m. rugsėjį Placidas
Jasiūnas (Ukmergė) ir Egi
dijusGricius (Rietavas) su
montavolaiptusįbažnyčios
bokštą (laiptus padarėKre
tingos vienuolynomeistras
KazimierasRamonas).

1997m.pabaigoje įbaž
nyčiąįvestatelefonolinija.

1998m.verslininkasJuo
zasRupeikaišPlungėspaau
kojonaujuslangusbažnyčios
apšiltinimui. Jis papasakojo
įdomią istoriją: vieną dieną
jis su savo sūnumi važiavo
automobiliu ir sankryžoje
netikėtaisusidūrėsugaisrine
mašina. Paskutinę avarijos
sekundę p. Juozas pagalvo
jo, kad jei liks gyvas sūnus
– jis padarys ką nors gero
bažnyčiai. Įvyko stebuklas
– automobilis buvovisiškai
sumaitotas, o vairuotojas ir
keleivisnetnesužeisti.Taigi,
teko vykdyti pažadą ir da
ryti aukąbažnyčiai.Atvyko
pasKretingospranciškonus,
tačiaušiepasiuntėįPakutu
vėnus.

Nyderlandų bendradar
biaujantieji fondai, atsaky
dami į JolantosKlietkutės
(išVilniaus)paraišką,skyrė

finansavimą šios bažnyčios
stogo remontui ir 2000m.
rudenįbuvouždengtasnaujas
stogas,nessenasis1999m.
buvonuniokotaspraūžusios
uragano„Anatolijus“.

2001metais Kretingos
UAB „Edija“ suremontavo
bažnyčiosvidų,įrengėnaujas
pakabinamas lubas, konfe
rencijų salę palėpėje, įvedė
elektrosinstaliaciją.

2002m. balandžio 30d.
KretingosbažnyčiaPakutu
vėnų bažnyčiai padovanojo
27medinius suolus.Senieji
Pakutuvėnųsuolaiperkeltiį
kapiniųkoplyčią.

„Pakutuvėnai,taitikriau
siai yra mūsų dangiškojo
Tėvoidėja,nesjaunimasne
turišaknųBažnyčiosviduje,
tačiaunorisužinotiapiedva
sinįgyvenimą.Klausėmesa
vęs,kąmesdėljųgalimepa
daryti.Vokietijojenupirkome
dueksportiniuskonteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).
DraugoArturReuterfermoje
juospasistatėmeirdarbavo
mėspatysbeisenukaipensi
ninkai.Vienamekonteineryje
stengėmės įrengti viską, ko
gali prireikti: virtuvę,mie
gamąjį(5–aslovas),rašomąjį
stalą, apšildymą (krosnelę),
šaldytuvą, elektrinę plytelę.
Kitame konteineryje įren
gėmedirbtuves,kadgalima
būtųdirbti.<…>Jaupirmai
siaismetaismatėmevaisius:
kiek daug buvo išpažinčių,
PirmosiosKomunijosėjone
tikvaikai,betirvyresnižmo
nės.Pastebėjome,kadatėjoir
narkomanų,kuriepirmąkar
tąėjoišpažinties,Pirmosios
Komunijos,kadžmonėsčia
atvyksta iš toli: išVilniaus,
Kaunoišužsienio.Pastebė
jome,kadjaunimas,kurisčia
apsilanko,išeinasuramybeir
pagarbaDievui(galnetirsau
pačiam) širdyje, su viltimi
gyventi.Tikiu,kadmūsųdar
laukialabaiilgaskelias(sto
vyklųbeistatybų).Paraleliai
vystantisbendruomenėsdva
siniamgyvenimui,vykstair
statybos.Labai džiugu, kad
labaidaugpadedaKretingos
firma „Edija“, kurios va
dovasEdmundas Jasinskas
(vyresnysis), išgirdęs, kad
Pakutuvėnusremiavokiečiai
nustebo: „Kodėl Lietuvoje
turi dirbti vokiečiai, negi
mes patys negalime savo
vaikams padėti?“ (Shmidt
Konrad(„LazarusHilfsverk“
koordinatoriaus,Vokietija)
interviu,1997)

„Susitaikinimo sodybos“
bendruomenėjauperėjone
mažą vystymosi kelią, kurį
galima suskirstyti į kelis
etapus:

1. „Pustelnikų“(1995
1996m.), kuometbendruo
menę sudarė 45 žmonės
čia atvykę „iš idėjos”. Jie
stengėsi gyventi pagal dy
kumų tėvų patirtį,melstis
ir atgailauti už savo ir pa
saulio nuodėmes.Tai buvo
žmonespriimantiirmaldoje
auganti bendruomenė, kuri
neturėjoniekosavo.Nebuvo
vandens, elektros, telefono.
Gyveno kapinių koplyčioje
omaistą gaminosi vokiečių
dovanotuose konteineriuose
ant krosnelės. Valgydavo
du kartus per dieną rytą ir
vakare. Pustelnikaimeldėsi
4kartusperdieną„Liturgi
niųvalandų“malda:Rytinę,
Dieninę,VakarinęirNaktinę,
kurios pabaigoje kalbėdavo
rožinįirkaitydavotosdienos
„Šventųjųgyvenimus“.Žie
mąmiegoti tekdavoapsika
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1996 metų Pakutuvėnų vizija. Plakato autorius Gediminas Numgaudis ofm.

binusperdienąantkrosnies
įkaitusįakmenį,neskapinių
koplyčianešildoma.Atvyku
siemssvečiamsbuvoskirtas
konteineris,tačiaujamekros
nelėlabaigreitaiatšaldavoir
tekdavoapsispręsti,arbataip
patmiegoti su įkaitintu ak
meniu,arbabudėtiirkūrenti
kasdvivalandas.

2.„Pustelnikųbeireabili
tacijos“(19961999m.)bend
ruomenė.Gyvenimo būdas
beveiktokspatkaipaukščiau
aprašytasis.Skirtumastiktas,
kadbendruomenėje apsigy
veno ne tik vaikinai, bet ir
dvimerginos(kuriosgyveno
bažnyčioje).Bendruomenės
narių skaičius svyravo nuo
4 iki 8, o vasarą prie stalo
susirinkdavo iki30žmonių.
Susikoncentravo nerašytos
bendruomenės gyvenimo
taisyklės,atsirado„dykumos
diena“ (pirmadienis), kuo
metkiekvienasgalėjopabūti
akis į akį suViešpačiu, at
siradoAdoracijos poreikis.
Pastebima,kadatvykstantys
svečiai vis dažniau būdavo
narkomanai,norintyspakeis
ti savogyvenimą, ieškantys
pagalbos. Pamažu ryškėjo
bendruomenėskryptis–pri
klausomybiųreabilitacija.Vis
dažniaulankėsispaudosatsto
vai,atvykdavonetekskursijos
autobusais.Stovyklos,kurias
čiaorganizuodavoKretingos
Pranciškoniškojo Jaunimo
Tarnyba, labaigreitai visoje
Lietuvojepaskleidėžinią,kad
Žemaitijojeyraidiliškavieta
poilsiui irmaldai. Žmonių
antplūdiskartais tikrai pasi
darydavonevaldomas.Atsi
rasdavone tik „pamaldžių“,
bet ir „bohemos“ ieškančių.
Pustelnikaidarbandėlaikytis
maldos ir atsiskyrėliųgyve
nimo būdo, bet…1999m.
rudenįbendruomenėbuvouž
daryta.Dėldviejųpriežasčių:
nevaldoma svečių invazija
(netikįžmoniųkiekį,betirį
gyvenimobūdą)irpašaukimo
ištyrimas (jei bendruomenė
tikraibūtina,pagyvenęmies
te,vėlsugrįštie,kamPakutu
vėnųtikraireikia).

3.2001m.„Susitaikinimo
sodyboje“įsikūrėsveikstan
čiųnarkomanųbendruomenė
kuriojenuolatgyvena10–13
žmonių. Jos tikslas padė
ti žmonėms, kenčiantiems
nuo priklausomybės ligų,
integruoti juos į visuome
nės gyvenimą.Gyvenimas
„Susitaikinimo sodyboje“
organizuojamas bendruo
menės principu. Jaunuoliai
pratinasi gyventi su kitais
žmonėmis,kartudirbti,kartu
valgyti,padėtitiems,kurieką
tikatvyko(anksčiauatvyku
siejiiratsistojusiejiantkojų,
padedakapstytistiems,kurie
ką tik atvyko). Gyvenimo
bendruomenėjelaikas: iki1
metų.Naudojamasi „Dvy
likos žingsnių ir tradicijų“
sukauptaismetodais.Akty
viaidalyvaujamaanoniminių
alkoholikų (toliau –AA) ir
narkomanųanonimų(toliau–
NA)veikloje.Trečiadieniais,
penktadieniais 19.00 val.
Kretingoje,Vilniausg.4bei
sekmadieniais15.00val.

4. Pakutuvėnuose vyksta
uždariNA grupės „X“ su
sirinkimai. Bendruomenės
taisyklės atspausdintos po
pieriuje ir pakabintosvirtu
vėje, kad kiekvienas atėjęs
galėtųsusipažinti.

5. Nors Pakutuvėnuose
ir susiformavo sveikstančių
narkomanų bendruomenė,
tačiauišliekataspatsporei
kiskaippradžioje:nedidelės

tikinčiųjų bendruomenės,
kuripriimtųatvažiuojančius
žmones, kad jie galėtų pa
būtimaldoje, pasidarbuoti
prie žemės, prie gyvulių ir
tokiu būdu patirtų dvasinį
gydymą.(NumgaudžioGedi
minoOFMinterviu(autorės
asmeninis archyvas, 2002))
Pakutuvėnų parapijos per
spektyva: dvi šalimais gy
vuojančios bendruomenės
–sveikstančiųnarkomanųir
rekolekcinioveikimo(evan
gelizacinė).

Br. Pau liaus 
Vai nei kio, ofm 

in ter viu (1997 m.)

1991metųbirželio14die
ną (per šv.Antano atlaidus)
atvykomečia,įPakutuvėnus,
rekolekcijoms kartu su tė
vuMatu,ofmirpirmaisiais
postulantais. Tada t.Matas
upeliukovagojeiškasėgilią
duobę (ten dabar yra tilte
lis), kuri greitai prisipildė
vandens.T.Mataspalaimino
ir taipmes įsigijomegeria
mo vandens.TėvasMatas
mumsparašėeremitųregulą
pagal dykumų tėvų patirtį:
valgydavometikvienąkartą
perdienąirtikduonos,kurią
turėjomepatyssusielgetauti
podueidami įkaimus.Tos
dešimtdienųbuvopirmasis
susitikimas su pranciško
nišku gyvenimu.Mes tikė
jome, kad ateityje čia bus
susikaupimoirmaldosvieta
broliamsnaujokams.

Po rekolekcijų išėjome
pėsčiomis į ŽemaičiųKal
variją,opotoiškilodidelis
klausimaskurmes,pirmieji
broliai,atliksimenoviciatą?
Br.Gediminas,ofmpasakė:
„Jeigu patys nepasistatysite
noviciato,taijoirneturėsite.
Okurjįreikėtųstatyti?Vieną
vakarąŠventojoje susirinko
Angelė,Aurida, br.Gedi
minas, Faustas ir aš.Mes
meldėmės,opotoatsivertę
skaitėme šv.Raštą, kuria
me radome patvirtinančius
žodžius, kad eitume ir sta
tytume.Tai priėmėme kaip
Viešpatiesvaliąirdviesesu
Faustu,Astijaus palaiminti,
išėjome statyti mūsų no
viciato.Nė vienas išmūsų
nebuvo dirbęs nieko pana
šaus,nebuvomebandęstatyti
namų, bet perskaitėme, kad
šv.Pranciškusstatė išmėšlo
irmolio,sienaspindamasiš
žabųvytelių.Taimesirnu
tarėme pirmą namuką tokį
irpasistatytimolinį.Tėvas
Matas patarė sienas daryti
metrostorio,kadangižiemos
pasmusšaltos.Nežinojome
nuo ko pradėti, tačiaumus
nuolatlydėjoViešpatiespa
laimaatvykoinžinieriaiiš
Aleksandravo kaimo, kurie
patarė sumoliumaišyti ne
mėšlą,opjuvenas.Taibuvo
žymiaiefektingesnėrišamoji
priemonė.Traktoriaismums
ėmė vežtimolį.Aš pasiu
vau odines kojinesmoliui
minkyti.Dviese su Faustu
padarėmepamatus,išpynėme
molinuko sienas.Tai buvo
labaiįdomusdarbas,kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienaskitasžmogelis,kurie
mums padėdavo.Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdomių, labai pravertusių
patarimų.Vėliaudarbaitru
putįsustojo,rugsėjomėnesį
nutarėme,kadvisipostulan
taivažiuoskartuirpagaliau
pasistatysimetąnamuką,nes
supratome,kadmumsdviese
tikrai pritrūks jėgų.Darbas
vykolabaisparčiai,sienoski
lo,kiloirgaliausiailikotiktai
stogąuždengti.Betmespatys

todarbopabaigtinesuspėjo
me,stogąuždengėstaliusiš
Aleksandravo.Aukojomums
visikaskągalėjo.Bendrovės
pirmininkaspaaukojomums
duris, langą. Šio namuko
funkcijavienobrolioeremi
tonamas,kuriamejismetus
galėjo gyventi. Ir ateityje,
manėme,kadtokiųnamukų
turibūtižymiaidaugiau.Bet
taip gavosi, kadViešpaties
plane buvo kitaip: ne vien
tiktaimums, bet taPakutu
vėnųvietatapovisųžmonių
Pakutuvėnųvieta.

Buvovienasįdomusįvy
kis:pirmąkartąišAmerikos
mūsųvizituotibuvoatsiųstas
amerikietisViljamasGulas.
Joužduotisbuvopasižiūrėti
kaip gyvena pranciškonai
Lietuvoje. JįAstijus tiesiai
išAmerikos lėktuvo atvežė
į Pakutuvėnų kapines, kur
koplyčiojekampestovikars
tas,pervidurįiškatafalko
padarytas stalas. Geriame
arbatą ir sakome, kad štai
čia,šitiepranciškonaistatosi
saunoviciatą,vonioseminko
molį odinėmis kojinėmis,
dedasienas...Jislabaisusiža
vėjo.Irašvisaiįsivaizduoju
žmogų, kuris atvyko iš di
džiojopasaulioirmano,kad
jau nebeįmanoma gyventi
taip, kaip gyveno pirmieji
pranciškonai, ir staiga jis
visataiišvydosavoakimis.
Taijambuvokaippasakaar
neišsipildžiusios svajonės
įgyvendinimas. Ir jis sako:
„Jokiųužsienių,kadjokieuž
sieniainelįstųįšiąvietą,nes
tenbroliaigyvenaautentišką
pranciškonųgyvenimą“.

Irdarvienasįdomusįvy
kis: kai turėjomepirmąsias
dešimtiesdienų rekolekcijas
irvalgėmetikduonąsuvan
deniu,kartąatvažiavobendro
vėspirmininkasAntanas.Kai
jis išvydopirmuosiusmūsų
brolius,kaipmes,susėdęap
linkui,laužėmetąvienąkepa
lėlįgautosišmaldojeduonos,
užsigerdami vandeniu, jis
tikriausiaimanė,kadsapnuo
ja.Irkaikitąmėnesįmessu
Faustustatėmemolinuką,jis
atveždavotiktaiduonosirsa
kėvisamkaimui:„Nevežkite
niekodaugiau,nestievienuo
liainiekodaugiaunevalgo“.
Betmes su Faustu sakom:
„Atsiprašome,bettaibuvotik
dešimtiesdienųrekolekcijos,
odabarmesdirbame,esame
alkanikaipvilkaiirprieduo
nos labainorėtume lašinių“.
Bet jismatyt nenorėjo, kad
tas sapnas išsisklaidytų ir
kiekvieną kartą atveždavo
šiltosduonos.Tiktaiduonos.
Ir prašėmūsų: „Būkit geri,
gyvenkitšitaip“.Tačiauatėję
įrytmetinębrevijoriausmal
dąbažnyčiojeuždurųnuolat
rasdavomepadėtąpopintinę
dešrų,sūriųirkitokiųgėrybių,
kuriassunešdavožmonės.Jie
tiek visko prinešdavo, kad
savaitės pabaigoje maistą
turėdavomevežtiįKretingos
vienuolynąbroliams,nesmes
patys tieknebesuvalgydavo
me.Irpotonutarėmedaugiau
išDievonebeprašytimėsos,
neskaitikpaprašome,taipo
tonebesuvalgome...

1993metais niekaip ne
galėjome rasti vietos jauni
mo stovyklairekolekcijoms
prieš žygį į ŽemaičiųKal
variją.BandėmeŠventojoje,
kitose vietose, bet nieko
neišėjo, tarsiViešpats būtų
sakęs:„Jumsvisikeliaiįki
tasvietasuždarytidarykite
stovyklą Pakutuvėnuose“.
Taipatsiradopirmojivisuo
meninėPakutuvėnųstovyk
la. Buvo pastatyta pirmoji
palapinė, kurioje gyveno

apie 100 žmonių. Tuomet
man teko vadovauti žygiui
irmessujaunimupervieną
dieną atėjome išKretingos
įPakutuvėnus.Taibuvo35
kilometrai kelio didžiausia
me karštyje. Po šio žygio
penkižmonėsjaunebegalėjo
toliaueitiįKalvariją,kaikas
gavosaulėssmūgius,kitigy
dėsipūslesantkojų.Bettai
buvo tikras atgailos žygis.
Priemūsųprisijungėiritalai

t.Franyčius kartu su aštuo
niaisbroliaisišVeronos.Taip
irprasidėjostovyklos.

Kon rad Schmidt 
(„LA ZA RUS-Hilfs-
werk“ koor di na to-

riaus) in ter viu
(1997 m.)

Pakutuvėnai,taitikriausiai
yramūsų dangiškojoTėvo
idėja.BetDievasnuolatnau

doja konkrečius žingsnius.
1994metaist.AstijusKungys,
ofm(tuometjisbuvoKretin
gos vienuolynogvardijonu)
ir t.Gediminas, ofm (kuris
tikprieškelismėnesiusbuvo
gavęskunigošventimus)lan
kėsiVokietijojeFuldosmiesto
pranciškonųvienuolyne,opo
toatvykopasmusįWuppertal
miestą.Mesjaubuvomesusi
pažinęanksčiauKaliningrade
1992metais. „LAZARUS“
organizacija tuomet talkino
besikuriančiaiKaliningrado
parapijai.Irmumsbuvolabai
stiprusliudijimasmatytikaip
jauni žmonės išKretingos
kartu su vienuoliaisAsti
jumi irGediminu atvykę į
Kaliningradą skelbėGerąją
Naujieną ten, kur jaunimas
buvo labiausiai apleistas,
kuriuoniekasnesirūpino.Jie
atradodaugieškančiųDievo
žmonių,atradoirlabaidaug
dvasiojepuolusių.Vakarais,
sugrįžę atgalmesmelsda
vomėsmažoje koplytėlėje
įrengtojekonteineryjeMarija
Raskovoj gatvėje.Tai buvo
mūsųpažintiespradžia.

1994metųvasarąmūsųna
muoseVokietijojeašpaklau
siau t.Gedimino: „Ar tudar
tebesvajoji apie evangeliza
ciją?“Jisatsakėtaip.Tuomet
mesnuvažiavomepasvieną
manodraugą fermerį (Artur
Reuter),ašžinojau,kadjisturi
nusipirkęsdidelįangarąma
niežąarkliams(buvusįparodų
centropastatą),tačiaunorijį
paaukotievangelizacijostiks
lams.Paklausėmet.Gedimino
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Ele na Ma ri ja

Bandymas
pasipasakotiII
Kartaismaneužplūstamintys,kad,kogero,esunevykėlė.
Neguoskit,neužjauskit,mannereikiajūsųkomplimentų.Geriautradiciškai

kiekvienasgalvokimeapiesave.
Kolmezgudvidešimtpenkiųeiliųkiauraraštįarskaitaukokiąpotencialią

Metųknygą,oužtaipvadinamąjįatlyginimądargaliunusipirktimaisto(ne
tiksau)irkojinių(tiksau),nerimaujuviendėlto,kadkadanorsmanvisdėlto
buspateiktasąskaitaužmanopaprastągyvenimą,kuriamejaučiuositaip,lyg
važiuočiaužvyrkeliu.Nesiskundžiudėldulkių,duobiųirmažogreičio.Visą
laikprisimenu,kadprieįvažiavimoįplentą„plyta“nestovi:nori–pirmyn.
Ašnorėčiau,betnedrįstu.Esubailoka.Bettuos,kurievažinėjagreitkeliais,aš
sekuišpūtusiakis,užsimiršusiįsijaučiuįjųgyvenimus,tarsijieturėtųkažką
bendrosumaniškiu,okartaisnetpaklausiusavęs:arašužjuosprastesnė?Jei
atsakymasbūnaneigiamas(taiyra–neprastesnė),aštoliauramiaimezguir
skaitau.Teigiamaiatsakytiįklausimą,prisipažįstu,manbūnanetaiplengva.
Tadailgaisvarstau,ieškauargumentų,lyginu...
Taipneseniaiirbuvonutikę.Kalčiausia,aišku,ašpati(atpažįstatnevykėlišką

mąstyseną?).Nereikėjomanšaipytisištųkviestiniųrajonotarybosposėdžiųsve
čiųstatuso.Messukaimynenuomūsųgatvėsabiįposėdįirbuvomišsiųstos.Ir
nekartą.Pasiklausyti,kaipvykstavisokiųmūsųbuitiniųrūpestėliųsvarstymas.
Netžodžiogalėjomprašytiirkąsakytižinojom.Kad„neturinttinkamųdrabu
žiųniekodoroneįmanomapasakyti“,laikuprisiminėm(P.Ackroyd,„Paskutinis
OskaroVaildotestamentas“,turiupasibraukusi).Bet...Apierūpestėliųsvarstymą
grįžusiviskąpapasakodavokaimynė.Aškaskartgrįždavauvislabiaunepasitikinti
savimiirdažnainegalėdavaupatikėti,kadgeraisupratautai,kągirdėjau.
Vienapolitikėperpastaruosiusmėnesiuskeliskartusskelbėvisuomenei,kas

yrademokratija.Irsutokiaintonacija,tarsitademokratijabūtųjosteta,kuriąji
pažinojojaidargyvaiesant.Visibuvopriverstiklausytis,niekasperdaugnesi
šaipė.Ašpirmąkarttariausau:“Hm...“,antrąkart:“Oho!“,trečiąkartpritrūkau
žodžių.Vėliauišsigandau:arčiataipbūnatiktada,kaimessukaimyneateinam?
Kamgidaugiaugalėtųbūtiprimygtinaikartojamasadaptuotasapibrėžimas,kurio
teisingąvariantągalimarastibetkuriametarptautiniųžodžiųžodyneir,žinoma,
Google?Jeiaštaippakalbėčiau,visagatvėjuoktųsi...Betjukneijiemanerinko,
neiaškokiamkomitetuivadovauju,neikokiųteisiųįintonacijasturiu...
Teisėsjuoktistaippat,logiškaimąstant,neturiu.Netišmerokalbų.Jukjis

–išrinktasis.Tų,kurieyramūsųišrinktieji.Išrinktųjųišrinktasis.Aširnesijuo
kiu,nesdarkokiademokratijosdukterėčiamanpacituoskąnorsišN.Gogolio
apiejuokimąsiišsavęs,veidrodžius,kreivussnukiusirbusteisi.Manbeliks
pasinaudotiKonstitucijospodukrosteisepatylėti.
Dargirdėjau,kaipvienaspirmametistarybosnarystaria:„Manonuomone...“.

Oho!Kadangijiskalbėjoapiešvietimą,netėmiautamšvietimuipavydėti,bet
paskuipaaiškėjo,kadašeilinįkartąkažkonesupratau:perbalsavimąjis...su
silaikė.Daugkastuometsusilaikė.Dabarlaikraščiuosesusipažįstusujųgana
aiškiomisnuomonėmistuoklausimu.Hm...
Povisųtųpotyriųpasitraukiauįvisuomeniniogyvenimoužkulisius(žvyrkelis:

mezgimas,skaitymas...),tyčiaviriauuogienęirmazochistiškaitiksliaicitavau
saušįkartvienotelevizinioguružodžius(jissamprotavoapiesparčiuspokyčius
šiuolaikiniožmogausgyvenime):„Šiais laikaisniekasnebeverdauogienių...“
Štaikasašesu:niekasantžvyrkelio!Ožvyrkeliai,turbūtniekurirneveda,to
dėlir„plyta“jųgalenereikalinga...Galtennetkoksbaisusgilusgriovys,pilnas
rupūžių...
Jeigumanot,kadmanreikiapagalbos,taiporąmanreikalingospagalbosspe

cialistųaštarybojmačiau.Geriautradiciškaigelbėkimėskiekvienasatskirai.
Paguodos tauręšįkartmannesavanaudiškaipasiūlėLietuvosradijas.Vienas

žinomas,protingas,betkitiemssėkmingiesiems(tiemsišgreitkelių)nereikalingas
Lietuvosfilosofassvarstėapieinteligentovietąirvaidmenįmūsųvisuomenėje.
Jisnesistebėjotuo,kadinteligentainerandasauvietospolitikoje,valdžioje.Jo
nuomone,inteligentasperdaugvertinalaisvęsavarankiškaimąstyti,kadgalėtų
paklustipartijosdoktrinai,perdaugabejoja,kadtaipįtikėtųsavonuomonėstei
sumu,jogpriverstųkitusvadovautisja...
Filosofomintįašsupratau(deja,prieštaitekojątruputėlįadaptuoti,nesfilo

sofasdarminėjo,kadinteligentasvisadagalvojanetikapiesave),todėltoliau
ramiaimezguirskaitau.
Tiesąsakant,galėčiauirjumspalinkėtiramybės...

Plungė

Susitaikinimosodyba

2002 metų Pakutuvėnų vizija. Brėžinių autorius Kastytis 
Aleknavičius.
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arjoplanamstiksangaras.At
sakė,kadlabai.Nuotoviskas
prasidėjo.

Išpradžių,darkaitikbuvo
svajonė apie evangelizaciją,
galnetnesvajonė,nest.Ge
diminassujaunimogrupejau
važinėjopomiestus,kaimus,
kalbėjogatvėse,bažnyčiose.
Betkonkrečiosvietos evan
gelizacijaidarnebuvo.Okai
dovanotaskrovinysdarprieš
KalėdaspasiekėKretingą,ki
loklausimaskurstatyti.Ašir
manožmonaWendipatysat
vykomeKalėdomsįLietuvą.
Iš pradžių angarą patalpino
Kretingoje po stogu, tačiau
tuomettikraiiškiloklausimas
kureiti,kursurastijamvietos.
Tuomet sakiau t.Gediminui,
kadjeinorimeskelbtiEvan
geliją,jeinorimeparamosiš
Vokietijospusės,būtinaituri
mevisąsavoveikląderintisu
Bažnyčia,privalomenuvykti
pasvyskupą.Telšiųvyskupas
AntanasVaičiusmus labai
šiltai priėmė. Išklausėmūsų
pasakojimą,pritarėevangeli
zacijosidėjai,tačiaunetkelis
kartuspakartojo:„Kasateina
išVakarų?Kokiabusįtaka?“
Irmankažkaipsavaimeatėjo
atsakymas:„Reikia rizikuoti
vardanevangelizacijos, var
danDievo,kadmūsų tautos
ateitųpasViešpatį“.T.Gedi
minasnumatėvietąŠvento
joje,ogalirPakutuvėnuose.
Pirmą kartą aš išgirdau šio
buvusio kaimopavadinimą.
Vyskupas patarė: „Gaukite
vietinioklebono sutikimą,o
visakitajūsųpačiųreikalas,
duodujumsleidimąirlaimi
nu“.Šventosiosdvasininkai
nesutiko,tuomett.Gediminas
sakė:„JeiDievasuždarovie
nasduris,atveriakitas“.Taip
mesatsidūrėmePakutuvėnuo
se.Buvo žiema, šalta, tylu
ir keista: bažnyčia, kapinės,
buvusi koplyčia,medžiai...
betnėranamų,nėražmonių.
Tadat.Gediminaspapasakojo,
kadkažkada čiabuvodide
lis kaimas irmes čia dabar
viskąpradėsime išnaujo su
„pakūta“.

Vėlnaujasklausimaskur
statytiangarą?T.Gediminuitai
buvolabaididelėproblema.Jis
svajojoapiemažassenovines
trobas,kokiasanksčiaustaty
davosilietuviai.Jaspasistatyti
irgyventilabaipaprastai.Apie
tokiogyvenimopaprastumąjis
labaidažnaikartojo.Broliai
pranciškonai prieš kelerius
metus jaubuvo tenpasistatę
labaimažutįnamelįišmolio,
taigi ši vieta jau turėjo ryšį
supranciškonais.Bet evan
gelizacijai tikdabaratsiveria
galimybės. Per pirmuosius
dvejusmetus žmonės susi
rinkdavovasarą, bet niekas
nepasikeitė.Angarasvisdar
supakuotas, tačiau jaunimas
ateina ir girdiDievo žodį.
Jaunimas,kuris,kaipmanat
rodo,neturišaknųBažnyčios
viduje,tačiaujisnorisužinoti
apie dvasinį gyvenimą.Tai
mumssužmonasuteikėlabai
didelęviltį.Klausėmesavęs,
kąkonkretausdabar galime
daryti.Vokietijojenupirkome
dueksportiniuskonteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).

Arturo fermoje pasistatėme
juosirdarbavomėsmespatys
bei senukaipensininkai.Vie
namekonteineryjestengėmės
įrengtiviską,kogaliprireikti:
virtuvę,miegamąjį (5as lo
vas),rašomąjįstalą,apšildymą
(krosnelę),šaldytuvą,elektrinė
plytelę(tačiauelektrosPaku
tuvėnuose nebuvo).Kitame
konteineryje įrengėmedirb
tuves,kadgalimabūtųdirbti.
JaunimasPakutuvėnuosenau
dojosišiomispriemonėmis ir
messavoakimismatėme,kad
taibuvoreikalinga.

DidžiausiasDievo palai
minimo šiai vietai ženklas,
manomanymubuvo tai,kad
buvo padarytas gręžinys ir
iš 70metrų gylio be jokio
siurbliojautrečiusmetusteka
neišsenkanti(netperkarščius)
srovėgeriamovandens.Tarsi
sakytų: „Ateikite į šiąvietą,
kur teka geriamas vanduo“.
Jaupirmaisiaismetaismatė
mevaisius: kiekdaugbuvo
išpažinčių,kiekėjoPirmosios
Komunijosnetikvaikai,betir
vyresnižmonės.Pastebėjome,
kadatėjoirnarkomanų,kurie
pirmą kartą ėjo išpažinties,
PirmosiosKomunijos, kad
žmonėsčiaatvykstaištoli:iš
Vilniaus,Kauno išužsienio,
autobusas skautų išPrancū
zijos.Pastebėjome,kad jau
nimas, kuris čia apsilanko,
išeina su ramybe ir pagarba
Dievui(galnetirsaupačiam)
širdyje,suviltimigyventi.Šis
liudijimasirmumsįliejonau
josdvasios.Labaisvarbuirtai,
kadnuo ‘95metųčianuolat
gyvenapenkišešižmonės,kad
jiemeldžiasibažnyčioje.Tikiu,
kadmūsųdarlaukialabaiilgas
kelias (stovyklųbei statybų).
Jau’97metųšeimųstovykloje
vyravosusitaikinimoirramy
bėsdvasia,norsdalyvavoapie
300žmonių.Taiirgiyraženk
lasirdidelisžingsnisįpriekį.
Darpastebėjau,kadparaleliai
vystantisbendruomenėsdvasi
niamgyvenimui,vykstairsta
tybos.Labaidžiugu,kadlabai
daugpadedavienaKretingos
firma„Edija“,kuriosvadovas
EdmundasJasinskas,išgirdęs,
kadPakutuvėnusremiavokie
čiainustebo:„KodėlLietuvoje
turidirbtivokiečiai,negimes
patysnegalimesavovaikams
padėti?“Taippatvienos stu
dentės, išKretingosReligijų
studijųinstituto,tėvelisPlaci
dasJasiūnasatvykoišUkmer
gėsirdvejusmetusdarbavosi
statybose.Jųpagalbairbuvo
pastatytasangaras.Matau,kad
yratalentingų,praktiškųžmo
nių,kurienepamirštamaldos
dvasios, tai vėlgi yra nauja

patirtisPakutuvėnuosemalda
irpraktinėveikla.

Jeimanęspaklaustųkokią
turiu viziją Pakutuvėnams,
atsakyčiau,kadreikiastebėti
Dievoženklus,būtikukliaisir
klusniaismaldoje.Tikiu,kad
Pakutuvėnaibus autentiškos
„pakūtos“vieta.Manatrodo,
kad šis laikmetis yra labai
panašusįšventojoBenedikto
laikus. Jo laikaisbuvo labai
didelėgenčiųmigracija, vy
kodaugybėkarųEuropojeir
žmonėsneturėjoorientacijos.
Kaip sako šventasisRaštas:
„Žmonėsbeganytojo“.Ko
munizmas neleido vystytis
žmogausasmenybei.Betkiek
vienasžmogusturisielą,kuri
trokštatiksloesančiožmogaus
viduje.Kiekvienasielaieško
Dievo,netirtuomet,kaijiJo
nepažįsta.Žmoguipasakius,
kadDievonėra,jisvietojeJo
saupasistatokitustikslus,tai
stabdoasmenybėsvystymąsi.
Tokiosveiklosrezultatųšian
dienmes turime labaidaug.
Žmonėsnežinokasyralaisvė.
LaisvėDievujeyragalimybė
pildytiDievoįstatymą,priimti
Dievomeilę, Jo skaistumą,
tiesą, vienužodžiu,priimti
Jėzų.Tačiautaireikiapaliudy
timūsųgyvenimu.Mesturime
taipsąžiningaidirbti,kadmū
sųgabumai vystytųsi. Jeigu
musdžiuginaitai,kadvystosi
mūsų išoriniai natūralūsga
bumai,taikiekkartųdidesnis
yradžiaugsmaskaiŠventoji
Dvasiaduoda savųgabumų,
savopalaimos,savodovanas.
Vadinasi, jeiguPakutuvėnai
nori tapti evangelizacijos
vieta, tenbūtinaiturigyven
ti nuolatinė bendruomenė,
kurimelstųsi ir turėtų tvirtą,
grynąkrikščioniškogyveni
mo dienotvarkę.Reikalingi
žmonės,kurievisasavolaisve
apsispręstųsektiJėzumi,kurį
apreiškiaŠventojiDvasia, o
nemūsųasmeninėssvajonės.

Svarbiinformacija
Pakutuvėnai yra blaivy

bės,nerūkymo,ramybėszo
na,beiminijosdraustinistad
jumsprimename:

•įupęnepilkitemuilobei
šampūno (muiliną vandenį
pilkitetikantkranto);

• Pakutuvėnų teritorijoje
nepalikite tuščių (tuo labiau
pilnų) butelių bei cigarečių
nuorūkų;

•po teritoriją (tuo labiau
 bažnyčią) nevaikščiokite
neblaivūs;

•gerbkitebažnyčiąvidun
ateikitepadoriaivilkėdami.

Pakutuvėnai,
Plungėsrajonas


