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Geroms – dalintis Dievo meile
Kretingos pranciškonų gimnazijos šv. Antano rūmuose jau antrus metus
veikia VšĮ Pakūta įkurta kavinė „Geroms“. Brolis Gediminas, ieškodamas
naujų evangelizacijos formų, tiki, kad Gerąją Naujieną, Dievo meilę žmogus gali patirti ir per skanų maistą. Todėl ir pavadinimas yra „Geroms“
– kaip žemaičiai sako „Dėdelis geroms yr skanē pavalgyt“.
Čia galima skaniai, sveikai
pavalgyti, susitikti su draugais,
bendrauti, užbėgti kavos, paskaityti šv. Raštą. Kavinė – Pakutuvėnų brolijos misijos dalis,
tai nauja erdvė bendravimui,
maldai, džiaugsmui dalinantis
duona. Kadangi neprekiaujama
alkoholiu, kavinės erdvė yra saugi šeimoms su vaikais bei žmonėms, turintiems problemų dėl
alkoholio – galima be pagundų
laisvai pasibūti. Suteikiama galimybė organizuoti parodas bei
kūrybinius vakarus.
Su broliu Gediminu OFM

kalbėjomės apie kavinę, jos paskirtį.
– Kaip kilo idėja atidaryti
tokią kavinę?
– Pranciškonų gimnazijos
bendruomenei reikėjo valgyklos. Tuo pačiu norėjosi, kad
šios patalpos tarnautų evangelizacijai, kad atėję žmonės patirtų
Dievo meilę, kad čia dirbantieji
kiekviename atėjusiame įžvelgtų Jėzų ir Jį skaniai pamaitintų.
Juk prašome kasdienės duonos,
jos ir gauname. Deja, niekas nenorėjo imtis šios kavinės, nes
gimnazijos patalpose negalima

prekiauti alkoholiu, tad niekas
nesitikėjo nei lankytojų, nei pelno – tai grynai idėjos reikalas.
Esame silpni, laikomės tik Dievo pagalba. Pavadinimas būtent
toks kilo norint, kad žmonės
čia patirtų gerumą. Saliamonas
sakė, kad viskas gyvenime yra
rūkų rūkas, tačiau, kai žmogus
gali valgyti, gerti ir iš savo užsiėmimo rasti pasitenkinimo, tai
yra Dievo dovana.
Norėjosi, kad ši vieta būtų
gyva ir dėl jos istorijos. Broliai
pranciškonai 1933 metais statė
šv. Antano rūmų pastatą, kad jis
tarnautų žmonėms. Šios sienos
matė daug skausmo ir maldų.
Ši vieta savotiškai šventa, ji turi
tarnauti Išganymui. Turi būti
vieta, kur galima susitikti, pabendrauti, ypač jeigu vieni kitus
vaišina dėl Dievo meilės, tuomet nepraras atlygio danguje.
– Ar pavyko įgyvendinti visus troškimus?
– Pavyko iš dalies. Dabar
kartu mokomės kantrybės ir išlaukti, kada žmonės mus suras
patys, ne iš reklamos, o kviesdami vieni kitus. Trečiadienių
vakarais skaitome šv. Raštą.
Retkarčiais
organizuojamos
„Feis
„Feisbukinės
vakarienės“, t.y.
brolia kuriam nors vakarui suTrečiadienių vakarais kavinėje skaitomas šv. Raštas, čia organizuojamos broliai
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Kavinėje „Geroms“ gamina ir patys broliai pranciškonai.
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bai daug žmonių netelpa, skelbiama registracija, kuri baigiasi išvakarėse. Šios vakarienės
buvo ieškojimas, kaip brolių
bendruomenė galėtų pasitarnauti žmonėms. Džiaugiuosi,
kad tie vakarai virto liudijimų
vakarais, galimybe pasidalinti
tuo, ką Dievas padarė kiekvieno
iš mūsų gyvenime. Norėčiau,
kad jos būtų dažniau. Tik norisi
pagaminti kažką labai skanaus,
ypatingo, iš natūralių, šviežių
produktų, o tuomet kaina išeina nemaža. Ne visi gali sau leisti tokią vakarienę net kartą per
mėnesį. Liūdna, kad mūsų pragyvenimo lygis toks skurdus“.
– Kartais pasigirsta minčių,
kad broliams nedera dirbti kavinėje, kad jie turėtų vien tik
Evangeliją skelbti.
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Mes kol
pelno neturime, o jei jo bus, jis
bus skirtas evangelizacijai – kavinė yra VšĮ Pakūta sritis, įkurta
evangelizacinei veiklai palaikyti,
kuriame filmus, organizuojame
įvairius renginius.
– Ar kavinė dirba ir vasarą,
ar tik per mokslo metus?
– Kavinė dirbs ir vasarą darbo
dienomis nuo 9 iki 16 valandos.
Proginius pietus ar vakarienę
iki 40 žmonių galima užsisakyti
atskirai ir savaitgaliais. Galima
organizuoti parodas, kūrybinius
vakarus. Visas kavinės naujienas, dienos meniu, renginius bei
nuotraukas galima rasti kavinės
„Geroms“ feisbuko profilyje.
Kviečiame ir labai laukiame iniciatyvių idėjų.
Jolanta KLIETKUTĖ

Tradiciniame renginyje – pagarba Garbės piliečiui
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje vyko tradicinis renginys iš ciklo „Metai ir žmonės“.
Šį kartą jis buvo skirtas Kretingos rajono Garbės piliečiui Vladui Algirdui
Bumeliui, liepos pradžioje šventusiam jubiliejinį gimtadienį.

Muziejaus direktorė ir šventės
vedėja Vida Kanapkienė V. A.
Bumeliui, kuris rėmė muziejaus
iniciatyvą atkurti dvaro fontanus
ir skyrė finansinę paramą, dovanų įteikė sumažintą dar nebaigto
atkurti muziejaus fontano mergaitės su skėčiu skulptūros kopiją
– subtilią užuominą, kad fontano
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„Žmogus yra niekas be savo
šaknų – tegu tai bus mažytė
oazė dykumoje, raudonas riebus molžemis, kokio nors kalno
šlaitas, uolėta jūros pakrantė,
didmiesčio gatvė. Kiekvienas
suleidžiame šaknis į juodžemio
sklypelį, į pelkę ar biraus smėlio juostą, į akmeninį asfaltą ar
į žolės kilimo skiautę tam, kad
galėtume pavadinti šią vietą
vieninteliu svarbiu žodžiu –
Namai, – tokiais žodžiais renginį pradėjo jo vedėja, muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė.
– Akademiko, profesoriaus,
habilituoto mokslų daktaro,
Kretingos rajono garbės piliečio, daugelį reikšmingų valstybės apdovanojimų pelniusio
kraštiečio Vlado Algirdo Bumelio namai yra čia – Kreting žemėje, ant Akmenos upės
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ir varva iš korių medus mokytojos Salomėjos Jurdus,
guty Bumelienės ir veterinagutytės
rijo gydytojo Vlado Bumelio
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– Bumelių
Vladukas“.
SSk
Skambant kamerinio an-

samblio „Si Nata“, kuriam vadovauja Sigita Šimkutė, muzikai,
V. Kanapkienė taip pat vaizdingai šventės kaltininką ir svečius
vedžiojo jo vaikystės, jaunystės
takais, priminė studijų metus,
kopimą karjeros laiptais.
„Išsipildė Kretingos vidurinės mokyklos klasės auklėtojos
Angonitos Blagnienės įžvalgos:
„Visada galvojau, kad Vladas
bus intelekto, proto ir subtilių
jausmų žmogus. Taip galvojau
– taip ir yra. Džiaugiuosi, kad
jam gerai sekasi, kad neužmiršo klasės draugų, Kretingos“, –
eilutes iš knygos „99 %“ citavo
V. Kanapkienė.
Renginyje dalyvavusi A.
Blagnienė prisipažino visada
su didžiule nostalgija vartanti
senų nuotraukų albumus. Tą
dariusi ir šios šventės išvakarėse. Dovanodama buvusiam
mokiniui įrėmintą vieną iš
nuotraukų, kurioje 11 a klasė
įamžinta per brandos atestatų
įteikimo šventę 1966 metais,
sakė: „Labai džiaugiuosi, kad
pavyko įgyvendinti tai, apie ką
svajojai. Žvelgdamas į šią klasės nuotrauką, bent retkarčiais

Klasės auklėtoja Angonita Blagnienė padovanojo nuotrauką, kurioje
11 a klasė įamžinta 1966 metais po brandos atestatų įteikimo šventės,
o klasės draugai Juozas Pocius ir Alfonsas Ramonas priminė mokyklos
koncerte kartu atliktą dainą „Elektrėnų žiburiai“.

mokykkli
linius
mintimis grįžk į mokyklinius
b gražūs
ž
metus, nes jie bbuvo llabai
ir prasmingi“.
Buvę klasės draugai – literatas Juozas Pocius ir fizikas,
profesorius Alfonsas Ramonas
ne tik prisiminė mokykloje
prieš beveik penkis dešimtmečius vykusį koncertą, bet
ir padainavo dainą „Elektrėnų
žiburiai“, kurią jiedu tada atliko Vladui Bumeliui pritariant
akordeonu.
Klubo „Kretingos krašto
ainiai“ ir rajono Garbės piliečių vardu V. A. Bumelį sveiki-
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juostą užrišo
Garbės
Valerijonas Kubilius, Antanas
Baranauskas, Laimutė Grigaitienė, Adolfas Viluckis, Regina
Maciūtė. „Man ir galvoj netelpa, kaip vienam žmogui gali
būti tiek daug duota! Tiek padaryti gali tik labai užsispyręs,
tik tikras žemaitis, – rišdamas
juostą, šmaikštavo V. Kubilius.
– Didžiuojamės turėdami tokį
nepaprasto paprastumo žmogų, taip mylintį Kretingą“.
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