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Pakutuvėnų prieglobstyje

Pakutuvėnų pievose pridygo kaip niekada daug r.alapinių. Kretingos pranciskoniškojo jaunimo tarnyba jau ketvirtą kartą sukvietė sužadėtinius, šeimas, vienišas motinas išvisos Lietuvos i šeimą
stovyklą. Nakvynė palapinėse, šaltas Minijos vanduo ir mentą labai pajutome
didžiulį artimo susitikikuklus maistas neišgąsdino
nei šeimą su mažais kūdi- , mo su Dievu poreiki.
kiais, nei nėščių namą. Kiek- Anksčiau žmonės sakyvienas atvykęs buvo kviečia- davo nuodėmes, kurios
mas pabūti kartu dalytis pa- tarsi nesusijusios su jų
gyvenimu, čia buvo sutirtimi, dalyvauti paskaitose,
žadintas tarsi sielos
melstis ir per tai sutvirtėti,
atsigauti bendraujant su Die- virpulys, nebuvo formavu, naujai atrasti dovaną - lumo.
Pirmoje stovykloje
žmogų, šiame gyvenime eiir mes gerai nesuvokėnanti
šalia.
Apie
savo
džiaugsmus bei rūpesčius pa- me, ką darome, nesitikėjome tokio atgarsio
sakoja stovyklos sumanytoja,
viena iš organizatoršų Rūta iš šeimų. Sąlygos čia,
kaip pasakytų tikras
DOMARKAITE.
klaikios.
- Kaip kilo mintis organi- miestietis,
zuoti tokią stovyklą ir koks jos Galvojorn, kad atvažiuos daugiausia dvidetikslas?

Vaikatns - krykštavimas,
suaugusietns - laisvė

šimt "pankuojančių"
- Dirbau su jaunimu. Nuolat susišeimų. Bet tokių sąlydurdavau su jų dvasinėmis žaizdomis,
gų nepabijojo ir nėštraumomis. Vaikų problemos visada
čios moterys, ir šeimos
atvesdavo i šeimą. Matydavau, kaip
su 2-3 mėnesių kūdimano draugų lengvabūdiškai sukurtos
kiais. Ir nebijo jau trešeimos pradėdavo irti. Taip pat pastebėjau, jog žmonės, sukūrę šeimas, nub- • ti metai (viena stovykla įvyko Palangoje).
raukdavo tikėjimą. Seimos sukūrimas
- Kaip paskleitarsi atima išžmogaus galimybę aktydėte informaciją?
viai ir gyvai tarnauti Bažnyčiai. Jei suPrieš pirmą stovyktuoktiniai vienas tikintis, 0 kitas - ne,
lą informacinius buklekyla konfliktai. Stovyklą kuria pačios
šeimos. Vienas didžiausių troškimų - tus siuntėme i Šeimos
centrus,
veikiančius
suteikti joms bendravimo galimybę,
prie vyskupijų, parapiypač motinoms, kurios augina po kelis
jų, i "Caritas" organimažus vaikus ir yra uždarytos namuozacijas. Po to atvykuse tarp vystyklų ir puodų.
- Kokių atsiliepimų sulaukė- sias šeimas įtraukėme i
duomenų bazę ir kitai
te p~ pirmos stovyklos?
stovyklai jau daugiau
- Zmonės išvažiuodami klausinėjo,
orientavomės
i jas.
ar bus kita stovykla. Pats svarbiausias
Reklamos per spaudą
pirmo susitikimo akcentas - susitaikynebuvo, pačios šeimos
mas. Daug žmonių atliko viso gyveniskleidė tą informaciją.
mo išpažintį. Per Susitaikymo sakra-

- Kokios šeimos
atvyksta į tas stovyklas?
- Daugiausiai pirmos
santuokos vyras ir žmona.
Bet yra nemažai išsiskyrusių, sukūrusių antrą ar net
trečią šeimą, vienišų netekėjusių moterų su vaikais.
Taip pat sužadėtinių, šiaip
jaunų žmonių.
- Ką daryti su šei-

momis, kurios turi
didelių problemų ir
nedalyvauja jokiuose
šeimų judėjimuose?
Ar negalvojate
ką
nors organizuoti ir tokioms?
- Yra šeimų, vienišų
motinų, kurios geba pajausti tą praktini Dievojsikišimą i jų gyvenimą. Seimorns, kuriose katastrofiškai sunki materialinė padėris, vienas ar net abu sutuoktiniai
geria, tokios
stovyklos nelabai gali padėti. Tos šeimos dažniausiai nesiryžta važiuoti i tokias stovyklas. Nors yra
atvažiavusių labai neturtingų motinų su vaikais,
kurių vyrai geria, prieštarauja jų tikėjimui.
Bent jau artimiausiu
metu nesame numatę. Tai
labai specifiška. Reikia žinoti, kaip tokias šeimas
surinkti, ką šnekėti, kaip
su jomis elgtis.
Kasmet naujai pražystanti

motinystė ...

- Kątau pačiai duoda šeimųstovyklos?
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- Išmokstu daug praktinių dalykų.
Kai stovykla plan ojama 250 žmonių,
o susirenka 440 ... Esame labai dėkingi
Lietuvių katalikų,
religinei šalpai
(JAV), kuri labai geranoriškai parėmė
ši projektą. Kol kas nenorime rinkti
mokesčio, nes ne visi gali sumokėti. Per
rinkliavą paaukoja kiekvienas, kiek
gali.
Smagu stebėti šeimų bendravimą,
gyvą vaikų buvimą visur, ypač liturginėse apeigose. Eilinėje parapijos bažnyčioje to nepamatysi,
nes vaiko
triukšmas daug kam yra kaip papiktinimas. Mamos su mažais vaikais yra
priverstos išeiti iš bažnyčios, vaikai
tramdomi. 0 čia visiška laisvė. Nepažeidžiant normų yra tai, ką Kūrėjas
žmogui suteikė - vaikams krykštavimą,
suaugusiems laisvę.

- Ar negaila laiko, kurį atiduodi stovykloms?
- Jei būtų kokie trys rnėnesiai, gal
ir galvotum, kad reikia kažko nauja.
Dešimt dienų prabėga labai greitai. Jei
ir netenka artimiau pabendrauti su šeimomis, išlieka kažkoks kontaktas, žinojimas, kad jie savi. Gera paskui kur
nors sutikti gatvėje.
Organizatoriams
tai viena lengviausių stovyklų. §eima jau yra sąmoningas vienetas. Zino, ko atvažiuoja,
ko nori. Jaučiamas žmonių alkis ir
troškulys. Kai eini i mokyklas, organizuoji kokius nors renginius viešose vietose, reikia daug pastangų, kad ųžkariautum dėrnesį. Cia to nereikia. Zmo- .
nės išsėdi kartais po keturias valandas
be pertraukų.
.

- Ar toks darbas susijęs su
tavo studijomis?
- Baigiau Šv.Antano religinių studijų institutą prie Katalikų teologijos
fakulteto VDU. Tai labai padeda kviečiant paskaitininkus, sudarinėjant dienotvarkę, tvarkant liturginius dalykus.
Bet kartais pagalvoju, kad reikėjo studijuoti vadybą arba maisto pramonę ...
o toliau - socialinė rūpyba VDU.
(Bus daugiau)
Jolantos
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