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Žemės keliais vaikščioti
past
Po senaisiais vienuolyno skliautais
gyvenantys šešipranciškonų vienuoliai
laiko veltui neleidžia. Be parapinio
darbo, jie suka savo krašto švietimo ir
kultūros malūną, kuriam išjudinti
prireiktų daugybės valdininkų ir
mokesčių rnokėtojų lėšomis įsteigtų
etatų.
Nesakau, kad jie lengvai gyvena kiekviena minutė nuo ankstyvo ryto
iki vėlaus vakaro kam nors skirta.
"Purnpurėli, ateis brolis Gediminas ir
viską sutvarkys", - tokiais žodžiais
išskubėdamas pro duris vienuolyno
vyresnysis Astijus atsikratė "Šarkos"
žurnalistės, paskui aštuoniasdešimtrnetės močiutės. Ir nė viena nesupyko.
Kiekvieną sekmadieni bažnyčioje
nėra kur obuoliui nukristi, tačiau čia
visiems jauku. Kartais tarp maldų
brolis Astijus paragina sėstis, nes
galvos apsisuks stovint ar klūpant. 0
krikštydamas vaikeli vienuolyno
vyresnysis pakviečia prieiti arčiau
giedojusius vaikus.
- Žiūrėkite visi išsišiepę, kas čia
bus, - sako choristams ir iškilmingai
užbaigia ceremoniją žodžiais: - Aš
tave krikštiju Giedriaus Pranciškaus
vardu.
Jauniausias kunigas Gediminas,
ėmęsis sunkių klebono pareigų, mano,
kad kunigystė yra tarnystė. Viskas
priklauso nuo Dievo malonės ir
žmonių atsivėrimo tai malonei. Jam
patinka Šventojo Rašto žodžiai: "Kur

Vaikų dovana pranciškonams žolynų vainikas.
Negali atplėšti žvilgsnio nuo šių vos
ketvirtą savo amžiaus dešimtmetį
pradėjusių vienuolių: kaip puošniai
baltuoja abitai - kontrastas violetinėms
stuloms. Sunku patikėti, kad taip
tapybiškai ir gražiai atrodantys žrnonės gyvena Žemaitijoje, 0 ne Federiko
Felinio filme, sukurtame iš vaikystės
prisiminimų.
Be jau minėtų brolių, Kretingoje
gyvena ir dirba pranciškonai
Antanas, Matas, Leopoldas ir
Benediktas. Čia kartais svečiuojasi iš kitų šalių atkeliavę
vienuoliai.

viešpaties dvasia, ten ir laisvė".
Dažnai girdžiu dabar madingą frazę: "Kas sakė, kad turi
būti lengva gyventi?", tad
paklausiau brolio Gedimino,
kaip yra iš tiesų.
- Nemanau, kad gyvenimas
turi būti sunkus. Atėjęs šeštadienį i Nazareto sinagogą
Jėzus taip sakė: "Viešpaties
dvasia ant manęs, jis siuntė,
kad neščiau gerąją naujieną
vargdieniams, siuntė skelbti
išvadavimą belaisviams, atmerkti akis neregiams" ir
panašiai. Jėzus - išvaduotojas,
išlaisvintojas. Jis išvaduoja iš
dvasinės ir fizinės priespaudos,
ligų ir suteikia gyvenimo
prasmę. Nesakau, kad lengva
su Jėzumi gyventi. Žemės
keliais vaikščioti nėra paprasta, sako brolis Gediminas.
Klebonas sakė, kad žmonės, daug
kalbantys apie smurtą ir baisybes,
neprisideda prie smurto ir kančios
sumažinimo žemėje, bet varo baimės
propagandą. 0 vienas iš svarbiausių
šėtono ginklų valdyti žmonėms yra
mirties baimė.

Kaip Gediminas, gimęs ir augęs
Kretingoje, tapo kunigu, 0 paskui ir
vienuoliu - broliu pranciškonu?
Kunigystės intencija buvo politinė.
Netyčia patekęs i pogrindinę jaunimo
organizaciją ėmė gilintis i Lietuvos
istoriją, pradėjo matyti žmogaus
teisių pažeidimus. Jaunuoliui skaudėjo širdį, kad jo šalis okupuota,
gyventojai nutautinti ir baigiami
rusinti. Per vieną seselę vienuolę
giliau pažinęs tikėjimą ir norėdamas
padėti savo kraštui pradėjo galvoti
apie kunigystę.
Bet po kurio laiko požiūris pasikeitė. Pasimokęs kelerius metus
Kauno kunigų seminarijoje, mokslus
baigė Telšiuose, jau nutolęs nuo
politinių ir tautinių idėjų.
- Kol tauta nepažins Dievo meilės,
nors ir turės laisvę ir nepriklausomybę, nežinos, ką su ta laisve daryti.
o mano gyvenimas turės prasmę, jei
nors vienas žmogus per mane pažins
Dievo malonę, - prisiminė savo kelią
i kunigystę brolis Gediminas.
Kas gali tapti broliu? Žinoma, ne
kiekvienas. Pirmiausia tai turi būti
nevedęs tikintis žmogus ir dar gana
jaunas. Ar jis turi pašaukimą, paaiškėja, kai kuri laiką pagyvena tarp
vienuolyno sienų, išsiaiškina šv.
Pranciškaus kelią.
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Kiekviena karta turi teisę
Apie vienuolyno gyvenimą ZInome
nedaug, na, šiek tiek iš Umberto Eko
knygos "Rožės vardas", bet juk tai XIV
amžius! Tiesa, kadaise esu su grupe
turistų apžiūrėjusi Pskovo vyrų vienuolyną. Kiek buvo apribojimų
moterims: mini sijonėliai draudžiami,
ilgos kelnės taip pat. Kretingoje to
nėra. Gali užsukti kur nori, bet prie
laiptų ir antrąjį aukštą kabo užrašas:
"Įėjimas tik vienuoliams".
Gyvename tūkstantmečių sandūroje
ir nesitikėkime rasti 1602 metų
rpąstymą, kuris buvo ką tik įsteigus
Sv.Pranciškaus mažesniųjų brolių
vienuolyną. Po fundatoriaus grafo
Jono Karolio Chodkevičiaus 1605
metais ant kairiojo Akmenos kranto
pradėtais mūryti vienuolyno skliautais
gyvena mūsų amžininkai. Jie skridę
lėktuvu, po jų stogu - kompiuteris.
Sunku lietuviui, neretai išbartam
kunigų, iš tikėjimo patyrusiam tik
liūdesį, gedulą ir, atsiprašau, nuobodulį, pajusti pamaldose kitus, šviesesnius jausmus - meilę, džiaugsmą.
- Kaip gali būti liūdna, juk mes
kaip šeima - džiaugiamės vienas kitu,
džiaugiamės dangiškuoju tėvu, - sakė
brolis Gediminas.
Jis mano, kad vienuolių toks
pašaukimas - įsiklausyti i šios dienos
problemas, perskaityti ir suvokti laiko
ženklus, kad suprastų, ko Dievas nori
šiandien. Broliai ieško naujų formų,
kad susišnekėtų su dabartiniu žmogumi. Koks jis? Apgautas, pavargęs,
nusivylęs, kenčiantis ar besidžiaugiantis? Visais laikais buvo visokių.
Iš kartos i kartą eina nesupratimas
ir nesusikalbėjimas. Juos iveikti gali
tik meilė ir pagarba, 0 ne kategoriški

žodžiai: "Tik mūsų karta teisingai
Dievą garbina". Kiekviena karta turi
teisę būti savimi, turėti savo veidą ir
savo giesmėmis garbinti Dievą. Kas
sako, kad bažnyčioje nedera gitaros?
Tegul pasklaido istoriją, kadaise ir
vargonai buvo laikomi velnio instrumentu, nes jais buvo grojama, kai
Romos amfiteatruose krikščionis
atiduodavo sudraskyti žvėrims.
Daugeli dalykų nūdienos žmogus
mato kitaip, juk nebeskaitome knygų
gotišku šriftu, Kiekviena karta turi
savo muziką, savo ritmus ir teisę būti
pati savimi.
Gal tas bandymas sėti brolystės
sėklą, bendramintiškumo poreikį,
teikti vilti ir traukia minias i Kretingą?
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Kiekviena motina norėtų, kad jos
vaikas baigtų Sorbonos universitetą,
na, kita nusileis tų ir iki kuklesnės
mokslo šventovės. Bet ką daryti, kai
jis sugalvoja pagyventi, sakysime, jau
seniai išnykusio Pakutuvėnų kaimo
medinėje kapinių koplyčioje? Mylinti
širdis sakys - vis geriau negu Lukiškėse.
- Žmogui labai reikia ramybės, sako dvidešimt ketverių metų Raigedas iš Plungės.
Gal ir taip. Tos ramybės reikia ne
tik studentiško amžiaus vyrukui, bet ir
jums, man, jo motinai ...
Neskubėkime teisti, kad jauni taip
greit pavargo, jog spėjo tapti narkomanais, alkoholikais. Dievas jiems
padės, svarbu, kad patys to norėtų.
Pakutuvėnai - maždaug 50 kilometrų už Kretingos važiuojant
Plungės link. Ten išlikusi tik bažnyčia, joje brolis Gediminas turėjo
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Šeimos stovyklose

vaidinama

ir dainuojama.

aukoti mišias. Įsiprašiau ir aš. Taip
žvyrkeliais pasiekėme pokario metais
nušluotą nuo žemės turtingų ūkininkų kaimą - trobesiai nugyventi,
šeimininkų kaulai - Sibire. Gailestingo vokiečio atvežtuose vagonėliuose,
kuriuos ten gyvenantieji vadina
konteineriais, glaudžiasi kartais šeši,
kartais aštuoni ieškantieji ramybės ir
savęs. Kaip sakė Judita Liepaitė (šv.
Antano religijos studijų instituto prie
KTF Vytauto Didžiojo universiteto IV
kurso stuentė), kartu atvykusi ir
"pustelninkarns" ar valkatoms iškepusi blynų, daug kas linkęs suvulgarinti ir sumenkinti tų žmonių santykius.
Iš tiesų jie tyresni.

Jau treti metai Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba vasaromis
Pakutuvėnuose rengia šeimų stovyklas.
Jų veiklą laimina ir remia vienuolynas. Šeimos stovyklų projekto autorė
Rūta Domarkaitė prieš trejus metus
suplanavo stovyklą 50 žmonių, nes

kas norės vykti su mažais vaikais i
laukinę gamtą ir praustis upelyje? Bet
susirinko 150 žmonių, kitais metais 250, 0 praėjusią vasarą - iki 500.
Savaitgaliais pas juos dar atvažiuodavo girninių ir draugų.
Pirmus dvejus metus stovyklą rėmė
Kultūros ministerija, paėjusią vasarą JAV lietuvių šalpos fondas. Per dešimt
stovyklavimo dienų vyko konferencijos,
susitikdavo ir diskutuodavo iš visos
Lietuvos suvažiavę bendraminčiai. Jie
galėdavo pabūti kartu, pailsėti ir
pamąstyti gamtoje, medituoti ir
melstis. Svarbiausias stovykloje susi taikymas.
- Iš stovyklos grįžtama pailsėjus,
patyrus Dievo meilę. Daugelis šeimų
susi taiko, atsinaujina meilė, - sako
brolis Gediminas.

Kai aplink jauni
Sekmadienio vakarą i
vienuolyno valgyklą, kurią
reikėtų vadinti reflektoriumi, rinkosi parapijos

jaunimas padainuoti žernaitiškai. Dainų vakaro organizatorė Margarita Lizdenytė
išdalijo laikraščio puslapio
dydžio lapus su 18 dainų
tekstais. Ir prasidėjo: "Kad aš
bova pas motušė", "Strazde
strazdeli ..."
Iškalbingoji vakaro vedėja
pajuokaudama
ragino ragauti
pieno, sulčių, paraikyto
vienuolyno pyrago. Pasijutau
lyg praėjusio amžiaus ūkininko seklyčioje, kurioje linksminasi jaunimas, mergikės ir
vaikinai vieni i kitus šaudo
žvilgsniais. Tiek gražių jaunų
žmonių seniai vienoje vietoje
buvau sutikusi. Kaip skambėjo
jų balsai, kokia puiki senosios
vienuolyno valgyklos akustika!
Brolis Gediminas vaikščiojo aplink,
žiūrėjo, kad ko netrūktų, ir švelniai
šypsojosi. Dienos programa buvo
baigta ir nebeliko nei laiko, nei jėgų
pratęsti pokalbi.
Išvažiuodama namo neturėjau
klausimų, nes viską pamačiau pati.
Akyse stovėjo jauni, džiaugsmingi
veidai. Atsisveikindama paklausiau
brolio Gedimino, kaip jis ginasi nuo
pagundų, erotiškų sapnų, meilės, galų
gale nuo savo jaunystės.
- Esu ne tik kunigas, bet ir vyras.
Man gražu mergaitės, moterys, bet aš
stengiuosi i jas žiūrėti kaip i savo
seseris. Viską priimu natūraliai, kaip
Dievo malonę. Kai ką nors įsirnyliu,
prašau Jėzaus, kad jis apsireikštų tam
asmeniui kaip vienintelis laimės
šaltinis, kad man patinkanti moteris
pažintų Dievo meilę ir būtų laiminga,
- sako brolis Gediminas.
Jis vadovaujasi šv. Pranciškaus
žodžiais: "Aš savo atlikau, ką jūs
turite daryti, teparodo jums Kristus".
Todėl žmonės kiekvieną dieną turi
klausti Dievo, ką privalo padaryti. Tai
ir yra kūryba, taip gyvenimas tampa
idomus.

