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„Noriu būti brolis kiekvienam“
Oksana LAURUTYTĖ
oksana.laurutyte@splius.lt

Ramybė – susitaikinimo
pasekmė
Pokalbiui su broliu Gediminu, Susitaikinimo sodybos Pakutuvėnuose vyresniuoju, Šv. Antano Padūviečio (Plungės raj.)
vienuolyno vyresniuoju susitarta
prieš porą savaičių. Gediminas
sako esantis visada užsiėmęs,
tačiau pakviečia atvykti šeštadienį. Tiksli valanda nesutariama – ar pavyks pasikalbėti,
paliekama Dievo valiai. Juk ne
veltui apie Pakutuvėnus, švelniai
vadinamus Pakūta, kalbama, jog
tai ypatinga vieta. Į Pakutuvėnų
bažnyčią suvažiuoja daugybė
žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių pabūti Mišiose, susituokti,
pakrikštyti vaikus, pagyventi Susitaikinimo sodyboje, atverti sielos pūlinį vienam iš brolių pranciškonų ar tiesiog pasidžiaugti.
„Na ir kokius pokštus tavo
gyvenime Dievas krečia?“ – lėtai
valgydamas žuvienę klausia brolis Gediminas. Sako neprisimenantis, kad buvo sutartas susitikimas – yra labai užimtas, o dabar
kalbėtis straipsniui nebelabai ir
jėgų turintis. Ką daryti? Nejau
žmogus, kuriam už išgelbėtą sielą dėkingi šimtai žmonių, paprastai pakils nuo stalo ir nueis?
Gediminas nenueina. Klausia, kodėl jį vieną ketinama
kalbinti. Mano, kad nėra pats
geriausias pranciškonas, apie
kurį verta rašyti. Sužinojęs, kad
bus pakalbinti ir kiti, šypteli ir
klausia, kokių saldumynų atsivežėme. „Parašyk, kad pranciškonai – smaližiai“, – rimtu veidu
sako jis ir pasidaro aišku, kad
vienuolis pasidalys įžvalgomis ir
papasakos apie savo gyvenimą.

„Pranciškono pašaukimas nelabai kuo skiriasi nuo krikščionio pašaukimo. Kiekvienas pašauktas mylėti Jėzų. Aš noriu sekti Pranciškumi, mylėti Jėzų, kaip jis mylėjo, tarnauti, kaip tarnavo jis. Man būti pranciškonu – būti broliu, atpažinti Jėzų kiekviename sutiktame žmoguje, tarnaujant
jam“, – sako Gediminas.

Tik nenorės būti aukštinamas ar
prilyginamas stebukladariui, nes
sako esantis silpnas žmogus.
Pokalbis – „pavyks-nepavyks“ – vyksta šiltoje tvarkingoje
virtuvėje, kurioje ką tik tą pačią
žuvienę valgė maždaug dešimt
žmonių. Įvairaus amžiaus ir likimo vyrai ir moterys – Susitaikinimo sodybos gyventojai arba
laikini atvykėliai. Daugiau nei
dešimt metų sodyboje priklausomybės kvaišalams ir alkoholiui
bandė atsikratyti ir ją Dievui atidavė šimtai žmonių.
Kai kas nors atvyksta, Gediminas paklausia, ko atvažiavo.
Žmogus atsako – ramybės. „Ramybė yra susitikimo su Dievu
pasekmė. Susitaikinimo su Dievu. Jeigu tu susitiksi su Dievu,
turi šansą patirti ramybę. Ramybė čia nedalijama taip „nachaliavu“, – šypsosi jis.
Gyvenančiam su priklausomybių turinčiais žmonėmis
broliui kilo mintis apie keturias
susitaikinimo būtinybes. „Tikiu,
kad kiekvienam žmogui reikia
šiame gyvenimo kelyje susitaikyti pirmiausia su Kūrėju. Jėzus
atėjo, kad man paliudytų Dievą,
jo atleidimą. Ir jis kviečia mane
grįžti namo, susitaikyti su Tėvu.
Bet ne tik su Tėvu sutaiko – jis
sutaiko mane su savimi pačiu.
Nes nuodėmė nutiko patikėjus
šėtono melu ir tada žmogus
atsiskyrė nuo Dievo. Pasijuto
vienišas, kaltas, jaučia gėdą,
baimę. O Jėzus atėjęs liudija,
kad jis myli mane tokį, koks
esu, kad Dievas kviečia pasitikėti ir priimti jo meilę. Iš pradžių
žmogus priešinasi, bet vėliau patiki jo meile ir džiaugiasi tuo, ką
jis dėl jo padarė, ir dėkoja už
atpirkimą. Reikia atleisti sau,

priimti savo patirtį ir mylėti save, kad savęs nebaustum, kad
neapribotum nuo Dievo, brolių ir
sesių. To žmogus negali padaryti be Dievo meilės. Ir sukasi
toks ratas. Dievo meilė, kai aš
ja patikiu, duoda man jėgų pamilti save patį, mylėti tokį, koks
esu. Tada aš gaunu jėgų pamilti
ir kitą žmogų – kitokį, klystantį,
silpną“, – sako Gediminas.
Kažkas pyksta ant tėvų, komunistų, vokiečių, visuomenės.
„Dažniausiai priklausomi žmonės gyvena neigdami. Viena iš
neigimo formų pabėgant nuo
atsiminimų, problemų, sielos
žaizdų – kvaišalai. Taip tampama priklausomais nuo neigimo.
Žmogui reikia su daugeliu dalykų susitaikyti gyvenime. Tik
tada gali iš to išsivaduoti. Buvimas su Dievu neįmanomas be
susitaikinimo, todėl šią vietą ir
pradėjau vadinti Susitaikinimo
sodyba“, – sako kunigas.
Šiemet rudenį Susitaikinimo
sodybos bendruomenė buvo
uždaryta. Susitarus su kuriuo
nors Pakutuvėnuose gyvenančiu broliu, čia galima atvykti
kelioms dienoms asmeninėms
rekolekcijoms, poilsiui, susitaikinimui. „Nusprendėme nešokti
aukščiau, nei galime. Įvertindamas savo užimtumą, ilgam laikui
žmonių nebepriimu. Pokalbiui, atkryčio momentui spręsti aš esu
atviras. Galų gale atsirado daug
reabilitacijos centrų, kurie teikia
pagalbą“, – sako Gediminas.

Pirmasis namelis –
nudrėbtas iš molio
Oﬁcialiai Susitaikinimo sodyba buvo įkurta 2007 metais, vis
dėlto, sodybos ištakos siekia
1991-ųjų vasarą, kai pirmieji

Jolantos KLIETKUTĖS nuotr.

„Parašyk, kad pranciškonai – smaližiai“, – ragaudamas marcipaninį saldainį
rimtu veidu sako Šv. Antano
Paduviečio vienuolyno
namų vyresnysis, brolis Gediminas Numgaudis OFM.
Sėdėdamas prie to paties
stalo su Susitaikinimo sodybos broliais ir sesėmis, jis
sako nesijaučiantis išskirtinis, tiesiog silpnas žmogus,
kuriam išgelbėti Dievas
skyrė gyvenimą brolijoje.
„Pranciškonuose man svarbiausia brolystės charizma,
brolystės dovana. Gal aš
ją kitaip suprantu, nei kiti
broliai supranta. Kiti broliai
gal akcentuos brolystę
broliams pranciškonams.
Man brolystė yra gerokai
daugiau. Man broliai yra
visi gyvi sutvėrimai, ir aš
noriu būti brolis kiekvienam sutiktam žmogui. Ne
tik pranciškonui“, – sako
Gediminas.

Pasak Gedimino, pranciškonai vengia vadintis vienuoliais. Vadinasi broliais. „Pranciškonai – ne vienuoliai, jie turėtų vadintis bendruliais“, – šypsosi jis.

brolių pranciškonų naujokai atvyko į Pakutuvėnus rekolekcijoms.
Tuomet jie gyveno pagal dykumų tėvų patirtį – valgė tik kartą per dieną ir tik duonos, kurią
reikėdavo patiems susielgetauti
vaikštant po kaimą. Pakutuvėnuose vienuoliai norėjo įkurti
susikaupimo ir maldos vietą
broliams naujokams.
Iš mėšlo ir molio, sienas
pinant vytelėmis, ketinta įkurti
noviciatą. „Aišku, buvo mano
iniciatyvų bendruomenę įkurti.
Aš galbūt buvau įkvėpėjas, viziją turėjau, dalijausi ja. Žmonės,
kurie patikėjo, buvo kartu. Visada prašiau Jėzaus, kad pasakytų man, ką turiu daryti. Turėjau
išmokti kantrybės, išlaukti, išbūti“, – sako Gediminas.
Brolis visada norėjo, kad
kur nors Lietuvoje atsirastų pasauliečių bendruomenė, kuri
gyventų malda, priimtų krizės

ištiktus žmonės ir dalytųsi viskuo, ką turi. Norėta įsikurti šalia
Šventosios bažnytėlės, tačiau
Palangos kunigai užprotestavo
ir nesutiko. Tada Gediminas prisiminė Pakutuvėnus.
Gyveno
apšerkšnijusioje
palapinėje ir meldėsi. Vyskupas leido naudotis bažnyčia ir
koplyčia. Iš kažkur atsirado keli
vyrukai – 4-5 alkoholikai ir narkomanai, kurie prašė pagalbos.
Gediminas nežinojo, ką daryti.
Jiems leista apsigyventi kartu
koplyčioje.
„Galvojau, kad viską, ir
priklausomybes, galima malda išspręsti. Gerokai vėliau
sužinojau apie dvylikos žingsnių programą. Supratau, kad
reikalai rimtesni, vien maldos
nepakanka. Bendruomenės ilgai nebuvo, o aš vis klausiau
Viešpaties, ką ne taip padariau,
kad „užpuolė“ mane alkoholikai
ir narkomanai. Nebeliko vietos

sveikiems žmonėms, iš kurių
turėjo susikurti bendruomenė.
Bet juk Viešpats daug laiko turi...“ – šypteli jis.
Kretingos pranciškoniškojo
jaunimo tarnyba rašė projektus,
gavo pinigų, sutvarkė bažnyčios
stogą, lubas, įrengė patalpas.
„Gyveno žmonės čia be elektros ir šilumos net žiemą. Tai
Dievo darbas su žmonių pagalba“, – sako brolis.
Dabar Pakutuvėnų brolijoje nuolat gyvena keturi broliai,
kurie rūpinasi bendruomenės
ir atvykstančių svečių dvasiniu
gyvenimu. „Mes ir kunigai, ir vienuoliai. Savotiškas čia vienuolynas. Pakūta – ir vienuolynas, ir
parapija ir Susitaikinimo sodyba. Visi darbais pasiskirstę, o
aš rūpinuosi atvažiuojančiais
ir išvažiuojančiais. Ir už brolius
atsakingas esu“, – sako Gediminas.
Nukelta į 17 p.
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vandentvarkos ūkį
Muziejaus ekspozicija – nuotraukos, darbo įrankiai, prietaisai, įrenginių maketai ir kt.
35. Tarybiniu laikotarpiu
įmonėje buvusios pareigybės:
apželdintojas, dailininkas, darbų paskirstytojas, spec. rūbų
skalbimo mašinistė, darbo rūbų valymo operatorius, civilinės saugos sektoriaus vedėjas.
1970 m. buvo įkurtas apželdinimo baras, kurio paskirtis – apželdinti ir tvarkyti gėlynus objektuose.
36. 1976-1980 m. laikotarpiu vandens tiekimas išaugo
nuo 37,41 iki 47,38 tūkst. m3
per parą.
37. 1978 m. įkurtas eksperimentinis nutekamųjų vandenų
sulaikomo dumblo apdorojimo
cechas, kuris, bendradarbiaudamas su Maskvos mokslininkais, perdirbo žalio dumblo sausinimo centrifugą ir pritaikė ją
aktyviam dumblui tankinti be
reagentų. Pagal įmonės specialistų patobulintą modelį buvo
pradėta serijinė centrifugų gamyba.
38. 1978 m. buvo rekonstruotas žolės miltų agregatas –
pritaikytas nuotekų dumblui
džiovinti. Technologinė dumblo sausinimo ir džiovinimo schema buvo eksponuota 1980 m.
Maskvoje vykusioje Liaudies
ūkio pasiekimų parodoje. Kolektyvas buvo apdovanotas
1-ojo laipsnio diplomu, o prie
šio darbo prisidėję darbuotojai – aukso, sidabro ir bronzos
medaliais.
39. Didėjant vandens poreikiui, pastatyta ir 1978 m.
pradėta eksploatuoti dar viena
vandenvietė – Bubių.
40. 1979 m. vietinėje žiniasklaidoje pabrėžta, kad miesto vandentvarkos ūkio rykštė – rudas
vanduo, kuriame per didelis
geležies kiekis. Rašyta, kad Televizorių gamykla turi prisidėti
projektuojant ir statant miesto
geriamojo vandens nugeležinimo įrenginius, kurių pajėgumas
būtų 35 tūkst. m3 per parą, tuo
tikslu Televizorių gamykla turi

skirti apie 650 tūkst. rublių, tačiau apie šių darbų pradžią vis
dar nieko negirdėti.
41. 1979 m. pastatyta pirmoji 8,8 ha ploto nuotekų
dumblo kaupimo aikštelė Aukštrakiuose, vėliau įrengtos dar šešios. Naudingas plotas 84,3 ha,
o užimamos žemės plotas 101
ha. Aikšteles padėjo statyti ir
įmonės darbuotojai, kurie per
talką kirto mišką ir krūmus. Į
šias aikšteles iki 2004 m. iš senųjų nuotekų valymo įrenginių
(Pakruojo g.) 8 km slėgine linija buvo pumpuojamas nesausintas ir netankintas (skystas)
dumblas. Iš viso per šį laikotarpį aikštelėse sukaupta per 2,2
mln. tonų nuotekų dumblo.
42. 1984 m. įrengta automatizuoto valdymo sistema, kuri
padėjo kontroliuoti slėgį devyniuose vandentiekio tinklo taškuose ir užtikrino informacijos
perdavimą į dispečerinę. Sistemos įrengimo darbus padėjo atlikti Zelenogrado ir „Nuklono“
gamyklos specialistai.
43. Apie 1986 m. vis intensyviau eksploatuojant miesto vandenvietes, pablogėjo geriamojo
vandens kokybė, t. y. padidėjo
geležies kiekis, vanduo tapo kietesnis. Buvo pranešta, kad tai
sveikatai nekenkia, tačiau vamzdynai apauga nuosėdomis ir po
5-7 metų plonesnius teks keisti.
44. 1987 m. užﬁksuotas
maksimaliausias vandens tiekimas iš miesto vandenviečių
(Lepšių, Rėkyvos, Birutės ir Bubių,) įmonės istorijoje – 55,9
tūkst. m3 per parą. Šiuo laikotarpiu Šiauliuose sparčiai vystėsi pramonė, o gyventojų skaičius išaugo iki 140 tūkst.
45. Buvo planuota, kad
2000 m. Šiaulių miestas pareikalaus apie 107 tūkst. m3 vandens
per parą, o miesto vandenviečių
projektinis pajėgumas buvo tik
70 tūkst. m3 per parą, todėl
1987 m. Pakruojo r. Degučių k.
buvo suprojektuota vandenvietė, kurios pajėgumai siektų 35
tūkst. m3 per parą, tačiau papildomo vandens neprireikė.

Avarinė brigada ruošiasi pašalinti vandentiekio avariją
Gorkio g. (dabar P. Višinskio g.) (1977 m.). Jei įvykdavo
kanalizacijos tinklų avarija, ji būdavo šalinama rankomis ir užtrukdavo apie 7-10 dienų.

46. 1988 m. spaudoje paviešintos nutekamojo vandens
valymo ir dumblo tvarkymo
problemos. Straipsnyje pažymėta, kad per parą į kanalizacijos
valymo įrenginius, kurių našumas 40 tūkst. m3 per parą, vidutiniškai atiteka 57 tūkst. m3
nutekamojo vandens ir 27,5
tonos teršalų. 72 proc. teršalų pateko iš pramonės įmonių
(Mėsos kombinato, Kukurūzų
apdirbimo gamyklos, odos perdirbimo gamyklos „Stumbras“
ir kt.).
47. 1988 m. tame pačiame
pranešime visuomenei rašyta,
kad mažai užterštas paviršinis
vanduo laikomas tada, kai jo tūryje organinių medžiagų yra 4
mg litre, stipriai užterštu – 8,18
mg litre, labai stipriai užterštu – daugiau kaip 18 mg litre.
Kulpės upės prie Šiaulių užterštumas siekė 91-132 mg litre. Į
upės vandenį per parą buvo išleidžiama apie 9,8 tonos organinių
teršalų. „Tokiame vandenyje ne
tik maudytis, bet ir nusiplauti
rankas nedrįsta gyventojai. Vanduo – nenusakomos spalvos,
dvokia iš tolo“, – buvo rašoma
straipsnyje. Teršalai Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis patekdavo
į Baltijos jūrą.
48. 1990 m. Aukštrakiuose, maždaug 16 km nuo Šiau-

lių, buvo pradėti statyti biologinio nuotekų valymo įrenginiai,
kurių pajėgumas 60 tūkst. m3
per parą, be to, yra galimybė
išplėsti iki 120 tūkst. m3. Buvo
numatyta pastatyti ir dumblo
apdirbimo cechą, tačiau netrukus Lietuvai tapus nepriklausoma 32,5 mln. rublių kainuojantis projektas buvo sustabdytas.
Nauja nuotekų valykla, perprojektavus jau pastatytą dalį,
buvo pastatyta tik 2004 m.,
įgyvendinat Šiaulių aplinkosaugos projektą. Projektinis pajėgumas – 50 tūkst. m3 per parą.
Darbų vertė – apie 87 mln. Lt.
49. 1992 m. Helsinkio komitetas Šiaulių miestą įvardijo kaip „karštąjį tašką“, t. y.
kaip didžiausią Baltijos jūros
taršos šaltinį, ir pasiūlė imtis
veiksmų, kad ši ekologinė problema būtų išspręsta. 2004 m.
pastačius modernią nuotekų
valyklą Aukštrakiuose, nuotekos išvalomos pagal griežčiausius reikalavimus, todėl
2006 m. Šiauliai buvo išbraukti iš vadinamųjų „karštųjų taškų“ sąrašo.
50. 1991-2000 m., sumažėjus pramonės gamybai ir pradėjus įrengti vandens apskaitos
prietaisus daugiabučių namų
butuose, gyventojai pradėjo
taupiai naudoti vandenį, todėl

vandens tiekimas sumažėjo
nuo 46,37 tūkst. m3 iki 12,98
tūkst. m3 per parą.
51. 1994 m. Bubių vandenvietėje buvo pradėti statyti 15
tūkst. m3 per parą našumo vandens minkštinimo įrenginiai,
tačiau dėl sudėtingos ir neekonomiškos technologijos statyba
buvo nutraukta. Tuo laikotarpiu tokie įrenginiai buvo būtini,
nes šios vandenvietės vandens
kietumas buvo 11,5 mg-ekv/l,
t. y. viršijo valstybiniame standarte leidžiamą kiekį, todėl Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos
ministerija nesutiko iš čia tiekti vandenį gyventojams. Dabar
vandens kietumo, kurį lemia ištirpusios kalcio ir magnio druskos, nereglamentuoja Lietuvos
higienos norma HN 24:2003.
52. Nuo 1995 m. įmonės
pavadinimas – UAB „Šiaulių
vandenys“. Visas akcijų paketas
priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.
53. 1995 m. įmonė viena
pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti geoinformacinius principus
ir naudoti geograﬁnių informacinių sistemų (GIS) technologijas, t. y. požeminių komunikacijų brėžiniai iš popieriaus buvo
perkelti į elektroninį formatą.
Paruoštos
kompiuterizuotos
GIS darbo vietos, įsigyta kompiuterių įranga.
54. 2000 m. rekonstruota
Birutės vandenvietė. Moderniuose aštuoniuose slėginiuose
ﬁltruose, kurie yra užpildyti 60
cm storio kvarcinio smėlio ir
90 cm storio smulkinto antracito sluoksniais, valant požeminį
vandenį sulaikomas nepageidaujamas geležies perteklius,
t. y. apie 1750 kg geležies per
metus. Dabar šios vandenvietės
vandeniu aprūpinama apie 66
proc. vartotojų.
55. Nuotekų dumblo apdorojimo problema iš esmės buvo
išspręsta tik 2012 m. Šiaulių
miesto nuotekų valykloje pastačius modernius įrenginius,
kurie pajėgūs apdoroti miesto
ir regiono nuotekų valyklose susikaupusį dumblą. Projekto vertė – 69 mln. Lt (be PVM).
56. Bendras vandenviečių
plotas – 102 ha, iš viso išgręžti
76 arteziniai gręžiniai. Šiuo metu eksploatuojama 20 gręžinių,
likusieji yra užkonservuoti, nes
dabar tokie pajėgumai yra nereikalingi.

57. Šiaulių miesto vandenviečių gręžiniai yra 162-212 m
gylio, vanduo imamas iš Stipinų vandeningo horizonto, kuriame slūgso geriausias požeminis vanduo.
58. Šiaulių miesto vandenvietėse per parą maksimaliai
būtų galima išgauti apie 90
tūkst. m3 požeminio geriamojo vandens (ištekliai patvirtinti
1998-01-13 Valstybinėje išteklių komisijoje), tačiau šiuo metu poreikis yra beveik 8 kartus
mažesnis – apie 12,3 tūkst. m3
per parą.
59. Iš Šiaulių miesto vandenviečių 1948-2012 m. į miestą patiekta apie 572 mln. m3
geriamojo vandens.
60. Įmonė iš viso eksploatuoja 1119,3 km tinklų (560,4
km vandentiekio ir 558,9 km
nuotekų), turi 51583 klientus
(2013-01-01 duomenys). Tinklų plėtros projektų metu mieste
ir Ginkūnų gyvenvietėje 20092014 m. iš viso bus paklota per
206 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, centralizuotai teikiamos vandens paslaugos taps
prieinamos dar apie 11 tūkst.
gyventojų (iš jų jau prieinamos
apie 7300 gyventojų).
61. 1993-2012 m. laikotarpiu, kai vandentvarkos ūkis buvo
sparčiai modernizuojamas, buvo
sumažinta 339,5 darbo vietos.
62. Šiaulių vandentvarkos
ūkio įmonei pradėta vadovauti
nuo 1939 m. Iki šių dienų įmonei vadovavo 13 vadovų.
63. Ilgiausiai įmonėje dirbo šaltkalvis Petras Kaminskas – 51 metus. Apie 32 proc.
darbuotojų įmonėje dirba 20 ar
daugiau metų.
64. Esminiai Šiaulių vandentvarkos ūkio pokyčiai prasidėjo 1996 m., pradėjus įgyvendinti Šiaulių aplinkosaugos
projektą. 1996-2012 m. į miesto vandentvarkos ūkį iš viso
investuota apie 280 mln. Lt (be
PVM), iš kurių apie 157 mln.
Lt – Europos Sąjungos fondų ir
LR valstybės biudžeto lėšos.
65. Įmonė 2003-2012 m. už
veiklos pasiekimus šalies konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“ pelnė 8 apdovanojimus,
šalies konkurse „Lietuvos metų
gaminys“ buvo įvertinta 4 aukso ir 2 sidabro medaliais, yra
pelniusi ir kitų konkursų prizų.
UAB „Šiaulių vandenys“
informacija

Gediminas Numgaudis: „Noriu būti brolis kiekvienam“
Atkelta iš 11 p.

Pašaukimas kunigystei – po
bičiulio žūties
Paklausęs, ar turiu šiltai
apsirengti, Gediminas vedasi
į zakristiją – maždaug dešimties kvadratinių metrų patalpą
bažnyčioje. Prieš metus jis
lankėsi Šiauliuose su režisieriumi A. Stoniu ir pasakojo
apie kuriamą ﬁlmą „Krikštas“.
Filmo kūrimas netikėtai užsitęsė, o Gediminas sako, jog
jam Krikšto tema labai svarbi.
Norisi išprovokuoti žmones
klausti savęs, kas yra Krikšto
sakramentas.
„Tai pagrindinis sakramentas, kuris per visą gyvenimą
auga, plečiasi jo malonė. Mums
reikia atsinaujinti toje malonėje.
Persižegnodami mes atnaujiname krikšto pažadus, bet apie tai
nebepagalvojame, tai tapo mechaniniu veiksmu“, – sako brolis.
Jis pats pakrikštytas buvo
slapta, greičiausiai kokio nors
kunigo namuose. Betvarkydamas Kretingos bažnyčios bokštą, buvo radęs paprastą mo-

Pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis – ne tik kunigas ir vienuolyno namų
vyresnysis. Dar jis kuria dokumentinius kino ﬁlmus, vadovauja kavinei Kretingos
gimnazijoje, kad ir per maitinimą žmonėms džiaugsmas būtų teikiamas, ir yra atsakingas už evangelizaciją bei misijas.

kyklinį sąsiuvinį, kuriame, be
jo krikšto, buvo dar keli įrašai,
data, krikštatėvių vardai. „Tokia
buvo tada mada – krikštydavo

slapta, vengiant persekiojimo ir
problemų“, – sako jis.
Savo tėvo Gediminas nepažinojo, o mama buvo tikinti.

Nedaug ką ji galėjo papasakot
vaikui apie Dievą, o jis daug ir
neklausinėjo. Kai mama jį nusivesdavo į bažnyčią, mieliausia

veikla buvo apžiūrinėti paveikslus, skulptūras ir svajoti tapti
dailininku, užaugus drožti skulptūras. „Nardžiau po tas meno
klostes, teptuko potėpius, tačiau kai buvau 14-os, mane su
mama pakvietė slapta pogrindinė grupė – Eucharistijos bičiulių
sambūris“, – prisimena brolis.
Grupės nariai kalbėjosi apie
tikėjimą, o paauglį labai „vežė“
žinojimas, kad viskas vyksta
slapta. Seselė vienuolė Jadvyga Žiliūtė slapta organizavo jaunimo grupę, kurioje pasakojo
apie Lietuvos okupaciją, žydų
tautos istoriją, Bibliją. „Aš netgi
200 piešinių nupiešiau, mergaitės rašė tekstus – Bibliją paveikslėliuose buvome pasidarę.
Kažkodėl tada atrodė, kad taip
reikia“, – šypteli pašnekovas.
Kai Gediminas po aštuonių
klasių susirengė studijuoti menus, buvo perkalbėtas baigti
vidurinę. Baigęs vidurinę, nors
nagai menui vis dar niežtėjo,
jaunuolis ėmė galvoti apie kunigystę. Apsispręsti tapti kunigu
paskatino vienas įvykis. Gediminas važinėjo į Šiauliuose vyks-

tančius slaptus Eucharistijos
susirinkimus pas ﬁzikos ir matematikos mokytoją Teklę. Sovietų
valdžios įvertinta kaip labai gera
mokytoja, kartu ji buvo labai gilaus tikėjimo, jaunuoliams pasakodavo apie šv. Mišių liturgiją,
Bažnyčią. Patarnaujančiam prie
altoriaus Gediminui jos žinios buvo labai įdomios, nes Teklė kalbėjo visiškai kitaip nei kunigai.
Pakviesti į Eucharistijos bičiulių suvažiavimą jaunuoliai netikėtai pateko į laidotuves. Gedimino bičiulis, gavęs atsakymą,
kad yra priimtas į kunigų seminariją, važiuodamas motociklu
užsimušė. „Tais laikais patekti
į seminariją buvo labai sunku.
Buvau labai sukrėstas bičiulio
žūties. Pagalvojau, kas jo vietą užims, ir pajutau labai stiprų
pašaukimą kunigystei“, – prisimena pašnekovas.
Bus daugiau.

