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Geradarių dėka kartu su savanoriais lankėsi Pakutuvėnų
parapijoje.

Pagal iš anksto suderintą dienotvarkę gražiai praleidome visą
dieną. Mus pasitiko šuniukas vardu Šamanas (labai jau ypatingas
vardas), tačiau jis buvo labai draugiškas ir kuklus.

Džiugu buvo kartu užsukti į bažnyčią, nors visi pakutuvėniškiai
buvo įkritę į savo rūpesčius, mes buvome lankstus ir puikiausiai
„įsipaišėme“ į bendrą buvimą.

Kartu su mumis važiavo pranciškoniškas jaunimas, kurie mielai
dalijosi mintimis apie tai, kas yra jų bendruomenė, kaip tampama
nariu ir kas svarbiausia yra žinoti tiems, kurie visgi norėtų jais
tapti. Vaikus labiausiai domino, kur jaunimas keliauja ir iš kokios
„bedugnės“ semia pinigų visoms kelionėms  - paaiškėjo, kad
resursų šaltinis ir tikslas, į kurį jaunimas žengia – tai Kristus.
Vaikams liko mįslė – koks tai kelias, kuo jis naudingas man ir
kaip juo keliauti?

Kadangi oras buvo puikus toliau šią iškylą tęsėme, darydami
naudingą darbelį, kitaip tariant artėjo Visų šventųjų šventė ir
norėjosi kaip ir visiems lietuviams padabinti kapines švara ir
tvarka. Todėl labai grakščiai ir sėkmingai visi griebėsi darbų –
vaikinukai krovė malkas, o likusieji pasiėmė grėblius ir
„šturmavo“ kapinaites. Gerų darbų akcija neužtruko, po
valandėlės visi vėl patraukėme į bažnyčią, kur mūsų laukė
Dieninė malda ir kartu „Geros dienos“ palinkėjimas. Buvo smagu
spausti dešinę visiems iš eilės, ir tiems, kuriuos pažįstame ir
tiems, kuriuos matome pirmą kartą. Po to pietavome, nes
bendruomenė suruošė sriubos ir „pastos“ itališkai – makaronai su
faršu. Po „Gero darbelio“ tikrai norėjosi ir užkąsti.

Pavalgę pietus nusileidome iš balkono į bažnyčią, kur susėdę ratu
prie židinio kalbėjomės, giedojome kartu su broliu Antanu. Brolis
kabėjo apie Šventumą. Tačiau ne tik kalbėjo, bet ir grojo gitara.

Po pasidalinimo vėl patraukėme į bažnyčios balkoną, kur 
žaidėme keletą žaidimų – jiems vadovavo Rasa. Visiems buvo
smagu piešti ant balionų vieni kitus, reikėjo ir rimtai padiskutuoti
apie labai svarbius dalykus ir problemas mūsų bendruomenėje,
taip pat aptarus tai, kas negatyvų „bandėme išsilaisvinti“ –
problemas ir nepasitikėjimą paversdami simboliškai balionais, tik
susprogus balionui patyrėme laisvę... Vėliau šventėme Agapę,
valgėme tortą, dalinomės arbata ir tiesiog žaidėme ALIAS... buvo
smagu... Artėjo šv.Mišių laikas... ir lengvai į mūsų šurmulį iš
apačios atsigirdo labai švelnios ir kartu subtilios muzikos bei
vokalo garsai... Iš pradžių galvojome, kad tai įrašas, o po to
pamatėme, kad įrašas visgi materializavosi ir prie klavišinio
instrumento sėdi „Sound & G“ vadovė Kristina Žaldokaitė. Ir
vaikai, ir vadovai, ir savanoriai marširavo tai į bažnyčią, tai į
balkoną, nes giesmės buvo ypatingai gražiai atliekamos.

Pagaliau ir Mišių laikas... Mus ir toliau ramino šlovinimas, o Dievo
žodis ir ramino, ir guodė, ypač tuos, kuriems Jo reikėjo... Galbūt
ir buvo tokių, kurie nieko nesitikėjo, ir nieko nelaukė iš šio
patyrimo... Tačiau Dievas Jis nesirenka vietos ir laiko... Jis
renkasi mane ir tave – pats atnešdamas ramybę ir viltį.

Ačiū visiems, kurie mus palaikote. „Būkite linksmi,  nes jūsų
laukia gausus atlygis danguje“.

Margarita Lizdenytė
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