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Atvira visuomenė

Nukryžiuotojo Kristaus se-
serų kongregacijos narės, re-
aguodamos į pandemijos ir 
karantino keliamus iššūkius, 
vienos pirmųjų pasiūlė dva-
sinę pagalbą telefonu ar per 
mesendžerį. Šiuo sunkiu lai-
kotarpiu jos gali prireikti ne 
vienam. Su seserimi Rima 
Malickaite kalbamės apie 
tai, kaip per karantiną ne-
pasiduoti liūdesiui ir pajus-
ti šventę.

Šventė – laikas, kupinas 
mūsų gyvenimo prasmės

Sesuo Rima Malickaitė.

Esate Nukryžiuotojo Kris-
taus seserų kongregacijos se-
suo. Kokia tai bendruome-
nė? Panašu, kad labai akty-
viai veikiate visuomenėje, esa-
te atviros, aktyviai bendrauja-
te savo paskyroje socialiniame 
tinkle Facebook. 

Esame maža bendruomenė. 
Mūsų vienuolyne gyvena 8 se-
serys. Turime tik vienus namus, 
ne taip, kaip karmelitės, joanitės 
ar asumpcionistės, kurių ben-
druomenės pasklidusios po vi-
są pasaulį. Gal dėl to ir ta mū-
sų veikla matoma, nes veikiame 
sutelktai, vienoje vietoje. 

Kam galėtų būti naudin-
ga Jūsų siūloma dvasinė pa-
galba? 

Susisiekti su mumis kvie-
čiame tuos, kurie šiuo metu 
yra dvasiškai, emociškai sutri-
kę, susiduria su COVID-19 ir 
jo padariniais. Norintys dva-
sinio palydėjimo – pokalbio, 
kuriame ieškotumėte Dievo 
ženklo, paguodos jūsų gyveni-
muose, esate kviečiami kreip-
tis į seseris (iliustracijoje nu-
rodytais kanalais – red. past.). 
O tuos, kuriems tiesiog reikia 
bendrystės, raginame – ieško-

kite kito žmogaus, draugo, ar-
timo. Atsiverkime kalbėdamie-
si, atsiverkime klausydamiesi. 
Juk kiekvienas galime prisidė-
ti, kad koks nors mūsų pažįs-
tamas žmogus – kaimynas, gi-
minaitis, bendradarbis pasijus-
tų ne toks vienišas. 

Artėja Kalėdos. Šių me-
tų šventės bus kitokios – be 
triukšmingų susiėjimų, kelia-
vimo iš vienų giminaičių na-
mų į kitus. Neišvengiamai ga-
li būti labai daug vienatvės bei 
liūdesio. Kaip išgyventi tokias 
Kalėdas? 

Per adventą, gavėnią visada 
nešiojuosi keletą vidinių klausi-
mų, kuriuos apmąstau, prie ku-
rių nuolat grįžtu. Vienas iš šių-
mečių adventinių palydovų – 
kas yra šventė, šventiškumas, 
kas sudaro šventės esmę? Gal 
dar nesuradau galutinio atsa-
kymo, kuris man atrodytų tei-
singas ir apimantis visus šven-

tiškumo aspektus, bet tikrai ga-
liu pasakyti, kad triukšmas nė iš 
tolo tai esmei nepriklauso. Čia 
noriu patikslinti: triukšmu ga-
lima vadinti ne tik per garsius 
decibelus, bet ir kalėdinio sta-
lo persistengimus (šventei ne-
būtina, kad „stalas lūžtų“), do-
vanų kalną ir net... karštligišką 
lakstymą pas visus gimines, kai 
vos spėji pasisveikinti, jau leki 
pas kitus, nes „gi reikia“. Daug 
dažniau visais tais „triukšmais“ 
šventę tik simuliuojame, – atro-
do, kuo daugiau triukšmo, val-
gių, susitikimų, dovanų, tuo 
laimingesni, linksmesni esame. 
Bet ar tikrai taip? Ar nėra prie-
šingai, kad po visu tuo dažniau 
bandome paslėpti, kaip iš tikrų-
jų jaučiamės – tušti, pavargę ir 
nusivylę, nes fejerverkai baigėsi 
ir vėl toliau teks gyventi įpras-
tą gyvenimą, kuriuo būti paten-
kinti nesugebame. 

Baltas sniegas, pilka mėnesiena...
Džiaugias Žemė, nemiega ir švenčia –
Gimė Kristus šią naktį ant šieno!
Nuo dabar Sūnus Dievo gyvens čia.

Širdys, sielos jau nupraustos, švarios
Ir plotkelė balta padalinta.
Langines aš širdies atidarius,
Jums tariu:
– Jėzaus amžius vėl švinta!
 

Danutė Ruseckaja

Ramių 
šventų 
Kalėdų 

ir viltingų 
Naujųjų 

metų!

M i e l i e j i,
nueinantys metai nebuvo lengvi, 

pandemija sujaukė visų mūsų gyvenimą, 
privertė stengtis eiti į priekį neskubant, ieš-
kant racionaliausių ir žmonėms su nega-
lia naudingiausių sprendimų.

Per pandemiją visas mūsų gyveni-
mas sparčiai kėlėsi į internetą, teko išmok-
ti bendrauti, gauti ir teikti paslaugas nuo-
toliniu būdu. Pandemija apsunkino dide-
lės dalies negalią turinčių žmonių kasdie-
nybę, ypač tų, kurie dirbo, mokėsi, lankė 
dienos centrus ar aktyviai dalyvavo ben-
druomenės veiklose. Žmonės su negalia 
neteko paslaugų, patyrė izoliaciją, tačiau 
surėmę pečius, bendrystėje stengiamės ir 
toliau jiems, ypač sunkiausios negalios 
žmonėms, teikti būtinąsias paslaugas. 

Už šį sunkų ir dažnai nematomą dar-
bą nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkams ir jų pa-
galbininkams, kurie nepabūgo pandemi-
jos ir karantino metu, neretai net rizikuo-
dami savo sveikata, pagalbą žmogui iš-
laikė savo prioritetu.

M i e l i e j i,
netrukus baigsis šie sudėtingi, visą 

pasaulį užklupusios pandemijos pažy-
mėti metai. Kitus metus pasitinkame su 
viltimi, kad pandemija bus nugalėta, bet 
kol kas turime saugoti vieni kitus ir laiky-
tis vis griežtėjančių karantino sąlygų. Šios 
šv. Kalėdos bus kitokios – be įprastų ritua-
lų, be apsikabinimų su būriu artimųjų ir 
draugų, be šildančių jų šypsenų. Visi turi-
me gyventi kitaip, iš naujo sudėlioti savo 
gyvenimo prioritetus, apgalvoti, kas šian-
dien mums svarbu, o kas ne.

Praeinantys metai suteikė išbandy-
mų mums visiems, bet taip pat leido stab-
telėti, atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. 
Juk žmogus visada turi pasirinkimą – ga-
lima dejuoti ir savęs gailėtis, keikti pasau-
lį, kad jis ne toks, kokio norim, bet galima 
ir keisti savo požiūrį. Išmokome prisitaiky-
ti ir veikti kitokiomis sąlygomis, išbandė-
me naujus bendravimo būdus, gerokai 
išplėtėme savo žinias informacinių tech-
nologijų srityje. Labai žaviuosi žmonių su 
negalia organizacijomis, kurios sugebėjo 
kūrybingai prisitaikyti prie karantino sąly-
gų ir toliau tęsti pradėtus projektus, teikti 
paslaugas, telkti žmonių su negalia ben-
druomenę bei ginti ir atstovauti žmonių 
su negalia teises. Taigi, stenkimės ir toliau 
stiprinti savo gebėjimą būti čia ir dabar, 
ieškokime teigiamų pusių, kas benutiktų. 

Daug svarbių darbų laukia ir kitais 
metais. Naujosios Vyriausybės progra-
moje numatoma nemažai efektyvių 
veiksmų žmonių su negalia įtraukčiai 
didinti: asmeninės pagalbos įteisini-
mas, įtraukaus ugdymo užtikrinimas, 
aplinkos prieinamumo didinimas, ne-
galios nustatymo tobulinimas, indivi-
dualizuotų ir kompleksiškai teikiamų 
paslaugų plėtra. Kad pasiektume si-
tuacijos gerėjimo, mes visi – tiek ben-
druomenės, tiek savivaldybės, tiek vals-
tybės institucijos, tiek nevyriausybinės 
organizacijos – turėsime dirbti kartu. 

Todėl būkime stiprūs ir susitelkę, o 
svarbiausia – būkime sveiki.  

Šviesių ir viltingų šv. Kalėdų jums 
visiems, sveikatos ir stiprybės!

Nuoširdžiai

Eglė ČAPLIKIENĖ 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktorė

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, padė-
jusiems dar kartą įsitikinti, ko trūksta 
negalią turintiems žmonėms, ką turi-
me padaryti, kad kiekvienas žmogus 
gyventų oriai. Esame stiprūs, nes ma-
tome bendrą tikslą ir kartu dirbdami 
jį pasieksime.

Sveikinu Jus šventų Kalėdų proga. 
Tegul Jūsų šeimas, artimuosius supa 
meilė ir gaubia bendrystės jaukumas. 
Linkiu, kad Naujaisiais metais visus ly-
dėtų sėkmės šypsenos. Veržlių, įdomių 
ir dosnių 2021 metų!

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkas
(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenės balsas

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vladis-
lovas Kirkickas su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi prieššventinė-
mis nuotaikomis. 

Artėja didžiausios metų šven-
tės – Kalėdos. Ta proga Tauragės 
rajono savivaldybė pasiūlė gražią 
idėją – vieną iš centrinių mies-
to gatvių papuošti kalėdinėmis 
eglutėmis – įkurti eglučių alėją. 

Nepaisant siaučiančios pan-
demijos, prie šios iniciatyvos pa-
noro prisidėti ir mūsų rajono ne-
įgaliųjų draugija. Laikantis visų 
saugumo reikalavimų nedidelė 
grupė amatų būrelio narių su 
vadove B. Vaivadiene ir meno 
terapijos būrelio, vadovaujamo 
D. Norgailienės, moterų ėmėsi 
eglutės papuošimo darbų. Vi-
sos puošmenos ir žaisliukai pa-

Eglučių alėjoje – ir neįgaliųjų 
draugijos papuošta žaliaskarė

gaminti mūsų nagingų darbš-
tuolių. Draugijos pirmininkas 
K. Petkus pasirūpino žaliaska-
re ir jos vieta alėjoje tarp kitų 
organizacijų papuoštų eglučių.

Visa miesto Bažnyčių ga-
tvė nušvito viena už kitą gra-
žesnėmis eglutėmis, džiuginda-
mos miestelėnus ir svečius. Ži-
noma, neužmirštos ir draugijos 
patalpos. Tų pačių auksarankių 
moterų dėka mūsų nedidelė, bet 
jauki salė pasipuošė gražia Kalė-
dų eglute ir abiejų būrelių dar-
belių parodėle.

Nepaisant visų užgriuvu-
sių negandų, didžiosioms me-
tų šventėms Tauragės neįgalie-
ji jau pasiruošę. Dabar laukiam 
kalėdinio džiaugsmo ir norų iš-
sipildymo. 

Autoriaus nuotr.

 Tauragė:

Neįgaliųjų draugijos auksarankių 
sukurtos kalėdinių eglučių puošme-
nos. 

Šie metai Kelmės rajono ne-
įgaliųjų draugijai, kaip ir 

kitoms organizacijoms, nebu-
vo lengvi. Nuo pavasario mus 
persekiojo koronos virusas, vei-
kiami įvairių draudimų ir bai-
mės, džiaugdamiesi kiekvienu 
nauju rytojumi, nepraradome 
vilties ir dirbome pagal ,,So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje“ 
projektą, kuriame dalyvavo 95 
neįgalieji. 

Trumpai pristatysiu drau-
gijoje vykdomas veiklas. Die-
nos užimtumui vadovavo mūsų 
nuoširdžios darbuotojos Audro-
nė Kybartienė ir Stasė Urbelie-
nė. Jos organizavo įvairias pas-
kaitas apie sveikatą, sveiką gy-
venseną, apie įvairių vaistažo-
lių paruošimą džiovinimui, jų 
gydomąsias savybes bei naudo-
jimą. Dėkojame mūsų pagalbi-
ninkei Emilijai Rudzevičienei, 
nes jai padedant praeitais me-
tais prisodinome kvepiančių ro-
žių sodinukų, o jau šiemet ga-
minome hidrolatą iš išdžiovintų 
rožių žiedlapių. Atrodo, pavyko. 

Neatsiliko ir rankdarbių bū-
relio moterys. Jos vėrė karoliu-
kus, gamino apyrankes, ruošė 
dovanėles jubiliatams, gamino 
atvirukus ir dėžutes. Grupelėje 
netrūko džiaugsmingų akimir-
kų, pokalbių bei dalijimosi įspū-
džiais, filmų aptarimų. 

Labai noriai draugijos na-
riai rinkdavosi į meninių ge-
bėjimų lavinimo būrelį. Nauja 
vadovė Albina Kalvaitienė su-
rinko primirštų dainų rinkinį 
ir tarė: „Dainuosim.“ Repetici-
jos vykdavo su nuotaika ar kokiu 
pašmaikštavimu, buvo ir užsis-
pyrimo. Vyrai muzikantai kad 
užgrodavo, net praeiviai susto-
davo paklausyti. Per karantiną 
susikūrėme feisbuko grupę šio 
būrelio narių pokalbiams. Jo-
je aptardavome naujas dainas, 
jų žodžius ir šiaip pasikalbėda-
vome, kaip greitai pasiilgstam 
vieni kitų, klausdavom, ar ku-
rio neužpuolė virusas. Į ansam-
blį atėjo naujų narių, kurių bal-
sai puikiai tiko prie esamo ko-
lektyvo ir dainos suskambo dar 
geriau. Tik labai gaila, kad dėl 

viruso mums neteko sudalyvau-
ti ,,Vilties paukštėje“ bei kituose 
renginiuose. 

Kita draugijos veikla – asis-
tento pagalba neįgaliajam. Tai 
narių lankymas namuose, ben-
dravimas su jais, pagalba spren-
džiant kilusias problemas. Sma-
gu, kai žmogus tave pažįsta, nu-
sišypso, gali papasakoti, kas jį 
domina ar ko paklausti. Deja, 
ne visi. Kiti sunkiai kalba ar-
ba visai nekalba, tada bendra-
vimas kitoks. Kaip ir asistento 
pagalba neįgaliajam, taip ir pa-
galba šeimų nariams labai reika-
linga. Ši veikla vykdoma kartą 
per mėnesį. Suprantame, kaip 
kartais sunku padėti neįgaliojo 
šeimos nariui susitaikyti su sa-
vo artimojo liga, ypač kai atsi-
tinka nelaimė ir ligonis atsiran-
da staiga. Sulaukiant pagalbos 
problemos šiek tiek sumažėja, 
bet neišnyksta. 

Povilas Maziliauskas atsa-
kingas už amatų būrelio veiklą. 
Per užsiėmimus buvo gamina-
mi įvairūs medžio dirbiniai: le-
syklos, lentelės, dėžutės ir kita. 
Tam įsigyta ir papildomų prie-
monių – kaltų, grąžtų, lako, da-
žų ir t.t. 

Mes, kaip ir visi žmonės, 
laukiame švenčių, Kalėdų se-
nelio ir dovanų. Vyrų kolekty-
vas ėmėsi iniciatyvos papuoš-
ti draugijos aplinką – pakabi-
no girliandas, jas pritvirtino, 
o moterys puošė langus ir ka-
binetus. 

Smagu prisiminti, kiek ap-
keliauta, pamatyta. Neužmiršta-
me ir mūsų narių, kurie išėjo ir 
niekada nesugrįš. Mes neįgalūs, 
mums reikia saugotis nuo viru-
sų, bet labai reikia ir bendravi-
mo, pasibuvimų kartu, papras-
tų pokalbių prie arbatos ar ka-
vos puodelio.

Visiems linkime sveikatos ir 
stiprybės, gražių ateinančių žie-
mos švenčių.

Birutė ALŪZIENĖ
Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė
R. 12-10

Povilas Maziliauskas prie savo rankomis pagamintos Marijos trobelės sody-
boje pas Onutę Prialgauskienę.

Žiemos švenčių belaukiant Kelmė:

Nuo šio pavasario VšĮ Trakų 
neįgaliųjų užimtumo cent-

re pradėtas įgyvendinti Neįga-
liųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos remiamas projek-
tas „Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų plėt-
ra“ ir įsteigtos socialinės dirbtu-
vės neįgaliesiems. 10 negalią tu-
rinčių žmonių, kurių bendrieji 
darbiniai gebėjimai riboti ar la-
bai riboti, dalyvauja bitininkys-
tės veikloje. 

Projektas vykdomas jau 6 
mėnesius. Per šį laiką parduo-
ta nemažai medaus ir jo pro-
duktų, natūralaus vaško žvakių 
ir kitos produkcijos. Vykdytos 
edukacinės programos, kuriose 
buvo pristatomas medaus kelias 
nuo kvapnios gėlės link gardaus 
medaus statinaitėje. 

Vis dėlto pats didžiausias 
mūsų veiklos laimėjimas ir pa-
siekimas – ne parduoto me-
daus kiekis, o tai, kad projek-
to dalyviai pradėjo rečiau sa-
kyti „ne“. Projekto pradžioje jo 
dalyviai dažnai abejodavo savo 
gabumais, sugebėjimais. Daž-
nai išgirdavome „aš nemoku“, 
„man nepavyks“, „aš nesuge-
bėsiu“. Įsibėgėjus projektui, vi-

si kartu „paraitoję rankoves“, 
su kantrybe, užsispyrimu, kar-
tais ir su nusivylimu, skinamės 
kelią į priekį. Su kiekviena die-
na platėja mūsų šypsenos, pa-
mačius apčiuopiamus darbo re-
zultatus. Vis dažniau ir garsiau 
vietoje „nemoku, nesugebu, ne-
galiu“, pasakoma: „moku, suge-
bu, galiu“.

Džiaugiamės, kad šis projek-
tas – puiki galimybė įtraukti ne-
galią turinčius žmones į visuo-
meninę veiklą, pastebėti jų uni-
kalius gebėjimus, o ne negalios 
ypatumus. Maloniai nuteikdavo 
faktas, kad patys projekto daly-
viai prašydavosi veiklos, kai at-
rodydavo, kad viskas yra pada-
ryta. Vis dažniau stebime, kad 
atsiranda veiksmų kryptingu-
mas, užduoto tikslo siekimas.

Kartais pamirštame, kad gy-
venimo kokybė – ne tik puiki fi-
zinė savijauta, gebėjimas vaikš-
čioti, matyti, girdėti ar komfor-
tiškai gyventi. Gyvenimo koky-
bė – tai vidinė būsena, bylojan-
ti apie mūsų gebėjimą jausti pil-
natvę, užsiimti mėgstama veikla 
ir gyventi visavertį gyvenimą.

Juozas NORINKEVIČIUS 
Trakų neįgaliųjų užimtumo centro 

direktorius 

Negalią turintys žmonės, kurių bendrieji darbiniai gebėjimai riboti ar labai 
riboti, dalyvauja bitininkystės veikloje.

Atvira visuomenė

Moku, sugebu, galiu

Apsilankęs Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijoje Ka-

lėdų senelis pradėjo vieną gra-
žiausių darbų – su dovanų pilnu 
maišu aplankys draugijos vaikus 
ir vienišus senelius... „Palinkė-
kime jam gero žiemos kelio, lai-
mingo dovanų pristatymo į na-
mus...“ – šypsojosi draugijos pir-
mininkė Zita Kviklienė.

Gerosios fėjos Kalėdų sene-

liui padės išdalinti Ukmergės ra-
jono savivaldybės skirtus lauk-
nešėlius. „Vaikams šv. Kalėdų 
dovanas aukojo draugijos rėmė-
jai Ingrida ir Donatas Žukaus-
kai, – džiaugiasi Z. Kviklienė. – 
Dėkojame savo rėmėjams, geros 
valios žmonėms, kurie sunkiu 
metu prisideda nors prie mažo 
stebuklo...“ 

„Bičiulystės“ inf. 

Kalėdų senelis pradėjo 
savo kelionę

 Ukmergė:

Ukmergės neįgaliųjų draugijos vaikus ir vienišus senelius pasieks dovanėlės. 
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Šventė – laikas, kupinas mūsų gyvenimo prasmės

Darbas „Bičiulystėje“ – 
tai socialinė atsakomybė

Pasakiau, kas nėra šventė, 
dabar reikia pasvarstyti, kas gi 
ji yra.

Gerai pagalvokime, su kuo 
asocijuojasi žodis „šventė“? Su 
„švęsti“ ir „šventas“. Šventas – 
reiškia pašvęstas Dievui, paskir-
tas jam, taip pat ir jo pripildytas. 
Taigi šventė – šventas laikas – 
turėtų būti pripildytas Dievo, jo 
artumo. Juolab kad švęsime Ka-
lėdas – visagalio, protu neaprė-
piamo Dievo gimimą mažu kū-
dikėliu. Dievo nužengimą pas 
mus, jo priartėjimą, prisiglau-
dimą prie mūsų (net jei esa-
me nuodėmingi ar nelaimin-
gi). Šiuo įvykiu Dievas paskiria 
save mums. Jei bent milimetrą 
šios žinios suvoksime, nesijausi-
me vieniši ir nusiminę. Šis įvy-
kis, kurį prisimename Kalėdo-
mis, parodo, koks yra Dievas – 
mylintis ir gailestingas, bet taip 
pat parodo, kas yra ir žmogus – 
Dievo mylima, laimės, artumo 
ir prasmingo, visaverčio gyve-
nimo verta būtybė. Taigi šven-
ta šventė turėtų būti laikas, ku-
pinas mūsų gyvenimo prasmės, 
kur ta prasmė būtų sutelkta ir 
juntama su visais atspalviais ir 
skoniais. Išgyvenkime šią didžią 
prasmę, šitą pas mus nužengian-
čią Dievo meilę, ir ne tik Kalė-

dos, bet ir visas gyvenimas su-
skambės visai kitais tonais.

Šalia kalėdinių blizgučių, 
neretai – prabangos ir pertek
liaus demonstravimo, kuris do-
minuoja žurnalų viršeliuose, te-
levizijos laidose, yra daug vargo 
(tyrimai rodo, kad net ketvirta-
dalis gyventojų skursta). Dalis 
žmonių negali pakilti iš lovos, 
gyvena varginami skausmų 
ar kitų kūno negalavimų. Kur 
jiems ieškoti stiprybės?

Pirmiausia pasitikėkime 
Viešpačiu. 62 psalmėje sakoma: 
„Tikrai ramiai lauk Dievo, ma-
no siela, nes iš jo ateina man vil-
tis. Tik jis yra mano uola ir ma-
no išganymas – mano užuovė-
ja; niekad nedrebėsiu.“ Žinoma, 
patirdami skurdą, skausmą, var-
gą, galime nusivylę klausti: dėl 
ko Dievas man nepadeda? Gal 
Dievas toli arba, dar liūdniau, – 
aš jam nerūpiu? Jei pasiduosime 
ir pritarsime tokioms mintims, 
tikrai jausimės silpni ir apleisti, 
tikri varguoliai. 

Antra, ieškokime pagalbos. 
Pažvelkime į žmones aplinkui. 
Pažvelkime į save. Kiekviename 
iš mūsų, net jei mums su vienu 
ar kitu kartais sunku, yra Die-
vo gerumo, kilnumo atspaudas. 
Tikėkime žmogaus gerumu, net 
jei turėjome progų nusivilti. Paž-

velkime į kiekvieną kaip į Kris-
tų, kaip į tą, kuriame yra mei-
lės, kuris alksta santykio ir kuris 
trokšta ne tik imti, bet ir duoti. 
Šitaip pažvelgę į žmones nebijo-
sime paprašyti pagalbos – ne jos 
reikalauti ar kaltinti, kai negau-
name, bet prašyti. O jei šalia yra 
žmogus, kuris tos pagalbos sutei-
kia, būkime dėkingi, matykime 
ir tai, kad joje skleidžiasi geru-
mas ir meilė. Suprantu, kad pra-
šyti labai sunku, nes prašydami 
kito pagalbos atskleidžiame sa-
vo silpnumą. Bet turime žino-
ti, kad mūsų silpnumas, mūsų 
trapumas – dovana. Juk Jėzus 
pasaulį atpirko silpnumu, pasi-
rinkdamas būti silpnas ir mirti 
ant kryžiaus. 

Trečia, turime tvirtai žinoti, 
kad net būdami bejėgiai, esam 
labai vertingi. Ir Dievui, ir žmo-
nėms. Niekas nesuteikia tiek lai-
mės kaip šypsena bejėgės mo-
čiutėlės veide. Labai norėčiau, 
kad kiekvienas, kuris jaučia-
si silpnas, žinotų, kad yra labai 
svarbus ir net savo negalioje, be-
jėgiškume gali teikti laimės ki-
tiems – vien savo buvimu, vien 
tuo, kad gyvena. Pirmiausia ti-
kėkime tuo ir būsime stiprūs. 

Kartais atrodo, kad žmonės, 
nesiekiantys būti sėkmingi, 
turtingi, ir visokie kitokie „in-

gi“, visuomeninėje hierarchijo-
je yra tarsi žemesnėje lentynėlė-
je. Jūs bendraujate su įvairiais 
žmonėmis – ar iš tiesų tie, spin-
dintieji, yra laimingesni?

Šventame Rašte sakoma, kad 
laimingas žmogus – tas, kuris 
turi santykį su Dievu, pasitiki 
juo, išgyvena jo artumą, sim-
patiją, pagalbą. Šios santykio 
su Dievu tikrovės niekaip ne-
apriboja materialinė gerovė ar 
skurdas. Dievas į savo draugystę 
kviečia kiekvieną, visiškai neat-
sižvelgdamas į turtinę žmogaus 
padėtį. Tačiau panorėję į šį jo 
kvietimą atsiliepti, kiekvienas – 
ir turtuolis, ir vargšas – turime 
apsivalyti: ką nors palikti, paau-
koti. Vieniems reikės atsisaky-
ti turto garantuojamo komforto 
ir statuso, kitiems – savo varg-
šiškumo, gal net įpročio skųs-
tis, liūdėti, graužtis ir laukti to, 
kas blogiausia, įtikėjusiems savo 
šventumu – atsisakyti savo susi-
kurto šventumo (kad galėtų pri-
imti Dievo teikiamą šventumą), 
o nuolat savo nuodėmes (net iš-
pažintas ir atleistas) perskaičiuo-
jantiems teks šią buhalteriją pa-
keisti pasitikėjimu Dievo gailes-
tingumu ir meile. Laimingi yra 
tie, kurių gyvenimas nukreiptas 
į Dievą, panardintas jame, – ta-
da nebaisūs jokie išmėginimai, 

kurių apsčiai kiekvienam – ir 
turtingam, ir vargšui – parūpin-
ta šio pasaulio kelionėje.

Ko palinkėtum mūsų skai-
tytojams Kalėdų proga? Kaip 
pajusti švenčių džiaugsmą?  

Argi galiu palinkėti ko nors 
kito, kaip tikėti, viltis ir džiaug-
tis Dievo artumu? Visa kita, kad 
ir ko linkėčiau, būtų per maža. 

Kalbėjosi Emilija STONKUTĖ

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kon-
gregacijos narės kviečia su jomis 
susisiekti tuos, kurie šiuo metu yra 
dvasiškai, emociškai sutrikę ir ieško 
Dievo ženklo, paguodos.

Miela Aldona, „Bičiulys-
tei“ vadovaujate jau 19 metų. 
Koks buvo Jūsų kelias to link? 

„Bičiulystė“ mano gyve-
nimu tapo prieš porą dešimt-
mečių, o į mūsų žurnalisti-
nę šeimą atėjo dar anksčiau – 
1990-aisiais. Prie šio laikraš-
čio ištakų buvo ir mano vyras 
Mindaugas. Nors tuomet dir-
bau kitame leidinyje, „Bičiulys-
tės“ idėja „pagavo“, norėjosi prie 
jos prisijungti. Tada pirmą kartą 
gyvenime nuvažiavau į senelių 
globos namus, pamačiau pasau-
lį, kuriame buvo daug skausmo, 
ilgesio, neišsakytų žodžių... Ilgai 
kalbėjomės su šiuose namuo-
se artimųjų neseniai apgyven-
dinta močiute. Į pirmame „Bi-
čiulystės“ numeryje publikuotą 
straipsnį sugulė daug susimąs-
tyti verčiančios gyvenimiškos 
išminties, vertybių perkainavi-
mo, artumo ilgesio... 

„Bičiulystė“ – ne pirma ma-
no žurnalistinė darbovietė, bet 
čia dirbu ilgiausiai – beveik 20 
metų. Esu dirbusi ir rajoniniame 
laikraštyje, ir respublikiniame 
žurnale. Savo karjerą „Bičiu-
lystėje“ pradėjau kaip apžvalgi-
ninkė, o pirmajam laikraščio re-
daktoriui Robertui Grikevičiui 
iškeliavus Anapilin, man buvo 
patikėta atsakomybė vadovauti 
leidiniui. Niekur nedingo ir pa-
reiga rašyti straipsnius ir aš tuo 
nuoširdžiai džiaugiuosi. 

Kokie susitikimai paliko 
didžiausią įspūdį? Kokią isto-
riją prisiminus iki šiol apima 
graudulys?

Ne apie graudulį norėčiau 
kalbėti, o apie pastangas padėti iš 
jo išsivaduoti. Didžioji dauguma 
negalią turinčių žmonių nenori 
gailesčio, o siekia galimybių pa-
tys kurti savo gyvenimą. Ne vi-
siems pavyksta tai padaryti. „Bi-
čiulystė“ ne vienam tapo tiltu, 
sujungusiu poreikių ir galimy-
bių, svajonės ir realybės krantus.  

Labiausiai redakcijoje džiau-
giamės sužinoję, kad „Bičiulys-
tėje“ perskaitę apie naują įstaty-
mą ar jo pataisas, priklausančias 
lengvatas ar vieno, kito poreikio 
tenkinimą ir nunešę laikraštį į 
savivaldybę ar kokią kitą įstai-
gą, neįgalieji apgina savo teises 
ir paslaugą ar priemonę gauna. 
Vadinasi, einame teisingu ke-
liu – juk būtent informacija, ži-
nojimas žmones įgalina.

Gera ir kai galime padėti iš-
sipildyti svajonėms. Vis prisi-
menu, kaip daugiau nei prieš 10 
metų prieš pat Kalėdas dalyva-
vau Seime surengtoje neįgaliųjų 
darbų pristatymo parodoje. Sa-
vo kūrybos į ją atvežė ir Mari-
jampolės neįgalieji. Tąsyk kalbi-
nau Danguolę Plečkaitytę (deja, 
jau mirusią) – 86 cm ūgio Co-
liukę, po keleto metų pripažin-
tą mažiausia Lietuvos moterimi. 
Paklausta apie kalėdinę svajonę, 

Danguolė prisipažino labai no-
rinti kompiuterio, kuris jai pa-
dėtų plėsti akiratį, bendrauti su 
draugais. Kompiuteris tada dar 
nebuvo savaime suprantamas 
dalykas ir juo džiaugėsi tikrai 
ne kiekvienas. 

Susitikti su parodos daly-
viais atėjo ir Marijampolėje iš-
rinktas Seimo narys Algis Ri-
mas (deja, taip pat jau miręs). 
Netikėtai kilo mintis aukštas 
pareigas užimančio žmogaus pa-
prašyti išpildyti mažutės mer-
ginos svajonę. Ir jis sutiko! Iš 
renginio grįžau lyg ant sparnų. 
Dar labiau džiaugėsi Danguolė, 
iš tiesų sulaukusi kompiuterio. 

Sunku būtų dirbti kokiame 
nors komerciniame leidinyje, 
tarnauti jo savininko, o ne pa-
prastų žmonių interesams. „Bi-
čiulystėje“ mes nesakome: užda-
ryk redakcijos duris ir už jų palik 
visas problemas. Visus skambu-
čius, laiškus, rūpesčius ir proble-
mas priimame labai asmeniškai 
ir ieškome jų sprendimo. Darbas 
„Bičiulystėje“ – ne tik žurnalis-
tika, bet ir socialinė atsakomybė. 

Ne paslaptis, kad leidžiant 
laikraštį yra nemažai rutinos – 
darbas nelengvas, ne visada 
pasidžiaugiame tuo, ką pa-
vyksta pasiekti. Vis dėlto ver-
čiant laikraštį pastebime, kiek 
daug visko nutiko, kiek temų 
paliesta, kiek žmonių sutik-
ta, kiek regionų apvažiuota... 
Kokios mintys kyla verčiant 
ankstesnių metų laikraščio 
komplektus? 

Laikraštis – gyvas kasdienos 
pulsas. Iki šių metų „Bičiulystę“ 

leidome kiekvieną savaitę, rei-
kėjo tik spėti suktis. Monotoni-
jos žurnalistikoje nėra – keičia-
si gyvenimas, keičiasi ir publi-
kacijų temos, pašnekovai. Savo 
gyvavimą „Bičiulystė“ pradėjo 
atspindėdama Raudonojo Kry-
žiaus, Vaikų fondo, tuometi-
nės Lietuvos invalidų draugijos 
(LID) veiklą. Netrukus jos stei-
gėjo teises perėmė LID ir „Bi-
čiulystė“ tapo tikru neįgaliųjų 
gyvenimo metraščiu. Pasinau-
dojant jos publikacijomis, foto-
archyvu buvo parengta Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos 30-mečiui 
skirta knyga „Kartu esame stip-
resni“. 

Sklaidant laikraščio komp-
lektus atgyja daugybė prisimini-
mų. Matėme, kaip kūrėsi ir sti-
prėjo neįgaliųjų draugijos, kaip 

steigėsi dienos centrai, kaip ne-
įgalieji nesitaikstė su per įvai-
rias krizes žadama mažinti fi-
nansine paramą jų veikloms, 
Vilniaus centre rengė didžiules 
eitynes, savo teises gynė prie 
apskrito stalo diskutuodami su 
valdžios atstovais. „Bičiulystės“ 
publikacijos liudija, kad neįga-
liųjų draugijos, jų nariai tapo ak-
tyvesni, išmanantys savo teises 
ir siekiantys užsibrėžtų tikslų – 
visavertės įtraukties, savarankiš-
ko, oraus gyvenimo. Džiugina 
ir visuomenės požiūrio į nega-
lią kaita – mažėja stereotipų, vis 
dažniau į šiuos žmones žvelgia-
ma ne kaip į nieko negalinčius, 
o kaip skirtingą galią turinčius – 
besimokančius, dirbančius, ku-
riančius. O kiek paprastų žmo-
nių gyvenimo istorijų aprašėme, 
kiek dvasios stiprybės iš jų pa-
sisėmėme! 

Deja, aplanko ir liūdnos 
mintys – laikraščio puslapiai 
primena ir žmones, kurių esa-
me netekę. Daugelį jų artimai 
pažinau, bendravau, stebėjau jų 
gyvenimus ir veiklą. Vis dėl-
to tas liūdesys skaidrus, nes ži-
nau, kiek pastangų jie įdėjo, 
kad negalia neatimtų gyvenimo 
džiaugsmo, kiek daug kitų neį-
galiųjų labui nuveikė. 

Džiaugiuosi, kad per 30 
metų „Bičiulystė“ sutelkė di-
džiulę negalios žmonių ben-
druomenę, kuriai svarbu ir kas 
visuomenėje vyksta, ir kaip ki-
tame Lietuvos pakraštyje bi-
čiulis gyvena, apie ką mąsto, 
dėl ko nerimsta. 

Tolerancijos testas

(nukelta į 5 psl.)

„Bičiulystės“ redaktorė Aldona Mi-
lieškienė.

Gruodžio mėnesį „Bičiulystės“ redaktorei Aldonai Milieš-
kienei socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis 
įteikė „Gerumo žvaigždę“. Tai – svarbiausias socialinės srities 
apdovanojimas, teikiamas už ypatingus, einamas pareigas vir-
šijančius pasiekimus. Kviečiame iš arčiau susipažinti su redak-
tore ir jos darbu „Bičiulystėje“.
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Negalios ABC

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Negalią turintys asmenys ga-
li pasinaudoti įvairiomis pini-
ginėmis nuolaidomis ir leng
vatomis. Supažindiname su 
svarbiausiomis iš jų.

Žemės mokestis
Žemės mokesčiu apmokes-

tinama fiziniams ir juridiniams 
asmenims nuosavybės teise pri-
klausanti Lietuvos Respubliko-
je esanti privati žemė, išskyrus 
miško žemę ir žemės ūkio pa-
skirties žemę.

Mokesčiu neapmokestina-
ma fiziniams asmenims, kurių 
šeimose mokestinio laikotarpio 
pradžioje nėra darbingų asme-
nų ir kuriems nustatytas 0–40 
proc. darbingumo lygis ar-
ba kurie yra sukakę senatvės 
pensijos amžių ar yra nepil-
namečiai, priklausančio žemės 
sklypo plotas, nevir-
šijantis savivaldybių 
tarybų iki einamojo 
mokestinio laikotar-
pio rugsėjo 1 dienos 
nustatyto neapmokes-
tinamojo žemės skly-
po dydžio. Fiziniam 
asmeniui nuosavy-
bės teise priklausan-
tys keli žemės sklypai, esantys 
tos pačios savivaldybės terito-
rijos vietovėse (vietovėje), ku-
rioms (kuriai) nustatytas vieno-
das neapmokestinamasis žemės 
sklypo dydis, šiuo atveju laiko-
mi vienu žemės sklypu. Jeigu fi-
zinis asmuo turi teisę į mokes-
čio lengvatą ir turi ne vieną že-
mės sklypą, taikoma didžiausia 
lengvata vienam žemės sklypui. 

Mokesčio tarifai: nuo 0,01 
proc iki 4 proc. žemės mokes-
tinės vertės. Konkrečius že-
mės mokesčio tarifus nustato 
kiek viena savivaldybė indivi-
dualiai.

Kelionės 
Teisę įsigyti vienkartinį ar-

ba terminuotą vardinį važiavi-
mo tolimojo, vietinio (miesto ir 
priemiestinio) reguliaraus susi-
siekimo autobusais ir troleibu-
sais, keleiviniais traukiniais, re-
guliaraus susisiekimo laivais ir 
keltais bilietą su 80 proc. nuo-
laida bei juos lydintis vienas as-
muo turi:
 asmenys, kuriems nustaty-

tas 0–25 proc. darbingumo lygis;

 senatvės pensijos amžiaus 
asmenys, kuriems nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių lygis;
 asmenys, kuriems gydyti 

nuolat reikalinga hemodializė, ir 
juos lydintys asmenys (vienam 
asmeniui – vienas lydintysis), 
taip pat onkologinėmis ligomis 
sergantys asmenys;
 80 metų ir vyresni asme-

nys;
 Lietuvos Respublikos ne-

priklausomybės gynėjai, ku-
riems nustatytas 30–55 proc. 
darbingumo lygis arba kuriems 
nustatytas vidutinių specialiųjų 
poreikių lygis dėl 1991 m. sau-
sio 11–13 d. ir po to vykdytos 
SSRS agresijos.

Teisę įsigyti vienkartinį ar-
ba terminuotą vardinį važiavi-
mo tolimojo, vietinio regulia-
raus susisiekimo autobusais ir 
troleibusais, keleiviniais trau-
kiniais, reguliaraus susisieki-
mo laivais ir keltais bilietą su 
50 proc. nuolaida turi:
 asmenys, kuriems nustaty-

tas 30–55 proc. darbingumo lygis;
 senatvės pensijos amžiaus 

asmenys, kuriems nustatytas vi-
dutinių specialiųjų poreikių lygis.

Šią lengvatą reglamentuo-
ja Transporto lengvatų įstatymas.

Teisinė pagalba
Antrinę teisinę pagalbą ga-

li gauti piliečiai, kurių (šeimos) 
turtas ir metinės pajamos ne-
viršija Vyriausybės nustatytų 
turto ir pajamų lygių.

Teisę gauti antrinę teisinę 
pagalbą, neatsižvelgiant į Vy-
riausybės nustatytus turto ir 
pajamų lygius teisinei pagalbai 
gauti, turi asmenys, kuriems nu-
statytas sunkus neįgalumo ly-
gis arba asmenys, kuriems nu-
statytas 0–25 proc. darbingu-
mo lygis, arba sukakę senatvės 

pensijos amžių, kuriems nusta-
tytas didelių specialiųjų porei-
kių lygis, taip pat šių asmenų 
globėjai (rūpintojai), kai valsty-
bės garantuojama teisinė pagal-
ba reikalinga globotinio (rūpin-
tinio) teisėms ir interesams ats-
tovauti bei ginti. 

Taip pat antrinė teisinė pa-
galba nemokamai gali būti tei-
kiama asmenims, kai sprendžia-
mi jų priverstinio hospitalizavi-
mo ir gydymo, priverstinio hos-
pitalizavimo ir gydymo pratę-
simo klausimai pagal Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymą, 
taip pat asmenims, kuriems tai-
komas būtinasis hospitalizavi-
mas ir (ar) būtinasis izoliavimas, 

pratęsiamas būtinasis 
hospitalizavimas ir (ar) 
būtinasis izoliavimas 
pagal Žmonių užkre-
čiamųjų ligų profilakti-
kos ir kontrolės įstaty-
mą, ir jų globėjams (rū-
pintojams).

Nagrinėjant bylas 
baudžiamojo proceso 

tvarka nemokama teisinė pagal-
ba teikiama neregiams, kur-
tiesiems, nebyliams ir ki-
tiems asmenims dėl fizinių 
ar psichinių trūkumų nega-
lintiems pasinaudoti savo tei-
se į gynybą.

Šią teisę numato Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymas. Nemokamos teisinės 
pagalbos klausimais konsultuo-
ja gyvenamosios vietos savival-
dybės. 

Asmens dokumentas
Valstybės rinkliava neimama 

už asmens tapatybės kortelės ar-
ba paso (asmens pasirinkimu tik 
už vieno iš šių dokumentų) išda-
vimą ir keitimą bendra tvarka:
 asmenims, kuriems nu-

statytas 0–40 proc. darbingu-
mo lygis;
 senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, kuriems 
nustatytas didelių ar vidutinių 
specialiųjų poreikių lygis.

Šią lengvatą reglamentuoja 
Rinkliavų įstatymas, konsultuo-
ja Policijos departamento Infor-
macijos teikimo centras. 

Svarbu žinoti: 

taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, 
vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų 
vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, 
o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir 
aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir 
nuolatinės studijų formų programas.

Piniginės lengvatos 
negalią turintiems 

žmonėms

„Šiemet tokios Kalėdos, 
atleiskit, kitokių nebus, šie-
met viskas kitaip, šiemet ty-
lim prie tirpstančių žvakių“, – 
dainuoja R. Dambrauskas. 
Nepavyko surasti dainos žo-
džių autoriaus, bet jie labai 
atliepia mūsų šiandienos iš-
gyvenseną. Dauguma mūsų 
2020-ųjų virsmą į 2021-uo-
sius tikrai išgyvensime prie 
tirpstančių žvakių. Žvakių 
šviesos sakralumas gali tapti 
gražiausia šio sunkaus laiko-
tarpio dovana. Nekalbu apie 
Kūčių vakarienės stalą – pagal 
mūsų tradiciją žvakių šviesa 
visuomet apšviečia kalėdai-
čius ir senovinių patiekalų 
gausą baltos lininės staltiesės 
fone. Kartu su žvakės šviesa 
keliaujame ir per ilgą adven-
to laikotarpį. 

Sėdėjimas žvakės švieso-
je yra pati pagarbiausia for-
ma, kuria galime prisilies-
ti prie savo vidinio pasaulio. 
Žvakės šviesoje glūdi subtilu-
mas. Šviesa nesibrauna į mū-
sų vidų. Ji, tiesiog būdama ša-
lia, leidžia mums patiems at-
sargiai žvilgtelti savo vidun. 
Priverstinė ramybė ir buvi-
mas namuose – tai didžiulė 
dovana mūsų vidiniam pa-
sauliui atsinaujinti. Mes gali-
me ilgai ir ramiai apžiūrinėti 
savo dvasinius turtus, atlik-
ti tai, kam vis neturėdavome 
laiko: atleisti, suprasti, paleis-
ti, prisijaukinti, nurimti, me-
dituoti ar galiausiai susitvar-
kyti namus ir pasigaminti 
maisto. Išradingai laukiame 
Kristaus gimimo, nes su juo, 
viliamės, atkeliaus palengvė-
jimas. O jei neateis?

Gimimas yra išrinktųjų 
dalia. Tai galioja kalbant tiek 
apie Jėzaus Kristaus gimimą, 
tiek apie mūsų pačių. Niekas 
neatsiradome Žemėje atsitik-
tinai. Prieš milijonus metų 
jau buvo rengiamasi mūsų at-
ėjimui į šį pasaulį. Kiek vienas 
atnešame pasauliui savo pa-
tirtį. Jei kas nors kitas galėtų 
atnešti tai, kas per mus skirta, 
mūsų čia nebūtų. Niekas mū-
sų neklausė, ar mes pritaria-
me savo atėjimo vizijai, juo-
lab niekas iš mūsų nesisielojo, 
kad atkeliaus į žemę. Tad ko-
dėl mes taip išgyvename dėl 
savo išėjimo, kurio negalime 
nei suplanuoti, nei pakeisti? Ir 
ar taip eikvodami savo ener-
giją ir laiką veltui nešvais-
tome dovanų, kurių dalinti 

buvome pasiųsti? Niekas nega-
li mūsų apsaugoti nuo mirties. 
Valdžia, jos struktūros ir net 
sveikatos apsaugos sistema yra 
bejėgės. Jos gali mumyse sukurti 
saugumo ar nesaugumo jausmą, 
bet neturi jokios galios apsaugoti 
nuo mirties. Tiesa, jų galioje – 
priversti mus bijoti, iracionaliai 
suprasti ir įvertinti susidariusią 
padėtį. Ir jie tai jau padarė. 

Kasdien didėjantys susirgu-
sių bei mirusių skaičiai daugu-
moje mūsų pasėjo baimę, ku-
ri baigiasi panikos priepuoliais. 
Ir nors suprantame, ko siekia-
ma tokia statistika, labai retam 
pavyksta nusiraminti. „Ramy-
bė Jums“, – per kiekvienas šv. 
Mišias kartojami Jėzaus žodžiai 
– tai nėra tik proga linktelti gal-
vą šalia stovinčio kaimyno pu-
sėn. Ramybė yra mūsų fizinės 
ir dvasinės sveikatos pagrindas. 
Mokslininkai nustatė, kad tik 
ramybės būsenoje stiprėja mūsų 
imunitetas, ramiai auga ir daugi-
nasi už organizmo imuninę sis-
temą atsakingos ląstelės, žmonių 
populiariai vadinamos baltaisiais 
kraujo kūneliais. Baimė šį pro-
cesą blokuoja, todėl kuo dau-
giau bus negatyvios statistikos, 
tuo daugiau ir sergančiųjų. Mes 
paniškai bijome ne tik susirgti, 
bet ir mirti. Jei išmoksime nebi-
joti mirties, suprasime, kad ne-
reikia nieko bijoti. To mus mokė 
ir Dievo sūnus. Žvilgsnis į savo 
mirties veidą gali suteikti gyve-
nimui laisvę. 

Kiek nedaug mums duo-
ta laiko, o iššvaistytas laikas – 
tai viena iš gyvenimo netekčių. 
Kaip dažnai užuot gyvenę, mes 
tik ruošėmės gyventi. Mes tu-
rime nuoširdžiai pamilti vie-
nas kitą, o kartu ir mūsų plane-
tą Žemę. Atėjo metas susirink-
ti šiukšles: iškuopti savo vidų ir 
nustoti bjauroti aplinką. STOP! 
Ir jei net šis laikotarpis nesulai-
kys mūsų rankos beatodairiškai 
kertant miškus, teršiant vande-
nį bei orą, naikinant gyvūnus, 
mėtant šiukšles miškuose, gat-
vėse bei pievose, – mirties bus 
nesąžininga bijoti, mes ją pri-
sišauksime daug greičiau nei 
buvo mums skirta gimstant. 
Šiems darbams atlikti gyveni-
mo taupyk lėje turime tik tylią, 
labai prasmingą ir pokyčius ne-
šančią dieną tirpstančios žvakės 
šviesoje…

Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Aš – pilietis

Šviesa ir 
tamsa

Konsultuojame, 
komentuojame

Dėl griežtinamų karantino 
sąlygų ligonių kasos šalies 
gyventojus aptarnauja tik 
nuotoliniu būdu.

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) dar kartą atkreipia gy-
ventojų dėmesį, kad labai daug 
su sveikata bei privalomuoju 
sveikatos draudimu susijusių 
klausimų galima išsiaiškinti bei 
išspręsti neišeinant iš namų – 
internetu arba telefonu. VLK 
tinklalapyje kviečiama naudo-
tis šiomis internetinėmis pas-
laugomis:

 pasitikrinti, ar esate draus-
tas privalomuoju sveikatos drau-
dimu (PSD);
 sužinoti, kiek kainavo gy-

dymas ir vaistai;
 užsisakyti Europos svei-

katos draudimo kortelę (ESDK)
 pasitikrinti eiles gydymo 

įstaigose;
 peržiūrėti ortopedijos įmo-

nių sąrašus ir ortopedijos priemo-
nių katalogus;
 pasitikrinti savo vietą są-

narių endoprotezų, ortopedijos 
priemonių ir dantų protezavimo 
laukimo eilėse.

Naujausia paslauga, kurią 

ligonių kasos visiems apdraus-
tiems Lietuvos gyventojams 
pasiūlė prieš kelias savaites – 
ESDK pakeičiantį sertifikatą su-
siformuoti savarankiškai ir par-
sisiųsti jį elektroniniu būdu – į 
mobilųjį telefoną ar elektroninį 
paštą. Tą padaryti galima 24/7 
principu per išorinį VLK porta-
lą (https://e.vlk.lt). 

Visus rūpimus klausimus, 
susijusius su privalomuoju svei-
katos draudimu, darbo valando-
mis taip pat kviečiama teikti te-
lefonu (8 5) 232 2222 arba siųsti 
el. pašto adresu info@vlk.lt.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Ligonių kasos gyventojus 
aptarnaus tik nuotoliniu būdu
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Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje visi vaikai mokosi kartu. 

Pasaulis gali atrodyti kitaip negu mums 
įprasta jį matyti

Sesuo Danguolė Gervytė – 
Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio gimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja. Jau dešimt 
metų sesuo Danguolė dirba 
mokykloje, kurioje drauge su 
visais mokosi ir specialiųjų 
poreikių turintys vaikai. Se-
suo pasakoja, kad jos pažin-
tis su negalia prasidėjo, kai ji 
dar buvo maža mergaitė. 

„Keistos“ mergaitės 
pamokos

Pirmą kartą su negalia se-
suo Danguolė susidūrė vaikys-
tėje: viena tolima giminaitė, to-
kio pat amžiaus kaip ji tuomet, 
turėjo negalią. „Dabar manau, 
kad jai buvo cerebrinis paraly-
žius su raidos sutrikimais, o gal 
ir su sutrikusiu intelektu. Man, 
vaikui, ji atrodė „keista“: keis-
tai kalbėjo, judėjo, makaluoda-
vo rankomis, bet visada norėda-
vo būti su mumis, kitais vaikais. 
Važiuojant į svečius mano tėvai 
prigrasydavo, kad tik nesijuok-
čiau ir nemėgdžiočiau jos (ne-
pamenu, gal matė, kad mes ei-
dami iš paskos mėgdžiojame jos 
krypavimą, tačiau ne todėl, kad 
norėjome pasityčioti, tik bandė-
me eiti taip kaip ji, pažiūrėti, ar 
mums tai pavyksta...). Kai mer-
gaitei sukako 12 metų, žuvo jos 
tėvas, o ją išvežė į anuomet va-
dinamąją „prieglaudą“. Vėliau 
mirė ir jos mama. Nežinau, nei 
kaip toliau susiklostė tos mer-
gaitės likimas, nei ar apskritai ji 
dar gyva, tačiau tuos susitikimus 
kaime pamenu kaip pirmą natū-
ralią vaikišką draugystę su neį-
galia mergaite, – pasakoja sesuo 
Danguolė. – Kai žiūriu atgal, tai 
ir mano tikra teta turėjo negalią, 
tik taip niekas nevadindavo, sa-
kydavo, kad ji „vargšė“, ir visi gi-
minės stengėsi padėti kuo gali.“ 

Tuomet, vaikystėje, sesuo 
Danguolė negalėjo nujausti, kad 
jos gyvenimo keliai atves į mo-
kyklą, kurioje drauge su visais 
mokysis ir specialiųjų poreikių 
turintys vaikai. 

Ji studijavo Vilniaus univer-
sitete, dar studijų metais inten-
syviai ieškojo savo pašaukimo ir 
ilgainiui tikėjimas jos gyvenime 
tapo vis svarbesnis. 1995-aisiais 
Danguolė įstojo į Marijos Dan-
gun Ėmimo seserų (asumcionis-
čių) bendruomenę. Atliko novi-
ciatą Prancūzijoje, netoli Pary-
žiaus, vėliau studijavo teologi-
ją Romoje. 2000-aisiais grįžusi 
į Lietuvą dirbo krikščioniško-
je žiniasklaidoje, jaunimo sie-
lovadoje.  

Paklausta, kas seserį atvedė 
į Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio gimnaziją, ji sako, kad 
taip susiklostė arba atsitiktinai, 
arba tokia buvo Dievo valia. 
„Šioje gimnazijoje jau dirbo ki-
tos mūsų bendruomenės seserys, 
kai 2010 m. ji tapo nevalstybine 
mokykla, kurios steigėjai yra Vil-
niaus arkivyskupija ir mūsų kon-
gregacija – Marijos Dangun Ėmi-
mo seserys (asumcionistės), – pri-
simena sesuo Danguolė. – Tais 
pačiais metais aš pradėjau dirbti 
šioje gimnazijoje tikybos moky-
toja ir direktoriaus pavaduotoja.“

Patyčios kyla ne dėl 
negalios 

Sesuo pasakoja, kad su vie-
nais vaikais ji susidraugauja 

greičiau, su kitais reikia daugiau 
laiko, bet tai nepriklauso nuo to, 
ar vaikas turi negalią, ar ne. Pa-
klausta, ar nėra mokykloje paty-
čių, sesuo Danguolė sako: „Aš 
mėgstu kartoti, kad dažnai ne-
sutarimai, gal net ir patyčios, 
kyla ne dėl negalios, o dėl tam 
tikrų charakterio savybių, men-
kų bendravimo įgūdžių, emoci-
nio brandumo stokos. Niekada 
nėra tik aukos ir tik agresoriaus, 
yra kompleksiškos situacijos, su 
kuriomis patys vaikai nebemo-
ka susidoroti. Esu mačiusi ne-
sutarimų ar net patyčių su neį-
galiaisiais, bet tikrai tai nėra dėl 
jų negalios. Jie į tokią ar pana-
šią situaciją, ko gero, įsiveltų ir 
neturėdami negalios.“

Sesuo Danguolė sako, kad 
galbūt reikėtų daugiau kalbė-
ti ne apie patyčias, o apie ne-
priėmimą, vaikų su negalia 
vienatvę ir kitoniškumo kan-
čią. „Mes, ugdytojai, stengia-
mės kiek galime tai amorti-
zuoti, bet kartą mane labai iš-
mintingai „atpalaidavo“ vieno 
berniuko, turinčio Dauno sin-
dromą, mama. Vyko klasės tė-
vų susirinkimas, kita mama, 
taip pat auginanti negalią turin-
tį vaiką, papriekaištavo, kodėl 
niekas nenori draugauti su jos 

vaiku. Tada pirmoji ir sako: „O 
kiek jūs turite draugių, kurios 
turi Dauno sindromą?“ Gerbti 
privalome visus, su visais turi-
me bendrauti, tačiau draugus 
renkamės pagal pomėgius, sa-
vo interesų sritis, todėl sunku 
įsivaizduoti, kad sveiko trylik-
mečio geriausias draugas mo-
kykloje būtų turintis intelekto 
raidos sutrikimų. Bet ir nebū-
nant geriausiu draugu galima jį 
pasikviesti į gimtadienį...“

Padėdami draugams 
stiprėja patys

„Kai visi vaikai mokosi 
drauge, jie mato platesnį pa-
saulį, atsiveria jo įvairovė. Jie 
supranta, kad turintys negalią 
vaikai dar nereiškia vien „ne-
galios“, „diagnozės“, tai kur kas 
daugiau: šie vaikai taip pat sva-
joja, yra išdykę ir ieško santy-
kių“, – sako sesuo Danguolė. 

Ji išgyvena dėl mito, kad mo-
kykloje, kurioje mokosi nega-
lią turintys vaikai, bus žemes-
nis akademinis lygis. Tai visiška 
netiesa. Netgi priešingai, padė-
dami savo draugui, stiprieji dar 
labiau įsisavina žinias. „Aš jau 
nekalbu apie jų emocinį intelek-
tą, labiau išsivysčiusį, palyginti 
su tais, kurie mokosi homoge-

Kaip aš pažinau 
negalią

niškose grupėse“, – sako sesuo 
Danguolė.

Ko gero, apskritai plečiasi 
pasaulio vaizdas, daug būdų, 
kaip gyventi, dirbti, mokytis, 
tampa priimtini. Jie tarsi išve-
da iš įprasto gyvenimo minčių 
dėžutėse. „Aš pati sau vis daž-
niau leidžiu atlikti darbus ne-
tobulai ir pasijuokti iš savęs, iš 
savo negalių. Buvimas su turin-
čiaisiais negalią moko kūrybiš-
kumo ir nestandartinio požiū-
rio į pasaulį arba tiesiog supra-
timo, kad pasaulis gali atrody-
ti kitaip negu man yra įprasta 
jį matyti, – sako sesuo. – Deja, 
tokių vaikų tėvai dažnai būna 
labai pažeidžiami, patyrę at-
stūmimą visuomenėje, pavar-
gę nuo biurokratinių stumdy-
mųsi arba tiesiog fiziškai. Labai 
norisi juos nuraminti, apsaugoti 
ir palydėti.“ 

Šventų Kalėdų proga sesuo 
Danguolė linki: „Priimkite ne-
tobulą gyvenimą, nes ir Dievas 
atėjo į jį tokį, koks buvo, tvar-
te didelių pagražinimų nera-
si. Bet Dievo tapimas žmogu-
mi, įsikūnijimo slėpinys per-
keičia mūsų vidinius tvartus į 
nuostabias katedras, tik nerei-
kia bijoti.“ 

Eglė KULVIETIENĖ

Sesuo Danguolė Gervytė.
Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Pal. T. Matulionio gimnazijos archyvo nuotr.

Plečiantis žiniasklaidos 
priemonių įvairovei, vis dau-
giau informacijos persikeliant į 
internetą, spaudai vis sunkiau 
išsilaikyti. Kokioje situacijoje 
yra neįgaliųjų spauda? Kokią 
matote jos ateitį?

Neįgaliųjų spaudos ateitis – 
jau kuris laikas ramybės neduo-
dantis klausimas. Tai, kad tokios 
reikia, iliustruoja atsirandan-
tys nauji leidiniai. Jie atsiranda, 
nes trūksta informacijos, patari-
mų, kaip gyventi su viena ar ki-
ta negalia, ką naujo gali pasiūly-
ti mokslo pasaulis ir pan. Gero-
kai paieškoję internete tikriausiai 
surastume atsakymus į rūpimus 
klausimus, bet specialiuose leidi-
niuose ši informacija pateikiama 
koncentruotai, atsižvelgiant į ak-
tualijas, remiantis patikima pro-
fesionalių specialistų nuomone. 

Ar pasauliui virtualėjant rei-
kalinga popierinė spauda – jau 

kitas klausimas. Ko gero, vi-
si neįgaliesiems skirti leidiniai 
turi ir elektronines versijas, tad 
turintiems kompiuterį, interne-
tą ir mokantiems su jais elgtis ši 
informacija prieinama bet kur 
ir bet kada. O ką daryti tiems, 
kurių namų šios informacinės 
technologijos nepasiekė? Didžio-
ji dauguma Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos narių – garbaus am-
žiaus sulaukę žmonės ir tikrai 
ne visi šias technologijas įvaldys. 
Nesulaukę laikraščio jie vis la-
biau grims į informacinę atskirtį. 
O juk žinojimas įgalina, leidžia 
pajusti, kad esi gyvenimo sūku-
ryje. Galų gale negalime iš žmo-
gaus atimti galimybės pasirink-
ti nei kaip jam gyventi, nei kaip 
gauti naujausią informaciją. Taip, 

šis pasirinkimas kainuoja – laik-
raštį reikia atspausdinti, pristatyti 
net į tolimiausią kaimą. Dauge-
lis neįgaliųjų nepajėgtų patys už 
tai susimokėti, todėl tikiuosi, kad 
valstybė ir toliau ras finansinių 
galimybių jiems padėti. 

Ko palinkėtumėte mūsų 
bičiuliams baigiantis dar vie-
niems, itin sunkiems, metams?

Susitelkimo, susiklausymo, 
bendrystės. Nepamirškime vie-
ni kitų – paskambinkime, pasi-
kalbėkime, parašykime laišką, 
nes taip ir skausmą ištverti leng-
viau, ir džiaugsmą išgyventi. Šio 
neįprasto iššūkio akistatoje sten-
kimės saugotis patys ir saugoki-
me kitus – tikėkime ateitimi ir 
tikrai viskas bus gerai.

Kalbėjosi Aurelija BABINSKIENĖ

Darbas „Bičiulystėje“ – 
tai socialinė atsakomybė

(atkelta iš 3 psl.)

„Bičiulystės“ redaktorei Aldonai Milieškienei socialinės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis įteikė „Gerumo žvaigždę“.
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Konsultuojame, 
komentuojame Kiek mandarinų galima suvalgyti per dieną?

Svarbiausi kūčių  
patiekalai 

Kūčią sudaro šutinti kviečiai, 
žirniai, pupos, pasaldinti bičių 
medumi arba valgomi su van-
deniu, atmieštu trintų aguonų 
pienu. Kartais tai būna miežių 
ir kitų javų košė, sumaišyta su 
medumi. Merkinės apylinkė-
se kadaise kepė kūčią – duonos 
kepalą, kuris buvo vadinamas 
kūčių kepalu. Ją šeimininkas, 
šventiškai apsirengęs, apnešda-
vo tris kartus aplink namus. Ta-
da pabelsdavo į duris. Šeiminin-
kė klausdavo: kas beldžia. Šei-
mininkas atsakydavo: ,,Dievu-
lis prašosi su kūčele į jūsų na-
mus.“ Atidarydavo duris ir įleis-
davo vidun. Duoną šeimininkas 
padėdavo ant stalo. Kaišiadorių 
rajone šeimininkas apnešdavo 
tris kartus aplink namą įvairių 
kūčių patiekalų prikrautą krai-
telę. Suvalkiečiai apie stubą ne-
šė avižinio kisieliaus dubenį. Tai 
vis javo, žmonių maitintojo, pa-
gerbimo apeigos. 

Javų mišinį su aguonomis, 

kanapėmis ir medumi – senąją 
kūčią – daug kur pakeitė milti-
nės tešlos mažytės bandelės – 
kūčiukai. Tai vienas iš svarbiau-
sių šventos vakarienės patieka-
lų. Labai svarbu išsaugoti tikrą-
sias tradicinių kūčiukų kepimo 
paslaptis, rūpintis kad tikrųjų 
kūčiukų kepimo paprotys ir to-
liau būtų perduodamas iš kar-
tos į kartą. 

Iš mielinės kvietinės tešlos 
buvo kepamos „antelės“. Tai so-
taus pavasario simbolis. Kadai-
se kepdavo tešlinius gaidžiukus, 
viščiukus, kiškučius, tai vis ri-
tualiniai valgiai.

Dar vienas svarbus apeigi-
nis patiekalas – kisielius. Raudo-
nas – dažniausiai spanguolinis, 
bet dar svarbesnis – baltas avi-
žinis. Įdomūs jo virimo papro-
čiai. Suvalkijoje moterys liep-
davo vaikams bėgti apie stubą, 
kad kisielius geriau stingtų. Yra 
ir kisieliaus stingdinimo daine-
lių: „Apie stubą lėkiau,/ Kisie-
lių stingdinau, / Stink, stink, ki-
sieliau, / Parjos Motiejus / Par-

neš pyrago, / Ant jaučio rago.“ 
Daugumoje šeimų ant stalo 

dedama virtų žirnių ir pupų, kad 
sodai vestų daug vaisių. Kūčios 
ne kūčios, jei nebūtų aguonų pie-
no, kuris kartais Dzūkijoje pava-
dinamas ir meškos pienu. Jis val-
gomas su kūčiukais, kisieliumi, 
miežinėmis kruopomis ir šutin-
tais kviečiais. 

Apeiginių vakarienių 
įvairovė

Žemaičiai kūčioms iki šių 
dienų verda cibulynę (sriubaly-
nė, sriūbalas, rasalynė), šiuose 
kraštuose neapseinama be pa-
tiekalų iš kanapių. Šiaurės Lie-
tuvoje populiarus pasninko pa-
tiekalas – žilginis. Grūstuvėje su-
grūstos kanapių sėklos užpila-
mos vandeniu, gerai išmaišoma 
ir dedama ant ugnies. Užvirus 
pridedama svogūno, druskos, 
valgoma su virtomis bulvėmis. 
Vidurio Lietuvos gyventojai ne-
įsivaizduoja apeiginės vakarie-
nės be kūčių barščių, bandelių 
(ausyčių) su grybų įdaru. Šiaurės 
ir rytų aukštaičiai būtinai šuti-
na rinktinius kviečius, kuriuos 
valgo su miešimu (saldintu van-
deniu ar medumi). Suvalkiečiai 
verda šližikus ir kepa sausučius, 
dzūkai krosnyje šutina miežinių 
kruopų košę – grucę, kurią už-
sipila saldžiu aguonpieniu ir bū-
tinai verda džiovintų baravykų 
sriubą – rasalą. Visoje Lietuvo-
je būtinais laikomi žuvies ir sil-
kės patiekalai. Žuvis simbolizuo-
ja sveikatą ir turtingus metus.

Ant stalo dažniausiai būdavo 
9 ar 12, net 13 patiekalų. Skai-
čius 12 aiškinamas 12 Kristaus 
apaštalų buvimu arba tuo, kad 
metai turi 12 mėnesių ir kiek-
vienam jų skiriama po atskirą 
patiekalą. Per Kūčių vakarienę 
būtina paragauti visų patiekalų, 
kad ateinantieji metai būtų so-
tūs ir turtingi. 

Kūčių vakarienės  
papročiai

Ritualinė senųjų metų pa-
baigos vakarienė valgoma ne 
anksčiau nei danguje pasirodo 
vakarinė žvaigždė. Iki to ku-

riama pirtis, prausiamasi, persi-
rengiama šventiniais drabužiais. 
Aslą šeimininkė pabarstydavo 
kadagiais, šeimininkas ant šven-
tinio stalo padėdavo keletą saujų 
sauso šieno, užtiesdavo baltą li-
ninę staltiesę. Pastalėn daug kur 
būdavo statomas krepšys su li-
kusiu šienu, pametamas javų pė-
das ir arklio pavalkai. 

Ant stalo dėdavo valgius ir 
tiek šaukštų, kiek bus valgyto-
jų. Jeigu šeimos narių skaičius 
nelyginis, pasikviesdavo netur-
tėlį, vienišą kaimyną ir pan. Jei 
tais metais buvo kas iš šeimos 
miręs, jo vietoje ant stalo padė-
davo apverstą šaukštą. 

Kai stalas paruoštas, vyriau-
sias šeimos narys, išėjęs į lauką, 
pakviesdavo kūčiavoti šaltį, vė-
ją, bites. 

Kalėdaičio dalijimo  
apeiga

Kūčių vakarienė pradeda-
ma kalėdaičio (plotkelės) laužy-
mo apeiga. Kalėdaitis – iš kvie-
tinių miltų bei vandens tyrelės 
specialioje formoje iškeptas ir 
bažnyčioje pašventintas paplotė-
lis – šeimos santarvės simbolis. 
Kalėdaičius visiems šeimos na-
riams dalija šeimos vyriausias, 
dažniausiai – tėvas. Dalijantis 
atsistojama, kai kuriose šeimo-
se ir pasibučiuojama. 

Suvalkijoje kiekvienam ten-
ka po visą kalėdaitį, kitur – po 
dalį. Vidurio Lietuvoje dažniau-
siai pirmi kalėdaitį persilaužia 
motina ir tėvas ir nuo savo pu-
sių po gabalėlį duoda atsilaužti 
vaikams. Šiaurės rytų Aukštai-
tijoje, Dzūkijoje tėvas savo ka-
lėdaičio duoda atsilaužti moti-
nai, paskui pats atsilaužia, o ta-
da duoda laužti kitiems šeimos 
nariams pagal amžių. Paskui sa-
vo paplotėlį dalija motina, pas-
kiausia, vėlgi pagal amžių, likę 
šeimos nariai. Radviliškio, Tau-
ragės, Šilalės rajonuose savo ka-
lėdaičio kitiems šeimos nariams 
tėvas pats atlaužia, Šilalės krašte 
tėvas didžiausią gabalėlį atlauž-
davo žmonai, didesniems vai-
kams duodavo didesnį gabalėlį, 
mažesniems – mažesnį. 

Pagal atsilaužto kalėdaičio 
dydį, raštą sprendžiama apie ki-
tus metus: kuriam atsilaužia di-
desnis gabalėlis, tas bus dalin-
gesnis, kam kryžius – vargas, 
taurė – linksmybė ir pan. Kalė-
daičio dalijimo apeiga, nulemta 
tikėjimo, kad tai palaikys šeimos 
vienybę, bažnyčioje pašventin-
tas paplotėlis saugos nuo dvasi-
nių negalių. 

Daugelyje šeimų dalijama-
si ir duonos riekele, kad žemiš-
kieji kasdieniniai šeimos reikalai 
klostytųsi lengviau, kad niekam 
visus metus nepritrūktų duonos.

Kūčių stalas – ir Anapilin 
iškeliavusiesiems

Kūčių vakarienės ritualuose 
užkoduotas tikėjimas, kad šią il-
giausią metų naktį sugrįžta mi-
rusiųjų namiškių vėlės. Vėlių 
maitinimo papročių dar XX a. 
buvo išlikę beveik visoje Lietu-
voje. Ukmergės apskrityje to-
je vietoje, kur anksčiau sėdėjo 
mirusysis, pastatydavo stiklinę 
alaus ar giros. Apie Kupiškį pa-
valgę kūčias ir nuvalę stalą, vėl 
jį padengdavo pridėdami mėsos 
ir šaltienos, kad mirusieji turėtų 
ką valgyti. Rytprūsiuose vėlėms 
dėdavo ant stalo žąsį. Šiaurės 
Lietuvoje po vakarienės švariai 
iššluodavo aslą, apdėdavo sta-
lą valgiais, kad nakčiai apsilan-
kiusios vėlės turėtų ką valgyti. 

Valgių mirusiems dėdavo ne 
tik ant kūčių stalo. Saločių apy-
linkėse dvasioms po stalu dėda-
vo duonos ir druskos. Dzūkijo-
je dažniausiai nuliedavo aguon-
pienio per petį į kertę prie lan-
go. Kitur lėkštę su valgio liku-
čiais statydavo ant palangės ar-
ba prieangyje. Tai dažniausiai 
maistas vėlėms, kurios mirė ne 
namuose.

Paprastai stalo po vakarie-
nės nenukraustydavo (daug kur 
ir dabar dar nenukrausto), vėl-
gi dėl minėto tikėjimo, kad ste-
buklingą ilgiausią metų naktį 
į savo buvusius namus valgyti 
kūčių grįžta Anapilin iškeliavę 
namiškiai.

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ 
Etnologė

Ritualinė Kūčių vakarienė – pagarba tradicijoms

Tikriausiai ne vienam man-
darinų kvapas asocijuojasi 
su šventiniu sezonu. Per vi-
sus metus pasiilgęs šių vaisių, 
dažnas praranda saiką. Vis 
dėlto „Eurovaistinės“ vaisti-
ninkė sako, kad valgant man-
darinus paskaičiuoti verta ir 
per dieną nederėtų peržengti 
300 gramų arba maždaug 6 
vienetų vaisių ribos.

Gausu ne tik naudingų 
medžiagų

Prieš šventes parsinešus iš 
parduotuvės mandarinų mai-
šelį, jis tiesiog ištirpsta. „Euro-
vaistinės“ vaistininkė Karolina 
Kudzinskienė sako, kad pasimė-
gauti mandarinų sezonu gali bū-
ti ir visai naudinga.

„Juose gausu antioksidantų, 

kurie mums visokeriopai nau-
dingi – saugo nuo lėtinių ligų, 
stiprina imunitetą ir padeda iš-
likti odai skaisčiai ir gražiai, be 
to, mandarinai turi B grupės vi-
taminų, folio rūgšties. Žinoma, 
valgydami mandarinus gausime 
ir visą rekomenduojamą vitami-
no C paros normą“, – sako ji.

Tiesa, mandarinuose gausu 
ir angliavandenių, kurie ne tik 
suteikia energijos, bet ir varto-
jant nesaikingai, gali tapti pa-
pildomų kilogramų priežastimi. 
100 gramų šių citrusinių vaisių 
yra 54 kalorijos.

K. Kudzinskienė įspėja, kad 
nepaisant mandarinų naudos, 
juos verčiau vertinti kaip deser-
tą dėl juose esančios angliavan-
denių bei vitamino C gausos. 
„Geriausia valgyti po ne dau-
giau nei 2–3 mandarinus iškart 

bei stengtis neviršyti 6–10 man-
darinų per dieną, tačiau vertė-
tų atsižvelgti, kad mandarinų 
dydis nėra vienodas, todėl kie-
kis orientuotis – 300 gramų“, – 
sako ji.

Gali tapti virškinimo 
problemų priežastimi
Vaistininkė primena, kad 

mandarinus prieš valgant labai 
svarbu kruopščiai nuplauti po 
karštu vandeniu, nes jie dažnai 
purškiami įvairiomis medžiago-
mis, kurios gali sukelti alergiją, 
virškinimo sutrikimus arba ap-
sinuodijimą.

Virškinimo sutrikimų prie-
žastimi mandarinai gali tapti ir 
suvalgius didelį jų kiekį, nes, 
kaip pastebi vaistininkė, žmo-
nės kartais užsimiršta ir, pavyz-
džiui, žiūrėdami televizorių su-

valgo daugiau mandarinų nei re-
komenduojama. 

Mandarinų kiekį ypač reko-
menduojama riboti žmonėms, 
kurie jiems yra alergiški. Pasak 
vaistininkės, įprastai jie gali su-
valgyti ne daugiau nei 1–2 man-

darinus arba apskritai gali bū-
ti priversti jų atsisakyti, tačiau 
svarbu prisiminti, kad daugeliui 
naudingas vien mandarinų kva-
pas, jis dažnai gerai nuteikia ir 
pažadina pozityvumą.

„Bičiulystės“ inf.

Tautos paveldo aruodas

Gruodžio 24osios vakarą beveik visa Lietuva susės prie bal-
to stalo, apkrauto kukliais, bet prasmingais ir tik pasninkiniais 
valgiais. Tai kūčios, šeimos ritualinė vakarienė, kurios svarbiau-
sias patiekalas dar praėjusiame amžiuje buvo „kūčia“, nuo kurio 
vardą įgavo šventinės Kalėdų išvakarių vaišės, o ir visa diena. 
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Pasaulio kompasas

Maskvą iškeitė į provinciją
Fotografo D. Markovo tėvas 

buvo alkoholikas, kasdien gėrė, 
mama dirbo siuvėja. Kai žurna-
listai jo klausia, kas paskatino 
leistis į dugną ir ten ieškoti per-
sonažų nuotraukoms, Dmitrijus 
sako: „Aš ten gimiau. Man ne-
reikėjo ieškoti kelio į tą praga-
rą. Be to, mano uždavinys – ne 
parodyti dugną, o pamatyti gy-
venimą jo fone. Galite pavadinti 
tai neparadine Rusija. Tiesiog – 
paprasti žmonės, kurių daugu-
ma. Pskovo srityje laiškanešys 
uždirba 3400 rublių (37 eurus). 
Taip yra provincijoje. Mano vai-
kystės draugai mirę ar kalėjime. 
Tai – provincija. Ir vis tiek ten 
geriau nei didmiesčiuose.“

Atvykęs su redakcijos užduo-
timi į internatą proto negalią tu-
rintiems vaikams Belskoje Ustje 
kaime, Dmitrijus netrukus vėl 
ten grįžo ir pasiliko savanoriau-
ti. Iš Maskvos persikėlė gyventi 
į Pskovą. Malasi po gyvenvietes 
ir kaimus, fotografuoja, fotogra-
fuoja. Ir vis tiek kankinasi, kad 
čiuožia paviršiumi. Štai jo kole-
ga fotografuoja vien tik jakutų 
gyvenimą, viską sužinojo apie 
šią tautą. Štai ten – kūryba, tik-
ra, gili. Ko vertas nuotraukų cik-
las „Jakutijos kinematografas“!

Jurijus sekioja Dmitrijų su 
kamera, kalbina jo globotinius, 
bendradarbius ir bando suprasti, 
kam čia duotas didesnis šansas 
išsigelbėti – vaikams ar jų glo-

bėjui. „Aš tikrai nesu šventasis, 
esu narkomanas. Man vis pri-
reikia reabilitacijos. Kita vertus, 
ir fotografija man – lyg lengvi 
narkotikai“, – tikina Dmitrijus.

Ko daugiau – vilties ar 
nevilties?

Organizacija „Rostok“ turi 
ne vieną padalinį Pskovo srity-
je, Kostromoje. Vienas jų – dirb-
tuvės (jas įrengė per aukcioną 
nusipirktame buvusios mokyk-
los pastate), kurioms vadovauja 
Vladimiras. Jis anksčiau gyveno 
čia, vaikų namuose, paskui iš-
vyko į Maskvą, dirbo įžymybių 
vairuotoju. Uždirbdavo daug 
pinigų. Grįžo atgal. Jo alga da-
bar – 20 tūkstančių rublių (apie 
222 eurus). „Tiesiog pagalvo-
jau, kad esu tokio amžiaus, kai 
dar bent keletą metų galiu dirbti 
kažką prasmingo, šildančio sie-
lą, – sako Vladimiras. – Dirb-
tuvėse visi turi psichikos nega-
lią. Tapo ant pjaustymo lentelių. 
Mėgstami dirbiniai – mediniai 
kalašnikovai, tankai. Ateina ir 
tie, kurie visiškai nieko nesu-
geba dirbti. Stengiasi būti nau-
dingi, sugrėbsto nupjautą žolę.“

Dudas stebisi, kad dirbiniai 
tokie kariški. Vladimiras atsako, 
kad globotiniai žiūri vieną ir tą 
patį televizijos kanalą, kuris ro-
do daug kovinių filmų. Svečias 
iš Maskvos nusipirko lentelę su 
Seriožos nupiešta žuvyte už 200 
rub lių (kiek daugiau nei du eurai).

Dmitrijus pasinaudojo ko-

Apie nešventą šventąjį, dviejų vaikų tėvą Napoleoną 
ir už teisingumą svarbesnį gailestingumąVienas geriausių Rusijos foto-

grafų Dmitrijus Markovas – 
narkomanas. Jo neparadinių 
nuotraukų parodos rengia-
mos Paryžiuje ir kitose Euro-
pos sostinėse. Vienas geriau-
sių Rusijos žurnalistų Jurijus 
Dudas yra tinklaraštininkas, 
per metus youtube jis uždirba 
apie 60 milijonų rublių (apie 
666 tūkstančius eurų). Dudo 
pasakojimą apie Dmitrijų, jo 
kūrybą ir savanorystę gyveni-
mo dugne atsidūrusių žmonių 
gelbėjimo organizacijose nese-
niai youtube pažiūrėjo beveik 
11 milijonų žmonių.

mandiruote į Novosibirską ir 
surado ten Vladimiro mamą, 
valkatą, kuri jį kažkada pali-
ko Maskvoje prie geležinkelio 
stoties. Bet ji ir dabar nelinkusi 
bendrauti su jau suaugusiu sū-
numi. Kai Vladimiras archyve 
sužinojo, kad turi brolių, pa-
skambino mamai ir paklausė 
apie jų likimą. „Ne tavo reika-
las“, – atsakė ji. Beje, Vladimi-
ras prisimena, kad paliktas, besi-
valkiodamas apie stotį, susirado 
draugų ir gyveno daug sočiau, 
negu vėliau vaikų namuose, kur 
iš alkio geldavo skrandį. Dar jo 
atmintyje plaukioja kitas vaiz-
das, kai nuvyko aplankyti tėvo, 
kuris vienas gyveno jų šeimos 
namelyje. Tėvas jau buvo visai 
išprotėjęs, jis gulėjo ant grindų 
kambaryje šalia susikurto lauže-
lio ir tuščiomis akimis žiūrėjo į 
lubas. Mandagiai atsakė į pasis-
veikinimą, daugiau nieko.

„Rostoko“ bendradarbiai – 
tarsi skęstantys pelkėje nelai-
mėliai, bandantys padėti vienas 
kitam išsikepurnėti.

Kažkas turi ištiesti ranką, 
kitaip – niekaip

„Rostoke“ su globotiniais su-
daromos darbo sutartys, kad su-
prastų savo darbo vertę, gautų 
pinigų, išmoktų jais naudotis. Ši 
organizacija netgi nupirko ketu-
ris butus, kuriuose organizuoja-
mas apsaugotas gyvenimas. Vie-
nus globotinius, bandančius gy-
venti savarankiškai, reikia kont-

Dmitrijus Markovas.

Tobulesnis vežimėlis 
Būdamas paauglys amerkie-

tis Ralfas Hočkisas nukrito nuo 
motociklo ir turėjo atsisėsti į 
neįgaliojo vežimėlį. Po 19 me-
tų, tapęs inžinieriumi, R. Hoč-
kisas sukūrė neįgaliųjų vežimė-
lį „Torbellino“, į kurį patogiau 
atsisėsti.

R. Hočkisas išsikėlė tikslą, 
kad neįgaliųjų vežimėliai būtų 
prieinamesni trečiojo pasaulio 
šalyse gyvenantiems žmonėms. 
Tobulindamas vežimėlių dizai-
ną jis vargingesnėse šalyse steigė 
mažas gamyklas, kurios gamino 
nebrangius vežimėlius.

Inžinierius parašė knygą, kuri 

Mokslo parkas Neįgalūs išradėjai: pokyčiai 
atsiranda iš poreikioGeriausi išradimai dažnai gimsta sprendžiant įvairias ramybės 

neduodančias problemas. Negalios atveju tai ypač svarbu – vie-
nas ar kitas išradimas gali pakeisti paties išradėjo ir daugelio kitų 
žmonių gyvenimo kokybę. Keletas pasakojimų apie tai, kaip ne-
galią turintys žmonės patys sugalvoja pagerinti savo gyvenimą.

skirta padėti steigti vietines ga-
myklas trečiojo pasaulio šalyse, 
ir įkūrė nepelno siekiančią orga-
nizaciją „Whirlwind Wheelchair 
International“, kurios tikslas – 
pasiekti, kad vežimėliai būtų 
prieinami visiems, kam jų reikia.

Apkabinimo mašina
Kai Temple Grandin (JAV) 

buvo treji, jai buvo diagnozuo-
tas autizmas. Vaikystėje Tem-
ple pastebėjo, kad nurimdavo, 
kai būdavo apkabinama, tačiau 
žmogaus prisilietimas ją perne-
lyg stimuliuodavo. 

Būdama 18 metų, T. Gran-
din suprojektavo ir pasistatė ap-

sikabinimo mašiną, kuri pakeis-
tų žmogaus glėbį. Šiandien ap-
kabinimo mašinos yra naudoja-
mos autizmo terapijoje, siekiant 
palengvinti stresą ir įtampą.

roliuoti visą parą, kitiems pakan-
ka, kad juos kartą per savaitę ap-
lanko socialinis darbuotojas.

„Labai motyvuoja, kad mes 
iškart matome savo darbo vai-
sius, – sako Vladimiras. – Su-
tinku gatvėje mūsų auklėtinius, 
grįžtančius namo su produktais, 
ir esu be galo laimingas. Jie bu-
vo parduotuvėje, apsipirko, jie 
tarp žmonių. Jie turi gyventi vi-
suomenėje. Toks mūsų tikslas.“

Armija arba kriminalas – 
toks tų vaikų likimas. Į armi-
ją jiems sunku patekti, nes visi 
jau turi psichiatrines diagnozes, 
stabdančias jų galimybes. Gali-
ma kreiptis, kad diagnozė būtų 
tikslinama, tikrinama. Tik kas 
to imsis? Tėvai – valkatos, gir-
tuokliai? Dmitrijus ir jo bendra-
darbiai jau ne vienam padėjo. 

Dudas atidžiai stebi nakvy-
nės namų vadovą Romaną. Bu-
vęs desantininkas (juk neto-
li Pskovas) vadovauja bena-
miams?! Taip. Romanui teko bū-
ti ir karštuose taškuose, o kur – 
nesako. Visi čia su pavojingomis 
paslaptimis. Ir viršininkai, ir pa-
valdiniai. Romanas į nakvynės 
namus priima tik vyresnius kaip 
50, sveikus ir su negalia, bet čia 
matyti ir jaunesnių. Neatsako 
nakvynės fiziškai sužalotiems ar 
su ypatinga gyvenimo istorija. O 
sveikiems jaunuoliams liepia ieš-
kotis darbo ir nuomotis kambarį.

„Kažkas mums ne taip, – 
svarsto Romanas. – Štai parduo-
tuvėje stovi du krepšiai. Į vieną 
siūloma dėti šunims aukojamą 
maistą, į kitą – benamiams. Šu-
nų krepšys visuomet pripildytas 
skanėstų. O kad į internetą būtų 
dedama tiek benamių nuotrau-
kų, kiek šunų ir kačių... Buvo 
pas mus nakvynės namuose toks 
Aleksejus, vadinome jį Napole-
onu. Atvyko iš psichiatrijos ligo-
ninės, bet buvo visai normalus. 
Kai aš čia įsidarbinau, radau jį 
gyvenantį katilinėje ir tvarkantį 
visą šildymo ūkį. Kartą jis sako: 
užmezgiau santykius, išvažiuo-
ju. Įsimylėjo vyrukas kitą be-
namę – Natašą. Turėjo jis antrą 

grupę, kuri draudžia dirbti. O 
šeimos žmogui juk reikia dau-
giau pinigų, pensijos neužtenka. 
Padėjome pakeisti grupę į tre-
čią. Nataša jam pagimdė vaike-
lį, o jis dirbo dviejuose darbuo-
se. Kai gimė antras vaikelis, jis 
jau buvo sutaupęs pinigų butui 
pirkti. Padėjome jam susirasti 
patogų 3 kambarių butą. Va tau 
ir Napoleonas.“

Napoleono istorija išties iš-
skirtinė. Buvę vaiknamiečiai – 
tokie egoistai, pratę kuo greičiau 
griebti sau kažką, valgykloje – 
didžiausią ir saldžiausią pyrago 
gabalą, nes juk neliks. Atiduo-
ti širdį ir skanėstus partneriui – 
sunkus reikalas.

Gailestingumo sau ir kitiems
Dudas filmuoja dviejų vaiki-

nų, užaugusių vaikų namuose, 
ginčą. Vienas tikina, kad tame 
vaiknamyje visai gerai, o prob-
lemos tik dėl hormonų, paaug-
liškų problemų, kurios praeis, 
kitas ginčijasi, nesutinka, nes 
tie paaugliai jau nevaldomi, su 
lazdomis laksto, na ir gerai, kad 
juos išveža į psichiatrijos ligoni-
nę, duoda vaistų, apramina.

D. Markovo tokios liūdnos 
akys, jis jau numato dar augan-
čių, besimokančių vaikų ateities 
problemas. „Ką jie mato vaikų 
namuose, internate, – kalba vi-
same pasaulyje garsus fotogra-
fas. – Nuolatinį judėjimą – auk-
lėtojai, pedagogai ateina, vaka-
rais išeina, dažnai visai dingsta, 
nes pakeičia darbovietę. Ir sava-
noriai – atvažiuoja, išvažiuoja. 
Kažkas nuperka produktų, pa-
gamina maisto. Visur skurdas, 
pyktis, nusivylimas. Jiems tiek 
visko neduota, kas būtinai turė-
jo būti duota. Ir pernelyg daug 
metų turės praeiti, kol supras, 
kad gailestingumas svarbiau už 
teisingumą, kad prieš ką nors 
perkant reikia užsidirbti pini-
gų, kad reikia turėti svajonių ir 
jų siekti. Daugeliui – viso gy-
venimo neužteks tam suprasti.“ 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Griebimo lazdelė
Amerikietis Donaldas Beje-

tas gimė 1949 m. su Holt Oramo 
sindromu – liga, pasireiškiančia 
viršutinių galūnių ir širdies ano-
malijomis. Be to, 2001 m. savo 
duslintuvų parduotuvėje buvo 
prispaustas ir patyrė sužeidimų.

Pasveikęs jis išrado griebtu-
vą-lazdelę. Griebtuvas padeda 
paimti mažus ar nepasiekiamus 

daiktus. Labai patogu tai, kad jis 
yra pritvirtintas prie vaikščioji-
mo lazdelės. 

Pasikelianti augintinio 
maitinimo sistema 

Negalią turintiems žmonėms 
gali kilti problemų prižiūrint au-
gintinį, nes jiems dažnai sunku 
pasilenkti. Rėjui Dinhamui iš 
Didžiosios Britanijos dėl cerebri-
nio paralyžiaus buvo sunku pa-
maitinti savo augintinį, dėl to jis 
sukūrė prietaisą, kurį pavadino 
„Pietūs aukštyn“ (angl. Dinner 
up). Prietaisas, tvirtinamas prie 
virtuvės spintelės ar durų, dube-
nėlius pakelia iki tokio lygio, ku-
rį lengva pasiekti nepasilenkus, o 
vėliau juos nuleidžia ant grindų.

Parengė Emilija STONKUTĖ  

Griebimo lazdelė.

Apkabinimo mašina.
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Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai 

Nuotraukų konkursas

Kūčių vakarienė
Per Kūčių vakarienę
Visų atsiprašysim,
Aguonų baltam piene
Mes kūčiukus mirkysim.
 
Kalbėsim poterėlį,
Plotkelę laušim baltą,
Aplink susėdę, vėlei
Pajusim, kad nešalta.
 
Net jei už lango – vėjas,
Jei kąstų šaltis, speigas,
Bus pašalas išėjęs,
Nes tai, kas bloga, baigės.
 
Tradiciškai – šienelis
Ir staltiesė močiutės,
Ir silkių rūšys kelios,
Ąsotis išsipūtęs,
 
Kuriam – saldus kisielius,
Šalia – skani žuvytė,
Krepšeliuose bemieliuos
Grybukai kviečia, švyti.
 
Drebučiuos vaisiai šaldos
Ir skanūs riešutėliai...
Kaip sunkiai visi valdos,
Kad ne per daug ir vėlei...
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pabūkime kitokie,
Pėstieji ir ratuoti,
Kad imti jau išmokę,
Mokėtume ir duoti.
 
Mūs rankose – plotkelės,
Kad su kitais dalintis.
Sunkus šykštuolio kelias –
Jį graužia rūdys, klintys.

Artėjant Naujiesiems
Jau greitai, jau greitai, jau greitai
Paskelbs Laikas mėnesį kitą.
Su juo prasidės Nauji metai
Vidurnaktį šventišką šitą.
 
Atverkime širdis Draugystei
Ir Meilei, ir Laimei šiandieną!
Neleiskime liūdesiui bristi,
Išvykim vienatvę lyg hieną.
 
Pabūkim, pabūkim laimingi
Visi, kurie meilės stokojo.
Įveiksim kiekvieną mes vingį.
Žvaliai pasitikim rytojų.

Danutė KATKAUSKAITĖ – 
RUSECKAJA

Vilnius

Advento žvakės
Mažyčiais žingsneliais artėja
Į sielą adventinis laikas –
Gimimo diena Atpirkėjo,
Mums nešančio Meilę ir Taiką.
 
RAMYBĖS jau deganti žvakė
Su sąžine moko sutarti,
Pasiųsti ne mintį aptakią,
O švarią, ištirpdančią šaltį.
 
TIKĖJIMO žvakė mums rodo,
Kad jei širdyse mūsų – Dievas,
Nebus jose įšalo, gruodo,
Matysime mes Rojaus pievas.
 
Trečia žvakė – MEILĖS – mus moko
Bendrystės ir atsidavimo.
Mylėdami esam be broko –
Nemylintys vien tiktai ima.
 
Jei sieloje nėra RAMYBĖS,
Menkėja TIKĖJIMAS, MEILĖ –
VILTIES net daigelis išstybęs
Nušvies širdy neviltį bailią.
 
Šviesėkime, būkime budrūs,
Įleiskime Kristų – jis eina!
Adventinė siela – ne kūdra.
Aukšta netikėjimo kaina.
 

Angelui sargui
Mano angele sarge,
Jei suklupsiu – pakelk,
Kai sparnai bus pavargę.
Neužtruk, neuždelsk!
 
Jei matysi – bejėgė,
Vos-ne-vos paeinu,
Skruostai vėlei sudrėkę –
Paliesk savo sparnu.
 
Jei nuliūdusi būsiu,
Pasėdėki šalia.
Be tavęs aš pražūsiu!
Nuodėminga, deja...
 
Tavo meilė beribė
Man suteiks vėl sparnus.
Kai abu įsikibę,
Mostas būna darnus.

„Antai, ūkininkas laukia 
brangaus žemės vaisiaus, 
kantriai jį globodamas, kol 
sulaukia lietaus. Ir jūs būki-
te kantrūs, sustiprinkite savo 
širdis, nes Viešpaties atėjimas 
arti“ (Jok 5, 710).

Girgžda laiko slinkties kopė-
čios. Girdi? Užu priemenės sie-
nojų prisišliejusio lauko riedulio 
kažin kas tyliai tyliai sutraška. 
Subruzda. Ar tik nebus paukštis 
sausmedžio sėklytę iš savo sna-
po netyčia paleidęs? Krisdama 
ji bus vijoklio lapą, šalnos aps-
tingdytą, vis dar šakelės įsitvė-
rusį, užgavusi. Tasai skimbteli 
paliestas, skaidriai, lyg krištoli-
nis varpas suaidi.

Ir nuteka. Į širdį žmogaus. 
Tylinčią. Rimstančią. Laukian-
čią. Išsiilgusią Ateinančiojo. Ar-
tėjančią prie gyvybės proveržio. 
Prie grįžimo. Prie pradžios. Prie 
Dievo įsčių, iš kurių išėjome. 
Prie Atpirkėjo Šviesos.

Tamsos pažadinta tyla švie-
sos ilgesyje sielos piligrimys-
tei išsirengia. Kad lengviau sa-
vo adventus išgyventume. Kad 

Sveikiname                                        mėnesį 
gimusius:
Igną Mačiuką – Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,

Stanislavą Globienę – Kaišiadorių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 

Birutę Alūzienę – Kelmės r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Eugeniją Kurmienę – Plungės r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Valę Masiliūnienę – Vilkaviškio krašto 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Kūrybos 
laboratorija

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das iš dalies remia projektą „Ne gailėtis, o 
įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo 
rubrikas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos 
testas“, „Universali aplinka“, „Aš  – pilietis“, 
„Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“. 
Jam skirta 9  tūkst. eurų dalinė finansinė 
valstybės parama.

Tai paskutinis šių metų „Bičiulystės“ 
numeris. Vėl susitiksime 2021 metų 

sausio  7 dieną.

dar labiau išsiilgtume Emanu-
elio šventės.

Ir eina širdis, žmogiškojo 
silp numo supančiota, kasdieny-
bės pinklių apraizgyta. Džiaugs-
mo linkui kyla. Magnificat gies-
me Grįžtančiojo priartėjimą šlo-
vina. Su giliu, pagarbiu tikėjimu 
keliauja. Kantriai. Lyg sausme-
džio šaknelė: pažadinta saulės 
šviesos, šioji kilstels į dangų ša-
kas, pražydins jas, vaisius su-
nokins. Saulei žiemop pakry-
pus bers žemėn sėklas, kad tos, 
iškalėjusios šaltąjį tamsos metą, 
vėl į šviesą gręžtųsi.

Žemės ir dangaus jungtyje 
tarsi stabtels laikas. Skaidrės ho-
rizontas, išryškindamas dar ne-
matytus gėrio kontūrus, apjuos-
tus užgyventomis patirtimis ir 
užpelnytomis išmintimis. Kas-
dien iš nakties po saujelę šviesos 
atsikirps diena. Stos žvaigždžių 
žiburio išbudinta, elnio devy-
niaragio raguose parnešta Saulė.

Ir tu stabtelsi. Kad pakiltum 
į naują žydėjimą.

Iš amžinosios Saulėgrįžos 
laukimo, iš sakralios kūdikėlio 
gimimo misterijos ir tavoj šir-
dy taps šviesu šviesu. Kaip per 
rarotas.

Emanueli, ateik.

* * *

Brūžina
Gruodžio aslą
Ledinės
Šluotos ražai.
Trupa, byra
Nuo beržo
Adatos šerkšno smailios.
Vėjo akorduose tingūs
Lanksčių smilgų mostai.
Gelia joms panages.
Kaista vakaro
Skruostai raudoni.
Tuštavidurio
Meldo švilpyne
Vėjas muzikuoja.
Benamis lapo skeletas
Plaikstos,
Geltonam saulėlydy
Karpinių žibintus
Užkuria.
Eglės žvaigždes
Paauksuotais krašteliais
Viršūnėj augina,
Dangaus seses pasveikina.
Tįsta Jievaro tiltas
Po šviesos kamienu.
Dvasios paukščiai gieda.
Aleliuma, rūta.

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

Ir širdy taps šviesu

Gruodžio laikas 
Kai gruodžio laikas
Tarsi vaškas tirpsta
Vieną po kito versdamas
Dienų lapus, 
Laikrodžių rodyklės
Susitinka, tarsi kviečia
Kalėdų rogėmis
Keliauti į kitus metus.

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r. 

Ant metų sūpynių
Susėdam 
Ant metų sūpynių,
Suglaudžiam pečius,
Akimirką tylim,
Svajojam kartu.
Kylam ir krentam, 
Sustojam,
Dalinamės 
Meile, viltim, gerumu.
Sudeginam nuoskaudas –  
Te neatgimsta iš pelenų.
Tik laikas nelaukia
Ir niekad nelauks.
Be sniego žiemas
Keis vėl
Vasaros be lietaus.


