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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

AŠTUONITJ DIENŲ ŽYGIS Į 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ 

JŪRATĖ PAULIUKONYTĖ - GENTLESK 
Birželio 28 d., pirmadienį, 

išvykau j Naująją Akmenę, 
netoli Latvijos sienos. Čia rin
komės su broliais pranciško
nais pasiruošti dviej-; d K* .4 il
gumo rekolekcijoms, šių metų 
žygiui į Žemaičių Kalvariją. 

Pranciškonų atgailos />giai \ 
Žemaičių Kalvariją prasidėjo 
1990 m. Pi rmame žygyje daly
vavo 32 asmenys. (Šįmet žygį 
pradėjo 85, o pakeliui kitiems 
prisijungus, baigė 97). Buvo 
e inama per Žemaitijos kaimus ateiti į konferencijas. Vyko šio 

name į Žemaičių Kalvariją; 
nieko su savimi nepasiimame. 
tik asmeniškus higienos reik
menis; pakeliui žmonių prašo
me „dėl Dievo meilės" suteikti 
maisto ir nakvynės: pasikliau
jam Dievu Kreipiamės į žmo
nes tokiu būdu, nes jeigu jie 
mums duotų kad ir vandens 
stiklinę .dėi Dievo me1 s 
Dievas jiems atlygins. 

Br. Gediminas kvietė mies
to gyventojus rytojaus dieną 

ir miestelius, kasmet paįvairi
n a n t maršrutą, kad kiek gali
ma daugiau naujų vietovių 
būtų aplankyta. daugiau 
naujų žmonių sutikta. Žygių 
dalyviai. įeidami į kaimus ir iš 
jų išeidami, meldėsi Dievo pa
laimos toms vietovėms ir jų 
gyventojams. 

Kiekvienas žygis turėjo savo 
temą. Šių metų tema — „Tėve 
mūsų", nes šie metai paskirti 
Tėvo metais. Kasdien pagal 
metinę temą vykdavo konfer 
rencijos. o po to būreliuose dis
kusijos. Tad ir konferencijų 
bei diskusijų metu. ir susitai
kymo sakramento. Eucharisti
jos bei maldų metu. žygio da
lyviams buvo įvairių galimy
bių dvasiškai atsinaujinti. 

R e k o l e k c i j o s — b i rž . 28-
29 d. 'Kretingos klebonas, br. 
Gediminas Numgaudis vado
vavo N. Akmenėje dviejų die
nų rekolekcijoms. Po to jis 
sugrįžo į Kretingą, o jį pava
davo du broliai pranciškonai 
kunigai). 

vinimas. Broliai pranciško
nai, gitaromis palydėdami, 
giedojo. Žmones susirinkę sto
vėjo, sėdėjo ant žolės, klau
sėsi, kiti kartu giedojo. Vaikai 
aplink lakstė, karstėsi ant 
laiptų. 

Po šlovinimo ėjome gatve 
per turgų, per daugiabučių 
namų kiemus į labdaros val
gyklą, kur keli Pakutuvėnų 
gyventojai mums ruošė vaka
rienę — makaronų, duonos, 
arbatos. Kieme žaidė vaikai. 
Tik žiūriu — jau rateliu eina, 
broliukams užvedus žaidimus 
su vaikais. Juos mokė gies
meles, šoko. dainavo, o vaikų 
vis daugiau rinkosi. Taip ir 
buvo su vaikais kas vakarą, 
kiekviename kaime, nuo 
mažiausio pypliuko. 

10 v.v. susirinkome į ko
plyčią vakarinei maldai, o už 
valandėlės sugulėme į palapi
nę miegmaišiuose ant kietos, 
akmenuotos žemės. 

Tą pirmą dieną žygiui prisi
rašė 74 asmenys — iš Kretin-

S K E L B I M A I 

Atėjo ir miestiečiai. Viena 
moteriškė susigraudinus man 
pa.-akojo, kad tikrai Dievas 
čia jai atsiuntė pranciškonus. 
Anksčiau, gyvendama netoli 
Kretingos, ji ten vis nuva
žiuodavo melstis, o iš čia nėra 
kaip nuvykti. 

Po konferencijos grįžome į 
iabdaros valgyklą pietums — 
ryžių, arbatos, duonos, kelių 
braškių. Po pietų, vėl konfe
rencija. 

Konferencijų metu br. Gedi
minas kalbėjo apie tikėjimą, 
apie Dievo meilę: kas yra 
krikščionybė? Ar mes Dievui 
aukojame, sekdami Senojo 
Testamento Abelio ar Kaino 
pavyzdį? Įgyventi Dievo žodį 
reikia pirmą jį pažinti — Die
vo žodis randamas Šv. Rašte, 
tačiau katalikai jo nepažįsta, 
nes Šv. Rašto neskaito. Viena 
konferencija buvo paskirta pa
mokymui, kaip šlovinti Dievą 
giesme: jeigu tikite, kad Kris
tus mus atpirko, tai ir giedoki
te su tuo įsitikinimu — drą
siai ir džiaugsmingai, o ne bai
liai, akis nuleidę; pakelkite 
rankas ir garbinkite Dievą 

Venta. Mūsų grupele nusifotografavo su pirmaisiais šeimininkais. Stovi 
(antras iš kaires.1 brolis Kazimieras. Sėdi (antra iš kairės; straipsnio au-

Vieksniai. Pranciškonai praveda susirinkusiems vaikam žaidimus ir ę;t>:' isi. i£ki - ant pirštų 
skaičiuoja iki penkių — Jė (1> - zus (2), Jė (3; - zus (4,>. Jis (5), tada strykt! Padėka į viršų: 

N'uotr. J . Pati'.iukorjvtės-Gentlesk 
Atvažiavau į N'. Akmenę pir

madienį apie 3 vai.p.p. Buvo 
karš ta . Privažiavome naujai 
statomą bažnyčią. Šventoriuje 
žolė dar neaugo, o dešinėje 
stovėjo didelė palapinė — 
numaty ta mūsų nakvynei. 
Šone vyrai baigė sukalti tua
letą — jau buvo iškasta duobė 
ir prijungta žarna, pro kurią 
penkiais fontanukais lašėjo 
vanduo Šventoriuje buvo su
krautos plytos, lentos kiti sta
tybos reikmenys. Čia buvo 
statoma miestelio pirma kata
likų bažnyčia. Modernaus sti
liaus — Šventosios Dvasios 
Atsiuntimo bažnyčia. 

Tos dienos bažnyčios staty
bos darbams užsibaigus. 6 vai. 
vak. Kretingos klebonas br. 
Gediminas aukojo šv. Mišias 
žygio dalyviams ir apylinkes 
gyventojams, kuriu tarpe buvo 
ir vaikų. Tada jis kvietė visus 
susirinkti miesto aikštelėje, 
kur vyko susipažinimo vaka
ras ir šlovinimas. Aikštelėje 
jis prisistatė žmonėms ir 
paaiškino apie žygi — mes. 
keliaujantys maldininkai, ei

gos. N. Akmenės. Klaipėdos, 
Panevėžio. .Anykščių. Pakutu
vėnų, Mažeikių. Kauno. Dar
bėnų. Buvo vienas brolis pran
ciškonas iš Italijos ir viena 
moteriškė iš JAV. 

Antradienį, paga! dienotvar
kę, reikėjo keltis 7 v.r., tačiau 
pabudau 4 v.r. Jau buvo švie
su. Koks buvo nuostabus dan
gus, o aplink ramu. tylu Kaž
kas jau prausėsi, kiti miegojo. 
Sugrįžau į palapinę, atsigu
liau ir stebėjau uodą. skren
dantį aukštyn, žemyn virš gal
vos, kol pagaliau vėl už
snūdau. 

Rinkomės koplytėlėje 7:30 
v.r brevoriaus maldai, kuri 
buvo giedama kasryt- Žmonės 
iš vakaro buvo sunešę maisto, 
tai keli broliukai palapinėje 
pusryčiavo, o kiti sugrįžo į lab
daros valgyklą. Visų pusryčiai 
panašūs — juoda duona su 
dešra arba lašiniais. Valgyk
loje papildomai buvo košelės, 
o palapinėje — pomidorų ir 
vienos geraširdės moters at
neštų bandučių. 

Po pusryčių vyko konferenci-

visu kūnu. Žygio metu bu
vome mokomi melstis, pasi
duoti Jėzui, atsisakyti egoiz
mo, aukotis Dievo meilei. 

Antrą vakarą į pamaldas ir į 
vakarinį bendravimą su pran
ciškonais susirinko daugiau ir 
suaugusiųjų, ir jaunimo. Buvo 
gražu pamaldose pirmame 
suole matyti sėdinčias ma
žas mergaites, pasipuošusias 
šventinėm suknelėm. Bendra
vimas vyko priekyje bažny
čios, ant pievos. Visi kartu 
meldėsi, šoko. dainavo Br. 
Gediminas žmonėms kalbėjo 
apie Jėzų — ne kaip kokį 
..superman", bet kaip mūsų 
brolį ir draugą ir apie Jėzaus 
draugystės reikšmę mūsų 
gyvenime. 

Žygiuojame — bi rž . 30 d. 
Trečiadienio rytą atvažiavo du 
pranciškonai kunigai, br. Asti
jus ir br. Aurelijus, pavaduoti 
br. Gediminą, kuris iš vakaro 
buvo sugrįžęs į Kretingą. Br. 
Astijaus vedami, sukalbėjome 
..Tėve mūsų" ir, išsirikiavę po 
tris. išžygiavome iš N. Akme
nės, giedodami „Viešpats mo

tore J. Pauliukonyte-Gentlesk 
sų Vedlys, Viešpats mūsų 
Uola, tvirta ranka jis veda 
mus iš pergalės į pergalę.71 

Priekyje mus vedė dvi vėlia
vos: mėlyna — Jėzaus, ir gel
tona, balta — bažnytinė. Įsis
maginę ėjome plentu į (senąją) 
Akmenę. Diena buvo karšta ir 
saulėta. Po kelių valandų įsu
kome keleliu į miškelį, pailsėti 
pavėsyje. Šią dieną reikėjo nu
eiti ilgiausią atstumą — apie 
28 km, ir dar neštis kuprines. 
Mums ilsintis, vienas skautas 
iš medžio šakų padirbo kryžių. 
Tad toliau mus vedė ir kryžius 
tarp vėliavų. 

Įėję į Akmenę, kaip ir kiek
viename mieste ir kaime, ėjo
me tiesiai į bažnyčią, suklu-
pom šventoriuje ir meldėmės, 
— „Garbiname Tave, Jėzau, 
šloviname Tave, Kristau, kad 
šventuoju kryžiumi atpirkai 
pasaul)". Pasimeldus br Asti-
jus mus išsiuntė miestelin 
prašyti maisto. Įspėjo neimti 
pinigų, tik maisto. Keli broliu
kai nuėjo į aikštę evangelizuo
ti, o Br. Evaldas gydė mūsų 
pūslėtas/ nutrintas kojas. Tuo 
darbu jis buvo labai užimtas 
kiekvieno poilsio metu. 

Po valandėlės grįžome į 
šventorių, pnsinešę duonos, 
lašinių, dešros, sūrio, agurkų, 
bananų, uogų gėrimu Kele
tas merginų viską supiau-:r ir 
išdėstė ant patiesalo, o mes. 
Dievui padėkoję, apspitom-
kaip bitelės avilį. Pavaigėm ir 
dar atliko. Bažnyčioje v>ko 
pirma žygio konferencija, te
ma „Tėve mūsų", kuria prave
dė br. Rutinas. Kitoms konfe
rencijoms vadovavo broliai 
Paulius, Algis, Ramūnas. 
Evaldas. Po konferencijos vėl 
išsirikiavome ir giedodami 
žygiavome į Ventą. Eidami ke
liu giedojome ir meldėmės. 
kalbėjome rožančių. Taip buvo 
kas dieną. Praeidami kapines, 
sukalbėdavome „Viešpaties 
angelą" už mirusius. 

Venta . Pavakary priėjome 
prie Ventos.- Kadangi nebuvo 
katalikų bažnyčios, daugia
bučių namų rajone bažnytėlė 
buvo įrengta salėje. Pasimeldę 
išėjome į kiemą atsipūsti. Po 
to grupelėse po du, tris. ketu
ris skirstėme* gyventojus 
kviesti į vakarines pamaldas 
ir prašyti nakvynės. Bet mūsų 
grupelei nesisekė. Kur tik 
ėjom, vietos nebuvo, nors 
mums vis aiškino, kad toliau 
pas kaimyną — tai rasim vie
tos. Eidamos gatve, kvietėm 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapofcs n Off Mgr Aukse 
S Kana kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Wost 95th Street 

Tef. (708) 424-8654 
(773)561-8654 

TAISOME 
SKALBiMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS ŠILDYMO 
SiSTEr/AS. VIRYKLAS, 

ORO VcS;NTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

offc (773) 58^5959 
home (708) 425-7160 
piger (708) 886-4919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose. 

bet jaukioje Šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskira kambarį, betuvišką 
maišų, lietuvišką spaudą ir 
knvgas. sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. _ _ 
^ ^ — — — J O M 

Nuotr Jolantos Skrabulytės 
visus, ką tik sutikome, ateiti į 
vakarines pamaldas ir į pa
bendravimą su pranciškonais. 

Vakare susirinko daug žmo
nių, o ypač daug vaikų. Šv. 
Mišios buvo laikomos lauke, 
nes salėje visi nebūtų sutilpę. 
Pasitaikė puikus vakaras. 
Taip kas dieną Dievas mus lai
mino — kiekvieną žygio va
karą parūpindamas puikų orą. 

Pamaldoms pasibaigus, br. 
Astijus paprašė gyventojų, 
kad į vieną pusę susiburtų vi
si, kurie gali parūpinti nakvy
nę ir tie, kuriems jos reikia. 
Prie mūsų priėjo maloni vyres
nio amžiaus moteriškė ir pa
siūlė mus keturias apnakvy-
dinti. Susitarėme susitikti po 
vakarinės programos. Toliau 
vyko giesmes ir žaidimai, ku
riuos vaikams pravedė br. 
Paulius ir br. Algis. Vaikai 
plojo, dainavo, šoko. 

-Jau temstant susitikome su 
savo šeimininke. Pasirodo, 
kad jai išėjus į pamaldas, keli 
vyrukai iš mūsų būrio pasi
beldė į jos trobos duris, ir jos 
vyras sutiko juos apnakvydin-
ti. Tik nebuvo aišku tiksliai, 
kiek tu vyru buvo. Tačiau mū
sų šeimininkė drąsiai -;ake — 
einam, kaip nors sutilpsim. 
V- ;ome. Ji mums atidavė sa
vo miegamąjį ir paruošė vaka-" 
riene. Bevalgant skambutis. 
Stovėjo keturi jaunuoliai, jų 
tarpe broliukas. Šeimininkė 
juos pakvietė vakarienei ir pa
guldė j saloną. Troboje buvo 
tik trys kambariai, o mums 
užleido geriausius ir didžiau
sius. Visiems sugulus, su šei
mininke dar gėriau vaisių ar
batos ir kalbėjomės iki po vi
durnakčio. Iš ryto, 6 vai., 
mum- jau kepė blynus. Paval
gę visi nusifotografavome ir 
abu šeimininkai išlydėjo mus į 
kiemą. 

Tokia ir buvo kasdieninė 
tvarka: susirinkę bažnyčioje, 
pradėdavom dieną rytine mal
da ir iškeliaudavom i kitą 
kaimą. 

Į Viekšnius — l iepos 1 d. 
Vel ėjome plentu. Sustojome 
Palnosai kaimelyje, paprašyti 
atsigerti, nes diena buvo karš
ta ir mes visi greitai ištroško-
me. Pas kaimiečius gavome 
pieno, iš šulinio vandens ir at
sigaivinome. Sustojome prie 
Virvytės upelio, prie maudy
mosi vietos. Vyrai sau nuėjo 
toliau, o merginos, kurios susi
prato jsideti maudymosi kos
tiumus, atvėso šaltam vande
ny. Kitos braidė, kojas mirkė. 

V)resnio amžiaus žmogus ieško 
moters, kad galėtų jį prižiūrėti, 

gyvenu vietoje arba atskirai. 
Darbas St. Beach, FL. TeL 727-
360-1364 arba 727-367-1091. 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, naujai atremontuotas. 
Kaina $500 ir užstatas $500. 
Teiraukitės 708-594-7595. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės 

privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis nuo 10 v. r. 

tel. 773-376-6051. 
^ ^ 2 Ū 

niSPATCHER 
Fast growing trucking co. seeking 
multilingual individual for driver 

manager position. Fluency in 
English a raust. Should be self-

motivated & fast learning 
Computer skills and trucking 
background preferred but not 

reųuired. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Hawtborn Parkway 
Vernon Hills, IL 60061. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž žmones. Reikalinga 
anglų k , kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

YVanted care companion with 
housekeeping duties. Full time, 
live-in Gold Coast location. 
Mušt have good references. TeL 
312-255-1197. _ 

JANUORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l^, 2 n d and 3rd 

available. Will train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

Mihraukee A ve., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

Viekšniuose pasisekė mano 
grupei surasti nakvynę, tik ne 
iš pirmo karto. Viena senelė 
pirma mums išdrožė pamokslą 
apie bažnyčią lankančius veid
mainius, o tik tada pasisakė, 
negalinti mus apnakvydinti, 
nes tą vakarą ji neva laukė 
daug šeimos suvažiuojant. Jos 
kaimynė mus priėmė, o va
kare pas anąją nebuvo matyti 
nei gyvos dvasios. 

Viekšnių bažnyčia buvo re
montuojama ir br. Astijus pa
gyrė žmones, kad jie taip savo 
bažnyčia rūpinosi. Tikrai ne
paprastai puikios ir didingos 
tos kaimų bažnyčios ir tikrai 
žmonių pažiba. Žiemą ten 
švęstas vanduo būna sušalęs į 
ledą. bet vasarą — labai mie
la. Vėl daug žmonių susirinko 
ir smagiai praėjo vakaras. 

Į Maže i k i u s — l i e p o s 2 d. 
Rytojaus dieną t r aukėm j Ma
žeikius, pakeliui' sustodami 
ant kalnelio ties Venta. Po 
konferencijos prisirinkome 
žemuogių ir ėjom per žy
dinčius ramunių laukus , kur 
pririšto^tos karvutės į mus 
spoksojo. Ėjome pas kai
miečius prašyti valgyti. Durys 
j kaimo trobas buvo prieina
mos tik iš kiemo pusės, ta i 
kaimiečiai jau mus matė , atei
nančius. Vienam name pro du
ris užriko moteriškas balsas 
— ko norite? Kai pradėjau 
„keliaujam j Žemaičių Kalva
riją...", įsiterpė — tai ir ke
liaukit! 

Mažeikiai, tai ne kaimas. 
Čia. brolyt, ne viena širdis su
drebėjo. 

Nukel ta į 5 pšl. 

Žemaičių Kalvarija Keli žytfio dalyviai meldžiasi, eidami kryžiaus kelius. 
Nuotr. Jolantos Skrabulytės 

• • 




