Brangūs bendruomenės draugai,
Jūsų rankose mūsų bendruomenės naujienlaiškis ir tikiuosi Jį skaitysite atostogaudami prie ežero, miške, o
gal užjūrio kalnuose? Teisingai, skirkite laiko poilsiui.
Mes dar neatostogaujame, tad dalijamės prisiminimais, nuotykiais ir įvykiais, kurie buvo mums svarbūs balandžio – birželio mėnesiais. Vėlgi patyrėme, kad mums nežinomi Dievo keliai. Gedėjome, nes gegužės mėnesį
mirė Jean Vanier, Arkos įkūrėjas. Ačiū tau, Jean, už šios bendruomenės įkūrimą. Nelengva ta mūsų bendruomenės kasdienybė, kai kiekvienam nariui tenka dirbti ir rūpintis bendruomene. O kur naujų Socialinių Dirbtuvių
ir naujų Gyvenimo namų įkūrimo rūpesčiai!?
Bet ima ir atsitinka Tokiieee geri dalykai! Mūsų valdybą papildė nauji nariai (apie juos daugiau kitame numeryje). Jūsų dėka Ernesta ir Edita laimėjo projektą „Draugystė veža“ ir vyko į Izraelį tiesiogiai žiūrėti Euroviziją.
Romas gimtadienio proga gavo kelionę į Jūrų muziejų. Bičiuliai patys pristatinėjo mūsų bendruomenę konferencijoje Joniškyje. Ilgametė narė Ugnė ir savanorės Asta, Violeta ir Rasa pabaigė mokslus. Visa bendruomenė
džiūgavo aplankiusi Tiberiados brolius Baltriškėse. O kur draugų sutikimas Bendrystės dienoje!? Tai ne paprasti
įvykiai – tai maži stebuklai! Viskas kartu! Jaučiame Dievas kviečia priimti viską – ir iššūkius, ir stebuklus. Kviečiu
ir Jūs pamilti savo kasdienybę.
Labai Jums visiems dėkojame už palaikymą! Su jūsų pagalba bendruomenė auga!
Jūsų nuolankus tarnas, Gedas
AUDRONĖ KALBA SU ERIKA APIE KONFERENCIJĄ SU BIČIULIAIS
JONIŠKYJE (2019 04 24)
Audronė: Kaip sekėsi?
Erika: Manau, kad gerai. Patiko skaityti pranešimą. Jaudulys buvo įtemptas,
o kai atėjo laikas pristatinėti, atsipalaidavau. Laiminga esu, dėkinga esu.
Dėkinga, kad buvai šalia, laiminga, kad pavyko, kad žmonės plojo, kad išklausė. Kad publika nebuvo mieganti, ji gyva.
A: Kas paliko didžiausią įspūdį?
E: Kad bičiulis, kuris prieš mus skaitė pranešimą, pasisveikino po
konferencijos. Pasakė: „Labas, Erika, labas Rosita.“ Kad rūpi.
Aprodė mums mokyklą, šiltai šutiko.
Ugnė: Kokias
A: Kodėl reikia tokių konferencijų?
žinot emocijas?
E: Aš manau, kad labai smagu, gražūs momentai, kurių
Mantas K.: Laimė,
metu bičiuliai galėtų papasakoti, kas gerai, kas skaudina,
nelaimė,
kuo užsiimame. Kad tai turėtų prasmę, jog visuomenė išbrokolis.
girstų apie mus ir gal kas sugalvotų daryti kokį projektą, pavyzdžiui, įdarbinti.

ŽANUI VANJĖ ATMINTI
2019 m. gegužės 7 d. mirė „Arkos“ įkūrėjas Žanas Vanjė (Jean
Vanier). Šventose Mišiose Vilniuje ir Kaune „Tikėjimo ir šviesos“
bendruomenė, „Betzata“, Kauno „Arkos“ bendruomenė ir kiti
žmonės paminėjo jo atminimą. Bičiulė Erika pakalbino vieną
iš jį pažinojusių žmonių – Ramutę (užrašė Daiva).
Erika: Ką tau reiškia Žanas Vanjė?
Ramutė: Draugas, geras.
E: Ką gali papasakot apie jį?
R: Kai buvo Lietuvoj, Vilniuj, po to – Kaune... Aš nebuvau
Trosly. Buvo labai gražus. Daug šypsenos buvo. Buvau Kaune, ir man ranką paspaudė. Kaune buvo Atsinaujinimo diena.
Jis įkūrė „Tikėjimą ir šviesą“.
E: Ką jautei, kai Žanas paspaudė tau ranką?
R: Meilę.
E: Kiek savaičių nesiplovei rankos?
R: Nereikėjo, jis gi nesispjaudo. Buvo labai linksma. Šypsena patiko. Buvo
labai geras, linksmas. Daug laiškų man prirašydavo.
E: Ar tau rašydavo laiškus?
R: Visai bendruomenei.
E: Kaip patiko Žano laiškai? Palietė širdį?
R: Trosly gėriau sultis ir įgėlė širšė. Tinimas praėjo, ir viskas.
E: Kokie dabar prisiminimai?
R: Širdyje.
E: Gal širdis gali papasakoti?
R: Buvo geras, linksmas. Man galvą paglostė.
E: Turbūt labai mokėjo prieiti prie bičiulių?
R: Jo.
E: Kaip dabar jautiesi?
R: Gerai. Jis danguje.
E: Ar meldiesi už jį?
R: Meldžiuosi.
E: Ar tiki, kad jis gali būti šventasis?
R: Tikiuosi. Pirmiausia palaimintuoju. Bus jo novena.

Ramutė: Aš ne
šuniukas, manęs
liesti negalima.

Daiva: Mariau,
šiąnakt tave
sapnavau.
Marius: Nenoriu,
kad mane
sapnuotum.

BENDRYSTĖS DIENA
Bendrystės diena, šiemet vykusi gegužės 8 d., yra skirta išeiti Arkai „už
savo ribų“, bendrystei kviesti naujas šeimas, savanorius, skleisti žinią
apie mūsų veiklą, pabendrauti su kitais bendruomenės nariais. Šiemet
ji vyko Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų centre. Šventės metu vyko Kauno „Arkos“ bendruomenės pristatymas, orientacinis žygis po Kauną,
fotografavimosi „siena“, pardavinėjome savo gaminius, buvo šokiai,
vaišės ir kitos linksmybės. Po šventės Erika kalbino bičiulius: Tadą,
Mantą P. ir Rositą (užrašė Daiva).
Erika: Ar sutikai naujų žmonių? Ir kaip sekėsi su jais bendrauti?
Tadas: Patiko Mantas su Paulina. Dievas davė gražią šventę.
Patiko ieškoti daiktų apie Arką (orientaciniame žygyje).
Mantas P.: Darbuotojai patiko (iš fotogalerijos).
Rosita: Nepažįstu žmonių.
E: Ar buvo sunku surasti objektus per orientacinį žygį? Jeigu
taip, tai kodėl?

Gytis: Mačiau
žarnas.
Paulius: Kieno?
Gytis: Gaisrininko.

T: Nesunku, buvo smagu. Neradom „piršto atspaudo“. Daug vaikščiojom, labai
pavargom.
Bendrystės diena – kaip šeima. Patiko „siena“, šokiai, dainos, vaišės.
M: Patiko šokiai, dainos.
T: Nepatiko gira.
R: Buvo sunku. Reikėjo vytis Marių.
E: Kur labiau patiko švęsti: ar Arkoje, ar Piligrimų centre?
R: Piligrimų centre, nes daug žmonių sutinki.
T: Piligrimų centre, nes anksčiau ten rengdavom dirbtuvėles,
nes ten viskas nauja. Ir čia patiko, ir ten.
M: Arkoj.
E: Ar manote, kad mūsų bendruomenė yra graži? Kodėl?
T: Bendruomenė visąlaik yra graži. Per gyvenimą buvo daug remontų. Atsimenu, kai čia viskas buvo purvina, dulkės...
E: O žmonės?
T: Geri. Man patinka bendraut su žmonėm, kurie turi negalią. Tau
labiausiai reikalinga šeima. Daug ką galime išmokti iš bendruomenės. Kai Jean Vanier įkūrė Arką, ji tapo kaip šeima.
M: Graži. Man patinka kaimynai. Mačiau juos pro langą.
R: Žmonių bendravimas. Labai graži. Gera sugrįžti, gera, šilta.
E: Kas būtų patrauklu Arkos svečiams, kad jie dalyvautų tokioje dienoje ateityje?
T: Reikia pakviesti žmones, aprodyti, kad patys kažko išmoktų. Išmokyti
giesmių, daryti darbelių. Galima pakviesti per Fasebook‘ą, kad susipažintų su Arka. Kad skambintų, atvažiuotų, pasižiūrėtų, kaip kiti
žmonės gyvena. Mylėti kitus.
M: Visus pakviesti. Per koncertą.
R: Pakvietimus įteikti.
E: Kokių naujų idėjų galite pasiūlyti?
T: Veža daryti, ką nori. Koncertuoti, nuvažiuoji kažkur.
E: Ar yra tokių bičiulių, su kuriais negali atsiskirt?
T: Man labai smagu su Reda. Visokių minčių papasakoja.
M: Su savanoriais.
E: Ką patinka daryti?
R: Bendrauti, nesusipykti, susibendrauti su žmonėm.
E: Kaip sekėsi parduoti darbelius? Ar ką nors
įsigijote pats (-i)?
R: Bliūdelį. Du. Žvakę įsigijau.
T: Nenorėjau pirkti, nes neturėjau pinigėlių,
šaibų. Norėjau karolių.
M: Mama įsigijo iš keramikos.
E: Kaip jums patiko fotografuotis?
T: Gerai. Mus auklėtoja nufotkino. Akiniai buvo
per dideli, mergaitiški.
R: Man irgi patiko.
M: Patiko.

Andrius: Patricija,
kiek tau metų?
Patricija: Rytoj
bus 26.
Andrius: Ne rytoj,
man šiandien reikia.

IŠ REDOS DIENORAŠČIO
Kartą Gedas paprašė bičiulės Redos parašyti ką nors „Arkai“. Štai ištrauka
iš jos dienoraščio (užrašė jos auklėtoja): „Kai pirmą kartą atvykau į „Šviesos
dirbtuvėles“, sutikau daug žmonių – bendraminčių, vėliau tapusių gerais draugais – bičiuliais. Taip pat pradžioje man buvo nedrąsu, jaučiau baimę, bet tuomet mane padrąsino. Paulytė pasakė: „Viskas bus gerai! Pamatysi, čia tau patiks.” Ir, iš tikrųjų – patiko! Man čia patiko ramybė: malda, meilė, bendravimas,
šokiai, šventės ir gimtadienius švęsti. Man patiko padėti gaminti maistą. Čia
mane mokė švelnumo, nuoširdumo, savarankiškumo, atrasti save.“
(Redutė, 2019 05 24)
REKOLEKCIJOS BALTRIŠKĖSE
Kiekvienais metais „Arka“ birželį vyksta aplankyti Tiberiados
brolių į Baltriškes Zarasų raj. Šiemet su mumis vyko nauja bičiulė Augustė. Ten daug meldėmės, klausėmės brolių paskaitų apie džiaugsmą ir mažutėliškumą bei dirbome. Nors
ir buvo labai karšta, bet „neištirpome“. Apie šią išvyką pasakoja Mantas K. ir Rosita, kalbinami Erikos.
Erika: Kas patiko Baltriškėse?
Mantas: Malda ir bendravimas su žmonėm.
Rosita: Maudynės, gulbės, malda, malkos.
E: Kaip manote, ar norėsite sugrįžti?
M: Tektų gerai dar pagalvot. Dar nežinau, kaip toliau bus.
Dar vasaros stovykla laukia.
R: Susidraugavau su tuo šuniu, nepamiršiu.
E: Ar patiko maudytis? Kas labiau? Ežere ar gerai išsidūkti, išsiniurkyti?
M: Ir ežere išsimaudyti, ir šiaip išsidūkti.
R: Man patiko, kai už kojų laikė, patiko taškytis.
E: O broliai patiko? Kuo?
M: Darbais. Patiko bulves lupinėti, šiaip bendraut. Ypač kaip Mišias vienas
laikė.
R: Malda. Gal bendravimas su žmonėmis.
E: O pasikalbėti patiko?
R: Taip, be abejo!
E: O kaip kelionė, ar jūsų neišvargino?
M: Buvo gera pabendraut su Aidu ir Rosita. Neišvargino. Nebuvo nei
kamščių. Tik pirmyn važiuojant buvo kamščiai.
R: Smagu buvo keliaut.
E: O tavęs vienas dalykas neišgąsdino? Žaibas prie pat trenkė?
R: Bijojau. Net išsigandau, kas čia dabar.
E: Ačiū.

Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
AČIŪ MŪSŲ RĖMĖJAMS: UAB „Kaligrafas“, UAB „Pifka“, AB „Aksa“ ir
Tarptautinei Arkos Federacijai už paramą Socialinėms dirbtuvėms“.

Kauno Arkos
bendruomenė

