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3 REDAKTORIAUS ŽODIS

esame labai laimingi galėdami Jums 
pristatyti pirmąjį „Viltis“ numerį. Norime 
su Jumis pasidalinti tuo, ką kartu 
pasiekėme per devynerius metus. 
Nuo pirmosios popierinės plytos, 
Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
atidarymo iki „Vilties slėnio“ kūrimo.
Pradėjus tarnauti broliams 
pranciškonams, Klaipėda sužibo vilties 
spalvomis. Pradžioje visi laukdavome 
gegužės mėnesio, kada uostamiesčio 
gatvėse subanguos „Vilties bėgimo“ 
jūra, o dabar galime Jus kviesti ir šokti, 
ir plaukti, ir dviračiais bei motociklais 
važiuoti.
Jūsų dalyvavimas solidarumo 
renginiuose augina atjautos, palaikymo 
ir šypsenų kartą. Drauge paaugome, 
išmokome ne bijoti, o mylėti. Kad ir 
kaip keistai skambėtų žodžiai „mylėti 
ligą“, tik drauge su Jumis išmokome 
ją prisijaukinti, pažinti ir su ja gyventi. 
Kartu su gydytojais bei Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro darbuotojais, 
savanoriais į šią ligą pažiūrėti su viltimi 
išmokome ne tik mes, bet ir tie, kuriems 
gyventi su ja tenka ne vienerius metus. 
Norime, kad šis žurnalas būtų tarsi 
mažas padėkos lašas Jūsų gerų darbų 
jūroje. Kad kiekvienas, skaitydamas čia 
esančius straipsnius, nusišypsotumėte. 
Nes to, kas padaryta, nebūtume 
pasiekę be Jūsų dalyvavimo, 
solidarumo, palaikymo, šypsenų ir 
maldų. Tariame nuoširdų ačiū Jums, 
mieli Vilties nešėjai.

Mieli „Vilties bėgimo“ 
dalyviai, vilties nešėjai, 
idėjos rėmėjai,

Su padėka ir meile,
Živilė Aleksandravičiūtė
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Gegužės 15 d. „Vilties bėgimo“ jūra 
subanguos jau devintąjį kartą. Tačiau 
ši iniciatyva atsirado kur kas anksčiau. 
Kalbamės su pagrindiniu „Vilties 
bėgimo“ iniciatoriumi broliu Benediktu 
OFM apie renginio užuomazgas bei 
kelionę iki šios dienos.

Vilties brolis
Brolis Benediktas Jurčys OFM 
Klaipėdoje žinomas ne tik kaip brolis 
pranciškonas. Uostamiestyje jis – vilties 
brolis. Praėjo 15 metų nuo to, kai brolio 
Benedikto širdis apkabino skausmą, 
ašaras ir neviltį. Kretingos vienuolyne jis 
susipažino su keletu parapijiečių, kurių 
gyvenimus sukrėtė vėžio liga. Žmonių 
ašaros, maldos bei liudijimai lietė šio 
brolio širdį ir jis suprato, kad nuo dabar 
jo gyvenimas bei tarnystė turi įgauti 
konkrečią užduotį – rūpintis tais, kurie 
praranda viltį. Kaip sako pats vilties 
šauklys: „Mano širdyje gimė pilietinė 
iniciatyva – sukurti solidarumo ir vilties 
kultūrą, kuri pakeistų onkologinių 
ligonių ir jų artimųjų apverktiną padėtį 
visuomenėje.“

Apkabinti nuspalvintą viltį
Praėjusiais metais „Vilties bėgimas“ 
kvietė žmones nuspalvinti viltį. 
Sukurti jai „veidą“. Šiemet bėgimo 

organizatoriai kviečia ne tik pamatyti 
viltį, bet su ja susidraugauti, priimti 
į savo gyvenimus labai paprastu 
būdu – apkabinimu. Renginio 
pagrindinę žinią raudonu pieštuku 
brėžia dailininko Andriejaus Rubliovo 
„Švenčiausios Trejybės“ paveikslas, 
visų mintis kreipiantis į viltingą 
žmonių bendrystę. Pasak renginio 
iniciatoriaus, „Vilties bėgimas“ – 
išskirtinis gerosios naujienos skelbimas, 
kuris sako, jog esame sukurti pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą. Mes 
esame vienas kūnas. Esame ir turime 
būti dėl kitų išlikimo“. Tai prisiminti 
padeda ir ant kiekvieno bėgiko 
marškinėlių tupintis „Vilties bėgimo“ 
angelas, kurį sukūrė klaipėdietis 
menininkas Anatolijus Klemensovas. 
Kunigas brolis B. Jurčys OFM sako dar 
nežinantis, kokį rangą angeliškoje 
hierarchijoje užima šis angelas, tačiau 
tarp Lietuvos sportininkų jis yra 
žinomas kaip onkologinių ligonių 
globėjas, padedantis kasmet suburti 
žmones į bendruomenę, padedančią 
sergantiems apkabinti viltį, kad jų 
rankos nenusvirtų žemyn.

„Vilties bėgimas“ prisideda ir 
prie sveikesnio miesto kūrimo
Kasmet, vykstant solidarumo renginiui, 

stengiamasi atkreipti dėmesį į vienybę. 
„Onkologinės ligos tarsi provokuoja 
naują sąjūdį, todėl mums svarbu 
renginyje išlaikyti Baltijos kelio 
nuotaiką, kurios dalyviai skanduoja, 
jog būdami kartu, mes – kūrybinga 
sveikuolių tauta!“ – sako brolis 
B. Jurčys OFM. Sportas, nešantis viltį, 
pristato Klaipėdą kaip miestą, kuriame 
gyvena mylintys, palaikantys ir sveiko 
gyvenimo būdo siekiantys žmonės. 
Džiugu, kad tam pritaria ir miesto 
valdžia. Brolis Benediktas prasitaria: „Be 
savanorių ir be miesto savivaldybės 
vaidmens toks renginys neįvyktų. 
Meras, savivaldybės administracijos 
direktorius ir sporto skyrius yra 
pagrindiniai žmonės, už kuriuos 
kasdien meldžiuosi. Žinoma, meldžiu 
Dievą, kad „Vilties bėgimas“ netaptų 
šventine tradicija, kuri būtų kasmet 
mechaniškai pakartojama. Tai – mūsų, 
Klaipėdos miesto, kultūros solidarumo 
teritorija. Kultūra nėra vien tik teatras, 
muzika. Neturėtume užmiršti, kad 
tautos kultūros dalis yra ir tai, kaip mes 
gyvename ir mirštame.“

Tradiciniame renginyje – 
naujovės
Viena iš pagrindinių šių metų 
naujovių – pusės maratono (21,098 km) 

Brolis Benediktas: 
„Būdami kartu, mes – 
kūrybinga sveikuolių 
tauta.“
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trasa. Ji šiame renginyje turi savo 
misiją. „Bėgimas turi savyje galią keisti 
žmonių gyvenimus. Pusės maratono 
trasa kviečia bėgimui skirti daugiau 
laiko. Ruošiantis įveikti 21,098 km 
atstumą, turi bent tris kartus per savaitę 
prasibėgti. Mums norisi prisijaukinti 
žmones bėgimui. Be to, tai – puiki, pigi 
ir veiksminga bei daugeliui prieinama 
sveikatos prevencija“, – apie naują 
bėgimo trasą kalbėjo brolis Benediktas.

Galimybė dovanoti savo laiką, 
darbą, šilumą
Labai dažnai, artėjant „Vilties bėgimui“, 
kalbama ir pabrėžiama tai, kad šis 
renginys neša viltį sergantiesiems. 
Skelbiama, jog onkologiniai ligoniai 
nelieka vieni, juos palaiko šalia esantys 
žmonės. Taigi „Vilties bėgimo“ reikšmė 
ligoniams – aiški. O ką šis bėgimas 
suteikia, gali suteikti tiems, kurie tą 

viltį skraidina ant savo pečių? Brolis 
Benediktas sako: „Vilties bėgimas“ 
yra naujas santykis, naujas vilties 
išpažinimas. Būti kartu su silpnesniu 
ir stokojančiu sveikatos įpareigoja 
žmogiškumas. Tikintieji Dievą savo 
motyvaciją grindžia Evangelijos žinia: 
„Jūs – žemės druska“ (Mt 5,13); „Jūs – 
pasaulio šviesa“ (Mt 5,14). Krikščionis 
yra dėl kito. Įgauna prasmę tik 
santykyje. Suklupti prie „Vilties bėgimo“ 
starto linijos yra teisingas judesys 
į artimo meilę. Judesys į vienybę. 
Prisimenu pasakojimą iš dykumos tėvų 
„Sentencijų“, kur velnias aprašomas 
kaip neturintis kelių. Jis iš esmės negali 
turėti judesio į artimo meilę. Taigi tie, 
kurie tiesiog bėga, liudija teisingumą. 
Kiekvienas privalome artimui aukoti 
savo laiką, darbą ir šilumą, nes 
mes patys esame dėl kitų mums 
dovanojamo laiko, darbo ir šilumos.“

Kalbantis su broliu Benediktu, jo akyse 
gali išvysti ugnelę, kuri spindi jam 
kalbant apie šią solidarumo šventę. 
Pabuvau smalsi ir paklausiau, o ką 
šis bėgimas reiškia jam asmeniškai. 
„Pirmasis bėgimas įvyko per Sekminių 
šventę. Devintasis taip pat įvyks per 
jas! Per šiuos devynerius metus naujai 
apmąsčiau evangelines tiesas. Tikiu, 
dauguma atpažįsta šios eilutės autorių: 
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš 
šitų mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte.“ (Mt 25, 40) Jūs teisūs, tai 
Jėzaus iš Nazareto žodžiai. Jis ypatingu 
būdu pasilieka su mumis iki pasaulio 
pabaigos. Šis bėgimas leidžia man 
apkabinti kiekvieną žmogų, dovanoti 
jam viltį. O tai yra labai labai daug“, – 
šypsojosi vilties brolis.
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Baigiant pokalbį, paprašiau brolio 
kreiptis į visus, kurie bėgs pirmą, o 
gal devintą kartą. Į tuos, kurie galbūt 
negalės bėgti. 

„Devintą kartą kviečiu sulenkti kelius prie starto, prie artimo meilės linijos. Apkabinkime 

viltį, dalyvaukite bėgime vardan savo ir kitų Vilties! Noriu paprašyti, kad švęstumėte, 

klaipėdiečiai, „Vilties bėgimo“ šventę. Išeikite iš savo namų, palaikykite plojimais, ovacijomis 

ir dainomis banguojančią vilties upę. Tiesa, neseniai skaičiau labai įdomų straipsnį apie 

žodžio „širdis“ kilmę. Kokios skirtingos šio žodžio šaknys pasaulio kalbose. Italų kalboje šio 

žodžio šaknis kyla iš daiktavardžio „drąsa“ („cuore“ – „coraggio“), ispano širdis – gailestinga 

(„cora“ – „corazón“). Lietuvio širdies ten nebuvo. Vis dėlto, kokia lietuvio širdis? Darbšti, 

viltinga, mylinti?! Ar tikrai ji tokia? Ateik į vilties renginius ir parodyk!“
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Šiomis dienomis žodis – savanorystė – labai populiarus. Ne tik žodis, bet ir ši veikla, be kurios turbūt daugelis renginių būtų 
sunkiai įgyvendinami. Vilties bėgimas – renginys, kuris ne tik neša viltį, suburia žmones kilniam tikslui, bet jau 9-ąjį kartą 
įvyksta dėl to, kad turi didžiulę puikių savanorių komandą, kurie kartais lieka tarsi antrame plane. Kodėl žmonės savanoriauja 
ir ką Vilties bėgimas reiškia jiems? Apie tai kalbame su patyrusiomis Vilties bėgimo savanorėmis Ilona ir Egidija bei šiemet prie 
savanorių komandos prisijungusiomis Anželika bei Deimante. 

Vilties bėgimas 
savanorių akimis

Kada prisijungei prie Vilties 
bėgimo savanorių komandos?

ilona: Prie savanorių komandos 
prisijungiau 2012 metais. Šiais metais 
Vilties bėgime savanoriausiu jau 5-ąjį 
kartą.

egidija: Savanore tapau praėjusiais 
metais. 
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Kodėl nusprendei savanoriauti, 
o ne bėgti? 

ilona: Trejus metus Vilties bėgime 
dalyvavau kaip bėgimo dalyvė. Vis 
bėgdavau 2,9 km atstumą, bet vėliau 
suvokiau, kad noriu prisidėti prie šios 
iniciatyvos savanoriaudama.

egidija: Niekada nepasižymėjau 
kaip gera sportininkė. Ilgų distancijų 
bėgimas man yra per didelis iššūkis. 
Savanoriaudama galiu daugiau 
pasireikšti. Visų pirma, prisidedu prie 
Vilties bėgimo savanorių komandos, 
kuri atlieka vieną svarbiausių 
vaidmenų Vilties bėgimo renginiuose. 
Antra, savanoriaudama susirandu 
naujų draugų, įgyju komunikacinių, 
komandinio darbo įgūdžių, tobulėju 
kaip asmenybė.

Anželika: Penkerius metus bėgau, bet 
šiemet nusprendžiau, kad laikas augti. 

Deimantė: Savanore norėjau tapti, 
nes tai – reikšminga veikla, kuri maitina 
sielą, o ir bėgikė iš manęs ne kokia.

Papasakok, kokiais darbais 
tenka užsiimti renginio metu? 

ilona: Darbų būna pačių įvairiausių. 
Pirmaisiais metais savanoriavau 
2,9 km trasos starto vietoje. Reikėjo 
suteikti žmonėms visa informaciją: 
kur galima registruotis, kur stovi 
autobusai-rūbinės, taip pat teko 
atsakinėti į visus žmonėms rūpimus 
klausimus. Antrasiais metais skatinau 
žmones aukoti įsigyjant Vilties bėgimo 
plytas, dar po metų – įsigyjant ikonas. 

Ketvirtaisiais metais grįžau į 2,9 km 
trasą. O šiais metais laukia įdomus 
etapas – savanorystė naujoje – 21 km 
trasos starto vetoje. Tačiau svarbiausia 
savanorio veikla – šypsenos ir 
džiaugsmas, kai gali padėti žmonėms. 

egidija: Praėjusiais metais prisidėjau 
prie informacijos apie Vilties bėgimą 
sklaidos: dalinau skrajutes, raginau 
aplinkinius dalyvauti bėgime ar tiesiog 
paremti Šv. Pranciškaus onkologijos 
centrą įsigyjant marškinėlius, 
ženkliukus. Teko prisidėti prie darbų 
dalyvių registracijos vietoje.

Anželika: Aš padedu renginio 
organizatoriams. Raginu kitus dalyvauti 
bėgime, skatinu sveiką gyvenimo 
būdą bei padedu sergantiems 
onkologinėmis ligomis. 
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Ką tau reiškia savanorystė Vilties 
bėgime?

ilona: Man savanorystė – gyvenimo būdas, todėl 
savanoriavimas Vilties bėgime yra galimybė kartu 
su visais kurti mažus bei didelius stebuklus. Ši 
savanorystė yra svarbi, nes kiekvienam padeda 
tobulėti, daryti gerus darbus, kurie kartais atrodo 
tokie mažyčiai, nors kitiems reiškia labai daug.

Anželika: Savanoriaudama jaučiuosi tikru 
žmogumi. Gera žinoti, kad kartu su kitais 
savanoriais gali padrąsinti, palaikyti ir suteikti vilties 
sergantiesiems.

Deimantė: Niekada nebūčiau pagalvojus, 
kad Vilties bėgimo komanda: tiek dalyviai, tiek 
žmonės, kurie padeda šiam bėgimui vykti, yra 
tokios šviesios asmenybės. Jos neša viltį, gėrį 
bei žmogiškumą. Vien būti kartu yra pasiekimas, 
o galimybė prisidėti ir padėti – didžiausias 
laimėjimas sielai.
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Su kokiais sunkumais ir 
kokiais džiaugsmais tenka 
susidurti savanoriaujant šiame 
renginyje?

ilona: Kartais tenka susidurti 
su abejingais žmonėmis. Tačiau 
svarbiausia yra tai, kad vis dėlto 
daug žmonių yra aktyvūs ir supranta 
Vilties bėgimo svarbą. Savanoriaujant 
išgyvenu daugiau džiaugsmingų 
akimirkų nei sunkumų. 

egidija: Didelių sunkumų nekyla. Na, 
kartais nuliūdina kai kurie pikti žmonės. 
Tačiau svarbiausia – kad visada esi 
apsuptas bendraminčių, kuriuos sieja 
tas pats tikslas. Tai džiugina.

Anželika: Manau, jog šiame renginyje 
susidūriau tik su džiaugsmais. 
Svarbiausia – gera nuotaika, noras 
dalyvauti bei padėti kitiems žmonėms. 
Daugiau nieko ir nereikia. 

11
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Kas labiausiai įsiminė 
savanoriaujant Vilties bėgime?

egidija: Įsiminė savanorių veidai, 
išgyventos emocijos.

ilona: Žmonių šypsenos ir geltonų 
žmogeliukų (red. past. – savanorių) būriai, 
kurie visada bus, kai žmonėms jų prireiks.



Dėkojame už Jūsų gerumą!
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Solidarumo renginys „Vilties bėgimas“ – 
ne tik onkologinių ligonių palaikymo 
akcija, tačiau ir profesionalios sporto 
varžybos. Bėgimo profesionalai bei 
sporto entuziastai bėgdami siekia kuo 
geresnių rezultatų. O kad viskas vyktų 
pagal planą, devintus metus rūpinasi 
treneris Romas Beržinskas. 

Budėkite
Jeigu kalbėtume šnekamąja kalba, 
šiandien bėgimas – „ant bangos“. 
Treneris Romas džiaugiasi, kad tai 
tampa mada. Pasak jo, jeigu mada 
skatina sportuoti ir rūpintis savo 
sveikata, tai noras būti madingu nėra 
blogas. Žinoma, nereikėtų pamiršti, 
kad ši sporto šaka reikalauja tam 
tikro pasirengimo. Noro nepakanka. 
Treneris akcentuoja, jog nusprendus 
bėgioti, treniruotis reikėtų visada, ne 
tik likus keletui mėnesių iki konkrečių 
varžybų. „Čia tinka Biblijoje pasakyti 
žodžiai – „budėkite“. Sportininkams, 
bėgimo mėgėjams tai reiškia, kad 
treniruotis reikia kasdien. Taip visada esi 
pasirengęs bet kurioms varžyboms“, – 
apie tai, kada reikia pradėti ruoštis 
bėgimo varžyboms, pasakoja treneris.

Romas Beržinskas:  
„Kartais entuziazmas būna 
didesnis už fizines galimybes.“
Žinoma, „Vilties bėgimas“ yra ir sporto, 
ir solidarumo renginys. Kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamiausią atstumą. 

Šiemet yra keturios trasos: tradicinės 
10 km, 5,6 km, 2,9 km, 0,6 km bei šių 
metų naujiena – pusės maratono 
(21,098 km) trasa. Pasirinkimas 
suteikia galimybę solidarumo šventėje 
dalyvauti visiems. Didesnį bėgimo 
atstumą gali rinktis profesionalūs 
sportininkai bei bėgimo entuziastai, 
kuriems svarbu ne tik parodyti, jog jie 
palaiko sergančiuosius onkologine liga, 
tačiau siekia pagerinti ir savo rezultatus. 
Mažesni atstumai tinka tiems, kurie 
rezultato, galbūt, nesiekia, tačiau savo 
energiją ir jėgas dovanoja kaip vilties 
ir palaikymo ženklą. Vis tik, renkantis 
bėgimo trasą, reikėtų įvertinti savo 
galimybes. Romas Beržinskas pastebi, 
kad bėgant labai svarbus ne tik fizinis, 
bet ir psichologinis pasirengimas: 
„Kad bėgimas taptų atsipalaidavimu 
ir meditacija, svarbu paruošti savo 
kūną. Neskubėti ir išlaikyti dėmesį. Kai 
žmogus bėgdamas pavargsta ir į tai 
sutelkia savo dėmesį, jėgos visiškai 
išsenka ir baigti trasą gali būti labai 
sunku.“ Mokėti save pristabdyti reikėtų, 
ypač tiems, kurie ruošiasi bėgti kartą. 
Pavyzdžiui, sudalyvauti tik „Vilties 
bėgime“. Tokių dalyvių entuziazmas 
būna didesnis nei fizinės galimybės.

Varžybose svarbi ir apranga
Ruošiantis varžyboms, nereikėtų 
pamiršti ir tokių detalių kaip treniruočių 
laikas bei tinkama apranga. „Geriausia 
sportuoti 10 val. ryte arba 17–19 val. 

vakare. Reikėtų stengtis treniruočių 
laiko nekeisti, bėgioti kasdien tuopat 
metu. Tada ir treniruočių efektyvumas 
tampa didesnis, ir organizmas pripranta 
prie krūvio“, – patarimais dalinasi 
treneris R. Beržinskas. Pasak jo, viena 
svarbiausių aprangos detalių yra batai: 
„Pramonė padarė savo darbą, sukūrė 
batus su įvairiausiomis pagalvėlėmis, 
kurios suteikia pėdai komfortą. Tačiau 
nereikėtų galvoti, kad nusipirkus tokius 
batus jau esi tinkamai pasiruošęs 
varžyboms. Per mėnesį sunku pėdą 
tinkamai paruošti 10 km atstumui, o 
bėgant su lenktyniniais batais, pėda 
gali gauti perkrovą.“ Taigi treniruotis 
reikia po truputį, keičiant avalynę. 
Renkantis bėgimo marškinėlius, 
svarbiausia žinoti tai, kad jie turėtų 
nesugerti prakaito. 
Apranga nėra tik grožio ar patinkančios 
spalvos klausimas. Dėl jos tinkamo 
pasirinkimo reikėtų pasitarti su 
treneriais, sporto profesionalais. Tačiau 
prieš renkantis patogią aprangą, reikėtų 
nepamiršti ir kasdienių treniruočių, kad 
pasirinkta bėgimo trasa taptų poilsiu 
jums bei džiaugsmu tiems, už kuriuos 
bėgsite.

Kasdienės treniruotės + 
nusiteikimas = lengvas 
ir smagus bėgimas

15 SPORTUOJAME (NE)TRADICIŠKAI
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Matyti kasdien bėgiojantį vienuolį, o dar kunigą – nėra labai dažnas reginys. Tačiau klaipėdiečiai, o ir visi tie, kurie pažįsta 
pranciškoną brolį Evaldą Darulį OFM, žino, kad sportiniai batai bei bėgimo apranga yra neatsiejami nuo šio brolio kaip ir rudas 
pranciškonų abitas. Trejus metus Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje bei Šv. Pranciškaus onkologijos centre tarnavusį 
brolį Evaldą aplankiau Vilniaus Bernardinų vienuolyne. Su dabartiniu Vilniaus Bernardinų parapijos klebonu pasikalbėjome 
apie sporto ir „Vilties bėgimo“ reikšmę jo gyvenime.

Vaikystėje brolis Evaldas 
bėgo norėdamas 
aplenkti autobusą, o 
šiandien tokiu būdu 
neša viltį

Paklaustas, kada ir kodėl 
pradėjo bėgioti, brolis Evaldas 
prisiminė vaikystę: 
„Jau mokyklos laikais bėgiojau su 
draugais. Kai mokiausi technikume 
(profesinėje mokykloje – red. past.), 
kartais bėgdavau į pamokas. Patikdavo 
lenktyniauti su autobusu. Žiūrėdavau, 
ar aš greičiau nubėgsiu, ar mano 
draugai su autobusu greičiau atvažiuos. 
Rimčiau ir daugiau bėgioti ėmiau 
prasidėjus „Vilties bėgimo“ renginiams 
Klaipėdoje. Bėgimo metu aš labai 
pailsiu. Ypač psichologiškai. Bėgimo 
metu taip pat ruošiuosi kalboms. 
Persiskaitau reikiamą temą arba 
Evangeliją prieš mišias, o bėgdamas 
galvoju, ką reikėtų pasakyti. Bėgdamas 
dažnai mintyse skanduoju Širdies 
maldą: „Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo 
Dievo sūnau, pasigailėk manęs 

nusidėjėlio.“ O būna, kad kartais bėgu ir 
visai nieko negalvoju.“

Brolis Evaldas sako 
neklausiantis, kaip jo sportinę 
veiklą vertina broliai, tačiau ir 
jie turi savo pomėgių. 
„Broliui Andriui taip pat patinka bėgioti. 
Aš manau, kad bet kokia iniciatyva 
ar veikla, kuri padeda jaustis sveikiau, 
yra priimtina mūsų provincijoje. 
Daug laiko teko gyventi su broliu 
Benediktu. Jis žaidžia tenisą. Kai matau 
jį į treniruotę įeinantį su raketėmis, 
džiaugiasi širdis. Norėtųsi, kad 
kiekvienas brolis, kiekvienas kunigas 
turėtų užsiėmimą, kurio metu pailsėtų, 
o tas poilsis suteiktų sveikatos. Jeigu 
jautiesi gerai, tada lengviau melstis, 
bendrauti su žmonėmis, būti geram bei 
nuolankiam“, – sako brolis E. Darulis.

Broli Evaldai, o kaip pavyksta 
rasti laiko treniruotėms, kai 
tenka suderinti ir maldą, ir 
bėgimą, ir tarnystes? 
„Aš galvoju, kad kiekvienas žmogus 
savo dienoje turi tokias akimirkas, kada 
tiesiog egzistuoja. Net dirbant 8 val. per 
dieną, būna metas, kada žmogus sėdi 
ir galvoja apie tai, ką reikėtų nuveikti. 
O tuo metu jis galėtų stovėti, o gal 
ir bėgti. Manau, kad galime atrasti 
valandą bėgimui. Taip pat, kaip galime 
atrasti laiko maldai. Tik kažkodėl maldai, 
sportui žmogus laiko neatranda. 
Susimokėti už vandenį, elektrą laiko 
atrandame, nes kitu atveju – atjungs. 
Kadangi fizinės ir dvasinės sveikatos 
taip greitai neatjungs, nes Dievas visada 
yra šalia, dažnai bandome tai atidėti 
vėlesniam laikui. Kuo labiau atidedi, tuo 
mažiau jauti maldos, sporto poreikį. 

2016



Poreikį ugdyti dvasinę ir fizinę sveikatą. 
O jei neatidėlioji, bet dažniau tai 
praktikuoji, kartais kaip įsipareigojimą, 
kartais kaip kančią, po kiek laiko tai 
tampa džiaugsmu. Imi to norėti kaip 
maisto.“

Brolis E. Darulis OFM 
Klaipėdoje bėgiodavo 
ir su grupe sportininkų, 
organizuodavo treniruotes 
bėgimo mėgėjams. Nors dabar 
gyvena Vilniuje, tiki, kad 
bėgikų gretos uostamiestyje 
nesumažės, o „Vilties bėgimo“ 
dalyviams pataria pasiruošimo 
etapą pradėti kuo anksčiau. 
„Reikia atsiminti, kad prieš bėgimą 
svarbu apšilti, o prasibėgus – bent 
15–20 min. pratampyti raumenis. 

Anksčiau nesportavusio žmogaus 
raumenys išsivystę nevienodai. Pratimų 
ir patarimų bėgiojantiems yra daug. 
Svarbiausia – turėti noro juos daryti.“ 
Kartais sportuoti smagiau, kai tai darai 
ne vienas. Visi, turintys išmaniuosius 
telefonus, gali parsisiųsti sporto 
programėlę „Endomono“ ir jungtis 
į iššūkį, kuris vadinasi „Pasiruošimas 
„Vilties bėgimui“. Pasak brolio Evaldo, 
užsiregistravę žmonės gali ten fiksuoti 
savo nubėgtus arba nueitus kilometrus, 
stebėti, kaip sekasi ruoštis kitiems 
dalyviams. Tai gali būti ir tam tikra 
motyvacija išbėgti į lauką.

Šiandien Klaipėdą įsivaizduoti 
be „Vilties bėgimo“ taip pat 
sunku, kaip ir „Vilties bėgimą“ 
įsivaizduoti be šio brolio. 

Brolis Evaldas solidarumo 
šventės pamiršti negalėtų: 
„Tai – renginys, kuris neša viltį. Šio 
bėgimo metu aš palaikau sergančius 
onkologine liga, esu bendrystėje 
kartu su bėgančiais. Matau daug 
žmonių, atvykstančių iš visos Lietuvos, 
kuriuos šis bėgimas suvienija.“ Brolis 
Evaldas džiaugiasi, kad visuomenė 
tampa sveikesnė: „Prieš keletą metų 
bėgiodamas dažniausiai matydavau 
mamas, kurios dviračių takais 
važinėdavo vaikus vežimėliuose. 
Bėgiojančių buvo ne daug. Dabar – 
daug sportuojančių, judančių 
žmonių. Tose pačiose vietose gali 
sutikti ir dviratininkus, ir riedučiais 
besivažinėjančius, ir bėgikus. Visi su 
tinkama apranga, pritaikyta avalyne. 
Manau, kad visuomenė sveikėja.“
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Broli, žinau, kad žiemą dėl 
kojos traumos teko sustabdyti 
bėgimo treniruotes. Gal tai 
buvo ženklas, kad jau laikas 
pailsėti? 
„Turėjau traumą, ilgai laukiau 
operacijos, paskui – kol ištrauks siūlus. 
Beveik 3 mėnesius negalėjau bėgti. 
Tačiau, jeigu nuspręsiu pailsėti ir 
nebėgioti, toks poilsis mane atves į 
nuovargį ir nesuteiks sveikatos. Manau, 
kad žmogus, kuriam po traumos šiek 
tiek atrofavosi raumuo, kuris tam tikrą 
laiko tarpą neturėjo fizinės veiklos, turi 
sugrįžti į tą patį gyvenimo ritmą, kokį 
turėjo anksčiau.“

Patirta kojos trauma ir gyvenamosios 
vietos pakeitimas netrukdo brolio 
Evaldo Darulio OFM treniruotėms. 
Aštuonerius metus „Vilties bėgime“ 
dalyvavęs brolis Evaldas tikisi, kad 
į devintą kartą vyksiantį renginį 
atvažiuos su bėgikų komanda iš 
Vilniaus.
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Eglė Krištaponytė – sportininkė, 
kūno kultūros mokytoja - neabejinga 
sergantiems vėžio liga, kuri klastingai 
užklumpa esančius šalia: draugus, 
bendradarbius, pažįstamus. Praėjusiais 
metais „Vilties bėgime“ nusileidusi 
tik olimpietei Dianai Lobačevskei ir 
užėmusi 2-ąją vietą, šiais metais Eglė 
prie starto linijos stos jau 4-ąjį kartą. 

Rezultatų siekti padėjo trenerio 
reiklumas
Nuo šeštos klasės bėgimu susidomėjusi 
Eglė šiandien džiaugiasi pasiektais 
rezultatais: „Esu daugkartinė Lietuvos 
čempionė ir prizininkė. Pasaulio kariškių 
čempionato maratono rungties 
3-ios vietos laimėtoja. SELL žaidynių 
daugkartinė čempionė ir prizininkė, 
Europos taurių ir čempionatų dalyvė.“ 
Nors gausūs rezultatai šiandien 
džiugina, Eglė prisimena, jog apie 
bėgimą rimtai pradėjo galvoti ne iš 
karto. „Bėgimą pamilau ne iškart. Į šią 
veiklą žiūrėjau pro pirštus, ateidavau 
gerai praleisti laiko, prasiblaškyti, pabūti 
su draugais. Tik pradėjus treniruotis 
pas tuo metu gana griežtą ir reiklų 

trenerį Romą Beržinską, viskas pasikeitė. 
Nepraleisdavau nė vienos treniruotės, 
nuosekliai dirbau ir jau po metų tapau 
Lietuvos jaunučių čempione“.

Sportą derina su darbu
Eglės sportinis gyvenimas gana įvairus, 
tačiau bėgikė prisipažįsta, kad pradėjus 
dirbti mokykloje, sporto ritmas truputį 
pasikeitė: „Kažkada bėgimas man 
buvo mėgstamas hobis, kuriame 
galėjau save realizuoti. Tai buvo proga 
pakeliauti, daug pažinti, pasigalynėti, 
kartais užsidirbti. Šiuo metu bėgimas 
man - tai geras būdas atsipalaiduoti 
po darbų, pabūti su pažįstamais, 
draugais ar savo augintiniu“. Dabar 
Eglė bėgimą stengiasi derinti su darbu: 
„Kažkada per dieną darydavau po dvi 
treniruotes, stovyklų metu, per mėnesį, 
įveikdavau daugiau nei 600 kilometrų. 
Dabar šie skaičiai ženkliai mažesni. Ryte 
darbuojuos mokykloje, sportuoju, judu, 
krutu su mokiniais. Po pamokų, progai 
pasitaikius, lekiu miškan pabėgioti. Jei 
į darbą nereikia anksti keltis, tuomet 
stengiuos bėgti ir ryte, ir vakare. Kartais 
bėgimą keičiu į TRX virves ar dviratį“. 

Bėgdama palaiko 
sergančiuosius
Pasak sportininkės, „Vilties bėgimas“ – 
miesto puošmena, galimybė padaryti 
gerą darbą ir kartu pramankštinti kojas, 
parodyti gerą pavyzdį vaikams bei 
paaugliams, kurie yra šalia. „Norisi, kad 
Šv. Pranciškaus onkologijos centras 
gyvuotų ilgai ir suteiktų paramą tiems, 
kuriems to reikia“, - apie „Vilties bėgimą“ 
pasakoja Eglė. Šiemet sportininkės 
mintyse – pusės maratono trasa: 
„Rezultato neplanuoju, tiesiog esu 
pasiruošusi mėgautis bėgimu ir 
džiaugtis tuo, kad gimtajame mieste 
atsiranda galimybė bėgti tokį ilgą 
atstumą“. 
Klaipėdoje yra grupelė žmonių, kurie 
visus metus treniruojasi drauge su 
Egle: „Dalyvavau projekte „Danske bank 
bėgimo akademija“. Klaipėdoje vedžiau 
bėgimo treniruotes visiems norintiems. 
Projektas baigės. Liko grupelė žmonių, 
kurie panoro ir toliau bėgioti katu. Šiuo 
metu renkamės prie vasaros estrados 
antradieniais ir ketvirtadieniais 19 val., o 
šeštadieniais 10 val. Prisijungti gali visi 
norintys“. 

Eglė Krištaponytė:  
„Tai puiki galimybė parodyti 
kitiems, kaip paprasta 
yra padaryti kažką gero, 
susivienyti, būti empatiškais“
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„Vilties bėgimas“ – artimas ne tik sporto 
mėgėjams, bet ir profesionalams. 
Lietuvos lengvaatletė, ilgų nuotolių 
begikė Diana Lobačevskė ruošiasi 
Amsterdame vyksiančiame Europos 
legvosios atletikos čempionatui bei 
olimpinėms žaidynėms Rio de Žaneire, 
kur bėgs pusės maratono distanciją. 
Tačiau besiruošdama rimtiems 
startams, sportininkė nepamiršta ir 
„Vilties bėgimo“. Šiemet jau trečią kartą 
Diana stos prie vilties starto. 

Diana, kada susidomėjote 
bėgimu? Kodėl būtent ši, o ne 
kita sporto šaka?
Bėgimu susidomėjau dar būdama 
visai jauna mergaitė, o rimtai 
lankyti lengvąją atletiką pradėjau 
14-os metų. Tada mano pirmasis 
treneris pastebėjo mane kaip labai 
ištvermingą sportininkę. Pamenu, 
visada kalbėjo, kad aš galiu labai 
gerai bėgti, jeigu įdėsiu į tai darbo. 
Bėgimas – tai vienintelė sporto šaka, 
kuri artimiausia mano širdžiai. Bėgdama 
aš labai gerai jaučiuosi. Esu išbandžiusi 

tikrai nemažai sporto šakų, bet nė viena 
taip nesudomino kaip lengvoji atletika.

Ką Jums šiandien reiškia 
bėgimas? 
Visų pirma, man tai didžiausias 
malonumas. Ypač, kai geras oras, kai 
šilta – tai pati nuostabiausia veikla yra 
bėgimas. Tu gali grožėtis gamta, būti 
su savimi. Tai – tam tikra reabilitacija 
nuo visko. Aš labai džiaugiuosi, kad tai 
yra ir mano darbas, iš kurio aš „valgau 
duoną”. Džiaugiuosi, kad darau tai, kas 
man labai patinka.

Kokiais laimėjimais 
galėtumėte pasidžiaugti?
Esu laimejusi Hamburgo maratoną, 
pasaulio čempionate, Maskvoje, 
užėmiau 12 vietą. Olimpinėse 
žaidynėse, Londone, buvau 28. 
Paskutinis mano startas – Ansi 
pusmaratonis. Pusės maratono 
distancijoje užėmiau antrąją vietą.

Tikiu, kad norint pasiekti 
tokių rezultatų, tenka nemažai 

padirbėti. Kaip atrodo jūsų 
diena? Ar dažnai treniruojatės? 
Mano diena prasideda apie 7.30. 
Atsikėlusi papusryčiauju. Be pusryčių 
aš negaliu. Kadangi mano pirma 
treniruotė prasideda 10 val. ryto, 
pavalgiusi mėgstu dvi valandas pabūti 
ramiai, kad maistas susivirškintų ir 
jausčiausi lengva ir energinga. Pirmoji 
treniruotė trunka apie 3 valandas. Jos 
būna įvairios: krosas, kelios atkarpos, 
tempinis arba į kalniuką bėgimas. Po 
šios treniruotės stengiuosi pailsėti, 
nes 17 valandą manęs laukia antroji – 
atstatomoji – treniruotė. Ji trunka apie 
2 valandas. Tai būna lengvas bėgimas 
ir bendro fizinio lavinimo pratimai. Per 
dieną mažiausiai nubėgu 30 km, o kai 
ruošiuosi maratonui, kilometražas būna 
didesnis. Tačiau vidutiniškai per mėnesį 
nubėgu 700–800 kilometrų. 

Į ką dar tenka atkreipti dėmesį 
sportuojant?
Sportininkams viskas yra svarbu: 
ir mityba, ir poilsis, ir režimas. Pati 
geriausia atsistatymo priemonė – 

Diana Lobačevskė:  
„Mėgėjai dabar tokie 
aktyvūs, kad kartais mums, 
profesionaliems sportininkams, 
reikia sekti jų pavyzdžiu”
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miegas. Kartais, kai organizmas pavargsta nuo didelių 
krūvių, mes – sportininkai – sunkiai užmiegame. 
Tai yra pirmasis ženklas, kad jau reikia mažinti krūvį. 
Jeigu nekreipsi dėmesio, tai gali sukelti dar didesnį 
nuovargį, kurį sportininkai dažnai vadina „duobe“. 
Todėl sunkiai dirbant reikia mokėti ir ilsėtis. Nors 
mums kartais tai sunku padaryti, nes atrodo, kad 
sumažinus krūvius, prastėja sportinė forma. Bet taip 
nėra, todėl sportininkams labai svarbu išmokti ilsėtis. 
Mityba – taip pat labai svarbi. Ją turi sudaryti lengvas 
ir kokybiškas maistas, kuris neapsunkintų. Taip pat 
labai svarbu atkreipti dėmesį į maistą prieš varžybas. 
Pati ne kartą esu pridariusi klaidų su mityba ir dėl 
to kentėjo mano rezultatai. Prieš varžybas nereikia 
eksperimentuoti su maistu. 

Diana, kodėl jau trečius metus dalyvaujate 
„Vilties bėgime“? Ką jums reiškia šis 
bėgimas? 
Man norisi prisidėti prie šio gražaus renginio, kurį 
organizuoja mūsų vienuoliai onkologinėmis ligomis 
sergantiems žmonėms palaikyti. Jaučiasi labai gera 
atmosfera. Šiame bėgime bėga daug jaunimo, vaikų. 
Visi su šypsenomis. Tai – vienas iš gražių Lietuvos 
bėgimų!

Šiame bėgime dalyvauja ne tik 
sportininkai, bet ir sporto mėgėjai, o kai 
kurie bėgs pirmą kartą. Ką patartumėte 
tiems, kurie su šia sporto šaka tik 
susipažįsta?
Bėgimas – puikios savijautos užtaisas. Pradedant 
bėgioti, visų pirma, reikia išsikelti tikslą. Kodėl bėgi? 
Dėl sveikatos, rezultatų ar noro sulieknėti? O galbūt 
nori susirasti draugų, su kuriais kartu galima įveikti 
kilometrus? Džiugu, kad daugėja bėgiojančių 
žmonių. Mėgėjai dabar tokie aktyvūs, kad kartais 
mums, profesionaliems sportininkams, reikia sekti jų 
pavyzdžiu. 
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Vilties namai – Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centras – lankytojų laukia kasdien. Savanoriai bei centro darbuotojai, 
broliai – visada pasiruošę išklausyti, atsakyti, nukreipti ir padėti. Kiekvienas apsilankęs čia gali rasti sau tinkančios ir 
patinkančios veiklos, o galbūt išbandyti kažką naujo. Centre teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama skatinti vėžiu sergančiųjų 
ir jų artimųjų socialinę reabilitaciją ir integraciją:

Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro 
duris pravėrus
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Dvasinis konsultavimas padeda atstatyti darną onkologine liga 
sergančiųjų ir jų artimųjų dvasiniame gyvenime, nes liga gali kelti 
nerimą, pastūmėti užsisklęsti, kartais netekti vilties ir maištauti prieš 
Dievą. 

Krikščioniškos meditacijos padeda spręsti problemas, atsiradusias 
patiriant onkologinės ligos įtakotas dvasines, emocines kančias, 
keliant egzistencinius klausimus.
 
Psichologinis konsultavimas padeda žmogui išmokti pasirinkti, 
mokomasi naujai veikti,  skatinamas asmenybės tobulėjimas. 
Akcentuojamas paciento atsakingumas. Konsultavimo esmė - 
kontaktas tarp paciento ir konsultanto. Palaikomas ir suprantamas 
sergantysis mažiau kenčia, pradeda atgauti savo vertę. Pagalbą teikia 
medicinos psichologas ir psichologas-konsultantas. 

informavimas – tai reikalingos informacijos, apie socialinę pagalbą, 
suteikimas sergančiajam ir  šeimos nariams.
 
Konsultavimas – būdas kartu su ligoniu/šeimos nariu įsitraukti ir 
analizuoti ligonio/šeimos problemines situacijas, ieškoti veiksmingų 
problemos sprendimo būdų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos 
priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose), apsvarstyti 
pagalbos alternatyvas.
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savipagalbos grupės onkologiniams ligoniams ir jų 
artimiesiems yra problemų sprendimo būdas, pagrįstas asmeninės 
patirties bei rūpesčių dalijimusi.
 
Dailės terapija yra neverbalinė bendravimo forma, sudaranti 
galimybes išreikšti save tiems, kuriems tai padaryti žodžiu sunku. 
Tai piešimo ar tapymo procesas grupėje, kurį pasitelkiant išreiškiami 
vaizdiniai, asociacijos, fantazijos, mintys, jausmai, interpretacijos apie 
piešinius. Atliekama profesionali ir neprofesionali šių piešinių analizė, 
kuri siejama su piešinio autoriaus asmenybe, gyvenimu, santykių 
sistema. Grupinius ar individualius dailės terapijos užsiėmimus veda 
psichologas.

muzikos terapija – tikslingas, sistemingai organizuotas muzikos 
poveikio, muzikinių išgyvenimų procesas, padedantis palaikyti ar 
atgauti fizinę ir dvasinę sveikatą bei gerą savijautą. Vyksta grupinės, 
individualios terapijos užsiėmimai, kuriuos veda profesionalus 
muzikos terapeutas. 

Biblioterapija yra interakcinis procesas, kuriame sąveikauja grožinė 
literatūra, asmuo (grupė) ir profesionalus terapeutas. Dėmesio centre 
yra ne grožinė literatūra, o dalyvaujančio asmens jausmų atsakas į 
literatūrą. Proceso metu dalyvis atranda naujus požiūrius į gyvenimo 
reiškinius, apsvarsto potyrius, naujai juos įsisąmonina.

Šokio terapija – fizinio poveikio priemonė, padedanti atstatyti 
sutrikusias organizmo funkcijas endokrininėje sistemoje, 
psichoemociniame lygyje, motorinėje sistemoje, esant elgesio 
sutrikimams ir kt. Šokio metu poveikį žmogaus organizmui daro 
muzikos vibracija ir tam tikri kojų, pėdų, rankų, plaštakų, klubų 
judesiai. Tai – holistinis gydymo metodas, kurio metu žmogaus 
organizmui daromas fizinis poveikis. 

Užimtumo terapijų metu vyksta vilnos vėlimo, dekoravimo, 
tapybos, knygų rišimo, atvirukų, odos dirbinių gaminimo užsiėmimai. 
Rankdarbių veikla padeda efektyviai kovoti su stresu, nes pirštų 
galuose esančios nervų galūnės yra susijusios su ta smegenų dalimi, 
kuri reguliuoja žmogaus mąstymą, vidaus organus ir psichiką. 

Relaksacijos pratybos – tai vienas iš veiksmingų būdų padėti 
sumažinti patiriamo streso poveikį, atpalaiduojant  skeleto, 
kraujagyslių ir vidaus organų raumenis. Užsiėmimus veda medicinos 
psichologai. 

sveikatinimo paslaugos padeda siekti vėžiu sergančiųjų sveikatos 
palaikymo, didinti fizinio aktyvumo ir judėjimo galimybes.

Apgyvendinimo paslauga – galimybė apsisoti onkologiniams 
ligoniams bei jų artimiesiems, iš kitų Lietuvos miestų atvykusiems 
gydytis į Klaipėdos ligonines ar norintiems užsiimti centre 
teikiančiomis paslaugomis. Vienintelė ši paslauga yra mokama. 
Visos kitos paslaugos ligoniams bei jų artimiesiems yra suteikiamos 
nemokamai. 
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Ligonių, 
apsilankiusų 
Šv. Pranciškaus 
onkologijos 
centre, mintys:
„Man vėžio liga diagnozuota prieš 10 metų. Per visus tuos 
metus jaučiau nuolatinę baimę, kankino liūdnos mintys, 
nemiga. Keletą mėnesių dalyvavau užsiėmimuose centre: 
relaksacijos pratybose, muzikos terapijos cikle, užimtumo 
terapijoje (vilnos vėlime). Po suteiktos pagalbos pradėjau 
miegoti be vaistų, nebeliko laiko blogoms mintims. Ypač, 
centre patiko malonus lankytojų bendravimas tarpusavyje“.
*
„Susirgau prieš 1,5 metų. Į centrą paskatino ateiti 
psichologinės problemos, kurių pati išspręsti nebegalėjau. 
Dažnai verkdavau, atrodė, kad be priežasties. Dalyvavau 
3 paslaugų kompleksiniuose užsiėmimuose centre. 
Jiems pasibaigus tapau stipresnė dvasiškai – įgijau 
pasitikėjimą Dievu, pagerėjo emocinė būsena, išsiaiškinau 
verksmo priežastį ir ji buvo pašalinta. Patyriau džiaugsmą, 
bendraudama su terapeute ir kita dalyve“.
*
„Susirgau vėžio liga prieš 4 mėnesius. Man labai reikėjo 
psichologinio palaikymo, nes jaučiausi silpna, sumišusi. 
Dalyvavau individualiose psichologo konsultacijose ir 
„Dailės terapijos“ 10 užsiėmimų cikle. Ši terapija padėjo 
man išreikšti savo paslėptas emocijas. Sustiprėjo mano 
pasitikėjimas savimi. Labiausiai šiame užsiėmime patiko 
galimybė išreikšti save, užsiėmimų vadovės medicinos 
psichologės empatiškas manęs priėmimas ir supratimas. 
Taip pat man padėjo kitų dalyvių nuomonė ir tai, kad 
suvokiau – turiu „perspektyvą“.

Daugiau informacijos apie Šv. Pranciškaus 
onkologijos centre teikiamas paslaugas, ligonių 
patirtis galite rasti internetiniame puslapyje www.
onkocentras.lt
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Išgirdus žodį vėžys – ne vieno žmogaus gyvenimo spalvų paletė išsilieja. Sudūžta krištoliniai svajonių burbulai, o neretai – 
sudreba ir labai tvirtų namų pamatai. Apimti baimės, liūdesio, pykčio bei nusivylimo žmonės stengiasi atsiriboti nuo aplinkinių, 
užsidaro savo skausmo jūroje. Tačiau yra vieta, kurioje su šypsena ir atviromis širdimis laukiama kiekvieno tokio žmogaus. Kur 
išklauso, pasidalija patirtimi, suteikia galimybę pažinti ligą ir moko su ja gyventi. Tai – Šv. Pranciškaus onkologijos centras, 
kuris neatsiejamas nuo kasmet vykstančio Vilties bėgimo. Šventės metu skleidžiama palaikymo žinia bei raginama aukoti šiam 
onkologijos centrui. 

Šv. Pranciškaus 
onkologijos centras – 
vieta, kurioje mokomasi 
gyventi su liga

Centrą 2005 metais įsteigė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincija. Tai pirmoji Lietuvoje novatoriškų paslaugų 
viešoji įstaiga, kurioje nemokamai teikiama dvasinė pagalba, 
psichosocialinės ir sveikatinimo paslaugos vėžiu sergantiems ir jų 
artimiesiems. Nuo 2013 metų centras veikia Klaipėdoje, šalia ligoninių 
komplekso (Savanorių g. 4, Klaipėda). Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro darbuotojai bei savanoriai stengiasi padėti onkologiniams 
ligoniams ir jų artimiesiems „išgyventi“ vėžio ligą, sumažinant 
patiriamą stresą, atstatant žmogaus vidinę darną ir naujai įprasminant 
savo gyvenimą.

Kartais žmonės nežino, jog Šv. Pranciškaus onkologijos centras 
atviras ligoniams iš visos Lietuvos. Per vienerius metus vidutiniškai 
čia apsilanko beveik 4000 asmenų (onkologiniai ligoniai ir jų 
artimieji), kuriems suteikiama apie 5000 paslaugų. Paslaugos 
teikiamos ligoniams, sergantiems visų rūšių onkologinėmis ligomis, 
besigydantiems ar esantiems remisijos (red.past. – laikinas ligos 
atoslūgis, per kurį sumažėja arba išnyksta ligos požymiai) laikotarpyje. 
Veikla siūloma ir ligonių artimiesiems, nes keliauti su vėžio liga tenka 
ne tik sergantiems, bet ir jų artimiausiems žmonėms, kuriems taip pat 
reikia palaikymo bei žinių, kaip gyventi toliau.
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Į gyvenimą su liga – per pokalbius 
ir užimtumą 
Apsilankantiems Šv. Pranciškaus 
onkologijos centre yra teikiamos 
dvasinės, psichosocialinės, sveikatinimo 
bei apgyvendinimo paslaugos. Visada 
yra galimybė tiesiog pasikalbėti, 
praleisti laiką bibliotekoje. Taip 
pat čia yra vykdomas visuomenės 
švietimas, rengiami ir leidžiami 
informaciniai leidiniai, skaitomos 
paskaitos, organizuojami renginiai, 
akcijos, stovyklos, savanorių ir pacientų 
mokymai, vykdomi moksliniai tyrimai, 
bendradarbiaujama su Klaipėdos 
universitetine ligonine, Klaipėdos 
universitetu, Klaipėdos valstybine 
kolegija, „Mustard tree“ pagalbos vėžiu 
sergantiems organizacija Jungtinėje 
Karalystėje ir kt. 

Kiekvieno Vilties bėgimo dalyvio 
nubėgtas kilometras sukelia šypseną 
sergančiųjų bei jų artimųjų veiduose. 
Kiekvienas kojos atrėmimas į žemę 
skanduoja tai, kad esame meilės, 
palaikymo ir tikėjimo komanda, kuri 
nepasiduoda XXI amžiaus virusui. 
Bendrystė nugali baimę, išveja liūdesį 
ir padeda žvelgti į rytojų. Tai – vaisiai, 
kuriuos kiekvienais metais subrandina 
Vilties bėgimo dalyviai, savanoriai. 
O tam, kad šie vaisiai išliktų gausūs 
visus metus, svarbi kiekvieno dalyvio 
bei idėją palaikančio žmogaus 
auka. Gauta finansinė parama 
padeda Šv. Pranciškaus onkologijos 
centrui teikti nemokamą pagalbą 
onkologiniams ligoniams ir jų 

artimiesiems, vykdyti centro veiklas, 
išlaikyti patalpas. Žmonės, padėdami 
kitiems, padeda ir sau, nes ši klastinga 
liga įsėlina į žmonių gyvenimus vis 
dažniau ir labai slapta. 

Dėkodama kiekvienam bėgančiam 
ir aukojančiam Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro komanda tikina, 
kad stengsis gerinti, stiprinti ir plėsti 
teikiamas paslaugas, sukurti gydančią 
ir raminančią aplinką, tapti ramybės 
uostu sergančiam vėžio liga žmogui, jo 
šeimai. Ir visa tai tik tam, kad žmogus 
galėtų sveikti, ilgiau ir džiaugsmingiau 
gyventi, nepasimestų šios ligos 
labirintuose.
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Jums – vėžys. Tai frazė, kurią Lietuvoje kasdien išgirsta apie 50 žmonių, 17 tūkstančių per metus. Frazė, kuri sudrebina, o kartais 
visiškai sugriauna žmogaus gyvenimo pamatus. Liūdesys, išgąstis, skausmas, baimė, pyktis – palydovai, kurie dažniausiai ima 
lydėti žmogų, išgirdusį šią diagnozę. Tačiau Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas brolis Evaldas Darulis OFM, anksčiau buvęs 
Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro dvasiniu vadovu, sako, jog galima į šią ligą pažiūrėti kitaip, išmokti su ja gyventi.

Br. Evaldas Darulis OFM: 
„Reikalingas kelias, kuris 
supažindintų sergantįjį 
su tikruoju gailestingojo 
Dievo veidu”

Lyg raupsuotojo 
apsikabinimas
Brolis Evaldas iš Italijos sugrįžęs į 
Kretingą susipažino su Aldona Kerpyte 
(dabar – Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro direktore). Aplankė Aldutę 
ligoninėje, o vėliau nutarė apsilankyti 
ir onkologine liga sergančiųjų 
grupelėje, kuri tuomet rinkosi 
Kretingoje, „Špitolėje“. Prisimindamas 
šį susitikimą brolis pasakoja, jog tąkart 
pasijautė kaip šv. Pranciškus, kuris 
apsikabino raupsuotąjį ir suprato, kad 
jo misija – būti su šiais žmonėmis. 
„Šv. Pranciškus gyveno Asyžiuje. Ten 
žmones, sergančius bet kokia odos 
liga, sutapatindavo su sergančiais 
raupsų liga. Šiandien yra daug ligų, 
kartais daug pavojingesnių už vėžį, bet 
kai žmogus suserga vėžio liga, labai 
išsigąsta, ima galvoti apie mirtį. Kai 
kurie žmonės, ypatingai vaikai, galvoja, 
kad tai yra užkrečiama. Taigi supratau, 

kad šiems žmonėms reikia skirti labai 
daug dėmesio, kad čia reikalingas 
brolis, reikalingas kunigas, kuris būtų 
šalia. Taip pat labai svarbi informacijos 
sklaida, reikalingas sveikas suvokimas 
apie ligą ir apie Dievą“, – pažintį su 
onkologiniais ligoniais prisimena brolis 
Evaldas.

Liga žmogaus nesirenka
Ši liga – tiesiog egzistuoja. Nors dažnai 
sakoma, jog tai – mūsų amžiaus priešas, 
mirties pranašas, netinkamo gyvenimo 
būdo pasekmė, brolis Evaldas sako, 
kad nuspėti, kada ir kokį žmogų liga 
pasirinks, sunku: „Aš galvoju, kad liga 
nesirenka žmogaus pagal tai, kokį 
jis gyvenimą gyvena. Žinoma, jeigu 
žmogus gyvena sveikai, jis turi mažesnę 
galimybę susirgti. Pavyzdžiui, tas, kuris 
rūko, turi daugiau šansų susirgti plaučių 
vėžiu. Bet būna, kad žmogus visiškai 
sveikai gyvena, yra laimingas, o bumt 

ir susirgo.“ Tačiau apie savo gyvenimo 
būdą galvojame ne kasdien. Kartais tik 
liga priverčia susimąstyti. Klaipėdoje 
veikiantis Šv. Pranciškaus onkologijos 
centras – vieta, kur žmonės gali ateiti, 
nurimti, pasikalbėti. Brolis E. Darulis 
OFM sako, kad į centrą žmonės ateina 
turėdami pačių įvairiausių minčių: 
„Būna išsigandę, kartais atsitinka taip, 
kad jie to ir nejaučia, bet dažniausiai 
galvoja apie tai, ką dabar išgyvena 
artimieji, kaip gyvens šeimos nariai, 
jeigu jo neteks. Prisimena tai, ko 
nespėjo padaryti, iš karto galvoja apie 
mirtį. Galvoja ne apie savo ligą, bet apie 
darbą, žmones, prie kurių yra prisirišę. 
Galvoja apie visus, esančius aplink, 
išskyrus apie save, tačiau žmogus 
turi priimti diagnozę ir suprasti, kad 
dabar pradės gydymą. Turi suvokti, 
kad gydymo metu žmonės sveiksta.“ 
Brolis užsimena, kad ligos atveju 
žmonės labai dažnai kelia klausimus 
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Dievui: už ką mane dabar Dievas 
baudžia? Ką man nori tuo pasakyti? 
Kodėl tai atsitiko būtent man? Ką aš 
blogo padariau? „Ir tokiu metu žmogui 
reikalingas kelias, kuris supažindintų su 
tikruoju gailestingojo Dievo veidu, kuris 
tą žmogų myli, kuris nori, kad žmogus 
būtų laimingas ir sveikas“, – sako brolis. 

Pirmiausia žmogus pats turi 
norėti pasveikti
Pasak brolio E. Darulio OFM, 
bendraujant su ligoniais, jų artimaisiais, 
kurie lankosi Šv. Pranciškaus 
onkologijos centre, galima pamatyti 
pokyčius ne tik jų kasdieniame 
gyvenime, bet ir santykyje su Dievu: 
„Didžioji dalis žmonių labai pasikeičia, 
žmonės tampa kitokie. Tačiau, jeigu 
sergantieji ateina pas mane kaip pas 
burtininką ir nori, kad viską sudėliočiau, 
tada labai sunku ką nors pakeisti. 
Žmogus nesiklauso, užsidaro savyje, 
bet nori, kad viskas pasikeistų. Žinoma, 
tokiu atveju Dievas irgi gali veikti, tačiau 
visada yra reikalinga laisva žmogaus 
valia. Net jeigu sergantysis turi daug 
skausmo, per jį turi prašyti Viešpaties 
pagalbos, bandyti įsiklausyti į kelis 

žodžius, kuriuos jam sako dvasininkas, 
artimas žmogus ar psichologas. Nors 
mažas žingsniukas turi būti iš ligonio 
pusės.“

Svarbiausia – nelikti vienam
Liga paliečia ne tik tą, kuris serga, bet 
visus jį supančius žmones. Nutinka taip, 
kad kai kurie artimieji, draugai patys 
išsigąsta. Ima gailėtis žmogaus arba 
nuo jo pasitraukia, nes nežino, kaip 
su juo bendrauti. Tačiau svarbiausia – 
išlaikyti tokį bendravimą, koks buvo 
iki ligos. „Tai bus sunkiau padaryti 
labai artimiems žmonėms. Jie vis 
tiek išgyvens informaciją apie ligą. 
Neįmanoma visiškai nieko neišgyventi. 
Bet aš manau, kad tam, jog tie 
išgyvenimai būtų lengvesni, reikėtų 
kreiptis į specialistus, tokius centrus 
kaip Šv. Pranciškaus onkologijos 
centras. Neužsidaryti savyje, tiesiog 
bandyti spręsti ligos problemą ne tik 
einant pas gydytojus, bet konsultuotis 
pas dvasininką, eiti pas psichologą, 
lankytis centruose, kur suteikiama 
tikrai gera pagalba.“ Žinoma, versti 
žmogaus visur lankytis nereikia, tačiau 
paraginti galima. „Nėra blogai paraginti 

žmogų ateiti į vietą, kurioje jis gali 
gauti pagalbą. Jeigu neišdrįsta ateiti, 
gali kreiptis į bet kurį darbuotoją, brolį 
telefonu, elektroniniu paštu. Aš manau, 
kad mums, kunigams, svarbu, kad mes 
būtume paprasti, nuolankūs ir mylintys, 
kad žmonės nebijotų prieiti“, – sako 
Vilniaus Bernardinų klebonas. 
Nors dažniausiai visi kalba apie tai, kaip 
vienas ar kitas susitikimas, pokalbis, 
draugystė pakeičia sergančiųjų 
gyvenimus, nereikėtų pamiršti ir to, 
kad bendrystė duoda abipusių vaisių. 
Bendravimas su ligoniais keičia ir 
dvasininkų gyvenimą: „Bendraujant 
pats augi kaip žmogus, kaip 
dvasininkas. Įgyji daug patirties. Kuo 
daugiau ateina žmonių, tuo daugiau 
gali jiems pagelbėti. Aišku, svarbiausia 
yra juos išklausyti. Pokalbio metu gali 
išgyventi ir turėti vidinį troškimą, kad 
žmogus būtų laimingas ir sveikas. Tai 
irgi daro poveikį. Bet kada tu matai, 
kaip žmogus keičiasi – tai kompensuoja 
visą tavo įdirbį. Aišku, žmonių 
dėkingumas ir malda labai padeda. 
Dėkingumas, virstantis malda, stiprina 
per antgamtinę Dievo malonę.“
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Jolanta:  
„Iš naujo pradėjau mokytis 
melstis. Šiandien tikiu, 
kad Dievas yra mano 
gelbėtojas, viltis ir malonė“
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Jolanta – besišypsanti ir linksma. Tiesa, visada gražiai atrodanti. Deja, šypsena 
veide ne visada byloja apie džiaugsmingą ir nerūpestingą kasdienybę. Klaipėdos 
valstybinės kolegijos darbuotojai, Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
savanorei vėžys – ne svetimas žodis. Su juo moteris pirmą kartą susidūrė 2010 
metais, o praėjus ketveriems metams diagnozę išgirdo dar kartą. Su Jolanta 
kalbamės apie tai, kaip pasikeitė jos gyvenimas išgirdus diagnozę, kaip ji pateko į 
Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centrą, koks jos santykis su Dievu... 

Jolanta, būdama studentė, 
turėjo užduotį – įsivaizduoti, 
ką jaustų, išgirdusi apie 
mirtiną ligą. Tąkart teko 
įsivaizduoti, tačiau praėjus 
keletui metų, gyvenimas 
privertė ne tik įsivaizduoti... 
„Įsisukus į gyvenimo verpetą atrodė, 
kad gyvensiu ilgai ir laimingai. Tačiau 
gyvenimas padarė savo pataisas, 
sustabdė, kai norai ir siekiai buvo 
kiti. Kažkada, kai dar mokiausi 

universitete, vienos dėstytojos paskirtas 
atsiskaitymas buvo parašyti savo 
jausmus, kai sužinai, jog sergi mirtina 
liga ir tau liko gyventi kelios dienos, 
savaitės. Tada nežinojau, ką rašyti, ką 
jausti. Negalėjau išgyventi tikro jausmo, 
įsivaizduoti, kas būtų, jei būtų. Aprašiau 
nesamą jausmą, kuris buvo netikras, 
išgalvotas ir tuomet pats darbas atrodė 
beprasmis, o liga ir mirtis nereali, 
ne man. Visai netikėtai, praėjus vos 
dešimčiai metų, teko „gyvai“ išgyventi 

jausmą, kai sužinai apie sunkią, labai 
greitai progresuojančią ligą. Kai mirtis 
realiuoju laiku alsuoja į nugarą“, - 
prisimena Jolanta.
 
Kokios emocijos tada užklupo? 
Kas buvo sunkiausia?
Pirma mintis – mirsiu. Taip pat 
nežinomybė. Fizinės kančios baimė, 
kaip ištverti. Norėjau būti moteris 
su skausmu ir viltimi. Norėjau, kad 
mano artimieji nejaustų gailesčio, o 
suvoktų, kad kančia veda į pasveikimą, 
naują būtį. Savęs neapgaudinėjau. 
Baiminausi, kas bus su vaikais, šeima. 
Galvoje sukosi mintys, kaip vaikams ir 
artimiesiems pranešti, kad žinia atneštų 
kuo mažiau skausmo ir suteiktų vilties, 
jog galima pasveikti.

Nors baimė ir nežinomybė 
kaustė, moteris nepasidavė. 
Neleido sau atsiriboti ir 
užsidaryti skausme:
 „Norėjau kuo daugiau sužinoti apie 
ligą, jos gydymo būdus, „laimingas“ 
istorijas, kurių, deja, nėra daug 
interneto platybėse. Žinojau, kad labai 
noriu gyventi, todėl visada viltis švietė 
neoninėmis šviesomis. Laikas pradėjo 
skaičiuoti minutes kitokiu ritmu. 
Laukiau remisijos (red.past. – laikinas 
ligos atoslūgis, per kurį sumažėja arba 
išnyksta ligos požymiai) su nerimu, bet 
neleidau sau pasiduoti. Taip drąsinau 
save, savo mylimuosius, draugus. 
Laukė kaulų čiulpų transplantacija. 
Su dėkingumu žvelgiau į brolį dvynį, 
su kuriuo dalinausi ne tik mamos 
įsčiomis, bet ir žaislais, mintimis apie 
meilę, gyvenimą, santuoką, vaikus... 
Jis buvo  ne tik broliu dvyniu, bet ir 
kraujo broliu, surišusiu mus nematoma, 
nenutrinama, nepanaikinama gija. 
Brolis sako, kad „tu dėl manęs“, o „aš dėl 
tavęs“.

Kaip gyvenote su liga? Ar 
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keitėsi jūsų požiūris? Kas tam 
padėjo? 
Gydytojas, psichiatras, 
psichoterapeutas A. Alekseičikas 
sako, kad liga yra nuostabi gyvenimo 
mokytoja. Ji išmoko ne tik nuolankumo, 
bet ir kreiptis į kitą, prašant pagalbos, 
išmoko nebijoti savo silpnumo. 
Yra gyvenime dalykų, kurie visiškai 
nepriklauso nuo mūsų. Ar mes galime 
pasirinkti ligą? Sirgti ar nesirgti? Ne. 
Tačiau mes galime pasirinkti, kuo 
norime tapti. Sėdėti namuose ir 
pasiduoti depresijai, gailėtis savęs, 
laukti užuojautos ar gyventi, pamažu 
gimti su nauja patirtimi. Ilgas ir sunkus 
gydymas keitė mane, mano požiūrį į 
ligą, į gyvenimo prasmę. Psichologiškai 
buvau stipri. Supratau, kad galiu padėti 
žmonėms, kurie sužinoję apie ligą 
netenka vilties. Mano norai sutapo su 
galimybėmis. Visai netikėtai sužinojau, 
kad Šv. Pranciškaus onkologijos centre 
yra ruošiami savanoriai, norintys ir 
galintys padėti žmonėms, susirgusiems 
onkologinėmis ligomis, o taip pat jų 
artimiesiems. 

Taigi į Šv. Pranciškaus 
onkologijos centrą atėjote 
vedina noro padėti likimo 
draugams, pasidalinti su jais 
patirtimi? 
Pradžia – noras padėti, tačiau vėliau 
suvokiau, kad tokiu būdu aš sveikau 
pati. Sumažėjo baimė, teigiamos 
patirtys stiprino, teikė viltį, sumažėjo 
baimė, jog liga gali grįžti, įgijau 
patirties, tobulėjau kaip asmenybė. 
Santykiai su šeimos nariais, artimaisiais 
ir draugais tapo brandesni. Mano 
šeimos nariai augo ir brendo kartu. 
Kaip niekada anksčiau, prisiliečiau 
prie gyvenimo laikinumo, gyvenimo 
prasmės bei tikslų paieškos, apmąsčiau 
nesėkmes, klaidas. Atsirado naujos 
vertybinės išraiškos. Vienas žmogus 
negali gyventi. Žmogui reikia žmogaus. 

Kartais gali atrodyti, kad liga yra tavo 
problema, bet jei paskęsti ligoje, 
gyvenimas pateikia tik skausmą ir 
mažytę viltį. Kai kas atsisako ir tos 
mažytės vilties. Mes laisvi pasirinkti, 
kaip gyventi toliau – mirti, kai dar 
esame nemirę, ar gyventi, juoktis, 
planuoti, padėti, melstis, šokti, išmokti 
naujų dalykų, mylėti, būti mylimais... 
Didžiausia bausmė sau – likti vienam. 
Ne veltui Ž. P. Sartras sako, kad 
numirti – tai dar ne viskas: svarbu 
numirti laiku.

Kuo jums svarbus Šv. 
Pranciškaus onkologijos 
centras bei vykstantys Vilties 
renginiai?
Buvo akimirkų, kada buvo sunku 
praverti kokios nors įstaigos duris 
su pagalbos prašymu. Į onkologijos 
centrą aš atėjau su noru padėti, bet 
šiandien manau, kad manyje slypėjo 
noras pažinti žmones, kurie yra/buvo 
paliesti ligos. Kas geriau, nei jie, žino 
tavo jausmus, baimes, norus? Ateiti 
visada yra sunku. Mes nenorime vėl ir 
vėl išgyventi nemalonių jausmų. Gali 
atrodyti, kad atėjus į Šv. Pranciškaus 
onkologijos centrą reikės kalbėti 
apie ligą, situaciją. Tačiau taip nėra. 
Niekas negali ir nenori priversti 
kalbėti, kai žmogus nenori. Dažnai 
buvimas kartu yra kaip vaistas. Todėl 
reikia tik išdrįsti ateiti. Šypsena, 
apkabinimas, arbatos puodelis 
dar niekam nepakenkė. O spalvų 
spektras tikrai prasiplečia. Nebijokime 
būti silpnais, kad parodytume savo 
stiprybę. Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro darbuotojų ir profesionalių 
savanorių teikiamos paslaugos yra 
nemokamos. Esate girdėję, kad 
nėra nieko nemokamo (gal tik sūris 
spąstuose antrai pelei). Ši taisyklė čia 
negalioja. Visur yra išimčių. Su Dievo 
pagalba viskas įmanoma, „Dievui 
nėra neįmanomų dalykų“. O Vilties 

renginiai – tai lyg solidarumo šventė, 
tai bendrystės dovana, suvokimas, kad 
žemėje yra tiek daug gėrio, apie kurį 
kartais net nesusimąstome. Tai – noras 
dalintis džiaugsmu, viltimi. 

Užsiminėte, kad Dievui nėra 
neįmanomų dalykų. Koks jūsų 
santykis su Dievu buvo iki 
ligos ir po jos? 
Ligos situacijoje reikia paramos. 
Artimojo. Fizinė sveikata svarbu, bet 
ateina laikas, kai atsiranda tarpas, 
praraja. Buvo minčių, kurias pasilikau 
tik sau. Akimirkomis jaučiausi vieniša. 
Atsirado dvasinis skausmas, trūkumas. 
Trūkumas ko? Prisiminiau, kaip 
vaikystėje močiutė, vėliau mama mokė 
melstis: „angele sarge, man paskirtasis, 
būk prie manęs, mano gerasis“. Iš naujo 
pradėjau mokytis melstis. Marija buvo 
pirmoji, kurios užtarimo ir malonės 
prašiau „Sveika Marija, malonės pilnoji...“. 
Mano draugė atnešdavo teologinės 
literatūros. Supratau, kad be tikėjimo 
aš esu niekas. Taip Dievas atėjo į mano 
uždarytą, gal tiksliau šiek tiek pravertą 
širdį. Šiandien tikiu, kad Dievas yra 
mano gelbėtojas, viltis ir malonė. Tu esi 
mano, o aš esu Tavo. 

Kaip dabar žvelgiate į savo 
gyvenimą?
Gyventi „čia ir dabar“, dažnam girdėtas 
posakis. Aš ir buvau girdėjusi, ir maniau, 
kad taip ir gyvenu. Bet ankstesnis 
suvokimas, jokiu būdu, netilpo į šio 
posakio rėmus. Šiandien tikrai galiu 
sakyti, kad gyvenu „čia ir dabar“. 
Juokiuosi, verkiu, myliu, planuoju. 
Viskas lyg pirmą ir paskutinį kartą. 
Kiekvienas rytas – tai nauja padėka 
Dievui, kad šiandien esu ir gyvenu, 
kiekvienas vakaras - kad diena 
prasminga. 
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Šypsena veide, ramybė ir švelnumas akyse. Tokią Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorę Aldoną Kerpytę sutinka 
visi, kurie užsuka į centrą. Aldona – ne tik puikus meilės ir palaikymo pavyzdys. Tai žmogus, įrodantis, kad tikėjimas padeda 
priimti ligą, moko su ja gyventi ir neprarasti vilties. 

Aldona Kerpytė: 
„Gyvenu viltimi, tikėjimu ir 
tai mane gelbsti“

Diagnozė – tarsi mirties 
nuosprendis
Prieš šešiolika metų Aldona išgirdo 
ją pribloškusią vėžio diagnozę. Pirma 
mintis buvo mirtis. Aldona sako, jog 
buvo girdėjusi daug istorijų apie vėžiu 
sergančius žmones ir jai atrodė, kad visi 
jie mirė, nes apie gyvenančius su vėžiu 
ir pasveikusius ji nebuvo girdėjusi ar 

mačiusi statistinių duomenų. Aldona 
pasakoja, kad tuo metu išgyveno 
egzistencinę mirtį. Į viską ėmė žvelti lyg 
paskutinį kartą. Jautėsi taip lyg kristų į 
tamsią bedugnę, kurioje niekas negali 
padėti: „Į šitą situaciją negali ateiti 
beveik nė vienas žmogus. Tai yra toks 
esminis žmogaus gyvenimo ir tikėjimo 
klausimas“.

Vienišumo ir baimės 
akivaizdoje kreipėsi į Tėvą
Iki ligos Aldona lankydavosi Bažnyčioje, 
buvo tikinti, tačiau tada neatrodė, kad 
Dievas yra šalia. Tik išgirdusi netikėtą 
diagnozę ėmė artėti prie Jo. „Tokioje 
paniškoje vienatvėje, paniškoje baimėje 
ištariau žodžius „Tėve Mūsų“. Ir jie mane 
išgelbėjo. 
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Supratau, kad tikėti Dievą ir įsikibti į Jo ranką 
yra vienintelis kelias, vienintelė galimybė 
išgyventi“, – prisimena onkologijos centro 
direktorė. Ištiesusi ranką Dievui, Aldona 
pradėjo tvirtėti, po truputį paniška baimė 
ėmė dingti. Atėjo ramybė ir supratimas, kad 
onkologinė liga nėra mirties nuosprendis. 
„Labai svarbu viską atiduoti Dievui. Priimti savo 
situaciją ir atiduoti, kad Jis galėtų perkeisti tave. 
Kai aš pasakiau, Dieve, gali mane pagydyti, 
bet tebūnie ne kaip aš noriu, o kaip tu, 
Dievas iš tikrųjų padarė su mano gyvenimu 
ypatingus dalykus. Artumas, susitikimas su 
Juo yra pranokstantis viską. Kartu su Dievu 
tu pradedi naują, dar tvirtesnį artumo ryšį ir 
šiame gyvenime po truputį pradedi įaugti 
į Amžinybę“, – pasakoja onkologijos centro 
direktorė. Pasak A. Kerpytės, išsigelbėjimas 
ateina tada, kai supranti, kad esi pašauktas 
Amžinajam gyvenimui, kad niekas nedingsta.

16 gyvenimo viršvalandžių
Paklausta, ar galėtų ligą pavadinti sese, 
Aldona atsako ilgai negalvodama: „Tikriausiai 
negaliu, nes ji man nėra gera sesuo“. Šiandien 
Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
direktorė dėkoja Dievui už ligą ir kaip pati sako: 
„16 gražių mano gyvenimo viršvalandžių yra 
pats gražiausias mano gyvenimo laikas. Dėl 
to, kad gyvenimas įgijo kitą prasmę. Gyvenu 
viltimi, tikėjimu ir tai mane gelbsti. Būčiau 
per silpna priimti visą tai, kovoti su liga. O 
gyvendama su Dievu gaunu ramybę, vidinę 
pusiausvyrą. Galiu savo patirtimi dalintis 
su kitais žmonėmis, padėti onkologiniams 
ligoniams bei jų artimiesiems stiprinti jų viltį, 
stiprinti jų dvasią ir padėti nebijoti naujo 
gyvenimo kelio, naujos gyvenimo prasmės 
gyventi tikėjimu ir viltimi“. 
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Vilties daugėja,  
kai ja daliniesi
Klaipėdos Verdenės progimnazijos mokytojai ir mokiniai – kasmetiniai „Vilties bėgimo” dalyviai. Čia dirbanti kūno kultūros 
mokytoja Eglė pasakoja, jog mokykloje yra mokytojų ir mokinių, kuriems reikia palaikymo. Taigi savo dalyvavimu mokiniai 
garsiai skelbiai, jog ligos užklupti žmonės nėra vieni. 

Kodėl mokiniai dalyvauja šioje vilties akcijoje?

12-os klasės moksleivė Vilmantė 
pasakoja: „Bėgti man patinka, nes 
jaučiuosi niekieno nevaržoma. Bėgant 
gimsta geriausios idėjos, atsiranda 
daugiau pasitikėjimo savimi ir tai 
jau man tapo savotiška meditacija, 
galimybe atsiriboti nuo aplinkos. 
„Vilties bėgime” dalyvausiu 5 kartą. 
Tai bėgimas, kuriame nereikia galvoti 
apie pergalę. Bėgimas, kuriame 
tavo pasiektas finišas bus kažkam 

padovanota viltis. Bėgdama mintyse 
galvoju apie žmones, kurie mane visur 
palaiko, rūpinasi manimi ir prašau 
Dievo, kad juos saugotų”.
 
septintokė emilija bėgioja, nes tai 
leidžia jai atsipalaiduoti, išbandyti savo 
jėgas, pajausti greitį. Šiemet moskleivei 
„Vilties bėgimas” bus trečias. Mergaitė 
sako, kad šis bėgimas yra puiki 
pramoga, gerinanti sveikatą. Bėgimas, 

suteikiantis viltį tiems, kurie bėgti šiame 
bėgime negali. Emilija sako: „Žmonės, 
bėgantys „Vilties bėgime”, bėga už tuos, 
kurie serga vėžiu. Tokie žmonės negali 
bėgti, bet mes bėgame vietoje jų ir 
duodame jiems viltį pasveikti. Patarčiau 
bėgti ir kitiems, kad mes visi įrodytume, 
jog Klaipėda yra Vilties miestas, kad 
duotumėme dar daugiau vilties 
sergantiems. Taip mes neleisime jiems 
tos vilties prarasti”.
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Bėgiojanti moksleivė saulė jau penktąjį 
kartą dalyvaus šioje vilties akcijoje. „Bėgdama aš 
pajaučiu šilumą, kuri dengia visą kūną ir tą tikrą 
žmogaus laisvę. Bėgu ir suprantu, koks trumpas 
tas ilgas kelias ir koks nuostabus sportbačių 
garsas per žemę. „Vilties bėgimas” – tai, kai tu 
turėdamas sveiką kūna, palaikai tuos, kurie yra 
silpnesni už tave. Palaikydamas juos, tu pažadini 
jų VILTĮ ir priverti juos jaustis aukščiau nei jiems 
atrodo. Bėgu už viltį, nes myliu visus. Nesvarbu, 
koks tai žmogus būtų”, – prasitarė moksleivė. 

Klaipėda ne tik gegužės mėnesį tampa Vilties 
miestu. Viltis čia auga kasdien. Kai šypsomės 
vieni kitiems, kai mintyse prisimename tuos, 
kurie serga. Kai savo auka ar dalyvavimu Vilties 
renginiuose prisidedame prie sergančiųjų 
palaikymo. Kiekvienam, bėgančiam, šokančiam, 
plaukiančiam ir besišypsančiam broliui bei sesei 
galime pasakyti Viešpaties žodžius: 

„Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, 
kad, būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir 
paguodos bendrai” (2 Kor 1, 7). 
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„VILTIES BĖGIMO - 2016“ pagrindiniai socialiniai partneriai:

Dėkojame VILTIES 
renginių rėmėjams ir 
partneriams

 „VILTIES BĖGIMO - 2016“ didieji socialiniai partneriai:
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 „VILTIES BĖGIMO - 2016“ socialiniai partneriai:

šypsokis    pasauliui
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VILTIES MIESTO 
renginiai
Prieš devynerius metus viltis pradėta nešti bėgančiųjų sparnais. Popierinės vilties plytos tuomet 

simbolizavo norimo įkurti Šv. Pranciškaus onkologijos centro pamatus. Šiandien, praėjus devyneriems 

metams nuo pirmojo Vilties bėgimo starto, viltis skleidžiama dviračio mynimu, valčių ir baidarių yriais, 

gimnastikos judesiais, šokio ritmu ir kitais įvairiais būdais, kurie tapo kasmetiniais Vilties renginiais. 
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Vilties šokis

Viltis baidarėmis ir dviračiais 

Jau trečius metus Klaipėdoje viltis 
skleidžiama šokio ritmu. Šventės 
organizatorius, šokių ir laisvalaikio 
centro „Rueda“ vadovas Valdas Daujotas 
sako, jog „Vilties šokis“ – tai šventė 
kiekvienam, o ypatingai tiems, kuriems 
stinga vilties. Šventės organizatorių 

bei dalyvių noras – skleisti džiaugsmą: 
„Norime, kad žmonės džiaugtųsi 
gyvenimu. „Vilties šokio“ dalyviai 
šoka ne dėl rezultato, o dėl šypsenos 
veide. Jeigu šoktume dėl rezultato, 
jaustume įtampą, kurią perteiktume 
visiems šokantiems. Todėl šokame, 

pirmiausia, dėl to, kad mums smagu. 
Tai atiduodame ir žmonėms. Tai 
šventė, kai galima pamiršti rūpesčius. 
Kai šoki, viską pamiršti, pats tampi 
šokiu ir atsipalaiduoji nuo kasdienio 
skubėjimo”. 

Pirmasis baidarių maratonas įvyko 
prieš šešerius metus. Jungtis į vilties 
reginių dalyvių gretas organizatorių 
komanda nutarė dėl kelių priežasčių: 
„Jaudina faktas, kad vis daugiau žmonių 
serga sudėtingomis onkologinėmis 
ligomis. Taip pat artimai bendraujame 

su brolių pranciškonų bendruomene 
ir juos nuoširdžiai palaikome”. 
Renginio „Judėk pirmyn su viltimi“ 
tikslas – vienyti žmones kovojant su 
onkologinėmis ligomis. Turiningo 
laisvalaikio formomis dominti ir jaudinti 
jaunus žmones, ugdyti jų jautrumą ir 

užuojautą, mokyti palaikymo, skatinti 
nenusigręžti nuo bėdos ištiktų žmonių, 
o svarbiausia – matyti šalia savęs esantį, 
neignoruoti  onkologinių susirgimų 
mąsto, džiaugtis sveikstančiais.
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1000 Vilties 
kilometrų
Jau septynerius metus liepos mėnesį Lietuvos miestus 
bei miestelius aplanko motociklų gaudesys. Pasak akcijos 
koordinatorės Astos Mačiulaitienės, prieš šešerius metus 
baikeriai važiavo, kad pristatytų centro idėją Lietuvos 
gyventojams ir padėtų rinkti lėšas Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro statybai. Po šešerių metų jie nesustoja ir garsiai skelbia, 
kad centre laukiamas kiekvienas, užkluptas žinios apie ligą. 
Sergantieji nėra vieni. Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos 
centre pagalbą ras kiekvienas atvykęs.
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Vilties 
laipiojimas
Vilties laipiojimas – dar vienas Vilties renginys, 
kurio idėja gimė tiesiog pokalbio metu. Renginio 
organizatorius Trofim Teriochin prisimena: 
„Susipažinome su Broliu Benediktu. Pabendravę 
supratome, jog kaip ir lipantys uolomis kabinasi į 
akmenį, taip ir sergantys šia baisia vėžio liga kabinasi į 
viltį ir traukia save iš tamsos į šviesą iš paskutinių jėgų. 
O ir dalintis tuo, ką mylime patys, yra labai malonu. 
Taip ir gimė Vilties laipiojimas”. Renginio idėja – skleisti 
gėrį, skatinti sveiką gyvenimo būdą, suteikti žmonėms 
galimybę atrasti kažką naujo, išbandyti save, 
pabendrauti su kitais žmonėmis gyvai, atsipalaiduoti 
bei sveikai ir smagiai praleisti laiką. 

Vilties yriai
Viltis kasmet skleidžiama ir Danės upėje. Pasirodžius 
šiltesniems saulės spinduliams upėje pasirodo 
irkluotojų gausa. Pasak renginio organizatorių, 
renginiai, vienijantys visuomenę, ypač reikalingi. 
„Siekiame ugdyti gyventojų, ypač jaunimo, pilietinį 
poreikį dalyvauti labdaringuose renginiuose, akcijose, 
individualiai prisidėti prie renginių organizavimo, 
lėšų rinkimo”, – kalbėjo L. Mileška. „Vilties yrių” tikslas – 
neįgalius žmones įntegruoti į sportą. Taip pat siekiame 
populiarinti irklavimo sportą mieste ir pakviesti 
miestiečius prisijungti. Šiame renginyje kviečiami 
dalyvauti irkluotojai, baidarių – kanojų irkluotojai iš 
visos Lietuvos bei užsienio. Tačiau ypatingas dėmesys 
skiriamas žmonėms su negalia.
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Vilties renginių tikslas – 
solidarizuotis su sergančiais 
onkologinėmis ligomis, 
vienyti žmones, skatinti 
sveiką gyvenimo būdą bei 
kviesti paremti Klaipėdos 
Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro veiklą, skirtą 
onkologinių ligonių ir jų 
artimųjų vilčiai nuspalvinti. 

Daugiau informacijos apie 
artėjančius renginius galite 
rasti interentiniame puslapyje 
www.viltiesbegimas.lt


