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Velykų stebuklas
Afganistane
Artėja gražiausia pavasario šventė – Velykos. Jos neįsivaizduojamos
be artimųjų. Tarnaujantiems toli nuo
Lietuvos kariams šeimą atstoja šalia
esantys draugai, o šventės laukiama
anaiptol ne mažiau nei gimtinėje.

ganizatorių personalo specialistas gr. Laurynas
Vitas buvo kupinas idėjų kaip reikiant supurtyti
stovyklą. Tiesa, organizatorių entuziazmą tuomet
šiek tiek atvėsino PAG-4 kapelionas mjr. Virginijus Veilentas. Pagyręs šaunuolius, jis pasiūlė šią
šventę paminėti kukliai, nuoširdžiai ir krikščioniškai: „Iš tiesų juk Velykos nėra balaganas, nors
kiaušinius ridenti reikia“, – sakė jis.
Todėl kelionė į Velykas PAG stovykloje prasidėjo Verbų sekmadienį, kapeliono mjr. Virginijaus
Veilento mišiomis koplyčioje. Altorius nebuvo papuoštas tradicinėmis lietuviškomis verbomis, nes
jų čia paprasčiausiai nėra. Jas pakeitė Afganistane augančios kupranugarinės dyglės šakelės.
Tiesa, kapelionas juokavo, kad šakelės greičiau
priminė ant altoriaus pūpsantį ežį ilgais spygliais,
o ne tradicinę verbą. Tačiau misijoje tarnaujantys
kariai įpratę prisitaikyti prie įvairių gyvenimo sąlygų, tad ir dyglės jiems puikiai tiko.
Kitas krikščioniškas akcentas ruošiantis Velykoms – Didįjį penktadienį ištartas trumpas
kapeliono žodis apie tą dieną prisimenamus ir
švenčiamus krikščionių tikėjimo slėpinius. Kariai
pasižiūrėjo Melo Gibsono filmą „Kristaus kančia“.
O paskutinėmis dienomis prieš Velykas visi pageidaujantys atliko išpažintį.

Sveikinimai iš Lietuvos

Karo kapelionas V. Veilentas aukoja šv.
mišias.
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Vietoj verbų – dyglė
Velykos ir Afganistane Velykos. Lietuvos vadovaujamos ketvirtosios Goro provincijos atkūrimo
grupės (PAG-4) atstovas spaudai gr. Vilius Džiavečka, prieš dvejus metus sutikęs Velykas toli
nuo namų, prisimena, kaip nekantriai visi laukė
šios šventės. Vienas iš pagrindinių šventės or-

Sekmadienio Prisikėlimo mišiose, kurias aukojo kapelionas kpt. Virginijus Veilentas, dalyvavo
visas tarptautinis katalikiškas PAG kontingentas
– lietuviai, amerikiečiai, kroatai. Todėl pamokslą
kapelionas sakė ne tik lietuviškai, bet ir anglų kalba. Tuoj po šv. Mišių PAG-4 vadas plk. Almantas
Leika, visus pasveikinęs su Velykomis, palinkėjo
išsaugoti pakilią nuotaiką ir ryžtą.
PAG stovyklos valgykloje buvo patiekti šventiniai pietūs, kariai rideno ir valgė velykinius margučius. Valgykla buvo įspūdingai papuošta Šiaulių Romuvos pagrindinės mokyklos moksleivių į
Afganistaną atsiųstais papuošimais, rankdarbiais. Stalas nukrautas velykinėmis gėrybėmis –

Velykų stalo
gėrybės Afganistane.

Šventiniai
moksleivių iš
Lietuvos ir JAV
sveikinimai.

saldumynais ir tikrais velykiniais margučiais.
Visus sujaudino Šiaulių Romuvos pagrindinės
mokyklos moksleivių velykiniai sveikinimai: „Mielas kary, – viename spalvingų rankų darbo atvirukų rašė moksleivė Deimantė, – sveikinu Jus su
artėjančiomis Šv. Velykomis! Tikiuosi, kad jūsų
širdyse liko lietuviškos tradicijos ir meilė Tėvynei.
Labai džiaugiuosi, kad dar yra tokių gerų žmonių,
kurie, būdami taip toli nuo savo namų, šeimos, padeda

Aitvarų leidimo
varžybomis
kariai pasveikino pavasario
šventę.
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priskirtina geriems krikščioniškiems artimo meilės darbams buvo Didįjį pirmadienį surengta
našlaičių diena. Iš plačios apylinkės ir iš Čagčarano miesto į PAG stovyklą susirinko daugiau
kaip 300 vaikų, neturinčių vieno ar abiejų tėvų.
Vaikai buvo apgaubti karių dėmesiu, pamaitinti
pietumis, apdovanoti dovanėlėmis. Atsidėkodami kariams ir PAG vadovybei, vaikai iš našlaičių namų parodė savo sukurtą vaidinimą. Jo
siužetas išreiškė visų susirinkusių vaikų svajonę
ir siekį: užguitas ir skriaudžiamas našlaitis atkaklaus darbo dėka tampa visuomenėje gerbiamu
žmogumi. Beje, renginyje dalyvavę Goro provincijos gubernatorius ir Socialinės rūpybos departamento direktorius savo kalbose sutartinai
tvirtino, kad provincijos vaikai ir našlaičiai tokio
dėmesio ir paramos, kaip iš PAG karių, nesusilaukė iš jokios kitos organizacijos. „Taip Velykos atėjo ir į Afganistaną, gyvenantį 1386 m.,
– džiaugėsi mjr. V. Veilentas. – Kristus prisikėlė!
Aleliuja!“

Nuolatinė gavėnia

Kapelionas
S. Noretas
žada, kad
linksmybių
per Velykas
netruks.

Goro žmonėms, rizikuoja savo gyvybe! Sėkmės jums!“
Kitame atviruke šiaulietis moksleivis Jonas parašė: „Aš manau, kad jūsų atliekamas darbas yra
labai atsakingas ir garbingas! Džiaugiuosi, kad
mano laiškas nukeliaus tokį ilgą kelią ir pradžiugins jūsų širdis!“
Šventinius sveikinimus kariams atsiuntė ir seni
PAG-4 draugai – JAV Filadelfijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Karius
pradžiugino ne tik moksleivių sveikinimai, bet ir Didįjį šeštadienį iš artimųjų Lietuvoje gauti siuntiniai
su lauktuvėmis.
Po pietų stovyklos rikiuočių aikštėje vyko įspūdingos aitvarų leidimo varžybos.

Našlaičių diena
Pasak kapeliono, per šventes būtina dalytis gerumu su savo artimu. Nors garsiai ir neįvardyta
kaip pasiruošimo Velykoms dalis, tačiau tikrai
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Nors dar iki Velykų kelios savaitės, dabar Afganistane esantys kariai nekantriai jų laukia. Pavasario kvėptelėjimas jaučiamas ir šioje tolimojoje šalyje. Pasak kapeliono kpt. Sauliaus Noreto,
dabar ne mažiau malonus metas, kai ruošiamasi
Velykoms. „Jau kalbame apie tai, turime komitetą,
aptariame kiekvieno renginio ypatumus, susirinkimuose planuojame, kaip švęsime“, – pasakojo
kapelionas. Jis žada, kad kiaušinius tai jau tikrai
teks dažyti, pagaliau ir linksmybių per šventes
netrūks. Tačiau kol kas – gavėnios metas. Tiesa,
kapelionas pataria kariams gavėti, laikytis pasninko penktadieniais, tačiau toli nuo namų esantiems kariams tenka valgyti tai, ką duoda. Nors
yra tokių, kurie nevalgo mėsiškų patiekalų. Pasak
kapeliono, nedidelė čia nuodėmė. Pagaliau čia,
toli nuo artimųjų, kariai priversti susilaikyti nuo
kitų dalykų, taigi gavėnią čia visi jaučia tiesiogiai.
„Gerai, kad turime gerą sporto salę“, – džiaugiasi
kapelionas. Bet Velykų stebuklo tikisi visi – tuomet
kasdienybę praskaidrins iškilmingos šv. Mišios,
žaidimai, šventinis stalas. „Bent jau gražiausio
margučio konkursą tikrai surengsime, o jei nebus
kuo dažyti, „markerių“ tikrai pakaks“, – pažadėjo
kapelionas.

Lijana Cibulskienė
Viliaus Džiavečkos ir Sauliaus
Noreto nuotraukos

