Bendruomenės „Žemės druska" istorija (paruošė Laima Ringienė)
Mūsų bendruomenės ištakos siekia 1995 m. Ji gimė iš didelio toškimo dėkoti Dievui tų
žmonių, kurie asmeniškai patyrė Dievo meilę ir Jo išgydymą. Norėdami dėkoti Dievui, kelios
šeimos rinkomės savo namuose maldai ir dėkojimui, skaitėme šv. Raštą. Tuo metu
Atsinaujinimo Dvasioje malonė sklido iš Kauno. Apie ją mums liudijo mūsų parapijoje
besirenkantis jaunimas, kuriam priklausė ir mūsų vaikai. Jų paraginti ir mes pradėjome
važinėti į kiekvieną mėnesį vykstančias „Dvasinio atsinaujinimo dienas". Ten sutikome daug
nuostabių žmonių – meksikietį kun. E. Tardifą, amerikiečius teologus – misionierius P.
Herbeką, P. Viljamsoną, lietuvį kanadietį V. Kolyčių ir daugybę kitų, matėm ir patys
dalyvavome maldose, kurių metu Viešpats gydė, laisvino, dalino dvasines dovanas. Viso to
iniciatoriai buvo bendruomenė „Gyvieji akmenys". Svajojome ir meldėmės, kad ir mūsų
mieste, mūsų parapijoje vyktų kažkas panašaus, lietųsi Viešpaties malonė visiems. Mūsų
širdys degė troškimu dalintis tuo, ką išgyvenome.
Tuo metu mūsų parapijai vadovavo tėvai jėzuitai, klebonas – A. Baniulis. Jie pritarė
mūsų karštam norui dalintis viskuo su visais. Leido rinktis bendrai maldai seserų vienuolių
bute įrengtoje koplytėlėje. Trokšdami labiau pažinti Dievą, brandinti savo maldingumą, daug
keliavome: Medugorje, Taize, Lizje, Solezmas, Lurdas. Sugrįžę iš kelionių ir renginių,
dalyvaujant kunigams, sekmadieniais, po vakarinių šv. Mišių dalinomės savo įspūdžiais ir
dvasiniais išgyvenimais. Taip atsirado pasitikėjimas ir bendradarbiavimas tarp kunigų ir
pasauliečių. Prie mūsų jungėsi vis daugiau žmonių, kurie troško Dievo meilės, kurie norėjo
kartu su mumis melstis. Taip pat glaudžiai bendradarbiavome su prie parapijos veikiančiu
DPJC (Dvasinės pagalbos jaunimui centru).
Apie 1998 – 2000 m. supratom, kad jau esam atsakingi vieni už kitus, kad sudarom kažką
panašaus į bendruomenę. Daugėjant žmonių, natūraliai suskilome į vyrų (vad. G. Ringys),
moterų (vad. L. Ringienė) ir jaunimo (vad. V. Balsytė) maldos grupeles, kurios sudarė vieną
bendruomenę, kuriai vadovavo R. Kaminskaitė.
2000 m. Parapijos klebonu buvo paskirtas kun. S. Damašius, o vikaru kun. V. Gudeliūnas,
kuris mus kuravo. Kartu meldėmės užtarimo malda vienas už kitą ir už ateinančius žmones,
prašydami Viešpaties fizinio išgydymo ir išlaisvinimo iš įvairių priklausomybių. Taip gimė
Vidinio išgydymo tarnystė. Kun. V. Gudeliūnui išvykus tęsti studijų, mūsų dvasiniam
augimui ir tarnystėms vadovavo kun. S. Tamošaitis, po to – kun. V. Poškus, kuris yra
parapijoje vykstančių vidinio išgydymo pamaldų iniciatorius. Didelį indėlį į mūsų
bendruomenės dvasinę kelionę įnešė kun. R. Karpavičius, K. Žutautas, V. Kulbokas, D.
Vazinskas ir kt.
Po 2003 – 2004 m. parapijoje vykdytos programos „Atgaivink" prie bendruomenės
prisijungė dar daugiau žmonių. Tais pačiais metais bendruomenės kvietimu parapijoje
svečiavosi „Palaiminimų bendruomenės" iš Prancūzijos atstovai – vadovaujami kun. J.
Phillipe, (knygos „Širdies ramybės ieškant" autorius). Jie liudijo ir meldėsi už visą parapiją
bei mūsų bendruomenės misiją ir dvasinių dovanų išsiskleidimą.

Bendruomenės kvietimu parapijoje ir bendruomenėje lankėsi, tarnavo malda ir patarimais
Renevel Ministriers Lietuvoje koordinatorius P. Viljamsonas ir jo komanda: kun. F.
Donnelly iš Kanados ir J. Gordon iš JAV.
Katalikų Evangelizacijos Centrui pasiūlius, dalyvavome seminaruose ir susitikimuose su
egzorcistų asociacijos prie Šv. Sosto viceprezidentu kun. egzorcistu R. Perreira iš Indijos.
Dalyvavome ir tarnavome vidinio išgydymo rekolekcijose „Ateikite prie vandens", kurias
koordinavo Europos Vidinio išgydymo tarnystės koordinatorė S. Stark iš Belgijos.
Mes mokėmės, o parapijoje daugėjo žmonių, trokštančių spręsti priklausomybės
problemas, gydyti savo vidinę negalią, daugėjo liudijančių apie išgijimus ir trokštančių
tarnauti Dievui. Gimė šlovinimo tarnystė, į kurią jungėsi tie, kurie balsu ar instrumentais
troško garbinti Viešpatį.
Tuo metu, Katalikų Evangelizacinio Centro paraginti, užmezgėme ryšį organizacija ENC
(Europos krikščioniškų bendruomenių tinklas), kurios dėka vėl daug keliavome (Čekija,
Lenkija, Slovakija), mokėmės bendruomenės kūrimo paslapčių ir išgyvenome charizminę
patirtį. Įgytos patirties dėka išaugo nauji lyderiai, kurie nebijojo prisiimti atsakomybės.
Kad išmoktume mylėti Viešpatį Jėzų, atiduoti Jam savo gyvenimą, mokytis tarnauti
kitiems broliams ir sesėms, keliavome visur, kur buvome pašaukti. Savo dvasiniame kelyje
sutikome tokius iškilius žmones kaip M. Moran, vienuolė sesė Br. McKenna, kun. Kevin
Scallon CM (knygos „Aš ateisiu pats" autorius), popiežiaus pamokslininkas kun. P. Raniero
Cantalamessa, P. Herbekas, kun. egzorcistas Zacharijus Thudippara (Indija), kun. egzorcistas
M. Kummar ir daug kitų. Visus juos stengėmės pakviesti į savo parapiją, pasidalinti žinia su
visais parapijiečiais. Mūsų kely didelę įtaką turėjo ir mes esame dėkingi Katalikų
Evangelizacijos Centrui, katalikiškoms bendruomenėms „Gyvieji akmenys" ir „Naujoji
sandora", su kuriais palaikome glaudžius ryšius.
2010 m. lapkričio mėn. bendruomenės susirinkime priėmėme Bendruomenės įstatus ir
įsivardinome, kad esame Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos katalikiška
bendruomenė „Žemės Druska". Susipažinęs su mūsų tikslais ir troškimais, įstatus patvirtino
dabartinis parapijos klebonas Vl. Gedgaudas.
Nuo 2014 m. parapijos klebonas pats kuruoja Vidinio išgydymo tarnystę, vadovauja
Vidinio išgydymo pamaldoms.
Kadangi Jėzus savo mokinius įpareigojo būti žemės druska, o mes trokštame sekti Jėzumi,
tai – būti žemės druska – mūsų siekiamybė.
Šiandieninė bendruomenės struktūra:
- moterų maldos grupelė – vad. B. Maneikienė;
- vyrų maldos grupelė – vad. G. Ringys;
- gr. "Tikėjimo pagrindai" pirmieji metai – vad. L. Ringienė;
- gr. "Tikėjimo pagrindai" antrieji metai – vad. L. Ringienė;
- gr. "Tikėjimo pagrindų tęstinumas" – vad. D. Bružienė ir L. Petrauskienė;
Bendruomenės reikalus sprendžia bendruomenės taryba, kurią sudaro grupelių ir
tarnysčių vadovai. Bendruomenės vadovas – R. Bezubenko.
Bendruomenė parapijoje ir už jos ribų tarnauja šiomis tarnystėmis:
- Evangelizacija

-

Vidinio išgydymo tarnystė
Šlovinimo tarnystė
Rekolekcijų paruošimas ir pravedimas
Konferencijų – seminarų pravedimas
Pastoraciniai tarnavimai
Švč. Sakramento adoracijos
Vasaros stovyklos

