
«Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos…».   
{“Ten, kur gailestis ir meilė, Dievas  ten yra», Taizé } 

 

Ramybė ir džiaugsmas!  

 

Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai,  

 

Kumusta ka po? (vertimas iš tagalog «kaip sekasi»?). Labai ačiū už kalną laiškų, kuriuos gavau: super-mega nuostabu gyventi šią 

misiją kartu su jumis! Atleiskit, kad dar ne visiems spėjau atrašyti, nes misija nuo pat pirmos atvykimo dienos yra labai 

„karšta“. Bet būkit tikri, kad nešiojuos kiekvieną iš jūsų savo kasdienėje maldoje. Ir toliau giedu šią Taizé giesmę, melsdamasi 

kartu su jumis ir už jus! 

Tai štai, jau mėnuo kaip esu „filipinietė“ . Koks džiaugsmas vėl susitikti brangius kuya’s ir ate’s (Filipinuose tai žodžiai 

išreiškiantys pagarbą – tai kaip sakyti „kuya“ – mano vyresnysis broli, „ate“ – mano vyresnioji sese). Didelė dovana šiais ypatingais 

Gailestingumo metais būti išsiųstai į šią gražią misiją Filipinuose. Kelias dienas prieš tai, turėjau didelį džiaugsmą atnaujinti 

misionierės įsipareigojimą Tiberiados bendruomenėje ir kartu su Mišiomis Šv.Dvasiai, išvykau į šitą naują nuotykį. 

 

 

 

 SUSITIKIMŲ GYVENIMAS 

Jei reikėtų vienu žodžiu apibūdinti šį pirmąjį misijos mėnesį – tai susitikimo mėnuo, o tiksliau sakant – SUSITIKIMŲ. 

Susitikimai, kurie yra labai džiaugsmingi “magaling“ (nuostabūs), bet kartais ir labai skausmingi, ypač tada, kai atsiduriame 

akistatoje su neteisingumu, kančia, bejėgiškumu padėti... 

Mano pirmoji “misija” tik atvykus į Talimo salą buvo atidaryti Tabernakulio dureles adoracijai, kuri vyksta mūsų mažytėje 

koplyčioje kiekvieną vakarą kartu su CDP jaunuoliais (“College Discernement Programme“ CDP – pasiruošimo studijoms koledže ar 

universitete programa; jaunuoliai du metus gyvena kartu bendruomenės įkurtuose San Damiano namuose „bukit“ – vieta Sapang kaime, kur ir verda 

mūsų bendruomeninis gyvenimas). Taip, pati svarbiausia mano misija – atidaryti „duris“ į Gyvenimą, į Šviesą, būti nuolankiu Jo 

Meilės ir Gailestingumo įrankiu. Kaip prieš keletą metų popiežius Pranciškus sakė: „Visos misijos turi prasidėti ant kelių“. 

 

Turiu didelį džiaugsmą, kiekvieną rytą (6:30) pradėti adoracija mūsų koplyčioje. Meldžiamės kartu su kuya Oyeth – uoliu 

filipiniečiu, vienu iš nedidelės šv.Damijono (SD) grupės vyresniųjų narių. Jis tikrai turi šventojo širdį; kuya Oyeth keliasi kasryt 

4val., kad išklausytų per radiją šv.Mišias ir melstųsi rožinį. Jis dirba visąlaik ir visur, ypač klinikoje (čia jis yra atsakingasis) ir 

yra kaip mano angelas sargas, visada pasiruošęs duoti patarimų ar paprasčiausiai su daug daug meilės pasibelsti į mano 

kabineto duris su puodeliu kavos  (vidury gausybės pacientų, nuovargio momentu). 

Vėliau, 7val., CDP jaunuoliai, San Damiano bendruomenės nariai, vaikai ir kai kurie mūsų kaimynai prisijungia kartu melstis 

rytmetinę maldą, po kurios skaitome Dienos Evangeliją, dalinamės tuo, ką kiekvienam iš mūsų Dievas nori šiandien pasakyti. 



Kiekvienąkart esu stipriai paliesta CDP jaunuolių širdžių gilumu, jų tikėjimo troškuliu, ryšio tarp Dievo Žodžio ir kasdienybės 

gyvenimo paieška. Šie jaunuoliai yra iš labai skurdžių šeimų, šiukšlynų, su neįtikėtinomis istorijomis... Bet jie pilni Vilties ir 

sunkiai dirba, kad galėtų žingsnelis po žingsnelio išeiti iš skurdo. Kiekvieną kartą, kai jų klausiu, koks yra didžiausias ir 

giliausias jų širdies troškimas, jie sako: „Aš trokštu padaryti viską, kad galėčiau padėti savo šeimai, savo broliams ir sesėms, 

kad ir jie turėtų ką valgyti ir studijuoti. Aš tikiu, kad Dievas man tikrai davė šansą ištrūkti iš skurdo tam, kad galėčiau padėti 

kitiems“. Ir tai yra paauglių žodžiai... 

 

   

Gyvenimo centras San Damiano bendruomenėje yra paremtas malda. Esu tikra, kad visas misijos vaisingumas ateina iš 

Dievo ir šio gilaus laiko kartu su Juo, nes bet pastovaus santykio, ryšio su Dievu, misija tampa amatu ir ji negalėtų ilgai tęstis. 

Mes susirenkame koplyčioje penkis kartus per dieną: 

 7val. ryte – rytmetinė, 

 12val. – vidurdienio malda, 

 14 val – rožinis, 

 18val – vakarinė malda + adoracija (vieną kartą per savaitę CDP jaunuoliai groja šv.Mišiose mūsų šv.Domingo 

parapijoje kitame kaime, ~30 min pėsčiomis nuo mūsų „barangay“ (kaimo).  

P.S. Visa Talim sala teturi tik vieną kunigą (~40 tūkst. gyventojų…). Tėvas Ferdie yra tikrai šaunus, jis atvyksta kiekvieną 

šeštadienio rytą švęsti šv.Mišių mūsų koplyčioje. Yra daug jaunuolių, vaikų, kurie prisijungia prie mūsų. Kaip nuostabu, kai 

vaikai gieda iš visos širdies! 

 21h – naktinė malda 

 

 Samuelis (11m.)                et                  Romalyn (10m.)  

– yra jauniausi mūsų San Damiano šeimos vaikai, bet yra 

įspūdinga juos matyti giedant brevijorių kasdien su mumis 

(tik jų dėka išmokau susigaudyti tagalog brevijoriuje – jie 

visąlaik labai rūpinasi, kad rasčiau reikalingą puslapį). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ate Théthé 



 KASDIENIS GYVENIMAS 

Šis pirmas mėnuo – stebėjimo mėnuo – laikas, kai stengiuosi daug klausyti ir žvelgti.... Štai kodėl kasdienį gyvenimą noriu 

pristatyti tik su trupučiu žodžių, bet su mano „akiniais“ . Ir taip pat su mylimu šv.Pranciškumi. 

 
„Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija, ypač su didinga sese saule, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti. Būk pagarbintas, mano 

Viešpatie, per brolį vėją, visokį orą - debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūriniją. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip jau sakiau, Talim saloje (kuri yra Laguna de Bay ežero centre, tai vulkaninis ežeras) yra ~40 tūkst. gyventojų, Sapang kaime ~5000. 

Visi namai yra išdėstyti prie ežero. Kokia graži kūrinija! 
 

 

« Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, 

kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti... » 

 

Kiekvieną sekmadienio vakarą iškeliauju į dykumos dieną į šv.Pranciškaus ermitažą. 

Man tai yra labai svarbus laikas, kad galėčiau skirti daugiau laiko tylos maldai (tai kas 

yra labai sudėtinga šioje tankiai gyvenamoje saloje). Vienuma negali būti be tylos. 

Bet štai ką neseniai supratau – diena, pilna triukšmo, bambukų kirtimo garsų, vaikų 

juoko, gali taip pat tapti tylos diena, jei tas triukšmas mums tampa Dievo artumo 

aidu. Tai tikras mano formacijos Studium Notre Dame de Vie vaisius. Taip pat, ši 

ermitažo diena – laikas paruošti mažytes katechezes (šeštadienio) vaikams, 

jaunuoliams, šeimų maldos grupei, taip pat mokymus klinikai. 

 

 

 

 

 

Taip, ir toliau tęsiu studijas!  (kaip mano brangūs tėveliai pasakytų: 

„amžina studentė“). Brangūs Studium NDV draugai, esu bendrystėje su 

jumis!!! Kiekvieną savaitę turiu tagalog kalbos pamokas tam, kad 

galėčiau geriau pasinerti į gyvenimq Filipinuosą. 

 

Čia, pasak filipiniečių, yra “cold“ + 27-30°C (bragūs Lietuvos draugai, 

matau jūsų veidus… ), kartais lyja (koks džiaugsmas vaikams gatvėje!), 

yra taip pat nuostabus vėjas (kartais pakankamai stiprus), bet jau greit 

prasidės filipinietiška vasara . Kai nėra elektros (be ventiliatorių), nėra 

lengva miegoti. 

 

Kuya Jerwin – nuostabus tagalog mokytojas 

“ Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir 

kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“. 

(Mt 4,4) 



Kiekvieno ketvirtadienio popietė - mano „San Damiano day“: visą šį laiką praleidžiu su mūsų jaunuoliais ir gatvės vaikais. 

Turim įvairių užsiėmimų, žaidimų... Yra tikrai nuostabu žaisti futbolą, o ypač krepšinį!  Yra tiek daug džiaugsmo vaikų 

veiduose ir juoko iš visos širdies! Tai tikras deguonies pliūpsnis matant tiek daug džiaugsmo gyventi! 

 

„Mano žadintuvas“– jų Sapang yra šimtai... ir jie pradeda “skambėti“ jau 

5val. ryto. Privalumas – neįmanoma jų išjungti, tad nėra šanso pramiegoti .  

 

Gyvenu su dviem belgėmis “Nazareth house“ – name, kuris yra ~ 5 min. nuo 

bukit SD, bet dažnai tai užima ++ laiko, nes daugybė vaikų nori duoti 

„penkis“(‘‘give me five“), arba kad mestelčiau juos į orą arba paprasčiausiai, 

kad kelias min. pažaisčiau kartu. 

Gyvenu kartu su Ate Aline – jauna savanorė, kuri čia yra jau 5 mėnesiai ir kuri 

dirba kaip kineziterapeutė ir rūpinasi CDP jaunuoliais. Ate Thérèse (ate Théthé 

– visi čia yra ‘‘pakrikštyti“ ir turi pravardes) atvyko kartu su manimi. Ji šiais metais 

padarė pertrauką tarp vidurinės mokyklos ir psichologijos studijų. Ate Thérèse padeda įvairiose kasdienėse misijose, ypač 

užsiėmimuose su vaikais ir jaunuoliais. 

 

« Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę žemę, mūsų motiną, 

kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuostabu, niekada daugiau nebereikia spėlioti, ką valgysime, nes tai visiškai visada aišku:  ryte – ryžiai, pietums – ryžiai, 

vakare - ryžžžiaaai . Po šio mėnesio, jau baigiu pamiršti žodį "duona“... Bet jos skonis lieka mano sapnuose.... Tačiau yra 

super skanių vaisių - maraming masarap! (labai skanu!). Tai vienas iš didelių kontrastų čia – žmonių gyvenimas šioje saloje yra 

išties kartus (daugelis vos turi ką valgyti ir gyvena dideliame skurde), ir saldumas vaisių, kuriuos Kūrėjas mums duoda... 

Mūsų virtuvė 
Kuya Reggie –  CDP jaunuolis 



                      GYVENIMAS SAN DAMIANO KLINIKOJE                                                      
”Viešpatie, perkeisk mane visą į Tavo Gailestingumą<...>. Padėk man, Viešpatie, kad 

mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Padėk man, 

Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau 

skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūna tarnavimas!”  

 (Šv.Faustina) 

 

Turėjau didelį džiaugsmą prisijungti prie klinikos komandos! Darbas čia 

niekada nėra monotoniškas, yra daug iššūkių, neįtikėtinų klinikinių 

atvejų, apie kuriuos girdėjau tik paskaitose universitete… Esu vienintelė 

gydytoja šioje saloje ir šita žinia išplito labai greitai.. Jau kitą dieną po 

mano atvykimo, turėjom didžiulę eilę pacientų… Ligoniai, kurie atvyksta 

iš toli, turintys sunkių, neretai ir skubios pagalbos reikalaujančių ligų, taip 

pat su labai labai įsisenėjusiomis problemomis… Nebesu tik pediatrė, bet taip pat chirurgė, bendr. praktikos gydytoja, 

kardiologė… Trumpai sakant, viskas, ko tik norėtumėt. Su klinikos komanda privalome daryti viską… Labai dažnai mes esame 

vienintelis šansas šiems pacientams, nes jei mes jiems negalime padėti, jie paprasčiausiai priversti grįžti namo… Visuose 

šiuose sunkiuose momentuose (sprendimuose, medicininiuose veiksmuose…) geriausiai suprantu, kaip svarbu būti 

prisipildžiusiam Prisikėlusio Kristaus meilės, leistis vedamam šv.Dvasios ir „įauginti“ savo gyvenimą į gyvenimą Medžio, kuris 

yra Viešpaties Kryžius... 

Klinikoje dirbu nuo antradienio iki šeštadienio vakaro. Silpniausius ligonius lankome jų namuose, taip pat skaitau paskaitas ir 

formaciją klinikos komandai, kad po mano išvykimo, jie galėtų kuo geriau darbuotis. Turim daug įvairiausių ligonių, sergančių 

įvairiomis ligomis: infekcinės ligos (jau diagnozavom kelis tuberkuliozės atvejus), širdies ligos, astmos paūmėjimai, 

apendicitai, diabetai, pacientai iškritę iš transporo priemonių... Minia ligonių, kurie atvyksta su taip stipriai infekuotomis 

žaizdomis, kad kartais aš klausiu savęs, kaip įmanoma, kad jie dar yra gyvi... Ir ypač, kad jie nenustoja ištisą parą sunkiai  dirbti 

(kirsti bambukų, žvejoti, plauti rūbus...). Kartais naktį, sapnuose, ir toliau siūnu žaizdas...  

 

Keli mažyčiai (jų yra daugybė) fioretti iš klinikos gyvenimo (mano brangūs draugai, medikai, jau pradėjau kaupti nuotraukas 

ir enciklopedinius klinikinius atvejus kompiuteryje...). 

→ Kuya Pilo: vieną dieną ate Aline paprašė, kad nueičiau kartu su ja apžiūrėti 
vieno paciento, kuris, skundžiasi peties skausmu. Atvykstam ir randam labai seną 
vyrą, kurio veidas perkreiptas skausmo ir vos tik palietus jo ranką, jis traukiasi. 
Apžiūrim jo petį ir diagnozė yra lengva -  nuostabus peties sąnąrio išnirimas: jo 
žąstikaulis „vaikščiojasi“ toli nuo ten, kur 
turėtų būti... Taip, diagnozė aiški, bet atstatyti 
į vietą?? Ką daryti? Nedaug pasirinkimo... 
Reikia padėti mūsų ‘‘lolo“ (seneliui). Su giesme 
šv.Dvasiai, išbėgom ieškoti reikalingų 
atstatymui manevrų knygose, mūsų 
paskaitose. Kuya Pilo yra išties toks silpnas, 
kad jo anūkai atnešė jį į kliniką sėdintį jo 

kėdėje – tikrai, kaip koks genties vadas filme . Paskui, po mažiausiai pusvalandžio 
bandymų, su fontanu prakaito, bėgančio ant mūsų kaktų, pavyko atstatyto žąstikaulį ten, 
kur jis ir turėjo būti. Koks džiaugsmas! Pagaliau mūsų kuya Pilo plačiai šypsosi savo didele 
bedante šypsena! Dvi savaitės jis liko „mumufikuotas“ tvarsčiais, įtvarais, bet dabar yra 
„išlaisvintas“ ir toliau gatvėje besišypsodamasis supasi savo bambukinėje kėdėje . 
 
→ Vieną rytą gaunu prašymą palaiminti vandenį… . Kai paklausiu, kodėl šita moteris 
atvyko į kliniką – ji paaiškina, kad turi žaizdą, kuri negyja ir kad ji yra tikra, kad jei 
palaiminsiu jos atsineštą vandenį, ji pasveiks... Po kantraus pokalbio, pavyko ją įtikinti ir ji išvyko iš klinikos su... Betadinu . 
Mūsų kaime yra nemažai sektų ir šarlatanų. Tikrai didelis džiaugsmas, kad jau dvi moterys pasitikėjo mumis ir atėjo po 
„gydymų“ paprašyti profesionalios pagalbos (pvz., šarlatanų plaučių uždegimo „gydymas“- pleistrai užklijuoti ant nugaros).  
 

Ate Aline 

Aplanymas namuose 



→ Čia, FIlipinuose, viskas yra įnamoma. Vieną dieną į kliniką ateina pacientė, kuri skundžiasi nedideliu galvos svaigimu. 
Pamatuoju jos spaudimą... ir negaliu patikėti... Rodyklė yra maximume... 300/120mmHg... Pabandom skirtingus aparatus, abi 
rankas, daugybę kartų... Taip, tai yra tai. Per šį mėnesį, minimumas, kurį ši labai maloni pacientė turėjo -  200/100mmHg. Ji 
nenori vartoti vaistų, nes „nėra gi dar taip blogai“ Ir štai, ji ir toliau gyvena, šypsosi iškėlusi nykštį kaskart, kai ją sutinku 
gatvėje, kur ji pardavinėja gatvės maistą (street-food) – 100% panardintame į aliejų... Ką gi, mažų mažiausiai žinome,  kodėl ji 
turi šią problemą...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartais yra labai komplikuotų ir sunkių atvejų… Kai negalime padėti… Nėra 
lengva leisti išvykti be jokios medicininės pagalbos… Bet tai, kas yra gražu, kad 
kaskart bandome visomis jėgomis juos padrąsinti, aplankyti namuose, melstis 
kartu… Yra taip pat tų, kurie ateina į kliniką paprasčiausiai tam, kad būtų 
išklausyti… Tai taip pat labai graži ir svarbi misija. Mes skiriame “vaistą”, kurį aš 
vadinu „širdžių Miserikordinas“... Žmonės, kurie kenčia vienatvę, neteisingumą, 
skurdą, neviltį... Tai visada labai stiprūs momentai. Taip, sušildyti širdis, 
atnaujinti viltį! 
 

 
 

« Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgt negali. » (Šv.Pranciškus) 
 

 
 

Iš tiesų, gydytojos darbas nesibaigia tik klinikoje… Nuo mano 
atvykimo dienos, jau turėjom keletą mirčių, iš kurių dvi – 
jaunuolių… Jono istorija. 15m. paauglys, sergantis epilepsija, kaip 
įprasta kasvakar, ėjo nusiprausti į ežerą (čia jo kasdienis „dušas“, 
nes jo šeima, kurioje yra šeši vaikai, yra labai varginga, teturi tik 
mažytę lūšnelę, kurioje miega...). Prasidėjo epilepsijos krizė. Kai 
gavau šią žinią, jau buvo per vėlu padėti... Galų gale, jau po 
pirmos misijos savitės, kartu su CDP jaunuoliais ėjom melstis prie 
jo ir paguosti šeimos.  
Šiame kančios kelyje mes esame kviečiami gyventi šį Kryžiaus 
slėpinį, neprieinamą slėpinį, bet kuris mus kviečia link tikrosios 
Vilties. Tai štai, mokausi „išrašyti vaistų“ ir kenčiančioms, 
prispaustoms širdims.... 

 
 
 
 
 

SD klinikos komanda Kuya Oyeth, ate Ella, ate Ellang ir ate Aline 

Mūsų gaminta tarpinė vaistams inhaliuoti 

(pvz., sergantiems astma). Veikia puikiai ir 

tereikia turėti tik butelį vandens  

Kvėpavimo kineziterapijos užsiėmimas 



Dar kartą labai labai AČIŪ (MARAMING SALAMAT PO!) už jūsų maldą ir padrąsinimus! Tai man yra labai brangu! 

 

Noriu jūsų maldai patikėti ir KOVO mėnesio misijas : 

o Evangelizacijos + medicininė misija: vyksiu kartu su kunigu Ferdie į apleistą, nutolusį kaimą.  

o Jaunimo Velykų stovyklą: Br.Emanueli, (Brem), Br.Sérafimai (Br.Pimpim), labai laukiame jūsų!!!  

 

Norėčiau dar rašyti ir rašyti... Bet baigsiu šį laišką su šv.Efremo malda, kurią meldžiamės per visą Gavėnios laikotarpį su 

mūsų jaunuoliais. 

 

„Viešpatie, mano gyvenimo Valdove, neleisk man pasiduoti tingumui, netekti drąsos, valdyti kitus ir tuščiažodžiauti. 

Suteik man, Tavo tarnui, skaistumo, nuolankumo, kantrybės ir gailestingosios meilės malonę. 

Viešpatie Karaliau, duok man pamatyti savo klaidas ir nesmerkti brolio. 

Tu, kuris esi palaimintas per amžių amžius. Amen.“ 

 

Geros kelionės Velykų link! Telaimina jus Dievas ir telydi Mergelės Marijos užtarimas! 

 
Malsos bendrystėje ir su draugyste, 

viktorija+ 

28 vasaris, 2016 

Sapang, Filipinai 
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