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O, mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!!! Aleliuja aleliuja aleliuja!  

 

Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai, 

Prisikėlusio KRISTAUS DŽIAUGSMAS ir RAMYBĖ kiekvienam iš jūsų! 

Pradedu rašyti šį naujienlaiškį iš Mindoro salos, nuostabios vietos, kurioje esame rekolekcijose kartu su br. 

Emanueliu ir su visa mūsų nedidelės NVO « San Damiano » bendruomenės komanda. Tik prieš išvykstant iš Talim salos, 

baigėme gražią Velykų stovyklą, kurioje dalyvavo daugiau nei šimtas jaunuolių, atvykusių iš įvairių vietų (jaunuoliai iš 

šiukšlynų Maniloje, Don Bosko ir kt. koledžų studentai, du seminaristai iš Kinijos, belgų šeima, ir net du jaunuoliai iš 

Lietuvos, atvykę mums padėti dviems savaitėms. Bažnyčia yra tokia graži ir universali! Ir tai pats Prisikėlęs Kristus, Kuris 

mus surenka iš visų pasaulio kampelių tam, kad pripildytų savo Gyvenimu, kad mums duotų „apsčiai gyvenimo“. Tegu ši 

didžiulė, pripildanti Meilė mus apšviečia ir padeda skleisti šią gyvenimo žinią ir meilę ten, kur esame!  

Šie du misijos mėnesiai pralėkė labai greitai… Tiek daug patirta, tiek malonių gauta! Life is full of life! 1… 

 

Apatnapung araw na paghahanda sa pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesu Kristo2 

Šiais metais turėjau didelę dovaną išgyventi labai gražią, ir turbūt pačią stipriausią gavėnią savo gyvenime. Kai 

dabar sugrįžtu ir peržvelgiu visus tuos stiprius momentus, išgyventus per šias 40 gavėnios dienų misijoje Talim`o saloje, 

nuolat atrandu Prisikėlusį Kristų, kurio delnuose yra įspaustos Jo kančios, nukryžiavimo, Jo mirties žaizdos. “Jūs esate 

pagydyti Jo žaizdomis” (1P 2, 24). Tai yra Jo besąlyginės Meilės žaizdos, kurios mums atveria kelią. Tai kelias, kuriame 

esame pašaukti Jį sekti, Jį imituoti (mažų mažiausiai įdėti visas pastangas). Šios žaizdos yra „įrašytos“ vargšuose, 

atstumtuosiuose, ligoniuose, ypač tuose, kurie yra arti mirties: nesvarbu, kokia ji bebūtų – fizinė ar dvasinė… Gyvenimo 

realybė dažnai „kvėpuoja“ nelaimėmis, neteisybe, visomis įmanomomis kančios formomis... Taip, gerai žinau, kad 

nereikia svajoti, kad mūsų žmonija būtų žmonija be žaizdų, be randų. Bet tai yra kvietimas pasirinkti Gyvenimą ir leistis 

į kelią. Tai svarbus (galbūt vienas iš svarbiausių) ir nuolatinis pasirinkimas. Dievas atverią kelią. Reikia atsakyti – turėti 

drąsos „įdėti“ savo „rankas“ į Kristaus žaizdas ir pasitikint gyventi meile iki galo, iki Meilės „kvailystės“. Evangelija yra 

tikrai gyva, ji dega ir perduoda tą tikrąją šviesą ir ugnį. Ir tik tikra meilė gali viską perkeisti – kančią į laimę, blogį į gėrį, 

liūdesį į džiaugsmą, mirtį į gyvenimą... Koks džiaugsmas įeiti į Evangelijos gyvenimą! „Patys vargingiausi iš 

vargingiausių yra išorinis ženklas vidinės realybės, kurioje slypi Jėzaus troškulio slėpinys“ (Motina Teresė) 

Šiame naujienlaiškyje papasakosiu kelias istorijas, išgyventas per šiuos du misijos mėnesius, kurios, tikiuosi, 

padės suprasti geriau apie tai, ką ką tik rašiau... 

 

  

                                                             
1
 Gyvenimas yra pilnas gyvenimo! 

2
 Kad pasakytume žodį  „gavėnia“ , tagalog kalboje reikia 14 žodžių…  



ATE NOREEN IR KUYA JHUN SANTUOKA  - tikros Meilės ir Tikėjimo pergalė! 

Ankstesniuose naujienlaiškiuose jūs jau daug girdėjote kalbant apie ate 

Noreen – mano jauną pacientę, sergančią terminalinės stadijos vėžiu. Iš 

medicininės pusės, tikrai neįmanoma paaiškinti, kaip ji išgyveno tiek daug 

mėnesių, žinant, kokia buvo jos būklė, su visomis įmanomomis 

komplikacijomis... Bet nenoriu dabar kalbėti apie mediciną, nes, kaip 

nepaliaujamai kartojau - žmogiškai tai neįmanoma. Man atrodo, kad ate 

Noreen jau buvo stipriai „connected“ su Kristumi, Kuris jai davė Savo 

gyvenimo jėgą. Ši jauna moteris, kilusi iš labai vargingos šeimos, buvo labai 

atkakli ir sugebėjo baigti studijas, ir jau buvo pradėjusi dirbti vienoje įmonėje 

Maniloje. Su kuya Jhun jie svajojo susituokti. Tam, kad filipiniečiai 

galėtų suorganizuoti vestuves (su visomis tradicijomis), reikia turėti 

nemenką biudžetą... Bet sunki liga įsiveržė į jų gyvenimą ir visos 

santaupos labai greit išseko... Jos žemiškas gyvenimas vis labiau ir 

labiau artėjo prie pabaigos... Kiekvieną kartą po aplankymo, 

nežinodavau, ar vėl ją pamatysiu... Bet ši jauna pora saugojo didelį 

troškimą susituokti. Ir nuostabu, gerasis Dievas išklausė jų širdžių! Vos 

tik Br.Emanuelis atskrido į Filipinus, jau kitą dieną suorganizavome jų 

vestuves... Neįmanoma aprašyti, kas vyko vestuvių dieną jų mažytėje 

lūšnelėje... Su ate Dangs ir kitais šv.Damijono nariais, viską 

suorganizavome per vieną dieną: vestuvinius rūbus, žiedus ir t.t. ... 

Vestuvių dieną ate Noreen ir kuya Jhun buvo kaip danguje!  

Nepaisant to, kad ate Noreen buvo jau paralyžiuota, galėjo judinti 

tik vieną ranką, praktiškai buvo nebeįmanoma girdėti jos balso, 

visos medicininės priemonės (kateteriai ir t.t.) buvo paslėptos po 

jos gražia vestuvine suknele, tai buvo ypatingai graži šventė, pilna 

didžiulio džiaugsmo! Tai tikros meilės pergalės liudijimas! Šioje 

poroje nebuvo nieko kito kaip tik tikra meilė : save dovanojanti 

meilė, ta meilė, kuri kitam skiria pagrindinę vietą savo gyvenime. Ir 

taip nuostabu matyti jų didžiulę meilę ir tikėjimą Kristumi. 

Po vestuvių, ate Noreen dar išgyveno kelias savaites... Kuya Jhun 

sukonstravo mažytį kambarėlį jų miniatiūrinėje sari-sari3… Mums pavyko ten įrengti deguonį ir padaryti viską, kas 

įmanoma, kad ji paskutines dienas gyventų su kuo mažiau kančios ir kaip įmanoma oriai... Labai dažnai ją lankydavau, 

kad pakoreguočiau gydymą, o ypač tam, kad padrąsinčiau, melstumėmės kartu... Nuolat jai kartojau, kad ji turi didžiulį 

šansą gulėti „privačioje ligoninėje“, kurioje dirba jos vyras, kuris yra geriausias gydytojas, geriausias slaugytojas, 

geriausias virėjas ir t.t. O ji, su plačia šypsena ir visomis daug pastangų reikalaujamomis jėgomis, šnabždėjo: „my love 

and my most awesome asawa4“.  

Dabar mūsų brangi ate Noreen tęsia savo besišypsančią užtarimo misiją iš Dangaus...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Mažytė parduotuvėlė 

4
 Iš taglish kalbos : mano meilė ir mano nuostabiausias vyras 



« Niekas neatima gyvybės iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu » (Jn 10, 18) 

Ši gavėnia buvo tokia graži ir atgaivinanti proga atsivertimo kelyje, laikas mokytis atrasti gailestingąjį Dievą 

kasdienybėje, proga kontempliuoti šį Meilės slėpinį... Ir kaip Tiberiados brolis Dovydas sako: „reikia Evangelijos žodžius 

paversti konkrečiu veiksmu realybėje“. Tam, kad geriau išgyventume šį gavėnios laiką, su San Damiano jaunuoliais  

bukid, nusprendėme priimti konkrečius pasiryžimus: maldoje, pasninke ir išmaldoje.  Noriu pasidalinti keliomis, mane 

palietusiomis, istorijomis... 

Malda        

Nanay5 Elena, diabetu serganti pacientė, dažnai ateina į mūsų medicinos 

centrą. Ji serga diabetu jau daugelį metų ir šiuo paskutiniu metu jos ligą 

pasidarė labai sunku kontroliuoti, glikemija (cukraus kiekis kraujyje) pradėjo 

smarkiai augti... Nanay Elena vis labiau ir labiau pradėjo pasiduoti... 

Privalėjau padidinti vaistų dozes, vėliau pridėti ir dar naujų... Bet situacija 

negerėjo... Jos gydymo išlaidos darėsi vis brangesnės ir tai tapo papildoma 

problema... Vieną kartą ji mane sustabdė gatvėje su nevilties ašaromis 

akyse... Atsisėdau ir praleidau nemažai laiko tam, kad ją išklausyčiau... Ir 

supratau, kad jos sveikatos pablogėjimo priežastis nebuvo tik vien medicininė problema... Nanay Elena paprasčiausiai 

labai pavargo laikytis režimo ir jautėsi labai vieniša, nes prieš kelerius metus palaidojo savo vyrą... Galų gale, pakviečiau 

ją ateiti melstis į mūsų San Damiano koplytėlę ir pasiūliau priimti ligonių sakramentą. Ir kokia stipri maldos jėga! 

Nuostabu! Po savaitės nanay Elena sugrįžo eiliniam follow-up ir ji jautėsi žymiai geriau. Ir mano dideliam džiaugsmui, jos 

glikemija pradėjo mažėti neįtikėtinu greičiu . Nanay Elena sakė, kad bendruomeninė malda ir sakramentai davė naujų 

vidinių jėgų ir kad dabar ji stengsis kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv.Mišiose... ir iš naujo bandys vėl laikytis režimo ! 

Salamat po sa Panginoon 6!  

Kaip svarbu leistis į kelionę susitikimui su kitais, iš tiesų skirti laiko ir išdrįsti pasiūlyti melstis. Kaip popiežius 

Pranciškus per PJD drąsino – labai svarbu palikti savo patogią sofą ir susitikti kitus gyvenimo pakraščiuose. Juos susitikti 

ten, kur jie yra ir su tuo, kas yra: jų lūšnelėse, jų gyvenimuose, jų kančiose.... Per šiuos du misijos mėnesius turėjau daug 

progų patirti ir būti liudytoja tos gydančios ir perkeičiančios maldos jėgos, taip pat ir to, kaip yra iš tiesų svarbus 

paprastas broliškas buvimas. Kartai tai yra vienintelis „inkaras“, vienintelės „burės“ atsikelti ir iš naujo pradėti keliauti. 

Tuo pat metu, kartais nėra taip paprasta uždegti šią Taikos, susitaikinimo 

„ugnį“, ypač mirštantiesiems... Bet tikrai giliai tikiu, kad užtenka vien tik 

paprasčiausiai ir tiesoje nešti savyje šią Gerąją Gyvenimo Naujieną ir ypač 

Viltį, kad mirtis neištaria paskutiniojo žodžio... Ir tikrai, tokiu būdu 

daugelis situacijų išsisprendžia savaime... 

Br.Emanuelis aukojo šv.Mišias prie ate Yoli namų – jaunos moters, 

kuri staiga mirė dėl astmos krizės... Ją rado kalne, netoli nuo mūsų namų, 

laikančią rankoje Salbutamol7 inhaliatorių… Kai ją pamačiau, jau buvo per 

vėlu, kad galėčiau jai padėti... 

 

 

Pasninkas 

Vieną vakarą bukid, vienas iš mūsų jaunuolių, kuya Reggie, atsisakė eiti 

vakarieniauti... Nuėjau su juo kalbėti ir jis paaiškino, kad ką tik buvo 

trumpai užbėgęs pasisveikinti su savo šeima ir pamatė, jog šį vakarą jie 

neturi visiškai nieko valgyti... Kuya Reggie nusprendė taip pat grįžęs į bukid 

nevalgyti ir bent tokiu būdu būti bendrystėje – pasninkauti, ir kad tai bus jo 

malda už savo šeimą... Buvau labai paliesta, nes kuya Reggie, kaip ir visi 

mūsų jaunuoliai, turi didžiulį apetitą ir žinau, kad tai iš jo pareikalavo daug 

pastangų... 

                                                             
5 Tagalog : mama 
6 Tagalog: ačiū, Viešpatie! 
7 Salbutamol – inhaliatorius astmai gydyti 



 

Išmalda 

„Bet tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami“   
(Is 40,31) 

Didįjį šeštadienį, anksti ryte išbėgome su Augustinu pabėgioti. Tądien kaip tik pradėjome Velykų jaunimo stovyklą. 

Bėgiojimo tikslas buvo aplankyti ate Noreen tam, kad patikrinčiau jos būklę, pareguliuočiau deguonį ir t.t., nes 

neturėjau kito laisvo momento, kuriuo galėčiau nueiti į jų kaimelį. Atvykę pamatėm skausmingą situaciją: jau nuo 

praeitos nakties ate Noreen nebeturi deguonies ir yra ryškiame kvėpavimo nepakankamume... Problema ta, kad kuya 

Jhun nebedrįso paprašyti papildomų pinigų... Nusprendėme greitai sugrįžti į Sapang, mūsų kaimelį, paimti reikiamą 

sumą ir parūpinti deguonies. Nepaisant to, kad tebuvo tik 6 val. ryto, saulė kaitino labai smarkiai... Paėmiau pinigų ir 

sugrįžau pas juos su tricycle8. Galų gale, kai viskas buvo suorganizuota ir šeimos nariai išplaukė iš salos tam, kad 

nupirktų deguonies, supratau, kad kišenėje nebeturiu pakankamai pinigų, kad sugrįžčiau su tricycle namo... Buvau jai 

gerokai pavargusi ir jau vėlavau į stovyklos programą... Ir dar, po visų šitų sportinių rytinių bėgiojimų buvau taip 

ištroškusi vandens, kad trumpam atsisėdau ant žemės, kad bent šiek tiek atgaučiau jėgas... ir taip pat susigrąžinčiau kiek 

prislėgtą nuotaiką... Ir neįtikėtina! Girdžiu balsą : « Doktora doktora, napakainit! Dapat uminum! » 9 Tai buvo viena iš 

mano senesnių pacienčių, kuri su dideliu rūpesčiu pasiūlė atsigerti šalto vandens! Visa laiminga ir jau apraminta širdimi, 

melsdamasi rožinį, leidausi namų link. Kelyje pamačiau kitą besušypsančią moterį, kuri priėjusi pasiūlė skanios duonos 

riekelę . Po šio ryto įvykių supratau, koks didelis gerumas, koks vidinis turtingumas gyvena šiuose vargšuose... Ir taip 

pat, kaip ypač svarbu niekada nepasiduoti kasdienos mažyčiams „nesėkmingiems“ įvykiams, bet pasitikėti Apvaizda, 

kuri yra geriausia išmaldos davėja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

GYVENIMAS SAN DAMIANO KLINIKOJE  

 « IŠGYDYTI KARTAIS, PALENGVINTI 

DAŽNAI, PAGUOSTI VISADA10 »  

 

Šie mėnesiai buvo labai intensyvūs, pilni gražių 

susitikimų, misijų, naujų bendradarbiavimo sutarčių 

užmezgimų ir t.t. Tuo pačiu, tai buvo laikas, kuriame 

turėjome daug komplikuotų atvejų (ir, deja, smurto...), 

daugybę mūsų pacientų mirčių... Bet tai, kas yra tikrai gražu, kad negyvename visų šių, kartais ypač nelengvų, 

momentų vien tik su klinikos komanda, bet su visa mažyte San Damiano bendruomene. Tiek medicininių, tiek broliškų 

vizitų metu įpratau vis pasiimti kartu kurį nors jaunuolį ar staff darbuotoją. Brolis Emanuelis daugybei pacientų 

suteikė ligonių sakramentą, lay-minister (kuya Jerwin) nuolat atneša šv.Komuniją sunkiai sergantiems namuose, San 

Damiano jaunuoliai nuolat ėjo paprasčiausiai padrąsinti ir pastiprinti savo nuoširdžiu buvimu drauge. 

Buvome laimingi galėdami dešimčiai dienų priimti gyd. Filipą, skubios pagalbos gydytoja iš JAV, kuris yra taip pat 

geras Tiberiados bendruomenės draugas. Tai buvo tikrai graži patirtis dirbti saloje dviese. Jaučiausia taip, tarsi būčiau 

klinikose Lietuvoje – nuostabu turėti su kuo greitai aptarti sudėtingus atvejus, kartu ieškoti geriausių sprendimų! Jis 

taip pat suorganizavo nedidelę formaciją klinikos komandai: pirmosios skubios pagalbos įgūdžiai, kai kurių skubių 

                                                             
8
 Tricycle – yra tarsi motociklai - taxi. Tai transporto priemonės, kurios yra labai populiarios Filipinuose ir kurios yra sukonstruotos pačių filipiniečių. Prie  motociklo 

pritaisomas tarsi metalinis krepšys, kuriame gali sedėti keleiviai. Yra mažytė sėdynė ir hop – pirmyn į kelią! 
9
 Tagalog : « Gydytoja, labai karšta. Tu privalai gerti! » 

10
 Elisabet Mathieu-Riedel 

 



atvejų gydymas, kaip naudoti defibriliatorių ir t.t. Vos po kelių dienų po gyd.Filipo išvykimo, galėjome naujus įgūdžius 

panaudoti jau ir realybėje... Gyd.Filipas daug konsultavo klinikoje, o aš tuo metu pagaliau turėjau progą aplankyti 

visus mūsų sunkiai sergančius ligonius jų namuose. Tai, kas yra labai gražu, kad sulaukiame vis daugiau pagalbos 

prašymų (tad ir pasitikėjimo) iš įvairių sektų. Pavyzdžiui, kuya Hilario (kuris serga terminalinės stadijos vėžiu ir yra 

paralyžiuotas jau keleta savaičių) artimieji paprašė mano nuomonės dėl gydymo, paskirto ligoninėje. Bet prieš pat 

išvykstant, labai nedrąsiai paklausė: „iš tiesų, nežinome, ar tikrai galite mums padėti, nes mes esam tikintieji iš „Born 

again in Christ“... Paaiškinau, kad mūsų katalikų religija – mylėti ir tarnauti ir išvykome pas juos. Šis vargšas ligonis 

dalinasi savo „kambariu“ su kiaulėmis, bet kaip jis sako: „Man geriau būti čia, nei namo viduje, nes galiu stebėti dangų 

ir ežerą“... Buvau labai paliesta tokios jautrios, švelnios, mylinčios jo artimųjų slaugos. Jie puikiai supranta, kad nebėra 

nieko, kuo galėtume iš esmės pakeisti situaciją jų brangiam kuya Hilario. Tai buvo laikas, per kurį bandėme paguosti, 

padrąsinti, ir galų galiausiai baigėme mūsų susitikimą gražiu pasidalinimu apie amžinąjį gyvenimą. 

Turiu didelį džiaugsmą, nes pradėjome bendradarbiavimą su laboratorija « My Lab » iš Binangonan, vietos, kuri yra 

gana arti nuo mūsų salos. Čia pastaruoju metu siunčiu visus savo pacientus tam, kad padarytume kraujo tyrimus, 

rentgeno nuotraukas, echoskopiją ir t.t. Problema ta, kad Filipinuose medicininis lygis ir patikimumas kai kuriuose 

med. centruose ir laboratorijose yra labai prastos kokybės... Pacientai sugrįžta su klaidingais rezultatais (pvz., 

rentgeno nuotraukos, kurių neįmanoma interpretuoti, kraujo tyrimo rezultatai visiškai nesutampantys su realybe ir 

t.t.). Daugelį kartų bandžiau „patikrinti“ šią laboratoriją ir pastebėjau, kad tikrai galime pasitikėti jų kompetencija. 

Galų gale, turėjau gražų susitikimą su laboratorijos direktore. Tai duoda daug vilties ateičiai – galėsime vis geriau 

tarnauti mūsų vargšams ligoniams. « My Lab » yra pasirengę atvykti misijai į mūsų salą, ir jau dabar nuolat sumažina 

tyrimų kainas mūsų siunčiamiems, ypač vargingai gyvenantiems ligoniams. 

Taip pat noriu patikėti jūsų maldoms svarbų susitikimą su Filipinų medicinos fakulteto dekane. Jei viskas seksis 

gerai, žengsime didelį žingsnį į priekį dėl mūsų mažyčio med.centro ateities. Viešpatie, tebūnie Tavo valia! 

BENDRUOMENINIS GYVENIMAS BUKID 

Baigėsi įprastas kasdienos laikas, kuris man yra labiau nepaprastas!  Tegyvuoja vasaros atostogos! Gyvenimas 

tapo dar labiau dinamiškas! Šiemet turėjome daug puti-puti11 vizitų: pirmiausia Brem (Br.Emanuelis) prisijungė prie 

mūsų dviem mėnesiams kovo viduryje. Ir koks didelis džiaugsmas priimti kelioms savaitėms Br. Vidą ir du lietuvius, 

Justiną ir Domą, atvykusiu mums padėti kelioms savaitėms. Supratau, kad vis dar sugebu gerai kalbėti lietuviškai ! 

Taip pat atvažiavo Augustino šeima iš Belgijos ir jau prieš kelias dienas Br Joachim pirmąkart atvyko į misiją Azijoje. 

Tad Velykų stovykla, vaikų stovykla ir įvairiausios misijos sulaukė didelio pastiprinimo ir taip pat dar daugiau 

džiaugsmo! Keletas nuotraukų, kurios padės „sudalyvauti“ mūsų kasdienos gyvenime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Tagalog: baltieji 

Nuostabus darbas darže su Brem! 

 

„Y.E.S.night“ (youth empowerment steps) programa 

 

Kuya Agu jau baigė savo vėjo malūną!!! 



 

 

Pabaigai noriu pasidalinti keleta mažyčių pokalbių ištraukų iš kasdienybės : 

 « Kuya, bakit you are so makulit today? - Because of the gravitation of 

the earth ».12  

P.S. Tai buvo pajuokavimas, bet nuo balandžio mėnesio Filipinuose turime 

nemažai žemės drebėjimų… 

 Vieną naktį niekaip nebegalėjau apsiginti nuo uodų ir paklausiau kuya 

Nelson (mūsų 13 m. jaunuolio): « Kodėl uodai mane puola ir kandžioja 

labiau nei jus visus? » Ir jis visiškai rimtai atsakė: „Nes mūsų oda yra 

tamsi ir jie ją mato prasčiau nei tavąją.”  

 

Man atrodo, jau laikas sustoti  ir jums palinkėti gražaus velykinio laikotarpio! Tegu prisikėlęs Kristus saugo Jus 

Savo džiaugsme ir Savo ramybėje! Tegu Fatimos Mergelė Marija užtaria už taiką pasaulyje ir už mūsų širdžių taiką!   

Siunčiu per savo maldą į Jūsų maldos kampelį gėlių ir gražią šv.Jono Pauliaus II maldą... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagpapalain kayo ng Diyos ! Telaimina Jus Dievas! 
                                          Rūpinkimės vieni kitais ! Jn 15, 12 !  

 

Maldos bendrystėje, viktorija+ 

Balandžio 6,  2017, Sapang, Filipinai 

                                                             
12

 Kuya, kodėl tu šiandien esi toks išdykęs? Dėl žemės gravitacijos. 
 

San Damiano bukid pritraukia vis daugiau ir daugiau 

jaunuolių ir vaikų. Sporto ir džiaugsmo vieta! 

 

Keturi lietuviai Filipinuoese : Br Vidas, Justina ir 

Domas  iš Šv.Damijono grupės! DŽIAUGSMAS!  

« O Marija, Šviesioji naujo pasaulio aušra, gyvųjų Motina,  

tau patikime gyvybės bylą: Pažvelk žemyn, o Motin, į daugybę  

kūdikių, kuriems neleidžiama gimti, vargdienių, kurių gyvenimas sunkus,  

vyrų ir moterų, kuriuos ištinka nežmoniški žiaurumai, senelių ir ligonių, kuriuos 

žudo abejingumas ar netikras gailestis. Padaryk, kad tie, kurie tiki tavo Sūnų,  

galėtų skelbti Gyvybės Evangeliją garbingai ir su meile mūsų laikų 

žmonėms. Išmelsk jiems Malonę priimti šią Evangeliją kaip nuolatos naują 

dovaną, džiaugsmą ją dėkingai švęsti per visą gyvenimą ir drąsą ją 

ryžtingai liudyti, kad būtų sukurta kartu su visais geros valios žmonėmis  

tiesos ir meilės civilizacija Dievo, gyvybės Kūrėjo ir mylėtojo,  

garbei ir šlovei ». 


