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Kapayapaan at kagalakan! Džiaugsmas ir ramybė! 

Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai, 
Laikas bėga labai greitai, misija ir toliau degte dega, ir kadangi gaunu 

vis daugiau el.laiškų su klausimu « kas naujo misijoje ? »,supratau, kad 
jau laikas jums parašyti… 

Žemės drebėjimai aprimo, lietaus sezonas prasidėjo… Džiaugsmas 
gamtai ir vaikams, kurie krykštauja galėdami kasdien maudytis po ulan1. 
Tikrai įspūdinga stebėti kūrinijos jėgą : išdeginta vasaros karščio žemė 
energingai atgyja, turime nuolat gausų mangų, bananų derlių ir, mano 
dideliam džiaugsmui, dabar paukščiai gieda garsiau nei kaimo 
gaidžiai . Bet užtat kiekvieną vakarą – didelis varlių koncertas . 
Kartais šios « dainininkės » atkeliauja ir į vakaro adoracija mūsų 
koplyčioje… 

Europoje jūs pradedate atostogas, o mes, nuo birželio mėnesio – 
naujus mokslo metus… Pirma gera žinia, kuria noriu pasidalinti : mūsų 
bukid šeima pagausėjo : koks džiaugsmas priimti keturis naujus scholars 
jaunuolius (in-house boys), kurie pradėjo gyventi kartu su mumis: kuya 
Timothy (15m.), kuya Ken (13m.), kuya Rommel (15m.) ir kuya Aldave 
(16m.). Taip pat esame labai laimingi, jog dėka Brem (Br.Emanuelio) 
atkaklaus darbo, kuya Enjong mama buvo paleista iš kalėjimo. Kuya 
Anjong užaugo vidumi neįtikėtinu greičiu. Jis tampa vis labiau 
atsakingas ir pastaruoju metu vis labiau, tarsi vyresnėlis brolis, pirmas 
imasi daugybės iniciatyvų mūsų kasdienos bukid gyvenime. 

                                                             
1 Tagalogiškai – lietus 
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Šv.Dvasia, kiekvieną 

akimirką ir visa savo 

būtimi trokštu Tau dėkoti! 

Tu ateini su ugnimi į mūsų 

gyvenimus, mūsų šeimas ir 

bendruomenes. 

Tu ateini tam, kad mūsų 

širdyse uždegtum 

prisikėlusio Kristaus meilę 

ir misionierišką uolumą! 

Padėk mums nuolat 

pastebėti Tavo švelnaus 

buvimo ir gailestingo 

veikimo ženklus. 

Tu pasitiki mumis, kad 

atskleistume pasauliui 

gerojo Dievo stebuklus. 

Mes esame Jo vargingi 

tarnai ; 

Tegul mūsų gyvenimas 

atspindi Jo Tiesą ir Jo 

nesibaigiančią Meilę, 

Tegul mūsų nulankūs 

kasdienos gyvenimai 

tampa nuolatine, 

liepsnojančia malda. 

 

Šventoji Dvasia, Tu, kuri 

atneši išgydymą,  Tu, kuri 

esi šviesa, paguoda, jėga, 

ramybė ir tobulas 

džiaugsmas, maldauju 

Tave, dek mūmyse, Tėvo 

mylimuose vaikuose! 

ATEIK, ŠV.DVASIA ! 
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Kuya Adrian po 3 m. formacijos ir tarnystės mūsų San 
Damiano bendruomenėje išvyko studijuoti į Don Bosko 
koledžą Maniloje. Štai jo trumpas pasidalinimas prieš 
išvykstant : „Per visus šiuos metus SD bendruomenėje 
gavau tiek daug malonių. Ir tai nėra tik anglų kalbos ar 
grojimo gitara išmokimas, ar kitų svarbių įgūdžių įgyjimas, 
bet svarbiausia – jaučiuosi tikrai palaimintas ir pasirengęs 
vykti studijuoti, nes dabar turiu stiprią draugystę su 
Viešpačiu, išmokau pasitikėti savimi ir galėjau išgyventi 
stirprią patirtį – būti priimtam toks, koks esu. San Damiano 
bendruomenė tapo man tarsi antra šeima.“ 
 

                       Gegužę… 
Br.Vidas, po 6 savaičių praleistų su mumis sugrįžo į Lietuvą ir 

džiaugėmės trumpam galėdami priimti Br.Joachim, atvykusį pirmą 
kartą į misiją Filipinuose. Nuostabu turėti pastiprinimą kasdienos 
misijoms, vaikų stovyklai. SD scholars buvo labai laimingi po  
rekolekcijų, kurias Br.Joackim vedė Laiban`e. Visi tie džiugūs, 
broliški momentai, išgyventi kartu su broliais 
bukid, yra labai brangūs šiems jaunuoliams. 
Br.Joachim, mažytė žinutė nuo kuya Oyeth ir 
medicininės komandos : „tikrai, laukiam 
tavęs feeding programoje . Pažadam, nebus 
balut2“. 

 
Mes taip pat sulaukėme grupės vaikų vasaros stovyklai iš Navotas 

šiukšlynų. Nuostabu matyti šiuos vaikus labai laimingus gražioje 
Talim saloje, gryname, neužterštame miesto dulkių ore. Vieną 
vakarą pasiūlėme prisijungti prie mūsų adoracijai. Tai buvo labai 

stiprus laikas mums visiems: dauguma vaikų ėmė verkti išvydę 
Šv.Sakramentą... Tik paskui sužinojau, kad daugelis jų jau buvo girdėję apie adoraciją, bet nebuvo niekada 
matę Kristaus Šv.Sakramente. Koks šių vaikų, sužeistų neteisingumo ir kančios, širdžių tyrumas! Kokia 
doavana būti liudininku, kaip Gerasis Dievas paliečia širdis... San Damiano bendruomenėje turime didelę 
malonę: kiekvieną vakarą susitikti veidas į Veidą, širdis į Širdį su Prisikėlusiu Kristumi, leistis būti pa liestiems 
Jo taip  mylinčio ir gailestingo Žvilgsnio. Man tai yra centrinis ir atnaujinantis jėgas laikas, ypač todėl, kad 
galime švęsti šv.Mišias tik du kartus per savaitę, o jei turiu daug sėkmės, tris kartus per savaitę. SD 
jaunuoliai, kasvakar grįžę iš mokyklos, prisijungia prie mūsų adoracijai koplyčioje. 

„MPI Sunday school“– Magdasal, Pagibig, Ipahayag ...3 

Kartu su ate Fhab (buvusia San Damiano nare), pradėjome „MPI 
Sunday school“ – užsiėmimus 7-10 m. vaikams kiekvieną 
sekmadienio popietę, tam kad jiems padėtume geriau pažintį 
Evangeliją ir katalikų tikėjimo grožį (ir taip pat ištrauktume juos iš 
gatvės, kur kartais jie mėgsta krėsti kvailystes  ). 
Tai džiugus šlovinimo laikas, taip pat šokame action songs 
(giesmės su judesiais), skaitome sekmadienio Evangelijos, po 
kurios duodame mažytį mokymą. Vaikai labai mėgsta spalvinimo 
užsiėmimus! Taip pat juos kviečiame kelioms minutėms maldai 

tyloje. Šiame nuolatiniame triukšme Filipinuose labai svarbu pamažėle „įvesdinti“ vaikus ne tik į kontaktą 

                                                             
2 Balut – filipiniečių delikatesas : tai yra vos vos virtas anties kiaušinis, iš kurio jau greitai turėtų išsiristi viščiukas… Trumpai 
tariant – tai ančiuko embrionas… 
3
 Tagalogiškai: melskis, mylėk, skelbk! 
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su Dievu, bet ypač į asmeninį santykį su Juo. Ir tyla, tikiu, yra tam tarsi „durys“. Galbūt tai padės šiems 
vaikams iš tiesų įsišaknyti Kristuje ir atrasti ryšį tarp tikėjimo ir kasdienio gyvenimo. Kaskart MPI vaikai 
gauna misiją, kuria turi gyventi iki kito susitikimo.  

  
Talimo saloje turėjome parapijos dieną : „Be blessed. Be a blessing. Be 
open to God’s abundance4!“ su Bo Sanchez, žymiu ir labai populiariu 
Filipinuose pamokslininku. Žmonės buvo labai laimingi galėdami iš arti jį 
sutikti ir pasidaryti self`ius . Jis tai pat netikėtai nusprendė atvykti ir 
aplankyti mūsų NGO Sapang kaimelyje. Buvau labai paliesta matydama 
jo paprastumą ir šeimyniškumą, bendraujant su vietiniais gyventojais. 
Turėjau gražų pasidalinimą su juo apie misionierišką gyvenimą. SD bukid 
jaunuoliai turėjo užduotį gerai klausytis jo konferencijos ir vakarienės 
metu pasidalinti įstrigusiomios mintimis. Štai keletas jų čia : 
 

 „Viskas yra malonė, net problemos“. 
 „Kartais tai esame būtent mes, kurie „kepame“ problemas“. 
 „Reikia „mirti“ savo sutuoktiniui. Tai yra laimės raktas šeimoje. 
 „Esmė nėra vien daryti, bet pirmiausia – būti su kitais.“ 

 
Tai t.Ferdie, vienintelis mūsų salos kunigas, kuris organizuoja šimtus (taip, tikrai šimtus!) renginių, 

susitikimų, misijų, įvairių užsiėmimų Talim salos gyventojams. Labai įkvepia matyti tokį kunigą kaip jis – 
paprastą, džiugų, artimą jaunuoliams ir vargšams. Neseniai jis dalinosi, kad kartais per vieną dieną jis turi 
švęsti beveik visus įmanomus sakramentus. T.Ferdie kiekvieną sekmadienį aukoja devynias Mišias 
skirtinguose salos kaimeliuose. Nepaisant labai intensyvios darbotvarkės, jis yra visad romus, besišypsantis 
ir kaskart atranda bent vieną išdaigą, kuria pasdidalina . Prieš keletą dienų paklausiau t.Ferdie, kokia yra 
viso to „paslaptis“ ir jis atsakė: „aš niekada nesu vienas, ir nieko nedarau vienas. Dangiškasis Tėvas yra su 
manimi“. Dabar ir aš stengiuosi, ypač kai skęstu darbuose, nuolat „instaliuotis ir atnaujinti“ šią „stress-
management – peace“ programą: nuolat stengtis sugrįžti ir pasilikti Tėvo akivaizdoje, Jam nuolat 
atiduodant visą savo valią, kad Jis galėtų naudotis savo mažu instrumentu. Ir jau galiu patvirtinti – tai labai 
gerai veikia . Šv.Serafimas Sarovietis dažnai kartodavo:  

„Įsigyk vidinę ramybę ir tūkstančiai šalia tavęs patirs išganymą“. 
 

Medicininė MISIJA 
Gyvenimas klinikoje ir toliau verda, kartais net 
per smarkiai… Pasitaiko, kad net su dideliu 
atkaklumu privalome uždaryti klinikos duris, nes 
komanda baigia prarasti kvėpsnį … Nepaisant 
visko, gražus ate Christi, mūsų naujos 
darbuotojos (kuri dirba su mumis jau kelios 

savaitės), apibendrinimas, po « tipinės » dienos kukliame mūsų med. 
centre : „net jeigu ir esame tikrai labai pavargę, bet tuo pačiu tikrai laimingi 
ir vieningi“. Per šį laikotarpį vėl turėjom kelias skaudžias mirtis (pvz., viena 
pacientė mirė dėl dehidratacijos – dėl paprastai gan lengvai išsprendžiamos 
problemos, bet didžiuliame skurde, kuriame gyvename, kartais neįmanoma 

išgelbėti)… Šita gera moteris, nanay Mili, buvo viena iš mano „nanay5“ Talim saloje, kuri nuolat rūpinosi, 
kad nuolat turėčiau mažytę meryenda6 ir kuri ateidavo į kliniką paprasčiausiai tam, kad pasisveikintų ir 
pasidalintų savo gražia šypsena. Iš tiesų, vis daugiau sulaukiame maldos prašymų ar kvietimų 
paprasčiausiai aplankyti sunkiai sergančiuosius jų lūšnelėse. Kuya Erwin artimieji (36 m. vyras, miręs 
gegužės mėn. nuo vėžio) atėjo tik tam, kad paprašytų, kad aplankytume. Jo šeima puikiai suprato jo 

                                                             
4 Būk palaimintas. Būk palaiminimas. Būk atviras Dievo apstumui. 
5
 Mama 

6
 Lengvas užkandis (pavakariai / priešpiečiai) 
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sveikatos padėtį ir kad mediciniškai jau nebeturėjome, kuo padėti... Be abejo, visada stengiamės užtikrinti 
visas įmanomas priemones, kuriomis palengvintume nepagydomomis ligomis sergančiųjų būklę. Galiausiai, 
galėjau palydėti kuya Erwin paskutinę jo gyvenimo naktį. Filipiniečiai išgyvena mirtį kitaip nei mes, 
europiečiai... Bet galbūt apie tai kitame naujienlaiškyje... Man tai didžiulė gyvenimo mokykla ir gyva 
« knyga », kurios dėka gilinuosi ir, galbūt vieną dieną, geriau suprasiu gyvenimo slėpinį... Bet tai, kas iš tiesų 
yra neabejotina – turime neatidėliotinai melstis už mirštančiuosius. Tikiu visa širdimi, kad tai labai dažnai 
momentai, kai tariama „taip“ arba „ne“ Dievo Meilei...  

Norėčiau pasidalinti keliomis pacientų, sulaukusių pagalbos iš Solidarity Fund, nuotraukomis. Šio 
fondo dėka galėjome juos skubiai siųsti į ligoninę ir, tikiu, kad prisidėjome prie jų gyvybių išgelbėjimo. Ačiū 
Tau, Gerasis Dieve! Taip pat buvau labai sujaudinta gavusi dėžę chirurginių priemonių iš mūsų draugės gyd. 
Raimondos, dirbančios Šveicarijoje. Nepaliauju žavėtis tiek daug gėrio kupinomis žmonių širdimis ir 
Apvaizdos vedimu! Negaliu išvardinti mūsų misijai padedančių aukotojų – jų tiek daug, bet būkite tikri, kad 
su visa San Damiano bendruomene labai dažnai nešiojame jus savo maldose! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medicininės misijos kituose barangay7 su t.Ferdie vyko džiugioje atmosferoje, nepaisant minios 

pacientų, kuriuos priėmėme. Laimei, į paskutiniąją misiją Augustin (kuya Agu) vyko kartu – jis išmatavo 
daugiau nei šimto pacientų kraujospūdžius! Kuya Agu tapo tikru šio reikalo profesionalu (nepaisant to, kad 
yra architektas ). Trumpa istorija: vienas senolis prisiartino neįgaliojo vežimėlyje. Pamačiau, kad kuya Agu 
antrąkart matuoja jo spaudimą ir klausia manęs, ar įmanoma 200/110mmHg. Patikrinu ir tikrai toks! Šis 
lolo8 plačiai besišypsodamasis man sako: „jau turėjau keturis insultus ir kaskart prašydavau šv.Petrą, kad 
įleistų dangun, bet, man atrodo, kad jis manęs nemėgsta ir kaskart parsiunčia atgal į žemę ”.  

Mažytis draugystės su laboratorija „MyLab“ Binangone (artimiausias miestas prie mūsų salos) vaisius: 
laboratorijos komanda pirmąkart atvyko į Talim salą misijai: galėjome daugeliui pacientų atlikti kraujo 
tyrimus ir diagnozuoti rimtus susirgimus. Kai kuriems pacientams pagaliau galėjau pradėti tikslų gydymą. 
Kokia daugybė mažakraujystės atvejų! Teturėjome tik du pacientus, kurių tyrimų rezultatai buvo visiškai 
normalūs... Tad galite įsivaizduoti gyventojų sveikatos būklę... 

Ir toliau vieną kart per savaitę tęsiu formaciją medicinos komandai. Neseniai kalbėjau apie bakterinę 
infekciją ir bandžiau paaiškinti terminą „leukopenija9“. Ir kuya Nick labai rimtu veidu taria: „taigi, vadinai, 
jei aš tinginiauju bukid, tai bus Nicko’penija“ .  

 
Ačiū už jūsų maldą – susitikimas su Filipinų medicinos fakulteto dekane buvo sėkmingas – jie yra tikrai 

motyvuoti pradėti bendradarbiavimą. Dokumentai jau pristatyti ir, tikimės, kad artimiausiu metu saloje 
turėsime filipiniečių gydytojų rezidentų ir taip pat būsime pajėgūs pradėti kitus sveikatos projektus šios 
draugystės su univeristetu dėka.  

 

                                                             
7 Kaimas 
8
 Senolis / senelis 

9
 Leukopenija – baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) sumažėjimas kraujyje 

Mažasis Ron Ron (11 mėn.) sugrįžo iš ligoninės 

gerai pasveikęs po ilgo hospitalizavimo dėl 

smegenų infekcijos.  

 « Didysis » kuya džiūgauja savo mažojo  

kuya atvykimu. Nepaisant visų mamos 

komplikacijų, šis kūdikėlis yra puikios 

sveikatos. 
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Pradėjome naują Feeding programos sezoną : atlieku reguliarų prastos 
mitybos, mažo svorio vaikų patikrinimą ir šie mažieji pacientukai gauna tris 
kartus per savaitę gerus, su daug vitaminų pietus. Kuya Oyeth gamina kartu su 
vaikų mamomis, tokiu būdu jas mokydamas sveiko maisto gamybos subtilybių.  

Jau ateinančią savaitę pradėsime spaudimo matavimo punktų « BP 
point »10 įsteigimą mūsų Sapang barangay ir šalia esančiuose kaimuose. Labai 
tikiuosi, kad šis naujas projektas padės lengviau sekti pacientus ir išvengti 
staigių mirčių ar paprasčiausiai laiku nustačius hipertenziją, pradėti gydymą. 
Tuo pačiu metu tai yra vietinių gyventojų padrąsinimas - „empowering“- 
padedant jiems prisiimti atsakomybę ir padidinti jų pasitikėjimą savimi. 

KASDIENIO GYVENIMO DŽIAUGSMAI 
Pastaruoju metu, gyvenimas bukid dienos metu yra labai ramus, 
nes visi mūsų SD jaunuoliai, išskyrus kuya Rexcy, kuris gyvena 
pasiruošimo metus studijoms koledže, yra mokykloje. Bet 
kiekvieną popietę sulaukiame daugybės vaikų ir jaunuolių, kurie 
susirenka žaisti krepšinį, stalo tenisą, tinklinį ir t.t. bukid sporto 
aikštelėje. Kol kas, deja, retai galiu prie jų prisijungti, ypač prie 
taip išsiilgto krepšinio. Nuostabu matyti kuya Agu, kuris visa 
širdimi pasinėręs į įvairius užsiėmimus su jaunimu, ir taip pat vis 
labiau į „Y.E.S night“11 organizavimą. Su kuya Agu stengiamės ir 
skiriame daug dėmesio, kad su mumis gyvenantys jaunuoliai 
augtų broliškoje ir džiugioje atmosferoje, kad mokytųsi vienas 
kitu rūpintis. Mūsų vienintelė mergaitė, Romalyn (12 m.), labai 

gerai rado savo vietą bendruomenėje ir neleidžia būti nugalima mažytėse kasdienos « kovose »  .   
Atnaujinome San Damiano maldos grupės kassavaitinius susitikimus: dabar visi SD scholars 

(jaunuoliai, gaunantys stipendijas ir tokiu būdu turintys galimybę eiti į mokyklą) susirenka kiekvieną 
penktadienio popietę bukid. Pirmiausia, žaidžiame įvairius sporto žaidimus, vėliau kartu vakarieniaujame ir 
turime San Damiano maldą koplyčioje. Galiausiai, vakaro-nakties užsiėmimai: krepšinis, stalo žaidimai, 
filmo peržiūra ir t.t. Jaunuoliai iš aplinkinių kaimų lieka miegoti kartu su mumis. Labai gražu, kad mūsų 
scholars kaskart atsiveda savo draugų, kurie su entuziazmu prisijungia prie užsiėmimų bendruomenėje.  

 

Politinė padėtis Filipinuose… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaime gyvename mango vaisių, kurie kartais krenta ant galvų, „bombardavimų“, įkyrių uodų atakas …, 
bet tai niekis palyginus su tuo, kas iš tiesų vyksta Filipinuose... Š.m. situacija šalies pietuose (kurioje 
dauguma gyventojų musulmonai) yra labai įtempta: karo atmosfera, bombardavimai, apšaudymai, 
krikščionių pagrobimai, nekaltos mirtys... Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte paskelbė karo padėtį 
regione. Šalies armija yra įklimpusi prieš islamistus, kurie jau yra įsitvirtinę daugybėje zonų... „Karas“ – 
politika prieš narkotikų platinimą ir toliau tęsiasi, atnešdama daugybę aukų... Bet būkite ramūs, mūsų sala 
yra visiškai saugi. Ačiū už jūsų maldą už taiką šioje šalyje, kurioje jau ir taip yra daug skurdo ir neteisybės... 

                                                             
10

 Punktas kaime, kuriame galima pasimatuoti kraujospūdį 
11

 Mažytis priminimas: „Y.E.S. night“ – youth empowerment steps: bukid jaunimui skirta edukacinė programa 
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Iš visos širdies siunčiu jums linkėjimus iš laivelio, kuriame kartu su kuya Elad ir kuya Agu, išvykstame į 
evangelizacijos misiją Manilos lūšnynuose, taip pat aplankysime San Damiano maldos grupes! 

Šiomis dienomis esu ypatingai su mano brangia šalimi - Lietuva, kuri švenčia Lietuvos jaunimo dienas ir 
taip pat dar vieno lietuvio palaimintojo, Teofiliaus MATULIONIO, beatifikaciją! 

 
Brangūs broliai ir sesutės, brangūs draugai, su dideliu dėkingumu - AČIŪ už jūsų maldas! Tai mums yra 

labai brangi dovana! Ačiū, kad ir toliau melsitės už šią mažytę misiją Talim saloje Talim!  
 
PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina jus Dievas! Geros sveikatos ir šventumo kelio!  
 

Maldos bendrystėje, su Mergele Marija, 
viktorija+ 

23 birželis, 2017, Talim sala 

   
 
 
 
 
 

MANE GALITE RASTI čia  : 
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI) 
Sapang, Binangonan 1940, 
Talim Island 
Rizal Province 
PHILIPPINES 

Black Nazareen ir Mergelės Marijos statulų procesija (piligrimystė) 

mūsų parapijoje 

Kuya Nick, SD bendruomenės narys,  nuolat 

ateina į kliniką pokštaudamas tam, kad iš 

naujo įkvėptų tarnystės džiaugsmą  

Pirmasis naujų mokslo metų San Damiano 

scholars tėvų susirinkimas 

« Gailestingumas yra kelias, kuris veda iš širdies iki rankų »     Popiežius Pranciškus 


