
1 
 

  

« Viltis, teologalinė ir antgamtinė vertybė, remiasi Dievo ištikimybe savo 

pažadams. Aš turiu viltį, nes žinau, kuo nusprendžiau tikėti. Bet tai būtent aš, 

kuris nusprendžiu pasitikėti, turėti tikėjimą, ir tai, pasaulyje, kur mano tikėjimas 

susidurs su visomis blogio formomis, prieštarauja mano žmogiškoms viltims. Tai 

yra vilties išbandymas, Dievas tai leidžia, kad viltis taptų kur kas stipresnė nei 

neišvengiami prieštaravimai, kaip Abraomas : "Nematydamas jokios vilties, jis 

patikėjo viltimi… "»  

Kapayapaan at kagalakan! Ramybė ir džiaugsmas! 
Brangūs broliai ir seserys, mieli draugai, 
Džiugaus Kalėdų laikotarpio (ups, jis jau pasibaigė ), 

bet gera naujiena – Kristus niekada nepaliauja gimti ir atgimti 
mūsų širdyse! Dievas ieško, kad galėtų apsigyventi mūsų 
gyvenimuose, tačiau ne mūsų tvirtume ar turtingume, bet 
mūsų vargingume, paprasume ir širdies laisvėje. Mūsų salos 
klebonas, kun.Rommel sakė, kad Kalėdos iš tiesų yra vargšų 
šventė ir linkėjo, kad jas išgyventume visiškame širdies 
vargingume ir Betliejaus tyloje. Talimo saloje, per šį ilgai 
besitęsusį švenčių laikotarpį ir kasdienį „Christmas party“ 
visuose kaimo kampeliuose, išorinė tyla yra neįmanoma: 
vaikų krykštavimas gatvėse, videokė dieną ir naktį... 
Gyvenima virte virė. Pasiruošimas Kalėdoms prasidėjo jau 
rugsėjo mėnesį. Trumpai pasakojant, turėjau daug progų 
atrasti filipiniečių tradicijas, viena iš svarbiausių « Simbang 

gabi » : šv. Mišių devyndienis kiekvieną vakarą (naktį), nuo 
gruodžio 16 iki 24 dienos. Turėjom didelį dovaną Sapange, 
mūsų kaimelyje, švęsti Mišias kiekvieną vakarą 20 val., bet, 
pavyzdžiui, kituose kaimeliuose jos vyko kasryt 3 val… Tad 
mūsų vienintelis salos kunigas kasdien turėjo aukoti 7 ar 9 
Mišias... Kalėdų šventinį rytą, maniau, kad jis nualps, nes 
buvo visiškai pervargęs. Bet, laimei, filipiniečiai yra labai 
atsparūs nuovargiui ir greitai vėl atsistoja ant kojų. Tai, kas 
yra nuostabu – visų šių novenos mišių metu, bažnyčios yra 
pilnutėlės žmonių – gražiai pasipuošusių ir nuoširdžiai 
pasiruošusių. Taip nuostabu matyti jų džiaugsmingą Kristaus 

gimimo laukimą. Taip, pati brangiausia dovana, kurią gauname – Jėzus iš Nazareto, Emanuelis, Dievas su 
mumis! Buvau labai laiminga turėdama progą švęsti šv.Mišias kasdien šios novenos dėka ir galėdama kitokiu 
būdu nei įprasta, įeiti į šią Gimimo tylą. Noriu pasidalinti tekstu, kurį neseniai skaičiau ir kuris palietė : „Tikėti 
šiuo labiausiai nepasiturinčių, neefektyvių pasaulyje susirinkimu, tikėti nukryžiuotumi Kristumu - tai tikėti, kad 
eucharistija yra esminio prieštaravimo nešėja <...> Nes eucharistija – tai nėra kančios priėmimas, eucharistija yra 
kančios atsisakymas <...>, tai viso skurdo atsisakymas.“  (P.Joseph Wresinski) 
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Per šiuos tris mėnesius, turėjau progą dalyvauti beveik visų sakramentų šventime : kuya Timothy krikšte ir 
pirmoje komunijoje, Romalyn sutvirtinimo sakramente, draugų seminaristų iš LMI Maniloje kunigystės 
šventimuose,  mano sunkiai sergančių pacientų ligonių patepime ir t.t… Tokiu būdu turėjau progą dar labiau 
atrasti visuotinės katalikų Bažnyčios grožį ir jos liturgiją, kuri kartai yra tokia skirtinga, bet graži. 

Turėjom taip pati didelį, napakamalaking1 , džiaugsmą priimti dešimčiai dienų Doktora Delphine (buvusi 
savanorė, kuri jau daugelį metų kartu su vyru yra įsipareigoję ir daug padeda šiame Tiberiados bendruomenės 
Filipinų projekte). Ji atvyko iš Belgijos mūsų padrąsinti ir pastiprinti, pravedė labai šaunų mokymą San Damiano 
staff apie emocijas ir mūsų asmeninius poreikius. Dra Delphine man tai pat labai padėjo savo patarimais, ypač 
klinikos misijoje. 

 
GYVENIMAS SAN DAMIANO namuose, bukid… 

tęsiasi su savo „aukštumomis ir žemumomis“, kaip visuose įprastuose 
gyvenimuose. Nėra kartais lenga išjudinti filipiniečių staff, uždengti naują ugnį... 
Ateik, šv. Dvasia! Kartais taip pat nėra paprasta ir lengva gerai padėti ir palydėti 
mūsų SD namų jaunuolius, o kur dar mano varginga taglish2 kalba. Laimei, Gerojo 
Dievo ranka yra visada kartu, taip pat Kuya Oyeth, kai tik jo prireikia, yra 
pasirengęs bukid „tėčio“ (daddy Choit ) vaidmeniui . Deja, bet turėjome 
išsiųsti namo (dėl daugybės taisyklių laužymo ir mūsų nepajėgumo jam suteikti 
profesionalią pagalbą), t.y., gyventi pas dėdę, kuya Anjong (tiesą sakant, jis neturi 
namų, nes tėtis yra vis dar kalėjime, o mama kažkur Maniloje, be stabilaus 
gyvenimo...). Kuya Anjong dažnai eina kartu su mumis trečiadienio vakarais į 
Mišias kitame kaime, parapijos bažnyčioje. Kaskart stengiuosi praleisti truputį 
laiko su juo, padrąsinti... Ir vis dar tikiu, kad jis gali įveikti save ir kurti gražų ir 
naują gyvenimą... Patikiu kuya Anjong jūsų maldoms! 

Kelios naujienos iš mūsų in-house scholars (su mumis gyvenančių studentų): 
Kuya Nelson (15 metų, + 15 kg nuo praeitų metų, kai jis tapo SD bukid boy ) tapo karštas Biblijos 

skaitytojas. Dabar turiu iššūkį, kai reikia atsakyti į visus jo biblinius klausimus . Bet tokiu būdu turiu puikią 
progą prisiminti savo teologijos studijas Studium de NDV Prancūzijoje.  

Kuya Timothy išgyveno sakramentų „maratoną“ : su kun.Rommel sakėm, kad dabar jis tikrai taps „father“ (-
> kunigu), ir kuya Timothy tuoj pat mums atsakė: „opo, padre de pamiliya3“ . Jis yra visada kupinas 
džiaugsmo ir išdaigų. Kuya Ken yra jo geras draugas ir iš esmės pradėjo savo paauglystės kelionę. Kuya Reggie 
ruošiasi studijų pabaigai vidurinėje mokykloje, bet yra visada pasirengęs būti bukid vakarų užsiėmimų vertėju, 
jis taip pat visada entuziastingas sekmadienio katechezių užsiėmimams su vaikais, ir ypač desertų, kai tik 
pasitaiko proga, gaminimui . Kuya Aldave suorganizavo nuostabų bukid Christmas party. Tai jis, kartu su 
mūsų mažąja Romalyn (jau greit nebegalėsiu sakyti „mažąja“) vedė visą vakaro programą. Romalyn yra labai 
švelni ir besišypsanti, visada prisimena, kad reikia atlikti matematikos namų darbus tik 5 min. prieš miegą ! 
Kuya Rexcy, mūsų vienintelis CDP boy (College discernment program : 1 ar 2 metai savanorystės prieš koledžo 
studijas) daug dirba kartu su kuya Melgiun Tiberiadoje (nuostabi vieta miestelio pakraštyje, ant nedidelės 
kalvos, kur yra šv.Pranciškaus ermitažas; tai mažytis gamtos rojus). 

Lapkričio pabaigoje turėjome didelį džiaugsmą priimti naują savanorę, ate Louise – šaunią belgę, slaugytoją, 
kuri atvyko 6 mėn. pagelbėti misijoje. Jos pagrindinė misija - klinikoje, bet ji labai greit tapo tarsi vyresnė sesė 
bukid jaunuoliams. Yes, daugiau džiaugsmo, jėgų, „ausų, akių ir rankų“ gyventi 
kartu su mūsų šauniaisiais jaunuoliais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Tagalog kalboje – labai didelis 

2
 Tagalog+anglų kalba= taglish 

3
 Šeimos tėtis 

Balut naktis, po kuya 

Timothy krikštynų. 
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GYVENIMAS SAN DAMIANO klinikoje 
Gyvenimas yra gražus, nepaisant to, kad kad sergama, net ir jeigu labai 

sunkiai sergama… Liga tėra tik kelias, per kurį kartais turime pereiti... Taip, 

dažniausiai labai sunku atrasti, suprasti priežastį, priimti ligą… Nepaisant 

visko, gyvenimas klinikoje yra gražus  - nuostabi komanda! – gyvenimas 

« žiemiškas » šiuo lietinguoju ir švenčių laikotarpiu. Su dideliu džiaugsmu 

priėmėme ate Louise, kuri dirba su įspūdingu efektyvumu edukacijos, 

prevencijos programose. Saloje internetas dažniausiai yra sraigių 

greitumo , bet Louise (Belgijoje ji yra intensyvios terapijos slaugytoja) 

vienu metu labai kantriai « linksminasi » su keliais projektais. Taip pat, 

pakviečiu ją į konsultacijos kambarį, kai tik turiu kokį nors įdomesnį atvejį, ar 

reikalingas jos asistavimas operacijai. 

Šie paskutiniai mėnesiai buvo paženklinti keturiomis mano pacientų 

mirtimis, viena jų- staigi jaunos moters, ate Yoli, mirtis… Du kiti pacientai, 

ate Amy ir kuya Jo iškeliavo pas Gerąjį Dievą po ilgų mėnesių sunkios ligos… 

Gražu tai, kad galėjau juos palydėti iki jų žemiškos gyvenimo pabaigos. Kartu 

su mūsų jaunuoliais ėjome melstis į jų namus, kun. Rommel aukojo 

laidotuvių šv.Mišias kuya Jo namelyje. Kun.Rommel nuolat kartoja, kad 

mirtis tėra tik durys į Gyvenimą… TAIP. Čia, gyvenimas ir mirtis yra labai 

arti…  Laidotuvės Filipinuose visada yra mažiausiai penkias dienas trunkantis 

ritualas, kai visa šeima budi prie mirusiojo kūno. Yra labai daug gražių 

apeigų, naktimis – kortų ir įvairių žaidimų lošimas, videokės dieną ir naktį… 

Būtent šių surinktų pinigų dėka šeima pajėgia sumokėti (ar bent jau 

palengvina) laidotuvių išlaidas, kurios kainuoja labai brangiai šioje šalyje. 

Dėka partnerystės su Filipinų Universitetu (UP) ir SD Solidarity Fund 

galėjome išsiųsti 12 m. mergaitę į PGH-CPU (Philippines General Hospital, 

Child Protection Unit). Ši mažametė vieną naktį buvo išprievartauta keturių 

vyrų… Labai liūdna, bet dėl didžiulės korupcijos, šie vyrai vis dar yra laisvėje 

gretimame kaime… 

Feeding program 2017 baigta! Kuya Oyeth – mitybos programos širdis ir 

vadas – yra labai laimingas: visi vaikai priaugo svorio, patys silpniausieji 

neturėjo sunkių susirgimų ir neprireikė jų išsiųsti į ligoninę. Buvo nuostabu 

švęsti Feeding Christmas party su šiais vaikais ir jų tėvais!  

Dar vienas korupcijos atvejis, kuris (skelbiama) kainuoja gyvybes: 

Filipinų sveikatos ministeria pranešė, kad vakcina prieš Dengue 

virusą yra pavojinga vaikams, kurie anksčiau nėra sirgę šia liga ir gali 

sukelti sunkią Dengue ligos formą (hemoraginį šoką). Daugiau nei 700 

000 vaikų (10-11 m. amžiaus) buvo paskiepyti praietais metais. 

Vakcinacija buvo leista valdžios, nesant patikimų mokslinių įrodymų 

apie jų saugumą... Visi šie vaikai (mūsų Romalyn taip pat!) dabar yra 

akylai stebimi; BHW (barangay health workers) sudarė šių vaikų 

sąrašus visose vietovėse ir buvo „apmokyti“ tinkamai reaguoti… 
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Tai, ką aš labiausiai vertinu misijoje, tai visada susitikimai. Jų yra tiek daug, kur tikrai galiu « paliesti » esmę, 

Dievo ir Jo žmonių gerumą ir grožį. Šio naujienlaiškio pabaigoje norėčiau pasidalinti vienu susitikimu, kuris, bent 

jau man, stipriai palietė ir kalba apie pašvęstojo gyvenimo grožį (beje, Filipinuose šie bažnyčios metai – kunigų ir 

pašvęstųjų asmenų metai). Neseniai į kliniką atėjo viena pagyvenusi nanay4, kurią operavau kartu su kuya Nono 

(Bruno, esu tikra, kad prisimeni šį didžiulį abscesą nugaroje, kurį kartu išoperavome prieš trejus metus. Man 

atrodo, kad abu tąnakt negalėjome užmigti ). Kiekvieną kartą, kai tik ji mane pamato, iškart rodo savo nugarą 

ir kokia yra laiminga būdama geros sveikatos . Pastaruoju metu gydau jos vyrą dėl tuberkuliozės, bet šįkart ši 

močiutėlė atėjo paprasčiausiai « makipagusap 5». Staiga, nors kalbėjom visiškai kita tema, ji man pareikškė, kad 

pagaliau suprato, kodėl aš esu laiminga dovanodama avo gyvenimą Kristui ir pasirinkdama gyventi pašvęstąjį 

gyvenimą (filipiniečiams paaiškinti celibato reikšmę yra labai sunku). Negana to, ji yra rizalistė6. Taigi, ji man 

sako: „Jūs, misionieriai, jūs tikrai turit stipriai mylėti Dievą tam, kad galėtumėte pasirinkti tokį gyvenimą. Kai aš 

tave matau, kai ateinu su tavimi kalbėti, kai tave apkabinu gatvėje ir mes šypsomės kartu, aš žinau, kad tu esi tik 

su manimi, kad tavo širdis nėra padalinta ir visada pasirengusi mane mylėti“. Tegyvuoja pašvęstasis 

gyvenimas!! (« reklama » mano draugams, ieškantiems pašaukimo ). Štai, didžiausi teologai yra vargšai, kurie 

sugeba labai paprastu būdu paaiškinti esminius dalykus. 

Brangūs broliai ir sesės, brangūs draugai,  

Šventų ir geros sveikatos 2018 metų! Tegu Kristaus šviesa būna visada uždegta jūsų širdyse ir jūsų 

šeimose! « Nes tai Jis yra Kelias, kurį reikia pereiti ; Tiesa, kurią reikia paskelbti ; Meilė, kurią reikia mylėti7. » 

LABAI AČIŪ už visas jūsų maldas, kurios man yra taip brangios! Prašau ir toliau melskitės už mus! Iš anksto 

dėkoju iš visos savo vargingos širdies! PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina jus Dievas!  

Maldos bendrystėje, su Mergele Marija 
viktorija+ 

Sausis 2018, Talim sala 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tagalog kalboje- mama 

5
 Tagalog kalboje– plepėti 

6
 Viena iš sektų Filipinuose 

7
 Šv. Motina Teresė 

Mane galite rasti : 
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)  
Sapang, Binangonan 1940, 
Talim Island 
Rizal Province 
PHILIPPINES 

Šiandien 

Jėzau, Tu nori mano rankų, kad praleistum šiandieną 

padėdamas vargšams ir ligoniams, kuriems reikalinga 

pagalba : Viešpatie, šiandien aš Tau duodu savo rankas..  

Viešpatie, Tu  nori mano kojų, kad praleistum šiandieną 

lankydamas tuos, kuriems reikia draugo: Viešpatie, šiandien 

aš  Tau duodu savo kojas.  

Viešpatie, Tu nori mano balso, kad galėtum praleistu 

šiandieną kalbėdamas su tais, kuriems reikia meilės žodžių : 

Viešpatie, šiandien aš Tau duodu savo balsą.  

Viešpatie, Tu nori mano širdies, kad galėtum praleisti 

šiandieną unikaliai mylėdamas kiekvieną žmogų dėl to, kad 

jis yra žmogus : Viešpatie, šiandien aš Tau duodu savo širdį. 

(Motina Teresė) 

Senieji SD boys mėgsta 

sugrįžti į bukid 


