
Tiberiados bendruomenė 

Baltriškės 

 
 

Maldos bendrystė 

 

Brangus, (-i) drauge Kristuje, 
O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė! 

Štai mes apimti Velykų džiaugsmo. Aleliuja! Laikas tarp Velykų ir 

Sekminių mums duotas išmokti gyventi kaip prisikėlusiems. Ir tai labai konkretu. 

Prieš kelias dienas labai apsidžiaugėme galėdami prie pietų stalo 

pakviesti du vargšus, užsukusius pas mus. Vienas jų neturi pastovios 

gyvenamosios vietos. Po pietų vienas brolis jų paklausė, ar jie norėtų išgerti 

puodelį kavos. Po kelias sekundes trukusios tylos vienas labai paprastai paprašė: 

2016 m. 

Balandis – 

Birželis 

Verbų sekmadienio procesija „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!“ 
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„Mes būtume labai laimingi, jeigu galėtume nusiprausti po dušu.“ Tuoj pat vienas 

brolis suskubo ieškoti rankšluosčių, o kartu ir naujų drabužių. 14 val. šie du 

„naujai atgimę“ ir labai laimingi vyrai prisijungė prie mūsų Atsimainymo 

koplyčioje rožinio maldai.  

Keista, bet taip dažnai pamirštame, kokios jėgos turi paprasti draugystės 

ir dėmesingumo gestai. Nuostabu matyti, kaip džiaugsmu nušvinta žmonių veidai, 

juk jie vėl iš naujo atgauna savo orumą, prisiliečia prie vilties ir nesuinteresuotos 

draugystės.... ar tai jau nėra prisikėlimo šviesos atspindys? Tai Prisikėlusysis, 

kuris mums suteikia gyvenimą. Jei vis dėlto Jis lieka nematomas mūsų akims, 

tačiau paslaptingu būdu Jis leidžia save išvysti daugybėje kasdienių susitikimų 

tiems, kurie yra budrūs. 

Taip, iš tiesų, Prisikėlęs Jėzus mus apšviečia. Ant kryžiaus Jėzus ištiesia 

savo rankas, kad mus priimtų, kad mus neštų savo meile, kiekvieną su jo neturtu 

ir pažeidžiamumu. Jėzaus kančia, kuri visa apglėbia savo meile, perkeičia mūsų 

kančias ir mūsų mirtį. Tragiškumas nedingsta, mes liekame bejėgiais ir vargšais 

priešais blogį mūsų gyvenimuose ir mūsų pasaulyje. Bet per Jėzaus Prisikėlimą 

viltis suspindi net ir tamsybėse, net jei ir sunkiai tai įžvelgiame. Tam tikra prasme 

mūsų „Aleliuja“ tam, kad būtų tikra, turi pereiti kančios žaizdrą.  

„Gyventi kaip prisikėlusiems“, tai nešti gailestingumo liepsną, tai 

konkrečiu būdu liudyti atjautos šviesą tiems, kurių viltis užgesusi. Tai 

paprasčiausiai imtis nuolankių bei konkrečių veiksmų, teikiančių gyvybę, būtent 

tai vadiname gailestingumo darbais. Kiekvienas sugebame padaryti taip, kad kito 

veide nušvistų šypsena, ar kad mūsų elgesys taptų tarsi ramybės eliksyras 

sielvarte. „Gyventi kaip prisikėlusiam“, tai gyventi prikeliant kitus. 

„Eikite į Galilėją...“, sako Prisikėlusysis. Būtent mūsų Galilėjoje, t. y. 

mūsų kasdieniame gyvenime, Prisikėlusysis ateina pas mus. Pasitikėkime, kad 

Susitikimas senelių namuose Utenoje misijos metu 
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prisikėlęs Jėzus eina pirma mūsų, kad Jis mus priima ir lydi visur, kur tik einame, 

ir jis leidžia patirti jo artumą. 

Šv. Faustinos, gailestingumo apaštalės, malda gali mus įkvėpti: 

„Viešpatie, padėk man būti gailestinga. Kiekvienu savosios būties kvėpimu, 

kiekvienu savo Širdies dūžiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis, 

pulsavimu trokštu aukštinti Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gailestingumą. Trokštu 

visiškai persikeisti į Tavąjį gailestingumą ir tapti gyvu Tavo, Viešpatie, 

atspindžiu; tegul esminė Tavo dieviška savybė - neišmatuojamas gailestingumas - 

per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man, Viešpatie, kad mano akys 

būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal išorę, bet 

įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man, Viešpatie, kad mano 

klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams ir 

aimanoms. Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad 

niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atrasčiau paguodos ir 

atleidimo žodį. Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir 

pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gera artimui, pati 

imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man, Viešpatie, kad mano 

kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti 

artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man, 

Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo 

kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, 

kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir 

užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje 

pasilieka Tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestingą trejopai. 

Pirmiausia - gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra - gailestingu žodžiu; 

jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu 

negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, 

nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į Save, 

nes Tu viską gali. Amen.“ 

Velykų laikas mums duotas, 

kad mumyse ir aplink mus trykštų 

gyvybė. Dievo gailestingumas mums 

suteikia ramybės ir džiaugsmo. 

Atjauta įžiebia mūsų širdyse tarsi 

gyvą liepsną, kuri spindi džiugiai 

plevendama. Kaip mūsų tvarte, kur 

trykšta gyvybė, kur avinėliai šokinėja 

iš džiaugsmo. Tegu Prisikėlusio 

Kristaus ramybė ir džiaugsmas būna 

su tavimi! 

  Brolis Bartas  Noviciato broliukai jus sveikina! 
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Brolis Vidas Konge   

Koks džiaugsmas po 5 metų sugrįžti į bendruomenę Konge! Paskutinį 

kartą buvau 2011 m. Šįkart labai džiaugiausi galėdamas sutikti mūsų jaunuosius 

brolius kongiečius – Rožė, Žeri ir Uriją, taip pat ir „senuosius“ misionierius 

brolius Benua, Juozapą, Sirilą ir Paskalį. 

Per šį mėnesį patyriau daug gražių momentų. Gailestingumo metų 

proga, šv. Juozapinos Bakitos šventės dieną, kartu su visais broliais, melsdamiesi 

už visą bendruomenę, pėsčiomis išėjome į Mvandos vienuolyną. Jų bažnyčiai 

suteikta malonė turėti Gailestingumo Vartus. Vos tik atvykę pasimeldėme 

Tikėjimo išpažinimą ir šventėme Eucharistiją. Gavę visuotinus atlaidus, su 

jaunaisiais broliais organizavome vakaronę aspirantams, besimokantiems 

propedeutinėje mokykloje. Brolis Žeri įsijautęs rodė, kaip reikia nuplauti dramblį, 

brolis Urija kvietė dalyvauti žaidime „Šveisk-Paliesk“, brolis Rožė užminė 

įvairias afrikietiškas mįsles. O aš pasiūliau pašokti lietuvišką šokį „Kepė, kepė 

boba blynus“. Buvo labai juokinga šį šokį šokti Afrikoje.  

Vieną sekmadienį vyko futbolo rungtynės – Afrikos taurės finalas, kur 

žaidė Kongas prieš Malį. Tai buvo įvykis visai šaliai. Su jaunaisiais broliais 

ėjome pas kaimynus pažiūrėti rungtynių. Kieme šia proga buvo net įrengta ilga 

pavėsinė. Daugiau nei 300 žmonių susirinko prie televizoriaus. Koks džiaugsmo 

protrūkis po kiekvieno įmušto įvarčio, Kongas laimėjo 3:0. 

Būtent futbolo dėka brolis Rožė pritraukia vis daugiau vaikinų. 

Kiekvieną šeštadienį kvartalo jaunuoliams jis organizuoja šv. Damijono maldos 

Brolis Vidas ir brolis Rožė kartu su šv. Damijono maldos grupe 

Porciunkulėje 
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grupę. Sportas – gera evangelizacijos priemonė. Šį mėnesį su broliu Urija 

pripjovėme malkų virtuvei. Tai medžiai, kurie visiškai neauga Lietuvoje: akacijos, 

mangai, avokadai... 

Bendruomenėje du savaitgalius priėmėme jaunuolius iš charizmatinių 

maldos grupių. Stovyklos tema buvo Gailestingumas. Aš pristačiau šv. Faustiną ir 

Gailestingojo Jėzaus paveikslą esantį Vilniuje. Brolis Žeri kalbėjo apie 

gailestingumą Evangelijoje. Visi jaunuoliai turėjo galimybę priimti Susitaikinimo 

sakramentą, o naktį adoruoti Viešpatį.  

Buvau labai paliestas vargšų, kurie ateina į mišias kiekvieną dieną. Jų 

tarpe – dvi aklos mamos. Vieną atvesdavo dukra, o kitą – kaimynė. Taip pat 

našlės. Broliai joms padeda sumokėdami už jų vaikų mokslą. Taip pat vienas 

protiškai neįgalus vaikas vardu Mozė, kuris pas brolius ateina nuo ankstyvo ryto. 

Jis skambina varpu ir paruošia knygas broliams. Jis žino kurį brevijorių 

kiekvienas brolis naudoja ir kur yra kiekvieno vieta. Mozė yra puikus 

bendruomenės zakristijonukas.  

Ačiū, Viešpatie, kad pašaukei Tiberiadą į Kongą! Ačiū už brolių 

atsidavimą ir kad mums davei brolius kongiečius. Gausiai juos palaimink!  

 
Brolis Vidas 

Mūsų broliai kongiečiai: brolis Žeri, Urija ir brolis Rožė 
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Gailestingumas Utenoje 

Utenoje penkias dienas lankėme mokyklas ir senelių globos namus. 

Kartu su mumis buvo keturi jaunuoliai iš Prancūzijos evangelizacijos mokyklos 

Jaunimo Šviesa (Jeunesse Lumière) ir kunigas iš Ukrainos. Tėvas Stefanas 

liudijo, kad tai – pirmoji jo misija Europoje. Per susitikimus su senukais jis 

pastebėjo, kad giesmės padeda kurti bendrystę. Beatričė išklausė vienos moters, 

kuriai per II Pasaulinį karą tebuvo 6 metai, istoriją. Ši per karą tragiškai neteko 

tėvų, vėliau jai teko patirti daug kančių. Beatričė pasakoja: „Kai supratau, kad ta 

moteris per šitiek sukrėtimų išlaikė savo tikėjimą, atgavau pasitikėjimą ir 

pamačiau, kad mano rūpesčiai, palyginti su tuo, ką ji patyrė, yra labai maži.“ 

Agnė pastebėjo, kad dažnai manome, jog per tokius susitikimus tik mes kažką 

duodame, bet iš tiesų duodama ir mums: „Jie man parodė kenčiančio Kristaus 

veidą.“   

Parapijos labai gerai pasiruošė šiai misijai. Dekanas surado mums 

kambarius dideliame bendrabutyje, kuriame gyvena 500 studentų. Kiekvieną rytą 

melsdavomės Rytmetinę, o vakare, po maldos, būdavo pasidalijimas apie dienos 

įvykius. Visiems įsiminė Gailestingumo vakaras penktadienį, po jo visą naktį 

vyko adoracija. Prie mūsų prisijungė ir dvidešimt Šv. Damijono grupės jaunuolių. 

Brolis Egidijus ilgai klausė išpažinčių. Naktį į adoraciją atėjo daug parapijiečių. 

Pirmą kartą teko dalyvauti tokioje svarbioje misijoje, buvome 13: broliai, Jono 

Krikštytojo metus gyvenantys vaikinai ir jaunuoliai iš Jaunimo Šviesos 

Broliai kartu su jaunimu iš Jaunimo Šviesos 

evangelizacinės mokyklos susitinka su mokiniais 
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evangelizacijos mokyklos. Patikime jūsų maldai visus sutiktus mokinius ir 

žmones. Tegu kiekvienas jų patiria Velykų džiaugsmą. 

 

Brolis Pranciškus 
 

Apšviesk savo namus, Jeruzale! 

Tiberiados nuotykio pradžioje gyvenimas buvo labai paprastas ir 

kuklus. Nebuvo net elektros. Vakarui atėjus žvakių liepsna pakeisdavo saulės 

šviesą. Šitaip brolis Morkus mums pristato pirmuosius Tiberiados metus. Šiandien 

gyvename šiek tiek patogiau. Tačiau vis dar naudojame daug žvakių, ypač 

koplyčioje. Taigi bendruomenė man patikėjo naują misiją: žvakių gamybos ateljė.  

Pirmasis etapas buvo 

išmokti, kaip jos gaminamos, 

nes pradėjau visiškai nieko 

nežinodama. Džiaugiausi galė-

dama išvykti vienos dienos 

praktikai į Ševtonės vienuo-

lyną! Brolis Irėniejus man 

aprodė savo nuostabią ateljė, 

atitarnavusią ne vieną sezoną: 

vaško dėmės ant grindų, 

pajuodavusios sienos liudijo 

apie tai. Vos tik įžengus į 

ateljė, pamatau didelius indus, 

kuriuose įtaisyti kraneliai, visų 

įmanomų dydžių vamzdžių, 

užtektinai vietos darbui. Vaš-

kas jau džiugiai rūksta: viskas 

paruošta darbo pradžiai. Brolis 

Irėniejus pasidalija su manimi savo žiniomis. Jis mane išmoko vienodu judesiu į 

vašką įmerkti rėmus, taip žvakės bus vienodos ir lygios. 

Dieną pabaigiu užsukdama į jų gražią bizantišką koplyčią, kurios sienos 

„nuklotos“ ikonomis. Didžiųjų švenčių metu ji būna nušviesta žvakių šviesos, 

labai gražu. Ačiū, broli Irėniejau! Į Tiberiadą grįžtu pilna idėjų ir džiaugsmo! Šv. 

Pranciškaus fermoje, Pondrome, patalpėlė po koplyčia buvo įrengta šiam tikslui. 

Darbininkai įdėjo daug triūso: sumūrijo sienas, išklojo plyteles, iškirto vietą 

langui ir jį įstatė...  

Sesuo Žiuljeta džiaugiasi pirmomis žvakėmis   
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Surenku visa, ko prireiks žvakių gamybai. 

Tinkamų puodų: nei per aukštų, nei per žemų, ir 

žinoma, pakankamai plačių. Lukas, vienas 

pažįstamas iš Beauraing, mums labai padėjo 

kruopščiai paruošdamas rėmus. 

Viskas paruošta darbui! Puodą, pripildytą 

žvakių vaško likučiais, uždedu ant dujinės viryklės. 

Visa ši spalvų maišalynė tirpsta pavirsdama į 

vientisą masę. Po du rėmus panardinu į puodą, 

stengdamasi visada palaikyti tinkamą temperatūrą. 

Kai jau visi rėmai pabuvojo puode, pradedu iš 

naujo, ir taip šį rytą 15 kartų. 

Po truputį skystas vaškas prilimpa prie 

medvilninio siūlo ir jis tampa vis storesnis. 

Galiausiai žvakės tampa norimo dydžio. Rėmus 

palieku šiek tiek laiko, kad vaškas sutvirtėtų, ir 

galiausiai nupjaunu siūlą viršuje ir apačioje. Štai ir 

naujos, šviežiai pagamintos žvakės! 

Koks gražus šis vienuolinis darbas, 

reikalaujantis kantrybės (ir šiek tiek fizinių jėgų). Ačiū, Viešpatie, už džiaugsmą 

dalintis šio darbo vaisiais!  

Kiek daug maldos vietų apšviečia šios žvakės! 

Sesuo Žiuljeta 
 

Bendruomenės piligrimystė  

„Gailestingi kaip Tėvas“ 

2016 m. vasario 9 diena. Šią gražią dieną, daug kas švenčia 

Užgavėnes.... Tiberiadoje šią dieną Gailestingumo metų proga leidomės į 

piligrimystę.  

Pusę aštuonių ryto broliai atvyksta pas mus į šv. Pranciškaus fermą 

Pondrome, kartu meldžiamės Rytmetinę maldą, šiek tiek lynoja, nesvarbu, toliau 

giedame... gal tai padės dangui prasigiedryti? Po pusryčių, vertų „riebiojo 

antradienio“ vardo (taip prancūziškai vadinama Užgavėnių diena), suruošiame 

pikniką, vis žvilgčiodami pro langą: lietus vis nenustoja... bet rytinis lietus 

neišbaido piligrimų! Kiekvienas kaip galėdamas pasirengia žygiui: guminiai batai, 

kalnų batai, neperšlampamos striukės. Pirmyn į kelią Gailestingumo vartų 

Beauraing link. Pakeliui tai džiaugsmingai dalijamės, tai meldžiamės tyloje. Buvo 

pasiūlyta apmąstyti ištrauką iš popiežiaus Pranciškaus bulės, skirtos 

Gailestingumo metams, kurioje pabrėžiamas Tėvo gailestingumas: 

„Šviesa spindi tamsoje, ir 

tamsa jos neužgožė...“ (Jn 1,5) 
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„Palyginimuose apie gailestingumą Jėzus Dievo prigimtį atskleidžia kaip Tėvo, 

kuris niekada nenurimsta, kol atjauta bei gailestingumu neišsklaido nuodėmės 

ir nenugali atmetimo. Iš šių palyginimų geriausiai žinomi trys: apie paklydusią 

avį, apie pamestą drachmą ir apie tėvą bei du jo sūnus (Lk 15, 1–32). Šiuose 

palyginimuose pirmiausia pabrėžiamas Tėvo džiaugsmas atleidimo akimirką.” 

(nr. 9) 

Žygiuojant su vienu broliu dalijamės apie Dievo gailestingumo patirtį 

mūsų gyvenimuose. Ir aš nuolankiai pripažįstu: tuomet kai jaučiuosi silpna ir 

vargana, su tikru ir dideliu pasitikėjimu gręžiuosi į Dievą, kuris tampa mano 

vieninteliu ramsčiu. Žinoma, Dievas nenori, kad būčiau nelaiminga. Bet 

nesuvokiamai, būtent per sunkumus geriausiai atrandu, kad Dievas yra su 

manimi, šalia manęs, kad Jis mane laiko apkabinęs kaip motina savo kūdikį, kad 

Jis paima mane už rankos, kaip tėvas savo vaiką.  

„Viešpats, tavo Dievas, nešė tave, kaip žmogus neša savo sūnų visą 

kelią, kuriuo keliavai; Viešpats, tavo Dievas, neš tave, kaip žmogus neša savo 

sūnų visą kelią, kurį dar turi įveikti.“ (iš Izaijo) 

12 val. 30 min., skrandžiai gurgia, mes visiškai peršlapę. Iš tolo 

išgirstame varpus: tai Kartjė Galė (pranc. k. Quartier Gallet), nedidelės jėzuitų 

bendruomenės, įsikūrusios netoli Sevry kaimelio, varpai. Atvykstame kaip tik į 

Dieninę maldą. Po jos Žan-Pjeras mus maloniai priima gerai prikūrentame name, 

kur galėsime pasistiprinti ir bent šiek tiek pradžiūti. Vienas čia besilankančių 

jaunuolių pietauja kartu su mumis. „Niekada nemačiau piligrimų iš taip arti! Man 

buvo labai smagu praleisti šį laiką su jumis. Aš nežmoniškai daug laiko praleidžiu 

prie kompiuterio ekrano. Galiausiai supratau, kad tai, ko man trūksta, tai tokių 

pasidalijimų akimirkų. Ačiū!“ 

Besiaunant botus ir besivelkant striukes, pasirodo saulė. Tai mums 

leidžia bent keletą minučių pasigrožėti plačiais horizontais, pasirodžiusiais vos tik 

išėjus iš miško. Netrukus vėl pradeda lynoti. Bet argi tai svarbu, kai taip smagu 

leisti laiką kartu su visa 

bendruomene.  

Aukso širdies Dievo 

Motina (taip vadinama Beauraing 

pasirodžiusi Mergelė Marija) mus 

pasitinka. Prie jos sustojame 

keletui minučių tyloje, kad 

pasiruoštume visi kartu žengti pro 

Gailestingumo vartus, leistis būti 

apkabinamiems Dievo gailestin-

gumo ir įsipareigotume būti 

gailestingi kitiems, kaip Tėvas 

yra gailestingas mums.  Net lietus neatima mūsų džiaugsmo!   
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Taip, būtent tai patiriame šiuo metu: beprotišką Dievo meilę kiekvienam 

iš mūsų asmeniškai ir visai Tiberiados šeimai. Ir tai atnaujina mūsų jėgas, kad 

galėtume mylėti savo ruožtu! Dieną pabaigiame dėkodami, švęsdami šv. Mišias 

prie šv. Jono Pauliaus II relikvijų.... o vėliau ragaujame belgiško patiekalo: 

bulvyčių fri. Kiekvienam iš jūsų linkiu šiais metais keliauti Gailestingumo 

piligrimystę: leiskimės perkeičiami Dievo Meilės! 

Sesuo Benedikta  
 

Misija Vokietijoje 

Džiaugiuosi, kad gyvenant šv. Jono Krikštytojo metus tenka lankytis 

mokyklose, kur jaunimui liudijame savo tikėjimą. Kovo 1-3 dienomis, kartu su 

broliu Egidijumi lankėmės lietuvių Vasario 16 -osios gimnazijoje Vokietijoje. 

 Įsikūrusi pietvakarių Vokietijoje, mokykla jau daugiau kaip 60 metų 

teikia švietimo paslaugas lietuviams užsienyje. Tokią mokyklą įsteigti poreikį 

sukūrė po antrojo pasaulinio karo iš šalies pasitraukusieji lietuviai. Tačiau 

šiandien joje mokosi ne tik emigrantų, tačiau net ir Lietuvoje gyvenančių šeimų 

vaikai. Iš toliau atvykusiems moksleiviams, tenka gyventi bendrabutyje, o namo 

grįžti pavyksta tik per atostogas.  

Į šią mokyklą vykome mokyklos kapeliono kun. Virginijaus ir tikybos 

mokytojo Nerijaus kvietimu. Apsilankymo tikslas buvo prisijungti prie 

komandos, kuri vedė rekolekcijas 5-10 klasių moksleiviams. Mūsų komandoje 

buvo dar keletas lietuvių – VDU religijos pedagogikos studentas praktikantas 

Antanas bei Miunchene filosofiją studijuojantys Vytautė ir jėzuitas Rimvydas. 

Rekolekcijų tema – Dievo gailestingumas.  

Martynas dalinasi su lietuviais, besimokančiais Vokietijoje...     
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... ir brolis Egidijus taip pat 

 

Mus apgyvendino moksleivių bendrabutyje, todėl džiaugėmės turėdami 

galimybę su jais pabendrauti ne tik rekolekcijų metu. Buvo gražu matyti, kad 

mokykla stengiasi moksleivius supažindinti su krikščionių tikėjimu, ką liudijo ne 

vien šis organizuojamas renginys, tačiau ir kryžius mokyklos kieme, bendra 

malda valgykloje, ypatingas dėmesys tikybos pamokoms ir kt. 

Rekolekcijos prasidėjo trumpomis ekumeninėmis pamaldomis, o vėliau 

vyko užsiėmimai grupėse. Man teko bendrauti su  7-8 klasės, o broliui Egidijui su 

10 klasės moksleiviais. Turėjome tam beveik tris valandas. Pirmiausia stengiausi 

su moksleiviais užmegzti draugišką santykį, skyriau nemažai laiko susipažinimui. 

Papasakojau kaip Kristus rado kelią į mano širdį – savo gyvenimo istoriją. Paskui, 

skaitėme keletą ištraukų iš evangelijų, kuriose kalbama apie Dievo gailestingumą. 

Tai buvo istorija kaip Jėzus nepasmerkė moters sugautos svetimaujant (Jn 8, 1-

11), palyginimas apie sūnų palaidūną (Lk 15, 11-32) ir palyginimas apie beširdį 

skolininką (Mt 18, 23-35). Galiausiai, pakviečiau moksleivius parašyti laišką 

Dievui, kaip atsakymą į Jo meilę ir gailestingumą. Įkvėpimui, perskaičiau keletą 

minčių iš Šventojo Rašto, kuriose kalbama apie begalinę Dievo meilę kiekvienam 

iš mūsų. Tuo metu klasėje vyko kažkas nepaprasto! Nežinau kaip tai pavadinti, 

bet atrodo, kad Dievas gausiai liejo savo Šventąją Dvasią. Nors aš pats ir nerašiau 

laiško, širdis vis tiek lipo iš krūtinės. Buvo visiška tyla, visi prilipę prie savo lapų. 

Vėliau ir moksleiviai atsiliepimuose prasitarė, kad tuo metu jautėsi susigraudinę. 

Tikras džiaugsmas buvo matyti, nors ir nedrąsias, tačiau atviras širdis, kurios degė 

troškimu pažinti Dievą, atrasti Jį gyvu santykiu.                   

 

   Martynas 
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Daiva ir Vidas kartu su Baltriškių gyventojais 

Tiberiados šeima 

Prieš keletą metų, kaip dažnai pasitaiko, aš, brolis Pranciškus, 

aplankiau maldos grupę Šiauliuose. Buvo sausio mėnuo, šalta. Į Baltriškes grįžau 

kartu su Vido ir Daivos šeima, kurie jau nuo 1994 metų pažįsta bendruomenę. 

Kelionės metu, per pokalbį, širdyje man kilo įkvėpimas ir pakviečiau 

Vidą ir Daivą gyventi Baltriškėse, prie bendruomenės. 

Ši mintis, pakviesti šeimą prie bendruomenės, mumyse gyveno dėl 

įvairių priežasčių: 
 

 Belgijoje bendruomenė jau turėjo patirtį su keliomis šeimomis, kurios 

gyveno Nazareto metus. 

 Supratome, kad Baltriškėse reikia šeimų, kurios liudytų santuokos 

sakramentiškumą ne tik mokymais, bet ir savo kasdieniu gyvenimu; 

įsipareigojimu maldoje, darbu, tarnystėmis, pasitikėjimu Dievu 

sunkumuose.  

 Bendruomenė kartu su šeima turėjo daugiau galimybių gaivinti kaimo 

aplinką. Vietinius gyventojus kviesti į santykį su Dievu, gilinant tikėjimą, 

pristatant naują Bažnyčios veidą. 

 Giliai tikiu, kad šiandien turime iš naujo atrasti bendruomeniškumą ir 

kartu su pasauliečiais vykdyti misiją ten, kur esame. 
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Nusprendėme, kad Savičiūnai, 1 km. nuo Baltriškių, yra gera vieta 

apsigyventi Vido ir Daivos šeimai. Brolis Juozapas nuo pat pradžių kalbėjo, kad 

Savičiūnai turi būti vieta Tiberiados bendruomenės šeimoms. Prieš dešimt metų, 

Vido ir Daivos šeima pastoviai apsigyveno šalia bendruomenės. 

 „Mūsų šeimai tai buvo netikėta ir didelis iššūkis. Mes turėjome palikti 

tai, kas sena ir imti tai, kas buvo duodama – nauja. Aš, Vidas, galėjau tęsti 

juvelyro darbą toliau. Aš, Daiva, palikau Šeimos centro direktorės darbą ir 

prisidėjau prie įvairių bendruomenės tarnysčių. Mes turėjome tikslą išlikti ištikimi 

maldoje. Šv. Rašto skaitymas, kasdien švęsti mišias, adoracija. Ypač sunkumuose 

supratome, kad malda yra mūsų gyvenimo ramstis, Dievas yra trečias asmuo 

mūsų santuokoje, kuris mus palaiko ir vienija. Aš, Vidas, kai buvau bedarbis ir 

ieškojau išeities, neturėjau nieko 

kito, tik mišias, kuriose 

atgaudavau jėgas, pusiausvyrą, 

viltį, kad aš ir mano šeima 

ištversime. Dievas prikeldavo 

mane, kaip žmogų netikint – 

tikėti, liūdint – džiaugtis tuo ką 

turiu, kenčiant – šypsotis, nes 

turiu Dievą, turiu žmoną, vaikus, 

jie manęs nepaliko. Turiu 

bendruomenę, kuri kenčia kartu 

su manimi. Tai druska, kurią 

turėjome kartu su Daiva valgyti. 

Drįstu sakyti, kad brolis 

Pranciškus, o ir kiti broliai tą 

druską valgė. Šiandien, mes kartu 

su bendruomene dėkojame Dievui 

už šią druską šv. Pauliaus 

žodžiais: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, ... didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad 

sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė - išmėgina dorybę, išmėginta dorybė - viltį. O 

viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse..."  ( Rom 5, 1-5) 

Knygoje „Juozapas iš Nazareto: tikras žmogus“ brolis Morkus sako: 

„Gyventi kaip Nazarete nėra lengva – tai kovos vieta ir Meilės mokykla, tai 

šventumo kelias.“ 

Mums, broliams ir šeimai, reikėjo 10 metų, kad galėtume atrasti, kaip 

gyventi Nazareto dvasia Baltriškėse ir apibrėžti santykį su bendruomene. Iš šitos 

patirties išplaukė supratimas, kad pasauliečiai ir kitos šeimos nori taip pat  

įsipareigoti, ir kad tas įsipareigojimas būtų aiškus ir apibrėžtas. 

Vidas odos dirbtuvėse 
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Vidas ir Daiva birželio 4 d. įsipareigos bendruomenei. Tai bus 

įsipareigojimas kasdienei maldai, pasirinkti gyvenimo būdą pagal Tiberiados 

dvasingumą, taip pat įsipareigojimas misijai su Tiberiada Bažnyčioje. Kasdieninis 

gyvenimas Baltriškėse jau davė galimybę įgyvendinti šiuos tris punktus ir „mes, 

kaip šeima, Vidas ir Daiva, įsipareigojame toliau gyventi šį įsipareigojimą 

tarnystėje.“ 

Mes, broliai su šeima, matome, kad yra didelė pjūtis šeimų sielovadoje 

ir tam tikslui atstatome Savičiūnuose namo antrą pusę. Kad šeimos galėtų 

atsinaujinti tikėjime bei santykyje su kitu, siūlome dienotvarkę pagal jų poreikį. 

Padėti šeimoms prie skyrybų ribos, palydėti poras per kančią į atleidimą. 

Aš, brolis Pranciškus, pakviečiau kelias šeimas, kurios išreiškė norą, šią 

vasarą, šeimų stovykloje, įsipareigoti bendruomenei. Jų džiaugsmas mane ir 

brolius skatina plačiau atsiliepti į pasauliečių lūkesčius, bendrystėje pasitarnaujant 

Dievui ir Bažnyčiai. 

 

Brolis Pranciškus, Vidas ir Daiva 

 

Tiberiados bendruomenė ir "Magnificat" leidiniai pristato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šią knygą galite įsigyti „E-knygyne“ magnificat.lt tinklapyje arba 

ieškokite katalikiškuose knygynuose 

Brolio Morkaus knyga apie šv. Juozapą iš 

Nazareto padeda atrasti ir pamilti šį šlovingą 

ir tylų, dažnai nepelnytai užmirštamą 

Išganymo slėpinio liudininką. Šv. Juozapas, 

nuolankiai priėmęs Dievo jam siųstus 

išbandymus, reikiamus pasaulio išganymui, 

moko mus per gyvenimą eiti su tikėjimu ir 

atsakomybe. Jis yra galingas šeimų, porų, 

vienuolių, kunigų, darbininkų užtarėjas. 

Nušviestas Kūdikio Jėzaus, kurį taip dažnai 

glaudė prie širdies, šv. Juozapas kreipia 

mūsų žvilgsnius į Jėzaus šviesą. "Knygoje 

juntamas brolio Morkaus labai asmeniškas 

ir gilus ryšys su šv. Juozapu. Apie šventąjį 

autorius rašo jautriai, laisvai ir su didele 

meile bei pasitikėjimu." 

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis 
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Tiberiados broliai širdingai 

dėkoja visiems ir meldžiasi 

už visus, kurie paremia 

bendruomenės misiją. Prie 

paramos galite prisidėti 

skirdami 2% pajamų 

mokesčio Tiberiados 

bendruomenei. 

Tiberiados bendruomenė 

(kodas 192082153), 

Adresas: Baltriškių km. 

32234 Zarasų raj.  

Banko sąskaita: LT 80 

4010 0403 0000 1124  

AB DnB Nord bankas 

 

 

 

 

Balandis 
- Treč. 6-8 d. Lobių dirbtuvėlės iš Vilniaus 

- Treč. 6-19 d. Br. Pranciškus Belgijoje 

- Penkt. 8-10 d. Mokiniai iš Anykščių ir iš Babtų  

- Pirm. 11-15 d.  Anoniminių alkoholikų grupė 

- Penkt. 15-17 d. PJD pasiruošimo savaitgalis  

- Ketv. 21-22 d. Mokiniai iš Vilniaus šv. Juozapo mokyklos  

- Šešt. 23-24 d. Pjūties vaikų pavasario savaitgalis 

- Pirm. 25-29 d. Priėmimo nėra  

- Penkt. 29-01 d. Mokiniai iš Šiaulių J. Janonio gimnazijos 

 

Gegužė 
- Ant. 3-15 d. Bendruomenės noviciatas Lietuvoje  

- Šešt. 7-8 d. Gailestingumo kongresas Vilniuje 

- Ketv. 12-13 d. Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 

- Penkt. 13-15 d. Sekminės su šv. Damijono grupe ir mokiniais iš Radviliškio 

- Sekm. 15-24 d. Br. Vidas ir br. Jonas Belgijoje  

- Penkt. 20-22 d. Mokiniai iš Šakių ir Vilniaus Carito savanoriai 

- Ant. 24- 07 d. Br. Bartas Lietuvoje 

- Penkt. 28-29 d.  Paauglių savaitgalis 

- Penkt. 27-29 d.  Sužadėtinių savaitgalis 

 

Birželis 
- Ketv. 2-3 d.  Maltos ordinas iš Šiaulių 

- Penkt. 3-5 d. Įsipareigojusių šeimų savaitgalis 

- Ketv. 9-10 d. Šiaulių Juventos progimnazijos 

 mokiniai 

- Penkt. 10-12 d. Bendrakeleiviai  

- Ant. 14-16 d. Kauno Arkos bendruomenė 

- Pirm. 27-03 d.  Pjūties vaikų vasaros stovykla 

- Pirm. 27-03 d. Paauglių dviračių žygis 

 

Kalendorius 

Afrikos vaikų šypsenos   
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1. Ačiū Tau, Viešpatie, už šią Gailestingumo metų dovaną. Padėk mums būti 
gailestingiems, kaip Tu, Tėve, esi gailestingas. Suteik mums Šventąją Dvasią, 
kūrybiškumo ir dosnumo šaltinį, kad neštume šviesą ir viltį šiandienos 
pasauliui. Lai mūsų gyvenimai, šeimos, kvartalai, bendruomenės tampa 
atjautos vietomis. Šiuo Velykų laiku mokyk mus gyventi kaip prisikėlusiems. 
Gyvenkime šį momentą su tokiu pat užsidegimu kaip ir Gavėnią. 

2. Ačiū Tau, Viešpatie, už visus vaikus, paauglius, jaunuolius bei šeimas, kuriuos 
priimame bendruomenėje. Dėkojame už pasitikėjimą, kurį Tu mums rodai per 
juos. Leisk mums, Viešpatie, būti tikrais tavo meilės, kuri atleidžia ir pakelia, 
liudytojais šiems Absoliuto beieškantiems piligrimams. Tegu kiekvienas pas 
mus apsilankantis žmogus vis labiau įsišaknija Kristuje ir tampa vis tvirtesnis ir 
džiugesnis gyvendamas tikėjimu. 

3. Mes jūsų prašome melstis už mūsų bendruomenes Lietuvoje ir Konge, už jų 
ypatingas misijas pagal vietos aplinkybes. Dėkojame Viešpačiui už jų 
gyvenimus bei ištvermę gyvenant Evangelija ir ją skelbiant. 

4. Melskimės už ligonius, kurie prašė mūsų maldos ir ypač už tuos, kurie ruošiasi 
iškeliauti pas Tėvą. Dievo švelnumui patikėkime vargšus, kurie nuolankiai 
ateina prašyti pagalbos. Kad mes visada sugebėtume juos priimti ir nuoširdžiai 
išklausyti. Kad niekada mūsų širdys neužkietėtų nuo abejingumo, bet kad 
visada leistumėmės paliečiami jų skausmo. 

 

             Gailestingumo metams 
Švęsdami Gailestingumo metus mes nutarėme atidaryti 

„gailestingumo sąskaitą“, kad padėtume žmonėms, kurie 

gyvena šalia brolių bendruomenės Konge. Dideli projektai 

dažnai išbalansuoja vietinę ekonomiką, mes norėjome 

pasirinkti kitokias priemones, labiau pritaikytas mūsų 

charizmai. Sąskaitos atidarymas leis broliams padėti paprastais 

būdais (stipendijomis, suteikiant galimybę naudotis sveikatos priežiūra, 

padienių darbininkų samdymu, padedant našlėms... ) Tai yra labai 

konkreti pagalba šeimoms. Koks džiaugsmas ir kokia viltis šeimai, kuri 

galės išsiųsti vaikus į mokyklą, ar į universitetą stipendijų dėka. Koks 

saugumo šaltinis ligoniams žinoti, kad visos medicininės išlaidos, kurios 

galėtų sužlugdyti šeimą, neguls tik ant šeimos pečių. Koks orumas našlei 

matyti atstatytą savo pirkelę, ar tėčiui turėti teisingai apmokamą darbą 

keletą savaičių... Ačiū už jūsų pagalbą.   

Gailestingumo sąskaita Kongui : LT25 7300 0101 3170 1259  

(Tiberiados bendruomenė įm. kod. 192082153) 

MALDOS INTENCIJOS 


