
Tiberiados bendruomenė 

Baltriškės 

 
 

Maldos bendrystė 

 

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

Štai ir pavasaris, jau ir vasara iš lėto pradeda rodytis. Pavasaris, reikia 

pasakyti, tai nuostabus metų laikas, nes galime pamatyti, kokia nuostabi jėga 

glūdi gyvybėje, nepaisant jos pažeidžiamumo ir trapumo. Pasivaikščiojimai 

gamtoje leidžia mums džiaugtis tūkstančiais spalvų ir kvapų, kuriuos lydi 

nuostabios paukščių giesmės. Ar jau girdėjai giedant lakštingalą arba dūminę 

raudonuodegę ar devynbalsę? Kiek grožybių mums duodama veltui. Deja, 

beskubėdamas žmogus dažnai praeina viso to nepastebėdamas. 

2016 m. 

Liepa – 

Rugsėjis 

Br. Bartas Tiberiados bendruomenės vyresnysis 

 aplankė mus su  br. Dovydu  
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„Pažiūrėkite į paukščius... Pažvelkite į laukų gėles...“ – ragino Jėzus 

(Lk 12). Mes turėtume iš naujo atrasti šį sugebėjimą žavėtis paprastais dalykais. 

Man labai patinka stebėti karves, kai jos išėjusios iš tvarto su džiaugsmu ir 

pasitenkinimu mėgaujasi pirmaisiais šviežiais ir žaliais žolių lapais. Broliai 

šypsodamiesi stebi bežaidžiančius avinėlius, kurie laigo į visas puses ar išbando 

akrobatikos pratimus ant saulėje ramiai beatrajojančios avies. Tuo pačiu metu 

seserys Pondrome džiaugiasi dviejų ožiukų gimimu. 

Kartu su savo žavesiu pavasaris taip pat yra ir laikas, kai mes su viltimi 

sėjame, nepaisydami varginančio darbo. Kai broliai novicai buvo Lietuvoje, o 

seserys novicės piligriminėje kelionėje į Lizjė, darbas darže virte virė. Visa 

bendruomenė su broliu Deni sudarė vieną kūną, kad viskas būtų pasėta ir 

pasodinta. Jau matome, kad tai šen tai ten kantriai iš žemės kalasi žali lapeliai. 

Visi šie vaizdai kviečia mus kasdienybėje gyventi velykinį dvasingumą 

sekant Jėzumi. Šiame dvasingume prisikėlimas nereiškia kito pasaulio, bet – 

pasaulį, kuris tampa kitoks. Tai pavasario žvilgsnis, kitaip sakant – vilties 

žvilgsnis į visą realybę. Mūsų gyvenimas su visu savo trapumu yra ilgo brendimo 

kelias. Ir Jėzus mums yra puikiausias sodininkas (Jn 20,15) – kantrus, švelnus ir 

nuolankios širdies. „Jis netempia morkų, kad jos greičiau augtų“. Kristus, vis mus 

padrąsindamas, geranoriškai mūsų laukia. Jis nepila ant mūsų žaizdų teisingumo 

druskos, kuri mus prislėgtų ir pažemintų. Ne, jis mums teikia užjaučiančią ir 

ištikimą draugystę, net kai mes parklumpame kelyje, jis užpila gailestingumo 

aliejaus ir vyno ant mūsų žaizdų. Taip piešiama gerojo samariečio istorija. 

Dabar, kai laikote savo rankose naują Maldos bendrystę, aš kaip tik grįžtu 

aplankęs mūsų bendruomenę Lietuvoje, kur br. Pranciškus, br. Egidijus, 

br. Gonzagas, br. Vidas ir br. Jonas gyvena gražią avantiūrą. Visada džiugu 

Baltriškėse gimė naujas gyventojas. Ačiū tau Viešpatie! 
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Koks džiaugsmas būti kartu!  

pažinti nuostabius darbus, kuriuos vykdo Viešpats šios mažos bendruomenės 

gyvenime. 

Prieš kviesdamas jus skaityti toliau, džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, 

kad mes laukiame br. Morkaus ir br. Mišelio tarp mūsų. Br. Mišelis grįžta iš 

bendruomenės Lietuvoje, praleidęs vienerius studijų metus Lijone, kad sustiprintų 

Lavo-Sante-An bendruomenę. Lijone jis gilinosi į dvasinio vadovavimo meną. 

Br. Morkus, kaip jūs jau žinote, grįžta iš Kanados. Jiems ir mums prasideda 

naujas ir įdomus Tiberiados bendruomenės istorijos etapas. Ačiū, kad mus 

palaikote ištikima mus stiprinančia malda. 

 

Br. Bartas 

Keletas pavasariškų naujienų iš Lietuvos 

Džiaugiuosi galėdamas 

jums rašyti iš šios gražios šalies – 

Lietuvos. Jau praėjo beveik dvi 

savaitės nuo to laiko, kai čia 

atvykome. Antradienį išvykdami 

mes nerimavome, kad dėl kamščių 

pavėluosime į oro uostą, galiausiai 

atvykome trimis valandomis 

anksčiau. Bet tai nesvarbu! Kaip 

Tiberiados broliai, sugebantys 

prisitaikyti bet kokioje situacijoje, 

mes kantriai laukėme skaitydami 

pasakas ir šokdami Izraelio šokius. 

Vilniuje mūsų laukė br. Jonas ir 

br. Gonzagas. Kelyje br. Jonas 

vairuodamas partrenkė zuikį, kuris 

išdrįso bėgti per kelią tam 

nenumatytoje vietoje. Galbūt tai 

lietuviškas būdas apsipirkti, nes 

rytojaus dieną mes valgėme 

zuikieną. 

Likusią savaitės dalį mes 

gyvenome įprasta bendruomenei 

dienotvarke – maldos ir darbo 

ritmu. Tai buvo proga geriau 

pažinti brolius, gyvenančius 

Lietuvoje. Panašu, kad  br. Gon-
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zagas gerai integruojasi bendruomenėje. Bent jau nepraleidžia nė menkiausios 

progos pajuokauti. Br. Egidijus vėl eksperimentuoja darže. Turiu pripažinti, kad 

kalbos nemokėjimą kartais galima jausti kaip negalią, ypač sekant šv. Mišių eigą 

ar maldas, bet manau, kad tuo pačiu tai suteikia galimybę nesustoti ties žodžiais, 

bet labiau pasinerti į vidinę maldą.  

Paskutinį savaitgalį buvome nacionaliniame Gailestingumo kongrese 

Vilniuje. Buvau nustebintas, kokia aktyvi Šv. Damijono grupė. Iš tiesų daugelis 

vienu ar kitu būdu buvo įsitraukę į kongreso organizavimą. Nakvojome mažomis 

grupelėmis pas vilniečius, kurių dauguma Tiberiados nepažinojo. Teko išbandyti 

ir legendinį lietuvių svetingumą (mes neturėjome progos išalkti), bet taip pat 

galėjome nuoširdžiai pasikalbėti, dažnai iki gilios nakties. Dar vienas gražus 

momentas buvo procesija su Gailestingojo Jėzaus paveikslu ir pabaigos šv. Mišios 

po atviru dangumi. Mane labai palietė lietuvių maldingumas. Taip pat buvo gera 

matyti, kaip labai broliai vertinami Lietuvoje. Dažnai Vilniaus gatvėse žmonės 

mus sustabdydavo, kad pasisveikintų.  

Grįždami kelyje nebesutikome zuikio, bet mums prakiuro padanga. Tačiau 

– jokios panikos – br. Jonui imant savo įrankių dėžutę, brolis Frederikas traukė 

atsarginę padangą, o br. Pranciškus pastatė avarinio sustojimo ženklą. Ir čia, 

katastrofa, mes pamatėme, kad raktas tiek sudilęs, kad neįmanoma atsukti varžtų. 

Laimei, Apvaizda budi. Mes sustabdėme automobilistą ir suteikėme jam galimybę 

atlikti gailestingumo darbą, mums paskolinant raktus. Galiausiai sveiki ir gyvi 

grįžome į Baltriškes. 

 

Br. Dovydas   

Kasmet, Sekminių metu, šv. Damijono grupės jaunimas 

 atnaujina savo įsipareigojimus 



 5 

Dviejų laimingų žmonių šypsenos  

Viktorijos misija Filipinuose 

«Vargšuose ir atstumtuosiuose mes matome Kristaus veidą. Mylėdami ir 

padėdami vargšams, mes mylime ir tarnaujame Kristui » (Popiežius Pranciškus) 

Didelė dovana šiais 

ypatingais Gailestingumo metais 

būti Tiberiados bendruomenės 

išsiųstai į šią gražią misiją 

Filipinuose, kur prisijungiau prie 

San Damiano (SD) komandos 

Sapang kaime, ir kur stengiausi 

būti mažyčiu Dievo 

gailestingumo instrumentu. SD 

pasauliečių bendruomenė trokšta 

šv. Pranciškaus ir šv. Teresėlės 

dvasingumu atsiliepti į Jėzaus 

kvietimą: „Eik ir atstatyk mano 

Bažnyčią”, kartu gyvendami 

intensyvų maldos gyvenimą, 

tarnaudami žmonėms dvasinių ir 

socialinių programų dėka. Šių 

metų misijos metu gyvenau 

daugybę gražių patirčių, kartais 

nelengvų, ypač kai atsidurdavau 

akistatoje su neteisingumu, 

kančia ir didžiuliu skurdu. 

Pagrindinė mano užduotis – 

darbas „San Damiano“ klinikoje, 

kur kasdien priimdavome 

daugybę ligonių, atkeliaujančių iš visos Talim salos; silpniausius ligonius 

lankydavome namuose; turėjome daug misijų nutolusiuose nuo civilizacijos, labai 

skurdžiuose kaimuose. Ypatingai svarbi mano misijos dalis – gyvenimas kartu su 

SD bendruomenės vaikais ir jaunuoliais (jie yra iš labai skurdžių šeimų ir 

dalyvauja stipendijų programoje), kurie mokosi mokykloje arba ruošiasi 

studijoms koledže. Didelis džiaugsmas būti jiems šeima, tarsi vyresniąja sese, 

kaip jie mane „pakrikštijo“ - ate Viktorija arba Doktorija , pagelbėti jų 

formacijoje, drąsinti sunkumuose ir kartu gyventi kasdienybę, kurioje jie galėtų 

patirti meilę. Kartu su visa SD bendruomene gyvenome įvairiausias misijas, 

kuriomis Viešpats šiais metais mus dosniai apdovanojo. Sunku trumpai aprašyti 

tai, kokia didelė dovana buvo čia gyventi. Stengiausi visu šimtu procentų 
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Medicininė misija nutolusiame kaime 
 

dovanoti save man patikėtose tarnystėse, bet, jaučiu, kad gavau du šimtus 

procentų iš Viešpaties ir Jo žmonių.  

Pasidalinta meilė ir atjauta per kasdienį gyvenimą kartu su vargšais ir 

medicininę tarnystę, padėjo atrasti tikrąjį turtingumą, džiaugsmą ir vidinę jėgą. 

Tai sukrečiantis susitikimas su tais, kurie turi esmę: tarpusavio meilę ir 

vieningumą. Meilės „civilizacija“ prasideda kasdieniame gyvenime. Iš tikrųjų, tai 

kvietimas gyventi Evangeliją: pirmiausia per asmeninį susitikimą ir tapimą 

ištikimu draugu, pasirengusiu visada išklausyti ir tarnauti kasdieniame 

bendruomeniškame gyvenime kartu su pačiais mažiausiais, nuskriaustais, 

vargšais, tais, kurie kenčia: „Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su 

verkiančiais“ (Rom 12,15). Pati svarbiausia misija: nustoti paprasčiausiai tik 

daryti, bet pirmiausia būti su jais, padėti atrasti vertę, atstatyti orumą, padrąsinti ir 

sustiprinti! Tikiu, kad taip mes galime dalyvauti šioje kuklioje gailestingo, 

teisingo ir taikaus pasaulio „statyboje“. Ačiū visiems, kurie per ištikimą maldą, 

padrąsinimus dalyvavote kartu šioje misijoje. Pasilikime ir toliau maldos 

bendrystėje, kad „grūdeliai”, kuriuos čia pasėjome augtų ir neštų vaisių. 

Būk pašlovintas, Viešpatie, už visus gailestingumo vaisius! „Mes 

suprantame, kad tai, tai, ką nuveikiame, yra tik lašas jūroje. Tačiau jei to lašo 

nebūtų, jai jo trūktų.“ (Motina Teresė) 

 

Maldos bendrystėje ir su džiaugsmu, Viktorija+ 
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Linas skambindamas varpais 

kviečia visus į maldą 

Trys Jonų Krikštytojų patirtys  

Neretai nesusimąstome, tik skubame ir 

bėgame pirmyn, o kur bėgame, į ką bėgame, 

paklausti negebame atsakyti, bet bėgame toliau. 

Pasirinkdamas gyventi Tiberiados 

bendruomenėje šv. Jono Krikštytojo metus, aš 

nežinojau ko tikėtis, tik žinojau, kad turiu 

sustoti ir atrasti ramybę. Atvykęs į Baltriškes 

čia radau lietuvišką kaimą – nedidelį, jaukų ir 

tylų. Šioje vietoje, kur įsikūrę broliai suteikė 

man tylą, kurioje galėjau nurimti savyje ir savo 

mintyse. Mano gyvenime maldos nėra buvę tiek 

daug kiek patyriau per šiuos metus. Supratau 

kiek ji yra svarbi mano širdžiai ir dvasiai. 

Norėjosi pasilikti maldoje ir vienumoje, tačiau 

broliai gyvena subalansuotą gyvenimo būdą, 

kuris susideda iš kelių dalių: darbo, maldos ir 

misijų.  

Ilgainiui teko įsitraukti į visas veiklas ir 

džiaugiuosi, kad galėjau trumpam tapti 

bendruomenės dalimi, kuri įnešė ir truputi savęs 

tiek darbuose, tiek misijose ir taip pat 

savaitgalinėje brolių veikloje. Savaitgaliais 

atsigaudavau lyg vaikas, nes galėdavau būti su 

jaunimu ar šiek tiek vyresniais žmonėmis, su 

kuriais ieškodavau ir kuriems dėkoju už 

galimybę atrasti save iš visai kitų pusių. Per 

darbus ir misijas, į kurias keliaudavome, 

atradau ir Dievo buvimą šalia manęs. Su juo 

ieškojau ir ieškau gilesnio ryšio, nes neretai jį 

prarandu ir tenka vėl Jo ieškoti – net tokioje 

vietoje. Broliai suteikė ir leido pagilinti savo 

turimas žinias teologijos, filosofijos ir Šventojo rašto pažinime. Taip gilinomės į 

tai, kas yra krikščioniškasis tikėjimas, ir kas yra kertinis tikėjimo akmuo. Neretai 

su Tadu ir Martynu pradiskutuodavome ištisas valandas vien tik apie Šventojo 

rašto mintis, žinoma tiek bediskutuojant nueidavome ir iki juokų, kurių turėjome 

šiais metais tikrai daug, taipogi šie juokai mums leido pažinti vienas kita giliau ir 

sustiprinti mūsų ryšį ir naujai užgimusią draugystę. 
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Martynas sako mokymą Pjūties vaikams 

Džiaugiuosi, kad aplinkybės lėmė atvykti į Tiberiadą. Šiais savanorystės 

metais patyriau daug bendrystės tiek su broliais diskutuodamas, mokydamasis iš 

jų broliškos bendrystės ir savitarpio supratimo, tiek su Martynu ir Tadu 

išgyvendami savo mažą bendrystę. Galiu tik dėkoti visiems, kuriuos sutikau per 

šiuos metus. Didžiausia padėka broliams už jų meilę ir pavyzdį sekant Kristumi. 

Su brolių  ir Dievo pagalba jaučiuosi sutvirtėjęs tikėjime ir savo gyvenime atradęs 

daugiau ramybės. Ačiū jums, broliai. 

Linas 

 

Vykdamas į Baltriškes jaučiau, kad palieku viską kas buvo iki šiol ir 

leidžiuosi į naują gyvenimą. Buvo neramu. Tiberiados bendruomenė nebuvo 

pažįstama. Bet širdyje už baimę stipresnis buvo pirmą kartą gyvenime taip stipriai 

pajaustas supratimas, kad darau tai, ko Dievas nori.  

Pirmiausia mumis, „Jonais Krikštytojais“, rūpinosi brolis Mišelis. Jis 

puikiai mus nuteikė šiam nuotykiui. Drąsino atiduoti savo gyvenimo vairą į 

Jėzaus rankas, priminė, kad daug svarbių Biblijos asmenų prieš pradėdami svarbią 

misiją pirmiau pasitraukdavo į dykumą.  

Dykuma. Vieta kur susitinki su savimi. Ir tas susitikimas man buvo sunkus. 

Ilgą laiką mane gyvenime kamavo nepilnavertiškumo ir beprasmybės jausmas. 

Pats buvimas su savimi nebūtų nieko pakeitęs, nes ir anksčiau tekdavo pabūti 

vienumoje, tyloje. Bet kas darė teigiamą įtaka, tai malda – bendravimas su Dievu. 

Tai tikrai buvo pats didžiausias 

mano atradimas per šiuos metus. Ir 

anksčiau melsdavausi, bet niekada 

nejausdavau tokio Dievo artumo. O 

tas artumas labai gydo. Vaisius 

mačiau ne tik savyje, bet labai 

aiškiai jie matėsi ir per brolius. 

Prieš šiuos metus man atrodė 

normalu kasdienybėje susidurti su 

prasta nuotaika. Būdavo, kad 

išeidavau padirbėti su broliais 

nelabai patenkintas, irzlus. Ir didelė 

nuostaba apimdavo matyti juos 

diena iš dienos su džiaugsmu išgyvenančius paprastą kasdienybę. Įsitikinau, kad 

žmogus susitaikęs su savimi ir su Dievu labai natūraliai pradeda viskuo džiaugtis, 

viskuo stebėtis, viskuo viltis...  

Antra paguoda ir stiprybės šaltinis buvo broliški santykiai su broliais bei 

kitais vaikinais, gyvenančiais Šv. Jono Krikštytojo metus – Tadu ir Linu. 

Skyrėme daug laiko bendravimui ir tai buvo labai gera. Anksčiau neskirdavau 
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Tadas kartu su broliais sodina bulves  

daug laiko bendravimui su artimaisiais, būdavau pasinėręs į savo reikalus, darbus, 

ateities planus. Dabar žinau, kad tai buvo klaida.  

Labai džiugino visi svečiai. Nežinau kitos vietos, kur būčiau galėjęs 

susipažinti ir šiltai bendrauti su tiek daug žmonių. Prieš šiuos metus, man būdavo 

gana sunku palaikyti draugiškus santykius. Melsdavau Dievo, kad siųstų man 

draugų ir išmokytų draugystės. Ir štai, atradau, kad Kristuje visi esame viena 

šeima. Baltriškėse užsimezgė draugiški ryšiai su daug žmonių. Ačiū visiems už 

bendrystę, už labai gražų paprastumą, už atvirumą, už juoką, už kvailystes ir 

rimtus pokalbius. 

Šiame trumpame pasidalinime nėra vietos papasakoti apie konkrečias 

patirtis, kurios stipriai palietė. Jų buvo labai daug. Kai gyvenimo vairas yra 

Kristaus rankose, tai kelionė tampa pilna malonių netikėtumų! Patyriau, kad 

Kristus daug geriau žino, ko mums labiausiai reikia ir kaip tai pasiekti. 

 

Martynas 

 

Tiberiados bendruomenę atradau praeitų metų pavasarį, o Jono Krikštytojo 

metai man prasidėjo kaip trečias apsilankymas joje. Galimybė gyventi šiuos 

metus bendruomenėje – tai Dievo dovana, kurios, kaip tik tuo metu, troško mano 

širdis – norėjau sustoti ir apmąstyti savo gyvenimą,  pabandyti suprasti ką turiu 

daryti toliau, kur Viešpats mane veda ir kodėl nesu laimingas ten, kur esu. O 

dabar žinau, kad  tam trukdė nemėgstamas darbas, beprasmės veiklos, 

kompiuteris ir kiti dirgikliai.  

Jei reikėtų apibūdinti šiuos 

metus vienu sakiniu, sakyčiau: 

tai iki šiol geriausi metai mano 

gyvenime. Jie buvo lyg patirčių 

ir žinių mišinys, koncentratas, 

vedantis į geresnį savęs 

pažinimą, gilesnį tikėjimą ir 

pasitikėjimą Dievu. Gyvendamas 

bendruomenėje patyriau stiprią 

bendrystės patirtį, nuo atvykimo į 

bendruomenę užsimezgė ryšys 

tarp manęs ir Martyno bei Lino, 

su kuriais drauge gyvenome Jono 

Krikštytojo metus, kartu su 

broliais gyvenome kaip viena 

didelė šeima, jausdami brolių pasitikėjimą ir pasitikėdami vienas kitu, su 

nuoširdžiu bendravimu, bendra malda, darbu, per paskaitas ir mokymus 



 10 „Kaip gera ir miela, broliams gyventi vienybėje!..“ Ps 133 

 

teikiamomis žiniomis ir nuotykiais evangelizacinėse misijose ir piligriminėse 

kelionėse.  

Bendruomenė – lyg šiltnamis, kuriame, būdamas Dievo artumoje, galėjau 

matyti ir atpažinti, ko manyje trūksta, kas sužeista, kas sugadinta ir prašyti 

išgydymo maldoje, nagrinėti tai pokalbiuose. Supratau, kad daugelis baimių ir 

susikaustymų ateina iš patirčių ir per jas patirtų žaizdų. 

Žmonės, kurie čia atvykdavo – bendruomenė plačiąja prasme –     

daugiausia jaunimas, savo tikėjimu, atvirumu ir meilės liudijimu išmokė mane  

lengviau priimti kitą ir save. Įvairių žmonių, krikščioniškų šeimų liudijimai ir jų 

gyvenimo su Dievu pavyzdys sustiprino mano tikėjimą.  

Daug vidinių patirčių sunku aprašyti, ypatingas jausmas jausti, kaip keitiesi 

viduje, kaip veikia malda, jausti ir matyti Šventosios Dvasios veikimą. Tą patirtį, 

pajutimus ir nuotykius,  kuriuos patyriau, sunku apsakyti, o juo labiau sutalpinti į 

kelis sakinius. Taigi čia atradau Dievo artumo ir malonių patirtį stiprinančią 

tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, atradau bendruomenę, brolius ir seseris ir 

antruosius namus, kur visą laiką būsiu laukiamas. Tai didinga. 

Dėkoju Dievui už Tiberiados brolius ir šią patirtį. 

 

Tadas 

   

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO METAI 
Siūlome 17-30 metų vaikinams išgyventi nuostabią patirtį gilinant savo tikėjimą 

per šiuos metus pavestus Viešpačiui. Tai laikas bendruomenės kasdienybėje, 

kuris suteikia galimybę dalyvauti bendruomeninėje maldoje, rankų darbe, 

mokymuose, skirtingose misijose ir išgyventi brolišką džiaugsmą kartu su kitais 

jaunuoliais. Susidomėjai? Rašyk Tiberiados broliams: baltriskes@tiberiade.lt 
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Daiva ir Vidas įsipareigojo prie bendruomenės kaip Tiberiados šeima 

 

Liepa 

- Ant. 5-7 d. Panevėžio ministrantų stovykla 

- Šešt. 9-10 d. Vaikai iš Visagino 

- Ant. 12- 30 d. rugp. S. Ieva-Marija Lietuvoje 

- Ketv. 14-01 d.  Piligriminė kelionė į Pasaulio Jaunimo Dienas Krokuvoje 

- Šešt. 16 d. Kauno arkivyskupijos šeimos centro savanoriai 

- Šešt. 30- 9 d. Br. Cyrill`is iš Kongo Lietuvoje 

Rugpjūtis  

- Šešt. 6-30 d. S. Austėja Lietuvoje 

- Treč. 10-12 d.  Tiberiados šeimos 

- Penk. 12-15 d.  Šeimų stovykla 

- Treč. 24-28 d. Jaunimo vasaros stovykla   

Rugsėjis 
- Ketv. 1-29 d. Priėmimo nėra 

- Sekm. 18-22 d. Bendruomenės rekolekcijos  

- Penk. 30-2 d. Šv. Pranciškaus jaunimo stovykla 

Kalendorius 
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1. Viešpatie Jėzau, tau pavedame paskutiniuosius pasiruošimus šios vasaros 
stovykloms, taip pat vaikus, jaunimą ir šeimas, kurie jose dalyvaus (Belgijoje, 
Lietuvoje, Konge, Kinijoje ir Filipinuose). Tegu Šventoji Dvasia padvelkia į 
kiekvieno širdį ir uždega tavo Meilės ugnimi, kad šioji pasklistų daugelyje 
širdžių. 

2. Tau pavedame Liną, Tadą ir Martyną. Dėkojame tau už šį laiką praleistą mūsų 
bendruomenėje, už visas jų tarnystes. Tegul Viešpats toliau vaisingai juos 
veda jų gyvenimo keliuose ir laimina savo malonėmis. 

3. Ačiū už Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje ir jaunimą, kuris ten susirinks iš 
viso pasaulio. Marija, Naujosios evangelizacijos motina, išskleisk savo 
skaistumo ir šviesos apsiaustą, kad tai būtų tikros Sekminės Europoje ir daug 
plačiau, kad daug jaunimo pakiltų liudyti savo džiaugsmą sekti tavimi! 

4. Už mūsų mažą Bendruomenę ir šį augimo etapą, kurį gyvename dabar. Tegul 
mūsų šventieji globėjai ir toliau mumis rūpinasi: kiekvienu broliu ir seserimi, 
broliu Bartu, broliu Morkumi ir jo nauju buvimu tarp mūsų. Kad mes vis labiau 
įsišaknytume Kristuje, kad galėtume skleisti malonų Evangelijos kvapą, kurio 
taip reikia pasauliui. 

5. Viešpatie, mes tau dėkojame už kiekvieno brolio ir sesės pašaukimą, ypatingai 
už brolį Joachimą, kuris įsipareigos visam gyvenimui mūsų Bendruomenėje. 
Melskimės, kad Viešpats jį toliau vestų Evangelijos ir šventumo keliu. 

6. Už visas šeimas, kurios turėjo palikti savo žemę, turtą, artimuosius: Šventoji 
Dvasia juos telydi ir teskatina dosnumą žmonių širdyse. Ačiū už visus gerus 
darbus atliktus tyloje ir slaptoje, kurie teikia gyvybę žemėje! 

7. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kurie už mus meldžiatės. Mes meldžiamės už jus 
Viešpačiui, taip pat ir už tuos, kurie yra jums brangūs. Tegul Šventoji Dvasia 
jus priglaudžia po savo sparnais ir padeda nešti gausų derlių!  

MALDOS INTENCIJOS 


