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„Aš norėčiau, kad tu prisimintum, kad būti laimingu, tai nėra turėti dangų be audros, kelią be eismo įvykių, darbą be nuovargio,
santykius be iliuzijų sugriuvimo. Būti laimingu – tai atrasti jėgą atleidime, viltį kovose, saugumą baimės momentuose, meilę
nesutarimuose. Būti laimingu – tai nėra vien tik branginti šypseną, bet taip pat mąstyti apie liūdesį. Tai nėra tik švęsti pergales, bet ir
mokytis nesėkmių pamokas. Tai ne tik jaustis laimingu, kai mums ploja, bet būti laimingu, niekam to nematant, be įvertinimo. Būti
laimingu, tai pripažinti, kad gyvenimas vertas gyventi nepaisant visų iššūkių, nesusipratimų ir krizių periodų. Būti laimingu – tai nėra
vien tik likimas, bet pergalė tiems, kurie sugeba keliauti jų pačių būtyje. Būti laimingu, tai liautis jaustis problemų auka ir tapti savo
gyvenimo istorijos veikėju. Tai pereiti mūsų pačių išorėje esančias dykumas, sugebėti rasti oazę mūsų sielos kertelėse. Tai kiekvieną
rytą dėkoti Dievui už gyvenimo stebuklą. <… > Būti laimingu – tai leisti gyventi kūrinijai, kuri yra kiekviename iš mūsų ir kuri yra laisva,
džiugi ir paprasta. Tai turėti brandą ištarti: „aš suklydau“. Tai turėti drąsos sakyti: „atleisk man“. Tai turėti jautrumą tarti: „man reikia
tavęs“. Tai sugebėti pasakyti: „aš tave myliu“. Tegul tavo gyvenimas tampa progų sodu būti laimingu... Tegul tavo pavasariuose tu būsi
džiaugsmo įsimylėjeliu. Tegul tavo žiemose tu būsi išminties draugu. Ir jei tu suklysi savo kelyje, tu pradėtum vėl iš naujo, nuo nulio.
Tokiu būdu tu tapsi labiau užsidegęs gyvenimui. Ir tu atrasi, kad būti laimingu, tai nėra turėti tobulą gyvenimą“ (Popiežius Pranciškus)

Kapayapaan at kagalakan!
Brangūs broliai ir sesutės, mieli draugai,
Kumusta po kayo1? Šįkart buvo nelengva „padažyti savo plunksną į
rašalinę“, tad pradedu šį naujienlaiškį su mūsų brangaus šventojo Tėvo
šedevru... Tai iš tiesų tarsi mažytė santrauka to, ką gyvenau šiuos
paskutinius mėnesius. Turėjau didelį džiaugsmą praleisti mėnesį Europoje,
aplankyti savo brangią šeimyną, Tiberiados brolius ir draugus Lietuvoje, taip
pat praleisti nuostabų laiką bendruomenėje Belgijoje ir galų galiausiai,
gyventi labai gražią piligrimystę kartu su Tiberiados sesutėmis Romoje ir Asyžiuje. Tikrai, malonės laikas! Tokiu
būdu turėjau progą ir kiekvieną iš jūsų patikėti šv.Pranciškaus ir šv.Klaros užtarimui. Buvau labai laiminga
galėdama melstis priešais tikrąjį šv.Damijono kryžių, medituodama šių dviejų šventųjų tekstus. Nuostabu
atnaujinti šią meilę pašvęstajam gyvenimui, kuris yra toks jaudinantis ir ypatingas! Ir kaip svarbu taip pat leistis
būti atnaujintai Jo gerumu ir malone. Šis laikas, trumpam atsitraukus nuo misijos, man padėjo tarsi « atzoom`inti » įvykius, patirtis, taip pat galėjau skirti daugiau laiko būti Viešpaties akivaizdoje, apmąstydama, kaip
galėčiau geriau gyventi Kristui ir tarnauti vargšams šioje misijoje. Supratau taip pat, kad pats vargingiausias
žmogus, kurį sutikau savo gyvenime – esu aš pati… Bet kaip šv.Maria Rafael sakė : “Mano kritimai yra mano
vieninteliai mokytojai". Nepaliaudama bandau keliauti šiuo pažinimo keliu – „išleisti iš rankų“ (t.y. liautis
kontroliuoti), ieškoti tikrojo nuolankumo ir Tiesos, tuo pat metu priimant ir gyvenant šia uždegančia malone.
Šiandien galiu paprasčiausiai liudyti šį nepaprastą džiaugsmą paprasčiausiai gyventi, diena po dienos, leidžiant
Gerajam Dievui tęsti Savo šviesos darbus. Dar kartą kiekvienam iš jūsų dėkoju už taip brangią maldos bendrystę!
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Kaip gyvenate?
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Po mano sugrįžimo į salą, gyvenimas pagavo savo vasaros sezono
užsiėmimų pagreitį : didžioji jaunimo Velykų stovykla « Jesus is the
anchor of my soul » (Hebr 6 :19), San Damiano tarybos rekolekcijos
Mindoro saloje, metinė mūsų aukštosios mokyklos SD stipendininkų
rekolekcijos Laiban kalnų kaime, įžymioji šv.Juozapo darbininko fiesta –
metinė mūsų kaimelio šventė. Br Emmanuel (Brem) ir Br Séraphim
(Bro Pimpim) prisijungė prie mūsų šiam vasaros laikotarpiui. Tai, kas
mane labiausiai palietė visų šių įvykių metu – tai asmeniniai susitikimai
su jaunuoliais. Šiais metais, dėka to, jog galiu šiek tiek geriau kalbėti
tagalog kalba, turėjau daug gražių ir gilių pasidalinimų. Tokiu būdu vis labiau atrandu tikrąją jaunuolių realybę, jų
vargus ir kančias, kartais neįtikinamas gyvenimo istorijas… Be galo gražu – šių jaunuolių širdys yra taip stipriai
pilnos vilties, atleidimo, svajonių kurti geresnį gyvenimą savo šeimoms, to tvirto tikėjimo, jog pavyks ištrūkti iš šio
didžiulio skurdo, jog galės gyventi orų gyvenimą. Labai dažnai tegalėdavau tik visiškai vargingai juos išklausyti, iš
tiesų net nelabai kuo galėdama padėti, bet kaskart galėjau liudyti, koks yra svarbus paprasčiausias išklausymas,
tikra, visiškai paprasta draugystė… Tokia pati patirtis ir su kaimelio gyventojais, su kuriais užmezgėm gražias ir
stiprias draugystes. Tai tikrai stiprūs momentai, pilni atjautos ir Prisikėlusio Kristaus, Kuriam niekas nėra
neįmanoma. Kartais tėra tik džiaugsmo ar skausmo ašaros, bet būtent, kaip kažkas sakė : « Ašaros pasako
paslaptis, kurių žodžiais negali ištarti ». Visi tokie susitikimai, visos šios draugystės atveria į tikrą vidinė dvasinę
kelionę šioje vargšų gyvenimo mokykloje… Tai tikra atsivertimo kelionė. Ir čia, šiandien, jaučiuosi tokia laiminga
galėdama būti vargšų pusėje, visiškame pasinėrime į jų gyvenimą. Esu laiminga, galėdama jiems tarnauti su visu
savo žmogiškumu ir vargingumu.

Gyvenimas SAN DAMIANO BUKID
Pradedame naują SD bukid gyvenimo « sezoną » su trimis filipiniečiais savanoriais - kuya Wilmer, kuya Christian
et ate Alleah Jane (AJ) – mūsų San Damiano stipendininkais, kurie šiais metais baigė aukštosios mokyklos
studijas. Jie pasiliks su mumis vienerius metus, taip išreikšdami savo padėką bendruomenei, kurios dėka galėjo
studijuoti. Visi trys jaunuoliai yra iš labai vargingų Talim salos kaimų. Labai jais didžiuojamės, nes savo atkakliu ir
sunkiu darbu jie pasiekė gerų mokslo rezultatų. Kuya Christian ir kuya Wilmer gavo diplomus su pagyrimu (jie yra
tarp TOP10 Cainta Catholic College studentų). Labai padrąsina matyti tokius gražius vaisius ir žinoti, kad dabar jie
turi realų šansą gražiai ir oriai ateičiai visai jų šeimai.

Kuya Christian prie savo mažyčio namelio (jame nėra
net grindų…)

Kuya Wilmer

Ate AJ su savo tėvais

Mūsų mažoji Romalyn taip pat baigė gerais pažymiais pradinę mokyklą (čia pradinė mokykloje yra 6 klasės) ir
kuya Reggie vidurinę mokyklą. Po kelių savaičių šis jaunuolis išvažiuos stidijuoti, kad taptų įgyvendintų savo
svajonę tapti mokytoju. Kiti jaunuoliai toliau tęsia San Damiano gyvenimą, su savo
džiaugsmais ir iššūkiais. Bet kaip neseniai vienas su mumis gyvenančių paauglių, kuya
Nelson, sakė: „Čia mokausi daugiau galvoti apie sprendimus, o ne vien tik apie problemas,
kurių pilna mūsų gyvenime”. Turiu didelę viltį šiems metams, nes kuya Wilmer tapo vienu iš
staff, atsakingų už jaunuolius. Ir jis yra labai motyvuotas padėti mūsų brangiems
broliukams paaugliams augti, ypač organizuojant vakaro užsiėmimus . Ačiū, kad tęsiate
maldą už šią SD bukid boys « žemę », kuri yra pilna vilties ir žmogiškojo bei dvasinio
augimo.
Kuya Reggie
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Jeffrey su savo mažuoju broliuku prieš išvykstant į TNK
avant le départ à TNK

Su keliais komandos nariais prieš
kelias
dienas
grįžome
iš
evangelizacijos savaitgalio Maniloje,
aplankėme taip pat šv.Damijono
maldos grupes. Didelis džiaugsmas
buvo aplankyti vieną iš mūsų
jaunuolių, Jeffrey, kurį prieš mėnesį
išsiuntėme2 į ANAK-TNK (Tulay Ng
Kabataan Foundation – labai graži
organizacija, kurią Maniloje įkūrė t. Matthieu Dauchez ir kuri rūpinasi gatvės, šiukšlynuose esančiais apleistais,
nuo smurto nukentėjusiais, išnaudojamais vaikais). Koks stiprus maldos laikas su daugybe vaikų “Drop-in center”
ir kitos dienos rytą adoracija su vaikais Manilos viename iš savartynų… Nerandu žodžių aprašyti šią stiprią patirtį…
Adoracijos pabaigoje vaikai iš visos širdies giedojo: “Ang aking Hari, ang aking Diyos ay buhay3!”

„SAN DAMIANO KLINIKA“
Kadangi gyvenome labai intensyvų vasaros laikotarpį, galų gale turėjau ne itin daug
laiko darbuotis klinikoje. Žinoma, visada esu pasirengusi skubiems iškvietimas, per
„pertraukas“ užsiėmimų metu bukid, vis aplankydavau savo sunkiai sergančius
pacientus namuose. Nėra visada lengva gyventi tuos visus atjautos momentus ir
sugebėti bent šiek tiek atsakyti į klausimą : “doktora, kiek dienų man dar liko?” Tikrai,
žmogus tėra dulkė ir mūsų gyvenimas yra visiška dovana, kuri mums nepriklauso. Iš
tiesų, kaip svarbu gyventi šiandiena! Daug mokausi apie amžinąjį gyvenimą dalindamasi,
melsdamasi su savo mirštančiais ligoniais... Ir tai lieka didelis slėpninys. Tai kas yra tikrai aišku: “Kur kas greičiau
pasiekiamas dangus iš lūšnelės nei iš rūmų4”. Tai didelė gyvenimo mokykla : tiesiog paprasčiausiai būti tiesoje su
sergančiais ligoniukais, kurie tampa draugais. Kartais būti net be žodžių, gyventi šia akimirka su paprastumu ir
džiaugsmu, dalintis apie svarbą visiškai pasitikėti Dievu, duoti tai, kas esame šiandien ir... padėti jiems „gauti“
naują misiją – maldos užtarimo (patikiu jiems ir jūsų maldos intensijas) ir paprasčiausiai dėkoti Viešpačiui už
šansą gyventi...
Nemažai pasitaiko ir labai keistų klinikinių atvejų, kai nežinau net kartais ką daryti. Tad vakarais turiu skirti laiko
paieškoms.. Pastaruoju metu daug infekcijų, amebiazės, naujų tuberkuliozės, insulto atvejų... Kartais vienos
dienos metu yra toks didelis skirtingų emocijų mišinys – tą pačią valandą naujo kūdikėlio gimimas, o kito paciento
mirimas, neįtikėtini pasveikimai, ligų pasunkėjimai ir t.t. Bėgančio laiko misijoje dėka mokausi saugoti savo širdį
įsišaknijusią šiame Velykų slėpinyje, kuris visada duoda ramybės ir tikrumo, kad niekas nevyksta šiaip sau ir kad
visuose šiuose įvykiuose Prisikėlęs Kristus yra nugalėtojas!
Louise, slaugytoja savanorė, jau greit baigs misiją. Džiūgauja mano širdis daugybe
įvairių sveikatos prevencijos, edukacijos projektų įsivažiavimu, kuriuos galėjome
pradėti jos dėka, o ypač Louise buvimu kartu su mumis - pilnu šypsenos, entuziamo ir
ugnelės tarnauti ligoniams. Vienas iš daugelio jos misijos vaisių – kuya Celso, kuris,
visiškai atvirai sakant, vis dar turi abi kojas ir kontroliuojamą diabetą, tik Louise
kantrumo ir drąsos dėka! Kartu su Fr Séraphim jie man padėjo atrasti ir šią gražią
prancūzų kultūrą: dainininką Johnny Hallyday, « Asteriksą ir Obeliksą » ir t.t. 
Nuostabu turėti tokių džiaugsmingų bendruomeniškų, europietiškų atsipalaidavimo
momentų.
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Vienas mūsų 12 metų jaunuolių, kuris buvo išsiųstas į šią organizaciją profesionaliai pagalbai…
Mūsų Karalius, mūsų Dievas yra gyvas!
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Šv. Pranciškus Asyžietis
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Be konsultacijų, nedidelių chirurginių intervencijų « San Damiano » klinikoje, medicininių misijų kituose salos
kaimeliuose, vis bandau „žvejoti“ kitus gydytojus filipiniečius. Tai nėra taip paprasta, nes netgi didžiosiose
ligoninėse yra ryškus gydytojų trūkumas. Bet nenuleidžiu rankų. Jono Evangelijos stebuklingoj žūklė prie
Tiberiados ežero krantų (Jn 21) mane drąsina ir įkvepia eiti į priekį. Tad ir toliau meldžiuosi, formuoju vietinę
komandą ir salos BHW (barangay health workers), tęsiu susitikimus su įvairiais žmonėmis, dirbančiais sveikatos
srityje... Tinkamu laiku gerasis Dievas mums parūpins taip reikiamos pagalbos. Ačiū už jūsų maldą už tolimesnį
mūsų bendradarbiavimą su Filipinų universitetu. Pamažėle judame į prieki visoje šioje kenčiančios šalies
realybėje.

KELIOS NAUJIENOS APIE FILIPINUS…
Šios gražios salų šalies gyvenimas nėra itin ramus. Skurdas išlieka ryškus ir, pagal kai kuriuos šaltinius, netgi auga.
Smurtas išlieka taip pat didele realybe. Šiais metais jau antras F.Mark Anthony (37 m.) buvo nušautas šv.Mišių
netu šiaurinėjė Filipinų dalyje, Cagayan provincijoje. Manilos kardinolas, Luis Antonio Tagle, prašo ir toliau
skambinti keikvieną vakarą bažnyčių varpus tam, kad paminėtume nužudytąsias aukas. « Varpai mus maldauja
perkeisti mūsų žmonių gedulą į viltį ir taiką». Kitas filipinietis kunigas tėvas Picardal, žinomas dėl savo aktyvaus
veikimo ir kritikos prezidentui R.Duterte, nusprendė pradėti gyventi vienumoje kaip ermitas. Kai jo buvo
paklausta, kaip jis gali atsukti nugarą visuomenėje esančiam blogiuim kurį jis taip aršiai anksčiau kritikavo,
t.Picardal atsakė: «Tai nėra vien apie tai, ką aš galiu padaryti, bet apie tai, ką Jis gali padaryti. <…> Filipiniečiai
privalo praleisti daugiau laiko tylioje maldoje, nes šaliai taip stipriai reikia šios „dvasinės dezintoksikacijos“.
Gegužės 14 vyks šalies savivaldybės rinkimai, kurie visada atneša daug įtampos ir taip pat smurto. Mūsų salos
kunigas, F.Rommel jau aukojo šv.Mišias, norėdams padrąsinti, kad tai vyktų kaip įmanoma ramiau ir taikiau. Jis
pakvietė visus kandidatus, nepaisant jų religijos, ateiti į bažnyčią ir kartu melstis, bandyti „statyti“ mūsų salą su
taika, teisingumu ir meile.
Karšta vasara tęsiasi – kitą savaitę turėsime vaikų stovykla, ir kitas gražias misijas, iš kurių pati gražiausia – yra
mūsų pačių gyvenimas! 
Apkabinu jus stipriai iš šio ryžių okeano, kuriame ir toliau „plaukioju“ su džiaugsmu ir pasitikėjimu, kartais
kasdienos „rūkuose“, neaiškumuose, bet visad besistengdama, kaip galiu geriausiai, visa kurti Dieve, visa statyti
Kristuje ir kuo giliau įsišaknyti maldoje ir tarnystėje. Dar kartą AČIŪ už jūsų buvimą per šią stiprią maldos
bendrystę ir jūsų brolišką / seserišką palaikymą!
Tegu šv.Dvasia uždega jūsų širdis gyventi meile! Džiugių Sekminių!
Gražaus gegužės mėnesio su Mergele Marija!
Dar kartą ačiū už visas jūsų maldas! Būkite tikri, kad saugau jus savosiose!
PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina jus Viešpats!
maldos bendrystėje, viktorija+
2018 Gegužės 7, Talim sala

Mažytis BONUS - keletas
nuotraukų 

Kuya Paulino, mano brangus
paralyžuotas draugas

Mane galite rasti/rašyti :
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan 1940,
Talim Island
Rizal Province
PHILIPPINES
David ir Zeal Emmanuel, du krikštasūniai 

Nanay Elena, viena iš
mano « mamų » saloje,
visad su šypsena
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