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Kapayapaan at kagalakan! Ramybė ir džiaugsmas!
Brangūs broliai ir sesės, mieli draugai,
Koks didelis džiaugsmas jums rašyti šį saulėtą sekmadienį iš mažytės Talim salos, kur kasdienis gyvenimas
(kuris niekada nėra nuobodus, bet kasdien ypatingas), teka su daugybe malonių. Buvo labai gaila, kad negalėjau
dalyvauti mūsų brangaus šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus vizito metu Lietuvoje, bet jūsų email dėka, vis
dėlto galėjau „paragauti“ jo buvimo, kuris atnaujino šią gražią Marijos žemę.
O čia, misijoje – tiek daug dalykų papasakoti, pasidalinti… Pats
Br Emmanuel laimina mergaitės, gyvenančios
gražiausias – matyti mūsų jaunuolių, pacientų, draugų filipiniečių
viename iš Manilos lūšnynų, kryželį
pergales, net pačias mažiausias. Dažnai visos šios pergalės „eina“
per… Kryžių… Per įspūdingas kovas… Tai visada manyje sukelia
didelį entuziazmą dovanoti savo vargingą asmenį tam, kad jie
galėtų atsiremti, „užsivesti“ nauja gyvybe. Nėra nieko gražiau kaip
matyti juos stojantis, keliantis gyvenimui! Tai, man atrodo, ir yra
pati svarbiausia misija: padrąsinti ir palaikyti, išmokyti pasitikėjimo
ir vidinės savivertės, suteikti progą išgyventi patirtį, kad jie yra
mylimi ir kad yra pajėgūs sėti šią meilę savo aplinkoje. Taip, « nėra
didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti » (Jn 15,13)
Neseniai nuėjau prie vėjo malūno bukid1, kuris yra ant mažytės kalvos, netoli mūsų koplyčios… Dangus buvo
nuostabaus grožio – mėlynas-raudonas , o bambukmedžiai, siūbuojami vėjo, davė gražų ritmą vakaro
paukščiams… Kadangi buvau vis dar viena prieš grįžtant mūsų in-house studentams (su kuriais gyvenu) iš jų
„tutorial class”, nusprendžiau pasilikti ir melstis vakarinę tenai. Kokia graži kūrinija ir koks džiaugsmas melstis
gamtoje! Dievo Žodis tąvakar: “Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo
vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai Kūrinijai po dangumi” (Kol 1,23). Jau nemažai mėnesių
(greit dveji metai) esu šioje gražioje misijos šalyje… Turiu didelę dovaną, nes esu visiškai panardinta į labai
paprastą gyvenimą kartu su filipiniečiais broliukais ir sesutėmis. Tuo pat metu esu panardinta į šį blogio ir
kančios skandalą… Tai, ką aš šiandien sugebu suprasti iš visos šios patirties būdama taip arti prie šios
nepaaiškinamos kančios – kad ji yra labai reali ir toliau tęsiasi, nepaisant visų mano pastangų (p.s. jau senokai
paleidau savyje idėją, kad išgelbėsiu pasaulį , nes Gerasis Dievas tai jau padarė!). Ir tai nėra klausimas, kaip
panaikinti tą blogį, bet kaip palydėti visuos tuos žmones jų kančioje ir išbandymuose… Ir tai daryti kaip
šv.Jono evangelijoje (ypač 11 skyrius – mano gilus rugsėjo mėn. atradimas). Ši evangelija man iš naujo atvėrė akis
ir davė naujų jėgų ir toliau gyventi Viltimi, su stipria atjauta, su nuraminta ir džiaugsminga širdimi. Reikia
išmokti priimti bejėgiškumą šios kančios slėpinio akivaizdoje, kuris kartais, toks jausmas, nori tarsi įsiveržti į
visas mano kūno ir sielos ląsteles... Kartais vakarais esu taip kupina šio
slėpinio, kad tik dėka to ypatingo šv.Sakramento adoracijos laiko, pavyksta
viską „atiduoti“ Gerajam Dievui ir iš naujo gėrėtis gyvenimu, kuris yra toks
nuostabus. Kiekvieną vakarą, nepaisant visko, jaučiuosi tokia laiminga, nes
tikiu, kad tai tikrai ypatinga dovana - gyventi šią bendystę su Kristumi, kuri
mane pamažėle perkeičia... Tomas Mertonas sakė: "Kartais joks
paaiškinimas nėra tinkamas. Vienintelė priimtina reakcija yra tyla… ir
sakramentai ». Ir tai tikra tiesa!
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Kodėl nekaltas žmogus turi kentėti? Nežinau. Nežinau!... Ir tai didelė tyla, bet kuri, iš tiesų, kalba labiau
nei žodžiai. Dabar jau tikrai žinau, kaip išties svarbu nepasiduoti šiam blogio slėpiniui, nesileisti būti jo
„paguldomam“. Priešingai, galima (ir būtina!) blogiui duoti atsaką – dovanoti atleidimą, atjautą ir meilę,
gyventi nuolankumą ir autentišką vidinį džiaugsmą. Dievas yra Meilė ir duoda visa savo atsakymą Kryžiuje:
šioje pačioje didžiausioje meilėje, kuri yra atleidimas. Kristus, kuris yra pats didžiausias Nekaltasis, paima
viską su savimi, viską. Mano vargingą asmenį taip pat. Visuose mano ligoniuose, kurie kartais yra taip smarkiai
sužaloti nuolatinio skausmo, visuose šiuose nekaltuose vaikuose ir jaunuoliuose, kurie kenčia nuo apleidimo,
meilės trūkumo, neteisingumo ir išnaudojimo (koks jis bebūtų – fizinis ar psichologinis), matau kenčiantį Kristų.
Tai visiškai nelogiška pasaulio akims, bet būtent juose geriausiai sutinku Tą, Kuris
mane pripildo šios jėgos, šio nuostabaus ir tikro džiaugsmo ir Kuris mane siunčia
tarnauti geriausiai, kaip tik sugebu...Kartais, vis dėlto, atsitinka taip, kad maištauju
ir šaukiu giliai savo širdyje prieš šią kančios slėpinio tylą... Bet kodėl gi Dievas tai
leidžia...? Kodėl tie, kurie yra ir taip nuskriausti gyvenimo, ir dar daugiau turi
kentėti?... Ir kartais yra sunku, labai sunku... Ypač, kai jaučiuosi esanti visiškai
viena šiame šauksme... Bet, man atrodo, kad galų gale, niekada nesame vieni, jei
tik leidžiamės pasitikėti ir atsiduoti į Kristaus gyvenimo realybę... Reikia išmokti
„atverti“ savo sąmone, o ypač širdį... Šiandien iš visos širdies dėkoju, nes viso to
dėka pradėjau iš esmės suvokti tikrąjį grožį ir realią psalmių ir viso Šventojo Rašto
jėgą. Reikia šaukti ne prieš Gerąjį Dievą, bet Gerojam Dievui ir su Juo, Jo kryžiaus
link. Kryžiaus, kuris visada atneša gailestingumą ir pergalę. Tiesą sakant, sunkumai
visada atkeliauja su malonėmis . Filipiniečiai mėgsta sakyti: « Sa bawat
paghihirap ay mayroon mga biyaya2 ». Neįtikėtina! Jie visada man duoda taifūno
pavyzdį: kai tik jis atkeliauja, yra daug kančios, daug nuostolių ir t.t., bet tuo pat tai yra palaiminimas, nes jam
pasibaigus, žvejai randa pilnus tinklus žuvų... Jau baigsiu savo kiek filosofinį pasidalinimą .
Ir kaip turbūt kai kurie girdėjote, rugsėjo 15 d. pasitikome ir „priėmėme“ super taifūną Magkhut. Buvau
labai nustebinta labai kruopštaus pasiruošimo šiai gamtos grėsmei. Pasiruošimas truko visą savaitę visoje
šalyje. Kasdien per radiją gaudavome reikiamą informaciją apie esamą situaciją, kada ir kur rasti evakuacijos
centrus ir t.t. (Taip pat mūsų kaimelyje kasdien visą info per mikrofoną). Kai kurie mūsų jaunuoliai tąnakt miegojo
klinikoje kartu su kuya Oyeth. Bet, ačiū Dievui, saloje taifūnas nebuvo stiprus (signalas 1, maksimalus stiprumas
– signalas 4). Tačiau vanduo tekėjo įspūdinga jėga ir audringas vėjas nulaužė kelis bananmedžius netoli
„Šv.Klaros“ namelio, kuriame gyvenu kartu su Romalyn ir jau dvi savaites prie mūsų prisijungusios dar vienos
mergaitės, vardu Jessica. Šiaurinė Filipinų dalis buvo labiausiai paliesta, kur skaičiuojama apie šimtas
žuvusiųjų. Ši tropinė audra laikoma pačia stipriausia šiais metais (beje, kuri yra jau 15-iolikta šiais metais), ir kuri
nušlavė daugybę žemės ūkio zonų šiaurinėje Luzono saloje (kuri yra didžiausia Filipinų sala), sukeldama žemės
nuošliaužas ir potvynius. Filipinai yra kasmet užklumpami apie dvidešimties taifūnų, kurie pasiglemžia šimtus
aukų ir kurie dar labiau padidina šalies vargingumą. Tąvakar mūsų bukid jaunuoliams pasiūliau daryti maldos
vakarą su Taize giesmėmis ir adoracija. Buvau labai paliesta, nes daug kaimo jaunuolių prisijungė prie mūsų,
nors visiems buvo patarta likti tąvakar namuose. Koks stiprus laikas kartu!
Vargingumas Filipinuose auga… Ryžių kaina šoktelėjo nuo 38 iki 48 pesų/kg, daržovių kaina padidėjo
20 %... Rugpjūčio mėnesį infliacija pasiekė 6,4%. Tai ne tik didžiausia infliacija per paskutiniuosius devynerius
metus, bet ir viršijo valdžio nustatytą aukščiausiąją ribą. Duomenys rodo, kad infliacija yra pati didžiausia
visoje Azijoje.
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Plastic plastic ! 
Rugpjūčio mėnesį turėjome didelį džiaugsmą priimti aštuonis belgus
jaunuolius su br. Emanueliu, br. Serafimu ir pirmą kartą Azijoje, s.Benediktą.
Buvo nuostabus laikas kartu! Jaunuolių komanda buvo pilna entuziazmo ir
džiaugsmo gyventi šią gyvenimo „kaip filipiniečiai“ patirtį. Jie dalyvavo
įvairiose misijose: evengelizacijos ir medicininėje misijoje Laiban, kai kurie
jaunuoliai prisijungė prie projektų klinikoje, bibliotekoje, užsiėmimų kartu
su mūsų stipendininkais, evangelizacijos misijoje Manilos lūšnynuose ir t.t.
Sr Bénédicte
Su mūsų NVO studentais jie suorganizavo įspūdingą GOSPEL
San Damiano stipendininkų-tėvų susirinkimas
TREK aplikui visą Talim salą. Man labai patiko jų „plastic“
projektas. Belgai jaunuoliai kelias dienas rinko visame
kaime plastiką (plastikines šiukšles), jį paruošė, sukarpė į
mažytes dalis ir pagamino didelį čiužinį. Dar ir šiandien
kaimo gyventojai sari-sari3 manęs klausia, ar nereikia dar
plastikinių atliekų . Tai tikras švietimas ir prevencija prieš
šiukšles, kurios yra tokios gausios visur kaimelyje ir visoje
šalyje. Buvo nuostabu matyti jaunuolių akis, pilnas įvairių
filipinietiškų atradimų.
Jau keli mėnesiai kaip NGO pradėjo naują projektą: “San Damiano mineral
water”. To priežastis – vis aktualesnė problema turėti geriamo vandens saloje.
Daugelis mūsų miestelio šaltinių yra užteršti (diagnozuoju nemažai amebiazės
atvejų ir kt. žarnyno ligų), o valdžia nereaguoja nepaisant visų pranešimų,
kuriuos jiems nusiunčiau… Taigi štai, dabar jau turime: “not criminal water” .
Jessica ir Romalyn
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Mūsų bukid šeima pagausėjo: priėmėme kartu
gyventi antrąją mergaitę kaip in-house scholar (ypač didelis džiaugsmas mūsų
mažajai Romalyn). Tai labai šauni, 14m. mergaitė, kurios tėtis mirė prieš metus
(sustojo širdis), ir, deja, jos mama nusprendė išvykti gyventi su nauju draugu
kitoje vietovėje, palikdama Jessicą saloje... Kadangi ji neturi jokio kito šeimos
nario saloje, mūsų San Damiano vyresnieji kuya`s pasiūlė jai gyventi kartu.
Jessica yra labai protinga mergaitė, kuri turi didelį troškimą eiti į mokyklą ir
gerai mokytis. Ji vis labiau jaučiasi kaip namuose ir jos šypsena prideda dar
daugiau grožio mūsų bukid gyvenime. Prieš keletą dienų jos paklausiau, kas
labiausiai patinka gyvenant mūsų namuose. Tuoj pat ji man atsakė: “Mes dažnai
čia meldžiamės, aš niekada anksčiau tiek nesimeldžiau. Ir to dėka aš jaučiuosi
tokia stipri ir laiminga ”. Nepaprasta – ji man nieko nekalbėjo apie maistą
ar kt. dalykus, bet jos tyra širdis suprato svarbiausią ! Tai man labai priminė
šv. Ambrozijų, kurio meditaciją neseniai skaičiau : “Ne vietovėje mes
galime matyti Dievą, bet tyra širdimi”.
Dar viena naujiena => šaunus savanoris prancūzas, kuya Cyrille,
prisijungė prie mūsų rugsėjo pradžioje. Jo misija – būti auklėtoju ir
mokytoju mūsų jaunuoliams. Cyrille buvimas ir maldinga širdis mus labai
Kuya Cyrille
džiugina.

Tagalog kalboje – mažytė parduotuvėlė, kioskelis
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Trumpai rašant, gyvenimas bukid su mūsų in-house scholars yra gražus: daug juokiamės, atmosfera yra šauni.
Net jeigu kartais ir yra rūpesčių, kaip visuose gyvenimuose, ši broliška bendrystės jėga ir dėmesys vienas
kitam, mums padeda eiti pirmyn. Baigėm pirmąjį semestrą – visi mūsų jaunuoliai sėkmingai išlaikė egzaminus.
Ir toliau tęsiame « Y.E.S. night » vakaro užsiėmimus, ypatingai skirdami dėmesį ugdyti jų vertybes ir kalbėti
įvairiomis temomis, kurios galėtų padėti konkrečiai augti jų kasdieniame gyvenime (taupyti kišenpinigius,
suprasti tai, kas vyksta juose, atsakyti į jiems dominamus klausimus ir t.t.). Gerasis Dievas keliauja kartu su mumis!
Labai prašau, melskitės už mūsų SD scholars – tai pai gražiausia dovana, kurią galite jiems padovanoti! Jie
gyvena labai gražius dalykus, bet tuo pačiu metu kartais ir dideles kovas, tad ši maldos jėga jiems tikrai gali
padėti ištverti ir nugalėti. Maraming salamat po4! Ir užtikrinu mūsų maldas už jus visus : kasdien mūsų
koplyčioje galiu girdėti jaunuolius, kurie dėkoja Viešpačiui už jūsų tokį dosnų palaikymą.
SAN DAMIANO klinikos naujienos
Šie mėnesiai buvo pilni skubių atvejų, daugybės mirčių ir daugybės vizitų įvairiose
ligoninėse tam, kad išspręsčiau problemas ar pakovočiau, kad mūsų vargšai
pacientai būtų priimti specialistų konsultacijoms ar būtų hospitalizuoti geiausiomis
įmanomomis sąlygomis, taip pat kad galėtume atlikti tam tikrus tyrimus
įmanomomis sumokėti kainomis ir t.t. Labai atvirai sakant – tai tikrai ne mano
charizma visi tokie susitikimai... Bet kai kalba eina apie mano ligoniukus (kuriuos taip
myliu, nepaisant to, kad jie kartais yra matigas ng ulo5), atrandu vis dėlto savyje

jėgų ir drąsos… Trumpai rašant, Dievas mus tikrai veda!
Neseniai turėjau didelį džiaugsmą dalyvauti metinėje Filipinų pediatrų
konferencijoje. Tai buvo tarsi mažytis sugrįžimas į „civilizaciją“, kuris davė
naujų idėjų, atnaujino mano žinias, kad galėčiau geriau konfrontuoti šią
tropinės šalies medicinos ralybę.
Kelios mažytės istorijos iš klinikos gyvenimo. Vieną rytą buvau skubiai
iškviesta pas pagyvenusį vyrą. Radau jį kraujo klane, nes jis slystelėjo ir parkrito veidu į žemę. Prireikė
nemažai laiko išvalyti žaizdas ir jas susiūti, taip pat sumažinti arterinį kraujo spaudimą (200/110mmHg! Jis jau
turėjo du insultus, bet vis dar neįkalbu gerti kasdien reikiamus vaistus). Pabaigus jo paklausiu – koks jūsų vardas ? Ir
jis man atsakė : Hesus! Tuoj pat prisėdau iš nuostabos... Šis senolis man padėjo tarsi „pabusti iš miego“... Kai
kuriomis dienomis, kurios būna labai intensyvios ir lūžtančios nuo pacientų gausos, ar tikrai aš sugebu
kiekviename jų matyti Jėzų...? Gražus kelias mokytis gyventi Jo akivaizdoje.
Kartais tenka būti liudytoja įvykių, kurių mediciniškai negaliu labai lengvai paaiškinti, bet kurie yra kaip
mažyčiai stebuklai (jaučiu, kad jau greit gal net pradėsiu tikėti stebuklais ). Vienas iš mano lėtinių pacientų,
tatay6 Pedro, neseniai turėjo savo kvėpavimo ligos paūmėjimą. Kai jį pamačiau (žinoma, kaip dažnai nutinka skubūs išvietimai įvyksta būtent naktį), jis buvo visas mėlynu veidu, besiblaškantis ir be normalios sąmonės.
Pajungiau jam deguonį ir skyriau dar kitą vaistą nuraminti jo ligos paūmėjimui, bet be jokio efekto. Tad
nusprendžiau su jo anūku važiuoti motociklu į kitą kaimelį ir pabandyti gauti reikiamą vaistą. Vargšė
vaistininkė, pažadinta naktį, ieškojo visur vaisto, bet jo nerado. Ir tai buvo vienintelė vieta saloje, kurioje buvo
įmanoma jį gauti... Grįžtant nesustojau melstis Mergelei Marijai, nes nebeturėjau nieko kito, kaip padėti
mano ligoniui... Vienintelis „vaistas“ – malda... Sugrįžusi, radau mano brangųjį tatay Pedro atsisėdusį, visiškai
sąmoningą, pasibaigus paūmėjimui ir kuris pirmas manęs klausia: „kaip gyvenate?“ Visa šeimyna plyšo
juokais. Suvalgėm kartu mažytę meryenda7 su jo šeima (taip, Filipinuose valgoma visą laiką, net ir naktį) ir grįžau
namo... su dideliu dėkingumu Dievo Motinai, kuri yra... labai efektvyvi! 
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Tagalog: labai ačiū !
Tagalog: būti nepaklusniam
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Rugpjūčio mėn. pagavau ausies infekciją ir, kaip galite įsivaizduoti, negalėjau apžiūrėti pati savęs , taigi,
kuya Oyeth ir ate Ella man nupasakojo, ką matė otoskopuojant gerokai infekuotoje mano ausyje… Tikras
gyvenimiškas medicininių žinių patikrinimas jiems … ir tuomet kartu nusprendėme mano gydymą.
Didžiausia problema, kad dvi savaites buvau kurčia (laimei, tik viena ausimi) ir ypač, kad negalėjau stetoskopu
klausyti savo pacientų, nes buvo skausmingas bet koks prisilietimas prie ausies. Ate Ella tapo mano „ausimis“
konsultacijų klinikoje metu. Ji buvo kaip tikra gydytoja rezidentė ir labai puikiai padėjo nuspręsti diagnozes.
Nuostabu matyti jos nuolatinę pažangą. Svarbi mano misijos dalis – nuolat formuoti kiekvieną klinikos
komandos narį, išmokyti diagnozuoti ir gydyti įvairias ligas, atlikti tam tikras procedūras ir t.t. Kiekvienas vis
labiau atranda savo vietą ir kompetencijas, pasitikėjimą savimi. Tokiu būdu mums pavyksta gerai dirbti
komandoje, pakeisti vieni kitus, kai kažkuris darbuotojas negali tądien dirbti, ir padėti vis daugiau pacientų…
kurių skaičius vis auga… Labai prašau, ir toliau neškite maldose šį gražų medicinos projektą, mums jų tikrai
labai reikia ! Labai ačiū!
Talimoje saloje jau nuo rugsėjo mėn. galima girdėti Kalėdines giesmes, nameliai ir sari-sari pradeda
puoštis girliandomis...  Filipiniečiai moka švęsti... nepertraukiamai.  Švęskime gyvenimą, diena po dienos
ir gyvenkime šimtu procentų ten, kur esame, šiame kasdieniame gyvenime, kurį Kristus gali visada padaryti
nekasdienišką ir labai ypatingą. Gerasis Viešpats keliauja kartu su mumis!
PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina jus Dievas! Geros sveikatos ir džiugaus šventumo kelio! 
« Viešpatie, leisk man skelbti Tavo vardą pilna meilės ir atjautos
širdimi.
Kad per Tavo Dvasią aš galėčiau :
 Pirma klausyti prieš pradėdama kalbėti,
 Suprasti ir paguosti vietoj to, kad teisčiau
 Priimti kritiką ir nesusipratimus be savigynos,
 Liudyti be troškimo įtikinti,
 Parodyti Tavo Tiesą gailestingume.
Pripildyk mane įsitikinimu, kad tik Tu vienintelis gali paliesti širdis. Aš
Tavęs maldauju uolumo ir Mergelės Marijos švelnumo tam, kad su ja
ir joje, būčiau švelnus įrankis, kuris parodytų Tavo meilę mano
broliams. Amen.»

Maldos bendrystėje, su džiaugsmu
viktorija+
Spalis 2018, Sapang
Mane galite rasti čia :
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan 1940,
Talim Island
Rizal Province
PHILIPPINES

Bukid
« Catechist day » parapijoje su F.Rommel ir
šv.Pauliaus sesutėmis
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