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N°1 Vasaris- 2017

« Kai nusprendi išvykti, reikia susikrauti savo daiktus, pasibalnoti asilą ir leistis į kelią. Kalnas vos matomas tolumoje.
Auštant nedelsiant reikia išvykti. Tai svarbus išvykimas. Reikia tarti sudie. Kam? Viskam ir niekam. Niekam, nes šis
pasaulis, kurį paliekame, bus visada šalia mūsų, mumyse, iki pat paskutinio atodūsio, visąlaik šalia mūsų. Atmestas ir
nustumtas, jis turi didelę tikimybę vėl iš naujo, su dar didesniu užsidegimu staiga atsirasti mūsų pačių viduje. Viskam,
nes leidžiantis į idealo, pilnatvės paiešką, mes nutraukiame visus ryšius, kurie galėtų mus atitraukti nuo tikslo. Galų gale,
atsiskyrimas - tai nėra atsitraukimas, tai - neprisirišimas. Turime bet kokia kaina neleisti mūsų asmenybei užsisklęsti
savyje, pasistatydinti vidinę tvirtovę. Prieš išvykstant reikia šiek tiek pasidarbuoti kirviu ir pjautuvu. Bepjaudami visur
aplinkui save, tuojau pat pamatome, kad pjauname savyje. Bet tam, kad išvyktume, nereikia laukti, kol būsime atsirišę
nuo visko ir nuo savęs.
Ką pasiimti su savimi? Visą save ir ne mažiau. Keistas atsakymas, ypač jog ką tik sakėme, kad svarbu palikti viską, o ypač
save patį. Ir vis dėlto tai tiesa, reikia pasiimti visą save. Daugelis išvyksta tik išoriškai. Dar prieš leisdamiesi į kelią, jie
pirmiausia užsitikrina savo pačių saugumą. Jie susikuria tarsi dirbtinę asmenybę, robotą, savo pačių šešėlį, kurį išsiunčia.
Jie niekada visa savo būtimi nepasineria į tikrąją patirtį. Išvykstant reikia susikrauti ant asilo viską, kas mums priklauso ir
išvykti su viskuo, kokie iš tiesų esame. Reikia pasiimti viską, stiprybes ir silpnybes, dideles viltis, pačius sunkiausius ir
audringiausius polinkius, visą visą, nes visa turi pereiti per ugnį.''
(Pagal t. Y. Raguin tekstą ''Kontempliacijos kelias")

„Štai ateinu vykdyti Tavo, o Dieve, valios“ (Žyd 10,7)
Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai,
štai jau vienas mėnuo, kai ir vėl esu misijoje Filipinuose, šioje gražioje Talimo saloje.
Sausio pabaigoje, prieš pat išvykstant, gavau šį nuostabų tėvo Raguin tekstą, kuris mane labai palietė ir kuriuo noriu
su jumis pasidalinti pradėdama šį naujienlaiškį. Vasario pradžioje „pasibalnojau savo asilą“... Ir kokia didelė išvykimo
dovana - Dievo Žodis „pagavo“ mane ir pripildė džiaugsmu, nes tos dienos Evangelija buvo Mk 6,53-56 . Galėjau ją
medituoti viso ilgo skrydžio į šį tolimą pasaulio kraštą metu. Taip, kaip šv.Pranciškus sakė, svarbiausia yra sekti mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus pėdomis! Ir tai yra šios naujos misijos pradžios esmė: klausytis Kristaus, kantriai Jo ieškoti,
mokytis Jį sekti, mylėti ir tarnauti.
Buvo nuostabu ir vėl įsilieti į San Damiano (SD) bendruomenės gyvenimą su visais džiaugsmais ir rūpesčiais, su visais
kasdieniniais nuotykiais - karštis (yes! ), nuolatiniai elektros dingimai, gaidžių giedojimas nuo 4 val. ryto, nuolatinis
triukšmas, ryžiai kiekvieno valgio metu, ''čempionatas" kasdien išgerti 4 litrus vandens, "pilipino time", uodų atakos,
"taglish1" kalbos ypatumai ir t.t. ... Masaya ako talaga2 vėl susitikti San Damiano jaunimą, visą besidarbuojančių vietinių
žmonių komandą, kaimo gyventojus, vaikus su didelėmis šypsenomis, lėtinėmis ligomis sergančius mano pacientus...
Per tą laiką, kol buvau Europoje, yra jau nemažai iškeliavusių pas Gerąjį Dievą - kuya3 Freddie, kuya Erap, kuya
Marcelino... Gera taip pat vėl pamatyti tuos, kurie nepaisant visko (medicininiu požiūriu, tai tikrai neįmanoma!) ir toliau
tęsia gyvenimo kelionę... Pačią pirmąją dieną man atvykus į salą, bėgau į šalia esantį kaimą aplankyti man labai brangios
pacientės, tiksliau sakant, dabar tikros draugės, ate Noreen. Šios jaunos moters, sergančios paskutinės stadijos vėži,
gyvenimas tikrai yra pažymėtas šventumu! Kokia malonė vėl ją išvysti su jos nuostabiu vyru. Kartu, atkakliai jie tęsia šią
neįtikėtiną kovą, tvirtai ir ištikimai besiremdami į tikėjimą. Ate Noreen kenčia didžiulius kaulų metastazių sąlygotus
skausmus, jos kūnas tampa vis labiau paralyžuotas, tačiau ji ir toliau nepaliauja šypsotis bei nuolat kartoja, kad,
nepaisant visko, gyvenimas yra palaiminimas, net ir su šia nepaprastai sunkia kančia. Ate Noreen daug meldžiasi
kiekvieną dieną. Kaip ji pati sako - ji randa jėgų Viešpatyje, taip pat savo šeimos ir draugų meilės dėka. Kiekvienas
medicininis ar paprasčiausiai draugiškas apsilankymas prasideda šv.Komunija, kurią mes jai atnešame... Melskimės už
ate Noreen ir kartu su ja už visus ligonius, kuriuos nešiojamės širdyse...
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Taglish = tagalog ir anglų kalbų mišinys.
Iš Tagalog: aš esu be galo laiminga
3
Mažas priminimas: kuya / ate – tai pagarbą išreiškiantys kreipiniai, vartojami Filipinuose, kurie verčiami: ate – vyresnioji sesė, kuya - vyresnysis brolis.
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Pirmomis atvykimo dienomis, turėjau šiek tiek laiko iš naujo priprasti prie misijos, pagyventi keletą dienų paprastai ir
ramiai, be darbo klinikoje. Taip pat ir klinikos komanda tokiu būdu turėjo progą pasiruošti būsimai ,,apgulčiai'' . Tomis
dienomis buvo didelis džiaugsmas vėl susitikti ir praleisti daug laiko su mūsų jaunuoliais, juos išklausyti, padrąsinti, taip
pat ir vėl iš naujo pasinerti į tagalog kalbą. SD jaunuoliams buvo puiki proga pasidalinti džiaugsmais ir sunkiais
išgyvenimais. Visada turiu daug ko iš jų pasimokyti... Štai, pavyzdžiui, vienas iš jaunuolių sakė: ,,Šiuo metu esu labai
laimingas, gyvenu labai gerai, nes šiais metais mano šeima gali valgyti tris kartus per dieną''. O štai kitas jaunuolis
atsidūrė labai skausmingoje ir sudėtingoje situacijoje... Jo abu tėvai buvo pasodinti į kalėjimą, ir šiuo metu nėra jokios
galimybės, kad būtų paleista bent jau mama, kuri yra uždaryta visiškai nekaltai... Šis jaunuolis, kuris visą vaikystę buvo
mušamas savo tėvo, nuolat trokšta važiuoti ir aplankyti savo tėvus, jiems padėti... Jau kelis mėnesius jis gyvena kartu su
mumis bukid4. Jo žaizdotoje širdyje gyvena tikrasis atleidimas... Šis SanDamiano kuya yra labai drąsus ir drąsiai tęsia
vidinio gijimo kelią. Nuostabu matyti kaip kiti jaunuoliai yra labai jam dėmesingi, nuolat bando išreikšti brolišką
palaikymą.
Galėčiau rašyti ir rašyti dar daug puslapių apie mūsų mokinių gražias ir mažiau gražias istorijas... Štai viena mintis,
kuria noriu su jumis pasidalinti ir kuri trumpai išreiškia mūsų jaunuolių gyvenimą : ,,Matau saulę, ir jei aš jos nematau,
žinau, kad ji šviečia. Ir tai žinoti jau yra visas gyvenimas" (F. Dostojevskis). Iš tiesų, yra didžiulė Viltis, kuri kaip mažytis
kviečio grūdelis glūdi jų širdies gilumoje: kurti jų pačių gyvenimą teisingesnį ir orų, būti mylimiems ir mylėti.
Įsikūriau mažame ir labai jaukiame ,,šv. Klaros'' namelyje
bukid su labai šaunia mergaite Romalyn (11 m.), kuri yra
viena iš mūsų mokinių, gaunančių stipendiją, kad galėtų eiti į
mokyklą. Jos šeima gyvena Maniloje ir yra ypač skurdi.
Romalyn gyvenimo istorija taip pat neįtikėtina ir pažymėta
didelio vargo ir kančios. Dabar ji gyvena čia, Talim saloje, ir
eina į šalia esančią mokyklą. Romalyn prieš užmiegant labai
mėgsta klausyti pasakų. Dažnai ji plyšta iš juoko, nes kartais
(o ypač vakarais, po ilgos dienos) mano tagalog kalba yra
labai juokinga . Tikra gimnastika ištarti žodžius, kaip
pavyzdžiui, „kumukutikutitap5“.
Nesu vienintelė ,,puti – puti6" saloje, nes Augustinas kuya Agu - studentas iš Belgijos, atvykęs savanoriauti
metams mūsų NVO, čia gyvena jau kelis mėnesius. Jis labai
Romalyn ir kuya Reggie prie šv. Klaros namelio
gerai įsijungė į SD bendruomenės gyvenimą. Jo misija pastatyti vėjo malūną (kuris jau beveik baigtas!) ir tuo pat metu kuya Agu yra nuostabus mūsų jaunuolių vadovas. Tiesą
sakant, geriau būtų sakyti, kad jis yra tapęs kaip jų
vyresnėlis brolis. Nuostabu kartu su juo dirbti, organizuoti
įvairiausius užsiėmimus vakarais ir t.t. Šiais metais pradėjau
programą mūsų SD jaunimui - „Y.E.S. night“ (youth
empowerment steps). Ši idėja gimė mano galvoje prieš pat
išvykstant į misiją: emocinio intelekto lavinimas, socialinių
įgūdžių ugdymas, savęs pažinimas, priklausomybių pavojų
prevencija ir t.t. Viso to mokomės per įvairius žaidimus,
Kuya Agu
pasidalinimus, asmeninius pokalbius. Tai yra labai turtingos
akimirkos, nes atrandame neapsakomą šių jaunuolių širdžių
grožį ir tikrąsias vertybes. Joks skurdas, nei jokia kančia
negali panaikinti šio gražaus Dievo vaiko antspaudo, kuris
yra įrašytas kiekviename žmoguje! Labai daug iš jų
mokausi...

Du dalykai, kurie mane ypatingai palietė per šį pirmąjį misijos mėnesį: žavėjimasis ir džiaugsmas gyventi šia akimirka.
Net ir mažų kasdieninių darbų metu, kuriuos visada atliekame kartu (pavyzdžiui, kai plauname indus - t.y. vienas
pumpuoja vandenį, tuo metu kiti plauna ir skalauja dubeniuose...), jaunuoliai trykšta džiaugsmu: dainuoja, šoka,
juokiasi... Taip pat, naktį, kai einame iš bažnyčios Janosa kaime, beveik visą laiką žingsniuojame dainuodami ir grodami
gitara! Filipiniečiai moka kur kas labiau gyventi kiekvienos akimirkos grožį, nelaukia ypatingos progos, nes tikrasis
gyvenimas yra išties jau dabar. Tai viena iš priežasčių, kodėl filipiniečiai neperka maisto ateinančioms dienoms. Mes
turime maisto tik šiai dienai - ,,...kasdienės duonos duok mums šiandien..."...
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Bukid - vieta Sapango kaime, kur verda mūsų bendruomeninis gyvenimas.
Tagalogikai:mirgėjimas..
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Tagalogiškai: baltasis
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Vaikai ir jaunuoliai moka ,,ragauti'' grožį ir pastebėti jį labai paprastuose kasdienos dalykuose. Daugybę kartų jie mane
sustabdo, kad paprasčiausiai pažvelgtume į žvaigždėtą nakties dangų, begrįžtant iš Janosa7 bažnyčios, ar pasigrožėtume
mangų ar bananų medžiais, tūkstančiais augalų rūšių, kurių gausu bukid. Buvau taip stipriai jų įkvėpta, kad su Romalyn
nusprendėme rimtai rūpintis gėlių darželiu aplink mūsų namuką. Taigi, dabar kasryt tylos maldą pradedu laistydama
augalus... Tai pakeitė netgi mano pirmąjį kavos puodelį . Gyvenimas su SD jaunuoliais yra iš tiesų ypatingas.
Kiekvienas iš jų yra labai skirtingas, kiekvienam reikia daug meilės, išklausymo, padrąsinimo... Grįždami iš mokyklos, jie
mėgsta užsukti į kliniką pasisveikinti ir pasiteirauti, kiek pacientų tądien konsultavau. Tad turiu gerą darbo kontrolę .
SD jaunuoliai yra labai atidūs ir visuomet pasiruošę padėti, tik pasitaikius progai patarnauti. Vieną dieną pasigavau mažą
virusą, ir mano balsas buvo užkimęs. Nieko nesakęs, vienas iš mūsų mokinių, kuya Rexcy, nubėgo į daržą ir padarė
nuostabią imbierų ir ,,kalamansi'' arbatą. Išgijau akimirksniu! 
Su Augustinu ir ate Dangs buvome nuvykę į Manilą, į 50-ąjį DCC gimtadienį (katalikiška Prancūzijos misijų
organizacija su kuria bendradarbiaujame). Buvo daug džiaugsmo švęsti mišias prancūziškai su Nancy (Prancūzija)
vyskupu, dvasiniu DCC palydėtoju, vysk. J.-L. Papin. Taip pat turėjome progą sutikti mūsų atsakinguosius už misijas
Azijoje - Stéphanie ir Jean-Baptiste, taip pat daug kitų savanorių, kurie dirba skirtinguose projektuose visame Azijos
žemyne. Labai graži susitikimų ir draugystės diena!
Gyvenimas « San Damiano » klinikoje
« Niekada negydau minių, bet tik asmenis. Jei žvelgčiau į minias, niekada nepradėčiau »
(Motina Teresė)

Taigi, po truputį ir aš to mokausi . Ypač rytais, kai atidarome mūsų mažo medicinos cetro duris ir matome jau nemažą
išsirikiavusių žmonių eilę. Mūsų tarnystė klinikoje prasideda trumpa malda, kuria viską patikime Mergelės Marijos
globai. Būna labai gražu, nes kai kurie pacientai ateina melstis kartu su mumis.
Per pirmąjį klinikos susitikimą, kurio metu pristačiau visas idėjas, besiveržiančias iš mano galvos (įvairūs prevencijos
projektai, medicininės misijos ir t.t.), po trumpos tylos, kuya Oyeth8 tarė: ,,Doktora, tiesa sakant, tada mums reikės
surasti dar vieną sveikatos darbuotoją''. Taigi, dabar jo ieškome... Kartą per savaitę vedu mokymus klinikos komandai.
Visi yra labai motyvuoti ir pasiruošę padaryti viską, kad galėtume kuo geriau tarnauti. Tikrai nuostabu dirbti su tokia
komanda! Kaip ir praeitais metais, toliau tęsiu savo medicininę labai įdomių ir neįtikėtinų atvejų ,,enciklopediją''
(Filipinuose viskas įmanoma! Pavyzdžiui, šią savaitę turėjau pacientą, kurio hemoglobino koncentracija - 30 g/L (anemija
diagnozuojama, kai koncentracija yra mažiau nei 120 g/L), ir nepaisant to, jis vis dar turėjo jėgų dirbti...).
Tai, kas čia yra sunkiausia (bet būtent ir labiausiai mane uždega), tai kad neužtenka būti ne vien tik gydytoja.
Kiekvieną dieną susiduriame su daugybe iššūkių, su kuriais atvyksta mūsų pacientai. Nuolat reikia gydyti neužmirštant
šalutinių problemų. Kaip užtikrinti, kad nusipirkę išrašytų vaistų, grįžę namo jie turėtų ką valgyti? Kaip įtikinti kitus
šeimos narius (dažniausiai tai nutinka tiems, kurių šeimos priklauso sektoms) pradėti tikrą gydymą, vietoj šarlatanų
metodų (kartais net pavojingų)? Kaip suorganizuoti transportą nuvežti į ligoninę? Kol mama paguldyta ligoninėje, kaip
užtikrinti, kad kas nors pasirūpintų jos vaikais? ir t.t. Konsultacijų metu pacientų mokymas užima nemažai laiko (ir taip
pat reikalauja daug mūsų kantrybės...). Labai dažnai pacientus reikia paprasčiausiai išklausyti, padrąsinti, pačius
silpniausius lankyti jų lūšnelėse... Tai, kas yra išties labai svarbu - paguoda ir broliškas palaikymas. Tai tarsi mažo Vilties
tilto statymas... Deja, jau yra trys jauni pacientai, kuriems diagnozavome onkologines ligas... Mes juos kviečiame kartu
melstis, priimti sakramentus, taip pat esame visada pasiruošę visapusiškam palaikymui ir draugystei šioje kovoje, kuri
vargšams yra dar sunkesnė...
Šį mėnesį ,,Solidarumo fondo" dėka jau išgelbėjome kelis sunkiai sergančius pacientus: galėjome apmokėti skubius
laboratorinius tyrimus ir išsiųsti į miesto ligoninę. Tegul gerasis Dievas laimina ir atlygina visiems mūsų rėmėjams! Iš
visos širdies AČIŪ „TAVO BROLIS“ komandai Lietuvoje!
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Janosa - kaimas, kuriame yra pagrindinė Talimo salos bažnyčia, ~40 minučių pėsčiomis nuo mūsų Sapang kaimelio. Kiekvieną trečiadienio vakarą ten giedame su SD
jaunimu.
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Kuya Oyeth - atsakingasis už kliniką, vyresnysis San Damiano narys.

« Outreach program » in Laiban
,,Mes tiesiog norime pasidalinti mūsų palaiminimais, ir tai yra labai mažai, palyginus, ką gavome būdami San
Damiano studentais'' - sakė visi SD absolventai, kurie dabar jau yra baigę savo studijas ir turi gerus darbus Maniloje. Su
kuya Agu labai džiaugėmės galėdami su jais išvykti trims dienoms į Laiban – mažą, labai vargingą vienos genties kaimelį
kalnuose. Čia nedaug civilizacijos ženklų: nėra elektros, taip pat ir telefono ryšio... Bet kokia nuostabi gamta ir žmonės,
ypač vietoje nenustygstantys vaikai! Kas ta „Outreach program“? Sakyčiau - tikras ir sąmoningas dėkingumas Gerajam
Dievui ir troškimas pasidalinti turimu gėriu su tais, kurie gyvena ypač dideliame skurde. Tiesą sakant, šie SD absolventai
anksčiau gyveno labai panašiomis sąlygomis... Taigi, pasiskirstėme į mažas komandas, kad pravestume vaikams įvairius
užsiėmimus: evangelizacija, mokymasis saugoti gamtą, maža medicininė misija (išmokti plautis rankas, dantis, taip pat
išvalėme daug infekuotų žaizdų, turėjau keletą jaunų mamų, sergančių vaikų konsultacijų...). Senieji SD studentai
nupirko ir atvežė daug žaidimų, saldumynų, maisto... Vaikai turėjo didelį džiaugsmą valgyti spageti meryenda 9 metu!
Didžiajai daliai vaikų tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai jie valgė kitokį maistą nei ryžiai... Daugumai tai buvo
vienintelis valgis nuo pat ryto. Šiame kaimelyje, kur yra tiek daug skurdo, veržėsi džiaugsmas, laimės šūksniai ir vaikų
šypsenos...
Štai pirmosios šios misijos, kuri įgauna pagreitį, naujienos... 
Norėčiau baigti šį naujienlaiškį trumpa Šv. Efremo malda, kurią labai mėgstu...
„Viešpatie, mano gyvenimo Valdove, neleisk man pasiduoti tingumui, netekti drąsos, valdyti kitus ir tuščiažodžiauti.
Suteik man, Tavo tarnui, skaistumo, nuolankumo, kantrybės ir gailestingosios meilės malonę. Viešpatie Karaliau,
duok man pamatyti savo klaidas ir nesmerkti brolio. Tu, kuris esi palaimintas per amžių amžius. Amen.“
LABAI AČIŪ (maraming salamat po!) už jūsų maldas ir draugytę! Ateinantys mėnesiai bus dar ,,karštesni'' :
melskimės už vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas, įvairias medicinines misijas ir ypač už mūsų visų šventumo kelią...
Taip pat, patikiu jums skausmingą situaciją Filipinuose su naujuoju prezidentu R.Duterte... Jau daugiau nei 7000
filipiniečių buvo nužudyti dėl jo ,,War against drugs'' politikos... Labai AČIŪ!
Nešu jus nuolankioje maldoje ir savo širdyje! Gražaus kelio Šv. Velykų link!
Kitas naujienlaiškis po dviejų mėnesių... Rūpinkitės vieni kitais!
Geros sveikatos ir džiaugsmingo šventumo! 

Pagpapalain kayo ng Panginoon! Tegul Viešpats jus laimina!
Nuoširdžiai, maldos bendrystėje,
viktorija+

Mano adresas :
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Tagalogiškai: pavakariai

