« DAR REIKIA IŠLIETI AŠARŲ, BET TIK TOKIU BŪDU JŪS IŠMOKSYTE NUŠLUOSTYTI KITŲ AŠARAS, PADĖTI
JOMS TEKĖTI IŠGANYMUI… »1

Kapayapaan at kagalakan! Ramybė ir džiaugsmas!

# NEWS FROM THE MISSION IN TALIM ISLAND
Nr°4 LIEPA – RUGPJŪTIS 2017

Brangūs broliai ir seserys, mieli draugai,
Kumusta po kayo?2. Tikiuosi, kad laikotės gerai ir esate puikios sveikatos! Siunčiu karštus linkėjimus iš gražios
Filipinų šalies! Ačiū už jūsų taip mums brangias maldas! Esu labai dėkinga už jūsų buvimą misijoje per maldą!
Šie du mėnesiai nebuvo labai lengvi… „Gana man Tavo malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume"
(2Kor, 12,9). Bet šiandien paprastai ir nuolankiai kartoju šią maldą, kuri tapo labai artima ir brangi mano
misionieriškame „kūdikio“ gyvenime …
„Aš prašiau Dievo stiprybės, kad galėčiau daug pasiekti. Jis padarė mane silpną, kad išmokčiau nuolankiai susitaikyti.
Aš prašiau sveikatos, kad galėčiau nuveikti didžius darbus, bet aš buvau apdovanotas negalia, kad galėčiau daryti geresnius darbus.
Aš prašiau turtų, kad galėčiau jaustis laimingas, bet buvau apdovanotas skurdu, kad tapčiau išmintingas.
Aš prašiau galios, kad įgyčiau žmonių įvertinimą, bet buvau paverstas bejėgiu, kad galėčiau patirti, kaip man reikia Dievo…
Aš prašiau draugo, kad nebebūčiau vienas : jis man davė širdį, kad galėčiau mylėti visus mano brolius.
Aš prašiau visko, kad galėčiau džiaugtis gyvenimu, aš gavau GYVENIMĄ, kad galėčiau džiaugtis viskuo.
Aš negavau nieko, ko prašiau, bet gavau viską, ko tikėjausi.
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Man pačiam to nesitikint, maldos, kurių nebuvau prašęs,buvo išklausytos. Esu turtingiausiai pripildytas iš visų žmonių.“

Kiek daug susitikimų, kiek daug momentų, kurie man padėjo mokytis apie gyvenimą, apie kenčiančią žmoniją ir
ypač apie mane pačią... Tiesa sakant, čia nuolat gyvename kraštutinimą – didžiulį džiaugsmą, nepakeliamą
liūdesį ir kančią, trykštančią viltį,... Vėl ir vėl iš naujo – šis blogio egzistavimo klausimas (be atsakymo?) – tai
kiekvienos dienos realybė šioje gražioje Talim saloje. Ir kai tai liečia tuos, kuriuos pažįstame, kai tai paliečia
konkrečią situaciją, tai iš tiesų nepakeliama... Žinau, kad negalima paaiškinti šio klausimo, bet po septynių šių
metų misijos mėnesių, drįstu sakyti, kad tai klausimas su atsakymu. Taip, ir aš tuo giliai tikiu! Nereikia
paaiškinti šio klausimo, bet reikia į jį atsiliepti, atsakyti. Ir šis atsakymas yra buvimas – tikras, užjaučiantis,
įsijaučiantis (empatiškas) ir padrąsinantis. Pamažu mokausi „pradėti eiti“ nuo šio Tėvo žvilgsnio, kuris yra
gailestingas, pilnas švelnumo ir kantrumo, kuris neleidžia mums pasilikti vargo, kančios tamsybėse (ir mano
pačios vidiniame vargingume...). Reikia leistis būti „pralenkiamam“, reikia gyventi visko palikimu ir pasitikėjimu
tuose dalykuose, kurių negaliu valdyti, reikia išmokti žvelgti giliau viso to... Šis (iki kvailystės) tikėjimo žvilgsnis
(iki Kryžiaus kvailystės4) ir konkretūs atsakymai – maldos ir tarnystės gyvenimas, kad ir koks jis bebūtų:
evangelizacija lūšnynuose, stipendijų programa ar medicinos centras, bambukų dirbtuvės, misijos nutolusiuose
genčių kaimeliuose... Tai San Damiano pašaukimas – mažytės, gražios Tiebriados bendruomenės „gėlės“, kuri
rugpjūtį šventė savo 20-tąjį gimtadienį. Turėjau progą dar geriau susipažinti su jos istorija ir atrasti šimtus
(tiksliau sakant, tūkstančius) vaisių, kurie ir toliau gausėja, nepaisant visų iššūkių. Iš tiesų, San Damiano yra
kaip mažytė švieselė, kuri ir toliau dega ir uždega meilės, tikėjimo, atjautos, atsivertimo, vilties ugnį šių vargšų,
taip mylimų Gerojo Dievo, žmonių širdyse. Turėjome labai gražią šventę, pilną džiaugsmo, pasidalinimų,
spektaklį apie SD istoriją ir gyvenimą, gilų maldos, taip pat intensyvų sporto laiką. Įspūdinga matyti visą tą
minią, kuri atvyko švęsti kartu!
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Victor Alain Bento
Tagalog kalboje: kaip gyvenate?
3
Hans Viscardi, amerikietis, turintis negalią
4
« Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė» (1Kor 1, 18)
2

1

Leisiu jums susipažinti su SD gimimo dienos akimirkomis nuotraukų pagalba! 
SD dabartinė komanda

« EMPOWERING, JOURNEYING WITH GOD`S PEOPLE THROUGH 20 YEARS IN FAITH, IN HOPE AND IN LOVE »
Ačiū Tau, Viešpatie, už mūsų brangų kuya Nick5 ir jo pavyzdį, kaip visiškai dovanoti savo gyvenimą vargšams. Tegul ši
mažą San Damiano bendruomenė auga vienybėje, bendruomeniškoje meilėje ir šventume! Tegul ji visada bus
pasirengusi atsilipeti į kvietimą: „Eik ir atsatyk mano Bažnyčią!”

5val. ryto « Fun run ! » (maratonas per gretimus kaimus) ir Zumba (tradicinis šokis)

Dienos pabaigoje… Brem pasitinka koplyčioje „afrikofilipiniečius” po « Palosebo », tradicinio žaidimo.
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Kuya Nick kartu su Tiberiados broliais įkūrė bendruomenę, NVO « San Damiano » Sapang kaimelyje. Jis buvo įspūdinga, meile Kristui ir labiausiai kenčiantiems,
vargšams deganti asmenybė! Kuya Nick yra pirmasis Tiberiados bendruomenės pasaulietis misionierius. Prieš 6m. staiga mirė ištikus insultui.
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Per šiuos du mėnesius sulaukėme daug svečių: Caroline, jauna belgė, slaugytoja, atvyko padėti misijai
dviems mėnesiams; buvę savanoriai Chloé ir Dominique su dukra Maylis atvyko iš Belgijos aplankyti misijos
(čia prieš dešimt metų jie buvo savanoriai); keturi seminaristai filipiniečiai iš LMI (Lorenzo Missionnary
Institut) atliko praktiką mūsų bendruomenėje. Buvau labai paliesta jų paprastumo, uolumo dalyvauti įvairiose
mūsų veiklose (rankų darbe), ir net entuziazmo apkankyti mano pacientų. Turėjome didelį džiaugsmą kelioms
dienoms priimti Br Emmanuelį, Br Fredericką ir Br Pimpimą6 , kurie atvyko tiesiai iš misijos Kinijoje. Tikra
atgaiva ir padrąsinimas maldos ir bendruomeniame gyvenime! Ir daugelis kitų (savanoriai užseniečiai iš įvairių
organizacijų, misijų Maniloje, trys jaunuoliai iš Kinijos SDMT7…), kurie prisijungė prie SD gimtadienio šventimo.
Turėti tiek draugų – didelė dovana!
GYVENIMAS BUKID SD NAMUOSE
Mokslo metai tęsiasi. Nepaisant nemažai dienų be pamokų mokykloje dėl smarkaus vėjo ir stipraus lietaus (per
šį lietaus sezoną jau turėjome kelis nedidelius taifūnus, bet mūsų sala nebuvo paliesta), mūsų SD jaunuoliai
laikė pirmuosius egzaminus. Gyvenimas be elektros padeda dar labiau gyventi paprastumu ir kuklumu (taip, tai
vis dar įmanoma ), kurie iš tiesų yra didelis turtas: praleidžiame daugiau laiko kartu pumpuojant ir prinešant
vandens į namus, vakarieniaujant žvakių šviesoje ir.t. Vakarais su kuya Agu padedame jaunuoliams,
gyvenantiems su mumis, atlikti jų namų darbus. Kartais tai yra tikras iššūkis! Pvz., paaiškinti matematiką ar
gamtos mokslus Romalyn. Ji yra šeštoje klasėje (12 m.), bet kartais tikrai nelengva padėti, ypač taglish8 kalba.
Kaip šilta širdyje matant mažytes mūsų jaunuolių pergales, kaip jie auga savo asmenybėje (kartais labai greitai,
tarsi „grybai“ po lietaus ). Žinoma, viskas nėra rožinės spalvos, reikia įveikti kasdienius sunkumus, rūpesčius,
kaip visuose normaliuose gyvenimuose. Kasdienybė taip pat padeda vis labiau atrasti ir pradedu vis geriau
suprasti filipiniečių mentalitetą. Tai visiškai kitoks nei mūsų, europiečių... Labai gražus mentalitetas, bet ne
visada lengva suprasti...
Džiaugiuosi senaisiais SD scholars (studentais, kurie jau baigę studijas), kurie grįžta iš Manilos ne tik tam,
kad aplankytų savo šeimas, bet dažnai ateina į bukid, į SD namus tam, kad susitiktų su mumis ir taip pat vis
dažniau paprašo išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai sekmadienio vakarais! Didelė malonė matyti šį
artimos draugystės su Kristumi troškulį!
Džiaugsmingo šventumo kelio, brangus kuya ko!!!

Augustinas, po vienerių metų savanorystės mus
paliks po kelių dienų... Jis toliau tęs savo architektūros
studijas Belgijoje, bet liks labai stipriai filipiniečių
širdyse, ypač mūsų bukid jaunuolių, kuriems jis tapo
tarsi vyresnysis brolis, kuya Agu! Jo vėjo malūnas ir
ypač daugybė nepakartojamų momentų, išgyventų
kartu, padės visada jį prisiminti! Dėkoju iš visos širdies
Gerajam Dievui už šį šansą gyventi ir kartu darbuotis
misijoje su Augustinu – jaunuolių „architektu“!
Gero Šv.Dvasios vėjo, brangus Augustinai!!!
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Brolio Serafimo nickname
San Damiano missionnary team – jaunuoliai, įsipareigoje misijoje Kinijoje
8
Tagalog + anglų kalba
7
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GYVENIMAS SAN DAMIANO KLINIKOJE
« Jūsų pašaukimas nėra jūsų darbas, jūsų pašaukimas – priklausyti Kristui » (Motina Teresė)
Turiu didelį džiaugsmą pranešti, kad pagaliau „San Damiano” klinika yra oficiali! „Akrobatikos“ ir didelės
kantrybės mokykla atliekant visus administracinius žingsnius... Laimei, gyd. Delphine ir gyd. Bruno iš Belgijos
(gydytojų šeima, artima Tiberiados bendruomei ir įsipareigoję misijai Filipinuose) ir gyd. Joel9 labai palaikė savo
patarimais ir malda! Pasidalinsiu viena istorija kaip pavyzdžiu, kurį reikėjo įveikti: po nuolatinių skambučių ir
dokumentų prašymų (daugybės popierių, kuriuos reikėjo paruošti prieš susitinkant su atsakingais asmenimis),
susitikimas su sveikatos regiono vadovu gyd. Dela Cuesta įvyko gatvėje, nes naktį prieš mums atvykstant,
vagys įsilaužė į sveikatos skyrių ir tuo metu, kai atvykome, jis buvo pilnas policininkų, kurie bandė suprasti, kas
įvyko... Be abejo, sveikatos viršininkas nerado mūsų paruoštų dokumentų, kuriuos jau buvome pristatę prieš
kelias savaites ir kuriuos tereikėjo pasirašyti su regiono vadovu (= meru), majoru Ynares (pagrindinio klano
mūsų regione vadas)… Laimei (jau pradedu pažinti filipinų sistemą, kuri yra labai komplikuota ir reikia nuolat
viską apgalvoti į priekį, kitu atveju, visa diena prarasta), paaiškinau, kad visus dokumentus turiu savo
kompiuteryje ir kad nieko tokio, jog dabar dirbsime gatvėje, bet tokiu būdu mūsų bendradarbiavimas jau
greitu laiku atneš daug naudos visai medicininei situacijai saloje, kuri,
tiesa sakant, yra jo atsakomybė. Tam, kad padrąsinčiau, pažadėjau
prisijungti ir kaip tik galėsiu padėti jo misijos komandai. Galiausiai, po
ilgo pokalbio, turėjome susitikimą su majoru, kuris manęs tepaklausė,
kodėl esu tokioje vargingoje Filipinų saloje ir kur yra mano vyras .
Paaiškinau nedrąsiai, kad esu misionierė bendruomenėje ir kad Kristus
yra visada su manim. Tuoj pat jis su neįtikėtinu džiaugsmu atsakė – „galų
gale turėsime kažką, kas melsis už mus! Kur turiu pasirašyti?“. Pirmą
kartą turėjau tokią patirtį, kad pašvęstasis gyvenimas duotų tokį
konkretų efektą!  Ačiū Tau, mano Dieve ir mano Viskas!
Tai štai, jau du kartus prisijungiau prie Binangonan10 gydytojų
komandos medicininių misijų atokiuose kaimuose. Nuostabu būti ne
vienai gydytojai (ir būti tik pediatre) ir konsultuoti tik 60 vaikų per
dieną. Taip pat Libije, priėmėme 1000 pacientų (taip, tūkstantį!), bet
buvome 25 gydytojai. Tai daug ką keičia, nes paskutinėje
evangelizacinėje – medicininėje misijoje Buhangin, per vieną dieną
turėjau konsultuoti 170 pacientų būdama viena gydytoja… Tikra
kvailystė! Bet kaip mūsų brangus salos kunigas F.Ferdie, kuris visada
lieka kartu iki misijos pabaigos (dalija vaistus ar drąsina pacientus) sako
– kai viskas yra Kristui, visa įmanoma padaryti!
Ryšys su Filipinų Universiteto medicinos fakultetu tampa realybe. Visada reikia truputį „stumtelėti“
(lėtumas yra viena iš labai stiprių filipiniečių kultūros savybių...), bet pirmieji mokymai Talim salos BHW11
susilaukė sėkmės – 9 formuotojai iš medicinos fakulteto ir 70 motyvuotų dalyvių. Ačiū Dievui, visi išvyko
patenkinti! Profesionali medicininė formacija yra labai svarbi mano misijos dalis (ir būtina, jei norime iš tiesų
pakeisti situaciją čia). Nes, deja, salos medicinos darbuotojų medicininis lygis yra labai silpnas, yra daugybė
prietarų, daugybė neįtikėtinų, ir net pavojingų sveikatai „protokolų“... Po kelių dienų ir aš išvyksiu į mokymus
gydytojams Maniloje. Tai man padės integruotis šios
šalies realybėje ir tokiu būdu geriau tarnauti.

9

Filipinietis gydytojas, dėstytojas Filipinų universiteto medicinos fakultete, San Damiano draugas
Didžiausias ir arčiausiai esantis mūsų regiono miestas
11
Barangay (tagalog- kaimas) health workers – kaimo sveikatos darbuotojai
10
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Šie du mėnesiai klinikoje buvo pilni daugybės medicininių iššūkių, kuriuos turėjau įveikti pirmą kartą savo
gyvenime (atsatyti į vietą nukirstą beveik iki galo ausį, ar pusiau „nuėjusį“ skalpą ir t.t.) ir vakarais (vos tik
nuėjus į koplyčią vakaro maldai) daugybę skubių atvejų... Deja, bet su lietaus sezonu,
tropiniai virusai taip pat „darbuojasi“... Kasdienių konsultacijų skaičius perkopė 50
pacientų… Dar neturėjau laiko paruošti egzamino klinikos komandai, bet jie jį labai gerai
išlaikė realybėjė – gyvenimo egzaminas! Kartu su kuya Oyeth pavyko atgaivinti kuya
Edgar - šešių vaikų tėvą, iš kurių viena, Jessica, yra SD mokinė. Jis buvo atneštas
sekmadienį ryte į kliniką be sąmonės ir sustojusia širdimi. Stebuklas – iš pradžių
neturėjau daug vilties, bet vis dėl to nusprendėme padaryti tęsti ir padaryti viską, kas
įmanomą. Po visų pastangų ir komandinio darbo, kuya Edgar atgavo sąmonę ir
stabilesnės būklės buvo nugabentas į ligoninę. Jis išgyveno dar dvi savaites, bet širdies
būklė buvo per daug sudėtinga ir reikėjo atlikti operaciją, kuri buvo žymiai per brangi
(tiksliau, neįmanoma sumokėti) šiai vargingai šeimai... Galų gale, jis sugrįžo sunkios
būklės į Sapang kaimelį ir praleido savo paskutiniąsias valandas mūsų medicinos centre, apsuptas šeimos ir
mūsų maldų... Patikiu jūsų maldai jo šeimą ir ypač jo dukrą Jessica, kuri yra labai drąsi ir matalino12, taip pat
buvusį kaimo seniūna, kuya Tonny, kuris mirė prieš kelias dienas (pacientas, sirgęs plaučių vėžiu), ir... daugybę
mūsų sunkiai sergančių pacientų, ypač tų, kurie yra arti mirties. Labai ačiū!
Kartais skurdas nėra vien tik išorinis dalykas, bet komunikacijos
problema ar paprasčiausiai sveikatos būklės rimtumo nesuvokimas,
jei nesigydys reikiamu metu, nepaisant visų įmanomų paaiškinimų.
Kuya Oyeth
Tai sudėtingas ir kompleksinis klausimas... Kita, ilga ir skausminga
vieno iš mano pacientų, kuya Moises, istorija. Bet trumpai... dabar jis
yra paralyžuotas ir bandau mažų mažiausiai pakelti jo nuotaiką ir
sumažinti komplikacijas... Šis kuya pradeda pamažėle šypsotis! Daug
mokausi apie atkaklumą ir dvasios stiprybę iš pacientų tokių, kaip jis.
Tačiau kartais reikia turėti truputį supykusią širdį (taip, žinau, kad
tai keista skamba iš mano lūpų ). Kalbu apie gailestingąjį pyktį (jei
teologiškai galima taip sakyti) ir kuris padeda keisti, pagerinti
situaciją. Kiekvieną kart daug meldžiuosi, kad galėčiau suprasti, ar turiu dar kartą įsikišti, ar leisti žmonėms
elgtis taip, kaip jie nori, t.y., priimti jų pasirinkimą, net jei tai ir padaro padėtį dar blogesnę. Pvz., neseniai
turėjau vieną vaiką, John, kurio abi kojos buvo hyper infekuotos. Išvaliau ir sutvarkiau jo pūliuojančias žaizdas
(kartu padedant jo mamai, kad būčiau tikra, jog ji sugebės tai atlikti namuose) ir, paskyrusi antibiotikus,
išsiunčiau namo prieš tai pažadant, kad rytojaus rytą mama išvalys žaizdas ir atneš į kliniką, kad galėtume
įvertinti būklę. Rytojaus dieną jo nesulaukėme... Nusprendžiau nueti į namus kartu ate Christy, mūsų nauja
klinikos darbuotoja. Vaiką radome namie, net nepakeistais, pūliais persunktais tvarsčiais... Širdyje tikrai verkiau
iš nusivylimo ir bejėgiškumo... Ate Christy pradėjo klausinėti mamą, kodėl... Pažvelgusi į pasimetusį vaiką,
pagalvojau, ką Dievas, Jis pats darytų tokioje situacijoje... Nusiraminau, paprašiau muilo, vandens ir Betadino,
ir tyloje nuploviau ir išvaliau darkart žaizdas... Visus kitus rytus mama visada jau iš ryto laukdavo mūsų
klinikoje. Š.m. John patenkintas vėl iš naujo laksto gatvėje. Tikrai, be tikėjimo, be konkretaus Kristaus
pavyzdžio (ir jo gailestingo darbo mano vargingoje širdyje), negalėčiau būti gydytoja tokiose sąlygose ir
kasdieniuose iššūkiuose. Dievo gailestingumas visada parodo kelią, kaip geriau tarnauti. Deganti meilė keičia
viską, ramybė pasilieka, nepaisant visko. Tikiu, kad būtina išgyventi tokią savo vidinio skurdo patirtį tam, kad
galėtume iš tiesų suprasti, jog vieni patys, iš savęs, mes esame niekas ir nieko negalime. Tai laikas mokytis su
visišku pasitikėjimu pulti į Dievo rankas ir pasitikėti tik Juo, ir kad Jam nieko nėra neįmanoma.
Tai, kas yra didelė jėga mūsų klinikoje – esame vieningi ir nuolat padrąsinantys
vieni kitus. Kartais užtenka vieno vienintelio gesto – mažytės šypsenos ar juoko,
nedidelio banano, ženčenių arbatos ar mažyčio kavos puodelio, ...  tam, kad
galėtume atgauti kvėpsnį ir entuziazmą. Kuya Oyeth yra tarsi mūsų išminčius,
kuris pataria, sugražina ramybę, visada padeda ieškoti pozityvumo, net sunkiose
situacijose. Yra taip pat ir daug juokingų istorijų. Neseniai sulaukėme mažojo
paciento, kurio vardas - Abcde .
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Tagalog kalboje: protinga
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Pabaigai…
Kitas išvykimas – rugpjūčio pabaigoje mūsų brangus vienintelis salos kunigas
F.Ferdie buvo vyskupo išsiųstas į kitą didelę parapiją Maniloje. Su didele
nostalgija, bet tuo pačiu dėkodamas Dievui jis sakė: „tai kunigų misionierių
likimas”. Įspūdinga matyti (bet visiškai nesistebėjau) didžiulę minią
parapijiečių, kurie atvyko iš visos salos kaimų į jo atsisveikinimo dienos
šventę. Daugelis nesulaikė ašarų akyse. F.Ferdie – tikras kunigas, alter
Christus, labai artimas žmonėms, visada besišypsantis, pilnas jėgų ir idėjų,
kaip palengvinti vargšų gyvenimą ir ypač kaip juos atvesti arčiau Kristaus. Jis
tap pat buvo labai artimas San Damiano bendruomenės draugas. Turėjome
daug misijų kartu ir galėjome nuolat vienas kitą padrąsinti. Prieš išvyksant
F.Ferdie dalinosi, koks jis buvo laimingas čia, saloje, kaip jis jautėsi mylimas
ir tai buvo jo jėga įveikti sunkumus, nuovargį. „Asmeninio susitikimo su Kristumi patirtis – jos dėka galiu
dalintis šia Meile“. Taip, tikras misionieriaus gyvenimas neįmanomas be asmeninio, nuolatinio ir degančio
susitikimo su Geruoju Dievu. Man taip pat, tai yra esminis šaltinis ir jėga, tai Jis duoda vaisingumą visai misijai!
Jau susipažinome su naujuoju salos kunigu, F.Rommel, kuris jau pirmosiomis dienomis mus aplankė ir kuris
taip pat pilnas meilės Kristui ir vargšams, ir… gerai motyvuotas ! Aleliuja!
Baigiu šį laišką valtyje, kurios motoras buvo sugadintas vandens lelijų, kurių šiuo metu yra gausybė ežere. Prie
pat pakrantės jų yra tiek daug, jog kaskart ilgai užtrunka, kol galų gale pajudame iš vietos… Jau dvi valandas
esame ežere ir laukiame, kada bus pataisytas motoras... Bet saulėlydis yra toks gražus, kad galėčiau dar
valandų valndas čia pasilikti besigrožėdama ir dėkodama Dievui už tokią gražią kūriniją ir gyvenimą, kurį
gauname kaip didžiausią dovaną!
« Mylėti Dievą su dosnumu, su pasitikėjimu, nežvelgiant į praeitį, be baimės. Jis jums padės atlikti didelių
dalykų, jei tik labiau pasitikėsite Jo meile nei savo silpnumu » (Ste Mère Teresa)
Gražaus rudens ir gerų naujų mokslo metų tiems, kurie esate Europoje!
Tegu Mergelės Marijos užtarimas padeda priimti malonę būti džiugiais Dievo vaikais!
PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina jus Dievas! Geros sveikatos ir šventumo kelio!
Prašau ir toliau jūsų maldos už mus ir visą šią gražią misiją! Saugau ir jus savo maldose!
VISKAS yra malonė,
maldos bendrystėje, viktorija+
31 rugpjūtis, 2017, Talim sala

Mane galite rasti:
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan 1940,
Talim Island
Rizal Province
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