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Kapayapaan at kagalakan! Ramybė ir džiaugsmas!
Brangūs broliai ir seserys, mieli draugai,
Štai aš ir vėl po dviejų mėnesių! Laikas lekia labai greitai… Neskaičiuoju dienų, bet mūsų mažoji
Romalyn neseniai pasakė, kad jau 9 mėseniai kaip esu misijoje Filipinuose... Kaip mažytis naujagimis 
galbūt... Turėjau puikią progą sustoti kelioms dienoms („dėka“ tropinės ligos, kurią pagavau iš „atjautos“ kai
kuriems mano pacientams) ir pamąstyti apie gyventą misiją. Pjūtis? Galiausiai, man atrodo, nedaug dalykų
pasikeitė... Ir tai misionieriaus gyvenime kartais gali atimti drąsą ir entuziazmą... Bet prisimenu Br. Pranciškų,
kuris nuolat mums, šv.Damijono grupės jaunuoliams, kartodavo, jog mūsų rūpestis – tik „sėti“... Taip, čia
patiriu gilų džiaugsmą paprasčiausiai gyventi Evangelijos gaivumą. Ir tai didelė malonė! Didelė dovana gyventi
kartu su vargo prispaustais miestelio gyventojais, vaikais ir jaunuoliais, taip ištroškusiais meilės ir orumo. Tai ne
visada lengva ir paprasta. Reikia kartu kentėti ir priimti daug dalykų, situacijų, nesuvokiamų nei protu, nei
širdimi... Bet aš tikiu, kad tai kelias, kuris vis labiau mane priartina prie gyvenimo esmės. Stengiuosi dovanoti
save ir tarnauti kaip galiu geriausiai, bet gaunu žymiai daugiau nei duodu. Gyvename labai vargingoje saloje,
bet būtent čia iš esmės atrandu, kaip gyvenimas yra turtingas Dievo gerumo, gailestingumo, taip turtingas
atjautos ir Tiesos, kuri trokšta būti atskleista... Koks gražus kelias mokytis priimti visą savo gyvenimą, visus
žmones, kuriuos sutinkame, visas aplinkybes... Negalima atsirinkti gyvenimo įvykių, taip kaip
išsirenkame meryenda1. Reikia viską priimti ir labai vargingai leistis į pasitikėjimą ir savęs atsižadėjimą,
priimant visą Meilės reiklumą... Pastaruoju metu (galbūt todėl, kad turėjau daug trapaus gyvenimo patirčių...),
vis labiau galvoju, kad vienintelis dalykas, kuris yra svarbus – užduoti sau klausimą: kodėl aš gyvenu ir dėl ko
esu pasirengęs mirti? Dažnai kartoju savo sunkiai sergantiems ligoniukams, kad gerasis Dievas mus sukūrė
amžinajam gyvenimui ir jei gimėme, vadinasi tam, kad gyevntume amžinai. Tai kas iš tiesų turi vertės – tai yra
Meilė, kaip dažnai kartojo šv.Teresėle iš Lisieux. Man atrodo, kad tik dabar po truputį pradedu giliai atrasti šį
„mažąjį kelią“, apie kurį tiek daug kalbėjo ši šventa misionierių globėja... Visa tai yra didžiulė proga augti kainos
neturinčioje meilėje ir džiaugtis mažais dalykais. Dovanojimosi ir nuolankumo slėpinys... Ir dar vienas dalykas –
auksinė taisyklė, kurios mokausi čia: daryti viską iš tiesų „day by day“2,
gyventi šia akimirka, šia diena. Taip, „kiekvienai dienai gana savo vargo”.
Tai taip pat Filipinai: diena retai vyksta taip, kaip buvo numatyta, programa
keičiasi daugybę kartų per dieną... Pradžioje, tai buvo iššūkis, bet Dievas yra
geras . Gavau malonę visiškai paprastai ir ramiai būti pasirengusi
kasdienos realybei ir misijos reikmėms, per daug „nedaužydama galvos į
sieną“, jei viskas nevyksta, taip kaip norėčiau. Lankstumo ir kantrumo
mokykla! Palydėdama daugybę savo mirštančių pacientų, išgyvenu stiprią
patirtį, jog gyvenimas iš esmės nepriklauso mums... Taip, jis yra toks gražus
ir toks trapus... Tai, kas mums priklauso –būti vis labiau pasirengusiems Jo
žvilgsniui ir artimo meilei...
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Skanėstas, desertas Filipinuose
Diena po dienos
1

Lietaus sezonas tęsiasi. Rugsėjo mėn. turėjome taifūną. Nieko baisaus nenutiko, tik kelias dienas
nebuvo elektros, ir mano kambarėlyje radau mažytę „upę“ . Po Augustino (belgo savanorio, kuris praleido
misijoje vienerius metus ir kuris rūpinosi jaunuoliais), mūsų brangaus Kuya, išvykimo, likau viena puti-puti3
saloje su devyniais mūsų nqžamuose gyvenančiais jaunuoliais, ang aking mga anak4. Stegiuosi dabar kuo
daugiau laiko praleisti su jais. „Mįslinga“, bet nuo rugsėjo pradžios, turiu kur kas mažiau skubių naktinių
iškvietimų į kliniką. Yes! Ir dėka to, atrandu daygybę nuostabių normalaus gyvenimo dalykų . Neseniai ankstų
rytą iškeliavome su jaunuoliais žvejoti. Lietus mus smarkiai sulijo. Pagavome vos kelias žuveles (trumpai
tariant, turėjome pusryčiams eiti ieškoti ir pirkti maisto sari-sari store5), bet grįžome tokie laimingi ir pilni
džiaugsmo! Taip nuostabu giedoti rytmetinę maldą tekant saulei ir tokiu būdu šlovinti Kūrėją. Koks gėris girdėti
mūsų jaunuolių padėkos maldas „Salamat Panginoon, salamat…6”. Įspūdinga: filipiniečiai, ypač jaunuoliai ir
vaikai, kai meldžiasi - nuolat dėkoja, labai retai gali išgirsti prašymo maldas... Taip, turime dėkoti už viską, nes
viskas yra malonė!
Po Augustino išvykimo reikėjo labai greitai „persijungti“ ir išmokti rūpintis daugybe kasdienos dalykų
bukid (mūsų namų) gyvenime. Buvau labai paliesta mūsų jaunuolių rūpestingumu ir sąmoningumu. Kai buvau
visa su ištinusiais sąnariais, ir galėjau tik su didelėmis pastangomis vaikščioti dėl tropinio viruso sukeltos ligos,
jie neleido man net skalbti savo rūbų... Vieną naktį, kuya Reggie ir kuya Ken visiškai savanoriškai padėjo
gaminti tortus kuya Nelson et kuya Aldave gimtadieniams. Stengiuosi paprasčiausia būti su šiais jaunuoliais ir
augti kartu. Su kuya Timothy pradėjome šachmatų „čempionatą“, su kitais – groti gitara ar žaisti krepšinį. Tai
pareikalaus laiko , bet stengiuosi juos išmokyti paprasčiausiai skaityti knygas laisvu laiki, pvz., „Robin Hood“
ir kt. Aš net pradėjau vesti muzikos pamoką pirmadienio vakarais! (Mano mama, kuri yra muzikos mokytoja,
negalėtų patikėti ). Pradėjome taip pat „YouCat“ vakarus, diskutuodami tikėjimo klausimais. Pirmą vakarą
susidomėję visi jaunuoliai klausė, kodėl turėsim vakarus apie kates  (-> „you cat“).
Pasiruošimas egzaminams : pradžioje ir po valandos…

Romalyn po šio trimestro tapo viena iš savo klasės
„Top 10” geriausių mokinių. Šia proga – mažytė
šventė su klasės draugais.

Didelis
džiaugsmas
dalyvauti
diplomų įteikime „Don Bosco
Technical
Institute
of Makati”
vienam iš mūsų San Damiano
stipendininkų, kuya Moymoy!
Tokie momentai labai padrąsina
toliau su kantrybe tęsti misiją kartu
su mūsų jaunuoliais. Tai didelė
pergalė visai jo šeimai, nes dabar jie
turės realią ir orią galimybę ištrūkti
iš skurdo. LABAI JUMS AČIŪ, mūsų
brangūs rėmėjai!
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Tagalogiškai: baltaodis
Tagalogiškai: su savo vaikais
5
Mažytis kioskelis gatvėje
6
Ačiū Tau, Viešpatie
4
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Per šiuos dvejus mėnesius turėjome didelį gimimų džiaugsmą:
trys mažyliai gimė San Damiano darbuotojų šeimose! Tapau
„mare7“ dviems nuostabiems berniukams: Zeal-Emmanuel ir
Thomas Francesco! Filipinuose vaikai turi daugybę krikštatėvių.
Yra taip pat labai graži tradicija, prieš krikštą, vos tik gimus,
susirinkti naujagimio namuose ir melstis padėkos Dievui maldą
už naują gyvybę.

Buvome labai laimingi priimdami keliosms savaitėms buvusį
mūsų NVO savanorį - Bruno Fontaine => kuya Nono ir jo
žmoną Mayte. Su nedidele komanda išvykome į evangelizacijos
ir medicininę misiją Laiban, į pasislėpusius nuo civilizacijos
kaimelius kalnuose, Magata ir Manggahan. Jau pirmąją dieną
reikėjo atlikti chirurginę intervenciją John, mažajam (4m.)
Timothy, mūsų stipendininko, broliukui. Jis turėjo didelės
apimties nudegimą kūne, kuris buvo jau su užkrėstomis
žaizdomis ir beprasidedančiais daugybiniais pūlinukais... Žinoma,
tokiose sąlygose reikia pamiršti apie anesteziją... Neįmano taip
pat siųsti į ligoninę dėl ekstremalaus skurdo... Ši šeima geriausiu
atveju valgo veinąkart per dieną, ir tai ne kasdien... Su kuya
Nono (jis yra slaugytojas – thanks be to God!) nusprendėme vis gi
kažką daryti. Taigi, John gavo mūsų „anesteziją“ – per visą laiką,
nepaliaudami davėme jam valgyti saldainius  ir tokiu būdu
šis mažylis leido atlikti skausmingą procedūrą. Kaip ir
ankstesnių misijų metu, turėjome neįtikėtinų atvejų. Vieną
popietę išėjome paprasčiausiai lankyti kaimo gyventojų, ypač
sergančiųjų, negalią turinčių, vieną aklą berniuką,
pagyvenusius vietinius žmones... Iš medicininės pusės, dažnai
nelabai kažkuo galiu padėti. Bet taip stipru gyventi, labai
paprastai ir vargingai, visus šiuos susitikimus, juos padrąsinti,
apkabinti, išklausyti, pasidalinti meryenda... Esu įsitikinusi, kad
krikščionio gyvenimas turi būti susitikimų gyvenimas, broliškų
santykių gyvenimas. Tai yra tai, kas yra iš esmės vertinga ir
kartais net duoda prasmę gyvenimuose... Daugelis klausė, kada sugrįšime sekantį kartą... 
Bruno ir Mayte buvo labai entuziastingi ir pagelbėjo kasdienos bukid gyvenime. Vieną vakarą, per kurį jie
pristatė savo gimimo šalis ir gyventas savanorystės misijas prieš trejus metus, pasiūliau mūsų jaunuoliams
užduoti visus jiems įdomius klausimus. Vienas iš jaunuolių tuoj pat paklausė: „When did you apply for Mayte?“
. Ir galiausiai visą vakarą praleidome kalbėdami apie jų draugystę ir meilę .
Kelios naujienos apie politinę situaciją Filipinuose…
Karas prieš džihadistus Marawi regione, šios salų valstybės pietuose, pagaliau baigėsi po penkerių mėnesių
atkaklių kovų. „Išsilaisvinimo“ žinia buvo paskelbta prezidento R.Duterte, kai buvo nužudytas Islamo Valstybės
pietų Azijoje vadas. Jis buvo vienas iš labiausiai amerikiečių ieškomų asmenų. Daugiau nei 400 000 Marawi
gyventojų turėjo pasitraukti iš jų gyvenamų vietų, skaičiuojama daugiau nei tūkstantis mirusių aukų per
pastaruosius penkerius mėnesius.
Ir vėl iš naujo (taip atsitiko ir praeitais metais), barangay captain8 rinkimai buvo atšaukti ir atidėti iki kitų
metų gegužės mėnesio…
Liūdna, bet „karas prieš narkotikus“ ir toliau tęsiasi...Kalbama, jog daugiau nei 14 000 asmenų buvo
nužudyti dėl šios priežasties po naujojo prezidento R.Duterte išrinkimo… Neseniai Maniloje įvyko protesto
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Tagalogiškai – krikšto mama
Kaimo seniūnas
3

akcija (įvykis, kuris yra labai retas fenomenas Filipinuose) prašanti sustabdyti šiuos žudymus. Kai kurie
savanoriai kitose NVO Maniloje dalinosi, jog vakarais tapo pavojinga būti gatvėse.
Filipinų vyskupai paskelbė 40 dienų maldų akciją už karo šalies pietuose ir taip pat dėl narkotikų žuvusias
aukas. Tad kasdien visose bažnyčiose, kapinėse, vietose, kur žmonės buvo nužudyti, krikščionys renkasi maldai.
Turėjau stiprią patirtį aplankyti kalėjime esantį mūsų jaunuolio, kuya Anjong tėtį. 90 vyrų 55 kvadratinių
metrų kambaryje… Tam, kad galėtum miegoti, reikia būti atsisėdus, nes nėra vietos. Nekalbėsiu apie jų
gaunamą maistą... Ten nuvykau kartu su Anjong, jo mama ir seserimi. Kuya Eduardo yra jau 9 mėnesiai
Manilos kalėjime. Jo kūnas sulysęs, oda žaizdota dėl siaubingos higienos, veidas smarkiai išblyškęs... Bet
nepaisant visko, akys pilnos džiaugsmo ašarų ir plati šypsena matant savo šeimą. Atvežėm jam maisto, vaistų...
Kuya Eduardo dalinosi, jog prieš patenkant į kalėjimą jis niekada nesimeldė, bet dabar kasdien meldžiasi
gailestingumo vainikėlį, dalyvauja šv.Mišiose, biblijos užsiėmimuose ir t.t. Kaip jis sakė: „Dabar mano gyvenime
yra labai daug Dievo“. Tai buvo labai jaudinantis susitikimas – visi buvo su ašaromis akyse, kurios nepaliaujant
riedėjo. Prašau jūsų maldos už visus kalinius, ypač tuos, kurie yra neteisingumo aukos...
Rugsėjo mėnuo buvo pilnas nelaimingų atsitikimų mūsų mažame kaimelyje: kuya Rodrigo mirė vietoje
nutrenktas elektros, kai pjovė bambukmedį prie savo namų. Caila (7m.), mūsų San Damiano mokinės Jamaica
mažoji sesutė nuskendo ežero pakrantėje... Bandžiau ją atgaivinti, bet nesėkmingai... Nelaimei, bet ji išbuvo
vandenyje per ilgai ir su mūsų menkomis priemonėmis – stebuklas neįvyko... Chaotiška ir skausminga diena –
vaikai bėgiojo po visą kaimą, daugelis ėjo manęs klausti, ar tikrai ji mirė... Tai, kas yra nepakeliama ir labai
skausminga, jos vyresnėlis brolis Jhonas nuskendo toje pačioje vietoje praeitais metais. Patikiu jūsų maldai šias
dvi šeimas, kurios yra sukrėstos šių tragedijų...

Gyvenimas klinikoje
… tęsiasi su ugnele ir be monotonijos . Pastaruoju metu –
daugybė naujų tuberkuliozės atvejų, ir ne vien tik suaugusiųjų,
bet ir vaikų... Nenuobodžiaujam ir per medicinines misijas salos
kaimeliuose, kur sutinkame kaskart gražią minią pacientų. Man
atrodo, kad jau niekada nebesiskųsiu, jei turėsiu mažiau nei šimtą
pacientų – tai kaip minimumas dabar barangay9 misijų metu.
Organizavome pirmąją misiją su nauju mūsų salos klebonu,
F.Rommel. Jo širdis yra taip arti vaikų, vargšų, ligonių. Šis kunigas
kilęs iš taip pat vargingos šeimos, tad patyrė tai, ką mes
gyvename čia, Talim saloje. Jis jau pradėjo organizuoti ir švęsti
šv.Mišias visose salos mokyklose , kurių metu sako labai gyvus
pamokslus. Nuostabu matyti tokį evangelinį uolumą!

Mūsų bendradarbiavimas su University of the
Philippines Medicine College > komanda saloje

Ate Ella – nuostabi
slaugytoja!

Nuostabi ate Joyce šypsena: 2 mėn. kiekvieną rytą jai
leidome tuberkuliozės vaistus mūsų mažame centre.
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Tagalogiškai: kaimelis
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Grįžtu po šaunaus susitikimo kitame kaime, kur aplankiau
kuya Nelson (15 m.), vieno iš su mumis gyvenančių jaunuolių,
šeimą. Kadangi Romalyn išvyko savaitei į namus (šiuo metu
turime dviejų savaičių mokslo atostogas), turėjau puikią progą
praleisti vakarą jų mažyčiame, skurdžiame namelyje, prie pat
ežero kranto. Koks džiaugsmas vakarieniauti kartu – valgyti
kuya Nelson tėčio pagautas žuveles, paruoštas su daug meilės
(ir druskos ) jo mamos, kalbėtis apie gyvenimą ir tikėjimą,
nepaisant mano vargingos tagalog kalbos. Labai daug
juokiamės! Nuostabu! Ir koks nuotykis – naktį prasidėjo
stiprus lietus ir vanduo bėgo per plonas bambukines sienas,
stogą. Gerai pasilinksminome darydami „stogą“ iš plastikinės
plėvės, kad galėtume toliau miegoti. Toks artimas bendrystės laikas, praleistas kartu su žmonėmis jų sunkaus ir
labai vargingo gyvenimo sąlygose (nėra vandens, tualeto, ventiliatoriaus, nei grindų…), paprasti, nuoširdūs
santykiai, džiaugsmas paprasčiausiai būti kartu, be jokios naudos ieškojimo - man yra didelė dovana. Tai
padeda geriau suprasti jų gyvenimo realybę ir... taip pat Kristaus gyvenimą, kuriame Jis pasirinko būti arti
mūsų, Vienu iš mūsų... Anksti ryte kuya Nelson nuplukdino mane su tėčio valtimi į parapijos kaimą
sekmadienio šv.Mišioms.
Palieku jus su šia gražia šv. Motinos Teresės malda (atleiskit už paskubomis iš pranc. kalbos darytą vertimą):
« Nukryžiuotas ir prisikėlęs Viešpatie, mokyk mus kovoti kasdienėse gyvenimo kovose
tam, kad gyventume didelėjė pilnatvėje.
Tu nuolankiai ir kantriai priėmei visas gyvenimo nesėkmes kaip nukryžiavimo kančias.
Padėk mums gyventi kasdienio gyvenimo atnešamus rūpesčius ir kovas
kaip progas augti ir labiau į Tave panašėti.
Padaryk mus galinčius tai daryti su visišku pasitikėjimu Tavo suteikiama pagalba.
Padėk mums suprasti, jog nėra kito kelio pasiekti gyvenimo pilnatvę,
kaip tik be perstojo mirštant sau ir mūsų egoistiškiems troškimams.
Nes tik mirdami kartu su Tavimi, mes galėsime prisikelti su Tavimi.
Tegu niekas mūsų nepriverčia kentėti ar verkti
užmirštant Tavo prisikėlimo džiaugsmą.
Tu esi saulė, trykštanti iš Tėvo meilės,
Tu esi amžinojo laimės gyvenimo viltis,
Tu esi apkabinančios meilės ugnis.
Tegu Jėzaus džiaugsmas bus mūsų jėga,
Ir tebūna tai tarp mūsų vienybės ir meilės ramybės ryšys. »

Telaimina jus Viešpats ir visada teveda šventumo kelyje!
Prašau, melskitės už mus! Labai AČIŪ! Maraming salamat po sa inyong lahat!
Maldos bendrystėje, su Mergele Marija,
viktorija+
Spalio 30, 2017, Talim sala

MANE GALITE RASTI ČIA:
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan 1940,
Talim Island
Rizal Province
PHILIPPINES
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Mažytis BONUS -> nuotraukos 
Kokia nuostabi Filipinų gamta! Bet yra
gyvūnų, kuriuos nelabai mėgstu, bet kurie
yra labai skanus ulam10 filipiniečiams :
didelis pitonas, kurį vieną naktį pagavo
bukid kuya Lito ir keli mūsų jaunuoliai.
Bayawak su kuya Elad.

Gyvų šventųjų procesija – „Living saints procession“: dar viena graži tradicija Filipinuose.

Laiban misija

Mayte ir Bruno
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Tagalogiškai: patiekalas
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