MALDOS INTENCIJOS
1. Melskim÷s už kiekvieną bendruomen÷s brolį ir seserį, kad mes liktume
ištikimi maldai, nes J÷zus Alyvų darželyje praš÷: „Bud÷kite ir melskit÷s“. Jis taip
pat pasak÷: „Jūs mane vadinate ‚Mokytoju‘ ir ‚Viešpačiu‘ ir gerai sakote, nes aš
toks ir esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs
turite vieni kitiems kojas mazgoti“. O taip, Viešpatie, kaip yra gera ir malonu
myl÷ti vienas kitą. Kad mes gal÷tum÷me myl÷ti taip kaip tu!

Tiberiados bendruomen÷
Baltrišk÷s

2010 m.
balandis–
birželis

Maldos bendryst÷

2. Už Bažnyčios remontą Baltrišk÷se ir už visus darbus, kurie dar laukia.
Pavedame darbininkus ir brolius Viešpaties globai, kad Viešpats duotų j÷gų ir
malon÷s per visas vasaros stovyklas bei priimant svečių grupeles.
3. „Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O J÷zus v÷l tar÷:‘Ramyb÷
jums!“Kaip mane siunt÷ T÷vas, taip ir aš jus siunčiu‘.“ Mes jums patikime visas
mūsų misijas Konge, Lietuvoje, Filipinuose, Kinijoje ir taip pat Belgijoje bei
Prancūzijoje. Kad Šventosios Dvasios malone mes būtume Kristaus ir Bažnyčios
džiaugsmo bei grožio skelb÷jai. Kad net mūsų slaptosios misijos, kurios n÷ra
įrašytos į kalendorių, šventumo ir pasl÷pto gyvenimo misijos tiek pat būtų
derlingos kaip ir išorin÷s misijos.
4. Už vargšus, benamius, už tuos, kurie vieniši klajoja kitų nepripažinimo
naktyje. Už mūsų persekiojamus ar šmeižiamus brolius, už jų persekiotojus, kurie
yra apakę nuo pykčio ir nežinojimo. Už našles, ligonius, kurie serga namuose ar
ligonin÷se, už tuos kurie budi ir už tuos, kurie išeina pas T÷vą (paimta iš
Liturginių valandų).
5. Melskim÷s už
Bažnyčią. Nepaisant jos mokinių
silpnumo, Kristus jos
neužmiršta, ji lieka jo mylima
sužad÷tine. Ji tampa vis
vargingesn÷ ir vargingesn÷, kaip
ir nukryžiuotasis J÷zus, tačiau
graži jo ir šventųjų d÷ka.
Bažnyčia skleidžia Prisik÷lusiojo
dvelksmą...

Verbų sekmadienį pas mus lank÷si
Apaštalinis Nuncijus.
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Broliai, kupini velykinio džiaugsmo, sveikina jus!

Brangus(-i) besimeldžiantis(-i) drauge,

ramyb÷s tau!
O mano džiaugsme, Kristus prisik÷l÷! Jis iš tiesų prisik÷l÷!
Tai Velykų džiaugsmo šūksnis... išgirsk prisik÷lusį Kristų tau sakantį:
„Štai aš visa kuriu nauja, naujasis pasaulis jau dygsta, argi tu nematai?“ Šis
naujasis pasaulis prasideda jau šiandien, jis yra Kristaus pergal÷s vaisius, tokios
meil÷s, kurios joks blogis nuo šiol negal÷s įveikti.

Kartu su abitu Aline gavo ir
naują – ses÷s Claire (Klaros) –
vardą

Taip, aš tau linkiu išgyventi bendrystę
jo Kančioje ir visu savo gyvenimu patirti jo
prisik÷limo galybę. Leisk Kristui tave pagauti!
Mes tikrai galime nustebti d÷l šio įvykio, kuris
nušviečia visą istoriją. Prisik÷lęs Kristus
suteikia tikrą viltį viskam, kas yra sunku,
viskam, kas yra neišbaigta mumyse,
Bažnyčioje ar pasaulyje. Kovo 19-ąją, šv.
Juozapo iškilm÷je mes išgyvenome dviejų
brolių ir ses÷s įvilktuves. Kartu su naujui abitu
jieiš tiesų apsivilko Kristumi. Kiekvienam iš
jūsų aš taip pat linkiu apsivilkti J÷zaus
gailestingumu. Prisik÷lęs Kristus kv÷pia į mus,
mums duodama jo Šventoji Dvasia...tai
džiaugsmo, bendryst÷s, misijų laikas.
Brolis Emmanuel ir brolis Bartas iš
Lietuvos išvyko į Filipinus, kad prisijungtų
prie šv. Damijono grup÷s, o taip pat Aude,
François ir jo mažojo Matthieu, misionierškos
šeimos, kad kartu švęstų Velykas. Brolis
Julien, jis išskrido į Porcinkulę, kur Konge
gyvena broliai. Kartu išskrido brolis Juozapas,
kuris su mumis praleido du m÷nesius.

KALENDORIUS
Balandis
- Ket. 8 – 17 d.
- Penkt. 9-11 d.
- Tre. 14 d. – 05.30 d.
- Penkt. 16–18 d.
- Penkt. 23 – 25 d.
- Ant. 27 - 30 d.

Ses. Agn÷ ir Asta Lietuvoje
Šiaulių SD maldos grup÷s rekolekcijos
Br. Mišelio kelion÷ į Jeruzalę
Šv. Damijono maldos grupių susitikimas Kaune
Ugnies vaikų grup÷
Anoniminių alkoholikų grup÷

Geguž÷
- Penkt. 30–2 d.
- Penkt. 7–9 d.
- Šeš. 8 d.
- Treč. 12 - 14 d.
- Sek. 16 d.
- Penkt. 21- 23 d.
- Penkt. 28–30 d.

Vyrų savaitgalis
45 mokiniai iš Radviliškio
Šviesos kelias Vilniuje
50 mokinių iš Panev÷žio
Šeimų diena
Savaitgalis Šv. Damijono grup÷s nariams
Rekolekcijos

Birželis
- Pir. 31 – 6 d.
- Antr. 9–12 d.
- Ket. 10-17 d.
- Ant. 15 d.
- Šešt. 19–20 d.
- Šešt. 26–27 d.

Nazareto savait÷ (pri÷mimo n÷ra)
Mokymai, sesija
Brolis Morkus Lietuvoje
Br. Siluanas Lietuvoje
Misija į Klaip÷dą
Lietuvos jaunimo dienos

Liepa
- Tre. 7–11 d.
Šeimų stovykla
- Ant. 20 - 25 d. Vaikų ir paauglių stovyklos

Rugpjūtis
Stovykla Šv. Damijono
grup÷s nariams
- Ant. 10 - 15 d. Jaunimo stovykla
- Ant. 4 – 15 d.

Įvilktuvių ceremonijos metu br. Markas plauna brolių Ambroise
ir Janio bei ses÷s2 Claire kojas
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džiaugiuosi matydama, kaip šia Dievo žodžio ištrauka gyvenama čia,
Baltrišk÷se. Čia iš tiesų, malon÷s, ramyb÷s, džiaugsmo vieta, persisunkusi
brolių ir atvykstančių jaunuolių malda.
Buvau labai sujaudinta, pamačiusi, kad atvažiuojančiam į
Baltriškes jaunimui Tiberiada yra tarsi šeima. Jaunuoliai tokie atidūs
broliams ir seserims. Kauno oro uoste mus pasitiko Dovil÷ ir Inga su
plakatu „Ses÷s, sveikos atvykusios!“, iš karto buvom pavaišintos ir
apdovanotos puokšt÷mis žibučių.
s. Agnes
Vieną popietę visos
ses÷s
iškeliavo
lankyti
baltriškiečių. Ses÷s Dalia ir
Benedicte aplank÷ tolimiausius
kaimynus, o mudvi su s. Agnes
užsukome pas Oną ir Antaną,
Mišą ir, galiausiai pas Valią. Oną
kaip tik užklupome melžiant
karvę (s. Agnes labai džiūgavo
tokiu reginiu!), tuo metu Ona
papraš÷ mus užsukti v÷liau, kad
gal÷tų priimti, kaip dera, ne tvarte. Tad patrauk÷me pas ponią Valią. Ji jau
buvo pamelžusi savo karvę, ir mums pasiūl÷... 7l pieno bei vakar spausto
varšk÷s sūrio! Ji mums papasakojo Baltriškių istoriją, be galo džiaug÷si
brolių įsikūrimu kaime ir tuo, kad greitai net žiemą bažnyčioje bus šilta.
Likome sužav÷tos tokio šilto ir paprasto pri÷mimo bei tikro lietuviško
kaimo grožio.
s. Asta
Raimundas su broliu mus pasitiko betaisydami dviratį. Jo žmona
Kristina mus pakviet÷ vidun puodeliui arbatos, tuo metu vaikai nedrąsiai
pasak÷ savo vardus. Moteris mums pasakojo apie ūkį, kuris užima nemažai
laiko. Žiemą ji užsiima rankdarbiais – neria servet÷les, vasarą grybauja ir
uogauja, o vyras žvejoja. Kai keliai užpustyti ir sekmadieniais sunku
nukeliauti į šv. Mišias, Kristina su močiute sus÷da ir kartu meldžiasi.
Išeinant ir mes kartu trumpai pasimeld÷me. Šis trumpas apsilankymas
mums suteik÷ labai daug paprasto džiaugsmo.
s. Dalia
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Įvilktuvių ceremonijos metu br. Markas plauna brolių Ambroise
ir Janio bei ses÷s2 Claire kojas

Seserys Benedicte, Dalia bei Agnes, kuri išgyvena šv. Jono Krikštytojo metus,
išvyko pad÷ti broliams Lietuvoje. Taip, mes išliekame žvirbliais ir zylut÷mis...
Būk pašlovintas, Viešpatie, nes mums duodi universlių brolių ir seserų, kad
atsakytume į mūsų Bažnyčios ir mūsų laiko kvietimus.
Šiandien Bažnyčia yra visa švytinti, nes ji spinduliuoja prisik÷lusiu
Kristumi. Ši Bažnyčia, kaip ir Kristus, yra persekiojama. Jos tikrosios kalt÷s
išpučiamos, platinamos. Tačiau Kristaus prisik÷limas yra meil÷s pergal÷. Jeigu
Bažnyčia yra nuod÷minga, tai tod÷l, kad ją sudarome mes, bet ji yra šventa, nes ji
yra Kristaus. Bažnyčia, lygiai taip pat kaip ir J÷zus gali pasakyti: „T÷ve, atleisk
jiems, nes jie nežino, ką daro“. Iš tiesų, Bažnyčia yra žmonijos namai. Jei šiandien
iš jos yra tyčiojamasi, rytoj ji bus pašlovinta. Jei ji yra pažeminta šiandien, jis bus
pašlovinta per Kristų, jo šventuosius, ir tautos žiūr÷s į Bažnyčią, kurią jos perv÷r÷
d÷l nežinojimo. O ateik, Viešpatie J÷zau! Aš jums linkiu geros kelion÷s
šventumumo keliu kartu su prisik÷lusiuoju Kristumi.
Brolis Marc

JAUNIMO DIENŲ KRYŽIUS BALTRIŠKöSE
Per
visą
Didžiąją
savaitę pas mus „lank÷si“ jaunimo
dienų kryžius. Didįjį Penktadienį,
einant Kryžiaus kelią, apie šimtas
jaunuolių, dalyvavusių Velykų
stovykloje, vis pasikeisdami,
keturiese ar šešiese neš÷ šį sunkų
kryžių. « O J÷zau, išmokyk mus
atsiliepti į kiekvieną Tavo meil÷s
paraginimą, net jeigu mums
atrodo, kad daugiau nebegalime.
Leiskime, kad mumyse išsipildytų
kiekviena Dievo T÷vo plano
detal÷, netgi jeigu visko ir
nesuprantame.“
Vakare kelios merginos
Bažnyčioje ant grindų paguldytą
kryžių tep÷ kvepalais, po to visi
÷jome jo pagarbinti. Įspūdinga
buvo matyti tokią didžiulę jaunuolių grupę penktadienį valgant tyloje, kai kurie jų
pasninkavo labai rimtai. Susikaupimo ir rimties atmosfera mums pad÷jo apmąstyti
Kristaus kančios sl÷pinį ir po truputį žengti Velykų džiaugsmo link.
O, mano džiaugsme, Kristus prisik÷l÷! Šis džiaugsmo šūksnis
nuskamb÷jo net keletą kartų per prisik÷limo vigiliją. Krikšto liturgijos apeigoms
iš÷jome į lauką. Žem÷n susmaigstyti deglai mums nušviet÷ kelią, atnaujinome
krikšto pažadus, iš tiesų tai buvo lyg per÷jimas iš tamsos į šviesą. Po stovyklos
viena mergina sak÷: « Iš tikrųjų šitos Velykos ypatingos. Jaučiu, kad Kristus tikrai
prisik÷l÷ manyje šį kartą. Tiek daug entuziazmo užplūdo, kad kartais net nedrąsu.
Pavyzdžiui, rytoj bandysiu 8 valandą būti Mišiose, bus tikras išbandymas atsikelti
dar anksčiau.“
Brolis Francois

SESERYS BALTRIŠKöSE

Parapijin÷s misijos metu asilas nenori bendradarbiauti su sese Benedicte. Broliškame
gyvenime viskas kur kas paprasčiau, kai nuomon÷s sutampa
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Balandžio m÷nesį net keturios seserys apsilank÷ Baltrišk÷se.
Ses÷s Dalia ir Benedikte liko nuo Verbų sekmadienio iki m÷nesio pabaigos,
o s. Agnes ir s. Asta – atvyko dešimčiai dienų.
„Visi įtik÷jusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos (...) ir juos
lyd÷jo malon÷s gausa“ (Apd 4,32-33) Šis žodis tikras ir šiandien! Labai
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VELYKOS SAPANG SALOJE
Trims savait÷ms brolis Bartas
prisijung÷ prie br. Emanuelio Filipinuose. Štai
keletas naujienų, kurių sulauk÷me per Velykas.
Mes atvykome į Sapang... Pri÷mimas
buvo labai karštas... be abejo, d÷l to kaltas
klimatas. Po žiemą praūžusių tifonų prasid÷jo
ypatingai karšta ir sausa vasara. Dieną būna
iki 34 ir net 40 laipsnių karščio. Bet karštas
pri÷mimas
labiausiai
mat÷si
šypsena
švytinčiuose veiduose. Iš tiesų filipiniečiai yra
labai drąsūs, nes nepaisydami labai vargingo
gyvenimo, jie vis tiek moka juo džiaugtis.
Velykų stovykloje dalyvavo 80
jaunuolių. Stovykla pasižym÷jo vidiniu
gilumu. Jaunimas čia atvyksta, kad šioje Jau antrą kartą brolis Bartas
Velykas sutinka Filipinuose bei
gražioje vietoje gal÷tų garbinti Viešpatį tyloje. ten dalyvauja jaunimo ir
Tai buvo pirmas kartas, kad mes praleidome vaikųstovyklose
visą naktį adoruodami. Kiekviena grupel÷ – po
vieną valandą. Didyjį penktadienį mes užkop÷me ant kalno, kuriame ÷jome
Kryžiaus kelią ir praleidome naktį. Šeštadienį ryte aš atsik÷liau 5 val., kad kalno
viršūn÷je gal÷čiau pasimelsti vieną valandą tyloje, labai panašioje į Baltriškių
tylą, o tai čia labai reta.
Velyknakčio šv. Mišioms mes nusileidome į kaimyninį kaimelį.
Filipiniečių liturgija yra labai džiaugsminga. Pavyzdžiui, per himną „Garb÷
Dievui“ grojo vargonai, gitaros, trimitas ir buvo mušami būgnai, be to, lauke
skamb÷jo varpai ir griaud÷jo fejerverkai. Aš stov÷jau palei langą ir mačiau, kad
gatv÷je buvę šunys išsiganę šio triukšmo išsilakst÷. Iš kaimo mes pakilome į
Sapang eidami procesijoje ir giedodami giesmes lydimas daugelio muzikos
instrumentų...viskas baig÷si šv. Damijono koplyt÷l÷je sušokus keletą šokių ir
pasivaišinus šventiniais užkandžiais iš skanių vaisių ir batatų.
Šį rytą mes švent÷me Velykų
šv. Mišias krepšionio aikštel÷je.
Penktadienį, kol aš buvau kalnuose, brolis Emmanuel ir keletas jaunuolių aplank÷
visą kaimelį, pakviesdami jo gyventojus. Buvo tikrai daug žmonių, kurie at÷jo
sutikti Prisik÷lusįjį. Aš jums rašau, o nuo manęs upeliais b÷ga prakaitas – mielai
jums į Baltriškių bažnyčią elektroniniu paštu atsiųsčiau karščio bangą... šią gražią
dieną siunčiu daug link÷jimų. Kad Kristus kiekvieną iš jūsų pripildytų savo
džiaugsmu ir meile be ribų.
Brolis Bartas P.
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šiuo nuostabiu Emanuelio laukimo metu, aš meldžiuosi iš jūsų brevijoriaus.[...]Aš
taip pat nusipirkau, kaip jūs man pasiūl÷te „kasdienius skaitinius“, kur yra
atspausdini Biblijos skaitiniai ir meditacijos. Su dideliu d÷kingumu, Dvasios ir
širdies bendryst÷je
Kaimo klebon÷lis iš savo pernelyg didel÷s klebonijos!“
Kitas susitikimas: po nepaprastai iškilmingų šv. Mišių šv. Huberto garbei
mes ieškojome ko nors užkąsti pietų metu. Mes pasibeld÷me į kai kurias duris, bet
buvome šaltokai sutiktos, tačiau vienas 16 metų jaunuolis atidaręs duris mus
nusiveda pas savo močiutę, kuri gyvena name, kuris yra visai šalia. Mes vos
sp÷jome paaiškinti, ko nor÷tume, kai ji mus pasodino už stalo ir pasak÷: „Ar tiks,
jeigu jums duosiu bulvių, pupelių ir dešrelių?“ mes tiek nestik÷jome! Po to mes
jai pasiūl÷me pasimeslti, pamažu anūkai (8) pris÷do prie stalo ir mes juos
išmok÷me „T÷ve mūsų“ ir „Sveika,Marija“ ir jiems padovanojome po rožinį bei
su jais sukalb÷jome du kartus po 10 „Sveika, Marija“. Jie buvo visiškai atviri.
Tai buvo nuostabus susitikimas! O kiek dar buvo kitų! Ačiū,Viešpatie, už
visa, ką mums leidai išgyventi!...daugelio žmonių maldų d÷ka...tame tarpe ir jūsų!
Ses÷ Agnes

ŠVENTO JONO
KRIKŠTYTOJO METAI
Šių
metų
tikslas
paglinti
krikščioniškąjį gyvenimą arba apmąstyti savo
pašaukimą maldoje, dirbant rankų darbą,
misijose ir per tarnystę svečių namuose. Štai
Eline, jaunos merginos iš Latvijos, ir Alano iš
Kinijos, kurie išgyvena šiuos metus
benduomen÷je Belgijoje, liudijimai.

Agnès ir Eliné misijos metu

ELINE
Ačiū,Viešpatie, kad davei man šią
progą būti čia, Tiberiadoje. Per šiuos 6
m÷nesius aš atrandu, koks nuostabus yra
Dievas.
Kaip gražu išmokti myl÷ti Dievą ir
savo artimą per paprastą kasdienį gyvenimą:
ruošiant pusryčius ar skambinant varpu prieš
pamaldas. Šis varpas mus kviečia viską palikti
ir atsakyti į Dievo kvietimą.
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Man labai patinka atrasti Dievo grožį kūrinijoje, kai dirbu darže ar kai
tvarkau, šveičiu svečių namus.Tai mane moko tarnyst÷s savo broliams ir ses÷ms.
Taip pat labai džiaugiuosi priimdama atvykusius svečius, net jeigu d÷l to man
reikia užmiršti save pačią.
Brangi dovana yra galimyb÷ dalyvauti mokymuose apie maldą, Bibliją,
vienuolinio gyvenimo gimimą bei istoriją, kurie būna noviciate,... du kartus per
savaitę aš atrandu Dievo turtus.
„Tedžiūgauja ir tesilinksmina
tavyje visi, kurie tavęs ieško“ (Ps
40,17). Garb÷ tau, Viešpatie, už tavo
didelę meilę!
Elīne

ALAIN
Kinietiškai mano vardas
yra Zhang Liang, ir aš atvykau į
Tiberiadą lapkričio m÷nesį.
Gyvenimas čia man labai
patinka, jis yra labai ramus, pripildytas
meil÷s ir padedantis nurimti. Kasdienis
mūsų gyvenimas iš esm÷s susideda iš
maldos ir darbo, bet taip pat yra laiko
studijoms ir misijoms. Labiausiai mane
paliet÷ brolių ir seserų tarpusavio meil÷
– tai meile, kuri verčia save užmiršti ir
Alanas ir Thibaud plauna indus
kitiems tarnauti bei taip sekti Kristų
kryžiaus keliu, kad galų gale
išmoktume Kristaus meil÷s ir po to gal÷tume ja dalintis su visais žmon÷mis.
Dar vienas dalykas mane labai paliet÷, tai – paprastumas. Kas tai bebūtų –
ar maistas, ar drabužiai ar gyvenamosios patalpos, viskas yra paprasta! Tai leidžia
atmesti išorinę išvaizdą, kuri dažniausiai yra patraukianti, bet iš tiesų apgaulinga
ir nereikalinga, kad gal÷tume ieškoti vidinių turtų ir laim÷s. Čia aš išmokstu augti
paprastume ir savo vedliu pasirinkti Evangelijos dvasingumą.
Nežinau, kas manęs laukia ateityje, bet aš pasinaudosiu šiais metais, kad
atidžiai klausyčiau Viešpaties Žodžio, kad pagilinčiau savo tik÷jimą ir kad
gal÷čiau labiau myl÷ti.
Alain
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VELYKŲ ŠVENTö AFRIKOJE
Didžiąją Savaitę prie mūsų prisijung÷
apie dešimt jaunuolių iš šv. Damijono grup÷s.
Liturgijos metu visi laik÷si ypatingos rimties ir
tylos. Kiekvienas dalyvavo pasiruošime
iškilm÷ms – kas dar÷ deglus, kas puoš÷
koplyčią, kas galvojo maršrutą kryžiaus keliui.
Svarbiausias savait÷s įvykis – Jano krikštas.
Įsivaizduokite kaip atrod÷ didžiul÷ Velykų laužo
ugnis naktyje be elektros. Kaip nor÷čiau, kad jūs
būtum÷t išgirdę giedant Exultet – susirinkusieji
giedojo vis pasikeisdami su kunigu. Procesija
Yannas (apačioje) ir Alanas
nusileidome iki šaltinio, lyg žydai, einantys
bestatant naująjį švietimo
Raudonosios jūros dugnu, keliavome tarp aukštų
centrą
žolių... nors einu per tamsiausią sl÷nį, nebijau
jokio pavojaus, nes tu su manimi... Ypač mus
sujaudino kaip vietin÷ bendruomen÷ pri÷m÷ Janą. Gird÷josi moterų šūksniai (jujū!), po kiekvienos krikšto ceremonijos dalies jos choru užgiedodavo, jaunuoliai
šoko iš džiaugsmo.

Jie džiūgavo, jog „mundel÷“ (t.y. „baltasis“) prisijungia prie krikščionių
bendrijos būtent Afrikoje. Brolis Benua kalb÷jo apie tarpusavio ištikimybę bei
kvietimą sekti Kristumi, elgtis taip, kaip jis paskutin÷s vakarien÷s metu: paimti,
d÷koti, laužti ir, svarbiausia, duoti. Taip dažnai liekame tik stadijoje „paimti“.
Brolis Julien
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