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Maldos bendrystė

Vaikinų gyvenančių šv. Jono Krikštytojo metus piligriminė kelionė į Imbradą.

Brangus(-i) drauge Kristuje,
Ramybė Tau!
Esame pačiame derliaus, šiemet itin gausaus, nuėmimo įkarštyje, regis,
dar niekuomet neturėjome tiek slyvų, geltonųjų slyvaičių... Broliai gabena
moliūgų prikrautus karučius, reiškia, virsime didelius puodus sriubos. Bitės taip
pat buvo labai dosnios šiais metais: keturi šimtai kilogramų medaus! Vadinasi,
turėsime ką dovanoti keliaudami į misijas ar lankydami žmones. Brolis Ivanas ir
br. Tibo vis dar negali atsistebėti medaus gausa; pavasarį rėmai buvo visiškai
tušti, o vasaros saulė leido bitėms aplankyti milijonus žiedų. Viena bitė,
tegyvenanti 40 dienų, gali surinkti iki 10 gramų medaus... Taigi, nuostabu matyti
tai, ką bičių bendruomenė gali nuveikti kartu, kiekviena atnešdama keletą gramų
meilės.

Lapkričio mėnesį bendruomenė susirinks antrajai kapitulai. Kapitula –
tai brolių ir seserų susirinkimas kartu kurti bendruomenę, remiantis jos charizma,
užrašyti tai, kaip ir kuo gyvena Tiberiados bendruomenė Lavaux-Ste-Anne bei
dviejose bendruomenėse užsienyje, koks jų ryšys su pagrindiniais bendruomenės
namais, kur viskas prasidėjo (Lavaux). Tai didžiulis darbas, kurį jau pradėjome,
įsiklausydami į visus brolius ir seseris, davusius amžinuosius įžadus. Tai labai
svarbus laikas, sutvirtinantis mūsų ateitį. Dėkojame už jūsų maldą šv. Dvasiai,
kad Ji mus apšviestų ir padėtų viską nuspręsti Evangelijos šviesoje, kartu su
ilgamete ir neįkainojamai brangia Bažnyčios išmintimi.

Pusryčiai vasaros rytą Lavaux-Sainte-Anne

Nuostabi šiemet buvo šeimų stovykla – 30 šeimų ir daugiau nei šimtas
vaikų. Visa buvo labai turtinga – susitikimai, mokymai, vakaronės... Patyrėme
audrą-siurprizą, štai kaip buvo: šeštadienio naktį per dešimt minučių tornadas
nunešė beveik visas palapines, tuo metu daugelis tėvų buvo koplyčioje. Visi
skubiai išbėgome į palapinių pievą, girdėdami vaikų, likusių palapinėse,
šauksmus. Iš Rocheforto atvažiavo policija mums pagelbėti. Penkiolika minučių
stengėmės išlaikyti virtuvės palapinę, sutvirtinti jos kuolelius, kad ji nesugriūtų su
visais indais, maistu, šaldytuvais... Tačiau policija mums liepė pasišalinti.
Paklusome
ir
išėjome,
kad
palapinė
neužvirstų
ant
mūsų.
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Visi subėgo į koplyčią, vaikai vilkėjo pižamomis. Kartu su šeimomis meldėmės
priešais Švč. Sakramentą, ir, visiems aprimus, išskirstėme šeimas į Neuville,
Malūną ir visas kitas Tiberiados patalpas.
Kitą rytą vienas vyriškis, vakar išvažiavęs ir pas mus nenakvojęs, buvo
nustebęs, kad palapinės taip anksti ir taip greitai buvo išmontuotos. Jis greitai
suvokė, kad pievą nusiaubė audra. Ji mus gerokai „supurtė“. Po rytmetinės
maldos viskas vyko kaip įprastai, pagal programą. „Ir pasidarė visiškai ramu.“
Ačiū Tau, Viešpatie, kad suramini visas audras ir sukrėtimus. Virtuvės palapinė
vis dar stovėjo. Ši audra mums padėjo suvokti tai, kas svarbiausia, ir paskatino
vienus kitiems padėti.
Tiek daug naujienų ir visos atrodo tokios svarbios. Brolis Žan-Pjeras
išvyko į Kongą, brolis Lionelis – į Lietuvą, brolis Mišelis vasaros stovyklos metu
įšventintas į diakonus, tai buvo be galo graži šventė. Bendruomenės rekolekcijos
su kardinolu iš Romos...
Štai, mieli draugai Kristuje, meldžiamės už kiekvieną iš jūsų, už visas
džiaugsmingas ar skaudžias situacijas, Viešpats jas pažįsta. Pavedame Viešpačiui
visa tai, kuo jūs gyvenate, taip pat jūsų „vidines statybas“, kad būtumėte laimingi
mylėdami ir mylimi.
Brolis Morkus – Lavaux-Ste-Anne

PASAULIO JAUNIMO
DIENOS BRAZILIJOJE
Šią vasarą brolis
Ivanas ir sesė Klara kartu su
Belgijos
prancūzakalbių
vyskupijos grupe dalyvavo
Pasaulio Jaunimo Dienose
Rio de Žaneire. Štai keletas
įspūdžių, br. Ivano surašytų
tiesiai iš Brazilijos:
Brangūs broliai,
Paz et bem! Keletas
Išvykimas į misiją su monsinjoru Rixhen (dešinėje),
žodelių jums aprašyti, kad
Goias (Brazilija) vyskupu
mes su s. Klara esame labai
laimingi beprasidedant šioms PJD Brazilijoje. Ši ramybės minutė man leidžia
greitai jums surašyti keletą įspūdžių. Kelionė buvo varginanti. Po 48 val. kelionės
lėktuvu ir autobusu 4 valandą ryto atvykome į Goias: mažutį, žavingą ir ramų
miestelį nuostabioje kalnų gamtoje. Tikrai buvo verta čia užsukti. Dar daugiau –
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net ir čia, taip toli, šv. Pranciškus yra labai mylimas, tad nesijaučiame labai
svetimi.
Ką tik grįžau iš vieno terapijos centro, kuriame gydosi trylika
toksikomanų. Ten praleidau tris dienas. Gyvenimo sužaloti jaunuoliai gręžiasi į
Viešpatį, rengdamiesi naujam startui. Goias vyskupas (jis, beje, belgas) neslepia
savo pasididžiavimo šiuo centru – ir ne be reikalo. Mes, keturi belgai, per šias
dienas viskuo dalijomės su šio centro gyventojais: malda, darbu, itin varginančiu,
po kepinančia pietų saule, ir net vargingais jų miegamaisiais. Centras įsikūręs
labai gražioje, atokioje vietovėje. Ten gausu papūgų, tukanų ir net mažų
gyvačiukių. Tačiau pavojingiausias man pasirodė toks šunėkas, vardu Samsonas.
Jo lojimas mane labai gąsdino. Šis tironas nuolat mane puldinėjo, tačiau labai
prisibijojo juodos katės, vardu Madona. Niekaip nesupratau, kaip jai pavyko
pelnyti jo pagarbą. Kaip ten būtų buvę, likau gyvas.
Per pasidalinimą mūsų viešnagės pabaigoje vienas jaunuolis sakė, kad
patyrėme tarsi Sekmines, supratome vieni kitus širdimi, nekalbėdami ta pačia
kalba: „Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau
niekas.“ (1 Kor 13) Kasdien su mumis buvęs kunigas laikė Mišias. Rožinis – šių
namų pagrindinė malda... nepaisant fakto, kad keletas iš jaunuolių – protestantai.
Kora grojau per visas maldas. Iki šiol ji puikiai atlaikė visus kelionės
išbandymus. Tikrai šis instrumentas mums padeda melstis. Vakar dalyvavome
ilgame maldos vakare, o po jo – „tautiniame vakarėlyje“. Visi dainavome savo
šalies dainas, šokome. Galite įsivaizduoti, kad visai nesinorėjo išvažiuoti. Šioje
šalyje būti krikščioniu ir nesirūpinti vargšais bei socialiniu teisingumu yra tiesiog
neįmanoma. Man atrodo, kad šis susitikimas buvo tarsi vargšų apsilankymas pas
kitus vargšus. Viešpats buvo mūsų tarpe ir džiugino mus per vienas kitą.
Brolis Ivanas – iš Brazilijos

BROLIO JONO VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
Su dideliu džiaugsmu vasaros viduryje išvykau į Lietuvą pagelbėti
broliams įvairiose misijose ir, žinoma, pabūti, susitikti su jais. Liepos pabaigoje
išgyvenome nuostabią stovyklą paaugliams, jų buvo apie 40. Stovyklos tema:
„Šv. Pranciškus ir tikėjimas“. Tai buvo puiki proga (šiais Tikėjimo metais)
pagilinti savo tikėjimą su šiuo šventuoju ir padrąsinti jaunuolius nuolat gilintis į
tikėjimą.
Stovyklą organizavome tik dviese su broliu Mišeliu, todėl esame labai
dėkingi šv. Damijono grupės nariams, kurie ruošė teminius užsiėmimus ir
žaidimus. Didžiulis džiaugsmas man buvo matyti jaunuolius tokius laimingus,
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nors ne visuomet kelyje buvo
lengva... Tačiau stovyklos pabaigoje
visi buvo patenkinti ir bent žingsniu
priartėję prie Kristaus.
Vėliau prasidėjo didžioji
vasaros stovykla, kurioje dalyvavo
apie 80 jaunuolių. Pagrindinis
stovyklos įvykis – brolio Mišelio
šventimai į diakonus rugpjūčio 11 d.
Nuostabi šventė, bažnyčia buvo
pilna jaunimo, tai labai palietė
vyskupą emeritą J. Kaunecką.
Liturgija buvo labai graži – gražios
giesmės, s. Asta stengėsi, kad visi
giedotų.
Kai
kuriais
Mišių
Brolio Mišelio šventimas į diakonus
momentais jaučiausi tarsi danguje
stovyklos metu
giedant angelams... Br. Mišelio
šventimai buvo stipri šios stovyklos
(kurios tema: „Šventumas“) akimirka. Brolis Žan-Pjeras sakė mokymą
„Šventumas kiekvienam!“
Stovyklai baigiantis mus aplankė
Nuncijus ir atsakinėjo į jaunimo
klausimus. Labai gražu. Bažnyčia ateina
pas jaunimą.
Antroje rugpjūčio pusėje kartu su
br. Mišeliu, br. Vidu ir 6 vaikinais, atvirais
pašaukimo klausimui, mikroautobusiuku
keliavome į Asyžių ir Romą. Reikėjo
stipriai melstis, kad mūsų autobusiukas
„atlaikytų“ visą kelionę. Jau pirmąjį
vakarą, atvykus į Čenstochovą, Lenkijoje,
Mergelė
Marija
mus
padrasino:
„Nebijokite, aš esu su jumis“. Trijų dienų
kelionė iš Lietuvos į Italiją mums iš tiesų
buvo malonės laikas. Automobilyje mes
Jus sveikina brolis Jonas ir jaunuoliai
meldėmės,
kalbėjomės,
skaitėme
iš vasaros stovyklos
Evangeliją ir tai mus labai suvienijo.
Atvykę į Thienne (Italijoje) keletą dienų ilsėjomės pas brolius kapucinus.
Išvykstančius jie mus gausiai apdovanojo maistu, galbūt dėl mūsų kuklaus
transporto... Po to iškeliavome La Vernos kalno link ir ten pradėjome 4 dienų
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kelionę pėsčiomis ir tuščiomis rankomis, pasitikėdami Viešpaties Apvaizda. Be
abejonės, Viešpats mato savo vaikus ir rūpinasi visais jų poreikiais, tereikia Juo
pasitikėti. Jaunuoliai, pirmą kartą taip keliaujantys, buvo labai paliesti žmonių
gerumo ir dosnumo. Štai vienas gražus susitikimas. Trečios dienos vakare,
atvykstant į Valfabrica, mus pasitinka vienas vyras ir klausia, kas mes esame ir ką

Br. Mišelis, br. Vidas ir br. Jonas poilsio akimirką kelyje į Asyžių.

veikiame. Papasakoję savo nuotykius, buvome nedelsiant pakviesti pas jį
vakarieniauti, mūsų laukė braziliški makaronai (nes vyriškis buvo kilimo iš
Brazilijos). Ačiū, Viešpatie, kad rūpiniesi savo vaikais!
Asyžiuje praleistas laikas buvo nuostabus, galėjome šiek tiek labiau
pažinti šv. Pranciškų. Patyrėme tiesiog tikrą malonių lietų. O po to – Roma...
Lankant šv. Petro, šv. Pauliaus bazilikas buvome labai sužavėti, ūgtelėjome
tikėjimu ir džiaugsmu. Nenustygome džiaugsmu išvydę popiežių Pranciškų,
pravažiuojantį gatve!
Kupini nuostabių įspūdžių ir vaizdų iškeliavome Lietuvon. Dievas
pasėjo daug dalykų, dabar reikia leisti jiems sudygti, ypač meldžiamės už su
mumis keliavusius jaunuolius, kad jie galėtų gerai pasirinkti savo gyvenimo kelią,
visuomet Jėzui skirdami pirmą vietą. „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas, iki
pasaulio pabaigos.“ (Mt 28, 20)
Brolis Jonas – Lavaux-Ste-Anne
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KASDIENIAI SESERŲ DARBAI
Ruduo mums padovanojo gražų orą. Nuostabu matyti, kaip tekančios
saulės spinduliai skrodžia rytmečio rūką, o kai ji šildo mus švelniai glostydama –
tikras malonumas. Darbai peršasi patys savaime – dabar derliaus nuėmimo metas.
Mes labai džiaugėmės bulviakasiu. Bulvės buvo įvairiausių dydžių, daug labai
didelių ir net širdies formos. Brolis Morkus dažnai sako: „kai sėji su meile, tai ir
surenki meilę“. Svogūnai, morkos, burokėliai, pomidorai ir moliūgai (mačiau
tiesiog milžiniškų brolių darže!) – šį gražų derlių reikia pamažu nuimti ir sukrauti
žiemos atsargoms. Visos seserys būna labai patenkintos galėdamos pagelbėti
darže. Kiek būna džiaugsmo ir nuostabos ties kiekviena gražia morka ar bulve.
Čia, gamtoje, prasideda žvilgsnio atnaujinimas. Per bendruomenės rekolekcijas
kardinolas Rhodé mus daug kartų ragino į kitus žmones žvelgti simpatijos kupinu
žvilgsniu, žvilgsniu, kuris regi kitame unikalų, naują asmenį.

Lectio divina grupelė Belgijos kaime.

Bet grįžkime prie darbų. Vieną dieną kartu su s. Eline rinkome
gervuoges. Jų buvo be galo daug, bet mes teturėjome valandėlę joms surinkti.
Pagalvojau, kad norėčiau viską (viską!) surinkti. Bet tai – neįmanoma! Supratau,
kad šis troškimas nėra geras. Stabtelėjusi 3 sekundes, tariau: „Viešpatie, atleisk
man, nes aš noriu pasisavinti tavo dovanas; labai ačiū už šių uogų, kurios sruvena
tarsi upeliūkštis tarp mano pirštų, gausą.“ Nuo tos akimirkos nustojau rūpintis,
kad neturime laiko viską surinkti ir toliau dirbau ramiai ir džiugiai, pritardama
paukšteliui, nutūpusiam į krūmokšnius šalia.
Rytojaus dieną s. Benedikta ir s. Austėja turėjo daug darbo
užkonservuoti šį derlių – jos išvirė dešimtis stiklainių gervuogių bei šeivamedžio
(krūmo, kurio uogos auga didelėmis kekėmis) uogienės. O kur dar slyvų
kompotas... S. Asta, pasinaudodama br. Morkaus patarimais, labai atsargiai
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grandė dažus nuo senų durų – rezultatas nuostabus! S. Žiuljeta buvo pasiruošusi
visiems darbams – namų tvarkymui, skalbimui, virtuvei, padėti s. Anjes ar s.
Benediktai. Štai toks sesučių avilėlis. Rytoj manęs laukia drabužių taisymas, bet,
kaip sakoma Šv. Rašte, „kiekvienai dienai gana savo vargo“ (Mt 6, 34) ir dar
„...visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu,
per jį dėkodami Dievui Tėvui.“ (Kol 3, 17).
Sesė Dalia – Lavaux-Ste-Anne

Džiaugsmas po dviejų dienų žygio atkeliavus į Ignaliną Mišioms

MISIJA IGNALINOJE
Kartu su šv. Damijono grupės nariais rugpjūčio pradžioje keliavome
misijon į Ignaliną: skelbti Viešpaties gailestingumą ir kviesti žmones melstis
kartu. Iš Baltriškių pėsčiomis išėjome dviem grupėmis, – pasiėmę kryžių ir
miegmaišius, pasitikėdami Apvaizda. Patyrėme tiek gražių susitikimų per šias dvi
dienas! Pirmą pavakarę atvykome į vieną bažnytkaimį ir ėmėme ieškoti bažnyčios
rakto, ketindami melstis Vakarinę. Mus sutikusi moteris negalėjo mums padėti,
tačiau iškart, dar mums nespėjus paprašyti, pasiūlė vietą nakvynei. Vėliau kaimo
seniūnė mus labai šiltai priėmė ir paklausė, ar negalėtume „suorganizuoti
susitikimo su gyventojais“, – ji pati juos sukviesianti telefonu. Mes to ir
telaukėme! 20 val. susitikimas bažnyčioje: prisistatėme, br. Egidijus kalbėjo apie
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maldą, pasitikėjimą Apvaizda ir galiausiai kartu meldėmės Naktinę. Buvo taip
paprasta, gilu ir taip gražu.
Kitą dieną, atėjus pietų metui, ėjome vieno kaimo gatvele ir staiga
girdime šaukiant: „Ko jūs norite?“ Iš pradžių nelabai supratome, ar moteriškė
pyksta, ar džiaugiasi. Atsakėme, kad ieškome trupučio duonos pietums. Moteris
mus be galo šiltai priėmė ir nesustodama ėmė nešti gėrybes iš savo virtuvės.
Baigėme šokoladiniu tortu ir vos ne vos pavyko atsisakyti naujų basučių (mūsų
geradarė jau domėjosi, kelintas mano dydis...) ir visa tai – net nespėjus pasibelsti į
duris!
Pagaliau
visi
susitikę
Ignalinoje visą dieną „ėjome per namus“
kviesdami žmones į Mišias. Nuostabu
buvo matyti, kaip žmonės susijaudina,
kai pasiūlome melstis už juos tiesiog
tarpdury. Beveik visuomet durys
atsiverdavo dar plačiau, mus kviesdavo į
vidų,
neretai
žmonės
net
susigraudindavo bekalbant „Sveika,
Marija“. Man įstrigo vienas susitikimas
su 92 metų močiute. Ji buvo tokia
laiminga! Pasakojo, kad kasdien dėkoja
Dievui už savo šeimą, sveikatą, gamtos
grožį. „Man dažnai vaikai sako, o kam
tikėt, juk vis tiek gyvenimas nebus
lengvesnis nei kitų? O aš sakau, kad kai
tikiu, jaučiuosi ne viena. Man ramiau su
Dievu.“
Su
kita
ponia,
mums
Vaikų ir br. Pranciškaus susitikimas prie
prisistačiusia
kaip
„kartais
ežero : „Ar esate girdėję kalbant apie
besimeldžiančia namuose, bet niekada –
Jėzų ?
bažnyčioje“, apie valandą kalbėjomės,
kokia prasmė eiti į bažnyčią, kaip Viešpats pats norėjo Bažnyčios, ir kaip niekur
kitur mes negalime taip stipriai vienytis su Kristumi, priimti Jį, Jo atleidimą, kaip
tik Bažnyčioje, per sakramentus.
Kita grupė, radusi daugelį namų užrakintų, patraukė ten, kur vasarą
renkasi žmonės – į paplūdimį! Giedojo, pritardami gitara, bendravo su jaunimu ir
žaidė tinklinį! Popiežius Pranciškus nepaliauja kviesti krikščionių išeiti iš savo
aplinkos ir eiti skelbti Evangelijos žmonėms ten, kur jie yra. Koks džiaugsmas eiti
Kristaus vardu, nešti Gerąją Jo gailestingumo kiekvienam naujieną. Sesė Asta
9

PJŪTIS IR DERLIUS
Po
daugybės misijų
ir vasaros
stovyklų labai
gera sulaukti
rugsėjo – kiek
ramesnio ir
labiau
bendruomeniško
mėnesio. Kaip ir
kiekvienais
metais,
išvykome į
rekolekcijas pas
brolius
Bendruomenės išvyka į Šilutės rajoną
benediktinus
Palendriuose.
Svečių Tėvas skaitė mums kelias paskaitas šiais dviem klausimais: kodėl aš
pasirinkau pašvęstąjį gyvenimą ir kaip kurti bendruomenę. Po to keliavome į
Šilutės rajoną. Mus labai šiltai priėmė Ievos šeima. Mokytojas mums aprodė šio
seno prūsų krašto turtus. Užsukome ir į Ventės rago ornitologinę stotį. Nuostabu
matyti tokią paukščių įvairovę, šie keliauninkai nesibaimina įveikti tūkstančius
kilometrų, kad galėtų šiltai peržiemoti.
Bulves irgi visada kasame rugsėjį. Šiais metais nukasėme greitai, nes
dalį darbo nudirbti padėjo šernai. Pirmą kartą ėmėme speltos derlių. Tai javas,
panašus į kvietį. Jis turi luobelę, tad prieš sumalant reikia grūdą išlukštenti.
Žinant, kad speltos ir našumas menkas, pasidaro aišku, kodėl ją sėja rečiau nei
kviečius. Bet šis grūdas labai maistingas. Šiandien su broliu Lioneliu kepėme
duoną, kaskart tai didelis džiaugsmas broliams. Brolis Egidijus prieš pirmąsias
šalnas nurinko moliūgus, juos greitai sunaudosime sriuboms virti, kad
pamaitintume tuos, ką Viešpats pas mus atsiųs. Rugsėjo pabaigoje atvyko 5
vaikinai gyventi šv. Jono Krikštytojo metus. Jonas ir Tomas papasakos apie savo
piligriminę kelionę. Į šv. Pranciškaus savaitgalį vėl susirinks jaunuoliai iš šv.
Damijono grupės, maldos grupių ir studentų namų. Apie juos papasakosime
kitame numeryje. Dėkoju už jūsų maldą šį spalio mėnesį, per kurį visada būna
daug misijų. Ačiū už visus jūsų draugystės ženklus.
Brolis Pranciškus
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JONO KRIKŠTYTOJO METŲ VAIKINŲ KELIONĖ Į ŠVČ.
MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO VIETĄ NETOLI IMBRADO

Tomas, Donatas, Jonas, mūsų asilė Riešutė, br. Mišelis, Alanas ir Antanas

„Kaip jūs tiek išmaitinsit?“- pirmasis klausimas kurį uždavė
kaimynai broliams sužinoję, kad šiemet net penki jaunuoliai ruošiasi
gyventi Jono Krikštytojo metus Tiberiados bendruomenėje. Antanas,
Tomas, Donatas, Jonas iš Lietuvos regiono Žemaitijos ir Alan‘as iš
Belgijos nutarė paskirti metus savo pašaukimo ieškojimui.
Spalio antrą dieną, per Šv. Teresės Lizjietės šventę, broliai
pakvietė paprašyti Mergelės Marijos globos šiais metais, piligrimyste į Jos
apsireiškimo vietą netoli Imbrado. Ryte, Brolis Egidijus šia proga laikė
šventąsias mišias, per kurias kiekvienas iš mūsų gavome simbolinius
kryželius bei buvome paraginti kasdien su džiaugsmu nešti savo kryžių. O
iš tikrųjų koks Džiaugsmas, nes prie mūsų piligrimystės prisidėjo ir asilė
Riešutė! Ji mums buvo kantrumo pavyzdys- dalį kelionės kantriai nešdama
mūsų ryšulius. Viešpats mūsų kelionę išties palaimino geru oru, bei
nuostabiu rudens kraštovaizdžiu. Nors kelionė buvo skirta bendrystės
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sustiprinimui, bet nestigo kalbų apie Viešpaties nuveiktus darbus mūsų
gyvenimuose ir Bažnyčioje.
Atvykę į apsireiškimo vietą, puse valandos praleidome tyloje
melsdamiesi Švč. Mergelei Marijai, kryžiais apjuostoje pakrantėje.
Nestigo ir nuostabių susitikimų su koplyčią toje vietoje statančiais
darbininkais, pakelėje sutiktais žmonėmis ir vaikais, kuriems magėjo
paglostyti retai matomą Lietuvoje
gyvūną asilą. Sutikome du vyrus,
kurie pirmą kartą išvydo ne tik
asilę, bet ir vienuolį! Aplankėme
pora šeimų kurios ne tik suteikė
pastogę virš galvos, bet ir sočiai
pamaitino. Bet labiausiai mes
džiaugėmės ne maistu, o
bendravimu su šiomis šeimomis,
bei jų Dievo meilės liudijimu.
Grįždami atgal į
Baltriškes, sustojome netoliese
masinėje
žydų
esančioje
kapavietėje, kurioje vokiečių
okupacijos metais buvo sušaudyti
per 8000 žydų. Pasimeldę prie
ten pastatyto postamento ir
pasukę
vienuolyno
link
neberadome asilės Riešutės!
5 jaunuoliai gauna kryžių per šv. Teresės
Pasirodo ji, atpažinusi per
šventę kaip įsipareigojimo bendruomenei
pasivaikščiojimus su broliais
ženklą
aptiktą vietą nutarė savarankiškai
grįžti pas savo mažylę. Kas nuostabiausia, ji iki pačių mažiausių
smulkmenų žinojo trumpiausią kelią namo! Jos pėdsakų ieškojimas miške
buvo puikus išbandymas mūsų ką tik sustiprėjusiai bendrystei patikrinti .
Ačiū Mergelei Marijai už globą kelionės metu, kad sustiprinę
savo dvasines jėgas galime leistis į metus truksiančią tolimesnę kelionę su
Viešpačiu. Meldžiamės už jus visus kurie skaitote šią žinutę!
Tomas ir Jonas Šv. Pranciškaus šventė.
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Spalis
- Pir. 14–18 d.
- Ant. 15–17 d.
- Ant. 15
- Penk. 18 d.–20 d.
- Šeš. 26–27 d.
- Ant. 23–25 d.
- Ant. 23d.
- Pir. 28–31 d.

KALENDORIUS
Anoniminių alkoholikų grupė
Misija į Vilnių, Panevėžį, Radviliškį ir Šiaulius
45 mokiniai iš Vilniaus (Šv. Juozapo mokyklos)
Piligrimų centras iš Kauno
Vaikų savaitgalis
Misija į Panevėžį, Pasvalį ir Radviliškį
Ses. Dalia ir Asta Lietuvoje (iki lap. 22 d.)
30 mokinių iš Šiaulių

Lapkritis
- Penk. 1–3 d.
- Penkt. 9 -19 dd.
- Ket. 21–23 d.
- Šeš. 22–23 d.

Šv. Damijono grupės nariai
Paauglių savaitgalis
Brolių kapitula Belgijoje
(Sekmadienius 10 d. ir 17 d. šv. Mišių Baltriškėse nebus)
Tikybos mokytojai iš Utenos ir Zarasų
Misija Rokiškyje su vaikais

Gruodis
- Penkt. 30–1 d.
- Pir. 2–4 d.
- Penkt. 6–8 d.
- Penkt. 13–15 d.
- Ket. 26–30 d.

Savaitgalis tėvams
Dykumos dienos
Bendrakeleiviai ir Šv. Damijono grupės nariai
Jaunimo grupė iš Kauno ir Ateitininkų medikų korporacija
Kalėdų stovykla

Dviejų keliauninkų grupių (iš Tiberiados Belgijoje ir Tiberiados Lietuvoje)
susitikimas Asyžiuje, Italijoje
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie,
meldžiamės
už
jaunuolius, kurie trokšta sekti
Tave Tiberiadoje. Pas seseris:
Ieva ir Amandine, postulantės,
bei Klara ir Leticija kaip
aspirantės. Melskimės už br.
Benua,
kuris
rūpinasi
bendruomene Konge, už Rožė ir
Džerį. Už br. Paskalį, išvykusį į
Kanadą studijuoti bei ruoštis
noviciato tarnystei. Melskimės
už brolį Juozapą, Konge statantį
noviciato pastatą, taip pat už br.
Syrilį, nepailstantį misionierių,
besirūpinantį bitėmis, medžiais,
elektra… Už br. Žan-Pjerą,
išvykusį Afrikon su dideliu
įkarščiu.
2. Meldžiamės už Jono Krikštytojo
metus pas mus gyvenančius
jaunuolius.
Lietuvoje
(jais
rūpinasi br. Mišelis) – Antanas,
Jonas, Tomas, Donatas ir Alanas.
Belgijoje: Uršulė iš Lenkijos,
Kauno arkivyskupas Sigitas
Žan-Batistas iš Prancūzijos, LujiMarie, Wardas ir Benua iš
Tamkevičius atvyko mums paliudyti
Belgijos. Ir Konge – Uria.
apie savo patirtį okupacijos metais.
3. Melskimės už bendruomenės
Mūsų balandžiai jį iškart pripažino.
kapitulą. Dirbsime su Tiberiados
Konstitucija. Pradėjome šį darbą prieš ketverius metus. Šiemet jau keletą
mėnesių rengiame šį svarbų dokumentą. Konstitucijos parengimas
svarbus bendruomenės ateičiai. Melskitės kartu su mumis Šv. Dvasiai,
kad Konstitucija būtų paprasta, gili, aiški, kupina išminties ir būtų mums
vienybės šaltinis.
4. Už brolį Frederiką. Jis lapkričio 3 d. Tiberiadoje Belgijoje bus
įšventintas į diakonus. Taip pat jūsų maldai pavedame jo tarnystę
noviciate.
5. Pavedame jūsų maldai mūsų brolio, sesers gyvenimus, kad nuolat
kreiptume savo žvilgsnį į Jėzų, paklusnų Tėvui, nuolat besivienijantį su
Juo, nusižeminusį tarnystėje savo broliams. Jo velykinė meilė viską
perkeičia. Jo mirtis ir prisikėlimas nuolat atperka pasaulį iki pat Jo
atėjimo dienos. Belaukdami prašykime malonės gyventi kartu su
Kristumi Jo šviesoje, Jo naujume, t. y. mylėti taip, kaip Jis.

14

