Tiberiados bendruomenė
Baltriškės

2014 m.
spalis –
gruodis

Per šv. Pranciškaus šventę sesė Asta ištarė savo amžinuosius įžadus.

Maldos bendryst÷
Brangus, (-i) maldos drauge,
Ramybė ir džiaugsmas tau!
Šį rudenį, stipriai nupurtę slyvas, pririnkome daugybę vaisių. Šis
perteklius jautėsi verdant uogienes, konservuojant slyvas ir dovanai dalijant jas
prie išėjimo iš koplyčios. Daug vyresnio amžiaus žmonių džiaugėsi galėdami
gauti slyvų, o ir mes buvome labai laimingi galėdami pasidalinti šiais rudens
vaisiais. Matydamas kaukazinių slyvukų, slyvų ir obuolių derliaus gausumą,
galvojau apie Dievo dovanų apstumą. Jėzus apsčiai mums duoda savo Meilės tam,
kad mes savo ruožtu galėtume ja dosniai dalintis savo aplinkoje. „Ištikimos
VIEŠPATIES meilės pilna žemė“ (Ps 32, 5). Dar daugiau, kiekvienas yra kupinas
tavo Meilės...

Pramušti lukštą
Vienas brolis lankėsi pas labai neturtingą vyrą, troškusį gauti Eucharistiją,
apie tai jis mums parašė laiške. Atvykęs pas jį, brolis pasibeldė į duris, o šis vyras
aršiai jį apšaukė, nors brolis tenorėjo tik jam atnešti Eucharistiją. Pastarasis
nenuleido rankų ir švelniai paaiškino savo atvykimo priežastį. Pagaliau jis galėjo
užeiti į vidų, jie kartu pasimeldė, perskaitė Dievo Žodį, brolis davė šiam vyrui
Eucharistiją ir išvyko. Po dviejų dienų šis pagyvenęs vyras, susigėdęs ir pasimetęs
dėl savo agresyvumo, mums parašė laišką, kuriame papasakojo apie ramybę ir
džiaugsmą, kurį patyrė priėmęs Jėzų Eucharistijoje bei sutikęs brolį, „kurio
šypsena spindėjo gerumu ir kantrybe“... Visi galime taip lankyti žmones:
„pramušti lukštą“ tų, kurie pernelyg užsidarę savo namuose, ir atnešti jiems
šviesos per savo šypseną, ištartus žodžius. Paprasčiausiai nešti Kristų. Kartais
reikia ilgai belstis į duris, nes lukštas pernelyg kietas, bet, kai tik durys atsiveria, o
lukštas pramušamas, gali užsimegzti gražus dialogas, galintis prikelti naujam
gyvenimui: taip praeina Jėzus.
Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 14 d., Kryžiaus
metu,
išaukštinimo
šventės
buvome Stockel (Briuselis)
bažnyčioje, kur iškilmingai buvo
pristatytas
didelis
kryžius,
pastatytas ant bažnyčios stogo.
Pasauliečių grupė kartu su
kunigu ėmėsi iniciatyvos, kad šis
kryžius būtų apšviestas. Kaip
džiaugėsi visi susirinkę, sutemus
matydami
jį
įsižiebiant.
Pasigirdo garsus „Ooooo...“ Jis
siekia dangų ir, dėl nuolatinių
lėktuvų skrydžių, turėjo būti
apšviestas raudona spalva. Tuo
metu, kai lauke tam, kad
besimelsdami galėtume matyti
kryžių,
giedojome
Naktinę
maldą,
aplinkinių
namų
gyventojai atidarė duris, langus,
atitraukė
užuolaidas,
kad
pamatytų šį šlovingą šviečiantį

Broliai lankėsi Kauno IX forte.
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kryžių. Jis matosi net iš Šv. Luko ligoninės; taip, garbingas kryžius – tai
švelnumo ženklas, Jėzus jame savo krauju užrašė savo Meilę. Man atrodo, kad
nuo kryžiaus Jis mums sako: „Aš negalėjau tavęs mylėti dar stipriau“. Negalime
palikti po indu pavožto degančio žiburio, neslėpkime Kristaus, Jis išėjo iš Švč.
Trejybės tam, kad skleistų Meilės šviesą savo žodžiais ir darbais.
Kartu su visa Bendruomene, aš jums dėkoju už maldą, konkrečią pagalbą,
padrąsinimus, kurie mus skatina vis labiau sekti Jėzumi. Ačiū, ačiū. Ramybė
jums.
Malda tikrai duoda gausių vaisių. Tesame vargšai, esame jums dėkingi už
juos. Ačiū!
Brolis Morkus

Brolis Serafimas ir brolis
Vidas ruošia daržą žiemai.

Broliai kartu su
t. Simonu iš
Ševtonės
(Chevetogne, Belgija)
vienuolyno Šiluvoje
per bendruomenės
rekolekcijas.
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„Jam skirta augti, o man –
mažėti“
Rodydamas į Jėzų, Jonas
Krikštytojas sakė: „Jam skirta
augti, o man – mažėti“. Tai
užrašyta ant naujo koplytstulpio
šalia bažnyčios. Jau dešimt metų
priimame
jaunuolius
Jono
Krikštytojo metams, tai laikas,
skirtas pažinti savo pašaukimą. Šio
šventojo įvaizdis labai turtingas, jis
tiesia kelią Viešpačiui ir pats Baltriškėse pastatytas šv. Jono Krikštytojo
pasitraukia, užleisdamas vietą
koplytstulpis. Jo autorius – skuptorius
Romas Pucekas.
Jėzui. Tai jaunikio draugas, dėl to
kupinas džiaugsmo. Mus, dažnai
keliaujančius liudyti ir priimančius jaunimą Baltirškėse, Jonas Krikštytojas
kviečia rodyti Kristų, būti jo Apvaizdos įrankiu, vedančiu visus sutiktus
žmones į susitikimą su Prisikėlusiuoju.
Pasiūlymas padirbti šią skulptūrą mus pasiekė iš Prancūzijos.
Asociacija „Krikščioniškos Europos kelias“ susisiekė su mumis ir pasiūlė
mums parengti projektą koplytstulpio ar kryžiaus pastatymui. Tai jų
trisdešimtasis projektas. Šios organizacijos tikslas – visoje Europoje
pastatydinti kryžių bei koplyčių ir priminti senajam žemynui jo
krikščioniškas šaknis. Koplytstulpį pašventinome spalio 16 dieną,
dalyvaujant apie trisdešimt žmonių iš Prancūzijos. Vidutinis dalyvių
amžius – 75 metai. Buvo nuostabu matyti jų entuziazmą ir pasitenkinimą
labai paprastomis priėmimo sąlygomis, kaip pas mus įprasta priimant
jaunimo grupes. Pašventinime taip pat dalyvavo keletas žmonių iš mūsų
rajono: žinoma, Romas, skulptorius, brolius pažįstantis nuo pat jų
atvykimo, taip pat Antanas ir Juozapas – du broliai, jie mums padovanojo
ąžuolą stulpo padirbimui.
Tegul Jono Krikštytojo užtarimas atveria mūsų širdyse Kristaus
kelią.
Brolis Pranciškus
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„Radau tą, kurį myli mano širdis“ (Gg 3, 4)
„Taip, pasižadu, padedant Dievo malonei ir mano broliams bei
seserims“. Spalio 4 dieną, švento Pranciškaus šventėje, su dideliu džiaugsmu ir
per Mergelės Marijos rankas visam laikui ištariau „Taip“ Kristui, Bažnyčiai, mūsų
bendruomenei ir visai Dievo tautai. Tai gili ir tikra laimė – atsakyti visa savo
esybės dovana tam, kuris pirmas „pamilo mane ir atidavė save už mane“ (Gal 2,
20). Šv. Mišias laikęs ir mano skaistybės, neturto ir paklusnumo įžadus priėmęs
Namiūro vyskupas Remy Van Kotemas, pakvietė mus karštai melstis už Bažnyčią
ir jos tarnus, jos šventumą.
Brolis Morkus Jėzaus vardu dovanojo žiedą, kaip priklausymo Kristui ir
Tiberiados šeimai ženklą, tardamas: „Saugoki tobulą ištikimybę Viešpačiui Jėzui,
vieną dieną jis tave įves į Amžinosios Sandoros džiaugsmą“ ir baltą balandį – Šv.
Dvasios ženklą. Ses. Agnès dovanojo kryžių su užrašu „Man gyvenimas – tai
Kristus“ („Priimk ir išgyvenk visą Velykų slėpinį: kryžių ir prisikėlimą“) ir Bibliją
(„Maitinkis Dievo Žodžiu, ieškok jame Kristaus, trokšk jį pažinti vis tobuliau, nes
jis tau apreiškia Tėvo meilę“).
Dėkoju jums visiems už maldą ir palaikymą. Testiprina Viešpats mūsų
ištikimybę, teduoda mums mylėti iki galo.
„Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti
daugiau nei mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Jėzuje
Kristuje per visas kartas amžių amžiais!“ (Ef 3, 20).
Sesė Asta
Tiberiados zylutė amžinai
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„O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė !“
O mano džiaugsme,
Kristus prisikėlė! - taip
sveikindavosi šv. Serafimas.
Jau kuris laikas norėjau
atrasti ir kitus Tiberiadai
brangius šventuosius. Tad
kartu su Vytautu (būsimu
broliu) nutarėm vykti pas šv.
Serafimą Sarovietį į Rusiją.
Tai vienas iš mylimiausių
Rusijos ortodoksų šventųjų.
Nors dėl politinės situacijos
išvykti buvo baisoka, be to,
Pagrindinės Divejevo šventovės cerkvės. Kairiojoje
keletas žmonių mums išvis
yra šv. Serafimo relikvijos.
nepatarė keliauti, vis dėlto
piligrimystė buvo nuostabi ir
neturėjome jokių problemų. Žmonės, sužinoję jog atvažiavome autostopu
iš Lietuvos, mus visur šiltai ir draugiškai priėmė.
Po dviejų dienų kelionės atvykome į Maskvą pas pranciškonus
konventualus. Ten jie gyvena trise, tad buvome kaip viena šeima.
Raudonąją
aikštę,
Aplankėme
pamatėme nuostabias cerkves, taip
pat aplankėme Tretjakovo galeriją,
kurioje eksponuojamos Rubliovo
ikonos. Taip pat ragavome ledų ir
giros – tokių, kaip senais laikais.

Kartu su batiuška Dimitri ir Vytautu,
pakeliui link Divejevo.

Vėliau išvykome autostopu
Divejevo link, kur yra šv. Serafimo
relikvijos, 600 km. į pietryčius nuo
Maskvos. Žmonės buvo nustebę, kad
katalikai važiuoja pas šv. Serafimą,
bet vis tiek padėdavo, pamaitindavo.
Keli žmonės net važiavo daugiau
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kilometrų, kad mums parodytų gražių vienuolynų.
Paskutinėje mašinoje, kuri
mus paėmė, buvo ortodoksų kunigas,
tėvas Dimitri. Prieš įlipant jis mūsų
klausia: „Jūs katalikai?“ Po mūsų
teigiamo atsakymo, jis, nežinodamas
ką sakyti, galų gale sako: „nu...,
lipkit.“ Tik įlipus jis sako: „aš
nekenčiu katalikų, pas jus Mišios
vyksta 20 minučių ir visi per jas
miega, už 100 litų galima nusipirkti
sakramentus...
Katalikus
čia
pagonimis vadina!“ Nors jis taip
kalbėjo, bet nemačiau jokio piktumo,
net truputi buvo juokinga jo klausytis.
Jis buvo labai paliestas mūsų
piligrimystės, kad iš taip toli
atvažiavome. Sakėme jam, kad
Mergelės Marijos kanalas,
ieškome vietos nakvynei, tai jis
apjuosiantis seserų vienuolyną.
Žmonės lėtai eidami meldžiasi 150
pradėjo visiems skambinėti ir ieškoti
„Sveika Marija“.
sakydamas: „Labas, atspėk, ką vežuosi
kartu su savim, o gi du pagonis –
katalikus“ Gilioje Rusijoje nėra katalikų ir žmonės jų nepažįsta.
Bevažiuojant jis mums aprodė seną cerkvę ir nuvedęs už ikonostazo parodė
altorių, po kuriuo trykšta šaltinis. Šventas vanduo teka į koplytėlę esančią
už bažnyčios, kur žmonės gali jo pasisemti. Paskui jis parodė ortodoksų
gimnaziją. Ir galų gale neradęs vietos nakvynei, mums sako: „Ar norite
pamatyti kaip ortodoksų batiuška gyvena?“ Tad nuvažiavome į jo kuklius
namus, susipažinome su jo žmona ir 6 vaikais. Kadangi buvo kelios dienos
prieš Mergelės Marijos Užmigimo šventę, jie pasninkavo. Tuo metu mums,
savo žmonos batiuška paprašė paruošti mėsos. Po kiek laiko jis
atsiprašinėjo, kad galbūt mus įžeidė kritikuodamas katalikus. Tad jam
daviau šv. Šeimos ikoną ir medaus. O jis tada iš maldos kampo mums
padovanojo Trejybės ikoną.
Iš ten išvykome pėsčiomis. Buvo gražu matyti žmonių gerumą ir
svetingumą. Pakeliui prašėme maisto pas vieną močiutę, gavome uogienės
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ir meduolių, kiti žmonės mus pamatę atnešė bulvių ir visą maišą raugintų
agurkų. Tikrai nemirėm iš bado. Į Divejevo atvykome Mergelės Marijos
užmigimo iškilmės išvakarėse. Mergelė Marija šv. Serafimo prašė pastatyti
moterų vienuolyną ir aplink jį iškasti kanalą, kuris apsaugos vienuoles. Tad
aplink vienuolyną yra kanalas ir šalia takelis kuriuo pati Mergelė Marija
ėjo. Prieš išvakares, moterys visą dieną puošė šventą takelį žalumynais ir
gėlių žiedais. Ir, po vakaro
maldos, kartu su vyskupu
bei visa minia, buvo
procesija tuo takeliu. Per
kitas dienas turėjome progą
pasimelsti prie šv. Serafimo
relikvijų, bei aplankyti
šaltinį, kuriame reikia
pasinerti
tris
kartus,
vandens temperatūra 3 °C !
Ačiū
už
jūsų
maldas. „Priimki vidinę
ramybę ir tūkstančiai šalia
tavęs, bus išgelbėti“ - Šv.
Serafimas.

Šv. Serafimo šaltiniai, kur piligrimai atvyksta
pasisemti švento vandens ir pasinerti tris kartus.

Brolis Vidas

Brolio Lionelio piligrimystė į Paduvą
Džiaugiausi galėdamas atsinaujinti, praleisdamas vieną savaitę Paduvoje,
kur ilsisi šv. Antanas ir kiti šio miesto šventieji: šv. Leopoldas Mandič, šv. Lukas
(evangelistas), šv. Motiejus (apaštalas), šv. Justina ir daug kitų... Šv. Antanas
vadinamas „Šventuoju“, jis buvo mylimas visų jį sutikusių vyrų bei moterų. Per
visą Bažnyčios istoriją šis šventasis buvo kanonizuotas greičiausiai (vos po 11
mėnesių). Šiandien, praėjus 800 metų po jo mirties, kiekvienais metais prie jo
kapo atvyksta pasimelsti nuo 4 iki 5 milijonų piligrimų. Ten aš pats praleidau
daug laiko ir buvau paliestas žmonių daugybės, kurie su pasitikėjimu ir
jausmingai patiki maldos intencijas savo draugui šventajam Antanui.
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Vieną
dieną
lankiau
kur
jis
praleido
šventovę,
paskutinius savo gyvenimo metus.
Jis pamokslavo žmonėms įsilipęs į
seną riešutmedį, nes jo pasiklausyti
atvykdavo labai daug žmonių. Ten
taip pat vieną naktį žmogus,
priėmęs jį nakvynės, pamatė šviesą,
sklindančią iš šventojo kambario, ir,
per rakto skylutę pažvelgęs vidun,
išvydo šv. Antaną, rankose laikantį
kūdikėlį Jėzų.
Praėjus trisdešimčiai metų
po jo mirties, atvėrus jo kapą,
šventojo Antano kūnas buvo rastas
visiškai suiręs… išskyrus jo liežuvį
bei balso stygas! Visa tai galime
Brolis Lionelis kartu su Tautvydu, pas mus
išvysti dar ir šiandien gražiame
gyvenančiu Jono Krikštytojo metus, lakuoja
relikvijoriuje. Iš tiesų, kadangi šv.
moklyklą.
Antanas visą savo gyvenimą
šlovino Dievą, giedojo Jam ir laimino, taip pat nuolat kalbėdavo tik gražius
dalykus tiems, kurie prie jo prisiartindavo, jo liežuvis liko visiškai tyras. Tai
gražus pavyzdys mums, kuriems kartais taip sunku suvaldyti savo liežuvį!
Šv. Antano spinduliavimas yra visuotinis, peržengiantis bet kokias
tautines, kultūrines ar religines ribas. Jo Dievo perkeistas gyvenimas tapo skaisčiu
veidrodžiu, atspindinčiu dievišką gailestingumą visiems žmonėms. Prieš ketverius
metus, kuomet jo kūnas buvo viešai eksponuojamas, net musulmonai atėjo jo
pagerbti. Kartą vienas pranciškonas, matydamas bazilikoje jauną induistą, vis
sugrįžtantį pasimelsti šv. Antanui, jo paklausė: „Kodėl būdamas induistu ateini
čia?“ Jis atsakė: „Kai atvykau į Italiją, neturėjau vietos, kur gyventi, taigi
paprašiau šv. Antano pagalbos, ir dabar turiu namus. Po to neturėjau darbo, ir
atėjau vėl jo paprašyti pagalbos, dabar turiu darbą…“
Šv. Antanas žinomas dėl daugybės stebuklų, kurie gaubia jo gyvenimą. Į
jį kreipiamasi, norint surasti pamestus daiktus? Tiesa, bet ne tik dėl to. Vietoj
įrodymo, štai tikras vienos jaunos moters liudijimas, kurį ji atsiuntė paštu į
šventovę:
„Atvykau iš toli, kad pasimelsčiau prie šv. Antano kapo. Nusipirkau
šventojo statulėlę, sugrįžau į namus ir pasitelkiau įvairias pamaldumo formas, kad
tik gaučiau trokštamų malonių iš šv. Antano. Po kurio laiko, praradusi viltį ir
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nusivylusi, kad nebuvau išklausyta, atidariau savo kambario langą ir mečiau
statulėlę laukan, nes ji niekam tikusi! Kaip tik tuo metu vienas jaunuolis ėjo gatve
ir ji jam nukrito ant galvos.“ Jauna moteris savo laišką baigia: „Šiandien šis
jaunuolis... yra mano vyras!“ Kai Dievas tyli mūsų širdyse, kai yra kurčias mūsų
prašymams ir kai esame gundomi Jį sviesti pro langą, pasitikėkime, kad galbūt Jis
mums ruošia didesnį gėrį, nei kad mes Jo prašome. Dievas yra mūsų gyvenimų
šeimininkas, Jis veiks tinkamu metu. Būtent tai yra dieviška Apvaizda.
Kaip šv. Antanas, leiskimės, kad malonė veiktų mumyse ir mus perkeistų
tam, kad gyventume Šv. Dvasioje ir taptume Kristaus Šviesos nešėjais.
Brolis Lionelis

Skani Dangaus Karalystės akimirka

Vytautas ir Antanas spalio 7 d. padėjo10
postulantūrą bendruomenėje Belgijoje.

KALENDORIUS
Spalis
- Pirm. 13–17 d.
- Ant. 14–17 d.
- Penk. 17–19 d.
- Šešt. 24–26 d.
- Ant. 21 d.

Anoniminių alkoholikų grupė
Asociacija „Krikščioniškos Europos kelias“ iš Prancūzijos
Piligrimų centro iš Kauno ir Šv. Damijono namų rekolekcijos
Vyrų maldos grupė (Bernardinai)
Mokiniai iš Vilniaus (Šv. Juozapo mokyklos)

Lapkritis
- Penk. 31–2 d.
Šv. Damijono grupės nariai
- Šešt. 8–9 d.
Pjūties vaikų savaitgalis
- Ant. 11–18 d.
s. Asta, s. Agnė ir s. Austėja Lietuvoje
- Penk. 14 d.–16 d. Šv. Damijono maldos grupės susitikimas Baltriškėse
- Sek. 16 d.
Padėkos šv. Mišios (už s. Astos įžadus)
- Ant. 18–19 d.
Alfa kursų vadovų susitikimas (iš Panevėžio vyskupijos)
- Šešt. 29–30 d. Savaitgalis tėvams
Gruodis
- Pirm. 1–3 d.
- Penk. 5–7 d.
- Penk. 12–14 d.

Dykumos dienos
Bendrakeleiviai
Mokytojai iš Versmės mokyklos (Vilnius) ir
Ateitininkų medikų korporacija
- Penk. 26–30 d. Kalėdų stovykla

Bulviakasis su jaunimu per šv. Pranciškaus savaitgalį.
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MALDOS INTENCIJOS
1. Už 5 mūsų postulantus: Antaną ir Vytautą iš Lietuvos, Benua ir Davidą iš
Belgijos, bei Solen iš Prancūzijos, kuri prisijungs prie seserų. Melskitės,
kad visa Bendruomenė jaustųsi atsakinga už šiuos jaunuolius, kurie
renkasi radikaliai sekti Kristumi. Kad jų atvykimas mus skatintų su
užsidegimu visa pradėti nuo Kristaus.
2. Už Viktoriją, kuri davė savo pirmą įsipareigojimą kaip misionierė
Tiberiados bendruomenėje. Tegul Dievas lydi ją ir jos būsimą misiją su
vaikais Filipinuose
3. Už bendruomenę Konge ir jų noviciatą. Laukiant, kol br. Paskalis baigs
savo formaciją Kanadoje, juo rūpinasi br. Benua. Brolis Emanuelis
prisijungs prie jų kuriam laikui. Sausį, dešimties metų bendruomenės
įsteigimo proga, br. Morkus, br. Pranciškus bei s. Agnė važiuos jų
aplankyti ir kartu dėkos už visa tai, kas per šį laiką buvo nuveikta ir
patirta. Jaunuolis iš Belgijos, Gijomas, nuvyko pas juos, trokšdamas
tarnystės patirties. Ačiū, kad melsitės už tai, kuo gyvena mūsų broliai
Konge.
4. Kiekvienas
metais
esame
kviečiami surasti pusiausvyrą
tarp maldos, rankų darbo,
formacijos ir misijų. Tegu Šv.
Dvasia apšviečia mus mūsų
pasirinkimuose.
5. Už visus studentų namus ir Šv.
Damijono maldos grupes, taip
pat šeimų maldos grupes,
kurios ir toliau su tikėjimu tęsia
savo veiklą, nepaisydamos
nedidelio
dalyvaujančiųjų
skaičiaus. Jos tarsi įsiklausymo
į
vidinį
gyvenimą
bei
evangelizacijos
vietos.
Melskimės, kad kiekviena jų
taptų gyvojo vandens šaltiniu,
kur žodžiai tampa darbais.
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