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Baltriškės

2015 m.
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Brolis Vidas, Šv. Damijono grupės jaunimas ir asilė kelyje į Alytų, dalyvauti Lietuvos
jaunimo dienose. Kaip gera tave, Viešpatie, šlovinti su visa kūrinija!

Maldos bendrystė
Brangūs maldos draugai,
ramybė ir džiaugsmas jums!
Šiuo metu broliai ir seserys be atokvėpio pluša ruošdamiesi
stovykloms. O daržo bei šienapjūtės darbai taip pat nelaukia. Tiberiada –
tai nedidelis, bet visu pajėgumu dirbantis, avilys... kad būtų surinktas
Evangelijos medus. Iš tiesų kiekviena stovykla bus proga patirti, kaip gera
gyventi kartu ir būti su Viešpačiu.

Mums atostogų
metas – tai proga liudyti
Jėzų, tikrąjį Draugą,
vaikams, jaunuoliams bei
šeimoms. Būkime tarsi
bitelės, kurios su dideliu
užsidegimu ir stebinančiu
uolumu,
plazda
sparneliais, kad surinktų
nektarą iš tūkstančių
įvairiausių gėlių, sutiktų
pakeliui.
Semkimės
Šventinė vakaronė su broliais ir seserimis, broliui
nektaro
iš
meilės,
Pranciškui lankantis Belgijoje
Biblijos,
maldos,
Eucharistijos, šventųjų gyvenimų ir daugelio kitų gėlių. Kaupkime jį savo
širdyje ir malonės dėka gaminkime kvapnų medų, kuriuo vaišinsime visus,
dar nepažįstančius šio tikrojo Draugo, Jėzaus. Būkime bebaimiais Jo meilės
liudytojais. Pasitelkime kūrybiškumą, atnaujindami ir pagilindami savo
kasdienius santykius: guosdami, aplankydami, žaisdami su vaikais,
drąsindami... Žavėkimės taip pat kūrinijos grožiu: tekančia saule ar
saulėlydžiu.
Prieš keletą dienų su Luku, mūsų
veterinaru, ėjau pažiūrėti vienos karvės,
kuri atrodė pasiligojusi. Paraudęs vargšo
gyvulio snukis atrodė nelabai gražiai.
Veterinaras netruko su išvada: saulės
smūgis! Vargšelė, tikriausiai ji per ilgai
mėgavosi geru oru žaliuojančioje ir
šviežioje pievoje ir užmiršo apsaugos
priemones.... kepuraitę ir kremą nuo
saulės!

Bendruomeninis daržo
laistymas vasaros vakarais...

Gyvenime mums visiems reikia
laiko atsipūsti ir net šiekt tiek beprotystės.
Atostogos – bet taip pat ir poilsis
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sekmadienį – yra tam, kad mums tai primintų. Mūsų tikėjimui taip pat
reikia „prasivėdinti“. Taip, iš tiesų, pasinaudokime šiuo laiku, kad daugiau
laiko skirtume maldai, nes melstis – tai tarsi atsigręžti į Dievo saulę,
šviečiančią
tiekblogiesiems,
tiek
geriesiems. Dievas yra
dosnus. Galite nebijoti,
būnant Jo akivaizdoje
bei
Jo
saulės
apšviestiems, nereikia
tiek
apsaugos
priemonių kaip mūsų
karvei, nes Dievo Meilė
visiškai nekenksminga.
Atlaisvinkite vadeles ir
leiskitės būti vedami.
Nėra rizikos Jo saulėje
„Mažylių ir kūdikių lūpomis susikūrei šlovę“ (Ps 8)
būti per ilgai. Būkite
paprasčiausiam
Jam,
vien tik Jam, veltui... „Patirkite, koks Dievas yra geras“. Ir likdami ištikimi
maldai, pamatysite, kaip po truputį keičiasi jūsų širdis; visai taip pat kaip ir
mūsų oda po visą dieną trunkančio pasivaikščiojimo gamtoje. Jūs
persiimsite meilės spalvomis ir gyvensite visiškai kitaip, ramybėje ir
taikoje.
Bet kodėl gi nesurizikavus ir negavus Dieviškosios saulės smūgio?
Ar netiesa, kad kiekvienas savyje jaučiame dvasinę kovą tarp senojo ir
naujojo žmogaus? Prašykime, kad Dievo saulė nudegintų mūsų senojo
Adomo odą ir vietoj jos pasirodytų naujojo Adomo oda. Pasinaudokime
šiomis atostogomis, kad žengtume pirmyn šventumo kelyje, kad
atsinaujintų mūsų užsidegimas sekti Kristumi.
Brangūs maldos draugai, praleiskime šią vasarą didelėje maldos
bendrystėje. Ačiū, kad kartu sudarome maldos šeimą. Kartu drąsiai sekime
Kristumi. Dieve atraskime savo poilsį.
Brolis Bartas
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SUGRĮŽIMAS Į PORCIUNKULĘ!
Štai jau baigiasi mano dviejų metų studijos Monrealio Integralios
žmogiškosios formacijos institute (pranc. k. IFHIM), dėkoju už jas
Viešpačiui. Šios studijos leis man kokybiškiau įgyvendinti novicijų magistro
misiją Konge, taip pat tai pravers pagelbėjant įvairiems asmenims
(jaunuoliams, šeimoms ir t.t.) jų brandumo kelyje, kuriant taiką juose ir
tarp jų. IFHIM siūlomos studijos remiasi asmeninio pasikeitimo patirtimi.
Ši patirtis man leido pagerinti savo gyvenimo kokybę, o tai,
žinoma, turėjo įtakos ir mano dvasinio gyvenimo kokybei, nes abi šios
sritys yra glaudžiai susijusios. Vienas iš pirmųjų atradimų – kuris, mano
galva ir vienas svarbiausių - „buvimas su savimi“: įsiklausymas, kaip aš
gyvenu savo kūne. Tai padeda geriau valdyti savo nuovargį, leidžia būti
savimi net ir paprasčiausiuose sprendimuose. Iš tiesų, kartais nutinka taip,
kad „leidžiamės gyvenimo nešami“, neapsisprendžiamę ką ir kaip
norėtume gyventi, ir todėl nebesugebame būti dėmesingi nei sau, nei
kitiems,
nei
Dievui.
Ir
nesuprantame, kiek tai iš mūsų
atima
energijos.
Dalyvavimas
priimant sprendimus ir suteikiant
jiems prasmę – tai paprastuose
daykuose įsikūnijusios meilės kelias:
gaminti valgyti, padaryti pertrauką
darbo metu, kad darbą tęstume
veiksmingiau,
pasirinkti
būti
dėmesingam kam nors. Dabar, kai
kalbu grupei, stengiuosi atsižvelgti į
jos skirtingus sugebėjimus suvokti ir
priimu tai ne kaip kliūtį, bet kaip
vienas kitą papildančius veiksnius,
man padedančius prisitaikyti prie
kitų. O svarbiausia, išmokau savyje
įžvelgti tai, kas geriausia, o tai man
Brolis Paskalis Kanadoje
padeda į kitą žvelgti per tai, kas
geriausia jame.
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Broliai Konge džiūgauja, kad br. Paskalis grįžta namo!

Šios formacijos metu mane labai šiltai ir broliškai priėmė
Monrealio Jeruzalės bendruomenės broliai. Tai labai graži vieni kitus
praturtinanti brolytės patirtis su kita bendruomene. Ši gyvenimo patirtis
man padėjo atrasti kitą maldos būdą. Labai daug gavau jų turiningos
liturgijos dėka. Joje gausu peno mūsų penkiems pojūčiams : ikonų bei
himnų grožis, smilkalų kvapas, broliškas kontaktas ramybės palinkėjimo
metu bei šv. Mišių pabaigoje, galiausiai perėjimas nuo eucharistinio stalo
prie broliško stalo su skaniais patiekalais. Man labai patiko, kaip jie švenčia
brolišką gyvenimą, būtent prie stalo. Šis gyvenimas pasižymi svetingumu ir
bendryste tyloje, bendradarbiavime Dievo paieškose, žmogiška ir dvasine
draugyste.
Trumpai tariant, šie dveji studijų metai man buvo tikras lobis,
mane sutvirtinęs įsipareigojime sekti Kristų. Esu labai dėkingas
bendruomenės broliams bei seserims, visiems tiems ir toms, kurie mane
priėmė ir man padėjo augti šiuo laikotarpiu, ir jums, kurie meldėtės už
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mane. Tiek daug žmonių, kuriuos laikau savo širdyje, ir kurie mane
praturtino.
Baigiu šiais Žerard Berljė žodžiais : „Mūsų trokštamas, bet taip pat
kaip dovana priimtas, augimas tampa viena iš privilegijuotų Tėvo meilės
patirties ir Jėzaus sekimo vietų: „Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs
duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“ (Jn 15, 8).“
Brolis Paskalis

DŽIAUGSMAS PRIKLAUSYTI KRISTUI IR BAŽNYČIAI
„O mano džiaugsme,
Kristus prisikėlė!“ Džiaugiuosi
kiekvieną rytą pabusdamas su
šiais šv. Serafimo žodžiais, jie
mane priverčia šokti iš lovos ir
pradėti dieną su Juo ir per Jį,
žinoma, nepamirštant savo
brolių.
Šioje bendruomenėje
esu jau šešerius metus, per
juos atradau daug dalykų, iš
kurių išskirčiau du.
Bendruomeninis
gyvenimas. Atrandu, kaip man
reikia brolių, kad galėtume
kartu augti tikėjimu ir šventumu. Tai ne visada lengva, nes
bendruomeninis gyvenimas nėra vien tik gaunama malonė, bet ir
asmeninis apsisprendimas gerai jį gyventi… Štai vienas nutikimas, kuris
man labai padėjo. Bendruomeninio gyvenimo pradžioje man buvo sunku
su kai kuriais broliais, nes aš jų nesupratau! Ir štai vieną dieną, adoracijos
metu, iš Viešpaties gavau šiuos žodžius: „Aš tave pašaukiau ne tam, kad
suprastum
savo
brolius,
bet
kad
juos
mylėtum.“
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Tai buvo didelis atradimas, nes mylėdamas savo brolius pradėjau
juos geriau suprasti. Jėzus mums padeda ir net kartais labai aiškiai ir
stipriai padrąsina.

Pakeliui į Vilnių br. Pranciškus ir br. Jonas slepiasi nuo lietaus po tiltu. Viena šeima
juos pavaišino pietumis

- Džiaugsmas. Jis - taip pat malonė, gauta Tiberiadoje. Šv. Paulius
mums primena, kad turime nuolatos džiaugtis, o šv. Pranciškus brolius,
kurių veiduose pasirodydavo liūdesys, išsiųsdavo į savo kambarius, kad
melstųsi tol, kol džiaugsmas sugrįš. Duodamas laikinuosius įžadus
įsipareigojau gyventi džiaugsmingu paklusnumu, džiaugsmingu skaistumu
ir džiaugsmingu neturtu. Ir tai labai gražu, bet paskutiniais metais jaučiau,
kad man to neužtenka ir kad Viešpats ruošia didesnių dalykų – tai yra
džiaugsmą. Todėl paprašiau bendruomenės be įprastų trijų įžadų duoti
taip pat ir džiaugsmo įžadą. Šis džiaugsmas, kurį man duoda Viešpats, yra
tam, kad juo dalinčiausi su aplink esančiais žmonėmis. Štai mano misija
Tiberiadoje – dalintis tikėjimo, Evangelijos bei buvimo misionieriumi
džiaugsmu.
Prisikėlusio Kristaus džiaugsme, jūsų broliukas Jonas
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ŽYGIS MARCINKONYS – LIETUVOS JAUNIMO DIENOS‘15
Vasariškai saulėtą
ir šiltą dieną tranzuodami iš
Vilniaus
atvykome
į
susitartas vietas, nes į
Alytuje vykusias Lietuvos
Jaunimo dienas išsiruošėme
žygiuoti trimis grupelėmis
su Tiberiados broliais: brolio
Vido grupė su asile Riešute
pajudėjo iš Druskininkų,
brolis Serafimas su grupe
žingsniavo iš Kalesninkų ir
brolio
Mišelio grupelė, su
Riešutė Alytuje turėjo didžiulį pasisekimą...
kuria
ir
aš
turėjau
džiaugsmo keliauti kartu, išvykome iš Marcinkonių. Kadangi mūsų tikslas
buvo keliauti šv. Pranciškaus dvasia prašant maisto ir nakvynės pas
sutiktus žmones, jau pati kelionės pradžia mane maloniai nustebino – vos
išėję iš Marcinkonių bažnyčios, kurioje kelionės pradžią palaimino šv.
Mišios, patraukėme paskui mus pietauti priėmusius žmones į kaimo
trobelę, kur visi suskubo ruošti vaišes - kurti laužą ir tiekti pietus, o galų
gale, nors susirinkusiųjų pietauti buvo labai daug, maisto atliko į valias. Tai
buvo nuostabi pradžia, tad puikiai nusiteikę užsimetėme kuprines ir
išžingsniavome
į
pirmosios dienos tikslą –
Merkinę.
Saulei
dar
nenusileidus, įveikę apie
24km
pasiekėme
nakvynės vietą, kur ne tik
sutikome ypač dosnius,
svetingus žmones, su
kurių pagalba radome
miegojimo vietą, mus
pavaišino, bet ir miestelio
Su 50-ąjį santuokos jubiliejų švęsiančiais Algiu ir Maryte
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gyventojas Mindaugas suruošė sočią vakarienę, aprodė mums gražiausias
Merkinės vietas, pasidalino įdomiais istoriniais faktais, legendomis.
Apskritai, tą dieną žmonės, kuriuos sutikau, sulaužė daugelį mano
įsivaizduotų standartų – maniau, kad keliauti tokiu būdu bus labai sunku,
kad žmonės bijos įsileisti ir atverti savo širdžių ir namų duris
nepažįstamiesiems, dalintis maistu, tačiau toks beatodairiškas žmonių
svetingumas, vaišingumas, nuoširdumas po truputį ištirpdė mano
susikurtus stereotipus apie lietuvius ir paliko su mintimi, kad reikia tik
išmokti pasitikėti Dievo vedimu ir tai jau apdovanoja didesniais turtais nei
galima tikėtis.
Pastaroji mintis dar stipriau lydėjo antrąją ir trečiąją dienomis.
Antrąją pradėjome tylos valanda: ėjome miškų takais, kur aplink
žaliuojantys medžiai, tyras rytmečio gaivumas, tekančios upės, linksmu
čiulbėjimu dieną sveikinantys paukščiai ir šildanti vasaros saulutė pagyvino
mano rožinio maldą ir padarė džiaugsmingesnę, nei kada anksčiau.
Vėliau tęsėme Biblijos skaitymu, gyventojai pasidalino savo gėrybėmis ir
gerai pasistiprinę pasiekėme prie Nemuno įsikūrusį kaimelį – Nemunaitį.
Labiausiai netikėtas buvo atsiliepimas į mūsų nakvynės paieškas –
gyventoja Danutė, pas kurią užsukome paklausti kelio į bažnyčią, kurioje
br. Mišelis aukojo šv. Mišias, išvažiavo ir paliko mums savo namelio raktus
taip leisdama patogiai pailsėti po ilgos dienos - tai buvo nepaprastų
netikėtumų pradžia.

Svajonės pildosi: Nemunaičio seniūnas pasiūlė savo valtį ir perplaukėme Nemuną taip
sutaupydami 10 km kelio!
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Kitą dieną supratome, kad svajoti reikia atsargiai, nes... svajonės pildosi!
Žinojome, jog, jei pavyktų rasti valtį, kuria galėtume perplaukti Nemuną,
sutaupytume daug laiko ir apie 10km kelio.
Iš pradžių netyčia radome dar vieną gerą žmogų, kuris paaiškėjo
esąs Nemunaičio seniūnas, o vėliau jis pasiūlė savo valtį. Taip įvyko dar
vienas stebuklas, išsipildė svajonė ir patyrėme didelį nuotykį. Tęsdami
kelionę tik šiek tiek nukrypome nuo kelio, bet tai padovanojo nuostabų
susitikimą su kitais metais 50-ąjį santuokos jubiliejų švęsiančiais Algiu ir
Maryte. Jų sodyboje apžiūrėjome, kaip Algis pavadino, „Pasakų namelį“,
kuriame gyvena jo pagaminti medžio drožinukai, šie ramybe
spinduliuojantys žmonės pasidalino paslaptimis, kaip nugyventi tokį ilgą,
gražų, meilės kupiną gyvenimą santuokoje. Galiausiai, atsisveikinę ir
prisipildę daug džiaugsmo vakarop pasiekėme Alytų.
Kodėl visa ši kelionė man tokia ypatinga? Visų pirma, kad ji tokia
pirmoji mano gyvenime. Turbūt tiesa, kad vertiname žmones pagal tai,
kokie esame patys, tad ir aš bijojau prašyti, bijojau negauti, nes galvojau,
kad Lietuvoje žmonės nėra tie, kurie noriai dalinasi tuo, ką turi. Tačiau
įsitikinau buvusi labai neteisi –
gavome daugiau nei galėjome
tikėtis ir, tikiu, kad žmonių
gerumas,
meilė,
ramybė,
nuostabios diskusijos su žmonėmis,
su kuriais kartu žygiavau, draugai,
tomis dienomis atstoję šeimą,
džiaugsmas, kuriuos parsivežiau iš
šitos kelionės, valo dulkes nuo
atvirumo lentynų, visi įvykę
stebuklai stiprina pasitikėjimą
Dievu ir kartu norą dalytis. Linkiu
visiems patikėti visais stebuklais,
kurie būna mintyse, nes... Dievui
nėra neįmanomų dalykų!
Liucija
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KALENDORIUS
Liepa
- Treč. 8-12 d.
- Sek. 12 d.
- Ket. 16 d.
- Sekm. 19-26 d.
- Antr. 21-26 d.

Šeimų stovykla
Grupė iš Belgijos su br. Alanu
Ses. Asta Lietuvoje
Paauglių stovykla
Pjūties vaikų stovykla

Rugpjūtis
- Penkt. 31-2 d.
- Antr. 11-23 d.
- Antr. 18-23 d.
- Šešt. 22 d.
- Penkt. 28-30 d.

Vaikinų savaitgalis
Šv. Damijono grupė
Jaunimo stovykla
Brolio Jono amžinųjų įžadų šventė (Šv. Mišios 11 val.)
„Ateik“ savaitgalis (žmonėms, nesukūrusiems šeimos)
Vienuolijų „Palapinių šventė“ Vilniuje

Rugsėjis
Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)
- Penkt. 4–14 d.
Bendruomenės kapitula Belgijoje
- Antr. 29 d.
Šv. Jono Krikštytojo metų pradžia
- Penkt. 25-27 d.
Maltiečių savanorių rekolekcijos

Spalis
- Penkt. 2–4 d.

Šv. Pranciškaus savaitgalis (jaunuoliams 16-25 metų)

Matydami, kaip šios žąsys
saugo savo mažylius,
pasitikėkime, Viešpats
rūpinasi kiekvienu iš mūsų,
atsiduokime į Jo rankas
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MALDOS INTENCIJOS
1.

Dėkojame už brolį Joną, kuris duos įžadus Lietuvoje rugpjūčio 22 d., per
Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventę. Tegu Viešpats ir toliau jį veda
evangelinio džiaugsmo ir šventumo keliu jo naujoje misijoje. Ta proga
meldžiamės už visą bendruomenę Lietuvoje ir prašome, kad Marija
išskleistų savo švelnumo apsiaustą ant šios nuostabios šalies.

2.

Visi broliai iš Lietuvos ir Kongo
rugsėjo 4-14 dienomis dalyvaus
neeilinėje kapituloje Belgijoje,
kurios metu bus renkamas
Bendruomenės
generalinis
brolis tarnas. Ačiū už jūsų uolią
maldą šia intencija. Kad mes
galėtume
būti
paklusnūs
Šventajai Dvasiai ir rūpintis
charizma, kurią Viešpats mums suteikė per brolį Morkų. Šiuo metu mūsų
brolis yra Kanadoje, šalyje, kurią jis visada troško aplankyti, dėl
ypatingos šv. Juozapo globos. Jam tai atradimų, formacijos ir susitikimų
laikas. Ačiū, Viešpatie, kad juo taip gerai rūpiniesi!

3.

Už persekiojamus krikščionis Sirijoje, Irake, Nigerijoje, Kinijoje ir kitose
šalyse! Kad jų tikėjimas skatintų mus liudyti savąjį. Tegu nė viena religija
nebūna karo, bet bendrystės (kaip sako mūsų popiežius Pranciškus)
šaltinis. Prašykime Viešpaties, jų liudijimo dėka, tikėjimo uolumo
kasdienybėje malonės. Ypatingai juos patikime Mergelės Marijos globai.

4.

Ačiū, kad meldžiatės už visas šios vasaros stovyklas Lietuvoje, Konge ir
Belgijoje, taip pat už mūsų brolių misiją Azijoje. Kad mes galėtume
jaunimui liudyti Jėzų, tikrąjį Draugą.

5.

Melskimės vieni už kitus! Už kiekvieną iš jūsų, brangūs maldos draugai.
Ačiū iš visos širdies tiems, kurie taip šiltai mus priėmėte piligrimysčių
metu, tiems, kurie buvote Apvaizdos įrankiais misijų metu bei
kasdieniniame gyvenime... Mes jaučiamės sustiprinti jūsų gerumo. Tegu
kiekvienas žinosi esąs Dievo rankoje ir kad į jį nukreiptas gailestingas
Dievo žvilgsnis. Dėkokime, kad visi kartu formuojame „tinklą“, kurio
dėka esame susijungę su Viešpačiu. Tegu Jis padeda kiekvienam iš mūsų
augti tikėjimu, meile ir viltimi.
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