Tiberiados bendruomenė
Baltriškės

2016 m.
sausis–
balandis

Maldos bendrystė

Brolio Rožė (Roger) – pirmojo brolio kongiečio įvilktuvės
ir laikinieji įžadai

Brangus, (-i) drauge Kristuje,
Ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje!
Džiaugiuosi jums rašydamas šiuo gražiu Kalėdų laiku. Dievas
prisiartina prie mūsų, kad priimtų mus tokius, kokie esame. Prisimenu Gerojo
Ganytojo, kuris ieško savo paklydusios avelės, įvaizdį. Prieš keletą savaičių,

vienas kaimo ūkininkas nusiminęs atėjo pasakyti, kad viena iš jo avių, be
abejonės, buvo pavogta: viskas rodė, kad tai tikėtina, o ir paieškos buvo
nevaisingos... Tačiau po keleto dienų vienas brolis išeidamas iš koplyčios pamatė
ją griovyje – sergančią ir išsekusią. Mes tuoj pat pranešėme ūkininkui Jonui, kuris
atlėkė su džipu neįtikėtinu greičiu, sunkiai valdydamasis iš džiaugsmo. Koks
turėtų būti Dievo džiaugsmas, kai jam leidžiame mus surasti. Jis mumis labai
rūpinasi ir per Jėzų mums apreiškia savo gailestingumą, kuris mus palaiko. „Jėzus
Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas.“ Čia sutelpa visas krikščionių tikėjimo
slėpinys (popiežius Pranciškus). Viešpatie, išmokyk mus priimti tavo meilę ir
atidaryti tau duris, kai beldiesi į mūsų širdį.

Šv. Mišios gruodžio 8 d. Porciunkulėje
Gruodžio 8 d., Advento širdyje, prasidėjo Ypatingojo Gailestingumo
jubiliejaus metai. Šventieji metai, kaip sako popiežius Pranciškus, bus proga
patirti „paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę“ – tai
nuostabi dovana.
Šių metų atidarymo metu aš buvau Konge, kur susitikau su mūsų
broliais, įsikūrusiais netoli Kikvito. Vieta, kurioje jie gyvena, pavadinta
Porciunkule – tai ramybės ir vilties vieta, kuri dar kuriama, bet kur jau daug
žmonių ateina pasisemti stiprybės ir drąsos. Tai mūsų brolių Benua, Juozapo,
Syrilio ir Paskalio (Benoît, Joseph, Cyrille ir Pascal) darbo vaisiai. Jie čia jau
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dešimt metų aukoja savo kūną ir sielą, kad gyventų pagal Evangeliją. Ir aš galėjau
pajausti kaip gera yra gyventi tarp brolių!
Šiuo metu nuimamas palmių derlius iš kurio spaudžiamas aliejus ... ir
net gaminamas muilas! Neseniai brolis Juozapas tapo šio muilo, kurį labai vertina
žmonės, gaminimo ekspertu! Šv. Jono Krikštytojo metus pas brolius Konge
gyvenantis belgas Pranciškus (François) ten jaučiasi kaip žuvis vandenyje: mačiau
jį grįžtantį iš slėnio gilumos, ten kur yra palmių aliejaus maišytuvas, su 25 litrų
aliejaus bidonu ant galvos: jis buvo šlapias nuo prakaito!.. Bet labai laimingas.
Mes taip pat atradome jo kaip mechaniko ir vaikų vadovo sugebėjimus… Kartu
su Glodi, aspirantu iš Kinšasos, jie sudaro gerą svečių namų komandą.

Šventojo Rašto skaitymas noviciate su broliu Paskaliu
Nuostabus šios viešnagės momentas buvo brolio Rožė (Roger) laikinųjų
įžadų trejiems metams šventė, gruodžio 8 d. per Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo iškilmę. Tai pirmas brolis kongietis įstojęs į bendruomenę – reikia
gerai įsivaizduoti šios dienos džiaugsmą ir linksmybę! Kiti mūsų broliai
kongiečiai Džeris (Jerry) ir Uria labai didžiavosi savo vyresniuoju broliu! Ačiū,
Viešpatie, už šiuos gražius vaisius, kurie užaugo iš to, ką broliai drąsiai ir
ištvermingai sėjo šioje kenčiančioje Kongo žemėje. Stipriai melskimės už šią šalį,
kuri, per šiuos pasiruošimo rinkimams mėnesius, dabar yra nestabili ir nerami.
Beje, įspūdinga pamatyti su kokiu džiaugsmu yra švenčiamas
Gailestingumo Dievas Afrikoje: visa Bažnyčia šoka pritariant būgnams, o giedant
spontaniškai trykšta džiaugsmingi šūksniai. Kongo Bažnyčia taip stipriai
ištroškusi Dievo Žodžio, kad po Evangelijos paskelbimo Viešpačiui plojama
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nedvejojant. Tai jaudina. O aš, ar aš leidžiu, kad Viešpats savo Žodžiu mane
pradžiugintų?
Iš tiesų, šis afrikietiškas džiaugsmas yra taip pat neįtikėtina pergalė prieš
liūdesį ir kančią dėl skurdo. Kongas – šalis, kurioje kas dieną šalia egzistuoja
džiaugsmas ir sielvartas, baimė ir viltis. Tai išmuša iš vėžių, nes jautiesi visiškai
bejėgis.
Darykime šiais metais gailestingumo darbus, kaip popiežius Pranciškus
mūsų prašo. Būkime labai konkretūs ir kūrybingi, kad įkūnytume tą meilę, kuri
atleidžia ir suteikia orumo. Bendruomenėje tarp brolių ir seserų kyla nemažai
idėjų. Tegul Šventoji Dvasia padeda mums nuspręsti. Mes taip pat norėtume
Belgijoje keletą kartų per vakarinę maldą, sekmadienį po pietų, organizuoti maldą
už ligonius ar priimti norinčius atlikti išpažintį ar būti išklausyti. Kartu su mumis
jūs galite būti gailestingumo liudytojais, kviesdami ligonius ar tuos, kurie kenčia
jūsų šeimoje, ar kvartale…
Mieli maldos draugai, prašykime Viešpaties, kad mūsų širdies molis
leistųsi būti modeliuojamas Jo švelnumu, kad iš tiesų taptume gailestingumo
broliais ir seserimis. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“
(Lk 6,36).
„Viešpatie, teveda mus tavo gerumo dvelksmas“ brolis Rožė
(br. Roger).
Brolis Bartas

Kokie dailūs... tie, kurie ateina su linksmąją žinia (plg. Iz 52,7)
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Keletas naujienų iš brolio Morkaus

Džiaugiuosi galėdamas su
jumis
pasidalinti
keliomis
naujienomis. Visų pirma, ačiū
visiems, kurie man iššreiškėte savo
draugystę malda, padrąsinančiu
žodžiu ar dėkingumu. Po penkių
mėnesių
naudingai
praleistų
Ševtonės (Chevetogne) vienuolyne,
šiuo
metu
esu
Kanadoje,
Monrealyje, Jeruzalės bendruomenėje; broliai ir seserys mane priima
su dideliu dėmesingumu. Naudojuosi
šia proga, kad pagilinčiau savo kaip
žmogaus
formaciją
Integralios
žmogiškos formacijos institute (IFHIM - Institut de Formation Humaine Intègrale
de Montréal). 38 tautybių vienuoliai ir vienuolės (daugiausia iš Afrikos) čia
atvykę tam, kad geriau pažintų save, kad gebėtų geriau valdytis ir gyventi vidine
laisve ir tuo būdu labiau mylėtų, tarnaudami jiems pavestose pareigose. Brolis
Paskalis, novicijų magistras Konge, besiruošdamas savo misijai dvejus metus
mokėsi šiame institute.
Čia, Kanadoje, per šį naują bendruomenės gyvenamo etapą vis giliau
įsišakniju Kristuje.
Džiaugiuosi matydamas, kad
naujasis generalinis tarnas, brolis Bartas,
kartu su jį supančiais broliais ir seserimis,
taip gerai vykdo savo misiją. Kai kurie
mūsų gyvenimo etapai yra pastangų
reikalaujantys perėjimai, jie neišvengiami,
tai laikas, kai reikia nepasiduoti ir
įsitvirtinti
Kristuje.
„Žmogus
nėra
išgelbėtas savo darbais, kad ir kokie geri
jie bebūtų. Jis pats turi tapti Dievo darbu,
lengviau minkomu ir nuolankesniu Kūrėjo
rankose nei molis puodžiaus rankose“ Elua
Leklerkas (Eloi Leclerc).
Aš atrandu, kad kryžius yra tarsi durys, perėjimas, kuris mus atveria
Dievo šviesai ir Jo Artumai. Aš suvokiau labai akivaizdų dalyką: šešėlis negali
išstumti tamsos. Tik prisikėlusio Kristaus šviesa išsklaido tamsybes ir apšviečia
kryžių. Tikėjimas mums teikia stiprybę, mus gelbsti.
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Kai jūs skaitysite šias naujienas aš būsiu Brazilijos Šiaurės rytų regione,
kur prisijungsiu prie sesers Margaretos, mažosios Jėzaus sesutės, gyvenančios ant
kalvos, kur yra pastatyta akmeninė koplytėlė dedikuota Dievo Motinai. Čia aš
būsiu ir melsiuosi kartu su ja, padėdamas tuo, ko ji manęs paprašys, ir čia, tarp
apylinkių neturtėlių, aš praleisiu Kalėdas.
Dievas, mažutis kūdikėlis prasiskynė kelią iki mūsų širdžių. Leiskime
jam mus apgaubti savo Gailestingumu ir Šviesa.
Meldžiuosi už jus visus, iki greito!
Brolis Morkus

Dievas duoda malonę veltui
Po rugsėjo mėnesio kapitulos gyvenimas Baltriškėse truputėlį
pasikeitė. Brolis Egidijus grįžo po metų poilsio ir formacijos. Brolis Mišelis yra
kviečiamas sustiprinti bendruomenę Belgijoje, o prie mūsų nuo lapkričio mėnesio
prisijungė br. Gonzagas. Šiame pereinamajame laikotarpyje bendruomenė man
suteikė galimybę gyventi ilgas rekolekcijas Tamijė (Tamié) cistersų abatijoje
(Prancūzijoje).
Tai buvo ypatingai turiningas laikas. Pirmiausia – kelionė. Aš išvykau autostopu
iš Lenkijos. Kartais reikėjo būti ištvermingam. Tą dieną, kai keliavau per
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Šveicariją beveik 20 mašinų mane pavėžėjo trumpą kelio galiuką: pastorius, viena
budistė, čilietis, kelią taisantys darbininkai, sunkvežimis… kiekvieną kartą šių
žmonių gerumas mane mokė. Vienas iš stipriausių momentų buvo atvykstant į
abatiją. Vienas vyriškis mane paėmė, kad pavežtų 20 km, jis – elektrikas, per
5 minutes papasakojo visą savo gyvenimą ir paprašė melstis už savo sergančią
žmoną. Jis man paaiškino, kad negali manęs toliau pavežti, nes turi vykti į darbą.
Aš atsistojau kelkraštyje ir vėl pradėjau stabdyti mašinas. Po 5 minučių tas
žmogus grįžo ir man pasakė, kad reikia tęsti mūsų pokalbį ir nuvežė mane iki
galo.

Po 4 valandų žygio ant Chaurionde kalno 2173 m. aukštyje:
„Kokie didingi tavieji darbai, Viešpatie“
Tamijė vienuoliai mane priėmė labai šiltai. Tai 25 brolių bendruomenė, aš
buvau vienas iš jaunesnių. Liturgija prasideda vigilija 4 valandą ryte. Keletas
brolių dirba sūrinėje. Vienuolynas yra Alpėse, 900 m. aukštyje. Broliams pieną
parduoda nedideli vietiniai ūkeliai. Dažnai po pietų, kai būdavo giedra, eidavau
pasivaikščioti į kalnus. Rudens spalvos skelbė Dievo švelnumą žmonijai. Šios 3
savaitės buvo labai naudingos atgaunant jėgas. Buvo atvykęs vienas profesorius,
kuris pasakojo apie Dietrichą Bonhoefferį, pastorių protestantą, nužudytą
koncentracijos stovykloje 1945 m. Bonhoefferis nepripažino pigiai gaunamos
malonės. Katastrofiška manyti, kad malonė išgelbsti. Iš tiesų, Dievas duoda
malonę veltui, bet reikia dar atsakyti, tam reikalingas mūsų sutikimas. Dievas
ateina pasibelsti į mūsų širdies duris, mes esame kviečiami atidaryti.
Brolis Pranciškus
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Piligriminiai metai
Šie metai buvo labai
įvairūs ir pilni malonės. Tai
buvo tarsi ilgos rekolekcijos.
Man
buvo
labai
malonu praleisti ilgą laiką
Belgijos bendruomenėje, turėti
laiko bendrauti su kiekvienu, ir
susipažinti labiau su daugeliu
brolių ir seserų su kuriais
niekad ankščiau negyvenau. Tai
didelis praturtėjimas – pažinti
kiekvieno talentus, žavėtis
kiekvieno uolumu...
Žiemą
ėjau
visą
mėnesį į Asyžių (Italijoje, kur
gyveno šv. Pranciškus). Tai
buvo nepaprastas nuotykis. Eidamas daug dėkojau Dievui už pašaukimo dovaną ir
už visus metus praleistus vienuolyne. Mano širdyje buvo daug džiaugsmo,
nepaisant vėsaus ir drėgno oro. Meldžiausi taip pat už jus. Kiekvieną dieną,
jausdavau Dievo rūpestingą globą. Tikrai sutikau daug angelų, kiekvienas sutiktas
žmogus buvo Dievo dovana. Keliaudamas be pinigų tu labiau jauti, kad viskas yra
dovana ir dėkoji už viską. Vieną dieną pvz., buvo tirštas rūkas, nieko nesimatė,
labai šalta, drėgna... ir atitinkama nuotaika... Meldžiuosi: Viešpatie, kaip man
sunku šiandien. Ir sustoja mašina. Moteris nuleidžia lango stiklą: O, kaip
nuostabu, piligrimas (matyt nustebo matydama piligrimą tokiu metų laiku)! Tas
paprastas susitikimas sugražino mano šypseną. Saulė prašvito.
Po Naujųjų Metų važiavau į pietų Prancūziją studijuoti. Iš tų penkių
mėnesių teologijos studijų tarp kitų dalykų, man įstrigo ypač du: šv. Teresė
Avilietė ir Karmelio dvasingumas (nes ta bendruomenė, kur studijavau yra
Karmelio dvasingumo). Gavau atsakymų į daugybę klausimų. Klausiausi apie tai
paskaitų ir daug skaičiau. Ir antra malonė, kad gyvenau pas kontempliatyvius
vienuolius cistersus, kurie gyvena pagal šv. Benedikto regulą. Daug gavau
gyvendamas tarp jų tyloje. Jų liudijimas mane giliai palietė.
Metai baigėsi Kinijoje ir Filipinuose, kur turėjau džiaugsmo susipažinti
su misija Azijoje.
Ačiū tau, Viešpatie, už tuos gražius metus ir už džiaugsmą grįžti namo.
Brolis Egidijus
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Daugiau nei 12 metų, praleistų Lietuvoje
Viešpaties
keliai
nežinomi ir Jo planai žmogui
neperprantami. Tai tampa ypatinga
tiesa man šiuo metu po rugsėjo
mėnesį įvykusios bendruomenės
neeilinės kapitulos. Kaip žinia, jos
metu
naujuoju
bendruomenės
vyresniuoju buvo išrinktas brolis
Bartas. O kartu su šiuo sprendimu
buvo ir kitų, tarp kurių vienas mane
liečia asmeniškai. Broliai manęs
prašė sugrįžti į Belgiją, į mūsų
bendruomenės pagrindinius namus,
padėti jaunesnių brolių formacijai ir
misijoms su jaunimu. Prieš tai
manęs dar laukia 6 mėnesių
formacija (Dvasinis palydėjimas
pagal ignaciškas pratybas Lyono
mieste, Prancūzijoje).
Tai nelengvas sprendimas
man po daugiau nei 12 metų praleistų Lietuvoje. Vis dėlto noriu tikėti, kad toks
staigus gyvenimo posūkis yra Viešpaties planas ir Jam noriu atsiduoti, nes toks
yra mano pašaukimo tikslas. Kartu su labai žmogišku liūdesiu dėl išvykimo yra ir
didžiulis dėkingumas pirmiausia Dievui, kuris mane atvedė į Lietuvą, taip pat ir
visiems, kuriuos galėjau sutikti šiame gyvenimo etape. Be jokios abejonės
Lietuva, Baltriškių kaimelis, ir ypač visi čia sutikti žmonės, pasiliks atmintyje,
širdyje ir maldoje kaip viena gražiausių gyvenimo patirčių.
Išvykstu 2016 m. sausio pradžioje. Tada pradėsiu studijas Prancūzijoje,
nuo sausio vidurio iki birželio pabaigos. Tuomet važiuosiu į mūsų bendruomenę
Lavaux Sainte Anne, Belgijoje.
Prašau jūsų maldos šiame nelengvame gyvenimo etape ir dėkoju už
dvasinį palaikymą ir draugystę. Telaimina jus Dievas!
Brolis Mišelis
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Turėti universalią širdį

Mano vardas Gonzagas. Ar drįsčiau sakyti, kad man prasideda naujas
gyvenimas? Aišku mano vienuolinis gyvenimas po dešimt metų Belgijoje, tęsiasi.
Bet tai tartum naujas atvertas puslapis, ar beprasidedantis naujas skyrius.
Didžiausia naujovė, tai – lietuvių kalba. Norint dalyvauti brolių misijoje,
tai svarbiausia... Nors... Ar tikrai tai svarbiausia?... Kai keliuosi iš ryto,
persižegnoju. Ir tai iš tiesų yra svarbiausia mūsų gyvenime: gyventi Viešpaties
akivaizdoje ir pradėti kiekvieną naują dieną su Dievu, tarsi būtų pirma. Dievas
mane neša ir aš noriu Jį nešti savo broliams ir pasauliui. Be to mano gyvenimas
neturėtų jokios prasmės. Jei širdis pilna Dievo, tada mano žodis bus teisingas,
padrąsinantis. Aš prašau, kad Dievas man padėtų išmokti lietuvių kalbą, bet dar
labiau prašau gyventi jo meile.
Būti broliu reiškia turėti universalią širdį, atsidavusią visiems, širdį, kuri
myli savo artimą tokį, koks jis yra. Ir broliai taip pat mane myli tokį, koks aš esu
ir jūs irgi turėsite daug progų su manim ir mano lietuvių kalba augti kantrybe ir
gailestingumu. Ačiū, kad priimate mane tokį koks aš esu. Aš esu čia, Lietuvoje,
Jėzaus dėka.
Džiaugiuosi galėdamas Lietuvoje daugiau dirbti paprastą rankų darbą,
nes Belgijoje daugiau tekdavo dirbti su bendruomenės buhalterija, džiaugiuosi
dirbdamas miške, skalbti bendruomenės drabužius, giedodamas naujas giesmes,
kurias dar ne visiškai suprantu, susitikdamas daug naujų veidų...
Ačiū už jūsų maldą, melskitės, kad būčiau ištikimas šiai naujai misijai.
Linkiu jums gražių gailestingumo metų.
Brolis Gonzagas
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2016 m. sausis

- Ketv. 7 d.
- Penkt. 8-10 d.
- Ant. 12-16 d.
- Ketv. 14–16 d.
- Šešt. 16-17 d.
- Šešt. 23 d.
- Šešt. 23–24 d.
- Sekm. 24-28 d.
- Penkt. 29 d.
- Penkt. 29–31 d.
- Penkt. 29 d.

Vasaris

- Pirm. 1-4 d.
- Penkt. 5–7 d.
- Ketv. 11 d.
- Penkt. 12–14 d.
- Ant. 16-20 d.
- Ket. 17 d.
- Penkt. 19–21 d.
- Penkt. 26–28 d.

Kovas

- Ant. 1–3 d.
- Penkt. 4–5 d.
- Ant. 8–11 d.
- Šešt. 12–13 d.
- Treč. 16–18 d.
- Penkt. 18–20 d.
- Ketv. 24–27 d.

Balandis

- Pirm. 4-7 d.
- Penkt. 8–10 d.
- Pirm. 11–15 d.
- Šešt. 23–24 d.

Kalendorius
Brolis Mišelis išvyksta į Belgiją
Kauno šeimų grupė
2 klierikai iš Kauno
Mokiniai iš Vilniaus Versmės mokyklos
Šeimos iš Šiluvos
Pašvęstojo gyvenimo metų užbaigimo šventė Kretingoje
Pjūties vaikų savaitgalis
Gailestingumo piligriminė kelionė su studentais iš Belgijos
Panevėžio vyskupijos vienuolijų susitikimas
Šv. Damijono grupė
Jaunimo grupė iš Anykščių
Brolis Vidas lanko brolius Konge (iki kovo 4 d.)
Priėmimo nėra
Šv. Damijono namų rekolekcijos
Samarietės rekolekcijos
Brolis Antanas Lietuvoje (iki kovo 3 d.)
Priėmimo nėra
Vilniaus seminarijos klierikų rekolekcijos
Ses. Austėja ir Asta Lietuvoje
Vaikinų savaitgalis
Vilniaus katedros šeimų grupė
Misija mokykloje Vokietijoje
Šv. Damijono maldos grupių
susitikimas
Mokymai – sesija (apie liturgiją)
Paauglių savaitgalis
Betzatos bendruomenės
rekolekcijos
Šeimos iš Šv. Jonų parapijos
Velykų stovykla jaunimui
Priėmimo nėra
Jaunimo grupė iš Anykščių
Anoniminių alkoholikų grupė
Pjūties vaikų savaitgalis
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Tiberiados broliai širdingai
dėkoja visiems ir meldžiasi
už visus, kurie paremia
bendruomenės misiją. Prie
paramos
galite
prisidėti
skirdami
2%
pajamų
mokesčio
Tiberiados
bendruomenei.

Tiberiados bendruomenė
(kodas 192082153),
Adresas: Baltriškių km.
32234 Zarasų raj.
Banko sąskaita: LT 80
4010 0403 0000 1124
AB DnB Nord bankas

MALDOS INTENCIJOS
1. Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais melskimės už visą Bažnyčią. Tegul
naujas evangelinis dosnumas užlieja širdis, kad taptume autentiškais Dievo
liudininkais pasaulyje. Kad galėtume bendruomenėje būti „gailestingumo
broliais ir seserimis“, kaip sako br. Morkus tekste „Jėzus – mūsų įkūrėjas“,
kuriame yra surašytos pagrindinės mūsų bendruomenės intuicijos.
2. Melskimės už br. Mišelio grįžimą į Belgiją. Dėkojame Dievui už jo uolumą.
Jis dosniai aukojosi misijai Lietuvoje, Viešpats jį telaimina studijose ir
formacijos darbe Belgijoje. Jūsų maldoms taip pat patikime brolį Gonzagą.
3. Melskimės už Martyną, Liną ir Tadą, gyvenančius Jono Krikštytojo metus
Lietuvoje, už Pranciškų (François) kartu su Glodi pas mūsų brolius Konge.
Tegul šie ieškojimo metai leidžia jiems pagilinti savo tikėjimą ir teparuošia
jų gyvenimo kelią. Melskimės taip pat už jaunuolius, kuriuos mes priimsime
ir visus tuos, kuriuos sutiksime įvairiose misijose.
4. Viešpaties švelnumui patikime visas pasaulio šeimas. Kad kančios šerdyje,
lygiai kaip ir džiaugsme, jos gautų ir toliau skelbtų begalinį Tėvo, „kuris
tegali mylėti“, gailestingumą.

Gailestingumo metams
Švęsdami Gailestingumo metus mes nutarėme
atidaryti „gailestingumo sąskaitą“, kad padėtume
žmonėms, kurie gyvena šalia brolių bendruomenės
Konge. Dideli projektai dažnai išbalansuoja vietinę
ekonomiką, mes norėjome pasirinkti kitokias
priemones, labiau pritaikytas mūsų charizmai.
Sąskaitos atidarymas leis broliams padėti paprastais
būdais (stipendijomis, suteikiant galimybę naudotis
sveikatos priežiūra, padienių darbininkų samdymu,
padedant našlėms... ) Tai yra labai konkreti pagalba šeimoms. Koks
džiaugsmas ir kokia viltis šeimai, kuri galės išsiųsti vaikus į mokyklą, ar į
universitetą stipendijų dėka. Koks saugumo šaltinis ligoniams žinoti, kad
visos medicininės išlaidos, kurios galėtų sužlugdyti šeimą, neguls tik ant
šeimos pečių. Koks orumas našlei matyti atstatytą savo pirkelę, ar tėčiui
turėti teisingai apmokamą darbą keletą savaičių... Ačiū už jūsų pagalbą.
Gailestingumo sąskaita Kongui : LT25 7300 0101 3170 1259
(Tiberiados bendruomenė įm. kod. 192082153)
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