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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

Broliai ir seserys kapitulos metu

Brangus (-i) drauge Kristuje,
Ramybė ir džiaugsmas jums!

Atostogų

metas bendruomenei buvo labai intensyvus tiek

žmogišku, tiek dvasiniu lygmeniu. Prisimenu mažo berniuko klausimą, užduotą mamai šeimų stovyklai besibaigiant: „Ar galime pasilikti?“ Taip jis parodė, kad per stovyklą patyrė gražių ir stiprių dalykų.
Šis klausimas priminė man šv. Petro šūksnį ant Taboro kalno per Jėzaus Atsimainymą. Petrą irgi ką tik buvo aplankęs labai stiprus potyris. „Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines…“ (Lk
9, 33)
Vasara buvo pilna įvykių, ir džiaugsmingų, ir skausmingų.
Džiaugsmas gimsta širdyje, kai pajaučiame nuolankų perkeičiantį Jėzaus buvimą. Labai svarbu vertinti šias paprastas bendrystės ir broliško džiaugsmo akimirkas. Tokios šviesos akimirkos pradžiugina širdį ir suteikia prasmės gyvenimui. Bet šią vasarą patyrėme ir skausmo, sužinoję apie jaunuolius, nusprendusius išeiti iš gyvenimo. Tokie
tragiški nutikimai tarsi kalavijas perveria širdį. Šios akimirkos parodo
mūsų pamatinį neturtą, nepajėgumą nenusakomos kančios, kurią

kartais žmogui tenka kęsti, akivaizdoje. Vienintelis dalykas, kurį
tokiais atvejais galime pasiūlyti,
yra atjaučiantis buvimas kartu.
Tokia žmogaus širdies atjauta
mums atsiskleidė, kai teko ieškoti
gyvenimo sunkumų prislėgtos
merginos. Nerimą sukėlęs jos laiškas – ji rašė apie mirties troškimą
– paskatino mus kreiptis į policiją.
Gyvenimo džiaugsmas brolio Tikrai įspūdinga, kad į šį pranešiBarto ir Aleksandro veiduose
mą buvo atsižvelgta rimtai. Pareigūnai netgi po darbo atvyko padėti
mums jos ieškoti. Iš Šarlerua atvažiavo policininkas su šunimi, o
iš Briuselio atskrido sraigtasparnis. Kiek pajėgų ir koks dosnumas. Kai policijos inspektorius sužinojo, kad mergina rasta gyva
ir sveika, pirmieji jo žodžiai buvo: „Ak, kaip nuostabu!“ Ši paieška
mums parodė, kad ryšys ar santykis yra pamatinis dalykas gyvenime. Mums reikia vieniems kitų, kad gyventume. Niekada nepamirškime ištarti: „Ak, kaip nuostabu! Tu esi nuostabus(-i)!“ Esame vieni su kitais susiję, taip pat esame susiję su Dievu. Per šį
įvykį negalėjau liautis galvojęs, kaip Dievas mūsų ieško. Palyginimas apie paklydusią avelę išsiskleidė kuo aiškiausiai. Tegu kiekvienas išgirsta ir priima su pasitikėjimu bei nuolankumu širdies
gilumoje Dievo tariamą „Ak, tu nuostabus(-i)!“ arba, Biblijos žodžiais tariant: „Aš tau tariau: 'Gyvenk!’“ (Ez 16, 6)
Į Bibliją vis labiau žvelgiu kaip į stiprų raginimą gyventi, išlaikyti viltį nepaisant gyvenimo sunkumų ir nešvaistyti mums skirto
gyvenimo laiko. Biblija nori
mus pažadinti gyvenimui, tikram gyvenimui. Dievo žodis
yra tvirtas Dievo gerumo raginimas gyventi: „Kelkis, imk
savo gultą ir eik!“ (Jn 5, 8),
„Lozoriau, išeik!“ (Jn 11, 43),
„Ar norėtum pasveikti?“ (Jn
5, 6), „Kam ieškote gyvojo
tarp mirusiųjų?” (Lk 24, 5).
Jis į mūsų gyvenimus įleidžia
Tarptautinės jaunimo stovyklos
gyvybės ir tiesos.
akimirkos
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Brolių ir seserų procesija br. Serafimo amžinųjų įžadų šventėje

Atgaivos metai
Brolis Fransua iš Tezė taip rašė brolio Morkaus knygos pratarmėje: „Skaitydamas šią pašaukimo istoriją, jaučiu, kaip mane kalbina Evangelijos naujumas. Visi mes trokštame naujumo ir Evangelija gali patenkinti šį troškulį. Šiandienė vakarietiška kultūra gali
išsekinti, ir jei norime perduoti tikėjimą, turime leistis prie tikėjimo
šaltinio ir apsiginklavę nuostaba bei drąsa ieškoti tiesioginio ryšio
su juo. Tiberiados istorija stebina naujumu. Apie tai, ką galbūt galima palaikyti naivumu, iš tiesų kalbama Evangelijoje: „Pažvelkite į
dangaus paukščius, stebėkite laukų lelijas...“, „Nedrauskite vaikams ateiti...“ Toks pasitikėjimas nereiškia, kad nebelieka atsakomybės.“
Būsimųjų Atgaivos metų tikslas – vis labiau gilinti tą naujumą,
įkvėpusį pirmines mūsų nuojautas. Iš naujo atrasti savo gyvenimą
Tiberiadoje, judant nuo vieno kranto prie kito. Tai nėra patogu, bet
kartu – labai gražu, ta pusiausvyra tarp paklusnaus mažo žvirbliuko misionieriško gyvenimo ir visiškai paprasto, bet reiklaus kasdienio gyvenimo, kupino maldos ir darbo. Kad išlygintume šią pusiausvyrą, reikia skirti laiko įtvirtinti svarbiems mūsų vienuolinio
gyvenimo dalykams.
Šiais metais skirsime laiko mūsų nuolatinėms misijoms – Pjūties vaikams, paaugliams, Šv. Damijono grupėms ir šeimoms. Kitas
misijas apribosime ir priimsime mažiau svečių, kad skirtume daugiau laiko vidiniam ir bendruomenės sutvirtinimui. Ačiū, jei šiame
nuotykyje su Kristumi palaikysite mus malda.
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Jėzus – Gyvenimo durys

Pernelyg dažnai daug veikdami
galime virsti tiesiog kanalais – priimti ir duoti. Atgaivos metai mus
perkeis į „baseiną“ – priimti – surinkti – duoti. Nėra vien tik meilė
Dievui ir artimui, taip pat yra ir teisinga meilė sau.
Atgaivos metai skirti ir mūsų
vienuolinio gyvenimo šventimui. Tai
nereiškia, kad susitelksime tik į save. Tai laikas rinkti ir perduoti, susivokti, kas norime būti ir kuo norime gyventi, kiekvienas asmeniškai
ir bendruomenėje. Vėl atrasti ir
drauge skleisti charizmą, degančią
mūsų širdyse.

Keli generalinės kapitulos sprendimai
Vasarą užbaigėme generaline kapitula, trukusia nuo rugsėjo
8 iki 23 d. Dėkojame už jūsų maldą per šį svarbų bendruomenei
laiką. Tikrai jautėme, kad jūsų malda mus palaiko. Kapitula yra
stiprus bendruomenės gyvenimo laikas, kai kartu ieškome
„ateities kelių“. Norėtume trumpai jus supažindinti su bendruomenės gyvenimo naujienomis ir pagrindiniais sprendimais, priimtais per mūsų generalinę kapitulą.
Bendruomenė Konge
Kapitula nusprendė iš Kongo bendruomenės sugrąžinti brolius Benediktą, Sirilį, Juozapą, Paskalį, Džerį ir Rožė. Tai skausmingas sprendimas, jį priimti po trylikos bendruomenės gyvenimo metų Konge buvo nelengva. Šį sprendimą reikia vertinti atsižvelgiant į mūsų bendruomenės padėtį pasaulyje. Tai padės didesnę atsakomybę suteikti Tiberiados pasauliečiams, kurie dirbs
panašiai, kaip Filipinuose, galbūt padedant vietos bendruomenei.
Bendruomenė Lietuvoje
Brolis Pranciškus po 15 metų tarnystės paprašė neatnaujinti
jo kaip brolio tarno įsipareigojimo. Jo tarnystę šešeriems metams
perims brolis Ivanas nuo 2018 m. liepos. 2019 m. vasarį prie
bendruomenės Lietuvoje prisidės ir brolis Frederikas.
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Seserų bendruomenė
Sesuo Asta paskirta seserų bendruomenės tarnaite ketveriems
metams. Kad ji turėtų laiko atrasti savąjį tarnystės būdą, sesuo
Agnė tęsia šabo laiką, kaip įprasta vienuolinėse bendruomenėse.
Šie svarbūs sprendimai gali jus
sutrikdyti ar nustebinti, bet žinokite,
kad labiau nei bet kada jaučiamės
esą Dievo rankose. Jis lydi mus bendruomenės kelyje. Mus veda ne
„baimės dvasia“, kalbant šv. Pauliaus
žodžiais. Į šiuos sprendimus bendruomenėje žvelgiame kaip į gimdymo skausmus, tai reiškia, kad jie teikia gyvybę. Dom Žeraras, Egmono abatijos abatas, padėjęs mus per kapitulą, pasakė: „Tai ne
laidotuvės, tai Velykos!“
Norime toliau sekti Viešpatį su pasitikėjimu. „Kaip gera ir kaip
malonu, kur broliai ir seserys gyvena vienybėje!“
Bendruomenėje kaip Marija norime giedoti Viešpačiui šlovinimo giesmę ir Jam tarti: „Tu esi nuostabus.“ Kartu norime toliau
liudyti Evangelijos naujumą ir grožį. Ačiū, kad lydite mus tokia
mums brangia malda.
Brolis Bartas

Sesuo Agnė: nuo Negevo dykumos iki Šimė

Š

ią vasarą (nuo liepos vidurio iki rugpjūčio vidurio) drauge
su grupe piligrimų iš Liono patyriau džiaugsmą keliauti po Šventąją Žemę, rankoje laikydama Bibliją. Didžiausią įspūdį man paliko
Tiberiados ežeras (20 km ilgio ir 12 km pločio) ir jo apylinkės. Šis
ežeras labai gražus, jo vanduo – melsvai žalios spalvos. Retkarčiais
tolumoje galima išvysti žvejų laivą. Jėzus su savo mokiniais ir su
tais žmonėmis, kurie ateidavo Jo pasiklausyti, norėdami pasveikti,
čia patyrė tiek daug dalykų. Buvo gera įsivaizduoti, kaip Jėzus pašaukia pirmuosius savo mokinius, kai šie tvarkė tinklus ; kaip Jėzus atsitraukia į šalimais stūksančias kalvas, kad pabūtų vienumoje su Tėvu ; kaip Jėzus skelbė: „Palaiminti turintys vargdienio
dvasią: jų yra dangaus karalystė.“ Į save žvelgiau kaip į vieną tų
vargdienių (raišų, aklų...), kuriuos Jėzus priėmė su tokiu gerumu
ir švelnumu.
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Sesuo Agnė prie Tiberiados ežero kranto

Labiausiai mane palietęs susitikimas – mane pusantros dienos gražiai globojo graikų katalikų apeigų arabų šeima, kurią sutikau ant Taboro kalno: koks nenusakomas jų svetingumas! Vakare
visi drauge meldėmės (arabų ir anglų kalbomis), giedojome psalmes, skaitėme Dievo žodį. Ir jauna mama, kuri laukėsi kūdikio ir
buvo truputį nerami, maldai besibaigiant šūktelėjo: „Mano kūdikis
iš džiaugsmo šokčioja mano pilve!“... Kaip Mergelei Marijai lankant
Elzbietą! Ačiū, Viešpatie! Taip, Tu esi ten, kur du ar trys susirinkę
Tavo vardu. Kitą dieną jie nusivežė mane kepti mėsos ant grilio
prie Tiberiados ežero kranto ir aprodė gražiausias pakrantės vietas.
Nuo spalio pradžios kelis mėnesius gyvensiu pas Dykumos
sesutes Šimė. Nes per rugsėjo mėnesį vykusią kapitulą man ir visiems pasirodė geras sprendimas perduoti „seserų tarnaitės“ tarnystę kitoms seserims. Po 22 metų tam atėjo laikas.
Mano atsakomybę ir šią gražią tarnystę bendruomenėje perėmė sesuo Asta. Kaip daroma vienuolynuose, kai pasikeičia vyresnysis, kelis mėnesius gyvensiu ne bendruomenėje, kad būtų laiko
ir erdvės seseriai Astai ir seserų bendruomenei šį naują etapą pradėti ramiai. Leiskimės be paliovos sujaudinami didžiulio Jo gailestingumo. Jėzus mylėjo mus iki galo... mūsų žmogiškumo, tokio
trapaus, bet ir tokio gražaus. „Ką gi mes duosime Viešpačiui už Jo
tokią didelę meilę mums?“ (šv. Siluanas) Labai ačiū už jūsų maldą,
kuri labai mus stiprina!
Sesuo Agnė
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Sekti Jėzų su džiaugsmu ir pasitikėjimu

Rugsėjo 14 d., per šv. Kryžiaus
išaukštinimo šventę, padedant Viešpaties malonei, dalyvaujant tik bendruomenei, trejiems metams daviau skaistumo, klusnumo ir neturto įžadus. Pasidalinsiu su jumis, ką šie trys įžadai reiškia
man. Pradėdamas norėčiau padėkoti
Viešpačiui ir bendruomenei už man suteiktą pasitikėjimą. Man šie trys įžadai
reiškia išsilaisvinimo, atsivertimo kelią.
Paklusnumo įžadas atveria mano žvilgsnį, mano veikimo, mąstymo būdą. Skaistumo įžadas moko mane išvysti kiekvieno žmogaus grožį, susisieti tik su vienu
asmeniu, būti visuotiniu broliu, įsikibusiu į Švč. Trejybę. Man tai reiškia eiti
Brolis Antanas
prie kitų, nors tai ne visada lengva. O neturto įžadas išreiškiamas priimant save, koks esu, tai yra, sukurtą
pagal Dievo paveikslą ir kartu trapią būtybę. Pripažįstu, kad esu
kelyje link šių įžadų įgyvendinimo ir einu kaip raišas. Laimei,
Šventoji Dvasia mane veda ir rodo man kelią.
Dėkoju Viešpačiui, kad mane pakvietė į džiaugsmingą bendruomenę, kurioje galiu auginti savo džiaugsmą.
Du dalykai, padedantys man eiti į priekį: išpažintis ir dvasinis palydėjimas. Taip aš sutinku Viešpatį ir Jo Gailestingumą.
Pasidalinsiu su jumis keliais mane įkvepiančiais brolio Marcelino iš Kartūzų vienuolyno žodžiais, užrašytais brolio Aloyzo iš
Tezė, mirus broliui Rožė: „Pažeidžiamumas yra tarsi durys, pro kurias Dievas įžengia į mus. Turime išmokti gyventi su savo žmogiškumu ir tikėti, nors ir nieko nematome, kad Dievas mūsų gyvenimuose ką nors nuveiks. Gręžtis į Dievą tokiems, kokie esame, su
sutemomis ir netgi klaidomis.“
Palieku jus su pirmomis 23 psalmės eilutėmis: „Viešpats –
mano Ganytojas, man nieko netrūksta.“
Brolis Antanas
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„Laimė sekti Kristų... tikra ir gili laimė“
(Amžinųjų įžadų tekstas)

V

iskas prasidėjo, kai man buvo
17 metų, vieną šeštadienį, 3h 30 min! Buvau rekolekcijose Solinji la Trap vienuolyne, nieko per daug nesitikėdamas. Bet
kad šį laiką gerai išnaudočiau, laikiausi
vienuolių dienotvarkės. 3h 30 min – vigilija, tada viena valanda tyliosios maldos.
Ten aš nieko neveikiau, tik sėdėjau. Ir pajutau, kad Kažkas yra šalia, ir kad Jis
myli mane neįtikėtina meile. „Viešpatie,
žinau, kad noriu šia meile gyventi kiekvieną dieną ir dalintis ja su kitais žmonėmis.
Brolis Serafimas
Žinau, kas būsiu, būsiu vienuolis!“
amžinųjų įžadų metu
Ir taip ėmiau ieškoti, kaip įgyvendinti savo pašaukimą. Man prireikė beveik 6 metų, kad surasčiau Belgijos kaime pasislėpusią Tiberiadą. Baigiau licėjų, taip pat žuvininkystės studijas. Taip pat dirbau vienerius metus. Bet patikėkite,
kad nebuvau (ir nesu) šventasis; labai mėgau vakarėlius su draugais... Bet Viešpats kantrus. Jis netgi suteikė man laiko pagyventi
karmelitų vienuolyne. Bet Jis manęs laukė Tiberiadoje. Ir, tiesą sakant, aš irgi!
Tiberiadoje mano pašaukimas išsiskleidė, įsišaknijo. Man reikėjo maldos, maldos gyvenimo, kad išlaikyčiau negęstančią gautos
Meilės liepsną. Man reikėjo misijos, kad galėčiau ją perduoti. Taip
pat man reikėjo rankų darbo ir gyvenimo su broliais, kad palaikyčiau savo kaip žmogaus, kaip Dievo vaiko gyvenimą. Pagal gyvenimo ritmą ėjau nuo vieno etapo prie kito. Ir jie nutiesė man kelią. Ir
šiandien aš tuo keliu leidžiuosi tolyn. Tiesą pasakius, amžinieji įžadai yra pirmienos, viso gyvenimo sekant Kristų pradžia.
Šiandien trys dalykai man yra ypač svarbūs:
Pirmiausia malonė būti broliu, visuotiniu broliu. Per neturto,
skaistumo ir paklusnumo įžadus tampu visos žmonijos broliu. Ir
turiu jums pripažinti, kad labai tuo didžiuojuosi. Paprasčiausiai
būti broliu visiems, kiekvienam žmogui parodyti Kristų. Brolis –
toks mano pašaukimas.
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Ir to aš semsiuosi iš
šaltinio, tai yra, Kristaus.
Kiekvieną rytą tyliojoje
maldoje atnaujinti sandorą su Juo. Kiekvieną rytą
semtis iš Meilės, broliškos
bendrystės su Juo šaltinio. Ir Dievo žodis. Išgirsti
Jį kiekvieną dieną skaitant Bibliją. Klausytis Jo
kiekvieną dieną medituojant vieną ar kitą ištrauką. Taip, būtent
per tyliąją maldą ir Dievo žodžio skaitymą aš žengiu pirmyn.
Ir paskutinis dalykas, padedantis man eiti visuotinės brolystės keliu, tai misija Filipinuose, pas didžiausius vargšus. Ten
nereikia nieko, tiesiog būti. Būti ten ir melstis drauge... būti, kad
išklausytum, žaistum, dirbtum, džiaugtumeisi ar verktum. Kokius turtus galima atrasti. Koks turtas paprasčiausiai būti tokiu,
koks esi, nes daugiau nieko nėra. Koks turtas būti visiškai žemišku broliuku. Kadangi mano kelias tik prasideda, pasitikiu
jūsų maldomis, taip pat jums patikiu visą bendruomenę. Te mes
visi liekame visada džiaugsmingi, vieningi, Jo tarnystėje. Ramybė
ir džiaugsmas! Ir nepamirškite, kad Dievas yra Meilė, užtenka Jo
vieno.
Brolis Serafimas

Po stovyklos „JESUS EVERYWHERE“ nuotykio

Įprastinė

jaunimo vasaros stovykla šiais metais buvo kitokia,
ji virto tarptautine stovykla pavadinimu „Jesus everywhere“. Visus
metus įsipareigojusių jaunuolių
komanda, taip pat keli broliai ir
seserys dirbo, kad parengtų šį patrauklų, originalų ir svetingą sumanymą jaunuoliams, atvykstantiems iš užsienio šalių. Buvo siekiama parodyti, kad Jėzus yra
įvairiose jaunuolio gyvenimo srityse, kurias norėjome apmąstyti
drauge. Tad broliai ir seserys paruošė pluoštą mąstymų tokiomis
temomis, kaip antai menas, įsipareigojimas, lytiškumas, filosofija
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ir Biblija. Šie apmąstymai sulaukė didelio pasisekimo, nes suteikė jaunuoliams galimybę mokytis, klausytis liudijimų, taip pat
užduoti klausimų ar pasidalinti
mintimis tarpusavyje.
Taip pat per tarptautinę
stovyklą norėjome gyventi pagal
Tiberiados dvasią, paprastai ir
su džiaugsmu, patirdami nuotyBrolis Emanuelis su jaunimu iš
kių.
Todėl po dviejų stovyklos
Honkongo
dienų 250 dalyvių, tarp kurių
buvo net penkiolikos tautybių jaunuolių, buvo išsiųsti dvidešimtyje grupelių į Evangelijos žygį, tai yra, keliavo prašydami maisto Tiberiados apylinkėse. Ir netgi toliau, nes viena grupė iškeliavo evangelizuoti Ostendės paplūdimio. Visos grupės grįžo užsidegusios ir
laimingos dėl to, ką patyrė mažose brolijose, kokių žmonių sutiko
ir kaip paprastai dalijosi savo tikėjimu.
Stovykla vyko ir susikaupus vienumoje, ir švenčiant; visi susirinkdavome bendrystės ir buvimo drauge laikui, bet buvo ir svarbaus laiko klausantis Viešpaties. Taip gyvenome pagal „Jesus
everywhere“ stovyklos programą, nes Jėzus yra ir šventėje, ir tyloje, kelyje ir mūsų namuose.
Brolis Mišelis
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KALENDORIUS
Spalis
-

Pirm. 2-6 d.
Penkt. 6-8 d.
Penkt. 13-15 d.
Šešt. 14-15 d.
Treč. 18 d.
Treč. 18 d.
Šešt. 21-22 d.
Antr. 24-25 d.
Penkt. 27-28 d.
Šešt. 28-29 d.

Anoniminių alkoholikų stovykla
Tiberiados (įsipareigojusių) šeimų savaitgalis
Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis
Vilniaus šv. Damijono maldos grupės jaunimas
M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai
Susitikimas su Aleksandravėlės bendruomene
Pjūties vaikų rudens savaitgalis
Misijos Kauno ir Šiaulių mokyklose
Vilniaus šv. Juozapo mokyklos mokytojai
Paauglių savaitgalis

Lapkritis
-

Antr. 31-02 d.
Penkt. 3-5 d.
Penkt. 10-12 d.
Pirm. 13-19 d.
Penkt. 24-26 d.
Penkt. 24-26 d.

Šiaulių J. Janonio gimnazistai
Šv. Damijono savaitgalis
Kėdainių jaunimas
Nazareto savaitė (priėmimo nėra)
Mokiniai ir mokytojai iš Šakių
Šv. Damijono studentų namų savaitgalis

Gruodis
-

Penkt. 1-3 d.
Ketv. 7-8 d.
Penkt. 8-10 d.
Penkt. 15-17 d.
Ketv. 28-01 d.

Adventinis šeimų savaitgalis
Vilniaus Carito savanoriai
Vilniaus Katedros grupė
Bendrakeleivių bendruomenė
Naujųjų Metų stovykla jaunimui
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, meldžiamės už bendruomenę Konge. Dėkodami už viską, ką
nuveikei per mūsų brolius ir ko leidai išmokti visai bendruomenei, patikime Tau šį pereinamąjį etapą. Būk, Viešpatie, su broliais Benediktu, Juozapu, Paskaliu, Siriliu, Rožė ir Džeriu. Laimink visus Kongo gyventojus,
kad liktų džiaugsme ir tikėjime nepaisant kančios ir neturto.
2. Viešpatie, taip pat meldžiamės už brolį Pranciškų, Lietuvos brolių tarną, ir seserį Agnę, seserų bendruomenės tarnaitę. Jie savo tarnystę atliko
narsiai, kūrybiškai ir drąsiai. Brolių ir seserų širdys kupinos dėkingumo
už tai, ką Tu per juos nuveikei. Dabar palaikome juos per šabo laiką. Tegu Tavoji malonė lydi seserį Astą ir brolį Ivaną naujoje jiems patikėtoje
tarnystėje.
3. Viešpatie, dėkojame Tau už galutinį brolio Serafimo įsipareigojimą
sekti Tave mūsų bendruomenėje. Kad Tu kiekvieną dieną būtum jo gyvenimo uola. Viešpatie, dėkojame Tau už du mūsų naujus postulantus Fransua ir Antonį. Laimink juos šiame naujame jų gyvenimo etape sekant Tave. Dėkojame Tau, Viešpatie, už Tavo gerumą ir patikime Tau jų šeimas.
4. Viešpatie, patikime Tau būrį jaunuolių, gyvenančių Jono Krikštytojo
metus ir ieškančių, kaip eiti Viešpaties keliu. Gražu, kad jie skiria laiko
Tau. Tegu šie metai būna stiprus laikas su Tavimi, kad jie pasidėtų tvirtus
pamatus ateičiai. Palaimink, Viešpatie, Paulių ir Algį Lietuvoje bei Domantą, Simoną, Dovilę, Mariją ir Barborą Belgijoje.
5. Viešpatie, taip pat Tau patikime Atgaivos metus, kuriuos gyvensime
bendruomenėje. Vesk mus prie gyvojo Evangelijos vandens šaltinio, kad
iš jo gertume, kauptume ir perteiktume skonį.
6. Meldžiame Tave už Tobijo ir Saros namus. Laimink visas poras ir šeimas, kurios ten apsistos atsigauti ar atnaujinti savo meilę. Laimink Vidą ir
Daivą, kurie rūpinsis šia nauja bendruomenės misija.
7. Meldžiamės už tuos, kurie nebemato gyvenimo prasmės ar patiria silpnumo akimirkų. Kad mes galėtume padėti įkvepiančiais vilties žodžiais
ir veiksmais.
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