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Būdamas tarp kun. Egidijaus ir Panevėžio vyskupo Lino,
brolis Vidas sveikina jus su Velykų švente.

Brangus (-i) drauge Kristuje,
O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!
Jis iš tiesų prisikėlė!
Dabar, atėjus pavasariui, visa kūrinija mūsų akyse vėl atsinaujina. Kaip
gera matyti mūsų „bendrus namus“ - kūriniją – puošiantis ryškiomis spalvomis.
Taip pat ir skaisti ir šildanti saulė visiems teikią džiaugsmą. „Štai aš visa darau
nauja!“ (Ap 21,5).
Šis Dievo žodis mums padeda suprasti Velykų šventės, kuri yra krikščionių
tikėjimo šerdis, prasmę. Savo apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“
(Evangelijos džiaugsmas), popiežius Pranciškus mums sako: „Prisikėlimas yra
gyvybinė jėga“.

Kaip suprasti šį Prisikėlimo atneštą naujumą ir gyvybinę jėgą? Juk iš pirmo
žvilgsnio, atrodo, nėra nieko naujo. Iš tiesų mūsų misijose mus jaudina
susitikimai su kenčiančiais žmonėmis, tiek jaunais, tiek vyresniais, kurie šaukia,
ne tiek trokšdami būti išgydyti, kiek būti mylimi. Atrodytų, kad viskas ir toliau
vyksta kaip anksčiau: tiek kančios, pažeminimų ir žaizdų, tiek klausimų, kurie
neranda humaniško atsakymo.

Tai kur yra Prisikėlimo atneštas naujumas ir jo gyvybinė jėga? Prisikėlimas
nepakeitė išorinių dalykų, bet jis skleidžia naują šviesą, kuri padeda mums truputį
pakeisti savo žvilgsnį į realybę ir mūsų gyvenimo poziciją. Tiesa, yra tiek daug
kančios, bet reikia taip pat pripažinti: yra tiek švelnumo, dosnumo, gerumo ir
užuojautos, kuri kas dieną auga, kad duotų, pažadintų ar grąžintų gyvenimą.
Kai buvau Konge, mane nustebino šios gražios tautos žmonių dvasios
stiprybė. Nepaisant sunkumų šalyje, šie vyrai ir moterys visada sugeba dainuoti.
Buvau labai sujaudintas, kad autobuso vairuotojui paleidus ypatingai gražią
giesmę Mergelei Marijai, visi kartu pradėjo ją giedoti. Taip pat paliko įspūdį ir
tėtis Robertas, kuris pats būdamas sunkus ligonis ir neturtingas nusprendė
padovanoti du šiaudų ryšulius našlei, kuri turėjo daug sunkumų. Po šio visiškai
nesuinteresuoto gesto jo širdis šokinėjo iš džiaugsmo.
Tikėti Prisikėlimu – tai įžengti kartu su Kristumi į šią meilės ir gyvenimo
srovę, kurią jis atėjo paskleisti žemėje. Velykos – tai kelionė, judesys ir perėjimas,
kuris eina iš mirties į gyvenimą. Eikime šiuo keliu kartu su Kristumi, kuris yra su
manimi, palaiko mane visuose mano gyvenimo akimirkose. „Kristus, mano viltis
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– prisikėlė“, - giedame Velykų liturgijoje. Ši motinos Teresės malda gerai išreiškia
šį perėjimą: „Vesk mane iš mirties į gyvenimą, iš melo į tiesą. Vesk mane iš
nevilties į viltį, iš baimės į pasitikėjimą. Vesk mane iš neapykantos į meilę, iš karo
į taiką, Tegu ramybė pripildo mūsų širdis. Taika! Taika! Taika!“
Evangelijos pasakodamos apie prisikėlimą
yra labai diskretiškos, bet jos liudija apie tuos,
kurie sutiko Prisikėlusįjį. Jis yra tarp jų ir prie jų
prisijungia jų kasdienybėje. Jis lydi du nuliūdusius
mokinius kelyje į Emausą; kitą kartą jis paruošia
labai skanius pusryčius prie laužo. Ši artuma tokia
paprasta, kad jis neatpažįstamas iš pirmo karto.
Mums reikia tikėjimo žvilgsnio.
Taigi yra svarbu suprasti, kad Prisikėlimas
yra ne tik amžinojo gyvenimo pažadas, bet kad jis
yra ir mūsų dabartinio gyvenimo spindintis ir
lemiamas nušvietimas. „Jei Kristus prisikėlė,
naujomis akimis ir nauja širdimi galime žiūrėti į
visus, taip pat ir neigiamus, mūsų gyvenimo įvykius. Tamsos, nesėkmių ir
nuodėmių akimirkos gali transformuotis ir žymėti naujo kelio pradžią. Net jei
pasiekiame savo skurdo ir silpnumo dugną, prisikėlęs Kristus mums duoda jėgų
keltis. Jei pasitikime Juo, gelbėja mus Jo malonė. “ (Popiežius Pranciškus).
Mūsų – krikščionių- misija yra būti tarp žmonių konkrečiais būdais jiems
nešant Gyvenimo ženklus. Tikėti prisikėlimu, tai gyventi nuolat prisikeliant,
veikiant iš meilės, sėjant džiaugsmą ir gėrį aplink save. Kam šiuo momentu aš
galėčiau padėti? Kokio meilės žodžio laukia mano kaimynė? Kokią nedidelę,
spinduliuojančią ugnelę aš galėčiau uždegti šalia savęs?
Kas man buvo Prisikėlusiojo veidu, kai man labai reikėjo? Kas man padėjo
atsikelti? Tai labai svarbus klausimas, nes, be abejo, nuo tada kiekvienas iš mūsų
viską pradėjo. Viliuosi, kad tu jau džiaugeisi sutikęs tokį Prisikėlimo liudytoją.
Kokia didelė paguoda, kai draugai mus supranta, padrąsina, palydi sunkiu
gyvenimo momentu ir savo geraširdiškais žodžiais išblaško tavo nuovargio
jausmą. Tu savo ruožtu atsikėlęs prikelk žmones, kuriuos susitinki šiandien. „Eik,
ir tu taip daryk!“ Iš Prisikėlimo kapo ištryško Bažnyčia pasiruošusi skelbti. Visa
kurkime nauja Kristaus, kuris atsiduoda ir yra stipresnis nei bet kokia mirtis,
meilės galybe!
Džiaugsmingų Šventų Velykų!
Br. Bartas
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25-eri metai sekant Kristumi
Kaip greitai bėga laikas! Štai jau 25eri metai, kai aš visiškai save
atidaviau Viešpačiui mūsų mažoje
Tiberiados bendruomenėje. Kiek
daug gražių malonių gauta, kiek
daug stebuklų įvykę, nors neišvengta
ir sunkumų dėl mano nuodėmingos
prigimties. 10 metų pragyvenau
Belgijoje, 10 metų - Lietuvoje, ir
štai Konge – jau 12 metų! Visiškai
skirtingos vietos su savo istorija, bet
visada tas pats tikėjimas, ta pati
Bažnyčia, paprastumas, broliškas
gyvenimas, mūsų rankų darbas, ir
Evangelijos skelbimas atsiliepiant į
Bažnyčios
kvietimus.
Kiek
nuostabių susitikimų! Su Jėzumi
nėra kada nuobodžiauti!
Konge taip pat mums padeda Apvaizda, bet kitokiu būdu negu Europoje. Mus
supančių gyventojų ekonominis kontekstas mus įpareigoja iš mūsų rankų darbo
gauti pajamų, todėl prieš metus mūsų bendruomenėje Kikvite gimė nedidelė
muilo gaminimo įmonė.
Neseniai viena vyro palikta mama buvo apimta nevilties. Tai Žizelė, su dviem
vaikais: Andriumi, 2 metų, ir Renė, kelių mėnesių. Pati ji – našlaitė ir neturėjo
jokių žinių iš savo vienintelio brolio, kuris išvyko į Angolą, po žiaurios jų tėvų
mirties. Ji stovėjo prie upės su savo kūdikiu ant rankų nebežinodama, ką daryti.
Mintis apie savižudybę jai sukosi galvoje, kai nepažįstama moteris eidama pro
šalį jos paklausė, kas negerai. Žizelė jai paaiškino situaciją. Tada moteris jai
pasiūlė nueiti pas vienuolius, gyvenančius ant kalvos: „Jie už tave pasimels ir
galbūt duos truputėlį darbo“. Tokio pasiūlymo padrąsinta Žizelė nusprendė mus
aplankyti.
Tą pačią dieną ji dirbo su broliu Rožė ir kitomis moterimis laukuose. Šioje
pasitikėjimo aplinkoje ji atsiverė. Kiek daug vargo! Truputėlis pinigų, kuriuos ji
gauna savaitės pabaigoje, yra visiškas niekis, kad ji galėtų išgyventi. Ją įdarbinti
nuolatiniam darbui – neįmanoma, todėl mes jai pasiūlėme pardavinėti muilą.
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Ir štai Žizelė vaikščiodama kvartalo ir mažų turgelių takeliais pardavinėja
muilą. Kas dieną ji grįžta tuščia pintine ir pilnomis kišenėmis!

Džiaugdamasi savo orumo atgavimu ji palaiko kitas moteris, atsidūrusias
tokiose pačiose apleidimo ir pažeminimo dramose. Dabar jos jau keturios
išvaikščioja miesto kvartalų gatveles pardavinėdamos mūsų muilą. Kas dvi dienas
jos ištikimai išeina su 500 muilo gabalėlių nešamų ant galvos. Kai žmogus pakyla
iš kančios, kad atsigręžtų į kitus, jis gali daryti stebuklus.
Jauno belgo savanorio Pranciškaus išradingumo dėka, kuris prie mūsų
prisijungė vieneriems metams, viena akla moteris iš mūsų kvartalo ateina beveik
kasdien uždėti muilo gaminimo firminio antspaudo. Po vieną ji sugeba pažymėti
nedidelę kasdieninę produkciją. Tikras džiaugsmas matyti vėl atgyjančius šiuos
žmones. Ačiū, Viešpatie, už jų drąsą.
Taip pat džiaugiamės, kad keletas mamų iš Belgijos sutiko parduoti muilą,
kurį atvežė mūsų broliai. Kiek meilės dvelksmo ir švelnumo taip bus paskleista.
Br. Juozapas

„Jei tu pažintum Dievo dovaną“
Mūsų brolių ir sesers laikinieji įžadai 3 metams, štai
brolio Vytauto liudijimas :
Jėzus buvo neturtingas, skaistus ir
klusnus. Juo sekdamas nusprendžiau susižieduoti
tokia pačia gyvenimo forma. Tačiau įsipareigodamas
aš nesirenku evangelinių vertybių dėl jų pačių.
Neturtas ir paprastumas yra gražios vertybės,
klusnumas gali man suteikti daug ramybės ir panašiai, bet pirmiausia aš ieškau
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Jėzaus. Dėl Jo aš sutinku atsisakyti daug gražių dalykų (nedidelės šeimos, pinigų
teikiamo saugumo…), kad parodyčiau savo giliausią troškimą – būti viena su
Dievu. Šis noras gyvena mano sielos gelmėje ir aš jį išreiškiu (ar bent jau
stengiuosi tai daryti) visa savo asmenybe: savo kūnu, savo valia, savo jėgomis.
Taip aš įsipareigoju sekti Jėzumi paprastume, skaistume ir klusnume. „Tu mus
sukūrei, Viešpatie, ir mūsų širdis neranda poilsio tol, kol neranda poilsio tavyje“
(šv. Augustinas)

Grūdas ir didžuvė
Manęs paprašė parašyti žodelį apie kelias skulptūras, kurias aš sukūriau per
šiuos paskutinius mėnesius. Pirmiausia aš stengiausi sumodeliuoti šį stiprų
Kristaus žodį: „...jei kviečio grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas,
o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.“

Kviečio grūdas
Kviečio grūdas visada mane žavėjo - pasėtas žemėje jis savyje turi
atgimimo jėgą, kuri teikia gyvybę, ją gausina. Kviečio grūdas – tai Dievo Žodis
nukritęs į gerą dirvą ir dėl to derlingas. Šis kviečio grūdas man yra pats Kristus,
kurs savo atėjimu apsėjo žemę savo žmogiškumu ir dieviškumu. Pažiūrėk, kiek
vaisių Jėzus jau davė ir kiek dar duos. Grūde yra labai stiprus daigas, kuris kaip
raugas visa pakelia, prikelia – tai Prisikėlimo jėga. Prarasti savo gyvybę ir vėl ją
atgauti - tikrai pats Kristus yra šis Velykinis grūdas.
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Atvaizduoti Kristų
Aš pabandžiau atvaizduoti
Kristų skirtingais jo gyvenimo
etapais, jo nužengimą, kenozę;
Jėzus gimsta tamsioje grotoje,
tvartelyje.
Jėzus
agonijoje
Getsemanėje visiškai vienas. Jis
laukia paguodos iš savo mokinių, o
jie miega, Kristus prakaituoja
krauju. Paskui – Jėzus, kviečio
grūdas ant kryžiaus, jis leidžiasi
nukryžiuojamas, jis miršta iš
Meilės. Jis ilsisi naujame kape
užklotas drobule. Kartais atrodo,
kad pasaulis taip pat yra užklotas
drobule, gyvena Didįjį Šeštadienį,
bet Kristus jau yra tikrai prisikėlęs;
Šventoji Dvasia ir tikėjimas leidžia
mums prasiskverbti pro šią drobulę,
kad įžengtume į tyrą šviesą. Yra ir
šis tikrumas, kad Jėzus yra pasaulio
Išgelbėtojas, jis iš tiesų prisikėlė šis
Velykinis grūdas neša daug vaisių,
kuriais esate jūs, jo Meilės vaisiai.
Tai tu esi šis kviečio grūdas!
Mes taip pat krentame į žemę
įvairiais būdais mirdami savimeilei
ir to negalėtume be Dievo dovanos, jo malonės dovanos. Tai artumos su Kristumi
laikas, kurį tu gali pereiti kai sergi, esi apleistas, kai visai nebeturi drąsos, kai
trūksta supratimo ar patiri nesėkmę. Visa tai tarsi nuskaistinimo, atsivertimo,
tamsybės laikas, tai – mirtis, kad laikui atėjus Šventoji Dvasia nužengtų ir kad jau
šioje žemėje tu galėtum gyventi Kristaus spindinčio prisikėlimo aidą. Tegul
lengvas vėjelis tave pažadina, teprikelia jis tave iš šios keistos nakties ir tu
pasitrinsi akis. Galbūt tau nuo akių nukris žvynai, o tavo veide nušvis graži
prisikėlusiojo šviesa, kuri tau padės naujai žvelgti į savo brolius ir seseris, į
kiekvieną gyvą padarą. Tave apims nuostaba. O mano džiaugsme, Kristus
prisikėlė; jis iš tiesų prisikėlė! Tai didžioji naujiena, kuris perskrodžia visą
istoriją.
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Jonas ir didžuvė
Toliau aš rėmiausi pranašo Jonos knyga. Jis išprovokavęs audrą leidžiasi
išmetamas iš laivo į jūrą. Audra nurimsta, Joną praryja didžuvė ir jis ilsisi jos
pilve tris dienas. Jis išgyvena tamsias, tačiau nuostabias rekolekcijas milžiniškoje
žuvyje. Galiausiai jis yra išmestas į pajūrį.

Tai Jėzus, kuris ateina aplankęs pragarus ir nugalėjęs mirtį. Ši Jonos istorija
yra tokia gili ir mums atrodo, kad tai gyvenimo parabolė. Nuostabu yra tai, kad
grūdas kritęs į žemės gelmę miršta tam, kad gyventų ir neštų daug vaisių.
Įvykiuose, kurie mums nutinka, mes galėtume įžiūrėti iš mirties ištrykštančią
gyvybę, suteikiančią naują vaisingumą. Išgyvenkime naujas Sekmines, naujos
jėgos išliejimą su Prisikėlusiuoju Kristumi.
Viename žurnale perskaičiau: „Mūsų amžius praktikuoją liūdesio kultą,
mes atrodome protingesni, jeigu esame pesimistai, o man labai patinka naujojo
susižavėjimo tema.“ Iš tiesų Jėzus vėl mus sužavi. Su prisikėlusiuoju Kristumi tu
gali naujai pradžiuginti visus, kuriems reikia tavo rankos, kad išeitų iš kapo!
Geros misijos!
Br. Morkus

Misija Radviliškyje
Jau kokie 15 metų, kai draugaujame su Radviliškio tikybos mokytojais.
Kiekvienais metais jie atvažiuoja su autobusu moksleivių. Iš tų buvimų
Baltriškėse jau seniai gimė ir SD maldos grupė. Kasmet kelis kartus aplankom
juos ir tuo pačiu einam į mokyklas. Šiemet pasiūlėm organizuoti rekolekcijų dieną
Radviliškio ir apylinkių jaunimui kartu su San Damiano grupe. Susirinko apie 90
jaunų žmonių (daugiausia 8 – 12 klasių moksleivių). Meldėmės, žaidėm, šokom,
išgirdom liudijimus... Kiekvienas San Damiano grupės narys kažką ruošė, vedė,
kalbėjo, vaidino. Visas renginio organizavimas buvo smagus komandinis darbas.
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Buvo ne tik evangelizacija žodžiais, bet gražus bendruomenės liudijimas. Buvo
gražu matyti, kaip jaunimas liudija džiaugsmą tikėti - arba žodžiais, arba paprastu
bendravimu su jaunimu, ar per gyvąją biblioteką, kai išsiskirstę į šešias grupeles
jaunimas liudijo, kaip jie gyvena tikėjimą ir kasdienybę su Kristumi (pvz.:
piligrimystė, jaunimo dienos, profesija...).
Eilinį kartą mus nustebino radviliškiečių
priėmimas. Tikybos mokytojos suderino daug
dalykų. Direktorius mus priėmė į namus,
parapijiečiai visus vaišino picomis.... Ir
jaunimas gražiai dalyvavo ir šiltai padėkojo
pabaigoje. Dar susitiksim... Juk Baltriškės
netoli nuo Radviliškio. :)
Brolis Egidijus

Misija į Žemaitiją

Šiemet dar vieną kartą aplankėme Žemaitiją. Kaip ir lapkričio mėnesį, mus
priėmė bendruomenei įsipareigojusios šeimos. Šį kartą lankėmės Tverų ir Šilutės
parapijose. Tverų bažnyčia žymi, nes čia žmonės renkasi prie malonėmis garsaus
Marijos paveikslo. Jos klebonas Saulius pakvietė susitikti su gimnazistais, o
vakare ir su parapijiečiais. Su br. Jonu ir Tautvydu mes apsilankėme visose
klasėse. Ne visada buvo lengva suprasti mokinius ar mokytojus kalbančius
žemaitiškai, per priėmimas buvo labai šiltas.
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Rytojaus dieną mūsų laukė visai kitokia aplinka. Romas, kūno kultūros
mokytojas, surinko apie 100 moksleivių liudijimui. Daugeliui tai buvo pirmas
susitikimas su vienuoliais. Po pietų istorijos mokytoja mus nuvežė į Rusnę ir
mums papasakojo šio miestelio istoriją. Toliau aplankymus tęsėme su Žilvinu iš
Nemuno deltos regioninio parko, kuris mums padovanojo dvi nuostabias valandas
ypatingai gražioje gamtoje.

Šis Gavėnios laikas buvo gausus misijų ir svečių priėmimo. Be abejo,
reikia pažymėti pirmąjį mūsų vyskupo Lino apsilankymą. Jisai skyrė laiko
bendruomenės išklausymui. Po to gana greitai mus aplankė vysk. Arūnas, kuris
atvyko vesti rekolekcijas vienai Vilniaus parapijai. Jis ir katedros klebonas valgė
kartu su mumis. Mes patikime jūsų madai visus, kuriuos susitikome ar priėmėme,
kad galėtume juos vesti link Kristaus.
Brolis Pranciškus
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Kalendorius
Balandis

- Ketv. 13-16 d.
- Penkt. 21-23 d.
- Penkt. 28 d.
- Penkt. 28-29 d

Velykų stovykla jaunimui
Šeimos iš Klaipėdos
Mokiniai iš K. Paltaroko gimnazijos
Vyrų žygis

Gegužė
- Ant. 2-23 d.
- Ant. 2-3 d.
- Penkt. 5-7 d.
- Ant. 9-10 d.
- Šešt. 6-7 d.
- Penkt. 12 d.
- Šešt. 13-19 d.
- Penkt. 19-21 d.
- Sekm. 21 d.
- Treč. 25 d.
- Ketv. 25 d.
- Šešt. 27 d.
- Šešt. 27-28 d.

Birželis

- Penkt. 2-4 d.
- Šešt. 3-7 d.
- Penkt. 9-11 d.
- Ant. 13-20 d.
- Penkt. 16 d.
- Treč. 14-16 d.
- Pirm. 19-20 d.
- Penkt. 23-25 d.

Brolis Bartas Lietuvioje
Vilniaus šv. Juozapo mokyklos mokiniai
Savaitgalis sužadėtiniams
Vilniaus šv. Juozapo mokyklos mokiniai
Pjūties vaikų pavasario savaitgalis
Mokiniai iš K. Paltaroko gimnazijos
Nazareto savaitė (priėmimo nėra)
Radviliškio mokiniai
Vaikai iš Zarasų parapijos
Grupė iš Rokiškio su Nijolė
Vilniaus Valdorfo mokyklos mokiniai
Šviesos Kelias Kaune
Paauglių savaitgalis

Šv. Damijono grupė ir Tiberiados šeimos
5 diakonai iš Kauno
Bendrakeleiviai
Brolis Egidijus piligriminė kelionė į Lurdą su „Gyvieji
akmenys“ bendruomenė
Zarasų parapijos sutvirtinamieji
Kauno Arkos bendruomenė
Amatų mokykla Sodžiaus meistrai
Jaunimo dienos Vilniuje

Vasaros stovyklos

Šeimų stovykla : liepos mėn. 6-9 d.
Vaikų stovykla : liepos 17-23 d.
Paauglių stovykla : liepos 17-23 d.
Tarptautinė stovykla Belgijoje (16-30 metų jaunimui)
Rugpjūčio mėn. 16-28 d.
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, mes tau patikime kiekvieną brolį ir seserį, jų sekimą Kristumi.
Ačiū už kiekvieno pašaukimą ir kiekvieno džiaugsmingą ir asmeninį
atsakymą. Prašome, kad viskas padėtų vis giliau Tavyje įsišaknyti ir tapti
nuolankiais Prisikėlimo liudytojais kasdienybėje. Meldžiamės už tuos,
kuri norėtu įstoti į bendruomenę.
2. Viešpatie, tau patikime Bažnyčią visame pasaulyje. Tegul Evangelijos
syvai ją nuolat maitina, kad būdama ten, kur yra, ji būtų bendrystės
ženklu. Sustiprink tuos, kurie įsipareigoję veikia, siekdami, kad pasaulis
būtų teisingesnis, taip pat ir tuos, kurie yra persekiojami dėl Tavo Vardo.
Viešpatie, mes Tau patikime mūsų brolius Konge ir šv. Damijono misiją
Filipinuose su Viktorija. Tegul ši bendruomeninė misija apreiškia gerojo
Jėzaus veidą.
3. Viešpatie, tegul šis velykinis laikas būna kiekvienam krikščioniui proga
„gyventi prisikėlusiais“, teikiančiais gyvybę savo aplinkoje geros širdies
auka. Prisikėlusysis, tu mus kvieti, kiekvieną savo vardu asmeniškai
misijai. Prašome, kad galėtume ją vis labiau pažinti ir Tau atsakyti su
įkarščiu ir džiaugsmu.
4. Ačiū, Viešpatie, už šią gilią maldos bendrystę augančią prie mūsų mažos
bendruomenės. Ačiū, mielas skaitytojau, už tavo draugystę ir tavo
ištikimą maldą, kuri mus labai palaiko. Viešpatie, mes meldžiamės už
tuos, kurie yra šalia mūsų ir šiuo momentu neša sunkius kryžius. Tegul
mūsų maldos bendrystė paguodžia ir įlieja pasitikėjimo į jų širdis.
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