MALDOS INTENCIJOS
1. Meldžiame Tave, Viešpatie, už mūsų Motiną Bažnyčią, kuri myli ir
tarnauja visai žmonijai. Ji kviečia žmogaus širdį neteisti Bažnyčios, bet
irtis į gilumą. Jėzus atėjo išgelbėti visų žmonių. Bažnyčia kviečia
evangelizuoti lytiškumą dėl šeimos gėrio ir visos visuomenės, kad mes
galėtume su meile atsakyti tiems, kuriems sunku atsakyti.

Tiberiados bendruomenė
Baltriškės

2009 m.
balandis–
birželis

Maldos bendrystė

2. Kad šie jubiliejiniai Tiberiados metai būtų malonių šaltinis bendruomenei
ir visai Bažnyčiai. Šloviname Viešpatį ir dėkojame Pjūties Šeimininkui,
kad Jis mums atsakė į prašymą: dovanojo brolių ir seserų. Daug vyskupų
mus kviečia įsikurti pas juos. Kol kas negalime priimti visų šių kvietimų,
bet meldžiame, kad kiekvienas pagilintume savo pašaukimą ir dar
daugiau brolių ir seserų prisidėtų prie mūsų, kad galėtume atsilipti į šį
troškimą.
3. Melžiamės už visas misijas. Dėkojame, kad tai, kas pasėta Konge,
Lietuvoje, Flandrijoje, Filipinuose, Kinijoje, neša vaisių. Meldžiamės,
kad mes galėtume ir toliau tęsti misijas.
4. Meldžiamės už bažnyčios atnaujinimą Baltriškėse, te šventasis Juozapas
budi, kad darbai būtų užbaigti. Meldžiamės už šventumo darbą, kad mes
galėtume melstis, mylėti, tobulėti, dirbti savo rankomis, evangelizuoti ir
kad visa tai suvienytų malda ir broliška meilė.
5. Melskimės taip pat už jaunimą, kad jaunuoliai Kristuje atrastų draugą,
kuris juos gali vesti. Kad Taize susitikimas Vilniuje paliestų tuos, kurie
yra toli nuo bažnyčios, kad daugeliui tai būtų proga žengti pirmąjį žingsnį
tikėjime.
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Brangus(-i) besimeldžiantis(-i) drauge,

ramybės tau!
Koks džiaugsmas, kad galiu aplankyti Tave šiuo Velykų laikotarpiu.
Velykos yra didžiulė naujiena, iš kurios trykšta visos mūsų viltys. Malonė mylėti
per Kristų, mirties nugalėtoją, pasidaro ypač artima.
Nuostabų Gavėnios laiką išgyvenome misijų parapijose dėka. Dažnai
šiose nusivylusiose bendruomenėse norėjome suteikti viltį ir įkvėpti pasitikėjimą.
Tai buvo nedidelis pažadinimas daugeliui, nes Šventosios Dvasios dvelksmas yra
užkrečiamas. Broliai Bartas ir Frederikas mėnesį gyveno Flandrijoje, dviejuose
vagonėliuose, paverstuose mažučiu vienuolynu. Švenčiausiojo Sakramento Tėvų
bendruomenės sode, atokiuose vagonėliuose, broliai gyveno pirmą kartą. Jie
šešias dienas dalyvavo misijose parapijose ir džiaugėsi galėdami nuo sekmadienio
iki antradienio melstis ir gyventi slėpiningą brolišką gyvenimą. Broliai Lukas ir
Siluanas išvyko į Lietuvą aplankyti brolių. Brolis Vidas džiaugiasi galėdamas
praleisti mėnesį Konge. Brolis Emanuelis ir Žanas Pjeras yra Filipinuose. Taip, iš
tiesų šie broliai yra tarsi keliaujantys žvirbliai. Čia, Tiberiadoje, kartu švęsime

padėkos dieną – trisdešimtmetį. Šio gimtadienio proga yra išleista knyga „Vieno
pašaukimo istorija“. Tai bus liudijimas pašaukimo, kurį Viešpats man davė ir kurį
metai iš metų stengiausi priimti. Ši knyga parodo, koks uždegantis yra sekimas
Jėzumi. Jėzus parodo savo rankos galybę tarnams, kurie ištveria išmėginimus,
jiems Jis suteikia džiaugsmą, ramybę. Broliai ir seserys drąsino užrašyti šį
liudijimą ir aš kantriai tai dariau. Užtrukau keletą metų. Kristus pasinaudoja mūsų
„šventa istorija“, kad atskleistų mums savo buvimą, švelnumą ir palankumą.
Taigi kviečiame Jus balandžio 26 d. į Lavo sent An (Lavaux–Sainte–
Anne) ir gegužės 17 d. į Baltriškes padėkoti Viešpačiui už Jo meilę ir už
Bažnyčią. Jūsų malda yra Tiberiados kertinis akmuo.
Prisimenant mano mamą
Daug esu skolingas savo mamytei. Ji davė
gyvybę aštuoniems vaikams ir pagimdė mus tikėjimui. Ji
palaikė mano brolių ir seserų šeimas ir mano pašaukimą.
Mama daug meldėsi už Tiberiados bendruomenę.
Kasdien melsdavo Pjūties Šeimininką ir dažnai
klausdavo, ar yra brolių ir seserų, kurie ruošiasi tapti
bendruomenės nariais. Tai ji paskatino prašyti Viešpatį
„amžinųjų“ brolių ir seserų, nes pradžioje buvo tokių,
kurie ateidavo ir išeidavo. Mama rūpinosi kiekvienu
broliu ir seserimi. Prisimenu didžiulį džiaugsmą, kai ji
laukėsi. Ji didžiavosi, kad gali nešioti gyvybę. Mama
buvo labai motiniška, bet mokėdavo ir išlaikyti reikiamą atstumą. Ji mokėdavo
sukviesti visą šeimą ir bendrauti su kiekvienu asmeniškai, nuspėdama kiekvieno
rūpesčius. Ji visada padrąsindavo viršyti savo galimybes, aukotis, kad kitam būtų
geriau, užmiršti save, nuolat atleisti. Ji mokėdavo ištvermingai melstis. Kartais
mano mama vykdavo į piligrimines keliones, į Paryžių (į Bacho gatvę, kurioje yra
stebuklingo medalikėlio apsireiškimo vieta). Anksti rytą išvažiuodavo autobusu, o
per pietus, kai dauguma keliauninkų valgydavo restoranuose, pasilikdavo
koplytėlės gale ir užkandžiaudama melsdavosi toliau. Pastebėjau, kad prieš dvejus
metus, kai mirė mano brangus tėtis, jos vyras, mama patyrė tikrą dvasinę kovą.
Bet viena uoli moteris iš kaimo savo švelnumu padėjo jai vėl atrasti maldą,
atsidavimą Viešpačiui. Labai svarbu suprasti, kad pagyvenusiems žmonės irgi yra
reikalingas dvasinis palydėjimas – labai paprastas, bet tikras. Prieš šventą Juozapą
ji meldėsi noveną ir kovo 19 d., per jo šventę, mirė. Mamos paskutiniai žodžiai
buvo „Rafael, Rafael, Rafael“ – tai jos vyro vardas. Tarsi mama prašytų jo
pagalbos arba matytų jį jau prisikėlusio Kristaus šviesoje. Didinga yra motinos
misija – tai paženklina visam laikui. Mama mums paliko didžiulį meilės palikimą:
šventumo liudijimą kasdienybėje. Ačiū, Mamyte, ir Jums visiems už gerumo
ženklus.
Brolis Morkus
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K ALENDORIUS
Balandis
- Penkt. 17–19 d.
- Antr. 21–24 d.
- Penkt. 24–26 d.
- Treč. 29 d.

Žygis su Šv. Pauliumi – vyrams
Anoniminių alkoholikų grupė
Ateitininkų grupė iš Rasos gimnazijos (Kauno)
Pjūties vaikai
Seserys Dalia ir Kotryna Lietuvoje (iki gegužės 26 d.)

Gegužė
- Penkt. 1–3 d.
- Penkt. 8–10 d.
- Šešt. 9–14 d.
- Ketv. 14–18 d.
- Penkt. 15–17 d.
- Sekm. 17 d.
- Ant. 19–22 d.
- Penkt. 22 d.
- Šešt. 23 d.
- Penkt. 29 d.–31 d.

Taize susitikimas Vilniuje (Baltriškėse šv. Mišių nebus)
45 mokiniai iš Radviliškio
Brolis Morkus ir br. Bartas Divėjivoje
Brolis Morkus Lietuvoje
Savaitgalis Šv. Damijono grupės nariams
30 metų bendruomenės įkūrimo jubiliejus
Betzatos bendruomenė
Verslo mokykla iš Utenos
Jaunimo diena Pasvalyje
„Bendrakeleiviai“ iš Vilniaus su Elvyra

Birželis
- Penkt. 5 d.
- Šešt. 6 d.
- Antr. 9 d.
- Penkt. 12–14 d.
- Šešt. 20 d.
- Penkt. 20–22 d.
- Šešt. 27 d.
- Penkt. 26–28 d.

Susitikimas su Petrašiūnų parapija
Dekanatų diena Zarasuose
15 mokinių iš Vilniaus
Pranciškoniško jaunimo grupė
15 latvių iš Liuteronų Bažnyčios
Šv. Mišios su Panevėžio vyskupu
Pranciškoniško jaunimo rekolekcijos
Jaunimo diena Rygoje
Savaitgalis Šv. Damijono grupės nariams

30 metų Tiberiados bendruomenės
įkūrimo jubiliejus

Padėkos diena
Gegužės 17 d.
11 val. Šv. Mišios
12.30 Agapė (prašome atsivežti savo
maisto ir gėrimų)
14.30 Skaidrės apie Tiberiados istoriją
16 val. Vakarinė malda
17 val. Pavakariai
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užtekdavo kaip atsakymo, kad žmonės mums
duotų valgyti ir truputį pinigų. Vieną naktį
apsistojome ūkininkų, auginančių bulves,
šeimoje, jų namuose nieko netrūko, tik
šildymo. Bet po karšto dušo įsivynioję į
antklodes ir pasisotinę keptomis bulvėmis mes
greitai užmigome. Ši šeima taip pat mums
parodė Viešpaties palankumą.
Atvykus į Niepokalanovą mus
pasitiko brolis Mykolas. Tai buvo didelis
siurprizas, nes jis juodaodis iš Afrikos. Tai
vienintelis brolis vienuolyne, kilęs ne iš
Lenkijos. Mums būnant kartu aplinkiniai
Šv. Maksimilijanas Romoje
žmonės Mykolą nuolat sveikino, nes šis brolis
studijų metais
tik prieš savaitę buvo gavęs lenkų pilietybę,
kurią jam suteikė šalies prezidentas. Vienuolis
labai džiaugėsi, kad įveikė visas administracines kliūtis!
Vienuolynas labai nustebino savo dydžiu ir brolių veiklos įvairove.
Broliai turi savo radijo stotį, modernią gaisrinę su malūnsparniu, įvairias meistrų
dirbtuves, kepyklą, kurioje kasdien iškepama apie 180 kilogramų duonos. Viskas
milžiniška, kaip ir Maksimilijano Kolbės tikėjimas, meilė Kristui ir Marijai. Mes
turėjome išskirtinę galimybę pamatyti keletą šventojo relikvijų – daiktus, kuriuos
jis turėjo, nes jo kūnas buvo
sudegintas Osvencime 1941 m. Jo
gyvenimo liudijimas iki šiol
jaučiamas vienuolyno pastatuose ir
žurnale, kuris leidžiamas pagal
Maksimilijano įžadą, kad pasaulis
pažintų meilę Marijai panaudojant
visas moderniausias technologijas.
Šv. Maksimilijanas maldoje ir
meilėje sėmėsi genialumo misijoms
ir drąsos dovanoti save. Tai yra
pavyzdžiai,
kuriuos
kiekvienas
galėjome medituoti ir jais gyventi,
kad šv. Maksimilijanas mus užtartų.
Br. Mišelis
Mus pasitiko įdomus brolis lenkas...
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Vieno pašaukimo istorija:
keli brolio Morkaus pašaukimo etapai

Pirma brolio Morkaus medinė pašiūrė, suręsta, kai jam buvo dvylika metų, ir
maldos kampelis, kurį joje buvo įsirengęs.

Būdamas penkiolikos metų kartu su kaimo
seniūnu brolis Morkus mūrija židinį tame
kambaryje, kur dabaryra Atsimainymo
koplyčia.

Pirmos Mišios po šventimų 1989 m.
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Džiaugsmas
priklausyti Kristui

Brolių liudijimai

Su
Tiberiados
bendruomene susipažinau
prieš penkerius metus, kai
broliai surengė piligriminį
žygį į Agluoną (Latvija).
Šioje stovykloje turėjau
progos pažinti gyvą, gražią,
artimą bažnyčią, pamėginti
melstis ir patirti troškimą
gyventi labiau su Dievu.
Šiek tiek vėliau įsipareigojau Švento Damijono grupei, su draugais
įkūrėme maldos grupę Vilniuje, kiek vėliau – Švento Damijono studentų
namus. Tuo metu studijavau žurnalistiką ir svajojau dirbti radijuje. Labai
greitai svajonės išsipildė su kaupu – tapau LR Naujienų tarnybos
žurnaliste, tad bėgiojau su mikrofonu, stengdamasi kuo greičiau pranešti
apie įvykius. Bet krikščioniško gyvenimo patirtis – malda, bendruomenė,
SD namai ir maldos grupė – buvo stipresnė. Juk išties tėra vienintelė
naujiena, kurią tikrai verta paskelbti – tai Geroji Naujiena, kad Jėzus
prisikėlė! Noriu ją skelbti savo
gyvenimu, visiškai atiduotu Jam.
Po šešių mėnesių postulantūros
Belgijoje per Apreiškimo Mergelei
Marijai šventę, kovo 25 d., šventėme
mano įvilktuves. Esu laiminga ir labai
dėkinga savo šeimai už buvimą su
manimi tądien.
Džiūgauju,
kad
priklausau
Kristui ir Jo Bažnyčiai mažutėje
Tiberiados bendruomenėje. Pasitikiu
Jūsų malda, kad Viešpats stiprintų mano
ištikimybę
Jam vienam ir džiaugsmą
Kojų mazgojimas: vienas jaudinantis
sekti Juo. Švento Jums Velykų laiko,
ceremonijos momentas. Kiekvienas
brolis ir sesuo nusilenkia prie naujos maldos draugai!
sesers kojų.
S. Asta
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Šios Gavėnios viduryje Janis,
Marius, Almantas – trys jaunuoliai, kurie
gyvena Jono Krikštytojo metus – ir aš,
brolis Mišelis, buvome išvykę į
piligriminę kelionę į Niepokalanovą
(Niepokalanow) – vietą, kur gyveno
šventasis
Maksimilijanas
Kolbė.
Nusprendėme keliauti tris dienas
paprastumo dvasioje, elgetaudami maisto
ir prašydami nakvynės. Prieš išvykstant
truputėlį bijojau, nes tai buvo pirmoji
pranciškoniška kelionė svetimoje šalyje,
Pasiruošę iškeliauti...
kurios kalbos visiškai nemoku. Kai
atvažiavome į Varšuvą, kur laukė mūsų
bendruomenės draugas, visos mano baimės
labai greitai išgaravo. Per vakaro Mišias meldžiau Viešpatį, kad Jis mus vestų ir
palaikytų šitame žygyje ir taip atidaviau Jam savo abejones. Ir štai po Komunijos
prie Janio prieina ponia ir plačiai besišypsodama jam kalba, nors jis nieko
nesupranta. Paskui ji prieina prie Mariaus ir jam duoda 50 zlotų į rankas. Ir tai
buvo meilės ženklų pradžia mums, per juos mes tikrai galėjome patirti Viešpaties
gerumą.
Pėsčiomis ėjome tris dienas,
nuėjome apie 80 kilometrų. Buvo labai
gaivus pavasariškas oras, be sniego, bet
su lietumi, kruša ir stipriu vėju. Kelionės
nuovargį aukojome Viešpačiui su
intencijomis, kurias nešėmės savo
širdyse. Kiekvieną dieną skaitėme ir
meditavome
dienos
skaitinius
keliaudami tyloje. Labiausiai mane
sukrėtė patyrimas, kad Dievo Žodis
atsiskleidžia visai kitaip, kai esame
kelyje – kai esi piligrimas, kai jautiesi
apleistas. Jėzaus žodžiai „ateik ir sek“ ir
panašūs skambėjo visai kitaip. Kasdien
sutikdavome kelyje žmonių, kurie mus
kviesdavo pasišildyti prie arbatos arba
sustabdydavo paklausti, kur mes Ėjome melsdamiesi
einame. Pavadinimo „Niepokalanow“
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Bažnyčios remontas

Brolis Morkus
lankydamasis
Porciunkulėje
išvažiuoja su Siriliu
(Cirille) į svečius pas
kai kurias kaimo
šeimas.

Naujienos iš Kongo

Pirmieji kastuvų smūgiai palietė dar įšalusią žemę. Visa paruošta, kad
pradėtume darbus. Šiam sprendimui priimti reikėjo laiko, bet bažnyčios stogo ir
bokšto būklė mus paskatino ryžtis.
Numatyta atnaujinti bažnyčią per trejus metus. Šiais metais planuojame
restauruoti bokštą ir pastatyti naują varpinę šventoriuje. Ji stovėjo prie 1920 m.
statytos bažnyčios. 1950 m. parapijiečiai norėjo atstatyti varpinę, bet komunistai
uždraudė, tad liko tik padėti pamatai.
Keli jaunuoliai iš Rūdiškių menų mokyklos
kartu su mokytoju padarys medinės varpinės planą. Iš
vidaus laiptai ves į 7 m aukštyje esantį ermitažą. Jau
nuėmėme varpą, kuris svėrė apie 500 kg. Reikės
palaukti vasaros pabaigos, ir tada jis vėl naujai
skambės, jau visu smarkumu. Visą šį projektą
pavedame jūsų maldai. Kad surastume rėmėjų, kad
Viešpats palaimintų darbininkų, brolių ir jaunimo,
kuris padės, darbą. „Jei Viešpats namo nestato, be
reikalo statytojai vargsta.“
Brolis Francois
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Štai du žiedeliai, kuriuos neseniai gavome iš mūsų brolių Konge.
Štai prieš kelias savaites mūsų kaimynė ateina labai susirūpinusi ir
prašo leisti paskambinti savo vyresniajam broliui, nes tėvas miršta. Mes
pažįstame ir mylime šitą kaimyną, nes jis beveik kiekvieną sekmadienį ateina su
savo žmona į šventąsias Mišias. Su broliu Siriliu paliekame neišgertą kavą ir
pasiėmę švęstą aliejų ir apeigyną greitai išvykstame. Kai atvykome, keletas jaunų
kaimo žmonių jau buvo išnešę vyriškį į vietinę kliniką. Išklausėme mamos ir
jaunos dukters. Jos mums paaiškino, kad jau kelias dienas tėvas turėjo didžiulį
pūlinį gerklėje, duoti vaistai nepadėjo. O dabar jis lyg apalpęs, nieko nekalba, į
nieką nereaguoja. Mes pasiūlėme moterims kartu pasimelsti už jį.

Keli kaimo žmonės prie
Porciunkulės (brolių namo).
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Prie mūsų prisidėjo dar viena kaimynė. Praėjus kelioms minutėms po
maldos atvyko pora vaikinų ir papasakojo, kad tėvas kelyje pradėjo smarkiai
kosėti ir išspjovė visą pūlinį. Kitą dieną jis pasikvietė brolį Sirilį ir išreiškė jam
džiaugsmą ir dėkingumą. „Jūs meldėtės už mane, ir Viešpats mane pagydė.“
Labai gražu buvo klausytis, kai jo žmona pasakė: „Mes visą laiką dėkojame
gerajam Dievui ir kartais galime paprašyti didžių dalykų.“ Šiuo metu, kai aš jums
rašau, tėvas dirba laukuose ir yra įsitikinęs, jog malda jį pagydė.
Brolis Benua (Benoit)

Iš Kinijos
Kovo pradžioje brolis Emanuelis išskrido į Aziją dviejų mėnesių
misijoms Kinijoje ir Filipinuose. Jis mums papasakojo keletą labai ypatingų
akimirkų iš Kinijos.
Įtampos kupinos Mišios
Kovo 19 d. aukojau šv. Mišias šv. Juozapo šventės proga, per teko
Mišias sakiau pamokslą.
Vos valandą prieš Mišias sužinojau, kad galėsiu jose dalyvauti, nes
buvo pasirūpinta mano saugumu. Kai vilkausi albą, kunigas pasakė, kad reikės
sakyti pamokslą. Koks siurprizas! Taigi aš pasinaudojau br. Morkaus pasiruošimo
metodu: daug melstis Šv. Dvasiai ir... Ačiū, Viešpatie, Dvasia buvo čia, man
pavyko pasakyti 30 min. trukmės pamokslą, čia tai yra minimumų minimumas.

Kunigas, kuris turi daug vaikų
Broliai Benua ir
Paskalis prie puodų.

Norėčiau papasakoti apie paprastą dalyką, kuris mane labai sujaudino.
Pėsčiomis išėjome į oro uostą, kuris yra viena valanda kelio nuo mūsų. Eidami
kalbėjome Rožinį ir vis teko jį pertraukti, kad pasisveikintume su žmonėmis,
daugiausia motinomis, dirbančiomis laukuose. Mes pasveikinome dvi mamas:
„Mbote mamas“ (tai reiškia: „Sveikos, ponios“), o jos mums atsakė plačiomis
šypsenomis. Praėjus viena iš jų sušuko: „Bana na beto“ (tai reiškia: „Jie yra mūsų
vaikai“). Kaip džiugu yra jaustis
įvaikintiems šių motinų, jausti, kad
Kongo žemė po truputį tampa ir mūsų
žeme.
Brolis Paskalis
„Ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate
prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)

Tėvas Vangas (Wang) buvo kalnų parapijos klebonu 9 metus. Jam
baigiant tarnystę parapija patrigubėjo.
Kunigas įsivaikino 15 vaikų, kuriems
šiandien yra nuo 3 iki 21 metų. Du iš jų
yra su fizine negalia, o kiti apleisti
išsiskyrusių tėvų. Dėl vieno vaiko
politikos Kinijoje, kai pora išsiskiria,
tėvai savo vaikus palieka seneliams, kad
galėtų turėti dar vieną vaiką su kitu
sutuoktiniu. Tėvas Vangas galėjo legaliai
priimti tuos vaikus ir atidaryti vaikų
namus, kuriais rūpinasi vyskupijos
seserys, kad vaikai čia galėtų gyventi kaip
viena šeima. Tik vienas dalykas yra
sudėtingas: vaikai vadina kunigą tėvu ar
tėveliu. O jis ateina jų aplankyti kartą per
mėnesį, tad norėtų, kad vaikai jį vadintu
dėde. Tuo tarpu seseris vienuoles vaikai
vadina tetomis.
Labai melskimės už pašaukimus Kinijoje,
nes čia yra didžiulis Pjūties laukas.
Bendrystėje – brolis Emanuelis
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