MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie Jėzau, dėkojame Tau už gautas malones per visus mūsų
bendruomenės gyvavimo metus. Ačiū ir už išbandymus, nes per juos Tu,
Viešpatie, parodai mums savo jėgą, galybę, tai atsiskleidžia mažume ir
silpnume. Kai atiduodame savo trapumą į Tavo rankas, Tu, Prisikėlusysis,
atsiunti savo stiprybės, ramybės ir džiaugsmo dvasią.

Tiberiados bendruomenė
Baltriškės

2009 m.
liepa–
rugsėjis

Maldos bendrystė

2. Už brolių misiją Konge. Br. Kirilas susilaužė raktikaulį, bet dabar juo
gerai rūpinamasi. Buvo pavogti brolių pasai. Tačiau visos šios nelaimės
leido broliams patirti kongiečių draugiškumą. Nepaisant visko, du broliai,
iš kurių vienas yra br. Kirilas, vis dėlto galės skristi į Burkina Fasą, į
stovyklas.
3. Melskimės už Žaną Renė (Paskalio tėtį), Luji Vincentą ir ...., kurie
aplankys šią vasarą mūsų keturis brolius Porciunkulėje.
4. Ypač melskimės už brolius Denisą ir Ivaną, kurie duos įžadus rugpjūčio
15 dieną, 15 val. Tegul jų paaukoti gyvenimai neša vaisių Bažnyčiai ir
pasauliui.
5. Už kiekvieną bendruomenės brolį ir sesę. Tegul nepaisant atostogų,
išsibarstymo jaunimo ir šeimų tarnystėse pavyksta išlaikyti vienybę su
Kristumi. Kad su Juo drauge važiuotume dviračiu, mašina,
„peškomobiliu“ ar netgi skristume kaip mūsų broliai, vykstantys į Kiniją.
Broliai Emanuelis ir Žiuljenas ves stovyklas jaunimui apie vienuoliško
gyvenimo pašaukimą. Pavedame jūsų maldai šią svarbią misiją.
6. Už visas vasaros stovyklas, vykstančias Tiberiadoje: Belgijoje, Lietuvoje,
Konge. Kad padėtume jaunimui ir šeimoms atrasti Kristaus suteiktus
lobius, kad galėtume jiems
rodyti Jo veidą ir įžengti į
Dievo meilės artumą. Tegul
šventieji angelai visus globoja
ir apsaugo nuo visų pavojų.
Bažnyčios varpas pritvirtintas prie
metalinės konstrukcijos, kuri bus
užkelta ant naujos varpinės. Mes
pavedame
jūsų
maldai
visus
remonto darbus.
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Br. Egidijus, Janis ir Radviliškio jaunimas džiaugdamiesi ėjo Šviesos kelią ir
liudijo Prisikėlimą.

Rašau jums gražią Jono Krikštytojo gimimo šventės dieną. Jo asmenybė
tokia tvirta ir gili! Šventosios Dvasios malonės dėka Jonas Krikštytojas šokčioja
Elžbietos įsčiose dėl Kristaus atėjimo, kuriam kelią duoda Marija. Per šį
apsilankymą konkreti meilė ištrykšta džiaugsmu; tokio džiaugsmo ir aš jums
linkiu. Jonas Krikštytojas rodo savo smiliumi į Jėzų, Dievo Avinėlį, ateinantį
pasiūlyti Tėvo meilės. Jis prašo mūsų atsakymo ir meilės.

KALENDORIUS

- Treč. 15 d.
- Šeštad. 18–19 d.
- Antrad. 21–26 d.
Tvartas, pavirtęs nauju Betliejumi, priglaudė vaikus ir bendruomenės draugus, gausiai
atvykusius balandžio 25–26 dienomis.

Tiberiadoje švenčiame jubiliejinius brolijos įkūrimo metus. Tai malonės,
mūsų gyvenimo su Kristumi pagilinimo metai toliau augant paprastume,
Evangelijos dvasioje ir meilėje.
Balandžio 25 d. liudijimo žygyje prie mūsų prisidėjo 700 vaikų, kurie
ruošėsi Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams. Kiekvienais metais
keliu sau klausimą: kopti su jais ar ne į statų, atšiaurų šlaitą netoli Niovilio.
Galvojau, kad ten nebeužlipsiu, bet viskas buvo paprasčiau, nei atrodė. Mane
įkvėpė būrys vaikų, kopusių šiuo labai sunkiu keliu į tikslą. Kopiant iš vienos
pusės buvo matyti lyguma, o iš kitos – žydinčių žibučių pieva. Ši žaluma spindėjo
saulės šviesoje.

Rugpjūtis
- Sekm. 2 d.
- Ketvirt. 6–17 d.
- Šeštad. 22–27 d.
- Penkt. 28–30 d.

Liepa
- Treč. 8–12 d.
Šeimų stovykla
- Šeštad. 11 d.
50
vaikų,
turinčių
sutrikimų
Piligriminis žygis „NAUJU ir GYVU KELIU“
Tarptautinė jaunimo mainų stovykla
Šv. Juozapo parapijos grupelė
Pjūties vaikų stovykla

klausos

Atvyksta Šv. Damijono grupės nariai
Tarptautinė stovykla
Kelionė į Belgiją su 90 jaunuolių iš Lietuvos ir Latvijos
Stovykla paaugliams
Savaitgalis „Šv. Jono Krikštytojas“

Rugsėjis
Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)
- Antrad. 22–26 d.
Mokymai, sesija
- Sekm. 27 d.
Šv. Jono
Krikštytojo metų pradžia
Spalis
- Penkt. 2–4 d.
savaitgalis

Šv. Pranciškaus

Supratau, kad ir mums, ir jaunimui tikslo turėjimas suteikia jėgų.
Viršukalnėje džiaugėmės, kad įveikėme savo vidutiniškumą ir silpnumą. Užkopus
jaunimas atsidūrė gražioje lygumoje ir atidžiai klausėsi Prisikėlimo Evangelijos
skaitinio.
Rytojaus dieną priėmėme visus draugus Tiberiadoje ir kartu šventėme
bendruomenės įkūrimo 30-metį. Mūsų tvartelis tapo naujuoju Betliejumi.
Susirinkimas buvo gražus, spindėjo daugybė šypsenų. Homilijos pabaigoje
kalbėjau apie atsinaujinimą, kurį prisikėlęs Kristus vykdo mūsų gyvenime. Aš
atradau, kad norint atnaujinti savo vidinį namą, reikia praktikuoti ramybę,
džiaugsmą, viltį, o ypač būti bendrystės žmogumi. Švęsdami kvietėme Šventąją
Dvasią, kad ji nužengtų ant visų mūsų. Aš paėmiau balandį – Šventosios Dvasios
simbolį – ir priglaudžiau jį prie kiekvieno brolio galvos. Balandis išskleisdavo
sparnus virš kiekvieno brolio galvos tarsi Šventoji Dvasia, kuri apgaubia mus
savo šešėliu. Taip, Šventoji Dvasia nori išsilieti kiekvienoje širdyje!
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Gegužės 20d. vysk. Kauneckas suteikė
sutvirtinimo sakramentą Jono krikštytojo
metus gyvenantiems Mariui ir Almantui, bei
trims San Damiano maldos grupės nariams:
Dorotėjai, Daumantei ir Godai. Tegul Šventoji
Dvasia atsiskleidžia juose.
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„Viešpatie, išliek savo Šventąją Dvasią ant kiekvieno iš mūsų!
Ir tu, kuris skaitai šias eilutes, priimk Šventąją Dvasią, šaukis jos!“

30 METŲ
Prieš
30
metų
Namiūro vyskupas priėmė mūsų
brolio Marko įžadus ir taip
oficialiai
buvo
įkurta
bendruomenė.
Gegužės 14 dieną
nemažai žmonių suvažiavo į
Baltriškes švęsti su mumis. Tai
buvo džiaugsmo , šlovinimo ir
padėkos diena. Buvo gera dėkoti
Dievui už Jo ištikimybę. Vien
ištikimybė
duoda
vaisių
kantrume.

Br. Pranciškus dovanoja br. Markui Prisikėlimo
ikoną, kurią nutapė Kaune gyvenanti pravoslavų
dailininkė.

Matydami šį ženklą buvome tikri, kad Ugnies Balandis nusileido ant
mūsų kaip Kristaus krikšto metu. Šventoji Dvasia yra tokia pat nauja šiandien,
kokia ji buvo prieš 2000 metų. Ji atnaujina, atgaivina, atkuria visa, ką paliečia,
sutaiko.
Šią vasarą, rugpjūčio 15 dieną, uždarant tarptautinę stovyklą išgyvensime
iškilmingus brolio Deniso ir brolio Ivano įžadus. Šis „TAIP“ Jėzui ir Bažnyčiai
yra svarbi akimirka. Esate kviečiami visi!
Brangus drauge Kristuje, visa bendruomenė linki Tau nuostabios vasaros
su Kristumi ir savo artimaisiais. Šis laikas yra galimybė pasidžiaugti kūrinijos
grožiu. Ačiū už jūsų maldas ir aukas. Ačiū už jūsų draugiškumą švenčiant brolijos
įkūrimo 30-metį. Nešu jus giliai savo maldoje.
Brolis Markas

Tą dieną br. Markas
mums sakė, kad tam, jog
atsirastų viščiukų, mamai vištai
reikia ilgai ir turbūt nuobodžiai
perėti. Dievas mus apsiaučia
savo sparnais, apgaubia savo
meile. Esame dėkingi br.
Markui, kad neapleido lizdo ir
neleido kiaušiniams mirtinai
sušalti. Per 30 metų jo tikėjimas
tikrai neišblėso.
Po Mišių vyko agapė,
žiūrėjome
skaidres
apie
Tiberiados istoriją ir dabartį, jas
gyvai komentavo br. Markas.
Žmonės gausiai susirinko paliudyti mums savo
Šventę užbaigėme vakarine
draugystę.
malda.
Nuoširdžiai dėkojame
tiems, kurie atvažiavo ir
pradžiugino mus savo sveikinimais, visokiomis staigmenomis ir buvimu.
Ačiū visiems, kurie meldėsi kartu su mumis.
Brolis Egidijus, Baltriškės
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Sesės Mari Renė, Asta ir mes visi linkime jums nuostabiai žydinčios vasaros!
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VISAS GYVENIMAS SEKANT KRISTUMI
Rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, švenčiant Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų šventę, broliai Denisas ir Ivanas duos neturto, skaistybės ir paklusnumo
įžadus visam gyvenimui. Jie dalijasi savo džiaugsmu gyventi sekant Kristumi:

PILIGRIMYSTĖ Į DIVEJEVĄ
Gegužės 8–13 dienomis br.
Markas, aš ir Marius, kuris Baltriškėse
gyveno Jono Krikštytojo metus,
turėjome progą iškeliauti į piligriminę
kelionę šv. Serafimo Saroviečio
pėdomis.

BROLIS DENISAS
„Jėzus, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki
galo.“ (Jn 13, 1)
Atėjo laikas man, mažam Tiberiados vienuoliui, iškilmingai ištarti savo
įžadus brolijoje, kurioje įsipareigoju gyventi ištikimai tarnaujant Kristui malda,
darbu ir misionieriaus gyvenimu. Jau kelerius metus atrandu vienuolių gyvenimo
grožį, Bažnyčios mokymo išmintį ir džiaugsmą tarnauti naujajai evangelizacijai.
Dėkoju Dievui už šią išskirtinę dovaną, kurią davė, išsirinkdamas mane gyventi
mylint ir kitus mokant mylėti Kristų ir Bažnyčią.
Paprastas dalykas – kad Dievas įdėjo į mano širdį troškimą Jam tarnauti
– lieka man dideliu slėpiniu, nes daug kartų sakydavau, jog kiti tai galėtų padaryti
geriau už mane. Tačiau Viešpats ateina mums į pagalbą per Šventosios Dvasios
dovaną, kuri mus stiprina nepaisydama mūsų žmogiško ribotumo: „Viešpats mus
išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą ne atsižvelgdamas į mūsų darbus, bet
savo laisvu nutarimu bei malone.“ (2 Tim 1, 9)

Divejevo
šventovės
ir
vienuolyno
klestėjimas byloja apie tam tikrą Rusijos
dvasinį atgimimą.

Br. Denisas
meldžiasi.
“Jėzaus Kristaus
pažinimas yra
viską
pranokstantis
gėris.”

Mus lydėjo ir vertėjavo Ala iš
Latvijos, Karsavos miesto. Pirmą dieną
nukeliavome
iki
Maskvos,
kur
susitikome su br. Marku. Koks gražus
išgyvenimas ir netikėtumas: gegužės 9
dieną Rusijoje švenčiama Pergalės
diena. Tą dieną žmonės Maskvoje
laksto su įvairiais kaspinais po visokius
renginius. Maskvoje didelį įspūdį paliko
Išganytojo katedra. Antrą dieną
keliavome iki Divejevo. (580 km į rytus
nuo Maskvos). Likus 100 km iki
šventovės pakelėse pastatyti didžiuliai
plakatai su Serafimo arba Dievo
Motinos atvaizdais padeda įsijausti.

Šv.
Serafimo
įsteigtas
vienuolynas Divejevo mieste yra labai
įspūdingas. Šiandien čia gyvena 500
vienuolių. 1991 metais jų buvo tik 3.
Seserys savo rankomis kepa duoną, prižiūri daržą, sodą, bites, priima svečius.
Viena vienuolė papasakojo apie šv. Serafimo gyvenimą, vienuolyno įsteigimą bei
atgimimą. Didelis džiaugsmas melstis prie šv. Serafimo relikvijų, kurios prieš
ketverius metus buvo perkeltos iš Peterburgo muziejaus į Divejevo pagrindinę
baziliką.
Tegu šv. Serafimas užtaria mus... kad galėtume kaip jis patirti Kristaus
pažinimo džiaugsmą. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!
Br. Bartas, Baltriškės
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Šiais metais kiekvienas gavo po mažą brevijorių ir susitikime buvo aiškinama,
kaip juo naudotis, giedoti liturgines valandas. Ant kalvos visi buvo kviečiami
pereiti per didelę geležinę žuvį – Kristaus Gelbėtojo ženklą, tuo išreiškiant
priklausymą Kristui.
Daug gražių susitikimų su jaunimu bei jaunomis šeimomis padėjo
mums geriau pažinti Lenkijos Bažnyčią. Dalyvavome nuostabiose procesijose
Švč. Sakramento šventės dieną. Mergelės Marijos šventovėje Čenstakavoje mus
labai gražiai priėmė tėvai pauliečiai, kurie prižiūri šią vietą, visuomet pilną
entuziastingų piligrimų. Čia praleidome dvi dienas, kad atgautume jėgas ir vis
labiau priimtume Mergelę Mariją kaip mūsų dvasinio gyvenimo Motiną.
Subtilios dieviškosios Apvaizdos dėka visai neskaičiuodami dienų
atvykome į Dieviškojo Gailestingumo šventovę Krokuvoje Švenčiausiosios
Jėzaus Širdies šventės dieną. Prie šv. Faustinos relikvijų sudėjome visą mažą
mūsų broliją ir jos vienybės su Dievu bei jo Meilės skelbimo misiją.
Taip pat susitikome su broliu kamalduliu (eremitu, gyvenančiu
bendruomenėje) nuostabiame vienuolyne Krokuvos aukštumose. Jis mums
paaukojo 2 val. 30 min. laiko, aprodė šią šventą vietą ir papasakojo apie savo
tylos ir vienumos pašaukimą: „Tyla nieko verta, jei ji neapgyvendinta bendryste
su Dievu.“
Savo kelionę Lenkijoje baigėme apsilankymu Aušvico (Osvencimo)
koncentracijos stovykloje. Kentėjome visų šių baisybių akivaizdoje ir dėkojome
už visus žmogiškumo veiksmus, kurie buvo atlikti šioje vietoje. Sugiedojome
pasišventimą Nekaltai Pradėtajai prie Maksimilijono Kolbės bunkerio, kuriame jis
išgyveno meilės kankinystę, paaukodamas savo gyvenimą už šeimos tėvą.
„Viešpatie, išmokyk mus dovanoti save iki galo!“
Visos šios misijos metu atradome labai svetingą ir prisirišusią prie
Kristaus tautą, gyvą Bažnyčią su nesuskaičiuojama daugybe kunigų ir vienuolių.
Taip pat pastebėjome naujosios evangelizacijos poreikį – reikia skelbti laimę
tikėti ir praktikuoti gyvą ryšį su Dievu.
Be perstojo troškome vykdyti Dievo valią, dažnai kvietėme Šventąją
Dvasią: „Ateik, Šventoji Dvasia, vesk mus!“ Stebėjomės, kaip Dievo Apvaizda
mus pripildo. Ji neapšvietė mūsų regimomis šviesomis, bet suteikė tikėjimo
žvilgsnį kasdienybėje bei nuolankų ir džiaugsmingą įvykdymą to, kas mums buvo
duodama diena po dienos.

Tas amžinasis „TAIP“, kurį trokštu ištarti – tai meilės atsakymas į Jėzaus
klausimą „Ar myli mane?“ (Jn 21, 17). Sutikti skirti laiko Jėzui savo gyvenime –
tai trokšti gyventi taikoje su visais ir jau čia ragauti laimės pilnatvę.
Krikščioniškas gyvenimas man suteikia galimybę nešti Gerąją
Naujieną, skelbti džiaugsmą pasauliui dėl tikėjimo Prisikėlimu. Sekdami šv.
Pauliumi patirkime, kad „Jėzaus Kristaus pažinimo didybė pranoksta visa“ (Fil 3,
8). Iš tiesų – nieko nėra didesnio už Dievo meilę.
Vienuolio gyvenime Dievas man siūlo savo draugystę darbe ir misijose
su jaunimu. Aš išgyvenu labai paprastus džiaugsmus – tokius, kokius moka
branginti vaikai. Mane labai jaudina jų stebėjimasis viskuo, kas nauja, ir aš
stengiuosi maldoje būti dėkingas už visas Viešpaties geradarybes, kurias jis mums
padaro kiekvieną rytą. Jeigu žmonės mokėtų dėkoti Dievui už visą gėrį, jiems
nebeliktų laiko skųstis...
Darbas darže man taip pat padeda augti dvasiniame gyvenime.
Gyvenant pasitikėjime ir kantrybėje visa neša vaisių.
Aš dėkoju Dievui už žemės gėrybių grožį ir įvairovę, bet dar labiau – už
visas širdis, kurios gręžiasi į jį ir randa atilsį, ramybę ir džiaugsmą.
Ačiū, Viešpatie, už tai, kad esi mano gyvenime, dėkoju už visus
nuostabius dalykus, kurių liudytoju esu Bažnyčioje kartu su Mergele Marija.
Tegul Viešpats atveria mano protą Jo žodžio išminčiai, kad Jis galėtų
daryti savo darbą manyje ir padėtų pasiekti meilės tobulybę.

Broliai Siluanas ir Frederikas
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Procesija po Tiberiados
Devintinių dieną.

sodą

BROLIS IVANAS
„Štai aš, Viešpatie“ (1 Sam 3, 6)
Šią dieną, kai artėja mano įžadai, aš šlovinu Viešpatį, kad Jis mane
išsirinko ir pašaukė. Taip gera būti Jam pasišventusiu ir tapti tokiu kasdien vis
labiau. Štai trys dalykai, kurie maitina ir stiprina mano pašaukimą.

kurčiau. Jos dėka galiu patirti naująjį įsakymą. Gyvendamas bendruomenėje
mokausi klausytis, būti atviras ir dovanoti. Man tai reiškia ištarti „taip“ savo
broliams vis greičiau ir su didesniu atsidavimu. Kokia laimė suteikti džiaugsmo
savo broliams savęs atsižadant – tai yra gražiausia neturto forma. Kad ir kokia
graži būtų bendruomenė, ji vis tiek lieka trapi. Kai kovoju su kokiu nors savo
ribotumu, tuomet žvelgiu į dangiškąjį miestą ir Viešpatį, kuris vienintelis gali
pripildyti mano širdį. Tai Jis mus surinko ir gali padėti gyventi drauge.
Misijų gyvenimas

Maldos gyvenimas
Mano mėgstamiausios maldos – tai vidinė ryto malda ir Lectio Divina
(Dievo Žodžio skaitymas). Kai šaukiuosi Viešpaties ar Jį šlovinu, žinau, kad Jis
manęs klausosi. Aš taip pat mokausi Jo klausytis ir leistis būti mylimu, Jo
pripildytu. Aš stengiuosi būti čia vien tik dėl Jo, užmiršdamas save. Iš patirties
žinau, kad kai apleidžiu maldą arba kai į ją nebeįdedu savo širdies, vienuolio
gyvenimas pradeda tik „funkcionuoti“, veikti, ir tampa sunkesnis. Malda,
priešingai, mane „animuoja“, atgaivina, padaro imliu Šventajai Dvasiai. Vien tik
šių dažnų susitikimų dėka Viešpats „apvesdina“ mano gyvenimą, todėl aš juo
sąžiningai seku.

Misijos taip pat yra dovana, skatinanti išeiti iš savęs taip, kaip Kristus
išėjo iš Tėvo įsčių. Vis dėlto man tai yra ir labai stiprios bendrystės su Dievu
vieta. Aš matau Jo Apvaizdą ir Dvasią, veikiančią mano akyse, o kartais – ir per
mane. Koks džiaugsmas vienokiu ar kitokiu būdu būti Dievo įrankiu, kai kitame
gimsta tikėjimas. Kristus yra gyvas, Jo Karalystė auga tarp mūsų, aš esu šių
nuostabių dalykų liudytojas.
„Viešpatie, saugok meilę tų, kurie tave pažino.“ Mergele Marija, į tavo
rankas atiduodu savo amžinąjį „taip“.

KELIONĖ JONO PAULIAUS II ŠALYJE

Broliškas gyvenimas
Tai antrasis dalykas, kur gyvenama Evangelija... Kas aš būčiau be savo
brolių? Taip, bendruomenė mane neša tiek, kiek aš įdedu pastangų, kad ją

Šis birželio mėnuo mums buvo misijų laikas keliaujant autostopu per
Vokietiją ir Lenkiją. Lenkijoje, Poznanėje, dešimčiai dienų mus priėmė labai
dosni šeima, kuri mums skyrė daug laiko ir draugiškumo, tad galėjome surengti
daug susitikimų. Dalyvavome metiniame jaunimo susitikime Lednicoje, kur buvo
susirinkę apie 100 tūkst. jaunuolių. Šis miestas Lenkijoje yra katalikų tikėjimo
lopšys. Šio susirinkimo, kurį suorganizavo dominikonai, tikslas – atskleisti mūsų
širdyje Kristų kaip Karalių.

Br. Ivanas šeimų
stovykloje: “Koks
džiaugsmas būti
vienaip ar kitaip
Dievo įrankiu,
padedant pažinti
tikėjimą kitame
žmoguje.”
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Broliai Siluanas ir
Frederikas su kun.
Franku ir vokiečių
vienuolėmis.

