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Maldos bendryst÷

Prieš atverdamas bažnyčios duris, vyskupas J. Kauneckas dovanų gavo foto
albumą, kuriame apžvelgiami visi Baltriškių bažnyčios atnaujinimo etapai.

Brangus maldos drauge,
Ramyb÷ tau!
Kaip gera žinoti, kad jūs esate maži maldos serg÷tojai, kurie po truputį
gimdote mūsų bendruomenę tam, kad atrastume savo vietą Dievo meil÷s plane.
Taip, kad mes taptume mažu aplink Kristų susivienijusių brolių ir seserų
branduoliu, kad savo bendruomeniniu gyvenimu, rankų darbu, malda bei
Evangelijos skelbimu liudytume Kristų.

↑ Šv. Kazimieras, pad÷jęs savo karūną ant
Dievo Žodžio, buvo iškilmingai nešamas
procesijoje bažnyčios link.
→ Prieš ceremoniją br. Pranciškus
išbando laužą ant naujo altoriaus akmens

Aš neseniai grįžau iš Lietuvos, kur bažnyčios pašventinimas buvo didel÷
malon÷. Mūsų broliai, po didelių pastangų ir kovos atstatant bažnyčią, dabar
patyr÷ daug malonių ir džiaugsmo. Ši bažnyčia bus bendryst÷s ir ramyb÷s
šaltinis. Šioje bažnyčios pašventinimo švent÷je dalyvavo apie 400 žmonių.
Vyskupas labai gerai jaut÷si ir džiaug÷si gal÷damas išgyventi šią liturgiją. Savo
homilijoje jis pabr÷ž÷, jog mes patys esame Dievo namai, kad pati gražiausia
koplyčia yra broliška bendryst÷, besisemianti j÷gų iš Kristaus bei švč. Trejyb÷s
širdies šaltinio.
Bažnyčios pašventinimo ceremonijoje ant altoriaus moliniame indelyje
buvo sukurtas nedidelis laužas. Tai meil÷s ugnies, kuri mus ragina d÷kojant
aukoti savo gyvenimus Kristaus aukoje, simbolis. Ceremonijos pabaigoje aš kartu
su br. Pranciškumi barsčiau grūdus, tai labai nudžiugino susirinkusius. Šiame
kaime daug žmonių iš tiesų s÷davo, bet tai ir žodis, kuris buvo pas÷tas iki kraujo
per kankinius, atidavusius savo gyvenimus šiame regione komunistinio režimo
laikais. V÷liau buvo agap÷, į kurią visi suneš÷ tai, ką tur÷jo: agurkų, sausainių,
m÷sos, būdingos Lietuvai. Keletas moterų, susis÷dusių ant ilgo suolo, dainavo
lietuviškas dainas. Viena jų tur÷jo akordeoną ir, aš manau, jog ji nor÷jo, kad mes
pašoktume. Aš susiradau keletą jaunuolių ir mes tiesiog prad÷jome šokti. Buvau
labai laimingas matydamas, kaip ir vyskupas prisijung÷ prie mūsų. Nepaisant
penkerių metų lagerio Sibire, jis vis dar labai aktyvus ir geros sportin÷s formos.
Po keleto minučių prie mūsų prisijung÷ ir apaštalinis nuncijus. Matydamas
šokantį vyskupą įsivaizdavau Kristų, šokantį su savo nuotaka, su Dievo tauta. Tai
buvo nuostabi džiaugsmo ir d÷kojimo akimirka.
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Brolis Kirilas: mūsų naujas brolis kunigas
Broliai ir seserys kartu su Šv. Damijono grup÷s jaunuoliais vienas kitą
pakeisdami praleido visą naktį priešais švč. Sakramentą tam, kad Viešpačiui
patik÷tų brolį Kirilą, naują brolį kunigą, šeštą mūsų bendruomen÷je. Jis tęs savo
misiją Konge, Porciunkul÷je. Jo laukia labai graži misija, jis bus reikalinga
pagalba Afrikos Bažnyčiai. Kongas
– tai žem÷, prie kurios prisirišama,
bet kartu ir iššūkių kupinas kraštas
d÷l neturto ir politin÷s situacijos.
Bažnyčia ten atneša daug vilties ir
palaikymo. Tiberiada kaip jauna
bendruomen÷ taip pat įneša savo
nedidelį ind÷lį. Ji yra pasitik÷jimo
ateitimi ženklas.
Savo įšventinimo į kunigus
dieną, Jono Krikštytojo gimimo
švent÷s metu, brolis Kirilas gavo
šiuos žodžius: „Numezgei mane
motinos įsčiose.“ (Ps 139,13). Iš
tiesų, kai brolio Kirilo mama dar jį
nešiojo savo įsčiose, ji susirgo
sunkia
liga.
Gydytojai
jai
rekomendavo
prieš
laiką
nutraukti
Per pirmąsias mišias brolis Kirilas iš brolio
n÷štumą, bet ji nesutiko. Ji save
Morkaus dovanų gavo taurę.
patik÷jo
Mergelei
Marijai,
sakydama, kad, jei kūdikis gims sveikas, ji šį vaikelį paaukos jai. Kirilas gim÷ be
jokių pakitimų, nuostabus kūdikis. Būdamas 17 metų, jis pajuto pašaukimą
atsiduoti Kristui. Jo mama buvo šiek tiek susikrimtusi, bet t÷tis jai primin÷
pažadą, duotą besilaukiant Kirilo. Taigi šiandien brolio Kirilo mama yra labai
laiminga, matydama savo sūnų, esantį vienuoliu ir kunigu. Ji džiūgavo ir buvo
kupina emocijų įšventinimo dieną, birželio 24 d. Visa bendruomen÷ yra laiminga,
priimdama jį kaip kunigą.

Brolis Dovydas: „Aš gyvenu iš naujo!“
Jau yra trys savait÷s, kai brolis Dovydas prisijung÷ prie mūsų Tiberiadoje.
Vienerius metus juo buvo labai gerai rūpinamasi Viljamo Lenokso reabilitacijos
centre. Brolis Dovydas apie tai liudijo: „Šį laiką aš išgyvenau kaip ilgas
rekolekcijas. Aš atradau savo pašaukimo didybę. Čia, Tiberiadoje, aš esu savo
pašaukimo šerdyje, aš gyvenu tai iš naujo.“
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Vakar, kai dalinausi su vienu
jaunuoliu prie šaltinio, mačiau brolį
Dovydą, vaikštantį pievoje. Aš jo
paklausiau, kur jis eina, o jis man atsak÷:
„Einu apžiūr÷ti grūdų laukų“. Prieš
avariją, jis rūpinosi ferma.
Brolis Gonzagas, brolis Denis (tar.
Deni) ir kiti broliai juo ypatingai rūpinasi.
Kiekvieną m÷nesį mes vis dar pastebime
naujų ger÷jimo ženklų. Aš galiu dar kartą
pakartoti, kad švelnus ir l÷tas gydymo
stebuklas vis dar tęsiasi.
Per Eucharistiją, kurią švent÷me
Viljamo Lenokso centre, liudijimo metu
brolis Dovydas pa÷m÷ savo amžinųjų
įžadų metu gautą kryžių, ant kurio yra
užrašyta: „Sek paskui mane!“ ir pasak÷:
„Kristus jums taip pat sako: ‚Sek paskui
mane! Sek mano pavyzdžiu! ...Ir su
džiaugsmu!”
Būtent to aš jums ir linkiu, gyventi tuo šiuos keletą atostogų m÷nesių.
Klausykit÷s Kristaus, jums sakančio: „Sek manimi, su nuolankumu eik paskui
mane“. Gero kelio!
Brolis Morkus

Brolis Dovydas liudija per pad÷kos
mišias ligonin÷s koplyčioje.

Iš kair÷s į dešinę: sesuo Benedikta, Simonas, mūsų naujas brolis postulatas, brolis
Jonas ir Karlosas, venesuelietis, gyvenantis šv. Jono Krikštytojo metus.
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MISIJA KAIMO DYKVIETĖSE

Gav÷nios metu džiaug÷m÷s gal÷dami dalyvauti misijoje Tumikijoje, tikrose
dykviet÷se. Buvome penkiese: brolis Paskalis, Roger (tar. Rož÷), Pranciškus,
Benediktas ir aš, brolis Kirilas. Dieviškojo žodžio kongregacijos t÷vai – t÷vas
Tomaš iš Lenkijos ir indonezijietis t÷vas Kornelijus mus ten pakviet÷.
Rytais mes vykdome į mažus kaimelius, esančius netoli Tumikijos. Vienas
brolis 3 val. sakydavo mokymą koplyčioje, kurioje dauguma susirinkdavo
katalikų, tuo metu kiti tur÷jo misijas pačiame kaime. Taip buvo didesn÷ galimyb÷
susidurti ir su ne-katalikais. Tokia misijos strategija pasirod÷ esanti labai
vaisinga ! Taip ir Muluma kaimelyje, tuo metu, kai brolis Paskalis kalb÷jo apie
netikrus pranašus, mes išvykome apsižvalgyti.
Visų pirma sutikome pastorių iš Sekmininkų bažnyčios, jis mielai sutiko
paklausyti to, kuo mes nor÷jome pasidalinti. V÷liau kalb÷jom÷s su vienu vyru iš
kimbagistų sektos, kuris iš pradžių buvo labai uždaras, o galiausiai man parod÷
bereikšmę „orumo Afrikai“ brošiūrą. Ten aš perskaičiau 4 pagrindinius punktus, o
prie kiekvieno jų buvo dievų ir pranašų vardai. Vyras band÷ man įrodyti, jog
Dievas žmones sukūr÷ skirtingose vietose ir skirtingų odos spalvų ir kad
kiekvienai odos spalvai jis paskyr÷ po atskirą pranašą ir dievą. Jei afrikiečiai taip
blogai gyvena, tai tik d÷l to, kad meldžiasi baltųjų dievui, o ne savo. Šią brošiūrą
buvo sunku suprasti. Taigi, moteris, kuri mane lyd÷jo, prarado kantrybę ir pasak÷
tam vyrui: „Žiūr÷k, kai broliai aiškino savo tik÷jimą, mes viską gerai supratome, o
5

kai tu, mes nieko nesupratome, ką tu nor÷jai pasakyti!“ Ir mes išsiskyr÷me su šiuo
vyru, kuris tapo kur kas atviresniu nei mūsų susitikimo pradžioje.
Kitame kaime po katechez÷s, kurioje pabr÷žiau, jog Dievas myli ir renkasi
mažuosius, t÷vas Tomaš man pasak÷, kad mat÷ susijaudinusius žmones, kai aš
jiems apie tai kalb÷jau. „Jie žino, kad jie yra mažut÷liai.“ Be to, kartais katechez÷s
laikas prasid÷davo pamokymu vaikams, kurie grūsdavosi į bažnyčios priekį, kad
gautų geriausias vietas, net nepasveikindami švč. Sakramento. Taigi mes juos
įleisdavome po vieną ir mokydavome teisingai persižegnoti. Evangelizacija yra ir
tokia!
Šeštadienį mes susitikome su jaunuoliais. Susitikimas baig÷si adoracija ir
susitaikinimo sakramentu. Norinčių išpažinties buvo tiek daug, kad mes buvome
priversti pabaigti maldą anksčiau negu, kad visi susp÷tų priimti šį sakramentą. Per
uždaras mišias t÷vas Tomaš, kuriam patiko mūsų katechez÷s, manęs papraš÷
vietoj pamokslo pakalb÷ti apie Credo (Tik÷jimo išpažinimą). Jis man pasak÷, kad
laisvai galiu kalb÷ti apie 1 val. 30 min. Bet aš pasteb÷jau, kad susirinkusieji gali
greitai pavargti. Tačiau t÷vas Tomaš man atsak÷, kad aš pavargsiu greičiau už
juos. Taip ir buvo!
Be to, labai entuziastingai mus pri÷m÷ vietiniai krikščionys. Žmon÷s
dykviet÷se, priešingai negu kaip daug kas galvoja, yra labai mandagūs ir
apsišvietę.
Prisik÷lusiojo džiaugsme, broliškai,
brolis Kirilas

SU MARIJA JĖZAUS LINK
Sekminių pirmadienį, Tiberiadoje labai džiaugiam÷s gal÷dami priimti naują
postulantą Simoną, jauną kiną. Man pasisek÷, kad gal÷jau keliauti kartu su juo iš
Beauraing (tar. Bora) į Tiberiadą. Mes patik÷jome jo naują gyvenimo kelią
Mergelei Marijai ir leidom÷s į žygį. Jo metu tur÷jome tiek tylos bei maldos laiko,
tai mus priartina prie Dievo, tiek ir džiaugsmingo pasidalijimo, o tai mus priartina
vienas prie kito. Aš labai džiaugiausi gal÷damas geriau pažinti Simoną bei
matydamas jo troškimą sekti Kristų mūsų mažoje bendruomen÷je.
Bet žygiuodami, staiga supratome, kad laikas b÷go greičiau nei mes! Mums
reik÷jo paskub÷ti, kad nepav÷luotume į mišias. Postulanto pri÷mimo mišios yra
labai gražus įvykis. Tam, kad mūsų žygis ir malda taptų džiaugsmingesn÷,
prad÷jome giedoti. Giesm÷s mums taip pat suteik÷ daugiau drąsos. Galiausiai į
Tiberiadą atvykome beskambant varpams, kurie kviet÷ į mišias.
Ačiū Tau, Viešpatie, už gražią dieną ir ypatingai už mūsų naują brolį! Ši
diena man primin÷ mano paties įstojimą prieš trejus metus.
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Noviciatas skiria
laiko Dievo Žožio
skaitymui
piligrimyst÷s metu.

Bendruomeninis gyvenimas
Tai, kas mane labai paliečia vienuoliniame gyvenime, yra bendruomeninis
gyvenimas, matant kaip broliai gali gyventi meil÷je ir džiaugsme kartu, net jei
kartais tai n÷ra lengva. Čia veikia Viešpaties malon÷. Kaip brolis Morkus mums
kartas nuo karto primena, jog trys vienas kitą mylintys broliai gali nuveikti kur
kas daugiau negu dešimt susiskaldžiusių. Mes leidžiam÷s į šią Meil÷s mokyklą.
Rankų darbas yra vieta, kur mes išmokstame geriau pažinti savo brolius. Aš
dažnai būnu fermoje, kur prižiūriu augančius veršiukus ir avin÷lius. Paskutiniu
metu, džiaugiausi gal÷damas kartu su broliu Serafimu apkirpti avis.
Mes jas nureng÷me vasarai! Džiaugsme pasitik÷kime Viešpačiu ir
melskim÷s vieni už kitus,
Jūsų brolis Jonas

MISIJA FILIPINUOSE IŠ ARČIAU
Šią gražią geguž÷s 1 dienos švent÷s metu Sapango kaimelis, kuriame
gyvena šv. Damijono grup÷, aidi iš visų pusių: kaimo orkestras groja visu
paj÷gumu, buvo paskersta apie šimtas kiaulių, kurios bus kepamos visą naktį.
Visame šiame šurmulyje Šv. Damijono grup÷ yra ramyb÷s ir maldos kampelis.
Vakar vakare aš šiek tiek laiko praleidau su jaunų kaimo šok÷jų grupe, kurios
pasirodymas buvo labai gražus, jie vadinasi „X-treme Zone“ (liet. ekstremali
zona). Taip atsitiko, kad jie buvo paliesti J÷zaus, ir jau du m÷nesius kiekvieną
vakarą ateina melstis kartu su mumis naktin÷s maldos. Gražu matyti juos
ateinančius pas J÷zų tokius, kokie jie yra: dažytais plaukais, su tatuiruot÷mis.
Viešpats nežiūri į išvaizdą. Gera jiems kalb÷ti apie J÷zų ir priimti juos kartu su šv.
Damijono grupe. Taip, J÷zus yra Gerasis Ganytojas, kuris ir toliau prie savęs
patraukia silpniausių savo avių širdis.
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Užvakar vakare švent÷me labai gražią
Eucharistiją, po kurios tur÷jome pikniką ant
Tiberiados kalvos kartu su šv. Juozapo
dirbtuvių darbininkais. Prieš daugelį metų ši
dirbtuv÷ buvo įkurta tam, kad kaimo
gyventojams suteiktų galimybę dirbti. Joje
gaminami nedideli daiktai iš bambuko:
kryžiai, šviestuvai ar kitokie aksesuarai... Tai
iš tiesų tapo pagrindine miestelio vystymosi
vieta. Jauni darbininkai yra labai d÷kingi už
gautą formaciją, uždirbtą atlyginimą, už
vidudienio maldą. Čia vyrauja labai graži
atmosfera bendraujant tarpusavyje: jaunos
žmonos ateina čia pagaminti pietų tuo metu,
kai jų vyrai dirba. Tikiu, jog šv. Juozapas čia
tur÷tų jaustis gerai. Jerwin (tar. Džervin),
atsakingasis, kiekvieną dieną duoda trumpą
mokymą, remdamasis tos dienos skaitiniais, Brolis Emanuelis,brolis Bartas
taip pamaitindamas užgimstantį darbininkų ir atsakingųjų už šv. Damijono
tik÷jimą. Šiandien, per kaimelio glob÷jo namus komanda Filipinuose.
švent÷s mišias, tarp kitų 25 vaikų aš
pakrikštysiu ir du šių darbininkų vaikus. Brolis Emanuelis

BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS
Daug žmonių atvyko mums pad÷ti pasiruošti bažnyčios pašventinimui. Visą
savaitę buvo tvarkoma statybų aikštel÷, išrinkti pastoliai, įranga, nuvalyti
voratinkliai, iššluotos medžio pjuvenos. Visa tai buvo daroma tam, kad atsirastų
nauja erdv÷ liturgijai. Moterys iš Rokiškio išplov÷ visą bažnyčią, kitos tuo metu
papuoš÷ bažnyčią g÷l÷mis. Ąžuolin÷ šv. Kazimiero statula buvo pastatyta netoli
altoriaus. Daugiau nei 400 žmonių mus nudžiugino savo dalyvavimu bažnyčios
pašventinimo švent÷je. Atvyko daug žmonių iš mūsų rajono, Zarasų dekanas taip
pat suorganizavo autobusą svečių.
Po procesijos, sustojus prie bažnyčios durų, br. Morkus papraš÷ Panev÷žio
vyskupo pašventinti šią bažnyčią. Liturgija buvo labai turtinga. Brolis Egidijus iki
altoriaus neš÷ šv. Kazimiero relikvijas, kurios šioje bažnyčioje buvo nuo jos
pašventinimo 1920 m., kartu su nuncijaus padovanotomis pal. Jono Pauliaus II
relikvijomis bei pal. Piero Giorgio relikvijomis, kurias dav÷ jo šeima. Relikvijos
buvo įd÷tos į medinį altorių ir uždengtos akmens plokšte, kurioje išraižyti 5
kryžiai. Brolis Morkus ant altoriaus iš nedidelių medžio pliauskų paruoš÷ laužą. Jį
uždeg÷ vyskupas ir meld÷si, smilkalus d÷damas į laužą,: „Tekyla, Viešpatie, mūsų
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Vyskupas uždeng÷ laužą ant altoriaus

malda kaip smilkalai prieš tavo sostą.
Kaip šis pastatas prisipildo malonaus
kvapo, taip tavoji Bažnyčia Kristaus
šventumu tealsuoja.“ Tuo metu brolis
Bartas su jaunuoliais iš Šv. Damijono
grup÷s giedojo giesmę Šventajai
Dvasiai.
Viešpats tampa šios vietos
šeimininku tam, kad ją paverstų maldos
namais. Toks ir mūsų link÷jimas, kad
kiekvienas gal÷tume tapti Dievo
buveine, bendryst÷s vieta.
Gausus vienuolių iš Lietuvos
dalyvavimas mums buvo labai didelis
padrąsinimas. Mes d÷kojame Dievui už
visus, kurie dalyvavo bažnyčios statyme
ir jums, kurie mus par÷m÷te savo malda.
Brolis Pranciškus

KELIONĖ SU RIEŠUTĖ
Atšilus orams kartu su br. Pranciškumi ir Riešute (mūsų asilaite),
nusprend÷me eiti piligriminį žygį į Aušros Vartų šventovę pasiaukoti Dievo
Gailestingumo Motinai. Tai buvo proga išvykti kaip vaikams pasitikint Dievo
Apvaizda. Keliavom be pinigų, be maisto, nežinojome kur nakvosime, tik
žinojome, kad esame Dievo rankose ir kad Jis viskuo pasirūpins.
Mūsų nuotykį prad÷jome netoli Mol÷tų. P÷sčiomis atvykę į Dubingius
tik÷jom÷s nakvoti pas kleboną. Deja, jo nebuvo, praš÷m žmonių kad priimtų
nakčiai, nieks nenor÷jo ir sak÷ nakvoti kaimo turizmo sodyboje, bet mes juk
nebetur÷jome pinigų. Truputį nusivylę nusprend÷m keliauti toliau. Pra÷ję tiltu,
pro gražų Asvejos ežerą, po kelių kilometrų užtikome vieną sodybą, kur vyras
žvejojo prie tvenkinio. Br. Pranciškus nu÷jo paklausti, ar gal÷tų mus priimti
nakčiai, bet vyras pamatęs, kad jis ateina, greitai nub÷go namo. Paman÷me, kad
išsigando ir tikrai nenor÷s mūsų priimti. Bet iš tikrųjų jis nu÷jo sulaikyti šuns ir
pasakyti žmonai, kad vienuoliai su asilu at÷jo. Tad žmona greitai iš÷jo mūsų
pasitikti su karštais blynais rankose, kuriuos buvo ką tik iškepus. Jie mus labai
šiltai pri÷m÷. Ačiū tau, Viešpatie !
Iš ryto atsisveikinę keliavome toliau. Visą dieną labai lijo, ir visi trys labai
sušlapome. Per pietus išsielgetavome tik mažą duonos kepal÷lį, bet v÷liau kaimo
gale, viena lenkiškai kalbanti močiut÷ mums paruoš÷ tikrus pietus. Br. Pranciškus
jai band÷ papasakoti apie Tiberiados bendruomenę. Vakare atvykę į Nemenčinę,
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÷jome tiesiai pas kunigą. Bet jis netur÷jo vietos mūsų priimti su asilu. Kaip tik tuo
metu bažnyčioje rinkosi vaikai, kurie ketino atlikti išpažintį prieš Pirmąją
Komuniją. Bažnyčia buvo pilna t÷vų ir vaikų. Tad paprašiau kunigo gal pažįsta ką
nors kas gal÷tų mus priimti. Viena šeima pasisiūl÷. Jų dukrel÷ svajojo Pirmosios
Komunijos proga pajodin÷ti ant arkliuko. Ir štai, tą dieną kada ji pirmą kartą eina
išpažinties, pas ją ateina nakvoti asilas ant kurio gal÷jo pajodin÷ti ir dar du
vienuoliai.
Abiejuose šeimose buvome labai šiltai priimti. Kartu meld÷m÷s Naktinę
maldą, kuri juos labiausiai ir paliet÷. Malda tai pats gražiausias metas kai J÷zus surenka
visą šeimą, kai išjungiame televizorių ir tada
kartu sus÷dę giedam. Pats J÷zus mums žad÷jo,
kur du ar trys susirinka mano vardu, ten ir aš
esu tarp jų. Tikrai per šias kelias dienas mums
nieko netrūko, Dievas viskuo pasirūpino. Tam,
kad pamatytume Dievo veikimą kartais mums
reikia atsisakyti kai kurių dalykų.
Į Vilnių, eidami Neries šlaitais,
atvykome per Antakalnį. Buvo nuostabu
matyti, kiek daug Riešut÷ atneš÷ džiaugsmo ir
paprastumo. Visi šypsojosi, fotografavo net per
Brolis Vidas ir mūsų asil÷
troleibusų langus. Už÷jome trumpam į vieną
Riešut÷ kelyje Neries krantais
mažą parduotuvę, kurios savininkę pažinojome.
Riešutę palikome lauke, o po 10 minučių radome minią aplink asilę. Savinink÷
klaus÷ ar negal÷tume jos čia palikti ilgiau. Taip pat buvome užsukę į „Magnificat“
redakciją, bet ÷jome trumpesniu keliu ir nepasteb÷jome, kad netoliese buvo
laidotuvių namai, kur tuo metu į laidotuves buvo susirinkę žmon÷s. Aš truputį
nepatogiai jaučiausi d÷l asil÷s, bet nepaisant tvyrančio liūdesio, ji suk÷l÷ daug
šypsenų ir džiaugsmo. Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkit Dievą !
Po kelių m÷nesių prieš visą Bažnyčią džiaugsiuosi gal÷damas visam
gyvenimui įsipareigoti sekti J÷zumi Tiberiados bendruomen÷je. Per tuos
septynerius metus bendruomen÷je, visų pirma, atradau maldą kaip gyvą
bendravimą su Dievu, kuomet svarbu būti Jo Akivaizdoje ir leistis būti mylimu.
Dievo gailestingumą, kuriuo gali visada pasitik÷ti. Taip pat darbą, supratau kaip
vietą, kur galiu save dovanoti. Misijų metu atradau džiaugsmą skelbti Dievo meilę
ir liudyti. Daug dav÷ Tiberiados misijos su vargšais ypač Konge, kur gal÷jau
atrasti nukryžiuoto ir prisik÷lusio J÷zaus buvimą vargšo asmenyje ir džiaugsmą
gyventi su jais. Be to, visada buvau paliestas broliško gyvenimo teikiamo
džiaugsmo. Nor÷čiau paprašyti jūsų maldos, kad tapčiau vis šventesnis,
nuolankus ir džiaugsmingas brolis.
br. Vidas
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KALENDORIUS
Liepa
- Treč. 4–8 d.
Šeimų stovykla
- Pir. 16–22 d. Stovykla paaugliams
- Ant. 17–22 d. Pjūties vaikų stovykla
Rugpjūtis
- Pen. 3 d.
- Šeš. 4 d.
- Ket. 9 d.

Atvyksta Šv. Damijono grup÷s nariai
Belgijos Arkos bendruomen÷s apsilankymas
Atvyksta jaunimo grup÷ iš Belgijos su Tiberiados broliais ir
seserimis, kurie dalyvaus tarptautin÷je stovykloje
- Penk. 10–15 d. Tarptautin÷ jaunimo stovykla
- Sek. 12 d.
Brolis Vidas duos savo amžinuosius įžadus
Baltrišk÷se (11.00 val.)
- Penk. 17–31 d. Br. Mišelio ir br. Vido kartu su 6 vaikinais kelion÷ į Italiją „Šv.
Pranciškaus p÷domis“
- Penk. 17–19 d. Dievo m÷nulių ir Dominikonų parapijos šeimų grup÷
- Sek. 19 d.
Liudijimas Antazav÷je
- Šeš. 25-26 d. Savaitgalis su Magnificat redakcija
Rugs÷jis
Nazareto m÷nuo (pri÷mimo n÷ra)
- Pir. 10–13 d. Bendruomen÷s rekolekcijos
- Ant. 18–22 d. Mokymai, sesija
- Sekm. 23 d.
Šv. Jono Krikštytojo metų pradžia
- Penk. 28–30 d. Šv. Pranciškaus savaitgalis

Po sekmadienio mišių jaunuoliai atvyko mums
padainuoti ir pašokti.
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie J÷zau, mes Tave meldžiame, kad nuolat gal÷tume leistis Tavo
Evangelijos keliais, būti Tavo mokomi su nuolankumu ir švelnumu, klausyti
visų tavo pamokymų, duotų ant kalno. Kad mes gyventume ne vien gražiais
žodžiais, bet ir darbais.
2. Už visas šios vasaros misijas: šeimų ir Pjūties vaikų stovyklas, paauglių
dviračių žygį, bei tarptautinę stovyklą, kurioje dalyvaus jaunuoliai ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš Belgijos.
3. Už brolį Vidą, kuris rugpjūčio 12 d. duos amžinuosius įžadus. Kad šis
įsipareigojimas atnaujintų pirminį pašaukimo grožį. D÷kokime Pjūties
šeimininkui už Jo atsiliepimą į mūsų maldas ir prašykime dar daugiau naujų
darbininkų pjūčiai. Melskim÷s taip pat už Siluaną, kuris apsisprend÷ nebetęsti
savo kelio Tiberiadoje. Kad Viešpats ir toliau jį globotų ir vestų.
4. Melskim÷s, kad mes gal÷tume eiti vis gilyn santykyje su J÷zumi ir
bendruomeniniame gyvenime. Tai dvi kolonos, leidžiančios mums gyventi
misijas Šventojoje Dvasioje. Kad mūsų gyvenamosios vietos tvarkymo
darbai nebūtų aukščiau už tai, kas yra esminio, pašaukimą šventumui. Kad
padarytume laimingus visus tuos, kuriuos sutinkame ir su kuriais gyvename,
kad pasiruoštume amžinajam gyvenimui, kuris jau prasideda čia, žem÷je.
5. Viešpatie, mes Tau patikime brolio Emanuelio misiją dideliame Azijos
žemyne, ypatingai Kinijoje ir Filipinuose. Tegu angelai sargai juos sergi ir
saugo nuo visokio pavojaus.
6. Už brolio Vido, brolio Mišelio ir 6 jaunuolių piligrimystę į Asyžių rugpjūčio
m÷nesį. Tegu Viešpats juos veda šv. Pranciškaus keliais. Melskim÷s, kad
jaunuoliai, kurie ieško savo kelio, gal÷tų gyventi šv. Jono Krikštytojo metus.

Šv. Damijono
grup÷, visi
laimingi po
egzaminų
sesijos.
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