
Tiberiados bendruomenė 
Baltriškės 
 

 
Maldos bendrystė 

 

Brangus(-i) maldos drauge, 
Ramybė tau! 

 
Brangus, (-i) drauge Kristuje, 

Ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje! 

Tedžiūgauja žemė, tedžiūgauja visa Dievo tauta! Jums gimė Išganytojas, 
švelnus Dievo gailestingumas apsireiškė mums… Teapšviečia tave Prisikėlusiojo 
šviesa. O, Jėzau, gimusis iš Mergelės Marijos, priešais Tėvo begalinį 
gailestingumą aš suklumpu ir garbinu… 

Prakartėlė, Jėzau, mums leidžia nujausti tavo Prisikėlimo kapą. Marija, kuri 
šią tylią Kalėdų naktį tave suvysto į vystyklus, nukreipia mūsų žvilgsnį į tą 
drobulę, kurioje tu būsi suvyniotas ir kuri išsaugos tavojo Veido antspaudą.  

2015 m. 
sausis– 

kovas 

„Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus ir balsas iš dangaus 
prabilo: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ 
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Taip, pasaulis laikosi tik dėl tavo meilės dvelkimo, tavo atėjimo, tavo 
Šventosios Dvasios. Šiandien tiek daug vyrų ir moterų toliau tęsia tavo meilės 
darbus.  

Liudijimas „Teobare“ 

Grįžtu iš „Teobaro“. Originali iniciatyva – viename Liuksemburgo bare 
susirinko apie penkiasdešimt žmonių pasiklausyti liudijimo. Aš ten buvau 
pakviestas kartu su Antanu, postulantu iš Lietuvos, pasidalinti apie atsidavimą 
Apvaizdai ir saikingumą. Susitikimas bare leidžia pritraukti kitokią auditoriją ir 
įgyvendinti misionierišką polėkį, kuris mums padeda „išeiti“ iš savęs, eiti į 
visokias vietas. Kiekviena vieta gali tapti „aukštutiniu kambariu“, šlovinimo ir 
tikėjimo perdavimo erdve.... Atmosfera šiame bare buvo jauki ir nuotaikinga.  

Meilė, kuri tęsiasi ilgai 
Su broliu Pjeru, jaunu broliu kinu, buvome išvykę aplankyti keleto žmonių 

Briuselyje. Susitikome su keletu vyresnio amžiaus seserų, tarp kurių viena buvo 
net devyniasdešimt aštuonerių metų. Įstojusi į vienuolyną aštuoniolikos, šiandien 
ji džiaugiasi aštuoniasdešimties metų vienuolinio gyvenimo patirtimi! Su 
džiaugsmu ji mums pasakė: „Jei Dievas suteiktų man dar dešimt kitų gyvenimų, 
dešimt kartų pasirinkčiau tą patį. Taip, esu laiminga... ir jau netrukus išvysiu Jo 
Veidą!“ Kita sesuo citavo šv. Teresėlę: „Ne, aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą“. 

„Duokite Viešpačiui jo vardo garbę, nešini atnaša, ženkite į jo kiemus!“ (Ps 96) 
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Džiaugsmo pranašai 

Šiais pašvęstojo gyvenimo 
metais, mes norime dar labiau 
gyventi savo pasišventimu Kristui, 
gilinti savo meilės istoriją su 
Kristumi ir Bažnyčia, ją įkūnyti 
kasdienybėje, broliškame 
gyvenime, darbe ir misijose. 

Mūsų popiežius Pranciškus 
sakė: „Ten, kur yra pašvestųjų, ten 
visada pilna džiaugsmo“. Taip, būti 
džiaugsmo pranašu. Šv. Paulius 
mums sako: „Broliai, visuomet 
džiaukitės, be paliovos melskitės! 
Už viską dėkokite“ (1 Tes 5, 16-
18). 

Taip, net ir išbandymuose 
galima atrasti džiaugsmą, nes 
Kristus prisikėlė, iš Jo aš gavau 
gyvenimo malonę. Kiekviena 
valanda – tai Dievo dovana, tai 
šešiasdešimt minučių mylėti savo 
mintimis, žodžiais ir darbais. 

Jonas Paulius II kalbėjo 
vienuoliams: „Pašvęstasis 
gyvenimas – tai gyvenimas, kurį 
palietė Kristaus ranka, kuris išgirdo 
Jo balsą, kurį palaiko Jo malonė“. 

Brangūs draugai Kristuje, 
prisimename jus savo kasdienėje 
maldoje. Tegu šie Naujieji Metai 
jums duoda gyventi Kristaus naujumu: mylėti taip, kaip Jis, būti atsidavusiems 
savo Tėvui. 

Aš pabaigsiu šia trumpa fraze, kurią karalienė Fabiola (Belgijos karaliaus 
Bodueno žmona, mirusi 2014 m. gruodžio mėn. – vert. past.) liepė užrašyti prie 
savo nuotraukos kaip atminimo, įteikiamo per laidotuves: „Sakykite Dievui taip!“ 

Tikėkite ir gyvenkite tuo visa širdimi, ir tai padarys stebuklų! 
Šventų metų! 

Brolis Morkus 
 

„Kartu su Jėzumi, džiaugsmas gimsta ir 
atgimsta iš naujo“ (popiežius Pranciškus) 
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Keliauti už taiką 
Lapkričio viduryje brolis Egidijus ir 

brolis Bruno išvyko į piligrimystę Asyžiaus link. 
Štai keletas naujienų, mums atsiųstų po 
dvylikos dienų ėjimo: 

Brangūs broliai ir seserys, ramybė ir 
džiaugsmas jums! 

Ketvirtadienio popietę, laukdamas 
brolio Egidijaus, kuris vaikšto greičiau už savo 
šešėlį, meldžiuosi už jus beilsindamas savo 
kojas ir tikrindamas pūslių būklę. Atsisėdęs ant 
akmeninio suoliuko po Nukryžiuotoju, prieš 
akis matau Perudžos (XII-XIV a. viduramžių 
miestas) bažnyčios stogų panoramą. Nors šis 
miestas labai lankomas turistų, tačiau 
bažnyčioje ramu, jaučiamas Dievo buvimas 
tabernakulyje.  

Šį rytą išvykome iš Arso šventovės, 
kur brolis Egidijus šventė šv. Mišias priešais šv. 
Arso klebono kapo. Kokia malonė turėti savo 

asmeninį kunigą! Kasdienis šv. Mišių šventimas man padeda vis labiau suvokti, 
kaip Viešpats dovanoja visą save kiekvienam iš mūsų. Jo meilė yra išskirtinė. 
„Viešpaties dosnumo niekada nepranoksime 
savuoju“.  

Keliauti už taiką, nuo Taizė iki 
Asyžiaus, tai tikrai ne poilsis. Taika, tai visų 
pirma Jėzaus dovana, kurią reikia gauti ir 
priimti, bet taip pat tai dovana, kurią galime 
padovanoti. Taika kartais gali kainuoti, ji 
reikalauja pastangų: mūsų nuovargio ir kojų 
skausmų paaukojimo. Taika konstruojama 
brolystėje (gerbiant vienas kito ritmą) ir ja 
galima dalintis per Apvaizdos nulemtus 
susitikimus ir pasidalinimus su mus svetingai 
priėmusiais žmonėmis. 

Šiame kelyje Jėzus yra mūsų 
Ganytojas ir mes nuolat esame Jo gerumo ir 
rūpinimosi liudytojai… iki pačių mažiausių 
detalių. Kadangi dažniausiai paskutinį dienos 

Br. Egidijus – narsus 
piligrimas! 
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kelio etapą įveikiu tranzuodamas – pabandykite sekti paskui brolį Egidijų ir 
suprasite, kodėl! – dažnai žmonės pasisiūlo padaryti lankstą ir nuvežti mane iki 
kito etapo vietos. Širdyse yra tiek dosnumo, kuris trokšta pasireikšti. Viešpats yra 
taip arti, bet dar tiek daug žmonių Jo nepažįsta! 

Antradienį, kai nebežinojome, ar einame gera kryptimi, susitikome 
Andželiką, jauną mamą. Ji mus prašė (ilgai prašyti nereikėjo) užeiti pas ją išgerti 
ko nors šilto. Ji uždavė daug klausimų apie Dievą, Mergelę Mariją, angelų 
egzistavimą... Mane pribloškė jos troškimas ir nežinojimas. Mes ją palikome 
paraginę toliau domėtis ir užduoti klausimų vienai jos tikinčių draugių.  

Vieną rytą bežygiuojant broliui Egidijui pradėjo skaudėti kelią (bet tai jo 
nepristabdė!). Kaimelyje pasiteiravome vaistinės, tačiau joje nebuvo reikiamo 
antkelio. Išėjome ir po penkių minučių sutikome porą, kuri mus pakvietė šiek tiek 
susišildyti pas juos. Ten brolis Egidijus gavo reikiamą antkelį. Tai buvo tikinti 
charizmatikų pora, ačiū Tau, Viešpatie! Prieš išeidami pasimeldėme su jais, ir; 
vos tik išžengus iš jų namų, sustojo automobilis. Tai buvo moteris iš vaistinės, 
kuri padovanojo broliui Egidijui tepalą keliams, kuris buvo labai naudingas 
vakarais, kai ilsėdavomės ir atgavome jėgas.  

Brolis Egidijus aukoja mišias prie Arso klebono kapo 
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„Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną 
atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų 
parašyti.“ (Jn 21, 25) 

Dėkodami ir maldos bendrystėje, 
Brolis Bruno ir brolis Egidijus 

„Kaip gera, kaip gražu, kai broliai gyvena 

vienybėje!“ (Ps 133) 
Jau trys mėnesiai, kai mes, 

keturi postulantai ir viena postulantė, 
buvom priimti į naująją šeimą. Koks 
džiaugsmas būti priimtiems „su 
džiaugsmu“! Per šį šiltą brolių bei 
seserų priėmimą matome begalinį 
Dievo svetingumą! Tai, kad Dievas 
mūsų laukia dar aiškiau pamačiau 
tranzuodamas. Antanas ir aš, du 
postulantai lietuviai, iš Lietuvos iki pat 
bendruomenės Belgijoje atkeliavom 
autostopu beveik su viena mašina, per 
24 valandas. Tai beveik taip pat greitai, 
kaip keliaujant lėktuvu! 

Po šv. Mišių, kurių metu 
gavome kryželius, brolis Morkus 
palaimino mūsų celes. Kaip gražu 
matyti tą mažą kambarėlį, kur Dievas 
mus priima į svečius. Kiekvieną kartą 
įeidamas į celę, matau Dievą, esantį 
Šventajame Rašte ir kabantį ant 
kryžiaus, bei sakantį man: „Ateik, 
laukiu tavęs“.  

Kita malonė, kurią čia 
gauname, - tai mokymai apie Lectio 
divina, tylos maldą ir pan. Su šv. 
Bernardu dabar galiu sakyti: 
„Šventuosiuose raštuose siela ras Tą, 
kurio trokšta“, su šv. Terese Aviliete 

Vytautas mokosi kepti duoną 
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išmokau tarti: „Aš manau, kad minties malda yra ne kas kita, kaip nuoširdus 
draugiškas bendravimas“. Kiek lobių slepiasi mūsų Motinoje Bažnyčioje. Viso 
mūsų gyvenimo negana, kad atrastume bent mažą jų dalelę.  

Bet mūsų formacija vyksta ne tik per mokymus, bet taip pat ir per 
kasdienį gyvenimą, o ypač per rankų darbą. 

 Kaip gražu mokytis meistrauti su broliu Jonu, bedžioti (sukasti) daržą su 
broliu Deni arba kepti duoną su broliu Gonzagu.  

Štai keletas įspūdžių iš mano vienuolinio gyvenimo pradžios.  
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes 

pas jį ateisime ir apsigyvensime.“ (Jn 14, 23) 
Vytautas 

 

Lietuvos žmonių atradimas 
Štai jau 4 mėnesiai kaip esu 

Baltriškėse. Koks džiaugsmas 
Pirmasis džiaugsmas tai atrasti čia 
esančią bendruomenę, o taip pat 
džiaugsmas pamatytu Lietuvą iš 
arčiau. Grožis šalies, regiono, 
kuriame gyvename, gamtos kuri mus 
supa mane paliečia ir kalba apie 
Dievą. Miškų didingumas, ežerų 
ramybė, visur knibždanti gyvybė, tik 
stebėkis ir grožėkis! 

Taipogi ir lietuvių atradimas, 
jų kultūros, kalbos. Kas labiausiai 
mane palietė, tai šiltas priėmimas kurį 
dažnai išgyvenau. Tai man labai 
padėjo ir motyvavo mokytis kalbos. 
Aš gerai nekalbu, bet užtenkamai kad galėčiau suprasti ir mane suprastų. 3 
mėnesius,  2 kartus į savaitę, viena mokytoja pensininkė man skirdavo savo laiko 
ir kantrybės. 

Kas mane paliečia misijose, tai žinoma žmonių dosnus priėmimas. Aš net 
nustebau, pamatęs vaikus 10-12 metų, kurie jau kalba angliškai. Prancūzijoje tai 
labai reta. Šie susitikimai man suteikia pamatyti jaunimo troškulį ir jų atvirumą. 
Taip pat galėjau pamatyti šeimų kančias. Misija tai taip pat ir užjausti, kaip 
pranašas Izaijas sakė: "Paguoskite, paguoskite mano tautą:" Tai klausytis ir 
stengtis kartu pamatyti mažą Šventosios Dvasios liepsną širdyse. Ateik Šventoji 
Dvasia ir uždek mus savo meilės ugnimi.  

Brolis Serafimas kartu su lietuvių kalbos 
mokytoja Alge 
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Dar vienas iš mano 

didžiausių džiaugsmų yra rankų 
darbas. Pjauti miške malkas yra 
proga fiziškai padirbėti, kad 
užimtos rankos leistų Viešpačiui 
laisvai dirbti širdyse. Šventasis 
Bernardas sakė: „ Skroblai išmokė 
mane daugiau negu knygos.“ 
Broliškas gyvenimas, misija ir 
rankų darbas. Tik maldos, kurios 
nepaminėjau. Bet iš tikrųjų tai yra 
tai, kas persmelkia visą mūsų 
gyvenimą. 

Maldos bendrystėje su 
visais! 

Brolis Serafimas 
 
 

Daugybė susitikimų... 
Per adventą, aplankėme keletą mokyklų. Dažnai keliaujame du broliai ir 

jaunuolis iš Jono Krikštytojo  metų. Esu labai laimingas, kada jauni žmonės, kurie 
jau yra buvę Baltriškėse gali liudyti savo klasėje. Varėnos gimnazijoje, Laurynas 
ir  Goda,  nebijojo pasidalinti savo patirtimi priešais daugiau nei 50 mokinių. Kai 
jaunimas kalba jaunimui yra didelė pagarba ir klausymasis. Aistė Luka, Vilniuje, 
liudijo savo klasėje ir dvi jos draugės atvyko į Kalėdų stovyklą. Inturkėje, netoli 
Molėtų, per pirmas pamokas klausėme: „ko mes laukiame Kalėdoms?" 
Atsakymas žinoma buvo „Kalėdų Senelio". Tad liko tik mums pranešti Jėzaus 
atėjimą. Vėlyvą popietę, šioje mažoje mokykloje, 58 mokiniai susirinko į tikybos 
mokytojos parengtą gražų spektaklį, skirtą paaiškinti Kalėdų prasmę. 

Nuo spalio mėnesio trys vaikinai įsipareigojo gyventi šv. Jono 
Krikštytojo metus. Tautvydas ir Gedvydas iš Kauno bei Arnoldas iš Šiaulių. Šį 
adventą jie taip pat galėjo aktyviai misionieriauti. Tautvydas Kalėdų stovykloje 
pristatė Popiežių Pranciškų. Savo Kalėdų homilijoje Šventasis Tėvas sakė: 
„Žvelkime į prakartėlę ir melskimės prašydami Motinos Mergelės: „O Marija, 
parodyk mums Jėzų." 

Koks džiaugsmas dirbti Lietuvos miškuose! 
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Dėkojame visiems už 
draugystę parodytą šių metų 
pabaigoje. Mes dėkojame Dievui 
už visus, kas palaiko mūsų misiją  
malda ar praktine pagalba. Tegul 
Dievas suteikia ramybę ir 
džiaugsmą visoms jūsų šeimoms 
ir bendruomenėms. 

 

Brolis Pranciškus 

 

Šeimynėlė Porciunkulėje 
Šią vasarą kartu su mūsų trim vaikais (dešimties, septynerių ir penkerių 

metų) išvykome aplankyti bendruomenės Kikvite, Konge. Net ir nutolus 
tūkstančius kilometrų nuo Belgijos, atvykome į tą pačia Tiberiadą: maldos ritmas, 
vienuolinis gyvenimas, priėmimas, statybos… Koks džiaugsmas atrasti Tiberiadą, 
tokią artimą ir tokią tolimą! 

Broliai mums paruošė jaukų lizdelį: nuostabų šeimyninį ermitažą su 
terasa, kurios vaizdas užgniaužia kvapą. Tinkleliai nuo vabzdžių, dušas su 
vandeniu (šaltu), kartais tekančiu... koks brolių didvyriškumas įgyvendinant visa 
tai, žinant, kad viskas šioje šalyje vyksta lėtai ir sudėtingai: administraciniai 
nemalonumai, neišvystyta susisiekimo sistema. Pvz., tam, kad būtų atvežta 50 
cemento maišų, prireikė 25 kartus motociklu važiuoti pirmyn-atgal į miestą – 
pėsčiomis šis kelias (beveik neįveikiamas kitomis transporto priemonėmis) 
nueinamas maždaug per pusantros valandos. Šiuo metu broliai stato noviciatą, 
kokia graži viltis! Žavėjomės matydami įvairiausius augalus, bei rinkdami vaisius 
(greipfrutai, avokadai, papajos, mangai, citrinos, ananasai, žemės riešutai, 
manijokai...). Vaikams tai ypač patiko, jie daug dirbo darže... ir tai tęsiasi 
namuose, nes Jonas-Gabrielis parsivežė sėklų, šaknų, augalų ir dabar vienas mūsų 
namų kampas virto džiunglių mišku, kur auga dviejų metrų aukščio bananmedis iš 
Kikvito, o jį bando pranokti avokadas... 

Graži akimirka šio mūsų apsilankymo metu buvo šeimų stovykla ir vienos 
dienos rekolekcijos su dvidešimčia šeimų pas seseris cisterses. Dalindamiesi savo 
gyvenimo istorija ir ryšiu su Tiberiada, supratome, kad nepaisant skirtingų 
aplinkybių, kiekvieno vyro ar moters rūpesčiai yra panašūs. Be užduodamų 
panašaus stilio klausimų, kaip: „Kiek sumokėjai savo žmonai, studijavusiai  

Susitikimas su Inturkės mokiniais 
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universitete?“ arba „Kaip išlikai ramus tu ir tavo dėdės taip pat, 
belaukdamas dešimt metų pirmo vaikelio?“, buvo ir gražių bei turiningų 
pasidalinimų apie tėvystę, santuokinę meilę, meilės kalbą, ištikimybę... Ir kaip 
džiaugiamės matydami poras, skiriančias laiko pabūti kartu ir žvelgti vienas kitam 
į akis.  

Tarp kitų gražių ir svarbių vienuolinių bendruomenių, besidarbuojančių 
švietimo bei sveikatos srityse, Tiberiada užima svarbią vietą savo misija su 
šeimomis ir rūpesčiu padėti kitiems iš tikrųjų ir asmeniškai pažinti Kristų (per 
mokymus, maldą ir pratybas).  

Patyrėme daug gražių maldos momentų, taip pat vaisingas buvo mūsų 
visos šeimos, visų penkių, susirinkimas-pasitarimas. Per šiuos pasidalinimus, 
peržvelgėme mūsų dvidešimt penkių metų kelionę su Tiberiada ir supratome, kad 
kaip stebuklingos žūklės metu, taip ir mūsų šeimos valtis kone skęsta nuo gautų 
malonių gausos. „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). Ačiū Tau, 
Viešpatie! 

Jonas-Pranciškus, Veronika, Jonas-Gabrielis, Elua ir Augustinas 

Jono-Pranciškaus ir Veronikos šeima su mūsų broliais Konge šeimų stovyklos metu. 
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2015 m. sausis 
- Šešt. 3–29 d. Brolis Pranciškus karu su broliu Morkumi ir sese Agne Kongo 

bendruomėneje, 10 metų įsikūrimo proga. 
- Ant. 6–29 d. Brolis Charbel’is Lietuvoje 
- Penkt. 9-11 d. Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos jaunimo grupė 
- Ket. 15–17 d. Mokiniai iš Versmės mokyklos (Vilnius) 
- Šešt. 17 d. Pašvęstojo gyvenimo simpoziumas Kaune 
- Penkt. 23–25 d. Šv. Damijono grupė 

Jaunimo grupė iš Anykščių 
- Ant. 22–30 d. Bendruomenės noviciato apsilankymas 
- Šešt. 31–1 d. Šeimos (iš Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo 

parapijos) 
 
Vasaris 
- Pir. 2  d. Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje 
- Šešt. 7–8 d. Paauglių savaitgalis 
- Penkt. 13–15 d. Šv. Damijono namų rekolekcijos 
 Samarietės rekolekcijos 
- Penkt. 20–22 d. Vaikinų savaitgalis 
- Penkt. 27–1 d. Tikybos mokytojų rekolekcijos iš Utenos, Zarasų, Ignalinos ir 

Šiaulių 
Ateitininkai grupė (su Raminta) 

- Šešt. 28- 03/9 dd. Br Mišelio mokymų sesija Belgijoje 
 
Kovas 
- Pir. 2–5 d. Priėmimo nėra 
- Penkt. 7–8 d. Šv. Damijono maldos grupės susitikimas 
- Šešt. 14–15 d. Priėmimo nėra 
- Ant. 17–20 d. Mokymai – sesija 
- Šešt. 21–22 d. Rekolekcijos jaunoms poroms 
- Penkt. 20- 04/22 d.  Brolis Serafimas Filipinuose 
- Ant. 24–27 d. Betzatos bendruomenės rekolekcijos 
- Penkt. 27–29 d. Šeimos iš Šv. Jonų parapijos 
 
Balandis 
- Ketv. 2–5 d. Velykų stovykla jaunimui 
- Pir. 13–17 d.  Anoniminių alkoholikų grupė 
- Penkt. 17–19 d. Jaunimo grupė iš Kauno 
- Šešt. 25–26 d. Savaitgalis vaikams 
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1. Praėjus dešimčiai metų nuo bendruomenės Konge įkūrimo, sesė Agnė, brolis 
Pranciškus ir brolis Morkus prisijungs prie mūsų brolių Porciunkulėje broliškam 
susitikimui, kad kartu dėkotų už visa tai, ką ištvermingai sėja br. Benua, br. 
Juozapas, br. Sirilis ir br. Paskalis. Tegu šis padėkos susitikimas padės mums iš 
naujo pagilinti atsaką į Viešpaties kvietimą. 

2. Kai skaitysite šią „Maldos bendrystę“, brolis Emanuelis bus tik ką grįžęs iš 
Kongo. Vasario 15 d. brolis Bartas prisijungs prie brolių tenai iki birželio 
pradžios. Melskimės, kad šie apsilankymai sutvirtintų mūsų brolių darbą 
dideliame Bažnyčios Pjūties lauke. 

3. Už brolį Žan-Pjerą, kuris prieš kelis mėnesius mus paliko ir už kurį mes 
meldžiamės. Melskimės už visa tai, ką naujo jis patiria pasaulyje, su širdimi tiek 
pat prisirišusia prie Kristaus ir Mergelės Marijos.  

4. Už mūsų brolius Lietuvoje, kurie mažame Baltriškių kaimelyje gyvena 
nuostabų maldos, atsidavimo Apvaizdai bei misijų gyvenimą. Brolis Šarbelis 
prisijungs prie jų sausio mėnesiui, kuomet brolis Pranciškus bus išvykęs į Kongą. 
Tegu Viešpats lydi kiekvieną jų, tepripildo juos savąja šviesa ypač šiuo metu, kai 
dienos Lietuvoje labai trumpos. Viešpatie, meldžiamės už brolį Pranciškų, brolį 
Mišelį, brolį Vidą, brolį Lionelį ir brolį Serafimą.  

5. Pirmąjį Advento sekmadienį popiežius Pranciškus paskelbė, jog prasideda 
Pašvęstojo gyvenimo metai. Mes pasitikime jūsų malda, kad galėtume gyventi 
taip, kaip Bažnyčia iš mūsų tikisi: būti džiaugsmo, gailestingumo pranašais; 
bendrystės darbininkais ir Kristaus artumos 
šiame pasaulyje ženklais; misionieriškais 
mokiniais. Taip, štai koks yra šventumas, į 
kurį Kristus mus kviečia! Mes dar toli nuo 
jo, bet „malonė daug ką gali“ (André Louf), 
pasitelkdama mūsų laisvą polėkį, gerą valią; 
kartu su broliais bei seserimis esame vieni 
kitų nešami, traukiami, kaip kad ir jūsų, 
brangūs draugai, maldos dėka. Mes jums 
linkime tokio pat šventumo troškimo. Ačiū 
už jūsų uolią maldą. 
 

MALDOS INTENCIJOS 

Tiberiados broliai širdingai dėkoja 
visiems ir meldžiasi už visus, kurie 
paremia bendruomenės misiją. Prie 
paramos galite prisidėti skirdami 
2% pajamų mokesčio Tiberiados 
bendruomenei. 

Tiberiados bendruomenė 
(kodas 19208 2153), Adresas: 
Baltriškių km. Zarasų raj - 
Banko sąskaita: LT 80 4010 

0403 0000 1124  
AB DnB Nord bankas 

 


