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O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!!!  
Mieli maldos draugai, Viešpats, sukūręs dangų ir žemę, septin-

tąją dieną ilsėjosi. Iš čia kyla Dievo įsakymas apie šabo poilsį, kurio 
žydai laikosi iki šių dienų. Dėl šio įsakymo laikymosi tarp fariziejų ir 
Jėzaus kilo nemažai ginčų. Jėzus nebuvo tarsi liberalus rabinas, ragi-
nantis viską reliatyvizuoti: „Aš atėjau ne panaikinti, bet įvykdyti“, - 
sakė Jis. „Nes iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė 
viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo.“ Mūsų sku-
bančioje visuomenėje, gyvenime, kuris dažnai virsta nesibaigiančiais 
apsipirkimais, ilgos atostogos suteikia poilsį, taip reikiamą mums ir 
mūsų šeimoms. Poilsio būdų yra daugybė; kalbant apie evangelinį 
poilsį, aišku, kad jis susijęs su romumu ir nuolankumu: „Ateikite pas 
mane visi, kurie esate prislėgti, ir aš suteiksiu jums atilsį, nes esu ro-
mus ir nuolankios širdies.“ Paskutiniais mano studijų metais profe-
sorius, padaręs puikią teisėjo karjerą, ruošėsi į pensiją. Buvo matyti, 
kad jis geras ir šviesus žmogus. Savo atsisveikinimo kalboje jis pasa-

Tiberiados bendruomenė  
Maldos bendrystė  

Šviesos kelias, 40 m. bendruomenės jubiliejaus proga 
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kė: „Jei jums tektų rinktis tarp karjeros ir šeimos, maldauju, pasi-
rinkite šeimą.“ Auditorijoje sugriaudėjo plojimai. O aš savęs klau-
siau, kas gi išdrįs šio patarimo paklausyti. Finansinė ir socialinė 
sėkmė dažnai taip vilioja... 

 Dažnai painiojame 
tai, kas skubu, ir tai, 
kas svarbu. Ar skubu 
mylėti, melstis? Vienbal-
siai sušuktume, kad 
taip. Bet praktiškai argi 
nėra skubu pasirašyti 
sutartį, gauti paaukšti-
nimą, užpildyti doku-
mentą, pabaigti darbą, 
ar prisijungti prie kokios 
nors svetainės, pokalbių 

programėlės ir pan.? Gyvenimas parodo, kad dažnai tai, kas 
svarbu, nėra skubu: mylėti, melstis – visa tai gali truputį palaukti, 
kol galbūt suprasime, kad laukėme per ilgai. Melstis ir mylėti – tai 
lėti procesai, jiems reikia laiko, o rūpesčiai ir skubūs reikalai puo-
la mus tarsi širšės. Kai jie mus vargina, reikia stoti į kovą. Šia 
prasme reikia pailsėti prieš vykdant savo pareigą: nes kuo labiau 
nukeliame tai, kas erzina, tuo labiau tai temdo gyvenimą. Kita 
prasme, rūpesčiai gali tapti vergyste – sudarant svarbaus, visada 
užsiėmusio, panirusio į savo veiklas žmogaus įspūdį. Rūpesčiai – 
tarsi viską užtemdantys debesys, kuriuos tuojau pat išstumia kiti. 
O malonė yra kaip augalėlis, lėtai augantis, bet gerai įsišaknijęs; į 
jį tikėjimo žmogus kabinsis, kilus audrai. Ne viskas gyvenime yra 
vienodos svarbos – malda, mažas meilės veiksmas, atrodo niekis, 
bet yra labai svarbi; ramybė ir jėga, kurių iš jos semiamės, nėra 
regimos, bet tada pasirodo, kad visas mintis užvaldęs rūpestis tė-
ra tik vėjo gūsis. Palaiminti mes, jei turime šaknis... 

Poilsis, atostogos yra tam, kad grįžtume prie to, kas svar-
biausia, nuo ko nuolat mūsų dėmesį atitraukia lekiantis gyvenimo 
traukinys. Sustoti ir mėgautis džiaugsmu būti drauge, sustoti 
švęsti ar susikaupti; turbūt dėl to Viešpats savo tautai dovanojo 
šabą, nes žmogus nėra mašina; ir šabas sukurtas žmogui, o ne 
atvirkščiai, darbas sukurtas žmogui, o ne žmogus darbui. Nes jei 
Viešpats ilsėjosi septintąją dieną, Kristus miegojo siaučiant audrai 
ežere, ar tai nereiškia, kad poilsis yra geras ir pageidautinas? Ir 
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net jei Kristus pažeidė šabo poilsį, tai tik dėl didesnės meilės. Nes 
jei yra vienas dalykas, nuo kurio Viešpats niekada nesiilsi, tai mylė-
ti. Taip pat šios vasaros poilsis pasieks savo tikslą, jei nuplukdys 
mus į ramius didesnės meilės, bendrystės, atkurtos šeiminės san-
tarvės, didesnės gyvenimo vienybės vandenis. Broliams vasaros a-
tostogos nėra poilsio laikas, bet jau ne fizinio poilsio. Kaip ir sesuo 
Faustina, jie pailsi patarnaudami. Vis dėl to per šią vasarą Baltriš-
kėse organizuojamas stovyklas jie nori siūlyti sveiką poilsį. Gamta, 
bažnyčia, bendruomenė, bendra malda, visų rūpesčių atidavimas 
per tylos laiką ar pasidalijimą: šitiek vietų, kur mūsų stovyklautojai 
randa širdies ramybę ir parsiveža ją į savo kasdienybę. Broliams 
fizinio poilsio metas ateis po šeimų stovyklos, sugrįžus į įprastinę 
tvarką, paprastame broliškame gyvenime, ir dar labiau per bend-
ruomenės rekolekcijas, kurioms važiuosime rugsėjo mėnesį į Italiją. 
Mums taip pat reikia švęsti ir susikaupti. 

Vis dėlto, kodėl kartais mums sunku sustoti, pailsėti, kodėl 

kartais patys sau tampame naštomis? Gal bijome, kad surasime ne 

tik priebėgą poilsiui, bet aptiksime ir mūšio laukus savyje ar šeimo-

je, kuriuos kasdienybė kartais taip patogiai paslepia ir uždengia. 

Patirtis rodo, kad atsitraukus nuo kasdienybės nebūtinai iškart kri-

sime Jėzui į glėbį. Pirmiausia susiduriame su savimi pačiais, su 

tuo, ko nenorėjome matyti, ir tai nebūtinai malonu: mumyse gera 

sėkla visada susimaišiusi su raugėmis. Bet jei nepasiduosime, gali-

me būti tikri, kad vieną akimirką mūsų užtvaros grius, atplūs Gy-

vasis malonės vanduo ir susimaišys su mūsų drumstais vandeni-

mis. Bet kad pasirodytų skaid-

raus vandens lašelis, reikia iš-

kasti šulinį, arba, paprasčiau ta-

riant, pasiduoti: žinau, kad tai 

verda manyje, bet nesileidžiu to 

paliečiamas, žvelgiu į Jėzų, šau-

kiuosi Užtarėjo, Marijos, ir tam 

tikrą akimirką jie tampa mūsų 

„vieta“, tikresne nei mane gąsdi-

nantis nerimas. Reiklus, rizikin-

gas, bet išganingas kelias. Aki-

vaizdu, galima labiau norėti likti 

paviršiuje, prasiblaškymuose, bet 
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taip pat galima pereiti į išganymo pusę: galbūt atostogausime ge-

riausiuose viešbučiuose, gražiausiose sodybose, prie pačių žuvin-

giausių ežerų, bet neragausime poilsio Kristuje. Kai telefonas ne-

beskamba, kai liaujasi ėję pranešimai, staiga atsiduriame dyku-

moje, tarsi nuogi: kovos ir malonės vietoje. Jei tą kovą pereinu, 

ateina akimirka, kai pasiekiu kitokią tylą – kupiną pasitikėjimo ir 

savęs užmiršimo, atsisakau bėgti ir sutinku susidurti; bet tai pa-

daręs taip pat atsisakau būti pasaulio centru, susitelkdamas į 

Jėzų. Tarsi būčiau perkėlęs stovyklą – į gilesnę vietą. Kitaip ta-

riant, mano (iš naujo) pamatyta rakštis manęs nebeerzina, ji vis 

dar čia ir aš jos neneigiu, bet jau įžvelgiu Jėzaus kryžiaus galelį. 

Taip manyje kuriama nauja vienybė. Kai ilsėdamasis Dieve žengiu 

per šiuos slenksčius, atsiduriu savo vietoje, Dievo rankoje, Jė-

zaus glėbyje. Tarsi šv. Benediktas, gyvenu su savimi Dievo žvilgs-

nyje. Tokio poilsio linkiu kiekvienam asmeniškai ir jūsų šeimai; 

tokį poilsį, tikiuosi, surasite šią vasarą atvykę į Tiberiadą. 

 
Brolis Ivanas 

Atėjo metas kibti į mokslus 
Mieli draugai, kaip jau buvo minėta praeitame Maldos 

bendrystės numeryje, nuo šių metų rugpjūčio mėnesio išvykstu į 
Kanadą, į Monrealio integralios žmogiškosios formacijos institutą 
(IFHIM pranc. Institut de formation humaine intégrale de Montréal) 

studijuoti antropologijos 
mokslų. Tai institutas, ku-
ris yra suteikęs solidų ant-
ropologinį pamatą jau ne 
vienai vienuolių kartai. Kas-
met į jį atvyksta daug paš-
vęstųjų iš įvairių Afrikos, 
Lotynų Amerikos ir Europos 
šalių. Keli mūsų broliai taip 
pat yra ten buvę. Šiemet 
brolis Paskalis užbaigė trejų 
metų ciklą, o brolis Morkus 
atliko vienerių metų forma-
ciją. Labai gerai tai, kad šis 

„Viešpatie, visiškai tavimi 
pasitikėdami, mes prašome tave,  

kad broliai būtų patyrę tikėjime ...“ 
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antropologijos ciklas prisitaiko prie kiekvieno studento ritmo. For-
macijos metu studijuosiu įvairias temas, tokias kaip žmogaus dva-
sinė ir žmogiškoji raida, asmens jėgų aktualizavimas ir atnaujini-
mas ir t.t. Per šį studijų laiką turiu viltį tobulėti, labiau atrasti 
žmogiškumo grožį ir tapti paguodos šaltiniu daugeliui žmonių, ap-
silankančių pas mus – išklausyti, suprasti ir sustiprinti. Džiau-
giuosi, kad galiu dalyvauti šioje formacijoje ir esu labai dėkingas 
bendruomenei, kuri suteikia man šią galimybę. Taigi dvejus metus 
būsiu be Baltriškių ir savos bendruomenės – tai bus didelis iššū-
kis, tad prašau jūsų maldos, kad turėčiau imlią širdį mokslams ir 
likčiau ištikimas Viešpaties mokinys.  

Kaip tikras lietuviškas studentas norėčiau pasiimti lašinių 
ir bulvių maišą, bet, deja, neleidžia. Užtat išsivežu jus visus ir tik-
rai labai jūsų pasiilgsiu. Maldos bendrystėje, 

 
Brolis Vidas  

 

Susitikti Prisikėlusįjį žygiuojant Šviesos keliu 
Jau nuo viduramžių 

žmonės eidami gatvėmis, 
aplink bažnyčias ar gamtoje 
apmąsto Kristaus kančią. 
Kryžiaus kelias – populiari 
katalikų pamaldumo prakti-
ka ir brolis Morkus jau se-
niai galvojo, kad būtų gražu 
pratęsti kryžiaus kelią – juk 
Kristus prisikėlė! Kartais 
kaip moterys ieškome Jo 
kape, bet ten Jo nebėra! Prisikėlimas – toks nepaprastas įvykis, 
kad reikia laiko jį suprasti. Bažnyčia šiam tikslui duoda mums 
septynias savaites – visą Velykų laiką, kurio metu mes dažnai ei-
name Šviesos keliu. Brolis Morkus yra parašęs knygą „O mano 
džiaugsme! Kristus prisikėlė!“, kurioje yra įvairūs pasiūlymai, ap-
mąstymų tekstai, bet paliekama daug erdvės kūrybai: skaitome, 
vaidiname su jaunimu ir vaikais, bėgame kaip Petras ir Jonas prie 
kapo, giedame, dalinamės prisikėlimo patirtimi, atliekame įvairias 
užduotis, padedančias mums labiau suprasti prisikėlimo prasmę 
mūsų gyvenimui. 
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Tai yra kažkas nepaprasto, kai didelė grupė įvairaus am-
žiaus žmonių bėga po Kauno parką su kūdikiais vėžimėliuose, iko-
nomis rankose... Net nespėjame pamatyti žmonių reakcijų, bet ga-
lima  įsivaizduoti... Būna „jonų“ – jaunesnių, sportiškesnių, arba 
„petrų“, kurie atbėga vėliau, o kartais tenka laukti neįgaliojo vėži-
mėlyje, šeimų su vaikučiais...  

Šiais metais dažnai ėjome Šviesos keliu – Alytuje su keliais 
šimtais jaunų žmonių, Kaune su draugais švęsdami 40 metų 
bendruomenės jubiliejų ir kelis kartus Baltriškėse su paaugliais ir 
jaunimu. Mes matome, kad Šviesos kelias tinka įvairaus amžiaus 
ir tikėjimo patirties žmonėms: keturis kartus ėjome su paaugliais, 
kurių tikėjimo patirtis nevienoda ar tarp kurių buvo daug prade-
dančiųjų – visi randa ką nors sau. Stengiamės įtraukti kuo dau-
giau žmonių, kad dalyvavimas būtų aktyvus. Kaune kelias stoteles 
vedė šeimos, SD jaunimas ir Arkos bendruomenė, kuri su giesmė-
mis ir judesiais pristatė stotelę apie pirmąją krikščionių bendruo-
menę. Vienur buvo skai-
tomas Dievo žodis, kitur 
eidavome tyloje su ap-
mąstymais, dalinomės 
duona... Kai Jėzus klau-
sia Petrą „Ar myli mane?“ 
dažnai akimirkai susto-
davome ir išsisklaidyda-
vome gamtoje, kad tyloje 
apmąstytume šį asme-
niškai mums užduotą 
Jėzaus klausimą. Tam, 
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kad paaugliai labiau įsijaustų, paprastai suvaidiname prisikėlusio-
jo pasirodymą. Vieną kartą ties stotimi apie Emauso mokinius, au-
kojome mišias gamtoje. 

Eidami vis labiau atrandame, kad Kristus gyvas, kad Jis 
mus, kaip ir Emauso mokinius, lydi, laužo duoną, mus vadina 
vardu, duoda mums savo Dvasią... Ar mes norime išeiti iš savo ka-
po ir prisikelti kartu su Juo? 

O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! 
 

Brolis Egidijus 

Varšuva, misijos žemė 
Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes Šventoji Dvasia draudė jiems 

skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mysijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, ta-
čiau Jėzaus Dvasia jų neleido. Perėję Mysiją, jie nuėjo į Troadą. Čia Pau-
lius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: 
„Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami nuta-
rėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems 
Evangelijos. (Apd 16, 6–10) 

Permąstydamas 
misiją Lenkijoje drauge 
su broliu Vidu, sponta-
niškai parašiau šį tekstą. 
Žinoma, ten atsidūrėme 
ne dėl savų svajų, bet dėl 
draugystės, kurioje tikrai 
regėjome Apvaizdos vei-
kimą. Viskas prasidėjo 
jauno kunigo iš Varšuvos 
dėka, kuris prieš savo 
šventimus buvo mokyto-
jas. Jis iškėlė iššūkį vai-
kinams iš labai kuklios aplinkos, kartais patiriančius sunkias si-
tuacijas šeimose: „Išgirdau apie vienuolyną Lietuvoje, kuriame 
rengiamos stovyklos jaunuoliams. Priimkime iššūkį, važiuokime – 
ten kalba keistoka mums nesuprantama kalba, bet nieko tokio, 
prisitaikysime.“ Šitaip penkiolika jaunų lenkų prieš porą metų at-
vyko į mūsų Naujųjų Metų stovyklą. Jie į Lietuvą vėl atvyko čia ir 
Latvijoje lankantis popiežiui, vėliau juos priėmėme trečią kartą 
Naujųjų Metų stovykloje. Kaskart labai stengėmės, kad jiems būtų 

Tėvas Mikalojus - jaunimo apaštalas 
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verčiama, bet jausdamas to 
netobulumą, nerimavau: 
„Ar viskas gerai? Ar jūsų 
vaikinams pas mus patin-
ka?“ Kunigas atsakė tiesiai 
šviesiai: „Jie sužavėti. Tie, 
kurie neturi šeimų, klau-
sia, kaip gali būti, kad jie 
čia taip mylimi, nepaisant 
kalbos barjero; priimami 
besąlygiškai, kokie yra. Jie 
niekada nieko panašaus 
nejautė. Atvirai pasakysiu – 
visoje Lenkijoje nėra tokios 

vietos, kur jie jaustųsi taip gerai, kaip pas jus.“ Dėl to sutikau pra-
leisti savaitę misijoje Varšuvoje su broliu Vidu, mums vertėjavo 
Marija, studentė, Belgijoje gyvenusi šv. Jono Krikštytojo metus 
2017–2018 m. Mūsų ten laukė ir kvietė. Tad štai, misija kartais yra 
išvykti toli, nors daug darbų yra ir namie. Misionierių nuotykiai 
taip ir prasideda. 

Daugiausia laiko praleidome mokyklose liudydami, atsakinė-
dami į klausimus ir melsdamiesi su jaunuoliais baigiantis kiekvie-
nai susitikimo valandai. Vaikai buvo nuo septynerių iki šešiolikos 
metų amžiaus, tad teko ieškoti kiekvienai amžiaus grupei supran-
tamos kalbos. Vienoje klasėje buvo ypač sunku, atrodė, kad kalba-
me sienoms. Kai kunigas mums papasakojo, su kokiomis kančio-
mis ir moralės nuopuoliu susiduria kai kurie jaunuoliai, supratau, 
kad mums nepavyko įtikinti jų sužeistų širdžių. Tikėti Dievo meile 
jiems atrodė tiesiog neįmanoma. Taip man atėjo mintis melstis už 
juos per visą misiją. Brolis Vidas turi įprotį kartoti: „Evangelizuoti – 
tai suteikti viltį“, - ir šiuo klausimu tikrai buvo ką veikti... Tad kito-
je klasėje mes prakalbome apie gerąjį plėšiką, pirmąjį kanonizuotą 
šventąjį, ir vienas berniukas sušuko: „Vadinasi, dar ne viskas pra-

rasta...“ Po pamokų susitikdavome su įvairiomis jaunimo grupėmis 
– Alfa, pašaukimo išgryninimo grupėmis, Emanuelio jaunuoliais, ir 
t. t. Buvo gražu matyti jų gyvybingumą. Bet vienas jų man pasakė: 
„Mums sekasi, kad galime tai patirti. Apklausos rodo, kad Lenkija 
yra greičiausiai pasaulyje sekuliarėjanti šalis.“ 

Esu pripratęs prie Belgijos bažnyčios, tad buvau sujaudintas 
matydamas liaudies Bažnyčią, žinoma, dabar visaip purtomą, bet 

Kartu su dominikonu, organizuojančiu 
„Lednica“ jaunimo festivalį (80 tūkst.) 
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reaguojančią oriai. Parapiją, kurią lankėme, aptarnauja aštuoni 
kunigai, iš jų du dėsto universitete, vienas yra neuropsichologas, 
kunigas ir Emanuelio seminaristas. Džiugu matyti tokį talentų rin-
kinį Bažnyčios tarnystėje. Mus priėmęs kunigas yra tarsi kunigas 
Bosko, jis su visais sveikinasi ir visi jam atsako tradiciniu pasvei-
kinimu: „Szczęść Boże“, tai reiškia „šlovė Dievui“, taip gera girdėti 
tokį pasveikinimą skambant tarp kuklių pastatų, kur vaikščiojo-
me. Kiek sužeistų avių šis kunigas parneša į Bažnyčią. Kitas kuni-
gas mums papasakojo: „Matote, mes esame pernelyg „vienišos 
žvaigždės“, todėl jūsų bendruomeninės ir broliškos misijos chariz-
ma labai paliečia.“ Bet galiu pasakyti, kad ten, kur buvome, ma-
čiau ir jaučiau kunigus, o ne tarnautojus. Taip pat jaučiau, kad 
žmonių pamaldumas padėjo jiems tapti tuo, kas jie yra. Tai man 
tapo susivienijusios Bažnyčios vaizdiniu. 

Per Marijos mėnesį 
po gausiai žmonių lankomų 
šv. Mišių savaitės dienomis 
sekdavo litanijos prieš išs-
tatytą Švč. Sakramentą. 
Pusę valandos visi nejudė-
dami klūpomis giedodavo, 
akomponuojant vargonams. 
Man tikrai reikėjo pastangų 
išklūpoti; ir ieškodamas at-
ramos žvelgiau į zakristijo-
ną, tiesų kaip styga, suklu-
pusį ant marmuro šalia ku-
nigo, kiek patogiau įsitaisiu-
sio ant klaupto. Kai man pasakė, kad zakristijonui 92 metai, sup-
ratau, kad nebeturiu pasiteisinimo, ir leidausi nunešamas maldos 
ir pamaldumo šios paprastos tautos, pastačiusios milžinišką savo 
bažnyčią prakaitu ir krauju. Man atrodo, kad šios tautos tikėjimas 
pagimdė nemažai gražių asmenybių, viena žymiausių iš kurių yra 

Jonas Paulius II. Matydamas tuos žmones jutau, kad nei tikėti, nei 
kviestis Dievą į savo gyvenimą nėra veltui, nes tikrai neapčiuopia-
mas Jo buvimas atneša tvirtumo ir džiaugsmo, nušviečia ir perkei-
čia net pačius mažiausius ir kukliausius mūsų lankytus būstus. 
Norėjau pasakyti: „Lik ištikimas iki mirties ir gausi gyvenimo vaini-
ką.“ 

Brolis Ivanas 

 

Brolis Ivanas laimingas suradęs gerą 
 vertėją „Lednica“ festivalio metu 
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Dėkoti, klausytis ir pakartoti 

Koks džiaugsmas ir atgaiva rašyti lietuvių kalba po mėnesio 
laiko intensyvių prancūzų kalbos kursų! Žinoma, džiaugiausi ne ką 
mažiau ir dėl galimybės praleisti visą gegužės mėnesį misionie-
riams skirtoje kalbų mokykloje ir patobulinti savo prancūzų kalbą. 

Nors studijos buvo intensyvios (“nuo ryto aušros iki vakaro 
žaros…”), grįžau praturtėjusi ne tik žiniomis, bet ir atradusi daug 
gražių dalykų dėka savo bendramokslių (tarp 24 studentų, buvau 
vienintelė europietė). Tam, kad atvyktų į Anžė (miestas vakarų 
Prancūzijoje), kiti studentai sukorė daug ilgesnį kelią: iš Brazilijos, 
Peru, Kolumbijos, Argentinos, Meksikos, Filipinų, Pietų Korėjos, 
Indijos, Kinijos, Šri Lankos, Vietnamo ir t.t. 

Viena iš stipriausių patirčių man buvo būtent tai – susitiki-
mas su pašvęstaisiais, kunigais iš įvairių pasaulio kraštų, kurie 
viską palikę – savo šalis, bendruomenes, kuriose praleido didžiąją 
savo gyvenimo dalį, atvyko mokytis kalbos ir ruoštis tarnystei visiš-
kai jiems nepažįstamose šalyse… Išmokti kalbą ir priimti, pamilti 
kultūrą, kuri yra tokia skirtinga nuo taviškės, yra nemažas iššūkis. 
Vienas kunigas iš Pietų Korėjos prie pietų stalo dalinosi: "Kas rytą 
meldžiuosi taip: "Dieve, Tu matai, 
kaip man čia nelengva... Tu viską 
žinai. Bet ačiū Tau, ačiū Tau už vis-
ką!" Šis kunigas po 6 mėn. kalbos 
kursų liks mažiausiai 3 metams tar-
nauti vienoje Prancūzijos parapijoje. 
Koks įkvepiantis nuolankumas ir 
ištikimybė dėkojime. 

Arba kitas pavyzdys: dvi se-
serys, maždaug 50 m. amžiaus, 
atskrenda tiesiai į Prancūziją (viena 
iš Meksikos, kita iš Gvatemalos), 3 

mėn. mokosi prancūzų kalbos ir iš-
kart po kursų išskrenda 3 metų mi-
sijai į Čadą. Galit įsivaizduoti dvi že-
maūges sesutes su 4 už jas pačias 
sunkesniais lagaminais Paryžiaus 
traukinių stotyje beieškančias kaip 
nusigauti iki oro uosto... Kokia drą-

Dovilė šlifuoja ne tik prancūzų 
kalbą, bet ir lentas 
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sa viską palikti ir išvykti tarnauti nepažįstamoms tautoms kitame 
pasaulio krašte. 

Studijų metu didžiausią laiko dalį praleidome klausydami ir 
kartodami išgirstas frazes. "Klausykite ir pakartokite", "klausykite 
ir pakartokite". Ir taip beveik visą dieną... tad šie du žodeliai tapo 
tarsi mūsų "himnu". Buvau labai paliesta vieno iš studentų išsa-
kytos minties: "Savo gyvenime turime keliauti su Dievu koja kojon 
taikant tą patį metodą kaip ir čia - "klausyti ir pakartoti", "klausyti 
ir pakartoti". Klausyti Dievo Žodžio, Jo balso ir "pakartoti" pritai-
kant konkrečiose savo gyvenimo situacijose". 

Dėka šių susitikimų bei visų liudijimų, kuriuos galėjau iš-
girsti ir pamatyti, ir aš grįžau į bendruomenę Belgijoje su atnaujin-
tu troškimu dėkoti, klausytis ir ryžtis "pakartoti". 

 
Dovilė, bendruomenės postulantė 

Sekminių savaitgalis 
Išgyventi džiaugsmingą 

Sekminių šventę kartu su 
broliais galėjome ir mes – Šv. 
Damijono jaunuoliai kartu su 
įsipareigojusiomis šeimomis. 
Meldėme, kad Dvasia vestų 
mus į tiesos pažinimo pilnatvę 
ir į naują gyvenimą, kupiną 
meilės bei laisvės. 

Buvome dėkingi už tai, 
kad galėjome grįžti į bendruo-
menę, susitikti vienas su kitu 
ir gyventi paprastumu. Išvar-
gę nuo darbų, egzaminų, miesto, skubėjimo, galėjome šiek tiek su-
lėtinti tempą, pravėdinti galvas, melsti Šv. Dvasios dovanų ir taip 

pat už likusią sesiją. 
Broliai neplanavo turėti didelio veiklos plano ir tai buvo labai 

gerai. Atvėrėme duris laisvei ir džiaugsmingam buvimui kartu. 
Penktadienio vakarą, vos tik atvykę, dalyvavome šv. Mišiose, vaikš-
čiojome, kalbėjomės, ėjome maudytis, kartu vakarieniavome. Buvo 
gera proga apkabinti vienas kitą, dalintis tuo, kuo gyvenam. Ir vis-
ką daryti ramiai, pasirenkant savo tempą. Bažnyčioje aplink mus 
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džiaugsmingai krykštavo vaikai, gera buvo justi šeimų buvimą. 
Taip pat stebino gamtos grožis, ramybė. Galėjome žavėtis birželiui 
būdingu šviesiu dangumi ir turtingomis pievomis. 

Šeštadienį prie mūsų prisijungė kita dalis Šv. Damijono gru-
pės narių. Diena buvo šiek tiek kitokia nei įprastai, nes šv. Mišias 
šventėme 11 valandą ryto. Žinojome, kad ir vakarinė malda bus 
ypatinga, nes grupelėse melsime Šv. Dvasios dovanų. Taip pat ži-
nojome, kad tuo metu su mumis jau bus br. Pranciškus. Džiaugs-
mingo jo grįžimo laukėme tos dienos vidurdienį. Buvo gera sulaukti 
išsiilgto brolio ir matyti bendruomenės džiaugsmą. Po vakarinės 
maldos br. Pranciškus dalijosi savo kelionės įspūdžiais, džiugino 
gražiais vaizdais, pasakojo apie Šventąją Žemę ir kitas aplankytas 
vietas. 

Šv. Dvasia mus tikrai vedė ir įkvėpė vaisingam SD jaunimo 
susitikimui bei pasidalinimui sekančią dieną. Sekmadienio rytą su-
sėdome ratu ir stengėmės atsakyti į klausimą, kokiame taške šiuo 
metu esame. Kiekvienas iš dešimties narių jautėme, kaip vertiname 
ir kokia mums svarbi bendruomenė, dalijomės savo sunkumais ir 
džiaugsmais gyvenant įsipareigojimą. Gražu buvo tai, kad kalbėda-
mi apie praeitį, galvojome ir apie ateitį, kūrėme planus. Po buvimo 
kartu ir susitikimo su Viešpačiu per šv. Mišias, buvo dar viena pro-
ga dėkoti – br. Vidas šventė savo gimtadienį. Meldėme jam Dievo 
malonių, ypač naujame gyvenimo etape. 

Paprastumas ir džiaugsmas, išgyventas šio savaitgalio metu, 
buvo tai, ką broliai siūlė kiekvienam, kas atvyko į Baltriškes. Tai 
didelė dovana, už kurią galime dėkoti. Ačiū, Viešpatie, kad atsiun-
tei mums Šv. Dvasią ir nuolat kvieti į bendruomenę, kurioje galime 
augti ir džiaugtis! 

Indrė, SD jaunimas 

Metai, skirti Dievui!  
Drauge su šv. Jonu Krikštytoju tiesk Viešpačiui kelią. 

Su šv. Pranciškumi vis geriau pažink Dievą ir save. 
 
Paprastumas ir džiaugsmas, išgyventas šio savaitgalio metu, 

buvo tai, ką broliai siūlė kiekvienam, kas atvyko į Baltriškes. Tai 
didelė dovana, už kurią galime dėkoti. Ačiū, Viešpatie, kad atsiun-
tei mums Šv. Dvasią ir nuolat kvieti į bendruomenę, kurioje galime 
augti ir džiaugtis! 
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 Drauge su broliu Jonu džiaugiamės skelbdami naujus 2019–
2020 šv. Jono Krikštytojo metus, kuriuose dalyvauti kviečiami jau-
nuoliai iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos! 

 
„Pasiekti šventumą reiškia  

visiškai tapti savimi, būti, kuo Dievas 
panorėjo tave svajodamas ir  
sukurdamas, o ne kopija.“ 

(Popiežius Pranciškus,  
Christus vivit, nr. 162) 

 
Jaunuoli, jei tau 17–30 metų ir 
nori vienerius gyvenimo metus 
skirti Viešpačiui, kad savo gyveni-
mą grįstum Juo ir vis geriau pa-
žintum Jį, Bažnyčią ir save, atva-
žiuok pas mus į Baltriškes: 
 

> Gyvensi metus bendruomenėje su kitais jaunuoliais, Tiberia-

dos broliais ir priimdamas apsilankančius žmones. Per šiuos 

metus mes tau siūlome keturių etapų kelionę: taip gyveni-
mui, taip asmeniniam susitikimui su Jėzumi, taip tapimui 
mokiniu ir taip savo pašaukimui. 

 

„Visada geriau gyventi tikėjimu drauge ir išreikšti savo meilę 
bendruomeniniame gyvenime, su kitais jaunuoliais dalijantis savo jaus-

mais, laiku, tikėjimu ir rūpesčiais. 
Bažnyčia siūlo daugybę įvairiausių vietų tikėjimu gyventi bendruomenėje, 

nes būnant drauge viskas lengviau.“ (Christus vivit, nr. 164) 

 
> Gyventi šalia vienuolių. Išmokti melstis, skaityti Bibliją, gy-

venti tikrame santykyje su žmonėmis ir savimi, dirbti rankų 
darbą, dalintis džiaugsmu tikėti misijoje, rasti tinkamą vietą 

naujosioms technologijoms ir bendravimo priemonėms, - štai 
kokia tau siūloma didelė malonė.  

 
„Nors gyvensi ir turėsi įvairių patirčių, nepatirsi tikros jaunystės, 

nepažinsi tikrosios buvimo jaunu pilnatvės,  
jei kasdien nesusitiksi su svarbiausiu draugu, jei negyvensi  

draugystėje su Jėzumi.“ (Christus vivit, nr. 150) 
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> Būsi dvasiškai palydimas, išmokysi žodžiais įvardyti gilųjį gy-

venimą ir jį suvienyti. Per šiuos metus ištirsi, kur Viešpats 
tave kviečia, pasirinksi ateitį Jame užuot plaukdamas pasro-
viui. Taip pat turėsi savaitės trukmės asmenines rekolekcijas. 

 
„Kad ištirtum, koks tavo pašaukimas, reikia suprasti, kad šis pašaukimas 
yra draugo – Jėzaus – kvietimas. Jei savo draugams ką nors siūlome, tai 
siūlome geriausia. Ir tas geriausias dalykas nebūtinai yra tai, kas bran-
giausiai kainuoja ar ką sunkiausia gauti, bet tai, kas suteikia džiaugsmo 

kitam žmogui.“ (Christus vivit, nr. 287) 

 
2019–2020 m. prasidės per šv. Pranciškaus šventę, 2019 m. spalio 
4 d., ir pasibaigs per šv. Jono Krikštytojo gimimo šventę, 2020 m. 
birželio 24 d. Metus pradėsime piligrimine kelione nuo Šiluvos iki 
Kryžių kalno, o pavasarį keliausime į Italiją, Asyžių, gimtąjį šv. 
Pranciškaus miestą. 

 
„Dievo meilė ir mūsų santykis su gyvuoju Kristumi nekliudo mums svajoti ir 

nereikalauja, kad siaurintume akiratį. Priešingai, ši meilė stumia mus į 
priekį, ragina, veda į geresnį ir gražesnį gyvenimą.“ (Christus vivit, nr. 138) 

 
Jau daugiau nei dvidešimt jaunuolių gyveno tokius metus su mu-
mis Baltriškėse ir šitaip pasiklojo tvirtus pamatus savo gyvenimui, 
ir tikrai dėl tokios patirties nesigaili! 

 
„Galiu tvirtai tau pasakyti, kad 
pasitikėdamas pultum dieviš-

kajam Tėvui į glėbį, tam Dievui, 
kuris tau dovanojo gyvenimą ir 
gaivina jį kiekvieną akimirką. 

Jis tave tvirtai laikys, bet kartu 
jusi, kad Jis visiškai  
gerbia tavo laisvę.“  

(Christus vivit, nr. 113)  

 
Tad nedvejok, Viešpats ir 
broliai tavęs laukia, rašyk: 
baltriskes@tiberiade.lt arba 
skambink +370 385 43694 
 

Broliai Frederikas ir Jonas 

mailto:baltriskes@tiberiade.lt
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KALENDORIUS  
 

 

Liepa   

- Penk. 5-14 d. 

- Sekm. 21-28 d 

- Pirm. 22-28 d. 

- Pirm. 30-20 d. 

Europos skautų stovykla 

Paauglių dviračių žygis 

Pjūties vaikų vasaros stovykla 

Ses. Asta ir Viktorija Baltriškėse 

Rugpjūtis   

- Penk. 2-4 d. 

- Treč. 14-18 d. 

Stovykla mamoms ir mergaitėms 

Šeimų stovykla 

Rugsėjis  

- Pirm. 2-29 d. Nazareto mėnuo (priėmimo nėra) 
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1. Viešpatie, patikime Tau vasaros stovyklas, rengiamas Tiberia-
dos bendruomenės. Tegu dalyviams jos būna poilsio Tavyje, pa-
sistiprinimo, tikėjimo, vilties ir meilės atgaivinimo metas. Dėkoja-
me Tau už mūsų bendruomenę, į kurią sugrįžo broliai Pranciškus 
ir Frederikas, padėsiantys vykdyti misiją. 
 
2. Viešpatie, patikime Tau visus įsipareigojusius šv. Damijono 
jaunuolius, visas įsipareigojusias pranašiškas šeimas, visus, ku-

rie atvyks vienaip ar kitaip padėti per vasaros stovyklas. Grąžink 
jiems šimteriopai tai, ką jie dovanoja bendruomenei ir Bažnyčiai. 
 
3. Viešpatie, meldžiame Tave už seserį Ievą Mariją ir brolį Bertą, 
kurie duos amžinuosius įžadus spalio 5 d. Belgijoje, taip pat už 
Dovilę, kuri rugsėjo 14 d. apsivilks sesers abitą. Dėkojame Tau už 
darbininkus, kuriuos atsiunti į savo pjūtį. 
 
4. Viešpatie, prašome Tave palaiminti brolio Vido formacijos laiką 
Kanadoje. Atverk jo širdį ir protą viskam, ką nori jam suteikti. 
Padėk jam būti Tavo džiaugsmu, nešant Tiberiados ir pašvęstojo 
gyvenimo spalvas, kur bebūtų. 
 
5. Viešpatie, patikime Tau naujuosius šv. Jono Krikštytojo metus, 
jaunuolius, kurie juos gyvens, br. Joną ir br. Frederiką, kurie jais 
rūpinsis. Suteik daugybei jaunuolių pasiryžimo dovanoti Tau me-
tus bendruomenėje. 
 
6. Viešpatie, patikime Tau Tobijo ir Saros projektą. Suteik bro-

liams jėgų patarnauti šeimai būdu, atliepiančiu į mūsų laiko ir 

Bažnyčios kvietimus. 

  

MALDOS INTENCIJOS 


