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Kapayapaan at kagalakan!  
Ramybė ir džiaugsmas! 
Brangūs broliai ir sesės, mieli draugai, 

 
Mea culpa} x3 , atleiskit, daugelis 

jūsų rašėt, kur esu ir ar esu gyva, bet 
buvau taip stipriai pasinėrusi į kasdienį 
gyvenimą, kad net praradau laiko 

nuovoką… Nuo birželio mėn. labai dažnai lyja (prasidėjo lietingas 

sezonas), tad interneto signalas yra labai silpnas, ir neturiu aš daug 
kantrybės ilgam likti priešais “internetą-sraigę”. Taip, esu labai gyva 
(p.s. mokausi pamažėle nukreipti tinkama linkme ir tinkamu greičiu visą 

manyje trykštančią energiją, kaip filipiniečiai sako: “working on progress”) 
ir vis dar esu Talim saloje, šioje mažytėje, nuošalioje, nutolusioje nuo 
civilizacijos lugar1, kur yra mūsų NVO “San Damiano”. Esu visa širdimi 
misijoje ir džiūgauju paprasčiausiai kiekvienos dienos dovana. Gyventi 
– tai jau yra tokia didelė laimė, nepaisant daugybės iššūkių ir vidinių 
“kalnų”, kuriuos reikia perkopti. Su šv.Klara nuolat kartoju: “Būk 
pašlovintas, Viešpatie, kad mane sukūrei!”. Ir dar, šiuo paskutiniu 
metu (gegužę švenčiau savo krikšto gimtadienį) esu labai paliesta Kristaus 

krikšto metu išgirstais žodžiais : “Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi” (Lk 3,22). Man atrodo, kad tai 
ir yra galų gale būti pakrikštytuoju (tad ir misionieriumi) : būti mylimu Tėvo vaiku ir spinduoliuoti šitą meilę 
ten, kur esame, čia ir dabar, su visu mūsų žmogiškumu. 

 
Kartais šis « čia ir dabar » nėra toks paprastas : kaip įmanoma ir toliau tęsti gydyti pacientą, kurio būklė 

visiškai negerėja, nepaisant visų mūsų pastangų, kaip ir toliau tęsti padėti vargšams, kai jie tik dar labiau 
skursta, kaip ir toliau tęsti guosti mirštančiuosius, kai tai, nepaisant visko, neša didelį išsiskyrimo liūdesį, ypač, 
kai tai žmogus, kurį mylim iš visos širdies… ? Nebijokit, šįkart nekalbėsiu per daug apie visą tai . Nustojau 
uždavinėti sau klausimus apie kančią, ir ne todėl, kad tapau “šalta” (visiškai priešingai) matydama ir 
klausydama iš labai arti ir kasdien mano vargšus pacientus, gyvendama misijas skurdžiuose kaimeliuose, 
matydama filipiniečių draugų ir vaikų gyvenimus… Visiškai nepriskiriu šios kančios Dievui, bet vis dėl to viduje 
giliai turiu klausimą, kaip šios kančios šerdyje, šioje žiaurioje neteisybėje, smurte ir išbandymuose yra 
įmanoma išsaugoti ir išlaikyti gyvenimo džiaugsmą ir laimę, šypseną (tikrą!) ir stiprią viltį, jei ne Gerojo Dievo 
dėka? Tai Palaiminimų gyvenimas – tai yra tai, kas man kasdien padeda iš esmės „ragauti“ tikėjimo jėgą ir 
stiprumą. Taip, „Palaiminti...“ (Mt 5, 3-12)! Išorinės aplinkybės negali užgęsinti šios tikrosios laimės, sunkumai 
negali prasiskverbti į Dievo draugų širdies laimę... Ir tai nėra kažkokie teoriniai dalykai, kuriais noriu 
pasidalinti, tai yra realybė, kurią matau kasdien: 24 m. jaunuolis, pilnas romumo ir besišypsantis, kuya 
Meljan, kuriam neseniai diagnozavom terminalinį inkstų nepakankamumą (tad jis tris kartus per dieną turi atlikti 
peritoninę dializę savo namelyje. Ir jis visiškai sąmoningai supranta, kad negalės išgyventi be šių labai brangių 

procedūrų). Ar dar – viena kaimelio mama, turinti didelį, su tikra ugnele tikėjimą, užkrečiančią šypseną, 
nepaisant to kad prarado savo trečiąjį (ir paskutinįjį) vaiką eismo nelaimėje ir kuri lieka rūpintis visais savo 
mažais anūkais. Ar dar – jauna 15 m. paauglė, Hanna, kuri neseniai palaidojo savo tėtį (vienintelį šeimos 

maitintoją) ir kuri yra visa švytinti ir besišypsanti, atnešusi pasidalinti net meryenda2 medicininės misijos jos 
kaimelyje metu. Nerašysiu šiame naujienlaiškyje apie mano brangius mirštančiuosius ligonius, ar tuos, kurie 
dėl didelio skurdo, privalo nutraukti gydymą ir kurie taip dega gyvenimo jėga... TAIP, Dievo malonė gali tai 
padaryti! Ir dar, esu tikra (!!), kad mes visi esame sukurti laimei ir gyventi taip, kad ši laimė lietųsi kitų 
gyvenimuose. Ir visa tai yra įmanoma tik jei esame išties įsišaknyję Kristuje, jei leidžiame Jo Meilei iš tiesų 
gyventi mūsų širdyse...  

                                                           
1
 Tagalog kalboje: vieta 

2
 Tagalog kalboje: užkandis, desertas 
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Šiais paskutiniais mėnesiais teko praleisti nemažai laiko Maniloje keliaujant į įvairius susitikimus, misijas, 

administracinius darbus. Kai palieku trumpam mūsų mažytę, gražią salą, net jei ji ir yra pilna didelio skurdo ir 
kančios, tada suprantu, kokį didelį šansą turiu gyventi čia! Manila yra milžiniškas (ir klaikus) miestas – 
neįtikėtinas triukšmas ir tarša, šio lietingojo sezono metu – žiurkės, plaukiojančios (tiesiogine ta žodžio prasme) 
gatvėmis... Gyventojų milžiniška populiacija, didžiulis skurdas, šimtai tūkstančių gatvės vaikų... Narkotikai, 
nusikaltėlių grupuotės ir smurtas yra labai įsitvirtinę. Bet kaskart, kai tik iškeliauju į šią eismo Maniloje 
„piligrimystę“, turiu šansą sutikti neįtikėtinų žmonių. Štai dėl to, galų gale, kartais labai mėgstu viena 
iškeliauti į šią „civilizaciją“ . Labai dažnai būtent vargšai nusprendžia pakeisti jų kelionės kryptį, kad galėtų 
būti tikri, kad sėkmingai rasiu savo atvykimo vietą, net kartais neleisdami mokėti už jeepney ar tricycle. Ir 
kokius gražius pasidalinimus gyvenam! Vadinu visas tas keliones – “eismo rekolekcijomis”. Tikrai, gaunu tiek 
daug mažyčių „švieselių“, įžvalgų apie gyvenimą ir tokių paprastų džiaugsmų, jog mano varginga širdis būna 
tikrai pripildyta žymiau labiau nei valgis kokiame nors gerame restorane ar kelionė patogiame taxi! Žinoma, 
grįžtu namo dažniausiai vėlai ir gerokai pavargusi (nes net mažytis išvykimas iš salos užima mažų mažiausiai gerą 

pusdienį), bet labai laiminga dėl šių „Emauso“ susitikimų. Ir koks gėris grįžtant gėrėtis Kūrėjo „kvėpsnio“  
neaprėpiamumu, stebint iš mažyčio laivelio saulėlydį, neriantį į ežerą... 

   Gegužė - dar vasaros atostogos pas mus. Bet Gerasis Dievas niekada nėra 
atostogose, tad gyvenome daug gražių malonių. Pirmiausia, vaikų stovykla su Br 
Seraphimu. Neskaičiuojant daugiau nei šimto mūsų kaimo vaikų, dvidešimt vaikų iš 
Manilos prisijungė prie stovyklos kartu su jų “Phil’book” savanoriais (asociacija, kuri 

organizuoja švietimo, mokymo skaityti užsiėmimus gatvės vaikams Maniloje). Tris dienas 
(ir naktis) bukid skambėjo vaikų džiaugsmu! Gegužės viduryje Dovilė (ate Belly arba 

Dovilatedeo), mano gera draugė iš Lietuvos, ir Tiberiados sesutė, Sr Amandine (kuri 

labai greitai buvo “pakrikštyta” sr Didin ou Sr Pingouin) prisijungė prie misijos vienam 
mėnesiui. Koks didelis džiaugsmas gyventi bendruomenišką gyvenimą, kartu skirti 
laiko Lectio Divina ir dalintis apie tikėjimą su tiberiadiška dvasia! Tai buvo tikrai 

nuostabus laikas ! 
Šiais metais kas mėnesį 2-3 dienoms važiuoju pas kontempliatyvias 

Mary Morning Star sesutes Calamba mieste (vienuolynas, 

esantis netoli nuo mūsų salos). Man yra taip brangu ir svarbu 
pasinerti į tylą ir vienumą, melstis angliškai brevijorių su 
sesutėmis, skaityti kartu Dievo Žodį. Kartais dalyvauju ir 
teologijos paskaitose, kurias jos klauso kasdien. Kokia didelė 
dovana taip pat gyventi gražią dvasinę draugystę su viena iš 
sesių, kuri kaip angelas, viso mano laiko pas jas metu, 
rūpinasi net mažiausiomis smulkmenomis! Šių stiprių 

kontempliacijos, širdis į širdį su Kristumi, momentų dėka grįžtu atgal į Talim salą pilna energijos ir entuziazmo 
ir toliau visomis jėgomis tarnauti misijoje. Būk pašlovintas, Viešpatie, už visus brolius ir seses, kurie pašvenčia 
savo gyvenimą kontempliatyviai misijai, kad galėtų atnešti pasauliui « deguonį » ir išgelbėti nuo dvasinio 
uždusimo. Tikrai, atrandu vis labiau ir labiau, kaip šis kontempliatyvus gyvenimas mūsyse yra gyvybiškai 
svarbus. Tai yra taip gražu mokytis suvienyti vis labiau šį kontempliatyvų ir misionierišką gyvenimą…Drįstu net 
sakyti, kad tai turi būti neatskiriama… Turiu didelį troškimą, kad vieną dieną tai taps viena – visas kasdienis 
gyvenimas kaip nepaliaujama malda… Taip, dar labai labai ilgas kelias iki to… Man labai patiko mūsų švento 
Tėvo popiežiaus Pranciškaus žodžiai jo paskutiniame apaštaliniame laiške (« Gaudete et exsultate »; atleiskit už 

netikslų vertimą iš pranc. kalbos...): « Mes esame pašaukti gyventi kontempliaciją lygiai taip pat veiksmo šerdyje, 
ir taip mes pasišventiname atsakingame ir dosniame mūsų pačių misijos atlikime». 

Visad su plačia šypsena Sr Didin 
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  Birželis…   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Birželio mėnesį pasinėrėme į NAUJUS MOKSLO METUS. Prieš pradėdami 
mokyklą, surengėme vasaros « despedida » : su visais mūsų in-house scholars 
išvykome į baseiną, esantį gretimame kaimelyje. Visą dieną praleidome labai 
džiugioje atmosferoje, tikrai kaip šeimoje! Daugeliui mūsų jaunuolių tai buvo 
pirma patirtis gyvenime, nes anksčiau niekada nėra turėję poilsio išvykų su 
artimaisiais. Buvo taip pat gražu juos matyti taupant kišenpinigius, nes 
kiekvienas privalėjo įnešti, kad ir mažytę, savo dalį. Tokiu būdu, jie turėjo 
progą „pasitreniruoti“ mokantis taupyti. Vienas mūsų jaunuolių, kuya Nelson, 
sakė: “supratau, kad žymiai lengviau taupyti, kai turi konkretų tikslą. Ir ypač jei šis tiksas yra praleisti gerą 
laiką kartu”. Kai kuriems jaunuoliams sekėsi kiek sunkiau sutaupyti reikiamą sumą, tad jie gavo garbės 
„skolą“, bet su dideliu entuziazmu ir sąžiningumu pamažėle visiems pavyko „išsilaisvinti“. Giliai tikiu, kad 
mokant juos būti atsakingais jau dabar mažuose dalykuose, padės ir ateityje toliau tai tęsti.   

Kadangi dar tik pradžia naujų mokslo metų, visi jaunuoliai kol kas yra labai motyvuoti mokytis , tad 
yra daug namų darbų, kuriuos vakarais reikia padėti atlikti. Nuostabu, nes šiais metais du savanoriai 
filipiniečiai (kurie jau baigė mokslus aukštojoje mokykloje) kuya Wilmer ir kuya Christian labai padeda! Su kuya 
Timothy nusprendėme skirti papildomai laiko, kad galėčiau jam padėti įveikti dislekciją. Šis šaunus jaunuolis 
augo mažyčiame kalnų kaimelyje Laiban ir, deja, niekas jam nepadėjo vaikystėje net skaityti... Šilta širdyje 
matant Timothy tokį entuziastingą ir pilną troškimo pasivyti klasės draugus. Sekmadieniais (jis yra vienas iš trijų 

jaunuolių, kurie visąlaik, net savaitgaliais, pasilieka bendruomenės namuose) jis pirmas atlekia man priminti, kad 
turime „skaitymo“ klasę. Kiti jaunuoliai gyvena taip pat gražias vidines „keliones“ - su aukštumomis ir 
žemumomis - kaip visuose normaliuose gyvenimuose, ypač paauglių , ir, 
žinoma, yra visada vidinių kovų, kurios niekada iki galo nėra nugalėtos... Man 
atrodo, kaip ir kiekviename iš mūsų. Labai drąsinu, kad gyventume visas tas 
kovas su Geruoju Viešpačiu, su nuolatiniu Jo ir vienas kito gailestingumu. Tai, 
kas man atrodo labai svarbu –juos išmokyti būti atidiems ir atpažinti visas tas 
vidines kovas ir nebijotų jų konfrontuoti. “T.H.I.N.K.  B.I.G.” = mažytis moto, 
kurį stengiamės gyventi bukid, šioje „gyvenimo mokykloje“.  
 
 

Misija LAIBANE: kas du mėnesius vykstame į misiją Laiban: mokyti vaikus 

katechizmo, paprasčiausiai su jais žaisti, taip pat organizuojame medicininę misiją 

(konsultuoju, atlieku mažytes chirurgines intervencijas, o dažniausiai… gyvenam 

atjautą, nes iš esmės neįmanoma kartais kažko realiai  padaryti). Kaip ir kiekvienais 

metais, 18-iolikai šio kalnų kaimelio mūsų NVO stipendininkų atvežėm mokyklos 

reikmenis. Labai myliu šią vietovę, kur gamta mane taip smarkiai žavi. O kur dar 

milžiniškas ir užkrečiantis vaikų džiaugsmas. Jų akys skindi paprasčiausiai džiaugsmu 

BŪTI. Nieko kito – mylėti ir dalintis džiaugsmu gyventi! Reikia tiek nedaug, kad 

būtume laimingi! Kaip svarbu mokytis turėti vaiko širdį, vaiko, taip mylimo 

dangiškojo Tėvo ! Tikiu, kad tai yra laimės paslaptis… 
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Jaunuolis belgas iš ESM (Emmanuel school of mission à Manille), kuya Paul, atvyko ir praleido gražią savaitę su 
mumis. Buvo nuostabu, nes suorganizavome „worship night“ bukid su daugeliu mūsų vidurinės mokyklos SD 
studentų, taip pat jis paruošė gerą mokymą mūsų CLE paaugliams stipendininkams. Stengiuosi išnaudoti visas 
progas, kad mus aplankantys svečiai galėtų pasidalinti savo talentais ir tokiu būdu vieni kitus praturtintume. 
Šiuo metu, kuya Agu, ankstesnių metų savanoris, praleides misijoje vienerius metus, brangus jaunuolių kuya, 
yra su mumis vienam mėnesiui. Tad visi labai laimingi!       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 San Damiano klinikos gyvenimas verda…  

kartais išprotėjusiu greičiu, bet jau kaip ir įprasta . Tad normalus 
gyvenimas! Vasaros metu nusprendėme „pakvėpuoti“ truputį ir 
susiorganizavome mažytę piligrimystę į šv. tėvo Pijaus šventovę, kartu su 
visa klinikos komanda ir jų sutuoktiniais. Paruošiau mažytį mokymą apie šį 
šventąjį su citatomis kiekvienam, kurias galėtume apmąstyti kelionės metu. 
Aplankėme kelias senas bažnyčias, turėjom šansą dalyvauti šv.Mišiose St. 
Padre Pio šventovėje. Bet tiesą sakant, atmosfera nebuvo labai dvasinė , 
nes praleidome žymiai (+++) daugiau laiko jeepney, negu lankant bažnyčias 
ar meldžiantis, bet buvo taip šaunu ir linksma paprasčiausiai keliauti kartu, 
juoktis iš visos širdies, gėrėtis nuostabia kalnų gamta, ežerais, valgyti 
kilogramus bananų ir t.t. 
Ir toliau tęsiu medicininę formaciją klinikos komandai, drąsindama ir juos 
paruošti mažyčius pristatymus (nes man pačiai jau taip nuobodu klausytis tik 

mano paruoštų paskaitų, , įsivaizduoju, kad jiems tuo labiau). Bandau vis labiau 
juos mokyti remtis knygomis, straipsneliais, kuriuos atspausdinu… Ate Ella 
buvo pirmoji ir drąsiausioji, kuri labai gerai paruošė pirmąją paskaitą (beje, ji 
yra vienintelė iš komandos, kuri yra baigusi medicininius - akušerės slaugytojos 

mokslus). Man atrodo, kad pagalba įgyjant pasitikėjimą savimi, išmokant 
turėti « refleksą » skaityti, ieškoti reikiamos informacijos yra labai svarbūs 
šiai sveikatos misijos ateičiai. Juolab, kad jie tikrai gali tą padaryti.  
 
Dėka beviltiškų situacijų, kurių metu kartais tikrai norisi nuleisti rankas ir 
sakyti : « apgailestauju, iš medicininės pusės niekuo nebegaliu jums padėti » 

(tai, kas niekada nėra lengva gydytojui), pavyksta padaryti neįtikėtinai naujų dalykų… Kuya Marcelino, mano 
pacientas, sergantis terminaline žarnų vėžio stadija, privalėjo kaskart būti nuvežtas iš savo namelio į 
laboratoriją – ilga ir labai varginanti kelionė laiveliu, tricycle – tam, kad galėtų tęsti savo paliatyvų gydymą. Jis 
ir taip kentėjo nuo didžiulių skausmų, kai reikėdavo vos pajudėti namuose. Vieną popietę jo žmona atėjo į 
mūsų kliniką su ašaromis akyse ir visiškai praradusi viltį jį įkalbėti ir toliau tęsti gydymą. Ir aš jį visiškai 
suprantu! Bet mūsų mažyčiame centre galime atlikti tik labia bazinius tyrimus (šlapimo tyrimą, cukraus kiekį 

kraujyje, elektrokardiogramą, nėštumo testą). Galiausiai nusprendžiau pabandyti paskambinti vienos 
laboratorijos, su kuria turime bendradarbiavimo sutartį, vadovei. Ir mūsų dideliam džiaugsmui ji priėmė šį 
prašymą su didele atjauta – mes galime patys, jo namelyje, paimti kraujo mėginį, dėti į specialų krepšį ir 
atplukdinti į laboratoriją. Ir nuostabu – viskas sėkmingai pavyko, nepaisant to, kad buvo « sportiška » - reikia 
labai gerai apskaičiuoti laiką, kad kraujas į laboratorijąatvyktų laiku ir nepatektų į “pilipino time”3. Taigi, nuo 
šiol visi mūsų vargšai sunkiai sergantys pacientai, jei tik pavyksta paimti kraują (kas ne visada lenvga labai 

išsekusiems, kacheksiškiems pacientams), gali sulaukti šitokios mūsų tarnystės jų nameliuose. 

                                                           
3
 Pilipino time – punktualumas neegzistuoja Filipinuose, susitikimai, transportas gali labai įprastai vėluoti 2-3 val.  
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MES COORDONNÉES SUR PLACE : 
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI) 
Sapang, Binangonan 1940, 
Talim Island 
Rizal Province 
PHILIPPINES 

Prieš kelias savaites mūsų saloje vyskupas įkūrė naują parapiją (antrąją), tad kun.Rommel, mūsų 
parapijos klebonas, nebeprivalo švęsti devynerių (!!) sekmadieninių mišių, kaip buvo įprasta. Su kun.Rommel 
birželio pabaigoje turėjome evengelizacijos/medicininę misiją viename salos kaimelių, kur visai neseniai 
įsikurdino sekta, įnešanti sumišimą daugeliui vietos katalikų, sakydami, kad « ir mes esame krikščionys, 
universalaus pasaulio katalikai ». Jie turi savo kunigą-vyskupą ir t.t. Tuo metu, kai turėjau daugybę med. 
konsultacijų, kun.Rommel stengėsi įnešti aiškumo savo parapijiečiams. Žaviuosi mūsų pader, kuris turi tokią 
didelę evangelizacijos ugnį, ypač su vaikais ir jaunuoliais : nuo šiol kiekvieną sekmadienį parapijoje yra vaikų 
mišios (tad su daugybe mūsų kaimo vaikų keliaujam ten kartu! Nuostabu!). Šis kunigas aukoja mišias visur, kur tik 
gali: mokyklose, gatvėse (neseniai jis pradėjo ir « street mass »). F. Rommel taip pat tapo religijos mokytoju 
« Binangonan Catholic College », nepaisant visų kitų daugybės darbų, misijų. Jis turi tikrai labai paprastą ir 
kupiną atjautos širdį, yra labai arti vargšų, labiausiai nuskriaustų. Tai didelė dovana mums visiems Talim 
saloje! Jis buvo taip pat tas, kuris įveikė neįtikėtinus barjerus padedant vienai, neseniai nuo prievartos 
nukentėjusiai mažametei mergaite.  
 

Kelios naujienos apie šalį… 
Prezidento R.Duterte politika įneša vis daugiau kančios ir įtampos 
tarp filipiniečių ir ypač kelia skausmą katalikų bažnyčiai.Neseniai, 
prezidentas pareiškė daugybę įžeidžiančių frazių apie mus, katalikus 
(vienas iš iš jų : « Jūsų Dievas yra bukaprotis »). Šalyje, kur daugiau nei 
90% gyventojų yra krikščionys (iš jų daugiau ne 80 % katalikai), šie 
žodžiai stipriai išjudino ir bažnyčios hierarchiją. Vyskupai ir daugelis 
filipiniečių nepalieka šių paniekų tyloje... Kai kalbuosi si kunigais ar 
misionieriais, jaučiu kaistančią atmosferą… Neseniai jau ketvirtasis 

kunigas filipinietis buvo nužudytas šiais metais, tai pat vienuolė australietė deportuota iš šalies…  
Leptospirozė – užkrečiama liga (liga, sukeliama bakterijos, randamos gyvūnų, ypač žiurkių, šlapime) sparčiai 

plinta šalyje, ypač Maniloje. Sveikatos ministerija nerimauja dėl didelio augančio šios ligos atvejų skaičiaus, 
sąlygoto nuolatinio stipraus lietaus. Nuo sausio mėnesio jau daugiau nei tūkstantis registruotų atvejų, iš kurių 
daugiau nei šimtas mirčių... 

Prašau, ir toliau melskimės už šitą šalį! 
 
« Apsaugok mane, Dieve, nes pas Tave ieškau užuovėjos. Sakau Viešpačiui : « Tu mano Viešptas. Tik Tu visa 
mano laimė ». (Prašau, melskitės šią nuostabią 16 psalmę už mus, už mane...  Salamat po4! )  

Palieku Jus su šiuo nuostabiu psalmės « kvapu », klausydamasi šios nakties varlių « simfonijos » mažyčiame 
Sapang kaimelyje… Iki susitikimo MALDOJE ! 
 

PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Telaimina Jus Dievas! Geros sveikatos ir džiugaus šventumo kelio!  
 

Maldos bendrystėje, su Mergele Marija, 
viktorija+ 
2018 liepa, Sapang 
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