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Maldos intencijos 
1. Melskimės už Janį, Ambroise‘ą, Yvoną, Bruno ir Aline, kurie pradėjo 

postulantūrą spalio 1 d. Jie yra nuostabi Dievo dovana. Tegul Viešpats 
duoda jiems ramybės, kad sektų paskui Kristų. Meldžiamės už jų šeimas, 
kurios davė jiems viską: gyvybę, auklėjimą ir laisvę sekti Kristumi.  

2. Už Jono Krikštytojo metus gyvensiančius Gediminą ir Mykolą, kurie 
atvažiavo ištirti Dievo valią jiems ir gilinti savo tikėjimo. Tegul šie metai 
būna jiems naudingi ir pilni malonės. Taip pat pavedame jūsų maldai Elīne, 
kuri šiuos metus praleis pas seseris Belgijoje.  

3. Už bendruomenės kapitulą, kuri vyks Lavo sent An lapkričio 10–14 d. Tai 
bus brolių ir seserų susitikimas, kuriame stengsimės leistis vedami 
Šventosios Dvasios. Ši kapitula pirmiausia bus proga dėkoti Dievui už 
Tiberiados 30-metį, taip pat laikas gilinti mūsų charizmą, mūsų šventumo 
kelią ir proga klausant vieniems kitų ir meldžiantis ieškoti Dievo valios 
bendruomenei.  

4. Melskimės už pasaulio kraštus, kurie kenčia, ypač už Filipinus, kuriuose dėl 
taifūnų ir potvynių vargšai dar labiau kenčia. Melskimės už Manilos ir 
Talino salos gyventojus, kur gyvena Šv. Damijono grupė ir Nikas. 

5. Už Baltriškių bažnyčios remonto darbų tąsą. Kad Viešpats rūpintųsi šiais 
reikalais ir saugotų darbininkus bei brolius. Toliau melskimės, kad rastume 
darbininkus ir reikiamų pinigų šiems darbams.  

6. Už visus mums artimus žmones, kurie kenčia nuo susiskaldymo šeimoje ir 
už tuos, kurie kenčia moralinę ir fizinę kančią. Mes ir toliau meldžiamės už 
tuos, kurie trokšta susilaukti vaikų ir dar nesusilaukė, ir už tuos, kurie jau 
seniai ieško kito žmogaus, kad sukurtų šeimą. 

 

Šeimų stovyklos 
pabaigoje gavome 
keturis balandžius. 
Ateik Dvasia 
guodėja ir 
sustiprink mūsų 
šeimas. 
 

Tiberiados bendruomenė 
Baltriškės 
 

 

Maldos bendrystė 

Brangus(-i) besimeldžiantis(-i) drauge, 

ramybės tau! 
Šio rudens pradžioje man įstrigo Mato pašaukimas: „Išėjęs Jėzus 

pastebėjo muitininką, vardu Levis, sėdintį muitinėje, ir jam tarė: „Sek paskui 
mane!“ Tasai, viską palikęs, atsikėlė ir sekė paskui jį.“ Tas Jėzaus žvilgsnis 
paskatino tiek daug sėdinčių vyrų ir moterų atsistoti. Kasdien, nuo pat ryto, Jis 
mus pastato ant kojų, kad jam giedotume, melstumės. Jis siunčia mus Jo skelbti. 
Jėzaus žvilgsnis mus kviečia. Taip, dėkojame Dievui už pašaukimo dovaną. Penki 
jaunuoliai prisijungė prie mūsų spalio pradžioje: keturi broliai ir viena sesutė, 
kurie viską palieka: savo kraštą, šeimą, darbą... nes juos pakerėjo Kristaus 
mylintis žvilgsnis. 

2009 m. 
spalis 

gruodis 

Janis tarp dviejų savo vyresniųjų brolių Vido ir Siluano 
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Jau kelerius metus broliai ir seserys ištikimai ir uoliai meldžiasi Pjūties 
Šeimininkui. Pašaukimai yra Dievo dovana, bet kai meldžiamės Pjūties 
Šeimininkui, Jėzus mums leidžia prie to prisidėti. Ta malda man visada buvo 
brangi, nes Tiberiados įkūrimo pradžioje buvau vienas. Mes taip trokštame 
numalšinti pasaulio žmonių Dievo troškulį, padėti jiems atrasti Kristaus ir Jo 
Bažnyčios grožį! Ir poreikis vis didesnis. Keturi jaunuoliai gyvens Jono 
Krikštytojo metus, kad ištirtų savo pašaukimą. Taigi atvyko nemažai naujų 
žmonių. Kai jums rašau, visi broliai ir seserys džiugiai ir stropiai tvarko namus ir 
aplinką. Kambariai pertvarkomi taip, kad visi tilptų: visi kampeliai bus išnaudoti. 
Prisukome naujas kabyklas striukėms. Pas seseris bibliotekoje-skaitykloje 
padarėme pertvarą, kad nauja sesutė turėtų kur apsigyventi. Tai yra, tiesą sakant, 
„šventos“ problemos, ir visada atsiras vietos Dievo dovanoms priimti. 

Taip, mes meldžiamės už visas bendruomenes, kurios laukia brolių ir 
seserų ir kurioms netrūksta uolumo. Tie nauji broliai ir seserys priklauso visai 
Bažnyčiai. Jie mūsų ir jūsų džiaugsmas. 

Dar mums reikia likti ištikimiems ir ištverti visus išbandymus. Taip, 
mums reikės dažnai eiti vandeniu, pasitikint, įsmeigus akis į Kristų. 

 

Vasarą vyko daug misijų ir stovyklų. Brolis Markas įsibridęs į tvenkinį 
paleidžia balandį, kad padrąsintų šeimas priimti Šv. Dvasią 
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Kalendorius 
Spalis 

- Antr. 13 d.–15 d. Misija į Radviliškį, Panevėžį, Pasvalį, Rygą ir Šiaulius 
- Šešt. 17 d.–18 d.  Pjūties vaikai  
 SD maldos grupė iš Vilniaus  
- Penkt. 23 d.–25 d.  Tezė grupė iš Kauno  
- Antr. 27 d.–29 d. 40 mokinių iš Panevėžio 
 Betzatos bendruomenė  
- Penkt. 30 d.–1 d.  Paauglių savaitgalis 

Lapkritis 

- Penkt. 6 d.–8 d. Mokiniai iš Šiaulių 
- Pirm. 9 d.– 16 d. Bendruomenės susitikimas Belgijoje 
- Penkt. 20 d.–21 d Susitikimas su maldos grupėmis Vilniuje 
- Šešt. 28 d.–29 d. Savaitgalis šeimoms (tik tėvams) 

Gruodis 

- Šešt. 5 d.–6 d.  Kauno II dekanato jaunimo rekolekcijos 
- Penkt. 11 d.–13 d. „Bendrakeleiviai“ 
- Antr. 15 d.–19 d. Mokymai – sesija  
- Šešt. 26 d.–30 d. Kalėdų stovykla 
 

Ruduo yra derliaus 
džiaugsmo metas. „Kokios 

gausios Tavo dovanos, 
Viešpatie!“ 
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Danielius pas mūsų brolius Kikwite

 

 
 

Ismoko nešti vandenį  
ant galvos su vaikais. 
 

Mišių metu brolis Benediktas  
palaimina mamas ir jų vaikus. 

 

Rūgsėjo mėnesį, Danielius iš Vilniaus Šv. Damijono grupės nuvyko aplankyti brolių Konge. 
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Broliškas Kristaus žvilgsnis 
Ką tik baigėme bendruomenės rekolekcijas. Jas vedė kun. Konradas de 

Meesteras, vienuolis karmelitas, didelis šv. Teresės ir pal. Trejybės Elžbietos 
draugas. Jis kartu su šv. Teresėle mums parodė, kad Dievas yra Tėvas, bet taip pat 
ir Motina. Šv. Teresė tai suprato skaitydama Senąjį Testamentą, tuos meilius 
pranašo Izaijo žodžius apie Jeruzalę: „Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš 
paguosiu jus, – Jeruzale būsite paguosti.“ (Iz 66, 13) „Niekad negirdėjau 
švelnesnių žodžių“, – sušuko šv. Teresė. Tie žodžiai iš tiesų skirti mums. 
Leiskime Dievui mus mylėti.  

Pradėjome tas rekolekcijas trimis dykumos dienomis, per kurias 
apmąstėme Dievo žodį, mūsų gerojo popiežiaus Jono Pauliaus II tekstus, ištraukas 
iš Siluano ir Teresėlės raštų. Mes taip pat grožėjomės nuostabia rudens gamta. 
Aplink mano ermitažą skraidė nepaprastas geltonas drugelis. Mačiau, kaip jis 
nutūpė ant raudono dobilo. Kokie įstabūs tavo darbai, o Viešpatie. Negaliu 
atsistebėti, kaip gėlė, drugelis ir aš, jiems pritardamas, šlovinome Dievo gerumą. 

Ačiū, mielieji draugai, kad esate, kad mus palaikote ir „ pagirdote“ savo 
malda. Tegul Viešpats jus gausiai laimina! Kartu skinkime gražiausius rudens 
vaisius, tai yra Kristų, Mergelę Mariją ir visus šventuosius. Jūs, visi Dievo 
šventieji, melskitės už mus! 

Br. Morkus 
 

Maldos budėjimas Mergelei Marijai 
pjūties vaikų stovykloje. 
Ačiū Tau, Marija, mūsų motina. 
 

Brolis Gonzague’as mokina 
pjūties vaikus kepti skainią ir 

gražią duoną. Niam, niam. 
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Viešpatie, esu pasiruošęs sekti paskui Tave! 

 
Šio rudens pradžioje džiaugiamės galėdami priimti Janį į postulantus. Kartu su 
juo įstoja trys broliai ir viena sesė iš Belgijos ir Prancūzijos. Štai jo bei Yvono 
liudijimai. 

 
Viskas prasidėjo prieš dvejus 

metus, kai po išpažinties pradėjau 
tikrą atsivertimo kelią. Tada 
dalyvavau keliose rekolekcijose, tarp 
jų ir Tiberiadoje, Baltriškėse. Ten 
atradau bendruomenę, kuri man 
pasirodė labai patraukli. 

Brolis Egidijus pasiūlė man 
praleisti bendruomenėje Jono 
Krikštytojo metus ir, Dievui 
padedant, apsisprendžiau ryžtis tai 
patirčiai. Mat ieškojau savo 
pašaukimo, kokia yra Dievo valia. 
Kristaus Žengimo į dangų šventės 
vakarą, kai metai ėjo į pabaigą, o 
aiškumas dėl mano gyvenimo kelio 
dar nebuvo atėjęs, ėjau miegoti po 

naktinės maldos, kaip visada. Tačiau tą vakarą negalėjau užmigti, kažkas 
manyje keitėsi. Ėmiau kalbėti Dievui, ir galiausiai atėjo žodžiai: „Taip, 
Viešpatie, esu pasiruošęs sekti paskui Tave!“ 

Paskui kilo klausimas: „Viešpatie, kur Tavimi sekti? Ar tikrai 
Tiberiadoje?“ Ir kaip atsakymą gavau širdyje neapsakomą džiaugsmą ir 
laimę... Norėjau dalytis tuo džiaugsmu su visu pasauliu, bet pirmiausia 
dalijausi juo su Jėzumi koplyčioje. 

Po kelių dienų, kai viskas aprimo, supratau, kad tas pašaukimas 
nebuvo sapnas ir vaizduotės padarinys, nes džiaugsmas ir ramybė liko 
mano širdyje. Ir štai todėl dabar esu Belgijoje ir einu paskui Jėzų šioje 
mažoje bendruomenėje. 

 
Janis 
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Šv. Jono Krikštytojo metai 
 
Mykolas ir Gediminas atvažiavo praleisti šabo metų 

bendruomenėje. Šv. Jono Krikštytojo metų tikslas yra gilinti krikščionišką 
gyvenimą arba ištirti pašaukimą maldoje, dalyvaujant bendruomenės 
darbuose, misijose ir priėmimo tarnystėje. Mykolas mums liudija. 

 
 
Baigęs studijas supratau, kad gyvenime noriu šio to daugiau nei 

laisvė ir malonumų ieškojimas. Atėjo laikas nebesislapstyti nuo Dievo ir 
pagaliau suklusti, išgirsti, ko Jis iš manęs nori. O kol tai ateis, stengiuosi 
mokytis gyventi paprastumu ir Evangelija, pradėti sakyti Dievui tik „taip“, 
išmokti mylėti ir tikėti. Apgaubti malda tuos brangius žmones, kuriuos 
palikau miestuose. Tai nėra mano metų metodinis planas ar siekiamybė, tai 
tik eilutės. Realybėje tereikia mylėti. Pamilti Dievą, savo artimą, save. Ir 
viskas bus paprasta. Mylėkite! 

Mykolas neša aukas prie altoriaus 
per Šv. Pranciškaus šventę. Šiam 
savaitgaliui atvyko apie šimtas 
jaunuolių. 
 

Brolis Vidas atvažiavo mums 
padėti spalio mėn. Čia su 
Gediminu jie stato tvorą 

gervuogėms. 
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Gediminas, mūrininkas, 
kuris visą vasarą mūrijo 
bažnyčios pamatus, žiūri, 
kaip užkelia bokštą ir brolis 
Francois jam pamojoja. 
Ačiū Tau, Viešpatie, 
pavyko… 

Brolis Mišelis stropiai ardo senas bažnyčios grindis 
prieš betonuojant. 
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Aš labai džiaugiuosi, kad 
galiu įstoti į bendruomenę kaip 
postulantas. Kiek jau nueita nuo to 
pirmojo karto, kai atvažiavau į 
Tiberiadą prieš trejus metus, po 
Velykų. Tada ruošiausi priimti 
krikštą savo parapijoje, Paryžiuje. 
Labai daug gavau iš savo šeimos, 
tačiau ne tikėjimą! Tada pati 
Bažnyčia man davė šią dovaną.  

Atsikrausčiau į Paryžių, 
mano manymu, tik dėl darbo, dar 
nežinodamas, kad ten manęs 
laukia Kristus. Pradėjo kilti 
klausimai: Kam gyvenu? Ar yra 

asmuo, dėl kurio verta gyventi? Užeidamas į bažnyčią ir daug skaitydamas 
suvokiau, kad atsakymus galiu rasti ten. Supratau, kad ši religija, apie kurią 
nieko nežinojau, tai ne eilinė doktrina tarp kitų, bet gyvas asmuo, asmuo, 
kuris pats yra gyvybė – Jėzus Kristus.  

Po trumpų svarstymų kreipiausi į savo parapiją ir ten greitai 
pasijutau kaip namie. Po truputį susipažinau su mūsų įstabia Bažnyčia. Joje 
atradau daug vyrų ir moterų, atsidavusių kitiems, šventų kunigų ir 
pasauliečių. Užsiregistravau į pasiruošimą Krikštui, Pirmajai Komunijai ir 
Sutvirtinimui. Po labai įdomaus pasiruošimo atėjo laukta diena ir buvau 
pakrikštytas Kristaus mirtyje ir prisikėlime 2008 metų Velykų naktį! Kokia 
laimė ir džiaugsmas priimti Komuniją ir nuo šiol būti tokiam artimam 
Viešpačiui! 

Kitais metais pradėjau dalyvauti bažnytinėje veikloje: maldos 
grupėje, universiteto sielovados grupėje. Bet mano širdyje augo noras 
radikaliai atsiduoti Viešpačiui, skirti Jam ne tik truputį laiko, bet visą savo 
gyvenimą. Aš vis stipriau mylėjau Bažnyčią ir norėjau jai tarnauti. Tada, 
dažnai atvažiuodamas į Tiberiadą per atostogas, vasarą dalyvaudamas 
pašaukimo ištyrimo piligrimystėje į Asyžių, pamažu pajutau stiprų 
įsitikinimą: aš norėčiau atiduoti savo gyvenimą Kristui kaip Tiberiados 
broliai! Paprastumas, gyvenimas gamtoje, liudijimas, džiaugsmas, malda ir 
liturgija mane labai sužavėjo – taip norėjau gyventi.  Yvonas 
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Iš Lavo į Baltriškes  
Visų pirma norėčiau jums padėkoti. Kaip ir kiekvieną vasarą, paeiliui 

vyko šeimų, vaikų ir jaunimo stovyklos. Ir iš tiesų matėme Šventosios Dvasios 
veikimą. Aišku, mūsų dalyvavimas tarptautinėje stovykloje Belgijoje Tiberiados 
30-mečio proga buvo svarbus įvykis.  

Pirmiausia su 90 jaunuolių vykome į Lizjė. Koks kontrastas tarp tos 
milžiniškos katedros ir Tereselės, kuri visą gyvenimą troško būti maža! Ji rašė: 
„Meilę galima įrodyti veiksmais, o kaip aš galiu išreikšti savo meilę? Aš negaliu 
padaryti didelių žygdarbių. Vienintelis būdas įrodyti savo meilę – mėtyti gėles, ir 
tos gėlės bus kiekvienas mano žvilgsnis, žodis ir visi mano išoriniai nepastebimi 
poelgiai, kuriuos aš darysiu dėl meilės.“ Apsilankę visose vietovėse, kur gyveno 
Teresėlė ir jos šeima, atkakome į Lavo sent An. Broliai ir seserys buvo paruošę 
ilgą spektaklį apie Pauliaus gyvenimą. Jie ketino vaidinti lauke, priešais koplyčią, 
bet staiga sustiprėjo vėjas ir truputį pakrapijo lietus. „Ką daryti?“ – galvoja brolis 
Yvanas. Per vėlu viską iškraustyti ir organizuoti vaidinimą kitaip. Belieka melstis. 
Keturiese pradedame melstis, kaip Motina Teresė vadindavo, „greitąjį 
devyndienį“, tai yra devynis kartus kartojame maldą „Prisimink, o Mergele 
Marija“. Vakare vėjas nurimo... Per Marijos Dangun Ėmimo šventę broliai 
Yvanas ir Deni davė amžinuosius įžadus. Tai buvo ir atsisveikinimas, ir siuntimas 
į misiją, nes kitą dieną patraukėme namo, į Baltijos šalis.  

Šv. Teresės trečiojo ordino seserys misionierės 
mus sutiko giesmėmis.   

Apatinėje bazilikoje yra šv. Teresėlės bei jos 
tėvų relikvijos. 
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Po vasaros misijų džiaugėmės, kad rugsėjį buvo bendruomenės 
rekolekcijos Palendriuose. Po jų turėjome savaitės trukmės filosofijos paskaitų 
ciklą. Tėvas Hubertas Jakobsas, Belgijos jėzuitas, jau šeštą kartą atvyko į 
Baltriškes. Jis buvo ką tik atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį. Tėvas dar kartą 
pradžiugino mus savo pedagoginiu talentu. Tikiuosi, kad po 60 metų vienuolyne 
būsime tokie pat entuziastingi kaip jis. 

Dar keletas žodžių apie tai, kas mus neblogai užėmė, – apie darbo juos 
sustiprinti. Alvydas ir Henrikas atvažiavo padėti betonuoti grindis, tuo tarpu 
Donatas su kitais dviem meistrais pabaigė statyti bokštą. Bažnyčios 
rekonstrukcija bus ilga. Ačiū už jūsų darbą.       

Brolis Francois 

Pasivaikščiojimas po 
kun. Huberto 
filosofijos paskaitų 


