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O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!!!  
Brangūs draugai, šie metai yra ypatingi: balandžio 25 d., vos 

kelios dienos po Velykų, po keturiasdešimties dienų mūsų gavėnios 
piligrimystės, Tiberiada švęs savo keturiasdešimtmetį. Tai pirmųjų  

br. Morkaus įžadų, sudėtų į Namiūro vyskupo rankas 1979 m., su-
kaktis. Keturiasdešimt – šis skaičius turi nemažai prasmių. Tiems, 
kurie nėra labai gerai susipažinę su Šv. Raštu, greičiausiai į galvą pir-
miausia ateis keturiasdešimtmečio krizė, o kiti prisimins, kad skai-

čius keturiasdešimt Biblijoje pasirodo daugybę kartų įvairiuose kon-
tekstuose: keturiasdešimt dienų trukęs potvynis, keturiasdešimt 
metų kelionės ir išmėginimo iki pasiekiant Pažadėtąją Žemę, keturias-
dešimt dienų, Mozės praleistų Viešpaties artume ant Sinajaus kalno, 
keturiasdešimt dienų iki Ninevės sunaikinimo, keturiasdešimt Jėzaus 

dykumoje praleistų dienų, šlovingos keturiasdešimt dienų tarp Velykų 
ir Žengimo į Dangų, ir t. t. Trumpai tariant, keturiasdešimt – dvipras-
miškas skaičius, nurodantis ir pakankamai ilgą trukmę, žymintis po-

Tiberiados bendruomenė  
Maldos bendrystė  
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kytį ar perėjimą, taip pat nusakantis ir pažadą, ir išmėginimą ar 

krizę. Kalbant apie žodį krizė, jis irgi dviprasmis, turi ištyrimo, 
nuskaistinimo reikšmę, tai yra, krizė, nors ir sukrečianti, suteikia 
galimybę rastis didesniam autentiškumui, vieningumui, atnaujin-
tai ištikimybei ir t. t. Tad štai ant tokio slenksčio šiais metais yra 
mūsų bendruomenė. Reikia tuo džiaugtis, nes pasirodo gyvenimo 

tiesa, o gyvenimo apstybė yra pati didžiausia Dievo dovana 
mums... Kaipgi Jis, taip ištikimai nešęs mus keliu, toliau neduos 
savo vaikams gerų dalykų, kurių jiems reikia kiekviename jų gy-
venimo tarpsnyje? Kaipgi Jis neves savo Bažnyčios bet kuriame 
jos egzistavimo amžiuje? Toks yra mano tikėjimas ir viltis Tiberia-

dai. 
Keturiasdešimt – tai tiek nedaug lyginant su Išganymo isto-

rija, bet, kita vertus, tai visa karta, o tai, lyginant su žmogaus gy-
venimu, jau nėra taip mažai... Iki pasiekiant tokį amžių ne kartą 
yra tekę nusivilti, bet štai mes čia; žinoma, jau nešę dienos naštą, 

bet vis dėlto dar ne tiek sotūs gyvenimu, kad trokštume iškeliauti 
pas protėvius. Tiberiada turi galimybę peržengti šį slenkstį broliui 
Morkui esant su mumis ir geros sveikatos. Galime susėsti ir jo 
išklausyti, išgirsti jo žodžių aidą savyje, prisiminti ištikimybę Vieš-

pačiui, o tada pakilti atsiliepti į jo 

kvietimą, kaip mes tai supranta-
me, ir šitaip toliau priimti dovaną, 
patikėta broliui Morkui. Štai ko-
dėl šį rudenį visi broliai ir seserys 
susirinks Belgijoje turėdami tikslą 

pagilinti Tiberiados charizmą, ki-
taip tariant, norėdami ir toliau 
priimti Dievo mums duotą  
dovaną. Tai svarbus laikas: „Net 
jaunuoliai pailsta ir pavargsta, 

vaikinai klupte klumpa, bet tie, 
kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus 
jėgas, pakils tarsi arų sparnais, - 
nepavargs bėgdami, nepails eida-
mi.“ (Iz 40) Kartais reikia sustoti, 

kad savyje vėl atrastume, iš kur 
ateiname, ir paklaustume, kur 
keliaujame. Tai leidžia žengti tvir-
tesniu žingsniu. Plačiau žvelgiant, 
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manau, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis turi pranašišką malonę 

kitiems; kitaip tariant, manau, kai jis atskleidžia vieną arba kitą 
Kristaus malonės, dvasinio gyvenimo aspektą, kuriam yra kviečiami 
visų amžių žmonės. Tad jaunystės sparta neturėtų būti niekinama 
vyresniųjų, tuo labiau vyresnių žmonių atsargumas – jaunesnių. 
Kalbant apie tuos, kurie yra gyvenimo pusiaukelėje, galbūt jų pras-

mės ieškojimas ir tvirtesni pamatai mums yra pranašiški. Šitaip jie 
yra tarsi Sužadėtinio, tai yra, Avinėlio, draugai, nes galiausiai po 
visais pasiekimais ir po visais išmėginimais yra būtent Jis, sutei-
kiantis prasmę ir naujų jėgų… Tai tik hipotezė, tarp kita ko, labai 

subjektyvi. O belaukdami šių jubiliejinių metų surinkome glėbį žie-
delių, prisimindami, koks Viešpats buvo geras ir ištikimas mums, 
mūsų bendruomenei, kaip Jis atskleidė Tėvą, kartais griausmingai, 
kartais labai slėpiningai. Tikimės iki šių metų pabaigos išversti juos 

į lietuvių kalbą. Ir todėl leidžiu sau jau paprašyti jūsų pagalbos: gal 
ir jūs galėtumėte pasidalinti savo žiedeliais. Tai, kaip jūs supranta-
te ir priimate TIberiadą, mums yra labai svarbu. Yra dalykų, ku-
riuos jūs matote, bet kurių mes nesuvokiame, nes esame pernelyg į 

tai panirę. Nedvejodami siųskite mums savo žiedelius, papasakokite 
mums, priminkite mums... Jūs drauge su mumis dalyvaujate šiame 
nuotykyje, dėl to jūs kartu su mumis jį ir saugote. Taip pat per jus 
Viešpats nešė mus keliu... Šio jubiliejaus proga būsime labai lai-

mingi susitikę su jumis Kaune gegužės 1 d. arba Baltriškėse gegu-
žės 5 d. drauge džiaugtis ir dėkoti. 
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 Skelbti Gerąją Naujieną visiems žmonėms ir kiek-
vienam iš mūsų 

Kovo mėnesį mus dvi savaites lankė brolis Bartas. Visada 
yra malonė sustoti ir kartu įsiklausyti, ką kalba Dvasia, ir jo vizi-

tas suteikė tam progą. Per šiuos mėnesius bendruomenėje įvyko 
nemažai pokyčių, bet jų laukia ir daugiau, kai antai, brolio Frede-
riko įsijungimas ir brolio Pranciškaus grįžimas birželio mėnesį. 
Brolis Vidas taip pat ruošiasi išvykti į Kanadą studijuoti IFHIM, 
tai institutas, suteikęs solidų antropologinį pamatą ne vienai vie-

nuolių kartai. Žinoma, labai džiugina, kai brolis gauna galimybę 
studijuoti, tai pažadas tolimesniam Tiberiados misijos skleidimui, 
bet tam reikia ir tam tikro pasiaukojimo, ypač kalbant apie tar-
nystes ir atsakomybes, iki šiol vykdytas br. Vido. Kitame Maldos 
bendrystės numeryje parašysime daugiau naujienų apie šį pro-
jektą, bet būsime dėkingi, jei jau dabar už tai melsitės. Nors po-
kyčiai suardo įprastą tvarką, bet drauge jie ir nestebina. Gyva 
bendruomenė visada yra perėjime į naują etapą, visada keliauja į 

kitą vietą: „Gyvenimas yra laivas, o ne pastovi buveinė.“ 
 Būtent todėl br. 
Bartas pas mus nepoil-
siavo – jis drauge su 
mumis dalyvavo savait-

galyje „Mylėti tiesoje“, 
kurį rengėme Šv. Dami-

jono jaunimui. Mano 
manymu, tai buvo 
svarbus susitikimas: 

svarbus atsižvelgiant į 
socialinius iššūkius, su 
kuriais susiduriame 
kasdien, taip pat atsiž-

velgiant į dabar patiriamus visuotinės Bažnyčios iššūkius. Susi-

dūrus su antropologine revoliucija, manau, kad ne tik reikia pa-
čiam (iš naujo) priimti Gerąją Naujieną, bet nuolankiai ją skelbti, 
kaip Jėzus, kuris nekėlė balso viešose vietose, negesino gruzdan-
čio dagčio ir nelaužė palinkusios nendrės. Jėzus yra visų žmonių, 
bet ir drauge kiekvieno iš mūsų Gelbėtojas. Ir kaip gera šitaip da-

lyvauti Jo misijoje, matyti per šį savaitgalį sužydėjusį vilties ir 



5 

 

 

laisvės perteklių, pasitikint, kad Vieš-
pats tęs savo išganymo darbą. Kai kas 

mumyse surado savo vietą... Dalyvių 
skaičius buvo mums ženklas, kad at-
siliepėme į lūkestį, ir tai mėginome 
daryti remdamiesi Bažnyčios moky-

mu, bendradarbiaudami su jaunais 

pasauliečiais, kurie skleidžia žinią a-
pie Jono Pauliaus II kūno teologiją 
(grupė Pažink save), taip pat viena po-
ra išdrįso liudyti pirmą kartą. Esame 

labai dėkingi už visa tai, ką jie mums 
davė. Per šį savaitgalį buvo proga pa-
matyti, kaip visi yra vargšai ir sužeisti 
meilės srityje, bet tai visiškai netruk-
do būti Kristaus liudytoju. Nors nėra 

idealios istorijos, aiškiai matyti, kaip 
realybėje, tokioje, kokia ji yra, įmano-
mas atpirkimo ir šventumo kelias, kitaip tariant, „Dievui nėra neį-
manomų dalykų“. Ir jei tiesa, kad esame pagydyti per Kristaus 
žaizdas, taip pat ir mūsų žaizdos taps gerąja naujiena, tokia, kad 

mes turime kūno širdį, tą, kuri galiausiai gebės mylėti, kai priims 
gailestingumą. Mus lydėjusi gavėnios liturgija tai patvirtino: šešta-
dienį skambėjo gailestingojo Tėvo palyginimas, o sekmadienį pas-
laptingasis sodininkas ragino būti kantriam su vaisių neduodan-
čiu figmedžiu: „palauk dar metus, aš jį apkasiu ir patręšiu.“ 

 Mieli draugai, be visų šių naujienų tiesiog noriu dar kartą 
priminti, kad Geroji Naujiena niekada nepasensta, niekada nerei-
kia užmiršti: Kristus prisikėlė, meilė, parodyta ant Kryžiaus, nie-
kur neprapuolė. Grūdas, pasėtas į dirvą, sudygo, sužydėjo ir davė 
gausių vaisių; ir gyvybės proveržis pavasarį yra tik labai menkas 

palyginimas to, ko Kristus yra pirmienos ir pažadas. Nėra žodžių 
nusakyti tam, kas nutiko trečiąją dieną, tai tarsi šoko banga, vis 
mus pakelianti, nekeldama triukšmo, kaip Dievas, besisiūlantis 
mums, bet niekada savęs neprimetantis. Tegu šis Velykų laikas, 
vedantis į Sekmines, atnaujina mumyse džiaugsmą priklausyti 

Kristui, atnaujina džiaugsmą Jį skelbti savo gyvenimu. Negalime 
to įrodyti, bet žinome, kad tai yra, ir galime tuo gyventi...  
 

Brolis Ivanas 
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Prie Tiberiados ežero 
Pastarąsias savaites mano šabo metai tęsiasi Jėzaus šalyje 

– tarp Libano, Jordanijos ir Izraelio. Iš įspūdžių pertekusios širdies 

dalinuosi ir su jumis keliais perlais. 
Prie Tiberiados ežero, kur buvau apsistojęs, susistabdžiau 

automobilį, kurį vairavęs žydas amerikietis išleido mane Taboro 
kalno, esančio į rytus nuo Nazareto, papėdėje. Kopti sunku, nes ne 
iškart radau keliuką. Tikriausiai ir Petras su savo bendrais taip 

pat buvo nuklydę nuo kelio drauge su Jėzumi, prieš pasiekdami 
viršūnę. Vaizdas nuostabus. Aikštėje tarp griuvėsių iš Bizantijos ir 
Viduramžių laikų kyla Atsimainymo bazilika, suręsta iš gražių bal-
tų akmenų. Iš senosios šventovės likę tik altorius ir kriptos apsidė. 
Vieta įkvepia maldai ir gerai atspindi manuosius šabo metų poty-

rius. 
Šie metai yra tikra piligrimystė su kopimu į keletą kalnų: 

Asyžius, Laverna, Gubijus Umbrijoje, Tezė, Tamiė Savojoje ir 
Jeruzalė. Ir kas kartą susitikdavau su bendruomene, brolių arba 

seserų, kurie man vis padė-

davo patirti dovanai duoda-
mą Dievo meilę. Tai reiškia 
turėti ne besistengiančią 
spręsti problemas, bet dėkin-
gą širdį. Idealas, trukdantis 

santykiui su Kristumi, po 
truputį užleidžia vietą dėkin-

gumui. Dėkingumas atsis-
pindi ir bendruomeniniame 
gyvenime. Dažnai mane pri-

imdavo pranciškonai, matau, 
koks svarbus jiems broliškas gyvenimas. Tai skleidžiasi per valgy-
mo laiką, kuris užsitęsia (kartais tikrai ilgai...), per susitikimus, 
kurių vienintelis tikslas būti kartu, stiprinti brolišką gyvenimą. Šv. 
Pranciškus sakė, kad pripažinę savo priklausomybę Dievui įgyjame 

laisvę ir dėkingumą bendraudami su broliais. Asyžiaus šventajam 
savęs pažinimas nėra savianalizės vaisius, bet daugiau santykio su 
išore rezultatas. Tai, kas stovi priešais mus, iš tiesų nulemia mūsų 
savęs supratimą. Kiti žmonės nėra mūsų tiesa, bet padeda ją su-
vokti ir atpažinti. 
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Piligrimystė Šventojo-
je Žemėje tikrai įspūdinga, 

lankau Kristaus gyventas vie-
tas. Nežinojau, kad Golgota 
yra taip arti Kristaus kapo, 
juos skiria tik keturiasdešimt 

metrų; šiandien abi šios vie-

tos yra toje pačioje šventovė-
je. Šioje žemėje sutelpa istori-
jos ir žmonių gyvenimo kont-
rastai. Kaip Jeriche iškart iš 
dykumos žengi į oazę, iš plikų akmenuotų kalvų į vešlią augmeni-

ją, iš dykumos tylos į gyvenimo sūkurį. Ir tai ta pati kūrinija. Ir 
mes taip pat ne visada galime atskirti, kas kyla iš Dievo, o kas iš 
mūsų pačių. Vis dėlto, nepaisant mūsų silpnumo, bendradarbiavi-
mas tęsiasi. Dievas myli ir suteikia viską, ką gali. Artėja grįžimas į 
Lietuvą. Kaip mokiniai, grįžę į slėnį, grįšiu į kasdienį gyvenimą 

(taip pat su savais kalnais ir slėniais). Džiaugiuosi, kad vėl sugrį-
šiu pas brolius, kuriems esu dėkingas, kad leido patirti šitą ypa-
tingą laiką, apleistumo ir sandoros laiką. Ačiū už jūsų paramą ir 
maldą per šiuos metus. Džiaugiuosi, kad išvysiu jus Dvasios nau-
jume. Iki greito! 

 
Brolis Pranciškus 

„Sėjėjas ir pjovėjas džiaugiasi drauge“ 
Kristus prisikėlė! Aleliuja, aleliuja, aleliuja! Nuo sausio pa-

baigos esu naujuosiuose namuose Lietuvoje. Man tai gražus pasi-
keitimas. Šešiolika metų praleidęs bendruomenėje Belgijoje, buvau 
išsiųstas į Lietuvą, pas brolius Baltriškėse. Pirmą kartą čia atvy-
kau prieš septyniolika metų. Tada buvau studentas ir per atosto-
gas sausio mėnesį nukeliavau aplankyti brolių. Tam teko važiuoti 

autobusu dvi dienas ir vieną naktį. Labai gerai tai prisimenu. Po to 
buvau atvykęs dar ne kartą, jau būdamas brolis, praleidau po ke-
lias savaites. O dabar pasiliksiu ilgam. Kai manęs klausia, kiek 
laiko čia būsiu, atsakau kiek juokaudamas, kad galbūt ir mirsiu 
Lietuvoje, kad turėjau tik bilietą į priekį, o atgal ne. Todėl man 

svarbu gerai išmokti lietuvių kalbą – ne tik tam, kad galėčiau sa-
kyti pamokslus ar klausyti išpažinčių, bet paprasčiausiai kad galė-
čiau čia gyventi ir su visais bendrauti. 
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Laimei, bendruomenė man suteikė galimybę keturis mėne-
sius mokytis kalbos kursuose Vilniaus universitete. Mano lygio 

grupėje esame trylika užsieniečių studentų, mums dėsto labai ma-
lonūs ir motyvuoti dėstytojai. Man yra tikras iššūkis išmokti nau-
jos kalbos, apie kurios sudėtingumą jūs gerai žinote, bet tuo pačiu 
metu tai labai įdomu. Labai daug išmokstu, ne tik per kalbą, bet 

taip pat per kultūrą, šalies istoriją ir susitikimus su žmonėmis. Po 

kiek daugiau nei dviejų mėnesių suprantu daugiau, nei galiu pasa-
kyti. Žinau, kad reikia laiko, bet džiaugsmingai viliuosi, kad vieną 
dieną galėsiu laisvai reikšti savo mintis. 

 Vilniuje gyvenu mažes-
niųjų brolių pranciškonų 

bendruomenėje. Jie mane 
priėmė maloniai ir broliškai. 
Gyvenimas sostinėje suteikė 
galimybę pamatyti truputį 
šalies kultūros: dvi neprik-

lausomybės šventės, Kaziuko 
mugė, ekskursija, folkloro 
koncertas ir apsilankymai 
muziejuose – visa tai man 
yra nauja. Kiekvieną trečia-

dienį einu aukoti Mišių pas 
seseris Asumpcionistes ir 
dalyvauju Šv. Damijono jau-

nimo maldos grupėje. Tai gražios maldos ir broliškų susitikimų a-

kimirkos. Taip pat kartais esu pakviečiamas į kurią nors šeimą ar 

studentų namus. Tad jaučiuosi tikrai priimtas ir matau, kaip Jėzu-
je ir Jo Bažnyčioje esame ta pati šeima. Žinoma, myliu savo Tibe-
riados bendruomenę, jos brolius ir Baltriškių kaimą, kurioje galuti-
nai apsigyvensiu birželio pradžioje. Šis laikas man padeda supras-
ti, kaip bendruomeninis ir broliškas gyvenimas palaiko mano pa-

sišventimą Viešpačiui – be savo brolių toli nenueičiau! 
Nuo pat atvykimo stebiuosi, kiek broliai patyrė nuo bend-

ruomenės įkūrimo 2001 m. Buvo atvykę šitiek vaikų, jaunuolių ir 
šeimų, ar patys buvo aplankyti. Suvokiu, kad Baltriškės yra svarbi 
vieta daugeliui žmonių, nes čia jie sutiko Jėzų per maldą, brolišką 

ir draugišką gyvenimą, per bendravimą su broliais, Bažnyčioje, prie 
stalo ar darže. Gražu matyti tokios dosnios misijos vaisius. 

Prašau jūsų maldos ir dėkoju už priėmimą ir draugystę: 
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„Buvau keleivis, ir mane priglaudėte.“ (Mt 25, 35) Būtent šis saki-
nys iš Evangelijos drauge su dėkojimu aidi mano širdyje šiais mė-

nesiais. Koks džiaugsmas kartu keliauti Evangelijos keliu! Gražių 
Velykų švenčių! Jis iš tiesų prisikėlė, aleliuja, aleliuja, aleliuja! 

 
Brolis Frederikas 

Milžinas belgas didvyrių šalyje 
Per savo Šv. Jono Krikštytojo metus gavau pasiūlymą pra-

leisti Lietuvoje tris savaites, kartu sutikti ir Velykas. Sutikau su 
džiaugsmu, nes iš praėjusios vasaros, kai dalyvavau Šv. Damijono 
stovykloje su belgų grupe, likę labai geri prisiminimai. Skaičiuo-

jant pirmąją kelionę į Lietuvą 2012 m., tai bus jau trečiasis mano 
apsilankymas šioje šalyje. Ir jis skiriasi nuo pirmųjų, nes šįkart 
nėra vasara ir nesu atvykęs su grupe. Tai proga labiau susipažinti 
su gyvenimu Baltriškėse ir Lietuvos kasdienybe. 

Pirmasis įspūdis, nors buvau dėl to įspėtas – Lietuvoje yra 

šalčiau. Belgijoje man išvykstant jau beveik buvo atėjęs pavasaris, 
o Lietuvoje dar žiemos pabaiga, nors dienos čia jau ilgesnės. Man 
pasisekė, nes pirmąją atvykimo savaitę buvo labai gražus oras, bet 
po to smarkiai atšalo ir man jau truputį trūksta švelnaus belgiško 
pavasario. 

Taip pat susipažįstu su gyvenimu nedidelėje bendruomenė-
je, jei Baltriškėse nebūna atvykusių grupių (nors, iš pirmo žvilgs-
nio, grupės čia lankosi dažniau nei Belgijoje). Darbas miške ar pa-
dedant kepti duoną nelabai skiriasi nuo Belgijos, ta pati Tiberiada. 

Didžiausias skirtumas buvo priprasti, kad yra ne dvidešimt brolių, 

bet... 5 ar 6 (jei keli jų nebūna išvykę į misijas). 
 Taip pat turėjau ga-
limybę dalyvauti Vilniaus 
Šv. Damijono maldos 
grupės žygyje iš Zarasų į 

Baltriškes. Pamačiau 
nuostabius gamtovaiz-
džius, susipažinau (ar vėl 
susitikau) su lietuviais 
jaunuoliais, pamėginau 

vartoti kelis mokamus 
žodžius. Ši diena liks 
mano atmintyje. Du įstri-
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gę momentai – apie 16 h evangelizavome miestelyje, kurio pavadi-
nimo nebeprisimenu, ir prašėme iš gyventojų arbatos, kad už-

megztume su jais ryšį. Mus pasikvietė senas vyras, kuris žinojo 
apie Tiberiadą, ir priėmė mus paprastai, bet labai šiltai. Kitas mo-
mentas – kai apie 22 h grįžome į Baltriškes po džiaugsmingo žygia-
vimo tamsoje per miškus ir pelkes, o mūsų laukė su skania karšta 

vakariene. 

Mano Šv. Jono Krikštytojo metai – be šios viešnagės Lietu-
voje – buvo turtingi įvykių. Per juos gyvenau liturginių metų ritmu, 
giliau suvokdamas skirtingų laikų svarbą, ar tai būtų adventas ir 
keliavimas Kalėdų link, ar eilinis laikas, ar, kaip dabar, gavėnia. O 
anksčiau, ypač studijų metais, kartais tas pasiruošimo laikas pra-

eidavo nepastebėtas ir atėjusios šventės beveik nustebindavo, kad 
jos jau čia, o dabar galėjau patirti Bažnyčios siūlomą ritmą. 

Taip pat per valandų liturgiją pasinėriau į reguliarios mal-
dos gyvenimą, kas man vienam visada buvo labai sunku. Taip pat 
galėjau praleisti vieną savaitę ermitaže – tai buvo intensyvi tylos 

savaitė, davusi daug dvasios vaisių. Manau, kad šie metai, be to, 
kad buvo intensyvūs dvasiškai, yra vieni gražiausių mano gyveni-
mo metų. 

Nors vis dėlto dar nežinau visko, kas manęs laukia per šią 
viešnagę ir metus, bet tai bus tik gražūs dalykai. Bet kokiu atveju 

Lietuvoje būsiu ir per Velykų Tridienį, kuris greičiausiai irgi bus 
nuostabus! 

Kozmas  
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KALENDORIUS  
 

 
Balandis   

- Treč. 3-5 d. 

- Penk. 5 d. 

- Penk. 5-7 d. 

- Pirm. 8-12 d. 

- Penk. 12-14 d. 

- Ketv. 18-21 d. 

- Pirm. 22-28 d. 

Betzatos ir Lobių dirbtuvių bendruomenės 

Jaunimo grupė su ses. Vitalija 

Vilniaus Kalvarijų parapija 

Anoniminių alkoholikų stovykla 

Vyrų žygis ir Šv. Jonų parapija 

Velykų stovykla 

Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 

Gegužė   

a 

- Treč. 1 d. 
h 

- Penk. 3-5 d. 

- Sekm. 5 d.     

h 

- Ketv. 9-10 d. 

- Šešt. 11-12 d. 

- Pirm. 13-19 d. 

- Ketv. 23-24 d. 

- Šešt. 25-26 d. 

- Pirm. 27-3 d. 

- Treč. 29 d. 

- Penk. 31-2 d. 

Tiberiados 40 metų jubiliejus, KAUNE 

Mišios 15 val. (žiūrėti skelbimą kairėje)  l 

Mokiniai iš Radviliškio 

Tiberiados 40 metų jubiliejus, BALTRIŠKĖSE 
Mišios 11 val. (žiūrėti skelbimą kairėje) 

Šv. Juozapo mokykla 

Paauglių savaitgalis 

Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 

Šv. Juozapo mokykla 

Pjūties vaikų pavasario savaitgalis 

Misija Varšuvoje 

Valdorfo Žalioji mokykla 

Mokiniai iš Kėdainių 

Birželis   

- Treč. 5-7 d. 

- Penk. 14-16 d. 

- Pirm. 17-23 d. 

Kauno Arkos bendruomenė 

Bendrakeleiviai 

Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 
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1. Viešpatie, meldžiamės už brolį Pranciškų ir brolį Frederiką. 
Dėkojame Tau už šių dviejų brolių dovaną mūsų bendruomenėje. 

Palaimink šias paskutines savaites prieš jų įsikūrimą (ar grįžimą) 

Baltriškių bendruomenėje. Didesnei Tavo šlovei, tegu visa, ką jie 
gavo per šabo metus ir lietuvių kalbos studijas, duoda vaisių bro-
liškame gyvenime ir misijoje. 
 

2. Viešpatie, meldžiamės už brolį Vidą, kuris ruošiasi išvykti stu-
dijuoti į Kanadą, į IFHIM. Suteik jam imlią širdį, mokinio širdį. 
Būnant toli nuo brolių ir įprastinių tarnysčių, padėk jam išlaikyti 
ir nešti Tiberiados ir pašvęstojo gyvenimo liepsną, kur tik jis be-
būtų.  
 
3. Meldžiame Tave už mūsų Bendruomenę jubiliejiniais jos me-
tais. Palaimink brolį Morkų, įkūrėją, brolį Bartą, jos tarną, ir sesę 
Astą, seserų bendruomenės tarnaitę. Maldaujame, atsiųsk darbi-
ninkų, kurių Tau reikia dideliame Bažnyčios pjūties lauke ir ma-

žame mūsų bendruomenės laukelyje. Sustiprink širdį ir rankas 
tų, kurie jau atsiliepė į Tavo kvietimą. Prašome Tave malonės pri-
imti jaunuolius ateinantiems šv. Jono Krikštytojo metams. 
 
4. Meldžiame Tave už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, už 

visus vyskupus ir Bažnyčios ganytojus, ypač už mūsų vyskupą 

Liną, visus tuos, kuriuos pasirinkai vesti tavajai tautai šios die-
nos pasaulyje. Tegu šie skaistinimo laikai, kuriuos dabar patiria 
Bažnyčia, veda ją arčiau Evangelijos šaltinių.  
 
5. Viešpatie, melžiame Tave už visas šeimas, kurias priimame 
mūsų Tobijo ir Saros namuose, taip pat už naują formą, kurią šis 
projektas įgauna bendruomenėje. 
 
6. Viešpatie, meldžiame Tave už visus Tavo mokinius, pasklidu-

sios po pasaulį, kurie Tave tiki ir garbina, kartais nežinodami Ta-
vojo vardo. Meldžiamės už visus žmones iš kitų bažnytinių bend-
ruomenių ar religijų, kuriuos mums siunti priimti Baltriškėse. 
Atnaujink jų ištikimybę, paaštrink sąmonę ir atsiųsk savo liudy-
tojų, kurie jiems kalbėtų apie Tavo meilę ir tiesą. 

  

MALDOS INTENCIJOS 


