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Maldos bendrystė

Po kelių Motinos Teresė kanonizacijos dienų, džiaugmas susitikti su Dievo
meilės misionierių seserimis

Brangus (-i) drauge Kristuje,
Ramybė ir džiaugsmas jums!

M

es pereiname iš kupino skaisčios saulės vasaros sezono į rudenį su jo
gražiomis spalvomis. Kiekvienas metų laikas pilnas malonių: per šiuos vasaros
mėnesius bendruomenė daug jų gavo įvairių stovyklų su vaikais, paaugliais ir
šeimomis metu.
Kartu su broliais ir seserimis dėkojame Dievui už daugelį paprastų ir
nedidelių stebuklų. Taip, Viešpats veikia mūsų širdyse. Reikėtų parašyti knygą,
kuri liudytų šiuos nuostabius dalykus. Sutikdamas tiek daug žmonių su jų
džiaugsmais ir skausmais, aš supratau, kad labai svarbu įsisąmoninti, kad
Bažnyčios pašaukimas yra būti evangelinio džiaugsmo ir paguodos šaltiniu.

Mąstydamas apie mūsų pašvęstojo gyvenimo prasmę, skaičiau Henri
Nouwen knygą, kurioje rašoma, kad vienuolynas nekuriamas tam, kad išspręstų
problemas. Visada su jomis susidursime. Bet mūsų pašvęstasis gyvenimas yra
skirtas tam, kad, nepaisant problemų, trykštų šlovinimu. Manau, kad tai geniali
dvasinė intuicija – šlovinti kaip įmanoma geriau mūsų problemų šerdyje. Kokia
nuostabi dvasinė pergalė!
Galėjau matyti tai būdamas
Filipinuose kartu su br. Emanueliu
ir br. Petru (Pierre). „Šventojo
Damijono“ bendruomenė, suformuota iš vyresnių filipiniečių,
rimtai žvelgia į savo krikšto
malonę. Evangelijos vardu jie
vykdo gražų humanitarinį darbą
keliose pagrindinėse – sveikatos,
edukacijos,
darbo
įgūdžių
formavimo ir evangelizacijos –
srityse. Iš tiesų Jėzus yra šios
veiklos širdis.
Vienas iš susitikimų mane
labai sujaudino. Vieną dieną mes
lankėme
Roziną,
sergančią
Br. Joakimas, spalio 1d., davė
paskutine vėžio stadija. Jos slauga
amžinuosius įžadus
rūpinasi nedidelė klinika, už kurią
atsakingi Šventojo Damijono bendruomenės pasauliečiai. Įžengdamas į nedidelį
namelį kaimo gale, prieš save pamačiau švytinčią moterį. Ji paaiškino, kaip kas
dieną skirianti laiko maldai ir Biblijos skaitymui. Čia ji semiasi vidinės stiprybės.
O, kiek daug švelnumo šiame mažyčiame ir varganame namelyje. Jos vyras –
visiškai atsidavęs savo žmonos slaugai. Šis susitikimas man buvo tarsi vargšų
skelbiama gyvoji Evangelija. Jų stiprybė yra tikėjimas. Per švelnumo stiprybę ir
meilę, kurios semiamos iš Evangelijos, didelių sunkumų akivaizdoje jie leido
ištrykšti giliam ir tikram Evangelijos džiaugsmui.
Mūsų vargingumas gali būti kitoks negu Rozinos, bet jis taip pat yra tikras.
Tai gali būti liga, blogi įpročiai ar būdo bruožas, kuris mus žemina. Niekada
nepraraskime pasitikėjimo Dievo gailestingumu. Kiek žemai benupultume mūsų
gyvenime, mes galime nupulti tik į gailestingas Dievo rankas. Iš tiesų per visas
savo gyvenimo dienas mes trokštame giedoti Viešpaties gailestingumą. Jis yra
mūsų džiaugsmo šaltinis. Visiškai pasitikėdami šlovinkime Viešpatį ir kaip
Rozina ir jos vyras skelbkime šį gailestingumą pasauliui švelnumu ir meile.
Baigdamas norėčiau jums pasiūlyti apmąstyti šiuos gražius 17 psalmės
žodžius: „Juk mano žibintą, VIEŠPATIE, tu uždegei. VIEŠPATS, mano Dievas,
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apšviečia mano tamsybes. Su tavim galiu paimti užkardą, su savo Dievu galiu
peršokti mūrą“.
br. Bartas

Šeimų stovykla „Meilės džiaugsmas“

Šiais

metais, rugpjūčio mėn., šeimų stovykla buvo stiprus įvykis
bendruomenei. Parinkome temą „Meilės džiaugsmas“. Nuo gegužės mėnesio
vyko paruošiamieji darbai – patyrėme bendruomeniškumą ieškodami stovyklos
atnaujinimo. Birželio mėnesį Daiva ir Vidas davė įsipareigojimą kaip Tiberiados
šeima, gyvenanti prie bendruomenės, Baltriškėse. O šeimų stovykloje 5 šeimos –
iš Vilniaus, Kretingos ir Visagino – pasirinko tapti Tiberiados šeima ten, kur jie
gyvena.
Dvi šeimos pasidalino įsipareigojimo įžvalgomis ir patirtimi:
Loreta ir Alvydas pabrėžė, kad „Šeimos įsipareigojimo tikslas – pilnai gyventi
Krikštą ir pašaukimą šventumui.“ Šeima, kuri nori šio tikslo siekti, prisijungia
prie Tiberiados bendruomenės ir įgyvendina įsipareigojimą trimis būdais:
1. Per maldą: kasdien melsdamasi ir skaitydama Šv. Rašto dienos skaitinius
bei maitindama maldą dalyvavimu šv. Mišiose sekmadienį ir dar bent
kartą per savaitę, o jei yra galimybė švęsdama Eucharistiją kasdien. Taip
pat reguliariai priimdama Susitaikinimo sakramentą.
2. Per Tiberiados dvasingumą: paprastumą, džiaugsmą, dėkingumą, vienybę,
pasitikėjimą Dievo Apvaizda ir atleidimą. Šeima įsipareigoja dalyvauti
Tiberiados šeimų bendruomenės susitikimuose, kad per bendruomenės ir
šeimų bendrystę gilintų Tiberiados dvasingumo pažinimą ir praktikavimą.
3

3. Per
misiją
Bažnyčioje:
pagal
Bažnyčios mokymą ir doktriną bei
šeimos charizmą išradingai įgyvendinti
įsipareigojimą parapijos veikloje, su
šeimomis ar maldos grupe.
Bendruomenė įsipareigoja šeimai: padėti
šeimai gilinti tikėjimą ir studijuoti Bibliją,
melstis už šeimą, palydėti dvasiškai ir surengti
porai rekolekcijas, paruošti mokymus apie
Tiberiados dvasingumą, remti šeimos misiją,
aplankyti šeimą ir maldos grupę.
Antanas ir Elgė dalinasi praėjus mėnesiui
po stovyklos: „Su Egle pasikalbėjome, kad
mums
abiems
įsipareigojimas
duoda
motyvaciją kasdien gyventi Eucharistija, jeigu
ne dalyvaujant mišiose, tai bent jau skaitant tos
dienos mišių skaitinius. Kai nebuvome
įsipareigoję, žiūrėjome į dažniau švenčiamą Benediktas ir Elžbieta už Lietuvą
Eucharistiją kaip į neprivalomą dalyką, taip pat žiūrėjome ir į šeimos maldą, bet
dabar, kai davėme žodį, labai stengiamės laikytis to, ką pažadėjome, ir matome,
kad tai duoda lengvumą atlikti tai, kas anksčiau buvo labai sunku. Taip pat ateina
ramybė ir, jau dabar pastebėjome, kad mūsų santuokinė meilė taip pat atsigauna ir
nuo jos tartum dulkių sluoksnis yra nupūstas.
Dėl antro įsipareigojimo punkto mudu su Egle akcentuojame skirtingus
dalykus, bet, kartu svarbius ir vienas kitam. Eglei aktualus mokymasis džiaugtis
mažuose dalykuose. Daug džiaugsmo mums teikia mūsų vaikai, kiekvieną dieną
išmokdami ką nors naujo ir mus nustebindami, pradžiugindami. Man aktualus yra
artimo santykio su kitais kūrimas. Tuo tarpu, kai mūsų visuomenė yra persmelkta
individualizmo ir kasdien ore sklaido supratimas, kad geriau daryti konkretų
darbą vienam ir geriau nebendrauti, šalintis žmonių, nes „esi užsiėmęs“,
pastangos prieiti prie kito (ypač nepopuliaraus) žmogaus dažnai duoda malonių
netikėtų vaisių. Taip man dažnai būna darbe, gatvėje. Ir tarp mano giminių reikia
daugiau ryšių, pokalbių, tarpusavio supratimo. Jaučiu, kad Dievas mane kviečia
kurti tiltus tarp žmonių ir tikiu, kad įsipareigojimas ir jį lydinti malda padės man
eiti draugiškumo keliu.“
Ačiū už jūsų maldą šia intencija – kad bendruomenė galėtų padėti šeimoms
džiaugsmingai keliauti tikėjimo keliu.
br. Pranciškus
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Kuomet Dievo žodis perkeičia širdis
Kartu su s. Ieva-Marija ir Viktorija (mūsų bendruomenės misioniere) labai
džiaugiamės ir dėkojame Viešpačiui už misionierišką rugpjūčio mėnesį, praleistą
Lietuvoje, kurio metu su broliais rengėme šeimų ir jaunimo stovyklas, ir už daug
Viešpaties malonių. Štai keletas žiedelių iš jaunimo stovyklos: jų susirinko apie
80, iš kurių beveik pusė dalyvavo PJD (Pasaulio jaunimo dienose) ir dar buvo
pilni užsidegimo. „Jėzus parodė jiems savo meilę iki galo“ – šią stovyklos temą
gilinome skaitydami „pažadinančias“ popiežiaus Pranciškaus mintis, kurios kvietė
jaunimą „atsisakyti sofos“ ir apsiauti žygio batais bei nešti ugnį į pasaulį! Taigi
pasidalinę į tris grupes, nutarėme konkrečiai atlikti gailestingumo darbus: vieni
keliavo aplankyti senelių namų, kiti organizavo popietę vaikų namuose, o treti
keliavo aplankyti Degučių kaimo gyventojų. Keliaudamas per kaimą, jaunimas
sutiko vieną močiutę, kuriai sunkiai sekėsi kalbėti. Iš pradžių jie pamanė, kad ji
negaluoja, tačiau besikalbėdami suprato, kad jau daugiau nei metai niekas jos
neaplankė ir ji neturėjo galimybės kalbėti. Jaunimas ilgai jos klausėsi ir pamažu
šypsena pasirodė močiutės veide. Kokia laimė sėti džiaugsmą!
Stiprus stovyklos momentas buvo paskutinio vakaro vigilija, kurios metu
skaitėme visą Evangeliją pagal Morkų. Kai kurios Evangelijos ištraukos buvo
pateikiamos jaunimo vaidinimu arba šokiu, Jėzaus krikštą Jordane klausėmės prie
krikštyklos, skaitydami Kristaus kančią – garbinome kryžių, o prisiartinus prie
Jėzaus mirties momento visos šviesos buvo užgesintos ir hebrajiškai giedojome:
„Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau nuo aušros, mano siela ištroškusi Dievo,
ir mano kūnas ilgisi tavęs...“ Po to tamsoje pasirodė šventosios moterys,
apšviestos deglų liepsnų bei nešinos smilkalais, jos visus pakvietė sekti paskui jas
Prisikėlimo sodo link, kuriame jų
prie tuščio kapo, apšviesto laužų,
laukė angelas. Buvo taip gražu ir
įspūdinga matyti Prisikėlusiojo
šviesą spindinčią naktyje! Jis iš
tiesų prisikėlė! Šį „mini“ tridienį
pabaigėme su žydiškais šokiais
aplink laužus – prisikėlimo
džiaugsmas
buvo
beveik
apčiuopiamas. Jaunimas, kuris
pradžioje truputį dvejojo, buvo
labai paliestas Dievo Žodžio ir
nepastebėjo kaip greitai prabėgo 3
vigilijos valandos! Taip, Dievo
S. Ieva-Marija, Viktorija ir s. Austėja atvyko
Žodis yra toks stiprus ir galingas,
mums į pagalbą
kad nuveikia daug nuostabių dalykų
5

jaunimo širdyse! Antradienį po
stovyklos aplankėme maldos
grupę Vilniuje – susirinko net 47
jaunuoliai, kad šlovintų gyvenimo
Viešpatį! Koks užsidegimas!
Stovykla buvo labai graži
degančių Dievo meile Karalystės
darbininkų pjūtis. Ačiū tau,
Viešpatie, už tavo beaugančią
Karalystę!
s. Austėja

Pasaulio Jaunimo Dienos Krokuvoje
Šia vasarą su jaunimu buvome išvykę į Pasaulio Jaunimo Dienas (PJD)
Krokuvoje. Kelionę pradėjom liepos 14 d. Baltriškėse. Kitą dieną jau pradėjom
piligrimystę per Lietuvą ir Lenkiją, ėjome į Punską. Keliavome šv. Pranciškaus
dvasia elgetaudami maisto ir nakvynės. Tikrai patyrėm žmonių gerumą ir Dievo
veikimą per kiekvieną sutiktą žmogų. Punske organizavome vienos dienos misiją,
ėjome gatvėse skelbti Gerąją Naujieną ir kvietėme gyventojus į maldos vakarą!
Buvome tikrai labai nustebinti, kad susirinko pilna bažnyčia. Daug įspūdžių
mums paliko ir šeimos, kurios mus priėmė nakvynei. Tokia šiluma – tarsi priimtų
savo vaikus. Tai man leido geriau suprasti, kad Bažnyčioje mes esame viena
didelė šeima Kristuje…
Tolimesnė mūsų kelionė buvo į
priėmimo parapiją Rybnike, kur praleidome
visą savaitę. Tai buvo puikus įvadas
Jaunimo dienoms: koncertai, ekskursijos,
susitikimai, bendravimai, mokymai ir t.t.
Lenkų šeimos ir jų svetingumas, kaip
Rybnike, taip ir Krokuvoje, buvo „pasaka“.
Kartais buvo juokinga bendrauti nemokant
lenkų kalbos. Man atrodo, kad Jėzaus
žodžiai: „visa įmanoma tam kuris tiki“
išsipildė – žodžių, gestų ir meilės kalbomis
pavyko susikalbėti. Taigi iš Rybniko jau
važiavom į Krokuvą, į susitikimą su
Popiežiumi. Per kiekvieną mūsų keliones
etapą dalyvių skaičius augo...
6

Lankymasis
šv.
Jono
Pauliaus II gimtinėje suteikė man
daug džiaugsmo – ne tik einant jo
pėdomis jo gimtajame krašte, bet ir
mokantis sekti šio jaunimo dienų
globėjo
šventumo
pavyzdį.
Žinoma, Krokuvoje
šv. Jonas
Paulius II praleido ne mažai savo
gyvenimo laiko ir turėjo daug
veiklos su jaunimu. Tai pat ir į šias
PJD susirinko apie 2 milijonai
jaunuolių, ištroškusių tikėjimo ir tiesos pažinimo. Tą savaitę jie buvo gyvosios
Bažnyčios liudytojai. Šiais laikais dažnai girdime, kad bažnyčios yra tuščios, kad
jose nebėra jaunimo, bet čia mes matėme, kad Bažnyčia yra jauna ir gyva.
Kiekvieną rytą turėjome katehezes kartu su visais lietuviais, o popiet skirtingus
teminius užsiėmimus.
Tai buvo jau 31-osios PJD su patraukiančia dėmesį tema: „Palaiminti
gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7). Kaip žinote, šiais metais
išgyvename gailestingumo metus, taigi tai buvo puiki proga pagilinti šią temą ir
netgi ją praktikuoti. Tris vakarus turėjome didelius susitikimus Blonie aikštėje:
atidarymo šv. Mišias, kurioms vadovavo Krokuvos arkivyskupas kardinolas St.
Dziwisz, popiežiaus sutikimą ir kryžiaus kelią.
Popiežius labai įdomiai kalbėjo jaunimui, ypač per Vigiliją šeštadienį ir
uždarymo mišias sekmadienį. Man atrodo, labai daug kam įstrigo palyginimas su
„sofa“ – nebūti sofos jaunimu, kuris patogiai sėdi ir laukia, kad viską jiems atneš
– jaunuoliai, kurie prieš laiką išėjo į pensiją… Popiežius nebijodavo užduoti
klausimus jaunimui: „Ar jus norite būti tokie jaunuoliai – sofos jaunuoliai?“ Ir
vienabalsis minios atsakymas „ne“ buvo labai stiprus. Paskui popiežius labai
drąsino jaunimą nebijoti liudyti savo tikėjimą ten. kur jie mokosi, gyvena, ten, kur
jie yra. Tai tikrai labai gražus paskatinimas kiekvienam iš mūsų. Nes Kristus sakė
savo
mokiniams
(ir
kiekvienam iš mūsų):
„Eikite ir skelbkite visam
pasauliui Gerąją Naujieną!“
Taigi
linkiu
kiekvienam išlįsti iš savo
„sofos“, savo patogumų,
eiti į periferijas ir susitikti
su kitais nebijant būti
Kristaus
liudininku.
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„...prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,[...] Ir štai aš esu su jumis
per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.“ (Mt 28,18-20)
Kristaus meilėje ir maldos bendrystėje,
br. Jonas

Konge, ant bendruomenės koplyčios stogo, kryžius iš Lietuvos

Gailestingumo darbai Konge

I

štrauka iš mano laiško, atsiųsto broliams man viešint Konge: „[…] Liepos
mėnesio pradžioje vyko Šv. Damijono stovykla vaikinams, po to merginoms.
Pasiūlyta programa buvo labai paprasta: pirma diena – Jėzaus veido atradimas
(Jėzus žvelgiant šv. Pauliaus akimis), antra diena buvo skirta žmogiškosios meilės
ugdymui su br. Paskaliu, trečia diena – gailestingumo darbai su br. Juozapu. Po
pietų eidavome kviesti žmonių į maldą už ligonius, taip pat lankėme našlaičių
namus ar nedideles klinikas. Pirmą savaitę, išsiskirstę po du, išėjome lankyti
žmonių. Pirmiausia noriu pasakyti, kad katalikai sudaro mažumą tarp galybės
sektų. Netoli mūsų statomas Islamo centras – prieš 10 metų apie tai negalėjo būti
nė minties, nes musulmonus galėjai suskaičiuoti ant rankos pirštų.
Mes sutikome labai daug sergančių ir sužeistų įvairių tikėjimų žmonių. Jie
sutikdavo, kad mes už juos melstumėmės. Tarp jų buvo ir mergaitė su 3 laipsnio
kojos nudegimu. Rytojaus dieną ji su savo sena kaimyne atėjo į maldą ir mes
nutarėme jai padėti. Ant savo kojos ji jau buvo pasikabinusi nedidelį talismaną.
Kadangi neturėjome nudegimus gydančio tepalo, po kelių dienų ją išsiuntėme į
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kliniką. Norint pasiekti ligonius reikėjo
būti pasiruošusiems pasiraitoti rankoves
vienam ar kitam gailestingumo darbui.
Toliau lankydami žmones, mes
atėjome pas aukštąjį išsilavinimą turintį
vyrą, kuris mus labai maloniai priėmė.
Jam belydint mus iki savo žemės sklypo
ribos, man šovė mintis paprašyti jo
parodyti mums paskutinę šeimą, kurią
galėtume aplankyti. Vyriškis mus
palydėjo pas senyvą porą. Jie neturėjo
kitų šeimos narių, išskyrus vienturtį sūnų,
kuris gyvendamas Kinšasoje, jiems
padėdavo tik epizodiškai. Mama – akla, o
tėvas – irgi mato tik su viena akimi. Jie
yra visiškai priklausomi nuo kitų, turi
pirktis savo vandenį. Ir, kaip dažnai
atsitinka,
šiais
silpnais
žmonėmis Br. Urijas įstojo į noviciatą, o br. Džeris
davė laikinuosius įžadus
kaimynai naudojasi be jokio sąžinės
graužimo. Pavyzdžiui, pagrindiniai jų asmeniniai daiktai buvo pavogti prieš
metus. Uolus katalikas tėtis anksčiau buvo lektorius parapijoje, todėl
Švč. Sakramento kongregacijos tėvai jiems atnešdavo komuniją, bet ne kito
maisto. Su stovyklos merginomis pas juos vėliau sugrįžome su trimis bidonais
vandens, malkomis ugniai kurti ir muilo atsargomis. Mes viską išvalėme ir
sutvarkėme. Pasak jų, tai tikrai Dievas mus jiems atsiuntė, kitaip vakare jie būtų
likę nieko nevalgę. Bet štai jie pasitiki ir laukia Viešpaties dienos: Jis gali ateiti
kada panorėjęs, jie yra pasiruošę. Šiame materialiniame varge ir šio sklypo
gyventojų tikroje vienatvėje viešpatavo tikėjimo, vilties ir meilės džiaugsmas.
Mane lydėjusios stovyklos merginos buvo laimingos ir sujaudintos ką tik
gauto pamokymo. Viena iš jų man pasakė: „Broli, koks gražus jūsų pašaukimas“.
Kiekvienam iš mūsų ši misiją tarsi užantspaudavo tai, ką gavome per mokymus.
Bet kaip tęsti toliau, po pirmojo dosnaus polėkio? Laukdami grįžtančių iš misijų,
vaikinai adoravo su įkarščiu, taip kad net galėjome girdėti jų maldos murmesį –
tai buvo labai gražu. Rytojaus dieną malda už ligonius turėjo didelį pasisekimą,
net jei nurodytą valandą dar nebuvo nė vieno žmogaus, po pusvalandžio koplyčia
buvo sausakimša... Tai parodė, kiek gero padaro Dievo tautai tokie apsilankymai
periferijoje ir kad Katalikų Bažnyčia pasitikima, kai ji aplanko žmones.
Susirinkusiesiems, kurie priklausė įvairiems tikėjimams, nesuteikėme ligonių
sakramento, bet tiesiog kvietėme Šventąją Dvasią ir pasiūlėme pagarbinti kryžių“.
br. Ivanas
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Mano vardas – Tavo Brolis

T

urbūt žinote, kad
Tiberiados
bendruomenė
vykdo evangelizacinę ir
karitatyvinę
misiją
Filipinuose,
skurdžioje
Talim saloje, turinčioje 40
tūkst. gyventojų. Ten misiją
atliekanti Viktorija šią
vasarą buvo grįžusi į
Baltriškes.
Būtent
jos
pasakojimų apie situaciją
Talimo
saloje
įkvėpti,
Vilniaus Šv. Damijono
maldos
grupės
nariai
nusprendė inicijuoti pagalbą
Jaunimas pina rožančius
Tiberiados bendruomenės
misijai Filipinuose. Taip
gimė projektas „Mano vardas – Tavo Brolis“. Šio projekto metu bus bandoma
įvairiais būdais skleisti žinią apie Tiberiados bendruomenės misiją Filipinuose ir
kviesti žmones aukoti lėšas jai paremti. Spalio 22-23 d. numatoma organizuoti
paramos akcijas, kurių metu bus dalinamos smulkios maldos grupės narių
gamintos dovanėlės aukotojams gatvėse ir parapijose, bus galima pasivaišinti
arbata ir mūsų keptais pyragais. Planuojame lankytis mokyklose ir moksleiviams
pasakoti apie misiją Filipinuose. Lapkričio 20 d. numatomas Gospel šlovinimo
koncertas, kurio metu taip pat
bus pristatytas šis projektas ir
renkamos aukos. Visą šią
veiklą vainikuojantis labdaros
koncertas, kuriame pasirodys
jauni atlikėjai, numatomas
2017 metų sausio mėnesį.
Kviečiame jus visus aktyviai
dalyvauti
organizuojamuose
renginiuose ir malda bei kitais
įmanomais būdais palaikyti šią
iniciatyvą!
Vilniaus šv. Damijono maldos grupės nariai
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Martynas

Kalendorius
Spalis
- Antr. 4-8 d.
- Antr. 4-18 d.
- Penkt. 7-9 d
- Pirm. 10-25d.
- Pirm. 10-14 d.
- Penkt. 14-16 d.
- Antr. 18-17/11 d.
- Šešt. 22-23 d.
- Treč. 26-27 d.
- Penkt. 28-30 d.
- Šešt. 29-30 d.

Br. Egidijus Belgijoje
Br. Juozapas Baltriškėse
Tiberiados (įsipareigojusių) šeimų savaitgalis
Br. Pranciškus Belgijoje
Anoniminių alkoholikų stovykla
Kauno Taizé maldos grupės jaunimas
S. Dalia Baltriškėse
Pjūties vaikų rudens savaitgalis
Vilniaus šv. Juozapo mokyklos mokiniai
Šv. Damijono savaitgalis
Paauglių savaitgalis

Lapkritis

- Antr. 1-3 d.
- Penkt. 4-5 d.

Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokiniai
Kauno Rasos gimnazijos mokiniai

- Penkt. 4-6 d.
- Sekm. 6-13 d.
- Penkt. 11 d.
- Penkt. 11-12 d.
- Pirm. 14-20 d.
- Antr. 22-6 d.
- Penkt. 25-27 d.
- Treč. 30-2 d.

Vilniaus Bernardinų parapijos šeimos
Br. Bartas, br. Benediktas, s. Agnė ir Baltriškėse
Jaunimo sielovados forumas Kaune
Šv. Damijono maldos grupių susitikimas Kaune
Nazareto savaitė (priėmimo nėra)
Br. Morkus Baltriškėse
Šeimų savaitgalis ir Vilniaus Kalvarijų parapijos šeimos
Vilniaus Matulaičio parapijos Atvira bendruomenė

Gruodis
- Penkt. 2-4 d.
- Penkt. 9-11 d.
- Penkt. 16-18 d.
- Treč. 28-1d.

Šv. Damijono savaitgalis
Bendrakeleiviai
Maltos ordino savanoriai
Naujųjų metų jaunimo stovykla
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MALDOS INTENCIJOS
1. Brolio Joakimo įžadų davimo, brolio Urijo įvilktuvių ir brolio Džerio laikinųjų
įžadų progomis melskimės už kiekvieną brolį ir seserį Lietuvoje, Belgijoje ir
Konge. Ačiū, Viešpatie, už visa, ką tu darai ir išpildai per kiekvieną. Prašykime
malonės būti vis autentiškesniais Evangelijos liudytojais, kad visas gyvenimas
būtų pašvęstas evangelinio gyvenimo nuotykiui. Kad mūsų nedidelė
bendruomenė būtų šaltiniu ir vieta, kur būtų galima patirti Jėzaus Kristaus
džiaugsmą ir paguodą. Mes tai pat pavedame jums šiuos naujus
misionieriškus metus ir visus žmones, kuriuos su jų džiaugsmais ir vargais
sutiksime.
2. Melskimės taip pat už Šv. Damijono bendruomenę Filipinuose ir šiuos jaunus
visiškai save dovanojančius pasauliečius. Šiemet jie švęs dvidešimt metų. Mes
galime prie jų jungtis padėkos malda. Augustinas, jaunuolis iš Briuselio
prisijungs prie jų, kad savo sugebėjimais pasitarnautų bendruomenės veikloje.
Taip pat Pranciškus Konge pratęsia savo Jono Krikštytojo metų patirtį su
broliais, o Antanas gyvens šią patirtį Lietuvoje. Čia, Belgijoje, jaunuolis iš
Kinijos – Juozapas – taip pat gyvens šiuos metus. Ačiū, Viešpatie, už
jaunuolius, kurie skiria laiko, kad statytų savo gyvenimą ant uolos.
3. Meldžiamės už taiką pasaulyje. Ypač už Sirijos šeimas, kurios paliestos karo.
Už tuos, kurie turi bėgti, kad išvengtų karo. Melskimės, kad Europos šalys
imtųsi atsakomybės skatinti taiką ir padėti visiems pabėgėliams
4. Melskimės už mūsų brolius Konge. Jie išgyvena labai įtemptą laikotarpį šalies
politinėje situacijoje. Prezidentas po dviejų kadencijų nenori palikti posto ir
taip paralyžuoja visą šalį. Kvieskime Šventąją Dvasią taikos nešėją.
5. Jau keletą mėnesių kiekvieną sekmadienį prieš mišias Baltriškėse renkasi
Anoniminių Alkoholikų grupė. Mes pavedame juos jūsų maldai. Meldžiamės
už visus, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, ir už jų šeimas.

Džiaugiamės br. 12
Juozapu apsilankymu

