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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

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

P

er kiekvienas Velykas pasigirsta toks džiaugsmo šūksnis. Šis
įvykis – ypatinga naujiena, nes Kristus prisikėlė, blogis sunaikintas,
Meilė nugalėjo; taip bus ir šiandien, ir iki pat laikų pabaigos.
Pasaulis išgelbėtas, prisikėlęs Jėzus ateina tavęs gelbėti tavo gyvenime, tavo šeimoje. Pasakyk Jam, nuo ko nori būti išgelbėtas. Akmuo nuritintas, šventosios moterys drauge su Marija Magdaliete nepajėgė jo nustumti, bet jų meilė ir drąsa paragina jas iškeliauti anksti
ryte, ir štai akmuo nuritintas. Meilė įveikia kliūtis ir netrukdo mums
keliauti. Ta meilė Joną ir Petrą paragina bėgti. Ir tave prisikėlusio
Kristaus meilė ragina vykti toli nuo namų ar visai arti jų, kad daugybe būdų skleistum meilės ir džiaugsmo kvapą tiems, kuriuos slegia
kančia ar kurie dar miega kapuose.

„Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu,
bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“ Jn 20-34

Bet iš kur šis džiaugsmas?
Jis kyla iš kryžiaus, iš viso Velykų slėpinio. Jėzus negalėtų
mylėti mūsų labiau. Gilios ir tveriančios meilės nebūna be kančios. Matome, kiek vaisių neša šis visiškas Kristaus pasiaukojimas. Dievas, Jo Tėvas, nepaliko Jo, Jis Jį prikėlė, Jis mums siunčia Šventąją Dvasią, kuri apaštalus paverčia ugningais liudytojais, drąsiais liudytojais. Jis mums dovanoja nesibaigiantį gyvenimą.
Su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia ruošiame naują žemę ir
naują dangų.
Pastatyti kryžių...
Kad pabrėžtume kryžiaus didybę ir grožį, ant netoli Wellin
esančios kalvos rengiamės pastatyti didelį kryžių. Jis bus matomas nuo greitkelio, tai bus evangelizacijos priemonė. Tam reikia
sutvarkyti nemažai popierių. Gyvename laikais, kai pasaulis
linksta slėpti, nuimti kryžius. Mūsų greitkelius reikia evangelizuoti, kaip kadais maži kaimo keliukai buvo nusėti kryžiais, koplytėlėmis. Ant tos kalvos anksčiau stovėjo šešiolikos metrų aukščio
akmeninis kryžius. Prieš dvidešimt ar trisdešimt metų jį išvertė
audra.
Tikimės, kad šis sumanymas bus įgyvendintas. Tai bus šviesos kryžius, gelbstintis kryžius, nes Jėzus prisikėlė, nes Jėzus yra
Meilė.
Koks džiaugsmas vis naujai būti Tiberiadoje, šioje palaimintoje žemėje, kurią įsėjau, kad čia gyvenčiau ir mirčiau. Iš jos gaunu
savo misiją, atsiliepdamas į įvairius kvietimus.
Pasidalinsiu su jumis dviem neseniai įvykusiais susitikimais.
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Jauna sutuoktinė
Kartą kalbėjausi su jauna sutuoktine apie jos gyvenimo pokyčius ir
santuokos reiklumą ir ji man sako:
„Kas labiausiai mane paliečia po keturių santuokos mėnesių, tai buvimo
mylimai stiprybė.“ Tai neįtikėtina galybė: būti mylimai. Tariau sau, kad santuoka prisiliečia prie Kristaus meilės
stiprybės. Santuokoje yra meilės galybės, taip pat jos yra pašvęstajame ar
dovanojamame gyvenime. Žinoti, kad
esi mylimas (-a) Kristuje per tikėjimą,
yra stipru. Net jeigu beveik nieko nejaučiame. Mūsų pašvęstajame gyvenime ar kitose dovanojamo gyvenimo
formose būna tokių akimirkų, kai, rodos, į jus pataiko meilės strėlės, tarsi
primenančios apie meilę. Ir to pakanka, kad eitume toliau.

„Petrai, ar myli mane?“
„Taip, Viešpatie. Tu žinai,
kad tave myliu“ Jn 21,15

Leonė
Leonė gyvena viena name Niuvilije, jai 98 metai, ja gerai rūpinasi Elena, kuri kas rytą ateina išvirti Leonei kavos. Paprašiau jos
papasakoti apie savo vaikystę.
Tada Leonė ji su džiaugsmu pasakojo, kaip jai ir sesutei Ženevjevai patikdavo rugiai per pjūtį. „Vakarais, temstant, sėdėdavome su Ženevjeva ant sandėlio slenksčio ir klausydavomės rugių
lauko dainos, o taip, rugiai dainuoja, kai vakaro vėjas pūsteli per
rugių lauką, gulintį mums po kojomis. Sakydavau seseriai: užsičiaupk, klausykis pučiančio vėjo, nuo kurio uždainuoja rugiai, taip,
rugiai dainuoja siūbuodami ant aukštų stiebų. Iš lauko sklisdavo
tyli melodija.“
Tada Leonė pradėjo virpančiu balsu niūniuoti man tą dainą. Ji
neapsakomai džiaugėsi galėdama papasakoti man apie savo vaikystės vasarą.
Čia, Tiberiados koplyčioje, girdžiu dainuojantį kitokį rugių lauką, tai pjūties darbininkai, mano broliai ir seserys. Jie dirba dide3

liame Bažnyčios pjūties lauke. Jie gieda Dievo meilę, raginami
švelnaus Šventosios Dvasios dvelksmo. Jie dirba dėl Dievo meilės
ir dėl visų žemės gyventojų.
Esu jiems labai dėkingas, matydamas juos atsiliepiančius į
Kristaus kvietimą ištvermingai ir ryžtingai, nes tai žada Tiberiadai šviesią ateitį.
Mieli Kristaus draugai, ačiū už jūsų pagalbą maldomis ir
meile. Nešioju jus ir visas jūsų intencijas savo žvirbliuko širdyje.
Brolis Morkus

O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!

Iš vieno kranto į kitą

Į

Lietuvą atvykau praėjusių metų gruodžio 17 dieną, o iš
Kongo išvykau lapkričio 30 d. (2017 m.), pragyvenęs ten 11 metų.
Ši patirtis suteikė man galimybę patirti, ką pagal mūsų charizmą
reiškia būti „prisitaikančiu žvirbliu“. Bet vis tiek dvi savaitės tokiam vietos pakeitimui yra labai mažai. Todėl negaliu pradėti kalbėti apie savo naują patirtį Lietuvoje prieš tai neprisiminęs, ką
teko patirti Konge su broliais Benediktu, Juozapu, Siriliu, Džeriu,
Rožė ir vietos žmonėmis. Drauge mes ieškojome Dievo, meldėmės,
dirbome ir statėme, juokėmės, verkėme ir žaidėme; ieškojome
būdų, kaip gyventi kitoje kultūroje remiantis mūsų charizma, nepamirštant pačių pagrindinių mus supančių žmonių poreikių
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(maistas, būstas, apranga ir priežiūra). Drauge kovojome ir taip
tapome kovos draugais. Kūrėsi broliški ryšiai, diena po dienos teko įveikti daugybę kliūčių. Šie misijos Konge metai (iš jų dvejus
metus studijavau Monrealio Integralaus žmogiškojo ugdymo institute) suteikė man galimybę gilintis į savo tapatybę siejant ją su
mūsų charizma, prisimenant Dievo kvietimą Abraomui: „Eik į save“ (Pr 12, 1; ši prasmė Biblijos vertimuose dažnai praleidžiama).
Supratau, kad norint būti misionieriumi reikia ne tiek kalbėti apie
Dievą (kartais rizikuojant Jį sužeisti), kiek Juo gyventi. Savyje atradau mūsų charizmos vertybes, subrandintas mano gyvenimo
kelyje: tai vestuvių dvasia, žygiavimas keliais ieškant pačių vargingiausių ir juos kviečiant į vestuves, prisitaikymas (prisitaikantis
žvirblis), tikėjimas ir pasitikėjimas (kartais neriant į gilius vandenis), ištvermingumas susidūrus su kliūtimis, paprastumas santykiuose ir broliškas ryšys, meilė Bažnyčiai, aistra Dievui ir žmogui
ir t. t.
Šiandien mano gyvenimo aplinka pasikeitė, bet patirtis ir žmonės, su kuriais gyvenau, tebegyvena manyje. Mano tapatybė
nepranyko. Būtent šio palikimo savyje palaikymas saugo mane
nuo kritimo į bedugnę, kai šitiek buvo investuota į Kongo bendruomenę, kuri toliau gyvuos kitokia forma.
Nešinas tokiu bagažu atvykstu į Lietuvą su nauja misija: pakeisti brolį Pranciškų, kol jis ilsisi, kad sugrįžtų atsigavęs, ir kol
sulauksime brolio Ivano. Ak taip, brolis Pranciškus ilsisi. Ir mes,
būdami bendruomenėje, turime poreikį atgauti kvapą. Ačiū, kad
mylite mus, nors esame tokie riboti, priimate tai, kad galbūt nepajėgiame atsiliepti į visus jūsų prašymus.
Nieko nuostabaus, kad mums reikia atsigauti, ir tai stebina
dar mažiau po to, kai atvykęs čia įvertinau visą iki šiol tik kelių
brolių nuveiktą darbą ir paskleistą šviesą. Tai būtų neįmanoma be jiems skirto lietuvių palankumo ir paramos. Vienas iš
labiausiai mane jaudinančių dalykų čia yra svečių priėmimas
su tradicine arbata ir įvairiais
skanumynais... Ir aktyvus jaunimo bei šeimų dalyvavimas organizuojant mūsų veiklas ir jas
vedant. Labai jaudina matyti,
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kiek jaunuolių ir šeimų perėmė Tiberiados charizmą kaip savo gyvenimo būdą. Ypač Daiva ir Vidas, kurie šiais metais pradeda Tobijo ir Saros projektą. Tai labai gražus bendradarbiavimas tarp pasauliečių ir vienuolių, kad būtų pasiekti egzistenciniai pakraščiai.
Iš tiesų šis projektas, be to, kad skirtas šeimoms ir poroms, taip
pat kalbina ir kitus kenčiančius žmones...
Per pastarąsias dvi savaites mane ypač palietė mūsų draugų iš
Arkos ir AA (anoniminių alkoholikų) grupės priėmimas. Tai asmenys, artimi savo širdžiai, nes artimi savo trapumui ir taip atsiveriantys Gerajai Naujienai. Ir šiandien aktualus palaiminimas dvasios vargdieniams! O ką pasakyti apie jaunuolius? Kokios nuostabios asmenybės! Labai gabūs menui,
bet taip pat ir labai jautrūs. Už to jautrumo galima įžvelgti didelį turtą, bet
taip pat kartais ir didelę vienatvę, skatinančią autentišką vidinį ieškojimą...
Negaliu nepareikšti padėkos ir
visam medicinos personalui, labai manimi besirūpinusiu po nelaimingo atsitikimo, kai patyriau dvigubą kulkšnies
lūžį ir su tuo susijusių nepatogumų.
Trumpai tariant, ačiū visiems ir
visoms, kurių dėmesiu, draugyste ir
„Jis pamatė ir įtikėjo“ Jn 20, 8 malda remiamės...
Brolis Paskalis

Broliukas studentas Vilniuje

Štai

nuo mano atvykimo į Lietuvą praėjo jau du mėnesiai.
Kai matau, kaip greitai jie prabėgo, tegaliu pasakyti, kad buvau
laimingas. Vilniuje vėl sėdau į universiteto suolą, studijuoju Filologijos fakulteto programoje „Lietuvių kalba užsieniečiams“. Džiugu,
kad šiandien galiu palaikyti trumpą pokalbį, paklausti kelio ir
mieste perskaityti nuorodas, prisimindamas, kad dar tik prieš kelis
mėnesius beveik visiškai nemokėjau lietuviškai.
Užuot smulkiai pasakojęs, ką veikiu, geriau pasidalinsiu keliais savo įspūdžiais apie Lietuvą ir jos gyventojus. Man teko laimė
dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventėje ir dalytis
lietuvių laime atgavus laisvę. Ši nuostabi šventė man buvo tarsi
6

palyginimas apie Dievo karalystę.
Mąsčiau apie Kristaus mums suteikiamą laisvę ir kaip galime švęsti stebuklus, Jo padaromus širdyse tų, kurie Jį priima. Pasistenkime to nepamiršti... Be to, ir šv. Kazimieras padėjo man labiau pažinti lietuvio sielą:
kai Kaziuko mugėje išvydau visus
amatininkus, visą jų taip kruopščiai
atliktą rankų darbą, tegalėjau tik stebėtis dovana Dievo, kiekvienai
tautai suteikiančio ypatingą malonę.
Taip pat jaučiu, kaip buvimas svetimšaliu gyvena giliai mano
širdyje: negaliu laisvai kalbėti lietuviškai, nesuprantu, kas kalbama aplinkui, tada labai stipriai pajuntu savo vargingumą. Kokia
bedugnė tarp to, ką noriu pasakyti, ir to, ką pasakau. Tai vienatvės patirtis, nors mane supa daugybė geranoriškų žmonių. Būdamas užsienietis, jaučiu, kad aš turėčiau žengti pirmą žingsnį, parodyti, kad „taip, noriu gyventi su jumis“, ir tam reikia išeiti iš savęs. Bet aš dėkoju už šį iššūkį, nes jaučiama vienatvė pripildo širdį
atjautos: galvoju apie ligonius, senus žmones ir vargetas, kurie ją
patiria dar smarkiau. Taip pat esu dėmesingesnis Dievo buvimui.
Biblijoje nepaliaujama kartoti, kaip Dievas myli ir globoja svetimšalį. Gyvenu remdamasis šiuo pasitikėjimu. Taip pat patiriu daugybę mažų nutikimų, per kuriuos man atsiskleidžia Dievo buvimas. Štai tik vienas pavyzdys: vieną dieną eidamas į šv. Damijono
maldos grupės susitikimą, pajutau raginimą išeiti anksčiau, nors
tam nebuvo jokios priežasties. Kirsdamas Katedros aikštę girdžiu,
kad mane šaukia. Atsisuku - taip, šaukia būtent mane. Prieinu
prie automobilio, iš kurio sklinda balsas. Ten sėdi neįgalus vyras,
jis vienas ir be pagalbos negali išlipti. Jis paklausė manęs, ar nesu
krišnaitas. Paaiškinau, kad esu užsienietis ir jis turėtų kalbėti lėtai, tada suprantu, kad turiu padėti jam išlankstyti vežimėlį ir pritvirtinti ratus. Klausausi jo nurodymų lietuviškai ir tada jis paprašo jį pakelti. Aš vos jo neišmečiau: „Ne, ne taip, laikykite mane tarsi kūdikį.“ Ir štai jis patogiai sėdi vežimėlyje: „Gal dar turėtumėte
laiko nuvežti mane į Mišias?“ Labai paprasta, bet koks džiaugsmas
būti the right person at the right place. Džiaugsmas jaustis Dievo
rankoje - būtent tada jaučiamės labiausiai „namie“ ir gyvenimas
tokiomis akimirkomis būna toks gražus...
Brolis Ivanas
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Šabo metai Asyžiuje

Vėl

stoja tyla, bazilika ištuštėja, lieka tik pranciškonai. Tai
ypatinga akimirka šioje didžiulėje bazilikoje, kai kas vakarą maža
Porciunkulės koplytėlė nurimsta. Ji – tarsi papuošalas brangakmenių dėžutėje, raginantis mus susitelkti viduje. Šv. Pranciškui viskas prasidėjo čia, būtent šioje koplyčioje jis išgirdo savo misijos
Evangeliją ir sušuko „Štai taip aš noriu gyventi!“ Evangelija šioje
vietoje suskambo tarsi būgnas, o šv. Pranciškus tapo ją skleidžiančiu aidu. Čia laikas tarsi sustojęs, likę labai daug pirmųjų brolių
gyvenimo pėdsakų. Viskas taip sutvarkyta, kad ragintų mus vidinei
kelionei. Štai jau du mėnesiai nuo tos dienos, kai broliai mane priėmė. Tai svarbi bendruomenė, joje daugiau nei penkiasdešimt brolių atlieka įvairias misijas: yra pagyvenusių brolių bendruomenė su
ligonine, broliai studentai, pašaukimų centras, parapija, pagalba
vargšams ir brolių branduolys, kurie prižiūri piligrimystės centrą,
yra ir daug kunigų nuodėmklausių.

Brolis Pranciškus kartu su Porciunkulės broliais pranciškonais
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Kai po truputį ėmė vertis šabo metų galimybė, Asyžius ėmė
ryškėti kaip akivaizdus pasirinkimas. Čia ne kartą esame lankęsi
su Tiberiados bendruomene, su jaunimu iš Lietuvos. Bet šįkart
man reikėjo pasilikti ilgiau, pagyventi su pranciškonais, išgirsti,
kaip Kristaus raginimas Jam „tarnauti“, „atstatyti Bažnyčią“
skamba šiandien. Tai prasidėjo nuo pasinėrimo. Asyžius – vienuolių miestas, čia buriasi daugybė bendruomenių, tad italų kalbos
mokausi drauge su vienuoliais iš Brazilijos, Zambijos, Indonezijos
ir su jaunais kinais, kurie rengiasi studijuoti Italijoje. Ligoninėje
po pietų man padeda brolis Antonio, su juo skaitome pasakojimą
apie Mažąjį princą. Jis manęs prašo kartoti daugybę kartų, kol galiausiai pavyksta gerai ištarti, tad ilgokai užsibuvome ties istorija
apie smauglį, bet pagaliau ją įveikėme ir keliaujame toliau.
Bet tempas lėtas, iš pradžių buvo sunku priimti tylą, nes viskas aplinkui virė, negeso troškimas dalyvauti misijos gyvenime
Lietuvoje. Po truputį tyla surado savo vietą ir aš ją priėmiau kaip
erdvę, kurioje įvardijamos ankstesnės patirtys ir priimamas man
kelią tiesiantis Žodis. Esu dėkingas bendruomenei už suteiktą galimybę gyventi šiuos Atgaivos metus toli nuo jų ir patikiu šv. Pranciškui visas jūsų maldos intencijas.
Brolis Pranciškus

„Viešpatie, tu žinai, ko aš trokštu!“

Ps 38

Šv.

Pranciškus ir šv. Klara siunčia jums linkėjimų iš Asyžiaus, iš kur ir aš dėkingumo ir džiaugsmo kupina širdimi norėčiau pasidalinti su jumis keletu malonių, kurias Viešpats leido
man patirti sekant Juo Tiberiadoje. Taip, iš tiesų galiu su šv. Klara
kartu giedoti: „Būk pašlovintas, Viešpatie, kad mane sukūrei!“ Būtent čia, bazilikoje, kur ilsisi jos kūnas, prieš 10 metų su Šv. Damijono jaunimu ir broliais meldėmės už esamas ir būsimas Tiberiados sesutes. Per maldą mano širdis pradėjo smarkiai plakti – supratau, kad jie meldėsi
jau ir už mane! Ačiū tau, šv. Klara, kad patvirtinai mano, mažos Tiberiados sesutės, pašaukimą! O šis nuotykis su Kristumi prasidėjo šv. Velykų naktį Baltriškėse, kuomet
man buvo 14 metų. Per tą Didįjį Tridienį tarsi iš naujo atradau tai, kad Kristus dovanojo
9

save iš meilės iki galo, net iki mirties, visai žmonijai, bet ypač ir
man – tai mane labai sukrėtė ir palietė. Jėzus dėl manęs viską atidavė – Viešpatie, kaip ir kuo aš galėčiau atsakyti į tokią didelę Tavo
dovaną man? Mano širdis tarsi liepsnojo ir atsakymas netruko ateiti – taip, aš trokštu atsakyti tuo, ką turiu brangiausio – visu savo
gyvenimu! Dar turėjau palaukti, kol baigsiu mokyklą, ir 19-os
metų prisijungiau prie seserų lizdo Tiberiadoje, ir ten esu jau 8-eri
metai. Kiek daug malonių gavau per tuos metus! Viena didžiausių
– atrasti, kad esu mylimas Tėvo vaikas, kuriuo jis gėrisi ir nuolatos
apgaubia savo meile. Bandau tai priimti kasdien, tai perkeičia visą
gyvenimą! Daug džiaugsmo Tiberiadoje man teikia žavėjimasis tuo,
kas mus supa: intensyvus seseriškas gyvenimas ir kiekvienos sesers bei brolio dovana, paprasti ir kūrybingi darbai darže, regint
nuostabią Kūriniją, kuri mus supa ir taip aiškiai byloja apie Kūrėją, apie Jo meilės subtilumą, atsiskleidžiantį mažiausiose gėlėse ir
paukščių šlovinimo giesmėse... Man labai patinka kylant saulei
vaikščioti sode ir anksti pabundančiose pievose pavasario rytais,
tai tarsi mažytis prisikėlimas kiekvieną dieną!

„Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!“ (1 Tes
5, 24) Viešpaties ištikimybė yra mano atrama šioje meilės Sandoroje, į kurią Jis mane kviečia. Kasdien tariamas mano mažas TAIP ir
situacijos, kurių aš pati nepasirinkau, leidžia Prisikėlusiam Kristui
įžengti į mano gyvenimą ir taip kryžius gali tapti šviesos šaltiniu,
jis tampa šlovingas! Dievo Žodžio, kaip maitinančio ir perkeičiančio
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mano gyvenimą šaltinio, atradimas suteikia man didelį džiaugsmą dalijantis juo
su visais, kuriuos sutinku, ypač per žydiškus šokius – mūsų maldos išraišką,
šlovinant ir dėkojant Kūrėjui visa esybe:
per mūsų kūną, kuris yra „Šventosios
Dvasios šventykla“!
Šv. Marija Magdalietė, kuriai Kristus patikėjo skelbti Velykų džiaugsmą ir
kuri turėjo daug drąsos „sekti Juo visur,
kur Jis eina“, pastaraisiais metais man
tapo labai artima bendrakeleivė ir aš labai džiaugiuosi galėdama įsipareigoti visam gyvenimui mūsų mažoje bendruomenėje jos šventės proga, liepos 22 d.
Jūs visi esate labai laukiami ir rugpjūčio15 d. padėkos Mišiose Lietuvoje! Dėkoju už jūsų maldą, kad per įsipareigojimą
galėčiau tęsti meilės kelionę su Kristumi!
„Sparčiai, lengvu žingsniu, nenuvargintomis kojomis, kad net dulkių tavo
žingsniai nesukeltų, pasitikinti, linksma
ir guvi ženk palaiminimo keliu!“ šv. Klara.
Sesuo Austėja

Broliams reikia jūsų pagalbos

Mieli Tiberiados draugai,
Jums gerai pažįstama mūsų bendruomenė, kuri jau penkiolika metų įsikūrusi jūsų šalyje, ir prieš tai dar keliolika metų organizavusi jaunimo stovyklas ir taip ruošusi bendruomenės kelią į
Lietuvą. Jau kelios lietuvių kartos pabuvojo Tiberiadoje ir ten gavo
peno savo tikėjimui ir šiandien džiaugiamės priimdami jų vaikus.
Argi nenuostabu, kad mažas sodinukas iš Belgijos taip gerai prigijo Lietuvoje, kad tapome viena šeima? O mes galime paliudyti, kad
visų tautybių broliai Baltriškėse jaučiasi kaip namie. Dar daugiau,
Lietuva mums padovanojo pačią gražiausią dovaną – patikėjo Tiberiadai keletą savo vaikų, kurie dirba stengdamiesi mūsų mažytę
bendruomenę padaryti visuotinę ir dar gražesnę. Už visa tai jums
dėkojame.
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Kreipiamės į jus nuolankiai prašydami jūsų pagalbos. Per
pastaruosius metus broliai Baltriškėse pastatė ir restauravo kelis
statinius, kurie dabar intensyviai naudojami jaunimo ir šeimų priėmimui. Esame paskaičiavę, kad per metus Tiberiadoje apsilanko
apie 4000 žmonių. Statybų išlaidos gerokai viršijo mūsų finansines
galimybes, tad mums dosniai padėjo amerikiečių ir vokiečių organizacijos. Dabar bendruomenė prižiūri tuos pastatus, kurie priklauso
Bažnyčiai, ir reikia palaikyti jų būklę. Reikia atlikti daugybę priežiūros darbų, jei norime, kad pastatai liktų jaukūs ir atitiktų saugos reikalavimus. Ypač svarbus ir brangus statybos darbas yra
bažnyčios ir klebonijos fasadų restauravimas. Šiems darbams atlikti yra reikalingas smėliavimo aparatas. Šiais arba kitais metais
turi būti restauruota tarp 800 ir 1 200 kvadratinių metrų.

„Kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus“ 2 Kor 9,6

Šiuo metu bendruomenė yra pereinamajame etape, kurį mes
vadiname Atgaivos metais. Brolis Pranciškus baigė savo kaip vyresniojo tarnystę, brolis Ivanas šią tarnystę perims 2018 m. liepą, o
kol kas bendruomenės reikalus tvarko brolis Paskalis. 2019 m.
ruošiamės priimti brolį Frederiką, tada būsime jau septyni broliai.
Šis metas skirtas trumpam sustojimui tam, kad pasiruoštume ateičiai. Šiame etape reikia įvairių investicijų, padėsiančių bendruomenės gyvenimui ir darbo sąlygoms (žemės ūkio padargai, tvoros gyvuliams, nauji ermitažai, kopijavimo aparatas ir t. t.), bet smulkūs
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statybos darbai ir tokie būtini palaikymo darbai nedomina didelių
organizacijų, kurių palaikymą gaudavome iki šiol, o savomis jėgomis negalime visko įvykdyti. Dėl to ryžtamės prašyti pagalbos tų,
kurie galėtų padėti, jų netrikdant.
Tokią žinią išsiųsti nelengva. Nėra paprasta ištiesti
ranką, bet patikiname jus, kad
broliai yra darbštūs ir gyvena
kukliai. Jie tikrai neprašo pinigų didesniam savo patogumui. Be to, jų laukia nemažas
darbas – gyvenamojo namo atnaujinimas, kuris tapo per mažas septyniems žmonėms, yra
blogai šildomas, jo prasta izoliacija. Bet šį darbą teks atidėti... Broliai stengiasi gyventi evangeliškai: daugybė jų darbų nevertinama
pinigais, nes priklauso dovanai dalijamų dalykų sferai. Mūsų gyvenimo paskirtis yra suteikti lietuvių tautai vietą tarsi šaltinį, kur
galima atgauti jėgas. Bet kad tai būtų įmanoma, jaučiame poreikį
prašyti jūsų dosnumo ir tai būtų tarsi pasikeitimas dovanomis.
Bažnyčioje taip buvo nuo pat pradžių: šv. Paulius pirmasis pradėjo
rinkti aukas Jeruzalei. Bažnyčia išsilaiko tik tokių dovanų dėka.
Šiandien paliekame jums visa tai apsvarstyti ir viliamės jūsų gerumu. Ačiū už jūsų draugystę, kurią mums parodote tūkstančiais
būdų, ačiū už maldą už mus. Palaiminto Velykų laiko. Melskime,
kad Pjūties šeimininkas atsiųstų daug ir šventų darbininkų, kurie
atsilieptų į mūsų laiko ir Bažnyčios kvietimus. O broliai meldžiasi
už savo geradarius ir už juos dėkoja.
Tiberiados broliai

Kaip konkrečiai galiu padėti?
Sumos yra svarbios ir gali pasirodyti gąsdinančios, jos tikrai
didesnės nei šeimos biudžetas. Bet supraskime, kad broliai prižiūri visą kaimą, o ne vieną namą. Dažymo darbus galime įvertinti
(įskaitant smėliavimo aparato, dažų įsigijimą ir pastolių nuomą)
6 000 €. Kopijavimo aparatas kainuotų apie 1 000 €, įvairios išlaidos žemės ūkiui 5 000 €, ermitažo statyba 5 000 €. Darbai surašyti svarbumo tvarka, tai yra, paskutinieji paminėti nėra tokie skubūs. Mums padėti galite: 1) padarydami pavedimą į žemiau nurodytą sąskaitą arba įmesdami auką į dėžutę bažnyčioje, taip pat
13

2) skirdami 2% savo pajamų mokesčio Tiberiados bendruomenei,
jei pildote pajamų deklaraciją (žr. žemiau). Daugiau informacijos
gali suteikti broliai Jonas ir Ivanas. Iš visos širdies dėkojame už
jūsų dėmesį.
1) Banko sąskaita:
LT21 7300 0100 9273 9535
AB Swedbank bankas
Arba:
LT80 4010 0403 0000 1124
AB DnB Nord bankas
2) Prie paramos galite prisidėti skirdami 2% pajamų mokesčio Tiberiados bendruomenei, prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos: deklaravimas.vmi.lt
Duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:
Paramos gavėjo pavadinimas: Tiberiados bendruomenė
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 192082153
Adresas: Baltriškių k., Zarasų raj.

Džiaugsmas švęsti mirties Nugalėtoją
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KALENDORIUS
Balandis
- Penkt. 6-8 d.

Sužadėtinių ir šeimų gailestingumo savaitgalis

- Pirm. 9-15 d.

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

- Penkt. 20 d.

Mokiniai iš Panevėžio

- Penkt. 20-22 d. Vyrų žygis
- Treč. 25 d.

Misija Kauno LSMU ir J-P II gimnazijose

- Šešt. 28-29 d.

Pjūties vaikų pavasario savaitgalis

Gegužė
- Ketv. 3-4 d.

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

- Ketv. 3 d.

Jaunimo grupė iš Prancūzijos

- Penkt. 4 d.

Mokiniai iš Panevėžio

- Šešt. 5-6 d.

Paauglių savaitgalis

- Pirm. 7-11 d.

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

- Penkt. 11-13 d. Radviliškio jaunimas
- Treč. 16 d.

Misija Žvėryno gimnazijoje, Vilniuje

- Penkt. 18 d.

Šviesos Kelias Kaune

- Šešt. 19-31 d.

Broliai Jonas ir Vidas piligrimystėje į Asyžių

- Penkt. 18-20 d. Tiberiados šeimos ir šv. Damijono grupė
- Penkt. 25-27 d. Rumšiškių A. Baranausko mokiniai

Birželis
- Pirm. 4-10 d.

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

- Pirm. 11-13 d.

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

- Treč. 20-22 d.

Kauno Arkos bendruomenė
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, savo gailestingu Gerumu kvieti mus viską palikus
sekti paskui Tave. Meldžiamės už mūsų brolius ir seseris, esančius rekolekcijose ar besimokančius už bendruomenės ribų: už
Anthony, mūsų postulanto kino, prancūzų kalbos mokymąsi, už
brolio Ivano lietuvių kalbos studijas Vilniuje, už sesers Benediktos dvasinio palydėjimo studijas Lione, už sesers Dalios šabo laiką Lietuvoje ir brolio Pranciškaus Asyžiuje, už sesers Agnės besibaigiantį šabo laiką ermitaže, ji sugrįš pas mus po Sekminių. Tegu visa, ką jie gauna ir patiria slaptoje atneša šventumo vaisių,
skirtų mūsų bendruomenės misijai.
2. Viešpatie, dangaus ir žemės Kūrėjau, suteikęs mums tokius
gražius „bendrus namus“ gyventi, dėkojame Tau už pavasarį,
paukščių giesmes ir visą atsigaunančią gamtą: jau šokinėja ėriukai ir veršeliai, žydi geltonieji narcizai. Meldžiame Tave už visus,
kurie dirbdami žemę ją sėja ir augina jos vaisius. Tegu jie per savo darbą pažįsta Tave kaip Kūrėją. Patikime Tau savo daržus, ūkius, gyvulius, augalus bei miškus ir meldžiame, kad būtų teisingiau ir atsakingiau dalijamos žemės dovanos, neeikvojant žemės
dosnumo.
3. Viešpatie, kuris amžiams sudarei Sandorą su mumis, meldžiame už visus jaunuolius, kurie yra priėmę sprendimą įsipareigoti
visam gyvenimui. Laimink sužadėtinius, seminaristus, jaunus
vienuolius (-es) ir ypač seserį Austėją, kuri rengiasi amžiniesiems
įžadams. Tegu Tavo Šventoji Dvasia suteikia jai ištvermės grįsti
savo pasižadėjimą Tavimi, Uola, ir visą laiką likti tariamo TAIP
džiaugsme.
4. Viešpatie, savosios tautos Ganytojau, patikime Tau mūsų
popiežių Pranciškų, jo artėjančią kelionę į Lietuvą. Ačiū už jo gyvenimo liudijimą ir jo evangelinį užsidegimą. Su juo ir per jį Tu
primeni mums mūsų pašaukimą į šventumą!
5. Viešpatie, sukūrei šeimą kaip Tavo bendrystės atspindį, meldžiame, sustiprink sutuoktinius. Tavo gailestingumui pavedame
šeimas, apsilankančias Tobijo ir Saros namuose - kad kiekvienai
rodytum kelią. Tau patikime ir sužadėtinius, kurie susituoks
šiais metais, kad rimtai priimtų įsipareigojimą ir atrastų Namų
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Bažnyčios
džiaugsmą.

