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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

Mieli maldos draugai,
Ramybė ir džiaugsmas!

Labai džiaugiuosi dalindamasis su jumis šia nauja „Maldos
bendryste“, kuri sustiprins mūsų draugystę maldoje. Taip,
malda vieniems už kitus suteikia stiprybės gyvenimo kelyje.
Mes visi esame kelyje – vargšai šios žemės piligrimai. Mums
reikia kitų žmonių, kad surastume jėgų ir drąsos eiti toliau.
Kartą esu girdėjęs: „Vienas eini gal ir greičiau, bet dviese
nueinama dukart toliau.“ Tikra tiesa.
Keliauti reiškia judėti. Ir mūsų bendruomenėje vyksta
judėjimas. Birželio pradžioje labai džiaugėmės pasitikę seserį
Agnę, sugrįžusią po šabo laiko pas dykumos sesutes prie Šimė.

Tai buvo įsišaknijimo laikas. Praturtinančio gyvenimo
patirtis, kurią ji dabar galės pritaikyti tarnystei
bendruomenėje ir misijoms. Po kelių dienų iš studijų Lione
grįžo sesuo Benedikta. Brolis Ivanas pasirengė perimti
atsakingojo tarnystę Lietuvoje, o brolis Pranciškus baigė
pirmąją savo šabo laiko dalį. Jis buvo Italijoje, Asyžiuje. Iš
Filipinų grįžo broliai Emanuelis ir Serafimas. Vos jiems
grįžus, ten išvyko sesuo Amandina ir Dovilė. Konge broliai
rengia raidos ir sveikatingumo projektą ,,Evangelijos ir
raidos židinys“. Šiuo sumanymu norime nuolankiai padaryti
regimą Dievo karalystę. Nepatogus akmenukas bate,
trukdantis žygiuoti, yra tai, kad gauti vizas mūsų dviem
broliams Rožė ir Džeriui yra daugiau nei sudėtinga. Mums
tikrai reikia jūsų maldos, kad reikalai pajudėtų.

Kardinolas A.J. Bačkis dalyvavo kartu šeimų stovykloje

Kelio įvaizdis tinkamas gyvenimui perteikti. Keliaujant
širdį gali perverti džiaugsmo ir nusiminimo, nerimo ir vilties
jausmai. Kartais lekiame keliu, nes nujaučiame tikslą, o
būna akimirkų, kai jaučiamės tarsi pasiklydę. Mano širdį
jaudina Dytricho Bonheferio, pastoriaus ir kankinio (1906–
1945) žodžiai: „O Dieve, padėk man melstis ir kelti mintis į
Tave, nes pats negaliu to padaryti. Manyje viskas tamsu, bet
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Tavyje yra šviesa. Esu vienas, bet Tu manęs neapleidi, Tavyje
randu priebėgą; esu neramus, bet Tavyje yra ramybė. Manyje
gyvena kartėlis, bet Tavyje kantrybė; nesuprantu Tavųjų
kelių, bet tau žinomas mano kelias! Šventoji Dvasia, suteik
man tikėjimą, gelbstintį nuo nevilties ir pagundos. Duok man
mylėti Dievą ir žmones be jokio kartėlio ir neapykantos;
suteik man viltį, išlaisvinančią iš baimės ir nusiminimo.“
Manau, kad šioje maldoje, sukurtoje sunkiomis aplinkybėmis, galime atpažinti tam tikrus savo gyvenimo momentus. Mūsų gyvenimo kelias yra tarsi mokykla, kur galime
mokytis iš kitų žmonių gyvenimo patirties. Gyvenimo kelias
nužymėtas susitikimais, per kuriuos nuolankiai pasirodo
Dievas. Per pastarąsias savaites mane sustiprino daugybė jų.
Vieną dieną priėmėme buvusį arkivyskupo Oskaro
Romero, kuris bus kanonizuotas 2018 m. spalio 14 d.,
sekretorių. Išgirdome jaudinantį liudijimą, padėjusį man
geriau pažinti arkivyskupą Oskarą Romero. Salvadoro
arkivyskupas 1977 m. kovo 12 d. patyrė tarsi atsivertimą. Tą
dieną drauge su dviem draugais buvo nužudytas švenčiausias
San Salvadoro vyskupijos kunigas Rutilijas Grandė. Šis
pasikėsinimas labai sukrėtė arkivyskupą. Rutilijo Grandės
mirtis paskatino jį atsiversti: „Kai išvydau gulintį negyvą
Rutiliją, pamaniau, kad jei jį nužudė dėl jo darbų, tada ir aš
turiu eiti tuo pačiu keliu.“ Nuo tos dienos San Salvadoro
arkivyskupas atvirai kovojo su skurdu, socialine nelygybe,
kankinimais ir žudikais. Jis tapo „bebalsių
balsu“,
trikdančiu
vietos valdžią. Palaimintasis Romero įveikė
savo baimes, kad iki
galo liudytų savo prisirišimą prie Jėzaus,
pasiaukojusio už vargšus, kokie mes visi
esame. Šis šventasis
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kankinys labai stengėsi klausytis Dievo. Jis visada
prašydavo kitų žmonių: ,,Padėk man.“ Jis žinojo, kad vienas
toli nenueis. Šis vyras, kuris žinojo esąs vargšas ir silpnas,
surado jėgų drąsiai pasirinkti naują gyvenimo kryptį.
Pasidalinsiu
dar vienu susitikimu. Su broliu
Deni vieną vakarą nuvažiavome
vakarienės pas
vieną mūsų rajone gyvenančią
šeimą. Sūnaus
Žano-Batisto
netektis
jiems
yra sunkus išmėginimas – ir
„Kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus“ 2 Kor 9,6
žmogiškai,
ir
dvasiškai. Labai jaudina matyti, koks paprastas ir nepajudinamas, „kietas“ jų tikėjimas, išsilaikantis net naktyje.
Jis trykšta tiesiai iš širdžių. Jie paprasčiausiai išsako Jėzui,
kas ateina jiems į širdį – žodžiais, primenančiais psalmes.
Jie ateina pas Jėzų su tuo, kuo gyvena, kalbėdami atvirai.
Mes išvydome gyvą tikėjimą, asmenišką ryšį su Jėzumi. Jie
spontaniškai širdžių mintis nukreipia į Jėzų. Šį išmėginimą
įveikti jiems nuostabiai padeda kaimynystėje gyvenanti
pora, kurių tikėjimas gyvas ir konkretus. Toks paprastas
palaikymas, maitinamas dėmesio ženklais, yra labai
svarbus mūsų keliui, koks metų laikas bebūtų.
Ačiū, kad meldžiatės už visas vasaros stovyklas. Tegu
Jėzus būna visų dalykų centras, tegu užgimsta paprastų
draugysčių. Tegu šis atostogų metas tampa kiekvienam
galimybe keliauti su Jėzumi, būti mokiniu ir mokytis Jo
mokykloje. Gero kelio per vasarą...
Brolis Bartas
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„Jūsų Tėvas žino, ko jums reikia“

Mieli draugai Kristuje, rašau jums iš Belgijos, čia grįžau
kelioms dienoms, semestrą studijavęs lietuvių kalbą ir
susipažinęs su Vilniumi. Prisimenate, kad per Velykas mes
nuolankiai jums pranešėme, kad Tiberiados broliams reikia
materialinės ir finansinės pagalbos, kad būtų įmanoma tęsti
misiją Lietuvoje. Anksčiau dosniai remiami Belgijos,
Vokietijos ir Jungtinių Valstijų atstatėme Baltriškių bažnyčią
ir Tiberiados bendruomenės pastatus, skirtus svečių
priėmimui, bet gyvenimas parodė, kad šie finansavimo
šaltiniai išseko ir po truputį reikia ieškoti naujų.
Šiandien saujelė brolių,
kurių įsipareigojimas misijoms vykdomas be užmokesčio ir kurie gyvena izoliuotoje kaimo vietovėje,
patys negali surasti pakankamų resursų, reikiamų
pastatų priežiūrai ir remontui, taip pat įsigyti kasdieniam darbui reikalingų įrankių. Visa tai ragina planuoti į
Pradėjome bažnyčios
priekį
ir
apmąstyti
perdažymo darbus
ateinančius metus... Ankstesniame Maldos bendrystės numeryje prašėme jūsų
paramos išorinių sienų dažymo darbams, kuriuos reikia kuo
greičiau atlikti, kopijavimo aparato įsigijimui, žemės ūkio
reikalams (įvairūs įrankiai, tvoros ir t. t.), taip pat naujo
ermitažo statymui.
Praėjus dviem mėnesiams po straipsnio pasirodymo
galime pasakyti, kad iš tiesų nenusivylėme: labai daug jūsų
aukojote bendruomenei: arba anonimiškai palikote auką
bažnyčios aukų dėžutėje, arba pavedimu, tad iš jūsų
sulaukėme apie 10 000 eurų paramos. Tikrai norime kiekvienam iš jūsų padėkoti ir nepaliausime to daryti. Tuo pačiu
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metu pridera jums visiems
pranešti apie surinktą sumą ir
jos paskirstymą. Taip pat
nemažai jūsų parodėte palankumą nusprendę bendruomenei paskirti 2 % pajamų mokesčio. Galiausiai kai kurie
siūlėte suvesti mus su įmonėmis
ar asmenimis, kurie galėtų
paremti ateityje. Toks užsidegimas, tokia parama mums
yra nepaprastai svarbus dalykas
ir suteikia gražią viltį, didelį
pažadą, kad mūsų gyvenimas
Lietuvoje gali tęstis. Kaip gera
jaustis jūsų palaikomiems ir
priimamiems. Meldžiamės už jus, atnešdami Viešpačiui ir
jūsų šeimas – Jam dažnai patinka mus laiminti per kitus
žmones.
Šitaip sustiprinti jūsų pagalbos, broliai birželio pabaigoje
jau galėjo pradėti bažnyčios, mokyklos ir klebonijos dažymo
darbus. Prieš tai jie klausė kelių statybos profesionalų
nuomonės ir pasirinko patikimą variantą. Taip apskaičiavus
pastatų sienų plotą, nupirkus ir išnuomavus dalį medžiagų,
speacialų smėlį, dažus, degalus, šiuo metu fasadų
restauravimo darbų kaina sudaro 13 143 eurų, šį darbą atliksime per dvejus metus, dėl finansų ir brolių skaičiaus
dirbsime ramiai.
Kaip suprantate, vis dar turime labai remtis jūsų pagalba
ir pasitikėjimu… O mes patikiname savo troškimą išlaikyti
paprastą gyvenimo būdą, koks visada ir buvo, bei plačiai
atverti širdis ir duris visiems, ką tik Viešpats mums atsiųs.
Tad, kaip meldžiamės kas vakarą, norime ir toliau „atsiliepti į
mūsų laiko ir Bažnyčios kvietimus“ čia, Lietuvoje. Broliams
tai reiškia giliai įšaknyti širdis Dievo žodyje, taip pat be
paliovos gaivinti mūsų sandorą su jumis, kad Jėzus,
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Gyvybės Kunigaikštis, būtų pažintas ir mylimas kuo daugiau
žmonių. Baigiantis 2018 m. pranešime apie nuveiktus
darbus, o dar anksčiau apie tai paskelbsime mūsų interneto
puslapyje (skyrelis „Parama“). Bet už visa tai, ką padarėte ir
paaukojote, jau dabar pridera dėkoti jums šlovinant Dievą,
keliant rankas į Jį.
Brolis Ivanas

Asyžius – Roma

Koks džiaugsmas pasidalinti su jumis apie mūsų kelionę į Asyžių ir Romą. Šiais „atgaivos“ metais bendruomenė
pasiūlė broliams tris galimybės kurti bendrystę tarp brolių –
trijų savaičių ermitažas, kelionė į Ližę pas šv. Teresėlę
(Prancūzija) arba Asyžius – Roma (Italija). Taigi iš Lietuvos
kartu su broliu Vidu pasirinkome prisijungti prie kitų brolių
keliauti į Italiją. Iš viso iškeliavom septyni broliai: Emanuelis,
Mišelis, Dovydas, Serafimas, Vidas, Jonas ir postulantas
Pranciškus.
Piligrimystę pradėjome Belgijoje. Keliavome be maisto ir
be pinigų, pasitikėdami vien Dievu – kad Jis mumis pasirūpins. Taigi pirmą dieną pasidalinome į tris grupelės po du
ir ištranzavome link Šveicarijos (apie 700 km). Buvo tikrai
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nuostabūs susitikimai
pakeliui ir atrodo, kad
kiekvienai brolių grupelei Dievas siuntė tuos
žmonės, kuriems jų
labiausia reikėjo. Man
su broliu Dovydu buvo
džiaugsmas susitikti su
viena afrikiečių kilmės
moterimi, kuri buvo labai nustebinta mūsų pasitikėjimo, su
ja daug kalbėjome apie atleidimą – ji buvo tikrai daug
kentėjusi. Galiausiai, padariusi kelių šimtų kilometrų ratuką,
nuvežė mus iki tikslo. Ačiū Viešpačiui! Vakare su Dievo
pagalba visi broliai susitikome Eucharistain bendruomenėje,
kuri mus labai šiltai priėmė. Ten praleidome visą dieną.
Kelionės metu apmąstydavome kelis Šv. Pranciškaus
gyvenimo įvykius, kuriuos mums maloniai buvo paruošęs
brolis Pranciškus. Eucharistain bendruomenėje praleista
diena buvo pilna apmąstymų, poilsio ir ekskursijų. Trečią
dieną su broliu Vidu ištranzavome link Italijos – Alvernos
vienuolyno (irgi apie 700 km). Kelionės metu patyrėme ir
linksmas akimirkas, ir išbandymus. Buvo įdomus
susitikimas su trim vyrukais iš Jordanijos, kurie ką tik grįžo
iš tokios ilgos kelionės ir sutiko susispausti mašinoje, kad
mus priimtų. Tai irgi buvo proga pasidalinti apie mūsų
kelionę ir išgirsti pasakojimą
apie jų gyvenimą. Labai
keista, bet ir šios dienos
vakare visi vėl susitikome.
Alvernoje broliai pranciškonai parodė nuostabų
svetingumą: pavaišino, suteikė nakvynę. Tai tikrai kaip
mažas stebuklas – kaip sako,
gerus dalykus labiausiai
Gražus susitikimas su Wanda, įvertini, kai jų nebeturi. Nuo
Alvernos pradėjome trijų
pal. Pier Giorgio dukterėčia
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dienų ėjimą pėstute į Asyžių. Ėjimas per kalnus suteikia
daug galimybių stebėtis Dievo kūrinija. Oru irgi negalėjom
skųstis, palijo tik pirmą žygio dieną – geras Viešpaties
palaiminimas... Žygis visada yra nuostabi proga geriau
susipažinti su kitu žmogumi, tai buvo tikrai didelis
džiaugsmas eiti bendraujant, kartais tylint kartu su broliais.
Man tai buvo pirmas kartas, kai ėjau tokį žygį vien tarp
brolių. Susipažinome su nauja „Karmelitų – Šventosios
Dvasios pasiuntinių“ bendruomene, kuri labai broliškai ir
atvirai priėmė mus vienai nakčiai. Su jais galėjome
pasidalinti mūsų misionieriškomis patirtimis. Per šias tris
dienas Dievas mus taip dosniai lydėjo, kad mums patiems
nieko nereikėjo daryti – Jis viskuo pasirūpino. Atėję į Asyžių
– kai kurie vos gyvi, kaip aš – turėjome dar kelias dienas
pabūti su šventuoju Pranciškumi, aplankyti Asyžių, susitikti
su broliu Pranciškumi ir švęsti mišias ant šventojo kapo –
man tai tikrai didelė malonė.

Kartu su Šventosios Dvasios pasiuntiniais

Paskutinis etapas – kelionė į Romą. Pirmą vakarą
atvykus į Vatikaną meldėmės aikštėje prie obelisko. Po
maldos priėjo dvi moterys nustebusios matydamos tikrus
vienuolius (kaip keista matyti vienuolius Vatikane!).
Pasirodo, jos irgi iš Belgijos, tik nepažįstančios tikėjimo, taigi
vakaras virto evangelizacija. Kitą rytą turėjome galimybę
dalyvauti bendrojoje popiežiaus audiencijoje. Po to man buvo
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labai svarbus momentas – Šv. Petro bazilikos aplankymas –
šiaip ar taip – Bažnyčios Širdis; pasimelsti ten visomis
intencijomis, kurias nešu širdyje, už Lietuvos jaunimą ir už
kiekvieną iš jūsų, brangieji Tiberiados draugai. Bažnyčia yra
gyva per kiekvieną iš mūsų ir tai yra nuostabu. Telaimina jus
Dievas ir suteikia savo stiprybės.
Brolis Jonas

Metai su Dievu

Štai ir prabėgo vieni greičiausių mano gyvenime devyni
mėnesiai, per kuriuos įvyko tiek daug nuostabių dalykų: tikro
džiaugsmo akimirkų, naujų pamokų ir įgūdžių išmokimo. Vis
dar atrodo, kad šis laikas buvo kaip atostogos prie ežero su
šeima.
Per šiuos metus buvo labai daug įvykių, Dievas veikė per
viską, kas supo mane per brolius, maldą, žmones, kurie čia
atvažiuoja, darbą. Labai įstrigo didžiosios šventės, šv. Kalėdos
ir šv. Velykos – vien pasiruošimas joms su pasninku ir malda
buvo tikro laukimo išgyvenimas, o pačios šventės savo
liturgija žadą atimančios. Kartu su broliais turėjome nemažai
misijų važiuoti į mokyklas. Anksčiau niekada man nėra tekę
mokykloje kalbėti apie Dievo veikimą savo gyvenime – tai
buvo lyg savo baimių įveikimo metas. Savaitgaliai man buvo
patys laukiamiausi, nes atvažiuodavo grupės, kurios
atnešdavo truputį triukšmo ir daug džiaugsmo. Turėdavome
vaikų ir paauglių savaitgalius, per kuriuos pats pasijusdavau
kaip jie, buvo kartas, kai
paaugliai susiorganizavo
diskoteką.
Darbų įvairovė padėjo
išmokti vis naujų dalykų,
kurių nemokėjau ar bijodavau bandyti. Per šiuos
metus turėjau dvi karvutes, kuriomis tekdavo pasirūpinti – iš pradžių kiek
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Paulius Pjūties vaikų savaitgalyje

bijodamas eidavau prie jų, bet baigiantis metams buvau
tikras ,,karvedys‘‘. Per šiuos metus buvo daug tylos, todėl
buvo galima klausytis Evangelijos ir psalmių, per kurias
išgirsdavau Dievo žodžius. Buvo galima pamatyti Dievą
kūrinijoje visais keturiais metų laikais – taip gražu, kai gali
palyginti tą pačią vietą žiemą ir vasarą, kaip kiekvienas metų
laikas toks skirtingas. Norisi dėkoti už šiuos metus, kai buvo
galima žavėtis mums duoto gyvenimo grožiu. Ačiū Tiberiados
broliams už jų misiją ir suteiktą laiką man.
Paulius

Žemės ūkio teologijos universitetas

Sveiki, Tiberiados laikraštėlio skaitytojai. Esu Algimantas, kilęs iš Vilniaus, bet dar daug laiko praleidau kaime ir
Kaune. Iš šio miesto ir atvykau į Baltriškes su kitu Jonu
Krikštytoju, kaip jis juokauja, į „Žemės ūkio ir teologijos“
universitetą. Buvimo čia laikas jau beveik pasibaigė – liko
pora dienų, tad galima apibendrinti, kas pasiekta, patirta,
gauta, atrasta ir kur dar galima tobulėti.
Pradėsiu nuo paprastesnės
dalies – „žemės ūkio“. Baltriškių
šūkis: „pasidaryk pats“. Tad
teko daryti tai, ko anksčiau
neteko: lakuoti grindis, kepti
mėsą, pjauti avį, sodinti runkelius, taisyti avilį, tinkuoti sieną
ir t. t. Smagiausia buvo tai, jog
broliai nereikalavo tobulumo,
pasitikėjo. Tai suteikė drąsos
bandyti, klysti, patirti džiaugsmą, kad ir savomis rankomis
gali šį tą atlikti.
Na ir Baltriškės yra ne tik mokykla, bet ir gražios
gamtos prieglobstis. Viešpats išpildė svajonę pabūti laukinėje
gamtoje, kur tyla, ežerai, brandūs miškai ir visokie gyvūnai.
Galėjau sau šūkauti miške, maudytis ežere ir t. t.
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Teologijos mokykla buvo daugiau praktinė, o ne teorinė.
Šiek tiek mokiausi iš knygų, šiek tiek iš rekolekcijų grupėms,
taip pat iš vienuolių duodamo pavyzdžio. Būnant Baltriškėse
buvo gera atrasti mažosios Teresėlės kelelį. Net galėčiau
pasakyti, kad visi šie šv. Jono Krikštytojo metai buvo
mokykla, kaip praktiškai tuo keleliu eiti.
Esu dėkingas broliams, kad priėmė, kad tikrai rūpinosi,
už tai, kad buvo kantrūs, suteikė draugystę, palydėjimą ir
dar daug ko.
Algimantas

Išlaikyti atvirą širdį...

Besibaigiant šventojo Jono Krikštytojo metams Belgijoje
manęs paprašė pasidalinti viena iš gautų malonių.
Galvodama, apie ką galėčiau rašyti, supratau, kiek daug
skirtingų dovanų Viešpats suteikė per šiuos metus: naujos
draugystės, dvasinės malonės, tikėjimo gilinimas dalyvaujant
„Širdies mokykloje“, išmokta nauja kalba ir pažinta nauja
kultūra. Viena iš priežasčių, kodėl esu čia, – noras geriau
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Barbora, Marija ir Dovilė

pažinti save ir atrasti, ką noriu daryti gyvenime. Jau kelerius
metus reguliariai važinėju į Baltriškes ir po kiekvieno vizito
išvažiuoju su noru keistis, tačiau grįžus į kasdienybę viskas
greitai pasimiršta. Čia šis noras yra nuolat stimuliuojamas,
be to, bet kuriuo metu galiu paprašyti išpažinties ar susitikti
su sese dvasiniam palydėjimui. Šios dvi galimybės man labai
padeda eiti į priekį, tobulėti. Po šių metų negaliu pasakyti,
kad labai pasikeičiau, bet tai buvo laikas geriau pažinti save
ir atrasti, ką galėčiau pakeisti savyje. Manau, mano širdyje
buvo pradėta daug svarbių bei gražių darbų, ir tai lieka viso
gyvenimo kelias!
Be to, pokalbiai su čia sutiktais žmonėmis patvirtino
mano studijų pasirinkimą. Dabar juokinga prisiminti, kad
kai prieš išvažiuojant manęs paklausdavo, kodėl važiuoju,
pasirinkdavau lengviausią atsakymą – nežinau, ką noriu studijuoti. Tada beveik visiems iškildavo antras klausimas: kaip,
būdama vienuolyne, aš tai suprasiu? Dabar žinau atsakymą!
Jau vien tarp brolių ir sesių yra tiek skirtingų profesijų,
gyvenimo patirčių, o dar kiek įvairių žmonių atvažiuoja
praleisti kelias dienas ir dalinasi savo patirtimi! Gražu, kad
Viešpats paliko man visišką laisvę rinktis ir taip po truputį
atradau troškimą dirbti su šeimomis, nusprendžiau studijuoti psichologiją... O tada per labai trumpą laiką atsiuntė
net kelis žmonės, kurių profesijos su tuo susijusios.
Sustiprinta šių susitikimų, rudenį grįžtu į Lietuvą studijuoti
ir stengsiuosi išlaikyti atvirą širdį Šventosios Dvasios
vedimui!
Barbora

Brolis Paskalis
dėkoja Jums už
praleistą laiką Lietuvoje
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Siūlome 17-30 metų vaikinams išgyventi nuostabią

patirtį gilinant savo tikėjimą per šiuos metus pavestus
Viešpačiui. Tai laikas bendruomenės kasdienybėje, kuris
suteikia galimybę dalyvauti bendruomeninėje maldoje,
rankų darbe, mokymuose, skirtingose misijose ir
išgyventi brolišką džiaugsmą kartu su kitais jaunuoliais.

Susidomėjai? Rašyk Tiberiados broliams:
baltriskes@tiberiade.lt
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KALENDORIUS
Liepa
- Ant. 3 d.

Grupė vaikų iš Rokiškio

- Treč. 4-8 d.

Šeimų stovykla

- Šešt. 7-13 d.

Skautai iš Prancūzijos

- Sekm. 15 d.

Padėkos šv. Mišios už br. Pranciškų ir br. Ivaną

- Pirm. 23-29 d.

Pjūties vaikų vasaros stovykla

- Pirm. 23-29 d.

Paauglių dviračių žygis

Rugpjūtis
- Sekm. 5-15 d.

Šv. Damijono jaunimas iš Belgijos

- Šešt. 11-15 d.

Tarptautinė jaunimo stovykla

- Treč. 15 d.

Padėkos šv. Mišios už ses. Austėjos įžadus

- Šešt. 25 d.

Šv. Kazimiero ordino komtūrijos nariai

Rugsėjis
- Šešt. 1-30

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

- Sekm. 2-9 d.

Bendruomenės rekolekcijos

- Treč. 19-25 d.

Broliai ir seserys iš Belgijos Popiežiaus sutikimui
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, šią vasarą Tau patikime Tavosios Bažnyčios misijas.
Dėkojame už visas stovyklas, sesijas, rekolekcijas, suburiančias
Tavo vaikus. Patikime Tau šeimų, Pjūties vaikų, paauglių stovyklas, taip pat tarptautinę jaunimo stovyklą. Padaryk mus uoliais
Tavo meilės liudytojais ir saugok mus nuo visų pavojų. Leisk visiems atrasti draugystę su Tavimi ir ją gilinti.
2. Viešpatie, dėkojame už brolio Pranciškaus, kaip mūsų bendruomenės Lietuvoje tarno, tarnystę per šiuos 15 metų ir patikime
Tau brolį Ivaną, kuris jį pakeis liepos 15 dieną. Taip pat patikime
Tau šios bendruomenės brolius Egidijų, Vidą, Gonzagą ir Joną,
taip pat brolį Frederiką, kuris atvyks sausio viduryje.
3. Viešpatie, dėkojame tau už didžiulę broliško gyvenimo dovaną.
Patikime Tau seserį Austėją ir jos įsipareigojimą visą gyvenimą
sekti Tave mūsų bendruomenėje. Tegu Tavo Šventoji Dvasia veda
ją šventumo keliu.
4. Viešpatie, patikime Tau projektą „Evangelijos ir raidos židinys“, kurį pradėjo mūsų broliai Konge kaip savo evangelinio buvimo tęsinį. Patikime Tau visus žmones, kurie prisideda prie jo,
taip pat jų palaikyti atvyksiančius padėjėjus. Taip pat Tau patikime visą administracinį darbą, kad galėtų sugrįžti du mūsų broliai
kongiečiai.
5. Viešpatie, savosios tautos Ganytojau, patikime Tau mūsų
popiežių Pranciškų, artėjančią jo kelionę į Lietuvą. Ačiū už jo gyvenimo liudijimą ir jo evangelinį užsidegimą. Su juo ir per jį Tu
primeni mums mūsų pašaukimą į šventumą!
6. Dėkojame visiems mūsų geradariams ir aukotojams. Tegul
Dievas suteikia jiems džiaugsmą pamatyti akivaizdų jų dovanų
paramos vaisingumą įvairių iniciatyvų dėka. Meldžiame, Viešpatie, už tuos, kurie išgyvena sunkų laikotarpį, kad jie patirtų švelnų Tavo prisilietimą.
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