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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

Brolis Mišelis atvyko mums padėti nukasti bulves

M

ieli maldos draugai,
šiomis šv. Teresės ir šv. Pranciškaus švenčių dienomis esame laimingi
galėdami sustiprinti mus vienijančią bendrystę ir pasidalinti keliomis
naujienomis. Netrukus sueis trys mėnesiai nuo mano kaip tarno misijos pradžios. Viskas dar labai šviežia. Šią vasarą supratau, kad jei
noriu išlaikyti vidinę ramybę, reikia apsišarvuoti kantrybe. Per vasaros šv. Damijono stovyklą jaunuoliai sakė man: „Broli Ivanai, tu atrodai labiau įsitempęs nei būdamas Vilniuje.“ Kadangi to neneigiau, jie
pridūrė: „Žinai, kai pradedi naują darbą, reikia kelių mėnesių prisitaikyti.“ Džiaugiausi tai girdėdamas ir drauge geriau įsisąmoninau kantrybės būtinumą. O kiti rugsėjo įvykiai, kurių paskutinis – toks gražus
popiežiaus Pranciškaus apsilankymas, parodė man, kaip svarbu įkurdinti savo širdį džiaugsme. Nes taip, yra tas gilus džiaugsmas, teikiamas Dvasios, kuriam reikia leisti be perstojo lietis. Kristus mus myli,

Jis pasiaukojo už mus.
Jo prisikėlimas pažadiną
ir mūsiškį. „Kristus Jėzus—mūsų viltis!“ Yra
tiek priežasčių džiaugtis,
tačiau džiaugsmo sėklą
dažnai nustelbia rūpesčių
usnys ar nuneša užmaršties vėjas. Bet Dievo gerumo, Jo ištikimybės prisiminimas,
pasirinkimas
gyventi remiantis tuo gerumu, man yra ramybės,
judėjimo ir jėgos šaltinis. Tai kiekvienos akimirkos pasirinkimas
leisti savo šaknis į šias gelmes, skleisti sparnus gaudant šį vėją.
Štai kelios naujienos iš didžiosios Tiberiados bendruomenės.
Pokyčių po truputį vyksta visur. Brolis Frederikas palieka noviciatą, kur jis nemažai metų atliko nuostabią tarnystę, ir ruošiasi atvykti į Lietuvą sausio pabaigoje. Tai didelė dovana mums! Jis vieną semestrą mokysis lietuvių kalbos Vilniaus universitete, o iki
tol turės trumpą šabo laiką. Jo tarnystę metams perima brolis Joakimas. Šiuo metu turime du novicijus, kurių vienas – naujas
brolis Pranciškus, kurį kai kurie iš jūsų sutikote šios vasaros šv.
Damijono stovykloje.
Maždaug prieš metus, per paskutinę kapitulą, nusprendėme
atšaukti brolius iš Kongo ir tenykštį vienuolyną paversti socialiniu
projektu, panašiai, kaip vyksta Filipinuose. Vienas iš dabar aiškėjančių motyvų buvo sustiprinti Lietuvos bendruomenę. Ir štai po
metų, po didelių administracinių sunkumų, mėginusių mūsų
kantrybę, du mūsų broliai kongiečiai galiausiai gavo vizą išvykti į
Europą. Jie atvyko rugsėjo pradžioje, kaip tik per Mišias. Jiems
įžengus į bažnyčią, ten susirinkusieji pakilo ir pradėjo karštai ploti. Kokie esame laimingi vėl būdami drauge. Dar laukiame sugrįžtant br. Juozapo ir br. Sirilio, bet tai tik dienų klausimas. Bet, gyvendami šiuo džiaugsmu, taip pat labai atjaučiame mūsų brolių
skausmą, kad teko uždaryti savo namus ir pabaigti mylimą misiją. Melskimės už juos, už šį naują jų gyvenimo etapą, už vieni kitų priėmimą Belgijoje.
O Lietuvoje taip pat buriame naują komandą, būdami bendrystėje su mūsų broliu Pranciškumi, kuris iki Sekminių bus Itali2

joje, ir mūsų broliu Frederiku, esančiu piligrimystėje. Jų laukdami
Baltriškėse vis dar esame penkiese. Šiems metams priimti sprendimai turėjo būti evangeliški ir tuo pačiu įgyvendinami penkiems
žmonėms. Penki žmonės – tai jau bendruomenė ir žinome, kaip
svarbu yra puoselėti broliškus ryšius, skirti tam laiko. Bet, kaip
dažnai sako brolis Morkus: „nedidelis būrelis brolių, kurie vienas
kitą myli, gali daug nuveikti“. Bendrystė, santarvė, kaip ir džiaugsmas, suteikia sparnus dovanoti save, priimti kitą. Tad kam teiksime pirmenybę 2018–2019 metais? Mes pasirinkome tris sritis: 1)
dėmesys kiekvieno brolio vidiniam gyvenimui, suteikiant galimybę jį
sutvirtinti; 2) ekonominis realizmas, stengiantis ramiai gyventi
Baltriškėse su tiek brolių, kiek esame; 3) pašaukimų pastoracija,
tai yra, suteikti 15–30 metų jaunuoliams įrankius, padedančius
daryti suaugusiems žmonėms prideramus pasirinkimus, įsipareigoti gyvenimui. Visos kitos mūsų veiklos suksis apie šias tris sritis.

Pavyzdžiui, aš šiais metais toliau kas savaitę lankysiu lietuvių
kalbos pamokas, brolis Gonzagas irgi mokysis toliau savo ritmu.
Brolis Jonas užsiregistravo į šešių savaitgalių mokymus apie dvasinį palydėjimą. O brolis Pranciškus tęsia šabo laiką. Kiekvienas brolis susidarė metų programą, kurios įgyvendinimui teikiama pirmenybė. O kalbant apie ekonominį realizmą, jaučiu, kad yra svarbu
tausoti brolių jėgas, kad jos būtų skiriamos tam, kas iš tiesų
svarbu. Tad šiais metais pasistengsime atlikti tam tikrų pataisymų
ir skirti nedidelių, tikrai ne prabangių investicijų, kurios palengvins
visų gyvenimą. Galiausiai norime rūpintis jaunimu nuo 15 iki 30
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metų amžiaus. Kodėl būtent šio amžiaus žmonės? Patikiname
jus, kad teikdami pirmenybę jiems, nepamiršime visų kitų. Bet
būtent šiame amžiaus tarpsnyje priimami svarbiausi gyvenimo
sprendimai, pasirenkamos kryptys ir t. t. Argi nėra svarbu būti
šalia, kad jaunuoliai savo pasirinkimus priimtų būdami sandoroje su Kristumi? Jaunimo ir pašaukimo sinodas mus skatina judėti šia linkme. Aš pastebėjau, kad studentai turi ypatingą dvasios troškulį. Tai žydėjimo visomis prasmėmis amžius. Be to, tikėjimo siūlymas šio amžiaus grupei veikia tarsi svertas. Pastebėjau tai, kai po stovyklos vienas tėtis man pasakė: „Koks mano
sūnus čia paslaugus, plauna indus“. Taip pat matote, kad atnaujinome savo interneto puslapį, skirtą jaunuoliams. „Šv. Damijono
grupė“ tapo „Šv. Damijono jaunimu“, taip išreiškiame savo norą
tą grupę praplėsti, kad į mūsų rengiamus savaitgalius atvyktų
įvairūs žmonės, kad Tiberiada būtų maldos ir brolystės namai
visiems. Mes norime pasiūlyti bendruomenę, kuri yra šilta ir
drauge suteikianti galimybę kiekvienam eiti tikėjimo keliu savo
tempu. Todėl galima ne tik dalyvauti Šv. Damijono jaunimo veikloje, bet tiems, kurie jaučia pašaukimą, kurie mato, kad gali gauti pagalbos dvasiniam gyvenimui, yra galimybė įsipareigoti metams kaip nariui.
Visus šiuos sumanymus, visas šias viltis, tokius kuklius dideliame Bažnyčios pjūties lauke, patikime pjūties Šeimininkui ir
jūsų maldai. Ačiū už jūsų draugystę ir pasitikėjimą. Bet jų Tiberiada nebūtų tokia, kokia yra.
Brolis Ivanas
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Tiberiados seserų naujienos
Š

i vasara seserims buvo dosni įvykių. Birželio pradžioje mes su dideliu
džiaugsmu vėl priėmėme iš ermitažo sugrįžusią seserį Agnes. Jos nebuvimo laikas reiškė gilų vidinį jos ir mūsų darbą,
ir buvo naudingas. Esame be galo dėkingos seseriai Agnes už jos daugiau nei dvidešimtį metų trukusią seserų ganytojos
tarnystę, kurią ji atliko su meile, nuolankumu ir drąsa. Šis naujas
bendruomenės etapas yra gražus, keliaujame per jį vienybėje ir
įsiklausydamos viena į kitą, bet šis kelias reikalauja laiko.
Ačiū už jūsų maldą ir buvimą per amžinuosius sesers Myriam įžadus. Tai buvo svarbus įvykis visai bendruomenei, didelio
džiaugsmo šaltinis. Gražias padėkos Mišias šventėme Lietuvoje
rugpjūčio 15 d.
Sesuo Dalia dar pasilieka ne bendruomenėje, Lietuvoje. Ji
per šiuos metus sutvirtės savo viduje ir sugrįš į bendruomenę.
Viešpats dažnai nustebina mus savo pasitikėjimu. Mūsų gyvenimas Pondrome džiaugsmingas ir gyvas, bet taip pat ir labai paprastas, suteikiantis galimybę tiems, kuriuos priimame, susitikti
Viešpatį ir paragauti Jo ramybės. Penkios jaunos merginos (Belgija
(2), Lietuva, Prancūzija, Azija) pasiprašė gyventi šabo metus, kad
pagilintų savo tikėjimą, nuspręstų, ką studijuoti, arba ištirtų savo
gyvenimo kelią.
Taip pat esame labai laimingos, nes spalio 4 d. priimsime
naują sesutę – Dovilę Iš Lietuvos.
Ačiū pjūties Šeimininkui!
Štai keli mūsų gyvenimo
Pondrome atgarsiai. Tegu Viešpats
leidžia jums tai patirti ieškant Evangelijos siūlomos laimės, o, pasak brolio Rožė iš Tezė, ta laimė
yra „nuolankus savęs dovanojiSeserys Kauno katedroje
mas, kad su širdies gerumu suppopiežiaus Pranciškaus
rastum kitą žmogų.“
vizito metu

Sesuo Asta
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„Nieko nelaikyti aukščiau už Kristaus meilę“
Po

16 metų vienuolinio gyvenimo Lavo Sent An,
bendruomenė siunčia mane
sekti
Kristų
Baltriškių
bendruomenėje Lietuvoje.
Sekdamas Kristų turiu palikti mylimus brolius ir seseris, santykius, tarnystę
noviciate ir ūkyje... Viešpats laukia iš manęs dar
kartą tariamo taip, pilnesnio ir laisvesnio taip, velykinio taip. Šis etapas taip
pat yra proga padėkoti už viską, ką gavau nuo pat įstojimo į bendruomenę, peržvelgti su Dievo malone nueitą kelią, pasinerti į Jo
gailestingumą ir taip pat atsigręžti į savo gyvenimo, sekant gyvąjį
Kristų, pamatus. Jis nepašaukė manęs atlikti kokį nors darbą ar
turėti vienokią ar kitokią atsakomybę, bet kreipėsi į mane šiais Evangelijos žodžiais: „Eik paskui mane! Aš padarysiu tave žmonių
žveju.“ (žr. Mk 1, 17) Taip, tai reiškia tapti ir būti Jo artume per
maldą, veikliąją meilę – tai teikia man gilų džiaugsmą.
Per šiuos kelerius metus po truputį imu suprasti mūsų žmogiškumo svarbą – būtent jis yra pašauktas į šventumą. Štai čia visas būtent krikščionybei būdingas Įsikūnijimo slėpinys. Priimdami
ir suderindami savo žmogiškumo visumą – o ne bėgdami nuo jo –
šloviname savo Kūrėją ir Išganytoją. Mokausi leisti visą savo asmenybę persmelkti dieviškai Jo Šviesai. Kartais tai nelengva, bet labai
tikra ir pranašiška. Taip, šiandien šventumą suprantu kaip
„žmogiškumo perviršį“, kuriame pasirodo gailestingasis Dievo Gerumas. Jis myli visą mūsų asmenybę. Šventasis yra „žmogiškumo
ekspertas“, jis nesusitelkęs į save, bet drąsiai ir su pasitikinčiu atidavimu viską suvienija Kristuje. Tas žmogiškumas, labai gražus,
drauge ir tvirtas, ir trapus, taip pat yra sužeistas, jis pritraukia išganymą ir visiškai išsipildo tik bendrystės gyvenime, giliame santykyje su savimi, mūsų broliais ir seserimis Dieve. Atmesti kurį nors
iš šių esminių mūsų žmogiško grožio santykių reiškia netekti galimybės išsiskleisti. Kalbame ne tiek apie perteklių, kiek apie troški6

mą, kartais net skausmingą: „Dvasinis gyvenimas yra labiau Dievo
alkis nei pasisotinimas.“ (Br. Lukas iš Tibirino).
Šiuos kelis mėnesius praleisiu kelionėse: su šv. Teresės relikvijomis Skandinavijoje, su broliu Vidu Atono kalne ir ilgiau pabūsiu cistersų vienuolyne. Į Lietuvą atvyksiu sausio pabaigoje.
Patikiu jūsų maldai, kad visuose dalykuose, visur ir visada
likčiau Kristaus Jėzaus, mano Gyvenimo ir mano Vilties, meilėje:
„Išskirtinis mūsų bruožas yra pasirinkimas priklausyti Kristui.“ (brolis Aloyzas, Tezė prioras).
Ačiū už jūsų mane palaikančią maldą ir draugystę.
Brolis Frederikas

Gailestingumo brolis
Penktadienis,

rugpjūčio 31 d., Marijos, visų malonių tarpininkės, šventė, 17 val. 50 min.: „Tegu Viešpats nuvalo tave nuo
senojo žmogaus ir jo veiksmų ir tegu aprengia tave naujuoju žmogumi, sukurtu pagal Dievą, kad augtum šventumu...“
Šiuos žodžius tarė brolis Bartas, kol aš pirmą kartą daugiau
mažiau sklandžiai įlindau į tą ilgą abitą, kurio nuo šiol nenusivilksiu. Abito apsivilkimas – reikšmingas žingsnis mano pasišventimo
Kristui ir Bažnyčiai kelyje. Jis reiškia mano postulantūros pabaigą
ir noviciato pradžią.
Šiais pirmaisiais vienuolinio gyvenimo metais ypač pagilinau
savo asmeninį santykį su Viešpačiu. Iš tiesų per kasdienę vidinę
maldą, Biblijos skaitymą ir adoraciją gavau malonę atrasti tylios,
atliekamos vienumoje ir ištikimai, paprastos maldos turtus ir
naudą.
Taip pat per postulantūrą, peržvelgęs savo gyvenimą, suvokiau švelnų
Mergelės Marijos buvimą
jame. Iš tiesų pagaliau širdyje supratau, kad Dievo
Motina yra ir mano Motina,
ir kad ji nuolatos mane
saugo ir myli kaip savo
sūnų. Šis neįtikėtinas atradimas ragina mane dar la7

biau ieškoti Jėzaus ten, kur Jis yra, tai yra, Marijos glėbyje, ir paaukoti savo gyvenimą tarnaujant Nekaltajam Prasidėjimui: Totus
Tuus.
Kalbant apie abitą, kuriuo buvau apvilktas, jis primins Tėvo
man suteiktą gailestingumo bei atleidimo malonę... „Kuo greičiau
atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. (…) Nes šis mano sūnus
buvo miręs ir vėl atgijo.“ (Lk 15, 22–24) Ir šis drabužis primins man
ne tik gailestingumą, rodomą man, bet taip pat kvies atleisti, kaip
Dievas man atleido, tapti, pasak brolio Morkaus, gailestingumo
broliu.
Taip pat abitą gavau kaip „Dievo šarvus“, nepakeičiamus dvasinėje kovoje, kur esame „susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo
šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją“ (Ef 6, 14–
15), nepamiršę karo vėliavos, tai yra, kryžiaus.
Mano širdyje gyvena didžiulis troškimas gyventi pagal šį Dievo
žodį: „Ištikima tiesa ir meilė susitiks, teisumas ir ramybė bučiuosis.“ (Ps 85, 11)
Brolis Pranciškus (jaunesnysis)

„Tavasis sužadėtinis – tavo Kūrėjas!“ Iz 54, 5
Labai

džiaugiuosi
dalindamasi su jumis savo
džiaugsmu per šv. Marijos
Magdalietės šventę įsipareigoti sekti Kristų visą
gyvenimą mūsų bendruomenėje! Tai buvo tikra vestuvių diena – saulėta ir
kupina malonių bei skanumynų: įžadų rytą kepėjas atvežė penkiasdešimt
pyragėlių, visiškai nežinodamas apie šventę, jis pasakė, kad pajuto
vidinį postūmį taip pasielgti būtent šiandien... Ačiū, Viešpatie! Per
liturgiją džiaugsmingai priėmiau naują vardą atsakydama į stiprų
Viešpaties kvietimą, gautą 2015 m. per Apreiškimo Mergelei Marijai
šventę, nuaidėjusį pranašo Izaijo žodžiuose: „Tu būsi vadinama
naujų vardu, kurį pats Viešpats tau suteiks.“ (Iz 62, 2) Viešpats
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neskubėjo atskleisti, koks tai bus
vardas! Tuo tarpu atradau Marija
Magdalietę kaip vyresniąją seserį,
vedančią mane į šį sekimo paskui
Kristų nuotykį. Per rekolekcijas
vėl panirau į Krikšto malonę ir
dideliam savo nustebimui suvokiau, kad mano krikšto vardas
jau yra Marija (kaip Mergelės Marijos). Galiausiai, leisdamas šioms
dviem Marijoms paimti mane už
rankų, Viešpats suteikė man naują sesers Myriam vardą.
Kai daviau amžinuosius
skaistumo, neturto ir paklusnumo įžadus, brolis Bartas užmovė
man žiedą „kaip mano priklausymo Kristui ir mažytei Tiberiados
šeimai ženklą“, o sesuo Asta uždėjo man gražų rožių vainiką ir įteikė man kryžių ir medaus, kad
„sekčiau Kristų Velykų veiksmu“.
„Duok man gerti“ – toks yra Jėzaus prašymas samarietei, jis
taip pat skiriamas ir man, kad dalinčiausi gyvenimu su Juo, duočiau Jam gerti iš savęs, kad užantspauduočiau mūsų sandorą. Šį
sakinį pasirinkau savo įžadų kryžiui kaip priminimą kiekvienai
dienai.

Sesuo Myriam (Austėja)

Piligrimystė į Baltriškes
„A

lio, alio, ar girdite mane?“ - „Kuo puikiausiai!“ Dabar 4
valandos ryto, ir du vairuotojai, rankose laikydami racijas, yra pasirengę leistis į kelią. Autobusiukuose mes, jauni piligrimai, dar
kiek snūduriuojame, bet mus budina vis didėjantis susijaudinimas: vykstame į Lietuvą!
Bet prieš ten atvykstant mūsų laukia keli kelionės etapai.
Perkirtę Vokietiją, temstant vakarui pasiekiame pirmąją stotelę –
Marijos šventovę Čenstachavoje, garsėjančią tamsaus veido Mergelės Marijos ikona. Kitą dieną išvykstame į Aušvicą, kur susipažįs9

tame su šv. Maksimilijono Kolbės,
vilties ženklo žmogiško žiaurumo
akivaizdoje, gyvenimu ir jo auka.
Mūsų kelią lydi dar vienas šviesus
veidas, jis mūsų laukia gimtajame
savo mieste, Vadovicuose – tai šv.
Jonas Paulius II. Rugpjūčio 4 d.
paliekame Lenkiją ir pasiekiame
Vilnių. Sesės Asta ir Ieva Marija,
neprilygstamos gidės, veda mus spalvotomis sostinės gatvelėmis,
nušviestomis vasaros saulės. Tą patį vakarą įveikiame paskutinius
150 km iki Baltriškių, kur atvykstame vėlai, pavargę... bet laimingi!
Maudynės ežere, šiek tiek poilsio ir viskas tvarkoje. Jau poryt
prie mūsų prisijungia dar keli lietuviai, mes pasidalijame į keturias grupes ir iškeliaujame į žygį, pasiėmę tik kuprines ir miegmaišius. Tris dienas prašome maisto ir nakvynės, esame visiškai priklausomi nuo gyventojų dosnumo ir Apvaizdos... Nuotykio pabaigą
žymi įspūdingas Kryžių kalnas, lietuvių pasipriešinimo Sovietų
sąjungos primestam ateizmui simbolis. Grįžus į Baltriškes stovykla išauga: atvyksta dar 70–80 lietuvių, mes kartu meldžiamės,
klausomės mokymų, dalijamės, švenčiame Mišias, žaidžiame futbolą ir dalyvaujame vakaronėse, visa
tai jaukioje aplinkoje ir broliškai
džiaugiantis. Deja, išvykimo laikas
greitai artėja ir rugpjūčio 16 d. mes
suspaustomis širdimis sėdame į autobusiukus grįžti namo, prisisėmę geros
stovyklos energijos...
Ši piligrimystė man buvo nepamirštamas nuotykis, tiek išorinė, tiek
vidinė kelionė. Mano kasdienė duona
buvo džiaugsmas būti kartu, nuostaba
ir pasitikėjimas. Atradau tą laisvę, kurią teikia paprastas ir neapkrautas
gyvenimas bei didžiulės Bažnyčios šeimos grožį, kuri mus priima, kur bebūtume. Ačiū, Viešpatie, už tokią gausybę malonių!
Leticija
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KALENDORIUS
Spalis
- Šešt. 6-7 d.

Pjūties vaikų rudens savaitgalis

- Penk. 12-14 d.

Savaitgalis įsipareigojusioms šeimoms

- Pirm. 15-21 d.

Nazareto savaitė (be priėmimo)

- Antr. 16-27 d.

Brolis Vidas piligrimystėje į Atono kalną

- Pirm. 22-26 d.

Anoniminių alkoholikų stovykla

- Penk. 26 d.

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

- Pirm. 27-28 d.

Paauglių savaitgalis

Lapkritis
- Penk. 2-4 d.

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

- Penk. 9-11 d.

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

- Pirm. 12-18 d.

Nazareto savaitė (be priėmimo)

- Penk. 23-25 d.

Mokiniai iš Kėdainių

- Penk. 30-02 d.

Šeimų adventinis savaitgalis

Gruodis
- Ant. 4-6 d.

JP II ir LSMU gimnazijų mokiniai

- Šešt. 15-16 d.

Misijų savaitgalis jaunimui Vilniuje

- Pirm. 17-23 d.

Nazareto savaitė (be priėmimo)

- Penk. 28-01 d.

Naujųjų Metų stovykla jaunimui
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, meldžiame Tave už Lietuvą ir Baltijos šalis, kad jos
skintų gausius popiežiaus apsilankymo vaisius; kad, sekdami
Pranciškaus raginimu, žygiuotume kankinių, savo gyvybės kaina
gynusių tikėjimą, pėdomis, kad pajėgtume apginti Dievo gyvenimą savo širdyje, šeimose, bendruomenėse, visuomenėje ir
džiaugsmingai skelbtume apie šį mus keičiantį gyvenimą:
„Kristus Jėzus—mūsų viltis!“.
2. Viešpatie, meldžiame Tave už jaunimą, kuris ruošiasi kurti
rytdienos pasaulį, už visus jaunuolius čia, Lietuvoje, ir išvykusius į užsienį. Leisk šiems jaunuoliams iš Tavęs semtis gyvybingumo ir padėk jiems surasti ganytojus pagal tavo širdį, nuvesiančius juos prie gyvųjų Tavo žodžio vandenų. Ypač meldžiame už
Šv. Damijono jaunimą, Šv. Damijono maldos grupes ir namus.
Suteik mums išminties lydėti jaunuolius gyvenimo keliu.
3. Dėkojame Tau ir meldžiame Tave už visas šeimas, įsipareigojusias Tiberiados bendruomenei, kad jų ryšys su mumis būtų vaisingas ir svarbus, kad kiekviena šeima iš šio ryšio semtųsi jėgų
gyventi pagal savo pašaukimą į šventumą. Ypač Tavo globai patikime šeimų palydėjimo projektą „Tobijas ir Sara“, kurį prižiūrime
drauge su Daiva ir Vidu ir kuris pradeda įsibėgėti; kad jis duotų
švelnių Tavo Dvasios vaisių.
4. Meldžiame Tave už brolius, grįžusius iš Kongo, už br. Pranciškų, br. Frederiką ir ses. Dalią, kuri gyvena šabo laiką, už Kanadoje besimokantį br. Paskalį. Meldžiame už mūsų pasaulietę
misionierę Viktoriją, esančią Filipinuose. Meldžiame Tave už tai,
kad visi šie bendruomenės pokyčiai suteiktų mums piligrimo
širdį, įsišaknijusią Tavyje, laisvą sekti Tave ten, kur Tu pašauki.
5. Viešpatie, meldžiame už Haroldą, pradėjusį šv. Jono Krikštytojo metus, ir už Džiugą, kuris prisijungs kuriam laikui. Leisk kiekvienam atrasti tai, ko ieško širdies gilumoje. Meldžiame Tave suteikti džiaugsmo priimti ir kitus vaikinus, kurie norėtų pasisemti
tokios patirties mūsų bendruomenėje.
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