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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

Viešpatie, atsiųsk mums naujų brolių!

M

ieli maldos draugai, ramybė jums!
Kokia laimė linkėti tiems, kuriuos mylime, tiems, kurių nešami
jaučiamės, linksmų Kalėdų ir šventų 2019 metų. Biblijoje apstu tokių
žodžių – sklindančių iš Viešpaties lūpų, kuris nepaliaujamai laimina
savo kūriniją, iš Jėzaus lūpų, laiminančio mokinius prieš atsiskiriant
nuo jų, iš žmonių lūpų, kurie, pagal Dievo paveikslą, laimina vieni
kitus: „Laiminame jus Viešpaties vardu“ (plg. 128 psalmė). Štai ką
jaučiame linkėdami jums linksmų Kalėdų ir šventų metų, jums, kurie
mums esate palaiminimas.
Taip pat norime su džiaugsmu pasidalinti keliomis paskutinių
praėjusių mėnesių naujienomis. Rudenį dienos trumpėja, prasideda
šalčiai, viskas papilkėja ir, tiesa, tai truputį slegia. Bet dar labiau tiesa tai, kad ruduo – vaisių metas; šį aspektą mieste gyvenantys žmonės, visus metus visko galintys nusipirkti parduotuvėse, yra linkę pamiršti. Mums patinka pavasaris, nes tada prasiveržia gyvybė, bet

mūsų protėviams tai buvo
suveržtų diržų metas, laukiant vasaros derliaus; tai
galėjo būti pats sunkiausias
metas. O rudenį visko būdavo apsčiai... Būtent tai patyrėme Baltriškėse po popiežiaus Pranciškaus vizito:
gražų derliaus nuėmimą.
Popiežius šios šalies vaikams
tarė stiprius žodžius: „Esate
tiesos, laisvės, tikėjimo kankinių vaikai. Nepamirškite
Br. Frederikas ruošiasi atvykti į Lietuvą
savo šaknų.“ O pašvęstųjų
jis prašė nebūti kurčių. Priminė jiems džiaugsmą ir atjautą, ragindamas išgirsti Dvasios, o kartu ir pasaulio dejonę: „Kartais nebejaučiame džiaugsmo nei maldoje, nei bendruomeniniame gyvenime. [...] Galbūt „gerovės visuomenė“ mus persotino, perpildė paslaugų ir gėrybių... Ir galiausiai nuo visko apsunkome būdami pilni niekio; gal tai mus apsvaigina ir atpalaiduoja, tačiau mūsų
nepripildo. Dar blogiau, kartais nebejaučiame alkio. [...] Jokia
skubi informacija, jokia tiesioginė virtuali komunikacija negali pakeisti mūsų poreikio nusistatyti konkrečius ir ilgesnius momentus atkovojant laiko kasdieniam dialogui su Viešpačiu per maldą
ir adoraciją. [...] Ši dejonė taip pat kyla kontempliuojant mus supantį pasaulį. Tai pilnatvės šauksmas, kylantis dėl mūsų vargingiausiųjų brolių nepatenkintų poreikių, dėl jaunuolių, stokojančių gyvenimo prasmės, dėl senolių vienišumo ir piktnaudžiavimo
kūrinija.“ Popiežius ragino mus išlaikyti giliai iš vidaus trykštantį
džiaugsmą, gilesnį nei visi galintys mus ištikti sielvartai, nes
„Kristus Jėzus – mūsų Viltis“! Tikėkime, kad toks džiaugsmas visada yra užkrečiamas, misionieriškas, kaip rašo šv. Paulius:
„Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet
kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo.“
Būkime tokio džiaugsmo ieškotojai…
Mūsų rudens derlius gausiausias buvo svečių namuose.
Man tokioje mažoje bendruomenėje tai buvo kiek nauja patirtis.
Nes reikia rūpintis brolišku gyvenimu, rasti laiko bendrystei. Bet
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patyrėme, kad geras svečių priėmimas stiprina mūsų brolišką
bendrystę: per tarpusavio pagalbą, keičiantis idėjomis, pamokymais, dalijantis gautomis dovanomis. Patyrėme, kad žmonės – vadinasi, ir broliai, – nesukurti tik plepėti kartu, bet drauge padaryti
gražius dalykus, ir priėmimas yra vienas jų. Aš asmeniškai suvokiau, kad priimti svečius visada reiškia įsipareigoti: atveriu tau savo namų duris, bet taip pat atveriu tau savo širdį. Net jei tai viršija
mūsų jėgas, vis tiek stengiuosi klausti savęs, ar mūsų svečiai turėjo galimybę susitikti su Viešpačiu? Ar jiems atrodė, kad jie įžengė į
Viešpaties namus? Kitaip tariant, ar jautėsi laukiami, kad jais rūpinamasi, kad jie teikia mums džiaugsmą, tuo pačiu jausdami, kad
mes esame tik tarnai, kitaip tariant, kad jie yra kviečiami žengti toliau nei mes? Ar per mus mūsų svečiai jautėsi mylimi Dievo? Ar jie
matė, kad esame pasirengę skirti laiko, dovanoti save, kad jie pas
mus gerai jaustųsi? Tai reiškia rūpestį ne tik jiems esant pas mus,
bet taip pat ruošiantis jų atvykimui, tvarkantis po išvykimo ir t. t.
„Svečias namuose, Dievas namuose“ – gražus lietuviškas posakis,
gerai nusakantis, kaip svečių priėmimas priartina mus prie Dievo.
Mums ypač stiprus
momentas buvo Visų Šventųjų šventė. Pas mus atvažiavo penkiasdešimt jaunuolių ir visą savaitgalį kiekvienas brolis vykdė išklausymo
ir padrąsinimo tarnystę. Buvo akivaizdu, kad čia yra
Viešpats. Mes nežinome,
kaip, bet staiga, savaitgaliui
įpusėjus, džiaugsmas ir broAkimirkos iš Naujųjų Metų stovyklos
lystė, kurių negalėjome suteikti patys, pasklido iš mūsų ir paragino žengti toliau. Taip su dideliu troškimu ir lydimi susirinkusiųjų maldos, aštuoniolika jaunuolių nuo šešiolikos iki trisdešimties metų įsipareigojo vieneriems
metams Šv. Damijono jaunimui. Tai labai gražus atsakymas į mūsų
sumanymą, po Romoje vykusio sinodo jaunimo ir pašaukimų klausimais, daugiau dėmesio mūsų pastoracijoje skirti jaunuoliams.
Ką reiškia įsipareigoti Šv. Damijono jaunimui? Tris dalykus:
gyventi savo tikėjimu pasaulyje, liudyti savo tikėjimą ir palaikyti
ryšį su Tiberiados broliais. Bet kiekvieno jaunuolio įsipareigojimas
yra individualus. Ir, žinoma, tai rimtas dalykas, nes įsipareigojimas
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susieja. Bet tuo pačiu paradoksaliu
būdu yra išlaisvinamas to taip teikiamas džiaugsmas, jis praplečia vidinį
gyvenimą, suteikia jėgų ir kūrybingumo. Kažkas žmoguje yra skirta įsipareigojimui. Tie, kurie įsipareigojo, jokiu būdu nėra geresni už kitus, nei
labiau mūsų mylimi, bet jie pripažįsta tarp mūsų esant ryšį, tad nori būti
atsakingi. Tai ne koks nors klubas,
Mūsų broliai kongiečiai atvybet dalijimasis mūsų misija, tam tikko į Belgijos bendruomenę
ra prasme, ją nešant širdyje ir gyvenime. Tarp jaunuolių buvo vienas, kuris juto, kad toks įsipareigojimas ne jam, ir tuo pačiu metu kankinosi, kad nežengia į priekį
drauge su kitais. Bet tą dieną Evangelijos skaitinys buvo palyginimas apie svečius, besirenkančius pirmąsias vietas. Tad tariau
tam jaunuoliui: „tu nežengei pirmųjų vietų link, bet, nors kiti to
nemato, Viešpats mato tavo širdį ir kviečia tave arčiau savęs“.
Kalbėdamas su juo, jutau, kad Tiberiadoje yra vietos visiems, tai
Bažnyčios vieta.
Kiekvieno brolio vardu noriu pakartoti, kad esame labai laimingi galėdami jus priimti pas save ir toliau tai darysime, kiek
leis jėgos, visus ateinančius metus. Ir, galiausiai, noriu iš visos
širdies padėkoti visiems, kurie vienaip ar kitaip parėmė bendruomenę finansiškai šiais metais, kurie šiemet mums prasidėjo kiek
sunkiau (smulkesnės informacijos apie gautą paramą rasite
www.tiberiade.lt skyrelyje „Parama“). Stengėmės kiekvienam geradariui parašyti asmeniškai. Jei negavote mūsų laiško, vadinasi,
neturėjome jūsų pašto adreso. Bet tikrai jus prisimename maldoje ir per mišias. Visiems jums, maldos draugai, linksmų Kalėdų ir
šventų, pilnų vilties 2019 metų.
Brolis Ivanas

Mano pažintis su Tiberiados bendruomene
S

u Tiberiados broliais susipažinau per Šv. Damijono maldos
grupę. 2005 m., pasibaigus sekmadienio Mišioms, vienas jaunas
kongietis, vardu Jonas, pakvietė mane į brolių rengiamą vasaros
stovyklą. Jis buvo grupės atsakingasis. Jam teko apaštalo vaidmuo. Žinome, kaip Andriejus lekia pas savo brolį Simoną Petrą ir
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praneša: „Radome Mesiją!“ (Jn 1, 40) Ir
gavęs tokį kvietimą, aš iš visos širdies
tariau „taip“. Per rekolekcijas mane
džiugino adoracijos malda priešais Švč.
Sakramentą, vykusi visą naktį, ir pasidalijimas Dievo žodžiu grupėje. Baigiantis stovyklai pasinaudojau galimybe susipažinti su broliais (Benediktu ir Siriliu). Po dviejų mėnesių broliai pasiūlė
man prisijungti prie šv. Damijono maldos grupės Kinšasoje, Šv. Kibukos parapijoje. Grupėje mane labai paliesdavo
pasidalijimas gyvenimo įvykiais, Dievo
žodžio klausymas ir šlovinimas. Savo
misiją išgyvenome giliai, su neįtikėtinu
Brolis Rožė (Roger)
uolumu.
Kur gyveno Tiberiados broliai? Kaip žinote, žvirbliukai mėgsta
gyventi kaime. Jie gyveno Kikvito miesto rajone, 530 km. nuo
Kinšasos. Bet tris kartus per metus jie atkeliaudavo į Kinšasą vesti rekolekcijų.
Teko pasitikėti Viešpačiu, nes išvykau į Kikvitą tęsti studijų –
prieš mane atsivertė naujas gyvenimo puslapis. Atvykęs į Kivkitą
2007 m., pasikalbėjau su broliais apie sumanymą pradėti Šv. Damijono maldos grupę. Jie atsakė: „Tai nuostabus sumanymas
skelbti Jėzų, burti jaunimą.“ Mano svajonė buvo paskleisti žinią
apie Šv. Damijono grupę ir pažadinti troškimą skelbti Evangeliją.
Mačiau, kad jaunuoliams, su kuriais dalijausi būstu, kažko
trūksta. Jie buvo drungni kalbėdami apie savo tikėjimą. Visi tikėjo
į Dievą, bet negebėdavo atsakyti į žmonių užduodamus klausimus.
Pavyzdžiui, apie Mergelės Marijos nekaltybę, kunigų celibatą, katalikų Bažnyčios šventumą. Matydami šiuos sunkumus, broliai
parašė knygelę, pavadintą „O jei pasikalbėtume apie Bibliją! – dvylika šių dienų klausimų, tapusią pagalba jaunuoliams misijoje.“
Tiberiados bendruomenės dėka atradau, kaip gražu ir gera gyventi vienybėje, broliška meile. Esu tuo tikras: jei visi gyventų pagal Kristaus žodį, žemė būtų perkeista. Supratau, kad gyventi vienybėje reiškia gyventi su Viešpačiu. Taip aš ir stengiausi gyventi
su jaunais kongiečiais įvairiose Šv. Damijono maldos grupėse.
Baigdamas šį trumpą rašinėlį pridursiu, kad per Šv. Damijono
maldos grupę aš nusprendžiau padovanoti savo gyvenimą Viešpa5

čiui šioje mažoje bendruomenėje. Jau aštuonerius metus gyvenu
kaip Tiberiados brolis, čia tęsiu savo nuotykį su Kristumi. Dabar,
kai jums rašau, esu Belgijoje. Atvykau čia 2018 m. rugsėjo 18 d.
ir susidūriau su Belgijos šalčiu ir misionieriaus realybe.
Tegaliu tik dėkoti Viešpačiui už visus jo stebuklus!
Brolis Rožė (Roger)

Sekminių sekmadienis
Kiese ti ngemba na

beno ! (Džiaugsmas ir ramybė jums!)
„Paklausyk, vaikeli, jie yra jauni ir gyvena kukliai, iš savo rankų
darbo ir Apvaizdos, ir vis dėlto visi keturi yra laimingi bei džiugūs; gyvena Kikvito miesto rajono užkampyje, skelbia Evangeliją
su didele meile ir stebėtinu paprastumu“, - vieną dieną kalbėjo
man pašvęstasis pasaulietis. Ir tai buvo Sekminių sekmadienis:
„Pamačiau ir įtikėjau.“ (plg. Jn 20, 8)
Taip, tą dieną gavau naują gyvenimo įkvėpimą, naują polėkį. Ši išvyka pas Tiberiados brolius liko mano gyvenime kaip
neišdildomas prisiminimas.
Tada iš naujo žengiau tikėjimo keliu.
Gyvenau padriką gyvenimą, teko buvoti
kriminalinės policijos kalėjime, bet mane
pagavo Kristus. Jis man šnabždėjo: „Džeri,
ką darai su savo Krikštu?“ Ir iš naujo atradęs Bažnyčią nukeliavau iki Kikvito Porciunkulės, kur gyveno Tiberiados broliai.
Džiaugsmas skelbti Evangeliją, gyventi šiltą, kaip saulė mūsų kraštuose, brolišką
gyvenimą – misija, priėmimas, malda, gyvenimo liudijimas... visa tai sudrebino mane
ir mano gyvenimas pasikeitė. Man atrodė,
kad gyvenu pirmojoje krikščionių bendruomenėje XXI amžiuje. Taip, tiesa, Viešpats
yra geras, „Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kas jo klauso“ (Lk 1, 50).
Brolis Džeris
Nuo tada mano gyvenimas ėmė tekėti kita kryptimi, įgavo
naują prasmę, aš prisijungiau prie bendruomenės, palikęs savo
prekybos veiklas, kad pagilinčiau tikėjimą ir priimčiau sprendimą
dėl savo gyvenimo kelio, padedamas brolių.
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Mano džiaugsmas yra atrasti Viešpatį kasdienybėje, Eucharistijoje, lectio divina (Dievo žodžio skaitymas), maldoje, misijoje,
rankų darbe, bendruomeniniame gyvenime... visame, kas sudaro
mūsų gyvenimą Tiberiadoje.
O tu, kodėl nežengi žingsnio? Ar laikai atvirą savo širdį? „Štai
aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers
duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“ (Apr 3, 20)

Brolis Džeris

Piligrimai Dievo Motinos sode
Tai kelios ištraukos iš brolio Frederiko laiško, kuriame jis pasakoja apie savo ir
brolio Vido trijų savaičių viešnagę Atono kalne:

A

tvykusius į Simono Petro vienuolyną, mus Arkondariki
(svečių namuose) su dideliu švelnumu ir gerumu priėmė už svečius atsakingas brolis. Jam padeda jaunas postulantas Elijas, kuris gerai kalba prancūziškai. Iškart mums, ir kitiems piligrimams,
patiekiamas gardus maistas:
feta (graikiškas ožkos pieno
sūris), džiovinta žuvis, alyvuogės, pupelės, pomidorai ir
bulvės, duona ir obuolys. Elijas pristato mums tvarkaraštį: 16 val. vakarinė malda,
valgis, relikvijų pagerbimas,
iš kurių žinomiausia čia yra
šv. Marijos Magdalietės ranka. Pabrėžiama, kad komunija, palaimintas vanduo ir
duona, dalijami Dieviškosios Broliai Frederikas, Nikandros ir Vidas
Liturgijos (Mišių) pabaigoje, skirta tik ortodoksams. Ryto, ar greičiau, nakties malda prasideda 4 val. Ji baigsis apie 7.30 val., tada
galėsime išgerti kavos. Tad pirmieji mūsų žingsniai šventajame
kalne yra labai gražūs ir stebinantys, palyginti su tuo, ko tikėjomės. Mus labai paliečia vietos vienuolių artimo meilės apstybė, besireiškianti tokiu dosniu jų svečių priėmimu. Kasdien piligrimų
minia (Vatopedi vienuolyne jų gali atvykti iki 150) atkeliauja į vienuolyną vakaro maldos liturgijai, pavalgyti kartu su vienuoliais
trapeza (valgomajame), ištapytame nuostabiomis freskomis, po to
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pagerbiamos vienuolyne laikomos relikvijos. [...]
Kitą dieną kelyje sutiktas vyras pristato mums savo draugą
vienuolį tėvą Maksimą, kuris darbuojasi parduotuvėje su vyresniu
vienuoliu, tėvu Antimu. Kalbu jiems apie Atono kalno šventuosius
ir jų raštus, kuriuos skaičiau. Tėvas Antimas, akivaizdžiai susijaudinęs, su didele meile padovanoja mums liudijimų knygą anglų
kalba. Pasinaudojęs proga, užduodu jiems ramybės man neduodantį klausimą: „Ar jums mes, katalikai, esame Kristaus mokiniai?“ Tėvas Maksimas išverčia mano klausimą tėvui Antimui. Šis
garsiai sušunka, pakyla ir, apėjęs prekystalį, ilgai spaudžia mane
glėbyje. Mano akyse kaupiasi ašaros, Maksimui jos liejasi apsčiai.
Po to jis apkabina ir brolį Vidą. Jaudinanti vienybės ir bendrystės
akimirka... per „kūnus“. Staiga stiklas sudūžta ir, palaiminus igumenui, Atono kalno vyriausiajam, mums pasiūloma pasilikti dar
vieną dieną ar netgi dar ilgiau. [...]

Šv. Panteilemono vienuolynas, kur gyveno šv. Siluanas Atonietis

Po kelių dienų kitame vienuolyne mus priima taip, tarsi būtų
mūsų laukę. Prie stalo sutilpo kaip tik keturi vienuoliai ir keturi
svečiai, o ant šalimais stovinčio stalo buvo paruoštos dvi lėkštės su
trimis ryžiais įdarytais pomidorais, kuriuos ragavome su dėkingumu. Mums tai atrodė labai nuostabu, nes atvykome neįspėję iš
anksto. Po valgio tėvas Gavrilas, vienuolyno Geronda (Vyresnysis),
pats nuvažiavo į epistaziją (salos valdžia), kad suderintų mūsų svečiavimosi pratęsimą. Taip mes gavome galimybę pasilikti iki lapkričio 5 dienos, kai su įvažiavimo viza saloje galima praleisti tik keturias dienas – netikėtas stebuklas! Tiesiog reikės rytojaus dieną ten
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nuvykti dėl antspaudų ir pan. Po to vienuoliai pasiūlė mus nuvežti
į Pantocratoros vienuolyną – koks mums rodomas palankumas!
Kol važiuojame džipu, aš išreiškiu nuostabą, kad šioje saloje yra
tiek relikvijų, o tėvas Teofilis atsako man puikia prancūzų kalba:
„Ne tai svarbiausia. Man teko gyventi daugybėje vietų, bet čia, Atono kalne, viskas kitaip. Ypatinga šios vietos malonė ta, kad kiekvienas žmogus patiria Dievo artumą. Žinote, yra tikras stebuklas,
kad tiek vienuolių, nepaisant visų jų nuodėmių, gyvena čia drauge.“

Brolis Frederikas

Šeimų maldos grupė
2016 metų pavasarį mes, dvi šeimos (Miglė ir Gediminas,
Sandra ir Ignas) ėmėme kartu melstis vieni kitų namuose pagal
Tiberiados (Šv. Damijono) maldos struktūrą. Pradėti melstis drauge mus paskatino brolis Pranciškus vieno savaitgalio šeimoms metu. Būtent šis padrąsinimas vėliau davė mums pamatą įsipareigoti
bendruomenei.
Kodėl būtent Tiberiados šeimų maldos grupė? Priėmėme
Popiežiaus kvietimą atrasti savo, kaip kataliko „stilių“. Taigi atradome gyvenimą Tiberiados dvasingume, paprastume ir svetingume. Mokomės būti patenkintais tuo, ką turime ir kuo esame. Kaip
Tiberiados broliai pabrėžia, šeimų susitikimuose svarbu atpažinti
Dievo dovaną kiekvienoje šeimoje. Kiekviena šeima yra skirtinga,
turinti savo charizmą ir stiprybes. Suaugusiųjų pasaulyje įprasta
lygintis vieni su kitais, kas kiek uždirba, kokio dydžio namuose
gyvena ir kokia mašina važinėja. O maldos grupėje stengiamės nesilyginti, bet išlikti skirtingi ir kartu vieningi. Mokomės priimti vienas kitą ir melstis už šeimas, dalintis apie sunkumus ir džiaugsmus šeimoje.
Besimelsdami namuose pajautėme kvietimą išeiti į parapiją,
„neužsisėdėti ant patogios sofos“, o būti gyvomis katalikiškomis
šeimomis, kurios gali daug vardan Viešpaties. Šį rudenį Dievas
mus gražiai atvedė pas kunigą Emilį, Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos kleboną, kuris ir pats labai myli Tiberiados bendruomenę ir
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gyvena paprastumo dvasioje. Mūsų šeimų jau daugiau – šešios
šeimos ir viena sužadėtinių pora. Džiaugiamės, kad drauge melstis
prisijungia ir kun. Emilis. Jo pakviesta prisijungė ir viena parapijiečių šeima. Kol kas esame besiformuojanti grupelė, ieškanti savojo „veido“, stengiamės būti atviri, mokėti priimti ir paleisti. Pradedame ieškoti vienybės su parapija ir galimybių joje patarnauti. Dalis mūsų įsipareigojo padalinti kakavą Kūčių vakarą po piemenėlių
Mišių prie bažnyčios, vėliau, tikimės, širdyje subręs nauji patarnavimo būdai.

Gediminas ir Miglė

Maldos grupelės atsinaujinimo malonė
V

ilniaus Šv. Damijono maldos grupelė yra atvira maldos ir
bendrystės vieta jaunimui, norinčiam dalintis tikėjimu su bendraamžiais ir vienijanti didelį ratą įvairaus amžiaus jaunuolių. Pastaraisiais metais susitikimai gana gausūs ir tai yra Dievo malonė ir
didelis džiaugsmas.
Praeitą sezoną susirinkdavome gana gausiai (10-12 žmonių),
tačiau susirūpinome, kad sunyko jaunesnio amžiaus dalyvaujančiųjų gretos, pastebėjome, kad trūksta lankančių mokyklą ir
pirmųjų kursų studentų, į maldos grupelę rinkdavomės daugiausiai vėlesnių kursų studentai ir dirbantis jaunimas, mažai ateidavo
10

naujų žmonių. Žinodami, kad Tiberiados jaunimo gretos yra platesnės ir,
kad kai kuriems ateiti trukdo aplinkybės, jautėme kažkokį trūkumą. Rūpestį
kėlė tai, kad gali nebelikti kam perduoti
atsakomybės už maldos grupelę, kad
nėra kartų kaitos, kilo mintys, kad
maldos grupelė ateityje gali ir visai sunykti... Didelį dėmesį tam skyrė broliai,
svarstėme, kodėl taip yra, ką galime
keisti - ką galime daryti dėl maldos grupelės atsinaujinimo, svarstėme, kaip į
ją pakviesti jaunimą, galbūt dar nežinantį apie šią vietą, arba žinantį, bet
vis dar svarstantį. Mintimis apie maldos grupelės atsinaujinimą baigėme
praeitą maldos grupės sezoną. Vasarą
nemažai laiko skyrėme mąstymui ir maldai, žinau, kad broliai buvo
specialiai atsidėję maldai šia intencija. Ir iš tiesų, labiausiai reikėjo
maldos.
Nors į maldos grupelę antrus metus iš eilės po kelis rinkomės
ir vasarą, su nekantrumu ir mintimis apie atsinaujinimo iššūkius
laukiau naujo maldos grupelės sezono atidarymo, kažkur giliai širdyje tikėdamas, kad Dievas yra kažką paruošęs, kad jis mus nuramins ir parodys, kad Jis mumis rūpinasi taip, kaip mes negalime
įsivaizduoti.
Rugsėjo 12 d. susirinkome pažymėdami naujo maldos grupės
sezono pradžią. Šis įvykis kasmet sukviečia didelį būrį jaunimo ir
tas kartas buvo ne išimtis (buvome 28), juo labiau, kad mus lankė
br. Mišelis. Tačiau vienas dalykas buvo išskirtinis – pastebėjau,
kad susirinko nemažai naujų, dar nematytų žmonių, taip pat ir
gerai pažįstamų, tačiau praėjusiais metais nedažnai apsilankiusių
žmonių. Nors tuo metu buvo galima tik spėlioti, tačiau dabar tai
galima vadinti stebuklingu maldos grupelės atsinaujinimu iš Dievo
malonės.
Nuo to karto maldos grupę ėmė lankyti tie naujai atėję ir praėjusiais metais negalėję lankyti broliai ir sesės. Vieniems susidėliojo aplinkybės taip, kad trečiadienio vakaras pagaliau laisvas, o kiti
maldos grupelę atrado kaip maldos ir sustojimo, nusiraminimo vietą įtemptoje mokslų ir studijų savaitėje. Pavyzdžiui, Mia (12-tokė)
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aktyviai nebedalyvauja Šaulių sąjungos veikloje ir jaučią poreikį
bendrystei, ji nusprendė daugiau laiko skirti maldos grupei – net
sutiko prisiimti vieną iš atsakomybių. Kotryna (studentė) rado kitą
darbą ir trečiadienį turi tik paskaitas, todėl gali ateiti. Emilija, dar
vasarą grįžusi iš studijų Suomijoje, nusprendė dalintis savo talentu (balsu ir grojimu gitara) ir rūpinasi giesmėmis. Jokūbas
(studentas), Skirmantė ir Beatričė (12-tokės) maldos grupelę atrado, kai Barbora pakvietė Jokūbą į maldos grupės atidarymą.

Maldos grupės naujo sezono atidarymas

Tuo tarpu Edgarui (antrakursis) šis maldos grupelės atsinaujinimas tapo motyvacija atlikti seniai planuotą žingsnį susipažinti
su maldos grupe. Nugirdęs mano pokalbį su br. Ivanu, kad maldos
grupelę ėmė lankyti nemažai naujų ir jaunesnio amžiaus žmonių,
jis, anksčiau galvojęs, kad galbūt maldos grupelėje nepritaps, gal
neverta eiti, nes ten sava „chebra“, jis nusprendė, kad dabar geras
laikas prisijungti. Dabar Edgaras dalinasi su mumis savo draugyste ir, be abejo, talentu – balsu ir grojimu gitara.
Verta paminėti, kad per Emiliją ir Edgarą Dievas mums dovanoja gitaros garsus ir giesmes maldos grupelėje, nes praeitą sezoną baigėme be gitaros.
Maldos grupelės atsinaujinimas – tik dar vienas įrodymas,
kad Dievas mumis rūpinasi ir kad kartais reikia viską atiduoti į jo
rankas. Tai ir maldos galios įrodymas – maldos grupelės atnaujinimas iš Dievo malonės. Dabar maldos grupelėje yra įvairaus am12

žiaus jaunimo – moksleivių, studentų ir jau dirbančio jaunimo.
Tokia bendrystė kelia didelį džiaugsmą ir padrąsina tikėjimo kelionėje. Esame atviri ir nuolatos laukiame prisijungiančių.

Tadas

„Statau ant uolos“
Žemaičių Naumiesčio jaunimas noriai bendrauja su Tiberiados broliais bei bendruomene. Gruodžio 8 d. mokytoja Virginija
pakvietė Klaipėdos miesto Šv. Damijono maldos grupelę apsilankyti jų rekolekcijose,
kurių tema „Statau
ant uolos“, jos vyko
H. Šulco sodyboje.
Rekolekcijos dalyviai
– vaikai, kurie neseniai priėmė Pirmąją
Komuniją ir nori bei
siekia
kurtį
savo
bendruomenę Žemaičių Naumiesčio parapijoje. Nuvykę papasakojome apie Tiberiados
bendruomenės istoriją, brolį Morkų, bendruomenės vertybes, brolius bei jų kasdienybę, vykdomas veiklas, artėjančias stovyklas.
Vaikams parodėme nuotraukų iš Baltriškių kasdienio brolių gyvenimo, stovyklų. Pasidalinome įspūdžiais iš pirmų kartų bendruomenėje, taip pat paliudijome apie savo gyvenimo patirtis, kaip
bendruomenė mums padeda pereiti sunkumus bei kartu augti ir
artėti link Dievo Karalystės. Kadangi vėliau vaikai turėjo galimybę
atlikti išpažintį, papasakojome apie susitaikinimo sakramento
svarbą mūsų gyvenime. Po pristatymo pažaidėme su jais kelis
smagius žaidimus – kaipgi be jų? Vėliau turėjome galimybę pabendrauti. Jie pasidalino, kad dar pamena brolius, kai jie buvo atvykę į mokyklą bei dalino kryželius, o kai kurie jau ir yra dalyvavę
brolių organizuojamose stovyklose ir prisiminė įspūdžius iš Baltriškių. Dienos pabaigoje visi turėjome bendrą maldą, vyko šlovinimo ir susitaikinimo vakaras, kurio metu buvome pakviesti į tarnystę. Buvo gera matyti, kaip jie kartu meldžiasi bei išgyvena tą
didį džiaugsmą bendruomenėje. Viską vainikavo Šv. Mišios, po kurių tik akcentavome, kad bendruomenės pagalbą savo gyvenimus
statyti ant uolos yra kur kas lengviau.

Edgaras ir Lukas
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Keletas atsiliepimų iš Tobijo ir Saros namų
„Laba diena. Paskutinę šių metų dieną noriu Jums padėkoti
už Jūsų tarnystę ir už Tobijo ir Saros trobelę. Čia prasidėjo mano
naujas gyvenimas. Nes iki tol atrodė, kad viskas neturi prasmės....
Tobijo ir Saros trobelėje gimiau iš naujo. Ačiū labai Jums, Daiva ir
Dieve už tai.“
A.

R

„ ašau Jums norėdama dėkoti
už Tobijo ir Saros namus bei Jūsų
maldas. Grumiuosi už buvimą čia ir
dabar. Kartais pavyksta, ir akivaizdu aš galiu būti gyva! Patiriu, kad yra gera
būti silpnai, negalinčiai ir nejausti gėdos, kad tokia esu... Jaučiuosi esanti
Kelios jaunos šeimos sutiko
kelyje, gerose rankose.
Naujuosius metus
Ir dėkoju, dėkoju, dėkoju Dievui
Tobijo ir Saros namuose
už Jus... Netrukus ir vėl grįšim.“
V.
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KALENDORIUS
Sausis
- Ant. 1-2 d.

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

- Pirm. 21-24 d.

Bendruomenės rekolekcijos Belgijoje

Vasaris
- Penk. 1-3 d.

Studentės iš Asumpcioniščių bendruomenės

- Šešt. 2-3 d.

Pasvalio Alfa kurso jaunimas

- Antr. 5-7 d.

Kauno šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai

- Šešt. 9-10 d.

Pjūties vaikų žiemos savaitgalis

- Penk. 15-17 d.

Vaikinų savaitgalis

- Pirm. 18-24 d.

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Kovas
- Šešt. 2-3 d.

Paauglių savaitgalis

- Penk. 8-10 d.

Vilniaus Katedros parapija

- Penk. 15-17 d.

Utenos Alfa kursas ir šeimos iš Vilniaus

- Sekm. 17-31 d. Brolis Bartas Lietuvoje
- Penk. 22-24 d.

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis "Mylėti tiesoje"

- Pirm. 25-31 d.

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)
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MALDOS INTENCIJOS
1. Viešpatie, šiais metais, kai švęsime savo bendruomenės keturiasdešimtmetį, meldžiamės už Tiberiados bendruomenę, už vyriausiąjį tarną brolį Bartą, už įkūrėją brolį Morkų, už sesę Astą,
seserų tarnaitę. Suteik kiekvienam broliui ir seseriai širdį, klausančią ir ieškančią, kaip laikytis ištikimybės dovanai, gautai per
pašaukimą į Tiberiadą. Suteik broliams ir seserims vieningai atsakyti į mūsų laiko ir Bažnyčios kvietimus bei būti laimingiems
visuomet gyvenant kartu šiuose namuose.
2. Viešpatie, meldžiamės už didelį Bažnyčios pjūties lauką ir
mažą mūsų bendruomenės laukelį. Siųsk mums brolių ir seserų,
reikalingų Tavo namų, Tavo bendruomenės gyvybei. Viešpatie,
meldžiame Tave už pašaukimus Tavo Bažnyčioje: tegu šventumo
troškimas, kurį Dvasia įdeda į kiekvieno žmogaus širdį, skleidžiasi džiaugsmo, ramybės, švelnumo, gerumo, pamaldumo ir savęs
dovanojimo Tavo šlovei vaisiais.
3. Viešpatie, meldžiame Tave už mūsų brolį Frederiką, kuris netrukus atvyks į Lietuvą ir vieną semestrą mokysis lietuvių kalbos
Vilniuje. Suteik jam Šventosios Dvasios šviesos įžvelgti šio darbo
prasmę, suteik jam Dvasios jėgos ištverti šiame nuolankiame
darbe ir Dvasios džiaugsmo nauja kalba bendrauti su daugybe
naujų brolių ir seserų.
4. Viešpatie, meldžiame Tave už visus, kuriuos atsiuntei mums
2018 m., ir kuriuos priimsime 2019 m., už visus, kurie paliko
maldos intenciją mūsų bažnyčioje. Meldžiame Tave už visus, kurie šiais metais buvo atvykę švęsti Mišių į Baltriškes.
5. Viešpatie, meldžiame Tave už mūsų šalį, už jos vadovus. Suteik jiems tiesią ir tarnaujančią širdį. Įkvėpk jiems rūpestį pačiais
silpniausiais, bendruoju gėriu ir aplinka. Taip pat meldžiame Tave už Belgijos, Filipinų, Kinijos ir Kongo, kur tvyro didžiulė rinkiminė įtampa, vadovus.
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