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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

„Apvainikuoji metus savo gerumo derliumi „ (Ps 65)
Ačiū tau Viešpatie už sesers Ievos Marijos įžadus.

Mieli maldos draugai,
štai ruduo jau gerokai įsibėgėjo. Dienos trumpėja, migruojantys paukščiai vieni po kitų traukia į pietus. Mūsų brolis Vidas
irgi metams išskrido į Kanadą studijuoti. Jis mums atsiunčia
naujienų ir neabejojame, kad visa tai, ką jis ten gauna ir patiria,
yra palaiminimas jam ir bendruomenei. O mes liekame čia, ištikimi savo žmogiškoms pareigoms, galbūt šiek tiek monotoniškoms
po atostogų laisvės: bendruomenė, šeima, darbas, misija su savo
rutina. Jei tiesa, kad kai „jau ilgesio gėlė ir auksiniais lapų tonais
žydi“, gali kilti niūri nuotaika, prisimename ir tai, kad ruduo –
derliaus metas. Labai dažnai esame pripratę prie pertekliaus, prie
žemės dosnumo, nors ji labiau nei bet kada daug kur kenčia... Bet
ši aplinkos krizė nesutrukdė, kad Lietuvoje – ypač Baltriškėse –

derlius suteiktų mums džiaugsmo. Mūsų rūsiai pilni bulvių ir
konservų, daržinės – kviečių ir šieno, o šaldikliai – net nebežinau, kas juose! Uolaus mūsų brolių Edigijaus, Jono ir Frederiko
darbo dėka, ypač dėl dosnaus vasaros lietaus, 2019 metai yra
gėrybių metai. Trumpai tariant, net jei
dienos trumpėja ir
vis labiau šąla, ruduo tikrai yra dėkingumo metas.
Tas pats pasakytina
ir apie misiją, nes ir
čia pjūtis didelė –
tarptautinė jaunimo
stovykla Belgijoje, su
Pjūties vaikais – stovykla apie Eucharistiją, su paaugliais –
„Kas gausiai sėja, gausiai ir pjaus“
apie skaičių keturiasdešimt, šeimų stovyklos tema buvo vaikų auklėjimas, ir, seserų
dėka, surengėme stovyklą dvidešimčiai mamų su dukromis. Visi
žinome, kad iki pjūties reikia ilgai dirbti žemę, atidžiai rūpintis
augalais. Lygiai taip ir su stovyklomis. Ir vis dėlto, nepaisant
kruopštaus pasiruošimo, ne viskas priklauso nuo mūsų: ar per
stovyklą bus geras oras? To su nerimu klausėme prieš šeimų
stovyklą, į kurią buvo kaip niekada daug užsirašiusių. Ką gi, lietus liovėsi kaip tik prieš atvykstant dalyviams ir palaukė, iki kol
bus sudėtos palapinės. Ar Dievo žodžio sėkla sudygs širdyse? Ir
vaikai labai gerai įsigilino į Eucharistijos temą. Ar grupė bus vieninga? Ir viena lenkų šeima bei dvi belgų šeimos, buvusios su
mumis, labai daug gavo ir davė, nepaisant kalbos barjero. Jei
visa tai viršija mūsų jėgas, reikia pripažinti, kad kartais neįsisąmoniname mums padedančios malonės: arba visa tai mums atrodo natūralu, kad kitiems žmonėms tenka atverti mūsų akis
stebuklui, arba esame įsitikinę, kad visa tai vyksta dėl mūsų sumanumo ar pastangų. Būtent dėl to apaštalas ir primena: „Aš
sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas – Dievas. Mes juk esame
Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo dirva, Dievo statyba.“ Taip,
Dievas per šią vasarą daug davė, ir mes buvome džiaugsmingi Jo
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pjūties darbininkai. Mes primygtinai prašėme jaunuolių, kurie
gyventų šv. Jono Krikštytojo metus, ir tarsi iš dangaus nukrito
du: Elijus iš Jonavos ir Gunārs iš Latvijos. Belgijoje sesuo Faustina apsivilko abitą per Kryžiaus išaukštinimo šventę, rugsėjo 14 d.
Nepažįstate jos? Anksčiau ji vadinosi Dovilė, yra iš Kauno. Prieš
metus ji įstojo į postulantūrą pas seseris ir tęsia gražų savo kelią.
Spalio 5 d. brolis Bertas ir sesuo Ieva Marija Lavo Sent An davė
amžinuosius įžadus. Ir čia Dievo dovana – taip pat ir jų šeimų –
viršija mūsų suvokimą ir kelia nuostabą.

Brolis Andrea mus priima Turine, su juo aplankome katedrą, kur guli
Šventoji Kristaus Drobulė.

Ruduo – ne tik pjūties, bet ir tylaus dygimo metas. Kviečius
reikia pasėti iki rugsėjo 15 d., tad prieš mums iškeliaujant į rekolekcijas brolis Frederikas įdirbo žemę ir juos pasėjo. O grįžę
džiaugėmės pamatę kelių centimetrų ilgio daigelius, kurie atsilaikys prieš šalnas, sniegą ir graužiančius žvėrelius. Bitininkystės
sezonas irgi prasideda rugpjūtį. Nes po derliaus nuėmimo reikia
pasirūpinti bitėmis, jas pamaitinti ir paruošti avilius žiemai. Tik
tada jos visu pajėgumu neš medų per pirmąjį kito pavasario medonešį. Belgijoje spalio 1 d. postulantūrą pradėjo Kozmas ir Mari,
ir čia regime diskretišką pradžios pažadą...
Savo ruožtu dvasiniame gyvenime visos dovanos, visos
pjūtys nevyksta be užkasimo, ir tik dėl to sėkla vėliau sudygsta.
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Kiekvienai dovanai reikia pasiruošimo ir kantrybės. Bendruomenės rekolekcijos, kuriose buvome rugsėjį, turėjo tokį tikslą: atgaivinti visą bendruomenę ir kiekvieną brolį asmeniškai. Ir tam mes
nukeliavome net į Italiją, netoli Turino, į Pra d’Mill vienuolyną,
kur mūsų laukė vienas vienuolis, kad paėmęs už rankos nuvestų
prie maldos šaltinių. Jo akyse ir per jo gyvenimą galėjome vėl atrasti savo gyvenimo kryptį. Nors mūsų iš visų pusių prašo atvykti
su misija, priimti įvairiausias grupes, nors norime nudirbti krūvą
darbų, pradedant žemės ūkiu,
baigiant statybomis, bet būti vienuoliu nėra profesija, ir, kad ir
kiek mažai, tai suprantama tik
remiantis Dievo slėpiniu. Liepsna
– ji neapibūdinama – mus sužavėjo ir patraukė, ir dėl to esame čia,
ir virš visko mes ir toliau turime
nenuleisti nuo jos akių. Mes ją
drauge su Moze regime degančiame krūme ar su trimis mokiniais
ant Taboro kalno, bet, taip pat,
kaip ir jiems, šios amžinybės akimirkos yra apribotos laike. Ta
liepsna mus šildo, nors mes jos
nejaučiame, ji papildo ir stiprina
mūsų jėgas. Tai paslėptas Dievo
gyvenimas mumyse. Taip pat regiGunārs ir Elijus žygiavo nuo
me ją žėrint kito žmogaus akyse,
Kryžių kalno į Šiluvą pradėdataip patirdami, kad kur du ar trys
mi Šv. Jono Krikštytojo metus.
susirinkę Jėzaus vardu, ir Jis yra
tarp jų. Svarbu nuo jos nenutolti,
nesvarbu, kaip: „Kas artinasi prie manęs, artinasi prie ugnies, sako Išganytojas, - kas tolinasi nuo manęs, tolinasi nuo Gyvenimo.“
Tad rekolekcijos mums buvo tylos metas, nes klausymosi
nėra be tylos, kaip be klausymosi nėra santykio. Visos rekolekcijos panardino mus į dovanojimo logiką: mes ten neatvažiavome
tam, kad praturtėtume, kad sužinotume daugybę dalykų, kuriuos
galėtume pakartoti savo mokymuose ar pamoksluose; mes ten
buvome dėl To, kuris mus pamilo ir pasirinko, ir kuris iš kiekvie4

no mūsų reikalauja tokios meilės, kurios niekas už mus jam negali suteikti. Tai reiškia, kad yra nepakeičiamas buvimas akis į
akį su Dievu, kartais tarsi dykumoje; nes Dievas pasiekiamas tik
per tikėjimą, o mūsiškis dažnai daug mažesnis už garstyčios
grūdelį, ir tai nepadeda Jį susitikti. Bet susitikimas vis dėlto įvyksta, kartais per maldos laiką, kartais pasivaikščiojimo kelio
posūkyje, kartais kalbantis, nepastebimai, virš juntamų dalykų:
Dievas čia, ir Jis neapgauna. Žinoma, tam reikia pereiti dykumą,
bet tai mus formuoja daug labiau nei šimtai knygų, tikra tiesa,
kad tai vyksta per bendravimą su žmonėmis, o ne per dalykus ar
mintis, kuriomis dalijamės. Ir Dievas yra asmenys, kaip ir Jo
meilė yra asmeniška. Taip, mums reikėjo vėl panirti į atgyvinantį
santykį, atsukti savo žvilgsnius į tikrąją Šviesą, ir rekolekcijos
tam padėjo. Tai geriausias garantas, kad priimdami jus Baltriškėse – ir tai mes visada darome su džiaugsmu – teiksime jums ne
vien idėjas, patarimus, receptus, bet Dievo Gyvenimą, kuris siekia daug toliau nei mes. O kas iš to išeis, težino Dievas... iki greito, ir bendrystėje su Kristumi, mūsų Gyvenimu.
Brolis Ivanas

Visu savo gyvenimu
šlovinti Viešpatį!
Rugsėjo

pradžioje, likus mėnesiui iki mano amžinųjų įžadų, su sese
Colombe leidomės į piligrimystę pas
Mariją Magdalietę (La Sainte-Baume) ir
pas šv. Šeimą (Cotignac). Šis nuotykis
man buvo proga dar kartą dėkoti Viešpačiui už pašaukimo dovaną ir vis
naujai atrasti Dievo Artumą.
Gailestingumas. Mano pašaukimas gimė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, kur buvau sužavėta
ir patraukta Dievo Meilės galybės.
Taip gimė troškimas visą savo gyveni-

„Taip, aš noriu, su Dievo
malone ir brolių ir seserų
pagalba.“
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mą dovanoti Viešpačiui. Tuomet net neįsivaizdavau, kad tai mane
nuves į Belgiją, Tiberiados bendruomenę, kur po 12 metų ištarsiu
savo TAIP visam gyvenimui!
Tad labai apsidžiaugiau sužinojusi, kad La Sainte-Baume
grota dar yra vadinama Gailestingumo Uola. Koplyčia, kur tikima
paskutinius savo gyvenimo metus praleido Marija Magdalietė, įrengta uolos viduje. Jos forma primena įsčias: Dievo gailestingumo
įsčias, kurios priima, saugo, gydo, kad atgimtume naujam gyvenimui su Viešpačiu! Taip, man taip reikalingas šis Dievo bei brolių ir
seserų gailestingumas, kad galėčiau gyventi!
Pasitikėjimas. Be pasitikėjimo Dievu bei žmonių gerumu,
manau, kad neišdrįsčiau leistis į kelią nežinodama, nei kur teks
nakvoti, nei ką valgyti. Šis atsidavimas į Dievo rankas nė karto
mūsų nenuvylė, atvirkščiai, sulaukėme daugiau negu tikėjomės.
Pavyzdžiui, vieną dieną apie vidurdienį maldoje kreipiamės į Viešpatį : „Viešpatie, mes esame pasiruošusios susitikimui“. Po penkių
minučių prie mūsų prieina viena moteris ir mus pakviečia pietų.
Viešpats mane nuolat ragina Juo pasitikėti. Nors ir ne visada lengva pasitikėti Dievo meile, ypač išbandymų akimirkomis,
kartu su šv. Teresėle norisi tarti : „Pasitikėjimas, vien pasitikėjimas
turi vesti mus į Meilę“.
Dievo Žodis. Dievo Žodis yra arti, jis nėra tolimas. Kiek kartų su sese Colombe nustebome suvokę, kad išsipildo ryte skaitytas
Dievo Žodis. „Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti...“ (Lk 14,13-14) Taip, kasdien mes buvome tie vargšai, paliegėliai, pakviesti į puotą. „Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose
atveriu upes“ (Iz 43,19) : kaip apsidžiaugėme po keleto dienų keliavimo per dykvietes išvydusios upę ir krioklį.
Taip, tai Dievo Žodis, kuris mane pakerėjo, kuris veikia manyje ir vis iš naujo uždega mano širdį… Ir šiandien šis Žodis trokšta gyventi manyje, kad „mano sieloje įvyktų lyg naujas amžinojo
Žodžio įsikūnijimas“ (šv. Trejybės Elžbieta).
Dievo Meilės įrankis. Daugybę kartų mus nustebino Apvaizdos „suorganizuoti“ susitikimai. Pavyzdžiui, vienas vyras, mus
atvežęs pas seseris dominikones, bažnyčioje atsitiktinai pamatė
skelbimą, kad rytoj vyks pamaldos už ligonius ir atsisveikindamas
su ašaromis akyse mums pasakė: „Ryt aš čia sugrįšiu!“. Jauna
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mergina, išgyvenanti sunkumus, džiaugėsi galėdama vakarieniauti ne viena, o kitas vyras, kuriam atsinaujino vėžys, jautėsi
paguostas ir padrąsintas mūsų buvimo ir maldos. Ir daug kitų,
kurie nuolat kartojo, kad neatsitiktinai mus susitiko savo kelyje.
Sutikti būti mažai, neturtingai ir priklausomai nuo kitų
tam, kad Viešpats galėtų ateiti pas kitus, jiems dovanoti savo atjautą, ramybę, džiaugsmą… Būtent tai trokštu gyventi duodama
įžadus – būti Dievo meilės įrankiu, leisti Jam per mane veikti
šiandienos pasaulyje.

Namur vyskupas priima s. Ievos Marijos įžadus.

Dėkingumas. Kelyje mūsų širdys tryško šlovinimu ir dėkingumu. Sutiktų žmonių šypsenos, atvertos automobilių, namų
bei širdžių durys, laukinės vynuogės ir figmedžiai, kurie mus lepino vaisių gausa, visa tapo džiaugsmo šaltiniu. Aš visa gavau ir
tebegaunu iš Dievo mylinčių rankų: savo šeimą, mylinčius tėvelius, kurie man liudijo save dovanojančią meilę, ištikimybę ir gyvenimo džiaugsmą; draugus; tikėjimo dovaną; bendruomenę, kuria kasdien vis labiau žaviuosi…
Taip, Viešpatie, Tu esi geras ir gailestingas! Koks džiaugsmas sekti ir šlovinti Tave visu savo gyvenimu! „ Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina!“
Sesė Ieva Marija
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„Tu mane pašaukei, štai aš!“
Su

tikėjimu susidūriau dar būdamas visai mažas,
nes reguliariai eidavau į Mišias mūsų miestelyje. Nors iš pradžių
ten lankydavausi tik todėl, kad mane kartu vesdavosi mama, laikui bėgant šis įprotis virto asmeniniu pasirinkimu, nes susitikimas su Dievu Eucharistijoje tapo man toks svarbus, kad nenorėjau jo apleisti. Prisimenu, kai dar buvau visai vaikas, vieną sekmadienį, išėjęs po
Mišių, širdyje pajutau didelį džiaugsmą.
Mano pirmasis susitikimas su Tiberiada
įvyko, kai man buvo
dvylika. Mano vyskupijoje lankėsi keli
broliai, ir du iš jų
kalbėjo salėje netoli
mano miestelio. Vienas iš brolių – brolis
Dovydas – pranešė,
kad kitą vasarą jis
duos
amžinuosius
Brolis Bartas, Tiberiados vyresnysis pristato br. Bertą vyskupui ir susirinkusiems.
įžadus, ir visus pakvietė į šventę. Aš ten
nuvažiavau ir mane labai palietė džiaugsmas brolių, kurie savo
gyvenimą atiduoda Dievui. Džiaugsmas pripildė ir mane. Netrukus pradėjau važinėti į Tiberiados rengiamus savaitgalius ir stovyklas. Iš pradžių tikrai negalvojau stoti į bendruomenę; čia man
greičiau buvo atgaivos vieta. Bet laikui bėgant lankydavausi vis
dažniau, ypač su Šv. Damijono grupe po savaitgalį kiekvieną mėnesį. Paskui praleisdavau daugiau mažiau pusę vasaros. Vieną
tokių vasarų kalbėjausi su broliu Morkumi ir man kilo mintis stoti į bendruomenę ir būti broliu. Atsivėrus tokiai naujai galimybei,
po to kelis mėnesius svarsčiau savo pašaukimo klausimą. Per tą
laiką dažnai širdyje mintis atiduoti gyvenimą Dievui sukeldavo
didelį ir gilų džiaugsmą, bet taip pat tai buvo ir didelės vidinės
kovos metas. Po kelių mėnesių šiam pašaukimui galėjau ištarti
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taip. Bet dar reikėjo atsakyti, ar tai bus Tiberiada, ar kita bendruomenė. Vieną sekmadienį, dvi savaitės iki Velykų, namie, prieš
eidamas į bažnyčią, skaičiau šv. Mišių skaitinius, ir mane labai
palietė antrasis skaitinys, kur šv. Paulius filipiečiams rašo, kaip
buvo pagautas Kristaus (Fil 3, 8–14). Atsirado vidinis aiškumas,
kad esu šaukiamas į Tiberiadą. Po dviejų savaičių pasiprašiau
priimamas į bendruomenę, į ją įstojau pabaigęs matematikos studijas, prieš septynerius metus.
Tiberiadoje man labai svarbu, kad mes priimame visokius žmones: vargšus ir turtingus, įvairaus plauko tikinčiuosius... Visi čia esame dėl Kristaus! Man taip pat labai patinka
paprastumas ir gamta, taip pat maldos, darbo ir misijos dermė
gyvenant bendruomenėje. Tad likime maldos bendrystėje, ar būtume Lietuvoje, ar Belgijoje! Ačiū, kad meldžiatės už mus!
Brolis Bertas

„Eikite sau vieni į negyvenamą vietą...“
Kiekvienų metų rugsėjį, po gražių ir gausių vasaros

misijų, broliai vyksta į rekolekcijas. O taip, broliams irgi reikia
atsitraukti nuo kasdienio gyvenimo, net jei šis ir nukreiptas Dievop. Taip prasideda mūsų naujieji bendruomenės ir misijų metai.
Šiais metais keliavome į kalnuose netoli Turino įsikūrusį cistersų
vienuolyną „Dominus tecum“, kuriame gyvena penkiolika vienuolių.
„Pailsėti, atsitraukti, tai yra, atsiskirti nuo kasdienių
veiklų, jas patikėti kitiems asmenims ir tapti laisvam svarbiausiam dalykui: būti su Dievu, atgręžti savo veidą Tėvui ir savo broliams“, - mus iškart įspėjo tėvas Cezaris, vienuolyno įkūrėjas, vadovavęs mūsų rekolekcijoms. Jis paprastai ir giliai dalijosi su mumis savo turtinga patirtimi (šiomis dienomis jis švenčia savo aštuoniasdešimtmetį), kalbėdamas apie asmeninę maldą, Dievo žodžio skaitymą, liturgiją, brolišką gyvenimą, darbą ir misiją. Be paliovos priminė mums, kaip svarbu kurti klausymosi ir priėmimo
aplinką, kuri praturtina visus mūsų pašvęstojo gyvenimo lygmenis.
Ypač svarbus rekolekcijų momentas buvo išklausymas, kas kiekvienam buvo svarbiausia praėjusiais metais, ir kokiu būdu mes trokštame būti dovana vieni kitiems ir tiems, ku9

riuos sutiksime ateinančiais metais. Tėvas Emanuelis, dabartinis
prioras, mums aiškino kojų plovimo sceną. Išganantį Jėzaus veikimą per nusižeminimą jis apibendrino keturiais veiksmažodžiais: priimti – nuplauti – palaiminti – tarnauti. Tai Jėzus atliko
savo atėjimu į šį pasaulį, ir vis dar atlieka kiekvienam iš mūsų,
tad esame kviečiami daryti, kaip Jis: „Aš jums daviau pavyzdį,
kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.“ (Jn 13, 15) Mums
iškeliaujant tėvas mums įteikė rankšluostį, simbolizuojantį mūsų
pašaukimą plauti vieni kitiems kojas. Jo atvirumas tikrai stiprino
kiekvieną mūsų, asmeniškai ir kaip bendruomenę. Jis mus išsivedė dienos žygiui į kalnus, įkopėme į viršukalnę Viso Mozzo
(3019 m.). Mūsų širdys džiūgavo regėdamos kūrinijos grožį.

Šios bendruomenės svetingumas mus tikrai palietė ir
mokė. Ne tik per gražią liturgiją su bizantiškais elementais, pakylėjusią šlovinti Dievą, bet ne kartą susitikome su vienuoliais ir
kasdienybėje. Kas vakarą du broliai vakarieniaudavo su mumis,
tad per mūsų apsilankymą susitikime su visais. Taip pat visi keliavome aplankyti labai senos šventyklos, skirtos archangelui Mykolui, taip pat kelių bažnyčių su labai gražia sienų tapyba. Susitikti su kita bendruomene – tai dėkoti už Bažnyčios grožį ir įvairovę. Tiek skirtingų veidų, susivienijusių slėpinyje bendrystės, kurią gimdo vienintelio reikiamo dalyko siekimas. Ačiū, Viešpatie,
už visas šias gražias rekolekcijas.
Brolis Frederikas
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Keturiasdešimt
Kadangi

šiais
metais
mūsų bendruomenė švenčia savo keturiasdešimtmetį, Evangelijos sėjėjų
stovyklos temos ilgai galvoti nereikėjo.
Latvis, belgas ir prancūzas (broliai Jonas, Frederikas ir aš) suvienijome savo
talentus vadovauti keturiasdešimties paauglių su dviračiais
būriui. Pasitelkėme ir daugiau
pagalbos, iš lietuvių: Inga ir Virgis su Aidu tapo puikia virtuvės
komanda. O Tautvydas, Barbora, Agnė, Liucija, Neda ir Valentinas drauge su mumis trimis
sudarė
dvylikos
apaštalų
(vadovų), jei galima taip pasakyti, grupę. Ir, kaip jums žinoma,
Jėzus neapsistojo ties skaičiumi dvylika, Jis pasirinko daug daugiau mokinių. Ir kas gi jie, jei ne mūsų keturiasdešimt paauglių,
kurie visokiu oru mynė dviračius, kai kurias naktis nakvojo palapinėse (šių metų naujiena, prisimenant keturiasdešimt metų dykumoje), atliko daugybę tarnysčių skusdami kalnus daržovių,
plaudami indus, valydami tualetus. Kai kurie padėjo rengti liturgiją, kiti – taisyti dviračius, kiekvienas pagal savo talentus. Ir dar
daugybė mūsų pakeliui sutiktų žmonių, ta didžiulė liudytojų minia, kurią Jonas regėjo savo Apreiškime, jų per daug, kad visus
suminėtum – jie pripildė vandeniu mūsų gertuves, dovanojo obuolių, arbūzų ir net koka kolos. Šie liudytojai tikrai džiugino Jėzų: Troškau, o jūs mane pagirdėte...
Vieną stovyklos dieną mes prašėme iš žmonių maisto
pietums, kaip darydavo šv. Pranciškus. Visada būna, kad kai kurie žmonės užtrenkia duris ar iš viso jų neatidaro, kiti mūsų nesupranta. O dar kiti yra dosnūs ir dėl to laimingi. Štai kaip mus
priėmė viena moteris: Teresė, aštuoniasdešimtmetė našlė, kuri
neturėjo beveik nieko mums paduoti, tik savo širdį ir namus. Be
ji mums padovanojo truputį pinigų, kad nusipirktume pavalgyti.
Iškėlėme puikią puotą su duona ir šokoladu, nors ir be įmantraus
valgio. Bet svarbiausias dalykas buvo: tai susitikimo džiaugsmas.
11

Tos našlės džiaugsmas kyla iš kitur: Dievo karalystė priklauso
vargšams. Tai suprato mūsų paaugliai.
Keturiasdešimt: štai koks stebuklas. Tiberiados pradžia gana paprasta – miško tankmėje, mažoje trobelėje Belgijoje.
Tai buvo Evangelijos džiaugsmas ir paprastumas. Brolis Morkus
prašydavo paremti koplyčios ir pastatų statybas, o ypač jis prašė
Viešpaties brolių, kad galėtų gyventi pagal Evangeliją. Po keturiasdešimties metų, nors paties brolio Morkaus nebuvo su mumis, kad pasidalintų savo džiaugsmu būti Jėzaus draugu, Tiberiados malonė tęsėsi: tie jaunuoliai patys tapo liudytojais ir suprato, kad neturtas, patirtas miegant palapinėje, prašant maisto,
yra paprasto džiaugsmo šaltinis, Evangelijos sėjėjų džiaugsmo...
Brolis Gonzagas

Pirmoji mamų su mergaitėmis stovykla pas brolius
„Manęs

dar niekad tiek daug kartų
dukra nebučiavo“,
dalinosi mama Gintarė po šiais metais
įvykusios mergaičių
ir mamų stovyklos.
Mergaitės skleidėsi
apgaubtos savo mamų artumo ir dėmesio. Jos glaudėsi
prie jų, vaikščiojo
Ačiū s. Astai ir Viktorijai už mergaičių ir
įsikibusios ir buvo
mamų stovyklą. Tikimės pakartoti !
laimingos, kad yra
su mamomis, kad
jos yra tokios ypatingos ir kad sukurtos būtent mergaitėmis. Ačiū, Viešpatie, kad taip nuostabiai mane Tu sukūrei, - tokius šv.
Klaros žodžius parinko Tiberiados bendruomenės seserys Asta ir
Viktorija pirmajai jų stovyklėlei Baltriškėse. Tą trumpą pirmą
rugpjūčio savaitgalį Baltriškėse buvo viskas kitaip. Kaip dar niekad nėra buvę, nes Tiberiados seserys iš Belgijos parkviestos pradėjo pirmąją savo misiją Lietuvoje. Tai buvo pirmoji jų stovykla, į
kurią jos surinko apie dvidešimt mamų su dukromis. Ir Baltriš12

kės trims dienoms tapo moteriškos: plaikstėsi spalvotos suknelės,
skambėjo švelnių balsų giesmės ir juokas, o po išpažinčių liejosi
malonės ašaros. Mergelė Marija nubarstytu gėlių žiedlapiais keliu
vaikščiojo į bažnytėlę ir taip pagirta tarp moterų šypsojosi Jėzui.
Inesa Vaitkūnaitė

Naujienos iš Kanados

Jau geras mėnuo kaip esu Kanadoje. Kiek daug atradimų per visą šį laiką! Labai džiaugiuosi galėdamas mokytis IFHIM (Institut de
formation humaine intégrale de Montréal) institute. Šiemet iš viso
esame 77 studentai iš 33 skirtingų šalių – daugiausia iš Afrikos ir
Lotynų Amerikos šalių, bet taip pat keli iš Azijos, Artimųjų Rytų ir
Europos, o aš esu pirmas lietuvis per visą istoriją. Kadangi visi
esame labai skirtingi, labai praturtina vieniems per kitus atrasti
žmonijos istoriją, kultūrą.

Vaizdas demonstracijos klimatui Monrealyje. Sėkmės
ir drąsos , br. Vidai.

Neseniai turėjome seminarą „Savaitė taikai“. Šio seminaro tikslas
– gyventi platesnę meilę, griauti sienas, kurias statome, ir statyti
taikos tiltus. Tad turėjome nemažai darbo. Kaip tik tą savaitę Monrealyje buvo didžiulis protestas dėl klimato kaitos – buvo atvykusi
ir Greta Thunberg. Proteste dalyvavo pusė milijono žmonių – tai
didžiausias protestas Kanados istorijoje. Tad su studentais pasida13

linome į mažas grupeles ir išvykome taikiai protestuoti. Buvo gražu
matyti visus aktyviai dalyvaujančius – buvo daug šeimų su mažais
vaikais, kurie rankose turėjo savo pieštus plakatus. Žmonės žygiavo ir protestavo labai įvairiais būdais: skanduodami, švilpdami,
nešdami plakatus ar vėliavas. Kai kurie šoko ar grojo įvairiais instrumentais. Buvo gražu matyti didelį airių pulką grojant smuikais,
ispanų bendruomenes mušant būgnais ir šokant, indėnus su savo
gražiais rūbais. Visi taikiai žygiavo dėl planetos, kurioje kartu gyvename.
Taip pat tą savaitę buvo skirta laiko prieiti prie žmonių, kurių bijome, turime tam tikrų nusistatymų prieš juos. Tai žmonės, kuriuos galbūt skirstome pagal kalbą, rasę, tautą, religiją, savo įsitikinimus ar neigiamą patirtį, vertybes... Žodžiu, šio uždavinio tikslas – visuotinė meilė. Tad aš pasirinkau eiti link musulmonų, ypač
link salafistų ar moterų su burkomis. Reikėjo tiesiog prieiti ir pakalbinti. Tad ėjau į padėvėtų rūbų parduotuvę, kadangi ten nemažai musulmonų. Pastebėjau vieną moterį su juoda burka, tad kiek
man reikėjo drąsos ir išradingumo prieiti ir kažką pasakyti ar paklausti! Priėjau, paklausiau apie orą ir pirkinius, atsakė, ir viskas.
Svarbu ne rezultatas, bet pats žingsnis link kito, tikslas – griauti
sukurtas sienas ir taip statyti taikos tiltus. Kitas asmuo yra ne religija, bet pirmiausia žmogus – kaip ir kiti žmonės.
Kad neužmirščiau Lietuvos ir lietuvių kalbos, sekmadieniais einu
į Mišias Monrealio lietuvių parapijoje – čia yra net dvi – Aušros Vartų ir šv. Kazimiero. Dauguma čia esančių lietuvių yra atvykę per
Antrąjį pasaulinį karą arba jau čia gimę ir išlaikę lietuvių kalbą bei
tradicijas. Nuo pat pirmų dienų visų parapijiečių buvau labai šiltai
priimtas. Po Mišių visi einame gerti kavos ir pabendrauti – gera
proga labiau susipažinti. Visi labai draugiški ir malonūs. Atvykstant į bažnyčią kiekvieną sekmadienį viena močiutė man dovanoja
šokoladą. Kita šeima man davė dviratį, kiti pasikvietė į svečius kaime, dar kiti nupirko lietuviško maisto. Žodžiu, visi mane lepina.
Kaip jie man sako: „broli Vidai, mes tave įsivaikinom“, – tikrai jaučiuosi kaip jų šeimos narys.
Ačiū visiems už maldą. Dažnai galvoju apie jus ir labai pasiilgstu.
Maldos bendrystėje.
Brolis Vidas
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Spalis
- Penk. 18 d.
- Šešt. 19-27 d.
- Ant. 30-03 d.

KALENDORIUS
Šv. Juozapo mokyklos mokiniai
Nazareto savaitė (be priėmimo)
Sek. 20 d. ir 27 d. Nebus šv. Mišių Baltriškėse
Mokiniai iš Šiaulių

Lapkritis
-

Penk. 1-3 d.
Pirm. 22-26 d.
Šešt. 9-10 d.
Penk. 15-17 d.
Šešt. 16 d.
Pirm. 18-24 d.
Penk. 29-01 d.

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis
Anoniminių alkoholikų stovykla
Paauglių savaitgalis
Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis
Sesers Ievos Marijos padėkos šv. Mišios
Nazareto savaitė (be priėmimo)
Šeimų adventinis savaitgalis

Gruodis
-

Penk. 6-8 d.
Tre. 11-13 d.
Penk. 13-15 d.
Pirm. 16-22 d.
Šešt. 28-01 d.

Paauglių ir Šv. Damijono jaunimo savaitgalis
Misija Šv. Juozapo mokykloje
Bendrakeleiviai
Nazareto savaitė (be priėmimo)
Naujųjų Metų stovykla jaunimui

Pašaukimo žemė
Tiberiada nedažnai leidžia knygas. Prieš keliolika metų
brolis Morkus parašė Šviesos kelią, vėliau Vieno pašaukimo istoriją, kurioje pasakoja apie Tiberiados įkūrimą,
vėliau Juozapas – tikras žmogus, dėkodamas už šio
šventojo užtarimą. Šios knygos yra išverstos į lietuvių
kalbą ir jų galima įsigyti Baltriškėse.
Šiais metais, minint Tiberiados keturiasdešimtmetį,
broliai ir seserys drauge surinko liudijimų puokštę, parodančią
bendruomenę, kokia ji yra šiandien. Ši knyga lietuvių kalba pasirodys gruodžio pradžioje, tai bus specialiai Lietuvai pritaikytas leidimas, pasakojantis ir apie Tiberiados įsikūrimą Lietuvoje. Įžangą
parašė kardinolas A. J. Bačkis. Ją galėsite greitai įsigyti bendruomenėje arba užsisakyti Magnificat knygyne.
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MALDOS INTENCIJOS
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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Viešpatie, dėkojame tau ir meldžiamės už seserį Faustiną,
kuri apsivilko abitu, už brolį Bertą ir seserį Ievą Mariją, kurie davė amžinuosius įžadus, už Kozmą ir Mari, kurie įstojo į
postulantūrą. Vesk juos tiesiu keliu, patrauk prie savęs ir
laimink jų šeimas, atlygink jiems už jų dovaną Tau, Tiberiadai ir visai Bažnyčiai.
Viešpatie, meldžiamės už brolį Vidą ir jo formaciją Kanadoje.
Leisk jam priimti visas malones, kurias per šią formaciją nori paskleisti jo išmanyme, visuose jo asmenybės lygmenyse.
Viešpatie, meldžiamės už visus žmones, artimus Tiberiadai
Lietuvoje, Šv. Damijono jaunimą, įsipareigojusias šeimas,
vaikus ir paauglius, kurie įsipareigojo praėjusią vasarą,
mūsų stovyklų vadovus ir savanorius, už tuos, kurie priklauso jaunimo ir šeimų maldų grupėms. Palaimink juos visus, palaimink mus vienijančius ryšius, tegu jie skleidžia
tavo meilę ir šlovę.
Viešpatie, meldžiamės už Elijų ir Gunarą, kurie spalio 4 d.
pradėjo šv. Jono Krikštytojo metus. Palaimink šią lietuvių ir
latvių komandą. Suteik kiekvienam per šiuos metus atrasti,
ko ieško, ir malonės broliams palydėti juos šiuo keliu.
Viešpatie, padėk kiekvienam broliui ir kiekvienai seseriai
įsišaknyti savo pašaukime. Maitink juose savo Gyvenimą,
kad jie gyventų iš begalinės tavo Meilės ir ją liudytų.
Viešpatie, meldžiamės už tuos, kurie dirba gamtos apsaugojimui

