
SI KRISTO AY NABUHAY! Aleluya ! 

Kristus iš tiesų prisikėlė! Aleliuja!  
 

Brangūs broliai ir seserys, 
Brangūs draugai, 
 
Brangūs kuya`s and ate`s, 
 
štai laikas bėgte bėga ir rašau Jums jau antrąjį misijos 
laišką (neįtikėtina, bet mano šių metų misija Filipinuose 
jau įpusėjo). 
       Šiuo metu Jums rašau iš Hong Kong`o. Priešais 
mano kambarėlį yra mažytė koplyčia, tad turiu didžiulę 
dovaną gyventi kelių dienų tylos rekolekcijas, 
pripildytas daugybės valandų adoracijos (jaučiuosi tarsi 
būdama Tiberiadoje Belgijoje: užtenka tik praverti celės 

duris ir atsiduriu Kristaus šv.Sakramente akivaizdoje) . Koks stiprus dvelksmas! Taip, įžengti į šią bendrystę, šią džiugią, 
dosnią ir ištikimą draugystę su Kristumi! Ją atnaujinti, būti Prisikėlusiojo Meilės liudytoju ir tarnu ir „irtis į gilumą“! Visa tai 
gali gimti tik šiame dovanotame, romiame laike, kuris, iš tiesų, yra mano tikrasis misijos šaltinis. Širdyje saugau Popiežiaus 
Pranciškaus žodžius, kurie man yra labai brangūs: „Misija yra aistra Jėzui Kristui ir sykiu aistra žmonėms. Melsdamiesi 
priešais nukryžiuotą Jėzų, pažįstame jo mus sukilninančios ir palaikančios meilės didumą ir sykiu tai, kad ta meilė, trykštanti 
iš jo perdurtos širdies, apima visą Dievo tautą ir visą žmoniją; ir kaip tik tada taip pat pajuntame, jog jis nori mumis 
pasinaudoti, kad taptų vis artimesnis savo mylimai tautai ir visiems, kurie jo nuoširdžiai ieško“. 
 

Ok, tara na! (pirmyn). Kelios naujienos iš karštos misijos Filipinuose. 
 

Per šiuos du mėnesius (kovą ir balandį) yra tiek daug dalykų, kurie įvyko, kad net nežinau, nuo ko pradėti...  Šiuo metu 
čia vasara ir moksleivių atostogos. Yra tikrai labai karšta - napakainit!  Jau išgyvenom +50°C (iš tiesų, nežinau, kiek tiksliai 
buvo, nes tai mūsų termometro maksimumas, po šio išmatavimo jis „atidavė sielą“ )… 

 
BROLIŲ IR SVEČIŲ PRIĖMIMO DŽIAUGSMAS ! KAGALAKAN NG MGA BISITA! 

 
Didelis džiaugsmas kelioms savaitėms priimti Br.Emanuelį (Brem) ir Br.Serafimą (Br.Pimpim). Bendruomeninis gyvenimas 
džiugiai atgimė ir įgavo naujų įkvėpimų, padrąsinimų ir vienybės. Iš tiesų, broliai mums atvežė stiprų šv.Dvasios gūsį (ir taip 
pat kavos ir šokolado . Labai ačiū gyd.Bruno ir gyd.Delphine, kurie padovanojo kavos virimo aparatuką – galiu ją išvirti 
net ir ant ugnies). Maraming salamat po! (labai ačiū!). 
 
 

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS RAMYBĖ IR DŽIAUGSMAS JUMS! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koks didelis džiaugsmas švęsti šv. Mišias kasdien! Vieną kartą jas turėjome net 
prancūziškai. Br.Pimpim`as padeda man nepamiršti kalbėti lietuviškai . Tikrai, 

taip gera po daugybės mėnesių bent truputį paplepėti lietuviškai. SD jaunuoliai juokiasi girdėdami žodžius tokius kaip pvz., 
„ačiū“ ir labai didžiuojasi išmokdami kelias frazes ir galėdami suteikti man džiaugsmo jas pasakydami lietuviškai. Bukid 
(tagalog žodis kurį jau išmokote pirmajame misijos laiške) mes ypatingai mokomės „kalbėti“ universalia „kalba“ – meilės 
kalba.   
 
Buvau taip pat laiminga, vieną kartą sulaukdama Br.Emanuelio klinikoje kaip vieno iš mano pacientų – ne todėl, kad jis 
truputį sirguliavo, bet kad pagaliau turėjau pavyzdingą pacientą , kuris bent jau kelias dienas klauso patarimų. Nes 
kartais tai, kas yra ypač sunku klinikoje – mano brangūs pacientai nesilaiko gydymo nurodymų ir sugrįžta po kelių dienų su 
pažengusiomis ar jau lėtinėmis tapusiomis ligomis... 
Taip pat didelis džiaugsmas buvo matyti, kaip Brem padrąsino vieną rimta liga sergantį pacientą, kuris yra „matigas ng ulo“ 
(sunkiai sukalbamas, pažodžiui – „turi kietą galvą“ ) ir kuris, po šio mažyčio pokalbio, kelias dienas, dar prieš atrakinant 
duris, jau laukdavo prie klinikos . 
 
MACQ ŠEIMOS APLANKYMAS 
 

Buvo nuostabu priimti Teresės (vienos iš čia esančių savanorių) šeimą, atvykusią iš Belgijos. Jų buvimas, dosnumas ir 

atsidavimas kasdieniame misijos gyvenime, mums davė gerą “dozę“ džiaugsmo ir padrąsinimo.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Br.Serafimas ir kuya 

Kristoferis su vienu iš mano 

gyvenimo devizų, užrašytų 

ant marškinėlių  

Didelis džiaugsmas švęsti 

šv.Mišias! 

Br.Emanuelis ir kuya 

Jerwin 

Gabrielė, Teresės mama, ir Louise, jos sesuo,  papuoše 

konsultacijų kambarį San Damiano klinikoje. Jų dėka 

dabar turime relaksacijos „dangų“ . 

Vieną vakarą visa Macq šeima bandė pataisyti spaudimo matuoklį (kai arterinio 

spaudimo vidurkis čia ~170/100mmHg, suprantu, kodėl mūsų aparatai greit 

„pavargsta“ .) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     DCC (mums padedanti Prancūzijos katalikų bažnyčios organizacija) vizitas  
 
 

 
 
 
 

Būki pašlovintas, Viešpatie, už brolių ir sesių dovaną, už Bažnyčią, kuri yra visuotinė šeima! 
 
 
VELYKŲ STOVYKLA    „TO BE MERCIFUL LIKE THE FATHER“ 

 
“Tikras Dievas, kuris būtent ir yra ši Nukryžiuotoji Meilė, yra visas 
atiduotas į mūsų rankas. Kiekvienas iš mūsų gali jį užmužti, kiekvienas iš 
mūsų gali jį nuvesti į Agonijos Sodą. Bet, laimei,  taip pat kiekvienas iš 
mūsų gali jį nukabinti nuo Kryžiaus ir padaryti jį Prisikėlusiu ir Gyvuoju 
Dievu...“ (Maurice Zundel) 
 
 
 
 

Paulius, Teresės brolis, tapo daugelio mūsų jaunuolių draugu  

Krosnis – Augustino ir Teresės tėčio François šedevras, kurioje galėsime kepti 
picas…  Neįtikėtina, mažame salos kaimelyje, pica jūsų laukia  (kitas žingsnis – 
pasodinti „sūrio“ medį“... – jei kas turite idėjų, labai jų laukiame ). 

 

Stéphanie, DCC organizacijos atsakingoji už misionierius Filipinuose, mus 

aplankė balandžio mėn. su dviem Maniloje esančios Prancūzijos 

savanorius koordinuojančios komandos nariais. Per šias džiugias 

pasidalinimo patirtimi dienas gimė keletas naujų projektų, idėjų. 

Melskimės, kad pavyktų jas įgyvendinti! 

Per Stéphanie vizitą, turėjom džiaugsmą jai pristatyti mūsų 

brangią, džiugiąją pacientę, aukščiausio arterinio spausdimo 

čempionę. Ate Aline laukia leidimo, kad galėtų atlikti 

kineziterapiją. „Ok, šiandien ji turi „tik“ 240/100mmHg…“ 



Velykų stovykla buvo nuostabi! Dalyvių buvo 150, iš 7 skritingų Filipinų vietovių. Daugelis atvyko pirmą kartą, pakviesti kitų 
jaunuolių, dalyvavusių stovykloje praeitais metais.  
 

Tai buvo labai gražus susitikimų ir pasidalinimų laikas. 
Daugelis sakė, jog buvo labai paliesti džiaugsmo būti kartu, 
kartu melstis ir gyventi šią gražią susitikimo su Kristumi 
patirtį. 
Vienas jaunuolis, kuris nuolat eidavo į šv.Mišias Maniloje 
dalinosi, kad pirmąkart išgyveno Kristaus susitikimo patirtį 
tyloje.  

 
Brolis Emanuelis manęs paprašėti sakyti mokymą apie kančią. 
Nebuvo lengva apie tai kalbėti jaunuoliams, kurie jau dabar 
gyvena dideliuosiuose sunkumuose, išbandymuose, didžiuliame 
skurde, nuolat yra akistatoje su kančia. Tą patį vakarą turėjau 
labai gražų pokalbį su vienu iš jaunuolių, kuris dalinosi: „Tik 
tikėjimas gali suteikti prasmę gyvenimui, be tikėjimo – kančia 
būtų per sunki (maraming mahirap) pakelti ir ją įveikti. 
Tikėjimas suteikia tikrąją prasmę viskam, net ir kančiai“. 

 
Kartais, šios kančios ir neteisingumo akivazdoje, nėra lengva atrasti 
ir matyti Šviesą. Tai taip pat yra stiprus kvietimas atsiversti, tai proga 
„padėti“ savo širdį šalia vargšų, kenčiančių  - iš tiesų, tai susitikti 
Tiesą... Vis labiau atrandu savo pačios vargingumą. Neseniai kažkur 
skaičiau: „kai širdis leidžiasi būti neturtinga (varginga), tai tampa 
kaip prieiga tikrajai meilei, malonei“. Taip pat vis labiau atrandu, 
kaip svarbu niekada nesileisti užsidaryti mūsų mažyčiuose 
pasauliuose, išdrįsti laikyti širdį atvertą tam, kad galėtume priimti 
kitą. Tai tikrosios meilės galia, kurią Prisikėlęs Kristus mums rodo. 
 
 
 
 

Kaip ir kiekvienais metais, Didįjį Penktadienį su jaunuoliais kopėme į 
mūsų salos kalną (seniau buvusį vulkaną) ir ten pasilikome iki Didžiojo 
Šeštadienio ryto. Čia darkart, daugelis jaunuolių buvo paliesti šios 
gražios benduomeniškos patirties, maldos, paprastų pasidalinimų. 
Koks didelis džiaugsmas melstis rytmetinę kontempliuojant 
saulėtekį, kylantį virš visos salos ir ežero. 
 
Buvo labai gražu, kad Velykų Vigilijos metu, vienas iš su mumis SD 
namuose gyvenančių jaunuolių, kuya Adrian, buvo pakrikštytas. Tai 
taip pat mums padėjo stipriau išgyventi krikšto atnaujinimo pažadus, 
geriau suprasti tai, ką mes šiuo sakramentu gauname ir kam 
įsipareigojame. Dabar, kaip homilijoje sakė mūsų salos klebonas, 
Tėvas Ferdie, mes privalome būti Prisikėlimo liudytojais visur ir 
visada. Mūsų džiaugsmas tikėti yra geriausia evangelizacija. Taip, niekas negali mūsų atitraukti nuo Viešpaties, nes Jo 
Gailestingumas ir Meilė yra stipresni už visa. 



San Damiano komandos narių išvyka į MINDORO 
Kartu su Br.Emanueliu ir San Damiano vyresniaisias išvykome į rekolekcijas 
(ir taip pat tai buvo proga trumpoms atostogoms) į Mindoro – nuostabią 
vietovę. Pirmiausia, kokia didelė kelionė! Vienas iš etapų – reikėjo perlipti iš 
didelės valties į mažesnes, o paskutinysis etapas – bristi iki kranto 
vandeniu... (kartais čia, į Laguną, siunčiu kai kuriuos pacientus (pvz., 
operacijoms), tad jie taip pat turi eiti šiame vandenyje, kuris yra labai 
užterštas…). 
Rekolekcijų pradžioje buvo truputį sunku atsitraukti nuo labai aktyvaus 
gyvenimo, trumpam pamiršti kliniką ir kitus projektus. Išties supratau, kad 
jau daugybė metų, kai neturėjau atostogų, tad buvo didelis džiaugsmas jas 
iš naujo atrasti .  
 
Kiekvieną rytą kartu skaitėme popiežiaus Pranciškaus bulę „Misericordiae Vultus“, apmąstydami ir dalindamiesi kaip mes, 
San Damiano nariai galime „statyti“ bendruomenę ant šių „akmenų“, kuriuos mums siūlo popiežius Pranciškus. Mane labai 
palietė šis tekstas. Tai labai gražus kvietimas tapti mažyčiais gailestingumo ir meilės instrumentais. Kaip svarbu ten, kur 
esame, leisti „žaizdoms“ kvėpuoti... Su meile jas atverti ir kantriai „pilti“ gailestingumo „aliejaus“... Iš tiesų, tai gražus 
kvietimas, kuris turi tapti konkretus mūsų gyvenime, mano gyvenime. Šioje mano misijos aplinkoje tai yra itin svarbu. 
Padėti kitiems atsikelti ir pradėti „žengti“, padėti atrasti Šviesą ir taip pat padėti suprasti, kad jie taip pat gali šviesti! 
 

Mindoro kartu gyvenome daug gražių, džiugių momentų. Vieną popietę išėjome 
apžiūrėti kalno viršūnėje esančio krioklio. Suradome nedidelį „gidą“ Rasel – 11-os 
metų berniuką, iš labai vargingos devynių vaikų šeimos. Buvom sužavėti šio 
džiugaus, labai atidaus, besigėrinčio gamta ir besistengiančio, kad ir mes jos grožį 
atrastume, vaiko. Pradžioje Rasel buvo truputį nedrąsus, bet vėliau pradėjo 
eidamas švelniai dainuoti, aprodė daugybę gėlių, skirtingų augalų, ir net 
pagamino mažą rankinuką iš mango lapų. Buvo labai karšta diena, davėm jam 
limonado ir saldainių, bet jis gurkštelėjo tik truputį, o saldainių net nepalietė. Kai 
tik grįžo į savo bahay (namą), jis tuoj pat atidavė viską savo mažesniesiems 
broliukams... Koks gražus šio nuostabios širdies vaiko pavyzdys! 
 
 
Kitą dieną plaukėme atrasti 
povandeninio gyvenimo, 
daugybės skirtingų žuvų ir 
koralų grožio. Per šią 
povandeninę ekspediciją mane 
„puolė“ daugybė žuvų (jaučiausi 

tarsi kaip per akupunktūros seansą ). Kuya Jerwin juokėsi iš manęs ir 
sakė, jog tai dėl mano odos spalvos – kad esu „tinapay“ (duona) filipinų 
žuvims... .  
 
 
VAIKŲ STOVYKLA 
Balandžio mėnesį turėjome didelį džiaugsmą vaikų stovykloje priimti ~120 vaikų. Bukid skambėjo nuo vaikų juoko ir 
džiaugsmo. Masaya ako!! (aš esu laimingas) – girdėjau tai skambant šimtus kartų. Nuostabu matyti Br.Serafimą ir 
savanorius su dideliu entuziazmu pasinėrusius ir atsidavusius stovyklos tarnystėms tam, kad šias kelias dienas vaikai galėtų 
praleisti džiugias dienas, kad galėtų sustiprinti savo tikėjimą ir... paprasčiausiai būti tuo, kuo jie išties yra – vaikais, kuriems 
nereikia sunkiai dirbti tam, kad galėtų uždirbti kelis pesus, tam, kad galėtų bent trumpai nesirūpinti ir būti tikri, kad turės 
ką valgyti tris kartus per dieną... Per vieną pamokslą Br.Emanuelis sakė „Turėkit drąsos sakyti – Jėzau, aš myliu Tave” 
(Hesus, mahil kita). Ir matau vieną berniuką, Kyan, kuris tuojau pat užmerkia akis ir kartoja šią frazę mažiausiai vieną 
minutę... 
 

 



5-ASIS KUYA NICK GIMIMO DANGUI GIMTADIENIS  
Šiais metais sukanka 5m., kai kuya Nick sugrįžo pas Viešpatį. Jis buvo 
pirmasis Tiberiados bendruomenės pasaulietis misionierius. Kuya Nick ir 
yra San Damiano įkūrėjas Sapang kaimelyje. Jo dėka daugelis iš naujo 
atrado kelią į gyvenimą, kelią išeiti iš didžiulio skurdo, statyti gražesnį ir 
orų gyvenimą. Taip pat jo ir mūsų trumpo susitikimo Lietuvoje dėka ir aš 
atradau savo šventumo kelią, kaip galiu dovanoti savo gyvenimą 100% 
Bažnyčios ir bendruomenės tarnystei. 
Balandžio 10d. - buvo labai karšta diena, pilna gražių, gilių susitikimų. 
Daugelis senųjų SD studentų sugrįžo tam, kad galėtų praleisti šiek tiek 
laiko kartu. Daugelis dalinosi, kaip kaskart gera sugrįžti į San Damiano 

bendruomenės namus ir būti priimtiems kaip savo šeimos narių. Su 
kuya Nick artimaisiais ir draugais (kurie atvyko ir iš Manilos), ėjome 
melstis prie jo kapo. Buvo taip pat gražu ten kartu giedoti ir net 
šokti „action song“ (tai, ką kuya Nick ypač mėgo) -  „I have decided 
to follow Jesus“. Taip, džiaugsmas buvo kuya Nick „kraujyje“. Jis taip 
pat dažnai kartojo, jog šioje misijoje svarbiausia – „to empower 
people“ – padėti žmonėms atrasti orumą, jų talentus, gerąsias 
savybes ir jas sustiprinti. Tai, ką jis ir parodė savo gyvenimu – visada 
eiti Viešpaties ir kitų link, visada būti tuo, kuris tarnauja, ypatingai 
vargšams. Kuya Nick yra gyvas, nes misija, kurią jis čia pradėjo, ir 
toliau tęsiasi nešdama gražių vaisių!  
 

SAN DAMIANO KLINIKA ir MEDICININĖ MISIJA 
 

Klinikos gyvenimas kartais jau tampa gana stabilus. Bet tik kartais . 
Esam laimingi, kad tai bent jau kelis kartus įvyko . Klinikos komanda 
pamažėle artinasi prie savo pirmojo egzamino (formacijos, kurią vedu 
kiekvieną trečiadienį), bet mano didžiausias džiaugsmas – matyti jų 
pažangą kasdieniame darbe. Pavyzdžiui, ate Ella (ji anksčiau buvo SD 
studentė ir yra baigusi akušerės specialybę): kartais aš jos paprašau 
nustatyti diagnozę ir paskirti tinkamiausią gydymą ir ji tai atlieka 
puikiai! Kai išvykstu į misijas (į nuošalius kaimus) kelioms dienoms, tai 
ji, kartu su kuya Oyeth, rūpinasi konsultacijomis ir mūsų ligonių 
būklės sekimu. Turime vis daugiau ligonių lankymų namuose. Tai taip 
pat puiki galimybė daugiau laiko skirti tam, kad galėčiau geriau 
pažinti šeimas ir jų poreikius. Dažnai atrandam ir naujų ligonių, kurie 
arba yra per silpni, arba per daug nedrąsūs (ar, paprasčiausiai, neturi 
įgūdžio) prašyti medicininės pagalbos. 

Keli fioretti iš medicininės misijos gyvenimo: 
 

 Ate Ruby ir druskos istorija.  
Vieną dieną jauna moteris iš kito barangay (kaimo) atvyko į kliniką dėl didelės infekuotos žaizdos rankoje. Sutvarkėme, 
išvalėme tą didelę pūliuojančią žaizdą, išrašiau antibiotikų receptą, paaiškinom, kaip reikia kasdien prižiūrėti jos žaizdą ir ji 
išvyko namo. Bet nenustoju nuolat galvoti apie ją... Labai dažnai ji „atkeliauja“ maldos metu, taip pat daugybę kartų per 
dykumos (poilsio) dieną. Pradedu galvoti, kad tai per daug keista... Galbūt kažkas yra negerai... Po trijų dienų išvykstame į 
medicininę misiją į atokų salos kaimą, bet grįžtant pavyksta įtikinti kelis komandos narius išlipti iš valties anksčiau ir 
aplankyti ate Ruby jos namuose. Mano dideliam džiaugsmui jie sutinka ir atkeliaujam į jos namus. Apžiūriu ate Ruby žaizdą 
ir negaliu patikėti... Ji tapusi gilesnė, tarsi išdeginta... Paklausiu jos, kaip ji prižiūrinti žaizdą ir ji pradeda pasakoti, kad 
kiekvieną rytą plaudama žaizdą verkia, nes labai skauda... Bakit?? (kodėl?). Buf, galų gale išsiaiškinam ir suprantam šią 
skausmingą priežastį – ate Ruby galvojo, kad tam, kad išplautų žaizdą su švariu vandeniu, reikia pirmiausia berti druskos... 
Daugybę kartų dėkojau šv.Dvasiai, kad ji buvo tokia atkakli ir davė šitą įkvėpimą ir mintį nueiti jos aplankyti... 
 
 

Ate Ella 

Kuya Nick, melskis už mus!  



 Lūžis...  
Didįjį Šeštadienį iškeliavau kartu su ate Aline aplankyti vieno iš mūsų pacientų ir atsitiktinai sutinkam lola (senolę), kuri 
skundžiasi, jog jos apong babae (anūkė) jau trys dienos nebegali pajudinti kairės rankos. Nusprendžiame nueiti jos 
aplankyti. Mergaitės mama paaiškina, kad ji prieš keleta dienų griuvo. Ir iš tiesų, ši maža mergaitė negali pajudinti rankos, 
kuri yra smarkiai ištinusi ir paraudusi... Paaiškinu, kad greičiausiai yra lūžimas ir kad reikia atlikti rentgeno nuorauką. Bet 
mama pažvelgia į mus su dideliu įsitikinimu: „ne, tai neįmanoma, esu tikra, kad tai ne lūžimas, juk nėra išorėje išlindusio 
kaulo...“ Prireikė dar tris kartus sugįžti į jos namus, tam, kad įtikinčiau plaukti į ligoninę... Ir pagaliau, ji sutiko tą padaryti. 
Ir.. mergaitė grįžo su rentgeno nuotrauka, kurioje alkūnkaulio lūžimas su dislokacija... Prireikė dar nemažai laiko jiems 
paaiškinti, kad vis gi kaulas yra lūžęs... 
 

 Velykų sekmadienio vakarienės metu matau atbėgant kuya Oyeth: „emergency, yra daug kraujo“. Nubėgam pas 
pacientę, kuri, išties, krito ant žemės, susitrenkė galvą ir nemažai nukraujavo... Pavyko sustabdyti kraujavimą, bet jos 
arterinis spaudimas pradėjo kristi, taip pat ir saturacija (deguonies kiekis kraujyje), ji ėmė vis labiau silpnėti ir taip pat 
pradėjo trikti sąmonė. Paaiškinu visą padėtį šeimai ir kad nėra kito kelio, kaip tik kuo greičiau nugabenti į ligoninę, nes čia, 
mūsų saloje, mes niekuo nebegalime padėti. Bet ši vargšė pacientė alsuodama taria: „Viešpatie... Viešpatie... Neturiu 
pinigų...“. Kuya Oyeth tuoj pat išbėga ieškoti pinigų (iš mūsų Solidarumo Fondo San Damiano klinikoje – daugelio žmonių 
Belgijoje, Lietuvoje ir Prancūzijoje dėka). Tuo metu aš, su vienu iš jos anūkų, nugabenam šią moterį valties link. 
Melsdamiesi grįžtam namo kartu su kuya Oyeth, mažai beturėdami vilties ją pamatyti... Bet ate Baby (pacientės vardas) 
savaitę praleidžia ligoninėje ir, mūsų dideliam džiaugsmui, sugrįžo į namus. Ji vis dar silna, bet pamažėle vis labiau stiprėja. 
Mes tikimės, kad po keletos savaičių ji visiškai atgaus jėgas. Labai ačiū, mieli mūsų rėmėjai, tokiais momentais, mes ypač 
jaučiame jūsų buvimą ir kaip konkrečiai jūsų aukos gelbsti gyvybes! 
 

 Misija su T.Ferdie ir Motinos Teresės iš Kalkutos seserimis 
Su dideliu entuziazmu vienąkart per mėnesį kartu su ate Dangs ir ate Aline išvykstame Evangelizacijos + medicininei 
misijoms = pastoraciniams vizitams kartu su mūsų salos klebonu T.Ferdie. Motinos Teresės seserys, gyvenančios Maniloje, 
prisijungia prie mūsų komandos. Kaip nuostabu kiekvieną misiją pradėti šv.Mišiomis! Konsultacijų metu Motinos Teresės 
seserys ir seminaristai žaidžia su vaikais ir taip pat veda mažytes katechezes. Kun.Ferdie lanko ligonius jų namuose. Pačioje 
misijos pradžioje labai svarbu nežiūrėti į didžiulę pacientų eilę (maraming mga pasyente – daug daug pacientų), nes tai 
gali sukelti neviltį... Laimei, Motinos Teresės seserys mums labai padeda – dalina vaistus. Paskutinįsyk buvome Talim kaime 
ir per 5 darbo valandas  non-stop, turėjom daugiau nei šimtą konsultacijų, iš kurių ~70 vaikų…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Father Ferdie 

Ate Dangs: „kaip 

nors įveiksim“... 

Kasama! (kartu). 



       LAIBAN 

 
 
Su Brem, Br.Pimpim`u ir visais SD mokiniais, studentais išvykom į Laiban – mažytį, labai nutolusį nuo visko, kaimą – tikrai, 
čia nedaug civilizacijos ženklų : nėra elektros, telefono ryšio… (tik „skausmingasis“ slėpinys - per beveik visas naktis 
karaokė visu garsumu). Tai tikras genties kaimas. Bet kokia nuostabi gamta! Magandang kalikasan! Neįmanoma ją 
aprašyti… Prieš pat įsikūriant mūsų mažyčiame namelyje, ate Aline paprašė „pasišalinti“ skorpioną ir didžiulį vorą . 
 
Gyvenimas Laiban tikrai yra labai paprastas ir ypatingai skurdus. Evangelizacijos ir medicininės misijoms čia atvažiuojame 
kas du mėnesius. Šįkart su San Damiano bendruomene čia nusprendėme turėti rekolekcijas. Kiekvieną rytą Br.Serafimas 
davė mąstymus apie Sūnaus Palaidūno paveikslą (Rembrandt`o). Jaunuoliai buvo labai paliesti. Kiekvieną popietę, turėjom 

džiugų evangelizacijos laiką vaikams. Kaip nuostabu žaisti ir dalintis 
šiuo tikėjimo džiaugsmu ir Meile su vaikais! Kiekvieną vakarą 
koplytėlė buvo pilna vietinių vaikų ir suaugusiųjų. Galimybę švęsti 
šv.Mišias jie turi tik vieną kartą per metus... Buvau labai paliesta 
vieno vyro, kuris gavęs komuniją, liko uždėjęs rankas ant širdies ir 
jas suspaudęs iškeliavo namo... 
Vieną rytą, kartu su Br.Emanueliu ir vietiniais gyventojais išėjom 
pašventinti kalnuose esančių mirusiųjų kapų. Buvo labai gražu (bet 
nelengva) kopti kalnu lyjant – kojos nuolat slydo šlapia žeme... 
Rūkas gaubė kalnų viršūnes, o debesys saulę... Palaiminimai (lietaus 
forma  ) mus lydėjo. Vaikai slėpėsi po medžių lapais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskutinę dieną visa San Damiano bendruomenė išvyko į Antipolo miestą tam, kad galėtų žengti per Gailestingumo Duris. 
O aš, turiu džiaugsmą tai daryti čia, Hong Kong Katedroje.  
Čia ypatingai kartu su Mergele Marija meldžiuosi už Jus!  

Pagpalain kayo ng Diyos! Džiugaus Velykų laikotarpio! Tegu šv.Dvasia lydi Jūsų žingsnius! 
 
Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai, labai ačiū už Jūsų maldą ir palaikymą! Ir ypatingai labai ačiū Jums, brangūs 
draugai medikai, už visas konsultacijas, patarimus mūsų ligoniukams. Ir toliau gyvenkime šią misiją kartu! 
 
Patikime ir toliau Jūsų maldai tolimesnę misiją Filipinuose, ir ypač: 

 Kuya Nono (Bruno Fontaine – prancūzą, du metus savo gyvenimo 
dovanojusų šioje misijoje) ir ate Mayte: jie susituokė balandžio 
23d. Peru. Tegul Viešpats jiems padeda būti šventa šeima! 

 Kuya Freddie: jauną vyrą, sergantį išplitusiu vėžiu, kurį mes 
einame aplankyti, kartu melstis, padrąsinti jo namuose; taip pat ir 
visus sunkiai sergančius mūsų ligonius. 

 Gegužės mėn. medicininę misiją Laiban. 
 

 
Pasilieku didelėje maldos bendrystėje su Jumis, 
Su džiaugsmu, viktorija+ (dabar turiu daug nickname : doktora 
viktorija = doktoria = dok vik = ate viktorija... ) 
  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

„In the poor and outcast we see Christ`s 

face, by loving and helping the poor, we 

love and serve Christ“ 
(Popiežius Pranciškus) 

 
Tiberiade Community Foundation Inc. (TCFI) 

Sapang, Binangonan 1940, 
Talim Island 

RIZAL PROVINCE 
PHILIPPINES 

Kiekvieną dieną, grįžtant iš mokyklos, 

Romalyn ir Jane mane aplanko klinikoje 
Mažytis bendrystės laikas su mano 

ligoniais 

Verbų Sekmadienio procesija. 
“Su palmėmis rankose, eikime priekyje Viešpaties 

giedodami: „Būk pašlovintas, Viešpatie“. 

 


