
« Jūs, kurie tikite, kad Vilties Dievas jus pripildo tobulo džiaugsmo ir ramybės, eikite Šventosios Dvasios 

jėgos dėka, trykšdami Viltimi! »  

 

Ramybė ir džiaugsmas Jums kartu su Šventosios 

Dvasios dvelksmu! 
 

Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai! 

 

Štai laikas bėga didžiuliu greičiu kartu su neįsivaizduojamu karščiu 

(tiesą sakant, jau įsivaizduojamu, nes turėjom tai išgyventi ), ir 

rašau jums paskutinįjį 2016 m. misijos laišką…  

Visai neseniai, vieną vakarą (tai buvo tikrai vienas iš tų retų momentų, kai galiu ramiai padirbėti kompiuteriu), Manilos 

turtuoliai atjungė elektrą (jie ją išjungia mūsų vargingoje saloje ypatingai tais momentais, kai būna ypač karšta tam, kad 

galėtų elektros energija aprūpinti savo ventiliatorius ir kondicionavimo sistemas). Tapau (švelniai sakant) niūri… Nukeliavau 

pas kaimynus pasiteirauti, kiek laiko neturėsim elektros, ir kuya Aquino su didele šypsena atsakė : „siguro“ („galbūt” – 

žodis, kuris čia yra labai populiarus) dvi ar tris valandas, o gal ir daugiau. Ir jis priduria: „doktora, matulog ka na“ (doktora, 

eik miegoti). Buf, visa susierzinusi, atsakau, kad turiu daug darbo ir kad dabar liūdna, nes negaliu prasmingai išnaudoti šio 

laiko... Taip pat išgirstu kitą kaimyną, kuris pradeda dainuoti ir pamažėle kurti lauželį tam, kad galėtų toliau tęsti dirbti su 

bambukmedžiu. Jis atsigręžia manęs link sakydamas: „talaga, kay ganda ng gabi!“ (tikrai, koks gražus vakaras!). Galų gale 

nusiraminau (nebuvo kito pasirinkimo ) ir tai buvo gražus maldos ir grojimo fleita vakaras... . Čia, Filipinuose, pamažu 

mokausi priimti realybę tokią, kokia ji yra ir ją gyventi sutaikinta širdimi. Kaip svarbu išeiti iš savo „planų“ ir leistis į 

Šventosios Dvasios „planus“ . Tikrai, po šio vakaro, dar labiau nutolusio nuo civilizacijos, galėjau patirti romaus žavėjimosi 

kūrinijos grožiu džiaugsmą. Dalinuosi su Jumis keliomis nuotraukomis iš šio jaukus vakaro . 

Iš tiesų, kondicionuotas pasaulis yra labai arti : anksti ryte tolumoje galima matyti didžiulius Manilos dangoraižius… Esame 

kviečiami atpažinti ir apsispręsti išeiti iš mūsų vidinio pasaulio, kuris kartais taip pat yra labai stipriai „kondicionuotas”... 

Nepamenu, kuris iš Tiberiados brolių sakė, bet šie žodžiai liko giliai mano širdyje: „Kaip Jėzus „išėjo“ iš Trejybės tam, kad 

mus sutiktų ir mus išgelbėtų, mes taip pat, mes turime išeiti iš mūsų pačių, kad sutiktume kitus“. Kai nebesame savo 

komforto pasaulyje, yra tikrai daug gražių dalykų, kurie įvyksta. Sakyčiau net – prasideda tikrasis gyvenimas. Čia, misijoje, 

reikia priimti daugybę „nepatogių“, „nekondicionuotų“ dalykų ir juos perkeisti į žavėjimąsi: didžiulį karštį, komforto 

nebuvimą, nuolatinį triukšmą, „pilipino time“ (nuolatinis vėlavimas, ir ne tik kelias minutes, bet kartais tris valandas), 

prietarų gausybę, visur aplinkui dvokiančias šiukšles, bauginančius įvairius gyvūnėlius, moskitų armiją ir t.t. Tačiau tai, kas 

yra gražu filipiniečiuose – nepaisant visko, žmonės neniurna (kaip pvz., aš, kai kelias valandas neturėjome elektros), bet ir 

Vėjo malūnas San Damiano namuose 
„The Spirit blows where he wishes“ 



toliau gyvena su šypsena, džiaugsmu ir žavėjimusi. Savo misijoje vis labiau atrandu šį gyvenimo kartu su vargšais, didžiulio 

skurdo paliestais žmonėmis, turtingumą – tai didelė mokykla, kviečianti išmokti gyventi Palaiminimus! 

Gegužės mėnuo prasidėjo didžiule įžymiąja fiesta: labai svarbia švente, kuriai ruošiamasi visus metus. Tai - 

Šv.Juozapo darbininko – šventojo kaimo globėjo šventė. Ji prasidėjo „Pagoda“: procesija, besitęsiančia nuo koplyčios 

prieplaukos link, priešakyje kartu su šv.Juozapo statula. Vėliau ją įkėlė į vieną iš daugybės laivelių. Visi gyventojai ir svečiai 

sulipo vandeniniam paradui į valtis. Ir ... vandens „mūšis“ prasidėjo . Tai svarbi vietinių gyventojų tradicija. Gaila, kad 

negalėjau nufotografuoti šių įspūdingų momentų, nes buvo per daug pavojinga ir taip pat nebuvo laiko tą daryti: per daug 

entuziazmo šiose „kovose“ . Skirtingos valtys artėjo viena prie kitos ir visi laistėme, „šaudėme“  vieni kitus vandeniu. Visai 

panašiai kaip per vaikų stovyklas Lietuvoje, Baltriškėse, skirtumas tik tas, kad čia entuziastingiausi ir džiugiausi dalyviai yra 

suaugusieji (taip pat ir Brem su Br Pimpim) . 

 

Rytojaus diena – šeimų šventė. Kas vyksta? Einama lankyti vieni kitų ir valgyti. Buvau pakviesta į daugybę šeimų, turėjau 

daug progų išmėginti Filipinų tradicinių patiekalų. Po 5 bahay (namų), jau nebenorėjau valgyti, bet man sakė, kad galima 

paprasčiausiai eiti pabendrauti. Taigi, tęsiau. Bet vis dėlto mažų mažiausiai reikėjo paragauti keletos patiekalų... Visur 

žmonės kartojo: „Kain pa maraming! Kain pa 

more! (valgyk daugiau!). Taigi, aplankiau 16 

namų... ir dar turėjau tęsti (nes aplankiau gal tik 

pusę šeimų, kurios buvo pakvietusios), bet mano 

skrandis (nepaisant rezistentiškumo, įgyto klinikoje, 

nuolatinių budėjimų metu) buvo tikrai „busog na 

busog“ (visiškai pripildytas). Koks didelis filipiniečių 

svetingumas! 

 

Gegužės pradžioje Br Serafimas ir Br Emanuelis 

išvyko atgal į Belgiją ir tai stipriai pajutome 

bendruomenės gyvenime bukid. Jaunuoliai ir toliau 

gyvena gražiais prisiminimais ir iki šiol daugybę 

kartų per dieną galima išgirsti Brem ir Bro Pimpim 

vardus. 

San Damiano namai – priėmimo vieta 

Gegužės mėnesį turėjome džiaugsmą priimti 4 grupes vasaros stovykloms („Tahanang 

puso“ - „Širdies namai“  iš Navotas (Manila), jaunuolius iš „Laura“ bendruomenės 

(„Mekongo vaikai“, iš Quezon City),  vaikai iš Sawata, mūsų šv.Domingo parapijos vaikų 

stovykla), ir taip pat rekolekcijoms ~80 mūsų vyskupijos bažnyčios tarnų (lay ministers). 

Vieną ankstų rytą (5 val.), buvau “užkrėsta“ jaunuolių iš Quezon City entuziazmu žaisti 

krepšinį. Tai buvo labai gražus draugystės momentas! Turėjau taip pat daug labai gražių ir 

gilių pasidalinimų su daugeliu iš mus aplankiusiųjų – tiek jaunuolių, tiek suaugusiųjų. Tai 

įspūdinga patirtis Maniloje ir kt. didmiesčiuose gyvenantiems vaikams ir jaunuoliams – 

proga praleisti kelias dienas šioje gražioje saloje, mūsų mažoje bendruomenėje, apsuptoje 

daugybės įvairių gėlių ir augalų, nes visi šie jauni žmonės gyvena lūšnynuose, šiukšlynuose, 

gatvėse, po tiltais. Jų kasdeina yra persmelkta taršos, kurtinančio triukšmo... Vaikų istorijos 

yra neįsivaizduojamos.... „Abandonitas“ (apleistumas) – tai didžiausia kančia ir liga, tad 

kiekvienas meilės gestas labai greitai sušildo jų širdis. Kai esi vienas, kai nepatiri, jog esi mylimas –  tai ir yra didžiausias 

pasaulio skurdas. Man atrodo, kad tai liūdesio ir net galbūt blogio šaltinis... Didelis džiaugsmas matyti kaip ši paprasta, graži 

ir tyli vieta (palyginus su didmiesčiais Filipinuose) padeda „išeiti“ iš šios kasdienės kančios, skurdo ir kiekvienais metais 

pritaukia daugybę įvairaus amžiaus žmonių, kurie trokšta sustiprinti ir atnaujinti tikėjimą.   

Visa San Damiano komanda paskutiniojo susitkimo metu 

prieš išvykstant broliams. 



MEDICININIS GYVENIMAS 
Šie pastarieji mėnesiai buvo pilni iššūkių, klinikinių atvejų, kurių niekada nesu mačiusi savo 

gyvenime. Man atrodo, kad galėčiau parašyti gana ilgą knygelę apie visas tas istorijas: 

bambuko gabalėlis, ištrauktas iš galvos, beždžionių apkandžioti žmonės, tarakonas, ištrauktas 

iš ausies ir t.t... Net nebeįsivaizduoju, kiek siūlių reikėjo padaryt, kiek žaizdų išvalėm. Taip pat 

turime vis daugiau nuolatinių pacientų, kurie ateina pastikrinti arterinio spaudimo (pradėjom 

reguliarų pacientų, turinčių sunkią arterinę hipertenziją, sekimą tam, kad galėtume geriau 

koreguoti gydymą), ar paprasčiausiai mums pasakyti : „labas“ . Buvo nuostabu gauti iš 

Europos (ačiū, Mamyt!) įtvarus kuya Adrien nanay (mamai) ir taip pat kitai pacientei. Jos 

dabar gali gyventi su kiek mažesniu skausmu (deja, jos negali vykti oepracijoms...). 

 

 

 

Kas mėnesį vykdomi pastoraciniai vizitai – medicininės misijos su kunigu Ferdie buvo sėkmingi (Malakaban ir Bombong – 

kaimuose, esančiuose mūsų saloje). Vieną kartą ate Dangs negalėjo vykti kartu su manimi, tad vertėjas buvo pats Father 

Ferdie. Daug juokiamės , nes jis turėjo labai greitai išmokti mano medicininę kalbą. F.Ferdie buvo labai užsidegęs šioje 

vertėjo tarnystėje. Paskui su ate Aline lankėme kelis pacientus (patyrusius insultą) namuose. Kaskart mane labai sujaudina 

matyti šiuos išvargusius ligonius, tačiau kurie visada yra apsupti savo šeimos narių, draugų. Daugybę kartų radau mažus 

vaikus ramiai miegančius ant paralyžuotų žmonių krūtinių. Per vieną homiliją F.Ferdie drąsino žmones : „ liga gali būti tarsi 

lobis; tai gali išgryninti mūsų širdis, auginti mūsų draugystę, mūsų pasitikėjimą ir mūsų artimumą su Dievu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maža pertrauka klinikoje : kuya Oyeth „žvejoja“ mango ant 

klinikos stogo. Ate Ella ir ate Ellang juos paruošia valgyti! 

MASARAP (skanu) ir labai sveika!  

Kuya Adrien Nanay 

džiaugiasi įtvaru. 

Kineziterapija: ate Aline su mūsų nauju pacientu, 

visai neseniai patyrusiu insultą. Kuya Carding daro 

sparčią pažangą. Džiaugsmas! 



Kuya Freddie ISTORIJA (už jį prašiau maldos praėjusiame laiške) 

Šis jaunas vyra atvyko į kliniką iš labai toli. Iš tikrųjų, jis sugrįžo pas savo mamą, kuri gyvena mūsų kaime. Prieš tai kuya 

Freddie gulėjo kelias dienas ligoninėje (kur išleido visas savo kuklias santaupas), turėjo būti atlikta kraujo transfuzija, bet jis 

- visiškai vargšas, nebegalėjo tęsti gydymo, tad atkeliavo į mūsų San Damiano medicinos centrą prašyti medicininės 

pagalbos. Pastaruosius 5 mėn. jis nebegalėjo nieko nuryti (tam, kad geriau įsivaizduotumėt situaciją, per pastaruosius kelis 

mėnesius jis neteko 35 kg...), paskutiniu metu tapo sunku net gerti... Apžiūriu jį ir... nežinau, ką daryti... Pradedu jį lankyti, 

išklausyti, padrąsinti mažytėje jo mamos lūšnelėje. Kuya Freddie vis labiau ir labiau silpnėja. Pamažėle paaiškinu 

artimiesiems, kad būtų tikrai nuostabu, jei jo žmona su dviem mažais vaikais galėtų čia atvažiuoti, nes nežinau, kiek dienų 

jam dar liko gyventi, ir kad, deja, negaliu išgydyti jo vėžio... Pradedam organizuoti jo šeimos atvykimą, bet tai užtrunka 

(kartais man atrodo, kad Filipinuose valanda yra sudaryta iš 360 min.). Vieną naktį jo šeima mane iškviečia, nes kuya 

Freddie būklė labai pablogėja – prasideda traukuliai, sutrinka sąmonė, jo būklė blogėja... Jo žmona turi atvažiuoti jau kitą 

vakarą ir nusprendžiu įvesti kateterį ir pradėti lašinti lašinę, kad, galbūt, turėtume truputį daugiau laiko tam, kad 

sulauktume susitikimo su šeima. Truputį išprotėjusi mintis – nežinau, kiek bakterijų yra viename kvadratiniame centimetre 

šioje lūšnelėje... Ir negana to, tai didelis iššūkis man – įvesti kateterį pacientui, kuris yra toks silpnas ir kurio spaudimas 

tesiekia 70/30mmHg… Bet, Šventoji Dvasia darbuojasi su mumis – pavyko, atlikta! Ir mano brangus pacientas turėjo laiko 

sulaukti susitikimo su savo šeima. Padovanojau jam Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį. Iš pradžių kuya Freddie jį laikė ant savo 

kacheksiškos krūtinės, paskui paprašė šeimos narių pritvirtinti ant sienos, kad galėtų matyti. Vienas iš gražiausių momentų 

buvo Br Emanuelio aplankymas ir ligonių sakramento suteikimas. Džiaugsmo ir ramybės ašaros riedėjo šio vargšo, 

kenčiančio ligonio veide...Po šio vakaro jis nenustojo man kartoti: „masaya ako“ (aš esu laimingas) ir kuris tapo tikrai pinas 

romumo ir pasitikėjimo. Tiesa sakant, mūsų susipažinimo pradžioje, kuya Freddie buvo tikrai labai nelaimingas, prislėgtas, 

be jokios vilties ir nuolat kartojo, kad nebenori gyventi ir nori nutraukti šią kančią. Bet koks džiaugsmas būti šio įspūdingo ir 

gražaus susitikimo su Prisikėlusiu Kristumi liudininku! Kokia didelė šio Gyvybės sakramento galia! 

 

Ir dar viena mažytė mano draugystės su kuya Freddie istorija: po kelių dienų (taip, po ligonių sakramento, jo sveikata šiek 

tiek buvo sustiprėjusi) sugalvojau jam nunešti ... medaus . Mažytį indelį medaus (Tiberiados bičių Belgijoje), kurį Br Bartas 

man įteikė (per įsipareigojimo bendruomenėje atnaujinimą) kaip ženklą gyvenimo, visiškai ir veltui dovanoto Viešpačiui ir Jo 

mažiausiems. Kuya Freddie buvo labai laimingas pagaliau jausdamas skonį burnoje ir sakė, kad yra labai patenkintas 

galėdamas „aplankyti“ Belgiją medaus dėka . Būk pašlovintas, Viešpatie, už Tavo kūriniją ir už gyvenimo dovaną! Ačiū už 

Tavo gailestingumą ir Tavo meilę, kuriuos nepaliauji veltui mums dovanoti! 

 

Kiekvienas ligonis man yra unikalus, stengiuosi, kad jie pajustų, kad nėra tik vienas „numeris“ laukiamajame, pripildytame 

ligonių... Tai tarsi šios kančios gailestingas „aptvarstymas“, kai negalim padėti mediciniškai. Stengiamės ligoniams parodyti ,  

kad jie yra mums svarbūs ir kad, pirmiausia, jie mums yra draugai, o ne tik pacientai. Taip pat, kad jie verti mūsų kuklaus 

buvimo šalia ir mūsų draugystės. Paprastas išklausymas duoda didžiulę jėgą ištverti ir laikytis Viltyje. Man tai yra patys 

stipriausi momentai ir didžiausias vidinis džiaugsmas, nes tai ir yra gyventi Evangelija, dovanoti save mažiausiems, 

silpniausiems, kenčiantiems, jiems tarnauti ir nešti Gyvąjį Dievą. Iš tiesų, tai paliesti Kristaus Kryžių... Ir tuo pat metu nešti 

kryžių kartu su tais, kurie kenčia ir su Kristumi. Taip, tai Jis, Kuris Pirmasis išeina aplankyti ligonių, jų padrąsinti, sustiprinti, 

suteikti amžinojo gyvenimo Vilties... Mes privalome paprasčiausiai leistis būti Jo įrankiais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieną rytą klinikoje ant mano 

konsultacijų kabineto stalo radau 

nuostabiai kvepiančių gėlių…   



APVAIZDA ir... „Tramadolis“. 

Vieną dieną sutikau kitą nuostabią pacientę, 38 metų amžiaus, ate Noreen, kuri sirgo ketvirtos stadijos, visame kūne 

išplitusiu vėžiu. Jos vyras ją atvežė į kliniką su „tricycle“ iš kito mūsų saloje esančio kaimo. Jos būklė buvo tikra prasta ir, 

nepaisant viso gydymo, kurį gavo, ate Noreen kentėjo stiprius kauluose esančių metastazių skausmus. Tuo momentu 

darkart labai stipriai išgyvenau šį milžinišką bejėgiškumą ir svajojau apie morfino pompą, kurią turėjau galimybę pajungti 

onkologijos skyriuje klinikose, kur dirbau prieš išvykdama iš Lietuvos... Bet po keletos akimirkų prisiminiau, jog prieš kelias 

dienas gavome nedidelį ryšulį vaistų iš vieno filipiniečio draugo. Ir neįtikėtina – ten radau Tramadolio (narkotinis, t.y. 

stiprus, analgetikas). Mažų mažiausiai, galėsime pabandyti sumažinti skausmus. Ir dar nuostabiau tai, kad pradėjom labai 

gražią draugystę su ate Noreen ir jos šeima. Pradėjau ją lankyti gretimame kaime tam, kad padrąsinčiau ir paprasčiausiai 

būčiau su ja (ir taip pat stebėti ir koreguoti vaistų dozes, p.s. taip, taip, aš vis dar esu gydytoja ). Ate Noreen troško 

sekmadienį dalyvauti šv.Mišiose, bet jos būklė buvo per daug sunki (kiekvienas judesys buvo labai skausmingas), tad 

sekmadieniais po Mišių eidavau jos aplankyti ir savo „kūdikiška“ tagalog kalba () skaityti dienos Evangelijos. Su dideliu 

švelnumu ir dar didesne šypsena ji taisė mano tarimą. Kartu išgyvevom tikrai stiprių momentų (darkart galiu liudyti, kokią 

jėgą ir ramybę gali atnešti sakramentai!). Kiekvienąkart su džiaugsmo ašaromis akyse ate Noreen man kartojo, kokia ji yra 

laiminga, nes daugybė žmonių ją myli ir lanko: „Tai laimė, kokia laimė! Kartu su šia kančios kupina liga, gavau nesibaigiančių 

palaiminimų“. Ją rasdavau visada apsuptą daugybės artimųjų ir tai, kaip Ate Noreen sakė, buvo jos didžiausias džiaugsmas. 

Savo kambaryje turėjau paveikslėlį su besišypsančia Mergele Marija, kuris man kaskart priminė šią šaunią moterį, tad 

nusprendžiau tą paveikslėlį jai nunešti, nes kaskart kai ją lankydavau, nepaisant intensyvių skausmų ir kančios, matydavau 

jos veide švelnią šypseną. Ate Noreen vyras, pamatęs paveikslėlį, ją apkabino ir patvirtino, kad jo žmonos šypsena yra tikrai  

nuostabi ir labai panašį į Mergelės Marijos, ir kad jie kartu niekad nepaliaus šypsosis. Daug išmokau lankydama šią gražią 

šeimą. Jos vyras nuolat kartojo, kaip svarbu neužsidaryti neviltyje ir toliau gyventi diena po dienos. Taip, Viltis ir Meilė 

privalo būti stipresni už viską! 

 

„O viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota.  

(Švč. Trejybės sekmadienis, Rom 5,5) 

 

MISIJA « 4 in 1 » : LAIBAN. 

Gegužės mėn. išvykome misijai į nutolusį, kalnuose esantį kaimą – Laiban (čia praeitą mėnesį turėjom mūsų scholars - 

studentų rekolekcijas). Ši vieta yra tikrai nutolusi nuo civilizacijos : nėra elektros, nėra telefono ryšio, tikrai paprastas ir net, 

sakyčiau, laukinis pasaulis. Pasiskirstėm į keturias komandas :  

 

Misija « Evangelisation » : trys jaunuoliai – Adrien, Gerald ir Reggie kartu su kuya Elad turėjo užsiėmimus, katechezes 

su vaikais. Per pertrauką ir aš turėjau didelį džiaugsmą žaisti su jais. Tikrai, kaip nuostabu iš visos širdies pasinerti į 

žaidimus su mažaisiais draugais! Koks judrumas, koks gyvybingumas ! Visi šie mažyčiai momentai atnaujino mano 

medicininės misijos jėgas ir entuziazmą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Įstabus žaidimas su vaikais. Kas laimės ? Tikrai ne aš . 

 Bet kuriuo atveju, mano rankos dabar kur kas ilgesnės…   



- Misija « School » : (naujieji mokslo metai čia prasideda birželio 13d.): atvežėme ir išdalinome vaikams uniformas, 

mokyklinius reikmenis. 

 

- Misija « Water »: atgabenome naujus vamzdžius tam, kad galėtume pataisyti vandens sistemą. 

 

-  
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-  
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- Misija «Medical » : pirmąjį rytą išėjome aplankyti gretimų kaimelių ir pakviesti vietinius gyventojus sveikatos 

patikrinimui į vietą, kurioje buvome įsikūrę. Pradžioje negalėjau niekaip suprasti, kodėl matau tik moteris ir mažus vaikus. 

Misijos komanda paaiškino, kad vyrai su vyresniais vaikais išeina anksti ryte dirbti į kalnus. Šios misijos metu patikrinome 

daugybę vaikų, taip pat suaugusiųjų, išdalinome reikiamus vaistus. Niekada dar savo gyvenime (vienoje vietoje) dar nesu 

mačiusi tiek besilaukiančių moterų. Jos atėjo su daugybe savo „mga ang bata” (vaikų). Kartais pacienčių skundai buvo: 

„jaučiu orą pilve“. Po keletos paprastų klausimų, galėjau ištarti: Maligayang bati, buntis ikaw!“  (sveikinimai, jūs 

laukiatės!). Daugybė vaikų, sergančių niežais, su infekuotomis žaizdomis, kartais net kraujuojančiomis nežinia kiek dienų; 

bado paliesti vaikai, suaugusieji, išsekę nuo sunkaus darbo ir t.t... Kiekvieną vakarą, likdavau šiek tiek vienumoje, kad 

galėčiau pasigėrėti nakties tyla... Kai peržvelgdavau dieną, stipriai jutau, kad Dievas, Jis pats, yra pasislėpęs šiame 

didžiuliame skurde ir kad tai Jis, kuris veikia ir mus kviečia prisijungti prie Jo, tapti vis labiau užsidegusiais mokiniais. Tai Jis, 

Kurį maitiname, Kurį gydome... ir Kuris šypsosi vaikų šypsenose... 

 

 

 

 



BIRŽELIS, mano paskutinis šiais metais misijos Filipinuose mėnuo, prasidėjo su daugybe entuziazmo ir keletu 

„naujagimių“ projektų. 

- Kaimo vandens gryninimas (valymas). Su ate Ella pradėjome tirti geriamą vandenį tose vietose, kur gyventojai 

pumpuoja ir iš kurį nešasi namo. Taip galėsime geriau žinoti esamą situaciją ir jei prireiks, organizuoti vandens filtrų 

įrengimą. Turiu daug pacientų, kurie nuolat atkeliauja į kliniką dėl viduriavimo ir vėmimo, gal pavyks atrasti priežastį ir 

tai sustabdyti. 

- Nauja misija „Dantų misija“ , kuri, tikimės, artimiausiu metu gali gimti. Ačiū už jūsų maldą, nes tai didelė problema čia. 

- “Misija - šunys”: kaime pilna visur bėgiojančių ligotų šunų, kurie tikrai yra infekcijų šaltinis... Tikiuosi, kad pavyks jiems 

padėti (ir ypač mums, čia gyvenantiems…) ! 

 

 

 

Pabaigoje keli BONUS  

Neįtikėtina, bet  ate Joana (kuri anksčiau buvo San Damiano studentė) bahay 

(name) radau M.K.Čiurlionio paveikslą. Tai “sugrąžino“ į vaikystę, mano 

mamos klasę (ji yra muzikos mokytoja), nes ant sienos kabo šio Lietuvos 

genijaus man labai brangūs žodžiai, kuriuos nuolat girdėjau vaikystėje: 

„Gyventi su nuolat plačiai pravertomis akimis viskam, kas gražu“. 

 

Mūsų scholars - kuya Christian ir ate AJ 

piešia savo šedevrą San Damiano 

bibliotekoje (šis piešinys laimėjo prizą 

CCC koledže - Cainta catholic college, 

kur jie studijuoja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ngiti !  (šypsokis!) 

 

Paprastas, bet labai gražus kasdienio 

gyvenimo perlas : kartą pamačiau 

vieną iš mūsų jaunuolių, kuya Rexcy, 

kuris vienas pats neša du didelius 

konteinerius vandens. Jam sakau: 

„Kuya, maraming malakas siya“ (esi 

labai stiprus). O jis tuojaupat 

atsiliepia: „Yes, because of God“ 

(taip, Dievo dėka). 
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Ir pačiai pačiai pabaigai... 
 
--------------------------------------- Mažytė mano misijos Filipinuose santrauka --------------------------------------------------- 
Pasidalinta meilė ir atjauta per kasdienį gyvenimą kartu su vargšais ir medicininę tarnystę, padėjo atrasti tikrąjį turtingumą, 

džiaugsmą ir vidinę jėgą. Tai sukrečiantis susitikimas su tais, kurie turi esmę: tarpusavio meilę ir vieningumą. Meilės 

„civilizacija“ prasideda kasdieniame gyvenime. Iš tikrųjų, tai kvietimas gyventi Evangeliją: pirmiausia per asmeninį 

susitikimą ir tapimą ištikimu draugu, pasirengusiu visada išklausyti ir tarnauti kasdieniame bendruomeniškame gyvenime 

kartu su pačiais mažiausiais, nuskriaustais, vargšais, tais, kurie kenčia: „Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su 

verkiančiais“ (Rom 12,15). Pati svarbiausia misija: nustoti paprasčiausiai tik daryti, bet pirmiausia būti su jais, padėti atrasti 

vertę, atstatyti orumą, juos padrąsinti ir sustiprinti! Tikiu, kad taip mes galime dalyvauti šioje kuklioje gailestingo, teisingo ir 

taikaus pasaulio „statyboje“. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai, 
 

LABAI AČIŪ už didelį džiaugsmą gyventi šią misiją kartu! Visa tai, ką galėjome išgyventi, visi šie maži darbai – tik Jūsų 

maldos, palaikymo ir draugystės dėka! 
Kaip Motina Teresė sakė : “Mes suprantame, kad tai, tai, ką nuveikiame, yra tik lašas jūroje. Tačiau jei to lašo nebūtų, jai jo 
trūktų“. 
Esu labai laiminga, gavusi naujienų apie Jūsų šeimų pagausėjimą  (Gabriele ir Juliau, Reda ir Dovai, sveikinu )! 
Birželio pabaigoje grįžtu antrajai vasarai šiais metais į Europą. Didelis džiaugsmas bus su Jumis visais pasimatyti !!!  
 
Iki greito Belgijoje, Lietuvoje, Lenkijoje PJD, Prancūzijoje... o ypač iki greito maldos bendrystėje .  
        Geros ir džiugios kasdienos misijos Jums!  

Tegu šie Gailestingumo metai ir toliau vis stipriau uždega mus uolumu, džiaugmsu, įkarščiu 
gyventi Evangeliją ten, kur esame! 

 
Nešioju Jus savo maldose! 
Pagpalain kayo ng Diyos! Telaimina Jus Dievas! 
 
Su nuoširdžia draugyste ir maldos bendryste, viktorija+ 

Birželis, 2016. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Maldos kampelis klinikoje 


