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„Brangūs vaikai!  

Matote, girdite ir jaučiate,  
kad daugelio žmonių širdyse nėra Dievo.  

Nenori Jo, nes yra toli nuo maldos ir neturi ramybės.  
Jūs, vaikeliai, melskitės, gyvenkite Dievo įsakymais.  

Jūs būkite malda, jūs, kurie iš pat pradžių pasakėte “TAIP” 
mano kvietimui. Liudykite Dievą ir mano buvimą. 
Nepamirškite, vaikeliai, aš esu su jumis ir myliu jus.  
Diena iš dienos pavedu jus visus savo Sūnui Jėzui. 
Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“ 

 

“Nešti Jėzų – Marijos šviesą – kiekvienai žmogiškai širdžiai” 
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...Malda – pokalbis su Dievu, 
kuriame mes atskleidžiame Jam  savo širdies 

troškimus, o Dievas dovanoja mums Savų turtų... 

  РRANEŠIMO APMĄSTYMAI MALDOS GRUPĖMS 
  

BŪKITE MALDA 
(t. Liubo Kurtovič) 

 

Palaimintoji Mergelė Marija Savo 
pranešimuose kreipiasi į visus, kurie gali ir 
nori Ją išgirsti. Į tuos, kurie yra atgimę 
dvasiškai, kas meldžiasi ir junta savo 
gyvenime Dievo buvimą. Į tuos, kurie malda 
paruošė Dievui vietą, kad Jis galėtų ateiti ir 
užtarti juos. Mergelė Marija nori, kad Dievo 
buvimas duotų vaisių ir liudytų. Mes 
negalime užlaikyti Dievo vien tik sau. Per 
mus Dievas nori pritraukti prie Savęs 
žmones. Mes čia esame ne tam, kad 
įtikinėtume žmones apie Dievo buvimą, bet 
tam, kad liudytume Jį, ir 
ne tiek žodžiais, kiek 
savo gyvenimu. 

Šiame pranešime, 
kaip ir daugelyje kitų, 
Marija susieja maldą su 
taika ir ramybe. Tie, 
kurie yra nutolę nuo 
maldos, negali turėti 
ramybės. 1995 metų 
kovo 25-os dienos 
pranešime Dievo Motina 
aiškiai sako: „Brangūs 
vaikai! Nėra ramybės 
ten, kur nėra maldos, ir 
nėra meilės ten, kur nėra 
tikėjimo“. Malda sujungia 
mus su Dievu, o Dievas 
– mūsų vienintelė taika ir 
ramybė. Tai labai aiškiai 
parodė šv. Augustinas: 
„Ir blaškosi mūsų širdis, 
kol nenurimsta Tavyje“. 
Psalmės autorius taip 
pat sako:    

“Tik Dieve nurimsta mano siela“. 
Dievas gali ateiti pas mus ir dovanoti 

Savo ramybę, patį Save, jeigu mes 
sugebėsime savo dienoje sukurti ramybės 
oazę – t. y., padovanoti Dievui savo laiko, 
kuomet mes galime Jam dovanoti save - tai, 
kas mes esame, ir su viskuo, kas yra 
mumyse. 

Mumyse yra gilus amžinybės troškimas, 
Dievo troškimas. Tik Jis gali pilnai numalšinti šį 
troškulį. 

Kai Dievo Motina sako: jūs būkite malda, Ji 
nori pasakyti, kad mes leistume Dievui keisti 
mūsų širdį, formuoti ją pagal Jos Širdį. Šventojo 
Pranciškaus gyvenimo autoriai rašo, jog jis ne tik 
meldėsi, bet ir  tapo pačia malda, visiškai 
persikeitė maldoje. Malda yra lyg kanalas, 
jungiantis mus su šaltiniu, tai yra, su pačiu Dievu. 
Būti malda reiškia atsiversti, formuoti savo širdį 
panašią į Marijos Širdį. 

Visi didieji Bažnyčios mokytojai yra vieningi 
tame, jog malda – tai atkaklumas ir kova. Malda 
ir patogumai negali būti kartu. Už maldą reikia 
kovoti. Malda – pokalbis ir susitikimas su Dievu. 
Kiekvienam susitikimui reikia laiko. Mes gerai 
žinome, jog, jeigu melsimės greitai, iš įpratimo, 
neskiriant maldai reikiamo laiko, tai neatves 
mūsų prie ramybės. Tokiu būdu mes duodame 
Dievui tuščius žodžius, o širdis lieka uždara ir 
kupina nerimo. Po tokios nutrauktos, nepilnos 
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maldos mes pasiliekame dar labiau ištuštėję ir 
pavargę, tuo tarpu kai malda – poilsis sielai. 
Malda – pokalbis su Dievu, kuriame mes 
atskleidžiame Jam savo širdies troškimus, o 
Dievas dovanoja mums Savų turtų. Leiskime 
Dievo Motinai vesti mus, kad galėtume tapti 
Dievo meilės ir Marijos mūsų tarpe buvimo 
liudytojais.  

MELSKIMĖS: 

Švenčiausioji Dievo Motina! Tu esi 
kupina meilės ir Motiniško rūpesčio dėl 
kiekvieno Savo vaiko, duok mums, kad 
patirtume Tavo meilę, būtume išgydyti ir 

džiugūs. Tau, Nekalčiausioji, patikime visus, 
kurie ieško Dievo Tavo užtarimu. Išmelsk, kad 
ir mes galėtume nešioti širdyje Dievą ir liudyti Jį 
visiems, kurie yra nutolę nuo Jo ir nuo 
ramybės. Motina, pripildyk mūsų širdis Savo 
malone ir artumu, ypatingai tų, kurie yra 
pavojuje, praradę viltį ir yra tamsoje. Atverk 
jiems akis į dvasinį kelią, kad jie galėtų suvokti 
gyvenimo ir amžinybės tiesą. Išmelsk mums 
atkaklumo, kad mes niekuomet nepailstume 
ieškoti Dievo, bet dar daugiau Jo trokštume. O 
Marija, malonės pilnoji, užtark mus prieš Savo 
Sūnų. Amen. 

 

 
NEUŽMIRŠKITE, KAD AŠ JUS MYLIU 

(Terezija Gažiova) 

 
Dievo Motina dalinasi su mumis mūsų skausmu, 

kai sako: „Jūs matote, girdite, jaučiate, kad daugelio 
žmonių širdyse nėra Dievo. Jie Jo nenori, nes yra 
nutolę nuo maldos ir neturi ramybės“. Tas 
nežinojimas, jog mes esame Dievo mylimi, ir yra 
pati sunkiausia žmogiškoji liga. Būtent todėl visus 
šiuos beveik trisdešimt trejus metus Viešpats 
dovanoja mums Mariją kaip Savo meilės pasiuntinę. 
Jos atėjimo tikslas – priartinti mus prie Dievo 
meilės. Ji nori atvesti mus, sužeistus ir ligotus, prie 
Dievo meilės, kuri gydo. Dievo Motina ne tik nustato 
mums „diagnozę“ - Dievo meilės trūkumas - bet ir 
nurodo, kuo ši liga gydoma. Ji pataria mums: 
melskitės, gyvenkite pagal Dievo Įsakymus. Dievo 
buvimas maldoje perkeičia ir pripildo mus ramybe ir 
taika.  Malda priartina mus prie Dievo. Jeigu mūsų 
širdis yra atvira, mes galėsime priimti Jo meilę. 
Maldoje gimsta troškimas atsiliepti meile į Jo meilę. 
Melstis reiškia mylėti. 

Marijos mokykloje mes mokomės mylėti ne 
sentimentaliai, bet konkrečiai. Ji kartoja paprastus ir 
aiškius Jėzaus žodžius, Kuris sakė: „Jei laikysitės 
mano Įsakymų, pasiliksite mano meilėje“ (Jn 15:10). 
Visi Dievo Įsakymai anksčiau ar vėliau atveda mus į 
meilę. Kai Marija kviečia mus: būkite malda, Ji nori 
pasakyti: būkite meile. Ji – mūsų idealas. Ji pati – 
tikriausia malda. 

Jos žemiškasis gyvenimas buvo nuolankus 
susijungimas su Dievo valia, atidavimas Savęs 
Viešpačiui ir artimui. Šios dienos pranešimas 
skamba mums kaip kvietimas pratyboms meilėje. 
Jei mes siekiame augti meilėje, tuomet meilė ima 
skverbtis į mūsų gyvenimą, kur mes bebūtume: 
namuose, darbe, mokykloje, gatvėje... Tokiu būdu 

mes tampame Dievo ir Jo meilės liudytojais.  
“Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas 
pasilieka Dieve”, - rašo mums Evangelijoje Jonas, 
Marijos meilės mokyklos apaštalas. 

Kokia tai didžiulė dovana – suprasti savo 
užduotį šioje žemėje: būti mylimam ir dovanoti 
meilę kitiems. Dažnai prisimenu tai, ką iš savo 
patirties pasakė regėtoja Marija Pavlovič: „Kai 
pasirodo Dievo Motina, Ji ateina tokia nuolanki, 
tarsi aš būčiau karalienė, o Ji atėjo man 
tarnauti“. „Mylėti – reiškia dovanoti save“, - taip 
pasakė Vaikelio Jėzaus Teresė. Ir šiandien, 
prisipažindama mums meilėje, Dangiškoji Motina 
primena: „Neužmirškite – aš esu su jumis ir myliu 
jus“. Marija pasikliauja mumis. Įsimylėkime 
Marijos nuolankumą, Jos tylią, nepastebimą 
tarnystę maldoje, šypseną, mažus, su didele 
meile atliktus darbus. Padovanokime Jai savo 
triūsą. Atlikime savo pareigas su meile. Ir tuomet 
per Mariją Jėzus ateis į žemę.  

Prisiminkime keletą Jos Motiniškų kvietimų: 
2013 m. sausio 2 d.: „Brangūs vaikai, su 

didele meile ir kantrumu aš stengiuosi padaryti 
jūsų širdis panašiomis į mano Širdį. Savo 
pavyzdžiu aš stengiuosi išmokyti jus nuolankumo, 
išminties ir meilės, nes man jūsų reikia, negaliu 
be jūsų, vaikai mano. Dievo valia aš renkuosi jus, 
Jo galia stiprinu jus. Todėl, vaikai mano, 
nebijokite atverti man savo širdžių. Aš atiduosiu 
jas savo Sūnui, o Jis mainais suteiks jums 
Dievišką ramybę. Jūs nešite ją visiems, ką tik 
sutiksite savo kelyje, savo gyvenimu liudysite 
Dievo meilę ir savimi dovanosite Mano Sūnų.” 

2013 m. rugsėjo 2 d.: „Brangūs vaikai. Aš 
myliu jus visus. Visi jūs, visi mano vaikai, jūs visi 
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... Marijos mokykloje mes mokomės mylėti ne 
sentimentaliai, bet konkrečiai... 

 

 

Kitas maldingas mūsų susitikimas įvyks 

šeštadienį, 2014-03-01 

Šį mėnesį MELSIMĖS  
 

TUOS, KURIE TOLI NUO DIEVO 

esate mano Širdyje. Visiems jums priklauso mano 
Motiniška meilė ir trokštu vesti jus visus į Dievo 

džiaugsmo pažinimą. Štai kodėl aš 
kviečiu jus. Man reikia nuolankių 
apaštalų, kurie atvira širdimi priims 
Dievo Žodį ir padės kitiems per 
Dievo Žodį suvokti savo gyvenimo 
prasmę. Norėdami tai padaryti, 
mano vaikai, privalote per maldą ir 
pasninką išmokti klausytis širdimi ir 
išmokti nuolankumo. Privalote 
išmokti atmesti visa tai, kas jus 
tolina nuo Dievo Žodžio ir siekti tik 
to, kas jus artina prie Jo“. 

2011 m. rugpjūčio 25 d.: „Aš 
pradėjau čia, nuo šios parapijos, ir 
pakviečiau visą pasaulį. Daug kas 
atsiliepė, tačiau yra labai daug tokių, 
kurie nenori nei girdėti, nei priimti 
mano kvietimo. Todėl jūs, kurie 
pasakėte “TAIP”, būkite tvirti ir 
ryžtingi.” 

1992 m. balandžio 25 d.: „Kviečiu visus, kurie 
pasakėte man TAIP, atnaujinkite pasiaukojimo aktą 

mano sūnui Jėzui ir Jo Širdžiai ir man, kad 
galėtume dar intensyviau panaudoti jus kaip taikos 
ginklus šiame neramiame pasaulyje. Medjiugorje yra 
ženklas jums visiems bei kvietimas melstis ir 
išgyventi malonių dienas, kurias Dievas jums duoda. 
Todėl, brangūs vaikai, rimtai priimkite kvietimą 
melstis. Aš esu su jumis ir jūsų kentėjimai yra ir 
mano kentėjimai. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano 
kvietimą!“ 

Malda: 
Marija, dėkojame Tau už kvietimą melstis 

kartu su Tavimi. Mes norime tapti malda Tavoje 
Širdyje. Kartojame Tau savąjį „TAIP“. Norime 
mokytis iš Tavęs, kaip būti Dievo meilės liudytojais. 
Budėk su mumis meilėje, kad kiekviena mūsų 
gyvenimo akimirka būtų kupina Tavo Motiniškos 
meilės, kuria Tu trokšti mylėti per mus. Amen. 
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  AŠ MYLIU JUS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Prašau jūsų, kad nuo 
šiandien priimtumėte 
šventumo kelią. Myliu jus ir 
todėl trokštu, kad būtumėte 
šventi. Nenoriu, kad šėtonas 
trukdytų jums tame kelyje... 
(1987.07.25) 

... Aš jums jau minėjau, kad 
išsirinkau jus ypatingu būdu, tokius 

kokie esate. Aš, Motina, visus jus 
myliu. Ir kiekvieną akimirką, kada 
jums sunku, nesibaiminkite! Nes aš 
myliu jus netgi tada, kada esate toli 

nuo manęs ir mano Sūnaus... 
(1984.05.24) 

... Vaikeliai, jūs esate man brangūs ir visus jus myliu. Tad 
kviečiu jus priartėti prie manęs, kad jūsų meilė mano 

Nekalčiausiajai Širdžiai būtų dar karštesnė. Trokštu atnaujinti 
ir vesti jus per savo Širdį į Jėzaus Širdį, kuri ir šiandien kenčia 
už jus ir kviečia jus atsiversti ir atsinaujinti. Trokštu per jus 
atnaujinti pasaulį. Suvokite, vaikeliai, kad šiandieną esate 

žemės druska ir pasaulio šviesa. Vaikeliai, kviečiu ir myliu jus 
ir ypatingu būdu meldžiu: atsiverskite!... 

(1996.10.25) 

... Šiandien trokštu pasakyti jums, kad jus myliu. Myliu jus savo 
Motiniškąja meile ir kviečiu jus atsiverti man visiškai, kad per 
kiekvieną iš jūsų galėčiau atversti ir gelbėti pasaulį, kuris pilnas 

nuodėmių ir daug to, kas nėra gėris. Todėl, brangūs mano 
vaikeliai, atsiverkite man, kad galėčiau atskleisti ir parodyti jums 

Dievą, kuris jus myli... 
(1992.08.25) 

... tegul šis ilgas 
laikas, kurį esu su 
jumis, būna 
ženklas, kad 
begaliniai myliu 
jus ir trokštu, kad 
kiekvienas jūsų 
asmeniškai būtų 
šventas... 
(1986.10.09) 
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„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus daryti gailestingumo darbus su meile 
ir iš meilės man bei savo ir mano broliams ir seserims. Brangūs vaikai, 
visa, ką darote kitiems, darykite su dideliu džiaugsmu ir nuolankumu 
Dievui. Aš esu su jumis ir diena dienon perduodu Dievui jūsų aukas ir 
maldas už pasaulio išgelbėjimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano 
kvietimą!“ 

(1990 m. lapkričio 25 d.) 
 
 
 

Išskirtinis Kristaus mokinių požymis - 

gailestinga meilė. Tai vienas iš Jėzaus 

pagrindinių reikalavimų, pagal kurį Jis pažįsta 

savo mokinius ir dovanoja jiems gyvenimą 

amžinoje, gailestingoje Dieviškoje meilėje; tuos 

gi, kurie skelbė Jo vardu, negyvendami šia 

meile, Jis paliks amžinajai kančiai, be teisės į Jo 

gailestingumą ir meilę. 

Marija moko mus, kaip turime daryti 

gailestingumo darbus. Akivaizdu, jog 

nepakanka tiesiog kažką padaryti, tačiau svarbu 

būtent tai, kaip tai padaryta. Jei mes darome 

kažką artimui savo, turime daryti tai su meile ir 

iš meilės. Jei pagalba artimui nėra duodama su 

meile ir iš meilės, tai ji žemina tą, kuris ją 

priima. Dar daugiau, tokia pagalba gali maitinti 

išdidumą ir puikybę tų, kurie ją teikia. 

Nuolankiai vykdyti gailestingumo darbus - 

vadinasi, suprasti: visa, ką mes turime, gavome 

iš Dievo dėl artimo. Ir visa, ko mums nereikia, 

turėtume atiduoti savo broliams ir seserims, 

kurie stokoja. Marija įkvepia mus veikti su 

meile ir dėkingumu Dievui, kad egoizmas ir 

godumas netrukdytų Dieviškiems sumanymams 

ir neieškotų sau pateisinimų, jog jie veikia ne 

pagal Dieviškąsias taisykles. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į Dievo Motinos 

žodžius “jūsų ir Mano broliai ir seserys”. Taip 

sakydama Ji duoda mums suprasti, jog yra 

mums ne tik Motina ir Mokytoja, Užtarėja ir 

Vadovė, bet ir Sesuo mums visiems. Ji - mūsų 

Motina, nes Jėzus nuo Kryžiaus pavedė mus Jai 

ir prašė priimti mus kaip savo vaikus. Ji - 

mokytoja, nes moko mus melstis ir gyventi 

tikėjimu; ir Sesuo, nes ir Ji Dievą, kaip 

nuostabiausioji, mylimiausioji Jo duktė ir 

tarnaitė, vadino Savo Tėvu. 

Ir pagaliau visa, ką mes darome, turi būti 

atliekama ne tik su meile ir iš meilės, bet ir su 

džiaugsmu. O džiaugsmas gimsta tą akimirką, 

kai žmogus žino: tai, ką jis daro ir kalba, 

neprieštarauja vidiniam sąžinės balsui, o tai 

reiškia - ir Dievo valiai. 

“Mes dėkojame Dievui ir mūsų Viešpaties 

Jėzaus Kristaus Tėvui visada melsdamiesi už jus 

nuo tada, kai išgirdome apie jūsų tikėjimą 

Kristumi Jėzumi ir apie meilę, kurios turite 

visiems šventiesiems, dėl vilties, kuri jums 

atidėta danguje, apie kurią anksčiau girdėjote 

tiesos žodyje evangelijos; kuri atėjo pas jus, kaip 

ir į visą pasaulį; ir neša vaisių, kaip ir jumyse, 

nuo tos dienos, kai jūs apie ją išgirdote ir 

pažinote Dievo malonę tiesoje…” (Kol 1: 3-6) 

 
 

 

Slavko Barbarič OFM: 
… 

„MEILĖS MOKYKLOJE“ 
 

Su meile ir  iš meilės  
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ŠEIMA:  BAŽNYČIOS  POŽIŪRIS 
  

ŠEIMOMS,  KAD  BŪTŲ  TVIRTOS  DIEVE ... 
 

Šį mėnesį norėtume pateikti jums popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkąjį Laišką šeimoms 
per Vandos Poltavskos – artimos jo draugės ir bendradarbės ilgus metus – pamąstymų prizmę. 

Vanda Poltavska, psichiatrė, Antro Pasaulinio karo metu išgyvenusi siaubingiausius keturis 
metus Ravensbriuko konclageryje, Vokietijoje, yra Popiežiškos gyvybės Akademijos narė. 1967 
metais ji įkūrė Teologinį šeimos institutą Krokuvoje, kuriam vadovavo 33 metus. Bendradarbiauja su 
Popiežiškąja sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba ir drauge su savo vyru nuo 1983 
metu yra Popiežiškos šeimos tarybos nariai. Vanda Poltavska daugiau kaip 55 metus paaukojo 
sutuoktinių ir šeimų konsultacijoms. Vanda ir jos vyras Andžejus turi keturias dukras ir aštuonis 
anūkus.  

Marijos Šviesa 
 
I. SUSITIKIMAS 
" Šeimos metų minėjimas man yra patogi 
proga pasibelsti į jūsų namus, nes noriu jus 
su didele meile pasveikinti ir su jumis 
pasikalbėti." (I Laiškas šeimoms).  

Neeilinio susirinkimo pas popiežių Joną 
Paulių II, kuris buvo sušauktas Popiežiškos 
tarybos nariams, metu dalyvavęs vyskupas 
Stanislav Stefanek padėkojo Šventajam Tėvui 
už Laišką šeimoms. Į tai popiežius jam atsakė: 
„Nedėkokite, o skaitykite!“ 

Ar žmonės skaito popiežiaus parašytus 
dokumentus? Ir jei taip, tai kaip? Ką supranta, ir 
ką įgyvendina iš to, ką perskaitė? 

Pirmoje trumpoje ištraukoje Popiežius sako 
apie tris dalykus: apie savo norą pabelsti į duris, 
pasveikinti mus ir susitikti su mumis. Pabelsti – 
tai reiškia, kad jis nori, kad mes jam atidarytume, 
nes jis norėtų įeiti pro kiekvienas duris, be 
išimties. Kas artimai pažinojo Joną Paulių II 
supranta, kad tai nebuvo šiaip sau frazė, bet 
tikras jo širdies troškimas. Šventasis Tėvas 
karštai troško, kad kiekviena šeima atvertų savo 
širdies duris Kristui, kurio vardu jis  skelbia žodį. 
Belsti – reiškia, kad jis ima iniciatyvą į savo 
rankas, nelaukia, kol kas nors ateis, bet pats 
asmeniškai eina nuo vienų durų prie kitų, pas 
kiekvieną. Nuo amžių lygiai tokia pačia jėga 
pasireiškia Dievo iniciatyva pasaulyje – Dievas 
ieško žmogaus ir todėl kiekvienas žmogus gali 
atsirasti savo kelyje į Damaską.  

Iš pirmo žvilgsnio mažareikšmė frazė Laiško 
šeimoms įvade slepia savyje didelį pažadą ir 
konkrečius įsipareigojimus. Ji yra iššūkis visiems 
kunigams ir vyskupams, kad jie išeitų pasitikti 
žmonių, kas ir yra Šeimos Metų programa. 

Šeimos Metų šventimas neturi būti pasyvus 
laukimas, bet kaip tik atvirkščiai – tai turi būti 
ypatinga veikla pasireiškianti nuolankiu, kantriu 
beldimu į duris, į visas duris, nepriklausomai nuo 
to, ar jos atsiveria, ar ne. Reikia belsti! ... 

... Belsti, kad susitikimas įvyktų. Susitikti, 
reiškia priartėti akis į akį (veidas į veidą) ne iš 
tolo, bet betarpiškai, asmeniškai. Šis susitikimas 
„aš“ ir „tu“ lygmenyje, kai tu matai, kas ateina. 
Susitikimas pažadina pažinimui, kad ir 
trumpalaikiam, ir kažką atveria artimame. Aš 
susitikau su kažkuo ir todėl žinau, kaip tas 
žmogus atrodo; aš sutinku jo žvilgsnį ir 
susitikimo rezultate užmezgu ryšį (susiklosto 
santykiai). Popiežius aiškiai sako, apie kokį 
susitikimą eina kalba. Įvade jis išdėsto kokie yra 
šio susitikimo siekiai – susitikimo tikslas yra 
pasveikinti! Pasveikinimas išreiškia akceptavimą 
(priėmimą). Nuoširdžiais žodžiais, kuriuos aš 
tariu, aš priimu tave ir reiškiu norą būti su tavimi. 
Pasveikinimas! ... 

... Beldžiu į tavo duris, kad mane pažintum, 
pakviestum į savo namus, ir kad aš galėčiau 
išreikšti savo meilę tiesiog dėl to, kad esi mano 
artimas!  

Tai yra pirmo kvietimo esmė. Iš pirmo 
žvilgsnio, jis atrodo lengvas, bet iš tiesų toks 
nėra! Žmonės taip dažnai užveria duris vienas 
kitam; kaip dažnai žmonės nenori žinoti vienas 
kito, taria žodžius, kurie visai netinka 
pasveikinimui?! ... 

... Šis kvietimas skirtas visiems žmonėms – 
šeimoms, kurios yra susipykusios, ir kuriose 
šeimos nariai metų metus nesikalba tarpusavy; 
vienišiems apleistiems žmonėms, į kurių duris 
niekas nepasibels, ir tik praėjus kelioms dienoms 

/ 7 / MARIJOS    Šviesa    2014 /  3 



 

Jono Pauliaus II draugai – sutuoktiniai Vanda ir Andžeij Poltavskiai 

po jų mirties, pastebima, kad jų jau nebėra; 
žmonėms, sustingusiems nuo savo skausmo ir 
pykčio, kurie į visus atsuko nugarą. Šventasis 
Tėvas pateikia Šeimos Metus kaip užduotį, kurią 
būtiną išspręsti! 
 

II. ŠEIMA – BAŽNYČIOS KELIAS 
„Šeima yra kilusi iš pačios Kūrėjo meilės 
sukurtajam pasauliui...“   
(2 Laiškas šeimoms)  

... Žmonijos likimai susiję su Bažnyčios keliu. 
Kunigas yra liudininkas suteikdamas santuokos 
sakramentą; kunigas krikštija kūdikį;  kunigas 
yra nuodėmklausys pirmos išpažinties ir visų kitų 
išpažinčių; kunigas, taip pat ir vyskupas, 
dalyvauja  suteikiant kunigystės sakramentą; 
kunigas dalyvauja mirties valandą ir laidotuvėse; 
kunigas gi kasdieną aukoja Šv. Mišias, kurios 
metu duona ir vynas yra perkeičiami į Kristaus 
Kūną ir Kraują nematomu būdu ir duoda juos 
žmonėms kaip maistą! Neabejotinai Bažnyčia 
pastoviai lieka su žmogumi, su kiekviena atskirai 
paimta šeima parapijoje... 

... Popiežius atkreipia dėmesį į tai, kad 
„Bažnyčia yra įsitikinusi, jog tarnauti šeimai yra 
vienas esmingiausių jos uždavinių“. Jis tai 
pabrėžia, kad niekas neužsimirštų tokioje 
tarnystėje. Bažnyčia – šeimai, bet ir šeima – 
Bažnyčiai! Ir čia Šventasis Tėvas nekalba apie 
tai, kas liečia visuomenę, bet apie tai, kokie turi 
būti parapijiečiai. Būtent tarpininkaujant parapijai 
įmanoma tarnystė ir pagalba šeimoms. Žmonės 
turi galimybę pažinti savo kleboną, savo 

ganytoją, ir jis turi galimybę 
pažinti juos. Kad galėtų jiems 
tarnauti, jis turi pažinti jų 
poreikius, nuotaikas, o jie, savo 
ruoštu, turi leisti jam tai pažinti. 
Kartais aš klausiu žmonių, kas 
jūsų parapijos klebonas? Ir 
labai dažnai išaiškėja, kad jie 
net nežino jo vardo, koks jis, 
arba girdžiu kokius nors 
kritinius atsiliepimus ... 

... Kiek žmonių parapijoje 
supranta, kokia sunki yra 
tarnystė žmonėms ir šeimoms? 
Kiek sunkių žmogiškų problemų 
turi patalpinti savyje kunigo 
širdis! Kunigas klausykloje sėdi 
ir klauso, o prieš klausyklą 
nusidriekusi ilga eilė, kuri 

stebina žmones iš Vakarų. Žmonėms kartais 
neužtenka vaizduotės. Kaip retai netgi tikintieji 
žmonės susimąsto apie tai, kad panaši tarnystė 
reikalauja žmogaus dvasinių jėgų ir stiprios 
nervų sistemos. Nežiūrint to, kad kunigas gavo 
ypatingą pašaukimo malonę, jis lieka žmogumi, 
kuris pavargsta nuo aibės reikalų, kuriems jis turi 
aukoti save, reikalų, kurie reikalauja didelio 
susikaupimo ir atidumo. ... 

... Kiekvienam žmogaus gyvenimui, 
norinčiam pasiekti išganymą, vis tik reikalinga 
Bažnyčia ir kunigas, kuris duoda žmogui 
galimybę išsilaisvinti nuo nuodėmės per 
išpažintį, kurios metu iš ties atleidžiamos 
nuodėmės. Šeima – Bažnyčios kelias! Bet dar 
daugiau, šeima yra Bažnyčios patikėtinė, juk visi 
kunigai yra išėję iš šeimų, galima pridurti – iš 
gerų šeimų! ... 

... Bažnyčia siekia išlikti per šeimą, kurioje 
turi būti įgyvendinta vienintelė sąlyga – 
šventumas. Šiame kelyje Bažnyčia suteikia 
nurodomuosius ženklus, tačiau, labai gaila,  
žmonės nemoka jais naudotis, lygiai taip pat, 
kaip negali suvokti, kokia dovana yra tai, kad jie 
priklauso Bažnyčiai. ... 

... Laiško skirsnis „Šeima – Bažnyčios kelias“ 
gali pažadinti dėkingumą už tai, kad Bažnyčia 
aplamai egzistuoja ir už tai, kad ji tarnauja 
šeimai.  

Apmąstymai apie Bažnyčią ir šeimą paimti iš 
knygos: Šeimoms, kad būtų tvirtos Dieve..., Vanda 
Poltavska (SALI-FOTO, 2010). 
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VIENINTELIS VIEŠPATS ATVES MANE Į TOBULYBĘ ... 
(Veronika, Slovakija) 

 

 
Ne kartą susimąstydavau, kas tai yra 

“evangelizacija”, kai girdėdavau šį žodį 
sakant per kunigų pamokslus ar jaunimo 
susitikimuose. 

Prieš septynerius metus (tai buvo Verbų 
Sekmadienį) dalyvavau viename jaunimo 
susitikime su vietiniu vyskupu. Mums 
pavedė paruošti kokią nors krikščionišką 
akciją ir išsiuntė į gatves, kad mes 
kviestume žmones ir pasakotume jiems 
kažką apie Dievą. Tuomet pasakiau sau: 
“tai ne man”. Ką gi aš jiems sakysiu apie 
Dievą? Aš gyvenu savo gyvenimą, jie - 
savo, ir neturiu jiems ką pasakyti. Taip 
tęsėsi kurį laiką. 

Tačiau, pagal tai, kaip mano ryšys su 
Dievu vis gilėdavo ir aš vis daugiau Jį 
pažindavau, keitėsi ir mano požiūris į šią 
problemą. Aš supratau, jog negaliu 
žmonėms duoti to, ko pati neturiu, ir To, 
Ko aš nepažįstu. Kiekvienas turi savo, 
ypatingą stilių, manierą - kiekvienam tinka 
kažkas sava, kad supažindintų artimą su 
Viešpačiu. Ir aš esu nuolatiniam ieškojime. 

Vis gi per trumpą laiką supratau vieną 
svarbų dalyką: žmones galima paliesti 
konkrečia veikla, konkrečia meilės tarnyste 
ir ketinimu, su kuriuo atliekame šią 
tarnystę. Galima sakyti bet ką, tačiau jeigu 
mes tuo negyvename, tuomet tai tik tušti 
žodžiai, iš kurių nieko nelieka. 

„Jeigu nešiosite pranešimus savo širdyje 
ir jais gyvensite, visi tai pajus ir nereikės 
žodžių tiems, kurie nesiklauso. Jums 
nereikia kalbėti. Jums, brangūs vaikai, 
reikia gyventi ir liudyti savo gyvenimu.“ 
(1985 m. rugsėjo 20 d. pranešimas) 

Jau antrus metus aš gyvenu 
bendruomenėje “Marijos Šviesa”. Čia aš 
daug ko mokausi, o visų pirma - pažinti 
save pačią, dovanoti save kitiems, pažinti 
Dievą. Mokausi gyventi Dievo Motinos 
pranešimais. Visa tai susiję. Dievo Motinos 
pranešimai veda prie glaudesnio santykio 
su Ja ir su Dievu. Ir tuomet, žinodama, jog 

Jis yra mano širdyje, aš galiu geriau pažinti 
save ir būti čia dėl artimo. 

Į santykį su Dievu neįmanoma eiti gilyn 
kitaip, kaip tik per maldą. Kaip sako mano 
dvasinis vadovas, malda tolygi varikliui. Kai 
jį išjungi, jis dar kurį laiką lieka šiltas, 
tačiau vėliau palaipsniui atšąla. Taip yra ir 
su santykiais. Jei tik nutraukiame kontaktą, 
bet kokie santykiai laikui bėgant išblės. 

Dievo Motina prašo mūsų, kad 
padėtume Šventąjį Raštą matomoje vietoje 
savo šeimose ir jį skaitytume. Neįmanoma 
pažinti Viešpatį, nežinant Rašto, nes Jo 
Žodyje dalyvauja Jis Pats. Skaitydama 
Šventąjį Raštą, aš pažįstų Dieviškąją kalbą, 
tai, kaip Jis į mane kreipiasi. Tarytum 
vaikas, kai jis mokosi kalbėti, kartodamas 
paskui tėvus žodžius. Jei nuolat skaityti 
Šventąjį Raštą, Dievo žodžiai ir mintys 
paliečia širdį ir tuomet iš jos gali išsilieti 
malda, šlovinimu, dėkingumu, prašymu, 
įkvėpimu. 

Santykiai su Viešpačiu yra panašūs į 
santykius su asmenybe. Kuo daugiau mes 
su kažkuo bendraujame, tuo daugiau 
tampame imlūs, jautrūs, atviri ir 
pažeidžiami. Taip yra ir santykiuose su 
Viešpačiu. Jis gali įeiti į mano širdį tiek, 
kiek aš Jam tai leisiu. 

„Dangiškasis Tėvas yra kiekviename 
žmoguje, myli kiekvieną žmogų ir kiekvieną 
žmogų vadina jo vardu. Todėl, vaikeliai, 
per maldą įsiklausykite į Dangiškojo Tėvo 
valią. Kalbėkitės su Juo. Palaikykite 
asmeninius santykius su Tėvu, kurie vis 
labiau gilins jūsų, kaip mano vaikų 
bendruomenės, mano apaštalų, tarpusavio 
santykius. Kaip Motina, aš trokštu, kad per 
meilę Dangiškajam Tėvui jūs pakiltumėte 
virš žemiškų tuštybių ir padėtumėte kitiems 
palaipsniui pažinti Dangiškąjį Tėvą ir 
priartėti prie Jo.“ (2013 m. lapkričio 2 d. 
pranešimas) 

Bet kokia meilė žeidžia - kartais 
daugiau, kartais mažiau. Žeidžia taip pat ir 
Dieviškoji meilė - tačiau tik tam, kad 

L I U D I J I M A S 
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išgydytų. Dievas leidžia mums patirti 
traumas vien tam, kad priartintų mus prie 
Savęs, kad mes Juo imtume pasitikėti ir Jis 
galėtų mus užpildyti Sava meile. Dažnai 
lengviau yra Jam paaukoti stiprų skausmą, 
nei kasdienius planus ir kasdienį gyvenimą. 
Taip ir aš, pavyzdžiui, turėjau savo planų, 
kurie neišsipildė, ir man buvo labai dėl to 
gaila. Ir aš turėjau du variantus, kaip šioje 
situacijoje pasielgti. Pirmas - užsidaryti 
savo kambaryje, kaltinti visus ir pykti. 
Kitas variantas - atiduoti visus savo 
nesusipratimus Viešpačiui ir išnaudoti šį 
laiką savo naudai, netgi perlipant per savąjį 
“aš”. Pirmas variantas niekur manęs 
nenuves, antrasis gi padės eiti tolyn ir 
suteiks Viešpačiui galimybę išgydyti šią 
nedidelę traumą. 

„...Vaikeliai, atverkite savo širdis ir 
atiduokite man viską, kas jose yra: 
džiaugsmus, nuliūdimus ir bet kokį, 
net mažiausią, skausmą, kad 
galėčiau visa paaukoti Jėzui, o Jis 
savo beribe meile sudegintų jūsų 
liūdesius ir pakeistų juos į savo 
Prisikėlimo džiaugsmą.“ (1999 m. 
vasario 25 d. pranešimas) 

Vieną sekmadienį buvo skaitoma 
Evangelija pagal Morkų apie duonos 
padauginimą. Šioje ištraukoje mane 
palietė tokios eilutės: „Man gaila 
minios, nes jau trys dienos jie yra su 
manimi ir neturi ko valgyti” (Mk 
8:2). Čia man tapo aišku, jog 
Viešpačiui skauda, kai aš kenčiu 
dvasinį alkį. Ėmiau mąstyti, o koks 
gi mano alkis Dievo akimis. Ar 
suvokiu aš jį apskritai, ir ką su tuo 
darau? Ką aš darau, kai jaučiu norą 
melstis, kada noriu susitikti su Juo? 
Reikia pripažinti, kad daugumoje 
atvejų - nieko. Mano širdis nori 
susitikimo, o aš stengiuosi 
numalšinti šitą alkį darbu, mintimis 
apie tai, jog esu visiškai išsekinta; 
atsikalbinėjimais dėl laiko stokos, 
tingėjimu, baime apie save kažką 
sužinoti, baime, jog man skaudės. O 
ar žinote, kas šitame yra geriausio? 
Tai, jog Viešpats niekuomet 
nepasiduoda. Jis myli mane visada ir 
kasdien duoda galimybę pradėti 
viską iš naujo. Jėzus turi prastą 
atmintį mūsų nuodėmėms, 
nuopuoliams, silpnybėms. Čia 

svarbu yra pasitikėti. Žiūrint Jo akimis, 
neįmanoma įkristi į tokią gilią tamsą, kad iš 
ten jau nebesimatytų šviesos. 

Aš labai myliu Šventąjį Raštą, nors ties 
juo man dar daug reikėtų darbuotis, - aš 
nemoku jo mintinai, o kartais ir 
nesuprantu. Tačiau jaučiu, jog, jei jį 
skaitysiu, Viešpats duos man suprasti 
širdimi kaip man gyventi. Ir Dievo Motina 
ne šiaip sau kalba apie tai Savo 
pranešimuose - Ji kaip Motina žino, pažįsta 
Jį ir rodo mums kelią pas Jį. Viename iš 
pranešimų Ji sako: 

„Jūs, brangūs vaikai, neįsivaizduojate, 
kokia meile Dievas myli jus. Dėl jos man 
leista būti su jumis, kad mokyčiau jus ir 
padėčiau atrasti taikos kelią. Tačiau 
negalite rasti to kelio, jei nesimeldžiate. 
Todėl, brangūs vaikai, palikite viską ir 
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Kviečiame jus į: 
_ 21-ą Tarptautinį piligriminių kelionių organizatorių, taikos centrų ir medjugoriškų 
maldos grupių bei labdaringų grupių organizatorių seminarą.  
Kovo 03-07 d., 2014m. 
_ 2-jį Tarptautinį gydytojų ir medicinos darbuotojų seminarą.  
Gegužės 28-31 d., 2014 m. 
_ 18-tą Tarptautinį kunigų seminarą. 
Liepos 07-12 d., 2014 m. 
_ 14-tą Tarptautinį seminarą sutuoktiniams  
Liepos 13-16 d., 2014 m. 
_ 25-tą Tarptautinį jaunimo festivalį 
 Liepos 30 – rugpjūčio 8d., 2014 m. 
_ Maldos, tylos, pasninko rekolekcijas. 
LIETUVA: Gegužės 18 - 23 d., 2014 m.  
Kreiptis į  Ireną Jakutavičienę el. paštas: irenajakutaviciene@gmail.com, tel. +370 670 38 530 
LATVIJA:  spalio 26-30d., 2014 (Kreiptis į Inetą Saveljevą, “Marijos Šviesa”, 
ineta.sav@gmail.com) 

 

skirkite laiko Dievui. Tuomet Jis apdovanos 
jus ir laimins. [...] Todėl melskitės taip, kad 
jūsų malda ir jūsų ištikimybė Dievui taptų 
kelrodžiu. Tokiu būdu jūsų liudijimas turės 
vertę ne tik jums patiems, bet ir visai 
amžinybei.” (1988 m. kovo 25 d. 
pranešimas). 

Jeigu į mano širdį nebūtų prasiskverbusi 
Dieviškoji meilė ir Jo malonė, aš negalėčiau 
jums apie visa tai papasakoti. Norėjau 
pasidalinti su jumis apie tai, kaip aš 
išgyvenu savo santykius su Dievu, 

gyvendama Dievo Motinos pranešimais, ir 
ties kuo man tenka dirbti. Aš stengiuosi, 
nepamiršdama savo vargingumo ir skurdo, 
leisti Jo meilei tekėti mano širdyje ir tikėti, 
kad vienintelis Viešpats atves mane į 
tobulybę. 

„Brangūs vaikai, apsispręskite meilei, 
kad ji įsivyrautų jumyse, bet ne žmogiška 
meilė, o Dievo meilė. Dėkoju jums, kad 
atsiliepėte į mano kvietimą!“ (1986 m. 
lapkričio 20 d. pranešimas). 

  
 
 
 

MELDŽIAMĖS UŽ KUNIGUS 
 

Kviečiame jus sukurti maldos grupes Margaritka (Saulutė)! Grupę turi sudaryti 
septyni nariai, kurie gali būti tiek atskiri amenys, tiek šeimos. Šios maldos grupės 
užduotis – kiekvieną savaitės dieną melstis už konkretų kunigą, kurį patys 
pasirenka. 

Kontaktus ir smulkesnę informaciją rasite tinklapyje: 
www.margaretka.org.pl/ru  
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MARIJOS ŠVIESA 
 

Atnešti Jėzų – Marijos šviesą – kiekvienai žmogiškai širdžiai“ 
 
KAS MES? 
„Marijos šviesa“ - tai maldos grupė. Ją sudaro žmonės, kurie nori žengti šventumo 
keliu, kuriuos per šiuos laikus veda Mergelė Marija. Jie savo gyvenimo liudijimu nori 
nešti Jėzų – pasaulio šviesą - evangelijos ir Mergelės Marijos pranešimų šiam 
pasauliui dvasioje; atnaujinti tikėjimo gyvenimą parapijų bendruomenėse ir grupėse. 
„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugsmas yra mano Širdyje. Trokštu jums padėkoti, 
kad darote mano planą įgyvendinamą. Kiekvienas iš jūsų esate svarbus, todėl, 
vaikeliai, melskitės ir džiaukitės su manimi dėl kiekvienos širdies, kuri atsivertė ir tapo 
taikos įrankiu pasaulyje. Maldos grupės yra galingos, nes per jas galiu matyti, 
vaikeliai, kad Šventoji Dvasia veikia pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano 
kvietimą.“ 2004-06-25 

 
PIRMASIS MĖNESIO ŠEŠTADIENIS 
Dvasiniu būdu mes vienijamės savo malda pirmąjį mėnesio šeštadienį. Jeigu tai 
įmanoma, grupės nariai tą dieną organizuoja maldingą susitikimą, kalba tris Rožinio 
dalis, švenčia šventąsias Mišias, adoruoja Švč. Sakramentą, paskaito apmąstymus iš 
laikraščio. Per visą mėnesį mes meldžiamės tomis intencijomis, kurias randame 
laikraštyje. 

 
LAIKRAŠTIS „MARIJOS ŠVIESA“ 
Dėka laikraščio „Marijos šviesa“, mes jungiamės su Rytų šalyse esančiomis maldos 
grupėmis. Drauge su mumis meldžiasi mūsų broliai ir seserys Slovakijoje ir Čekijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Moldovoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Rumunijoje, Indijoje, JAV... 
LAIKRAŠTIS  išeina kas mėnesį nuo 2004 metų gruodžio, po 25-tos kiekvieno 
mėnesio dienos, kai Dievo Motina suteikia pranešimą. Laikraštis platinamas 
internetu slovakų, rusų, ukrainiečių, lietuvių, latvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 

 
MŠ MALDOS GRUPĖS 
Maldos grupės susirenka kartą per savaitę pagal visų narių susitarimą. Mes 
susitinkame šeimose arba šventovėse. Susitikimai vyksta paprastai: tai Rožinio 
malda, Dievo žodžio ir pranešimų apmąstymai, maldos Dievo Motinos intencijomis, 
taip pat pagal artimo poreikius, pasišventimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. 

 
MES SIEKIAME GYVENTI PAGAL MARIJOS PRANEŠIMUS: 
• kasdien kalbėti tris Rožinio dalis 
• pasninkauti trečiadieniais ir penktadieniais 
• kas mėnesį atlikti išpažintį 
• Dažnai priimti šv. Komuniją, dalyvauti šv. Mišiose, garbinti Jėzų Švč. Sakramente 
• melstis už kunigus 
• susitikti grupėmis nors kartą į savaitę 
• suteikti konkrečią pagalbą savo artimui, jam tarnauti 
Jeigu norite prie mūsų prisidėti savo malda arba gauti laikraštį, galite mums parašyti: 
gospa3@gmail.com. 

 

„Marijos šviesa“ 
MEDJUGORJĖ
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Medjugorje 
Svetlo Mariino 

tel./fax: 0038736650004 
tel. mob: 038763682620 

gospa3@gamail.com 

 
Slovakija 

Мarta Uchalova 
tel: 00421 905412040 

marta@maria.sk 

 
Čekija 

Jana Prudka 
jprudka@email.cz 

 
Rusija 

Oльга Князева 
tel./fax 07 3472771617 
tel.mob: 07 9174643735 

knyazev@anrb.ru;   

olga_knyazeva@list.ru 

 

Ukraina 
Дуда Мирослав 

tel: 00380 505026414 
posmishka@bk.ru 

 

Lietuvа 
Danutė Totoraitytė 

tel: 00370 52343330 
mirija3@gmail.com 

 

Latvija 
Marite Jakabsone 

tel.mob: 0037129496878 
bernadet@one.lv 

Franciska Strode 
tel.mob: 0037126300819 

franciska.strode@inbox.lv 

 

Moldova 
Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 

 

Anglų kalba 
Jaroslava Pytelova 

jarka.pytelova@gmail.com 

 

Vokiečių kalba 
Lenka Marhefkova 

lenka.marhefkova@gmail.com 

 

M E D J U G O R J E MŠ  
KOORDINATORIAI 

 
 

Brangūs bičiuliai, mes norėtume jus informuoti apie 
galimybę per internetą pamatyti vakarinę maldingą 
programą iš Medjugorjės. Transliacija pasiekiama per 

tinklalapį: 
 

www.medjugorje.hr 
 

(Viršutiniame meniu dešinėje spustelėkite „Multimedia“, po to 
„Live streaming Medjugorje“. Prieš tai būtina užsiregistruoti 

(įrašyti savo vardą, pavardę, šalį it elektroninio pašto adresą). 
 

 

MEDJUGORJĖS TINKLALAPIAI : 

 

SLOVAKIŠKAS: 
 www.gospa.sk 

 

 ČEKIŠKAS: 
 www.medju.com 

 

RUSIŠKAS:  
www.medjugorje.ru 

 

UKRAINIETIŠKAS: 
www.medjugorje.com.ua 

 

LATVIŠKAS: 
www.medjugorje.lv 

 

LIETUVIŠKAS: 
www.medjugorje.lt 

 

ANGLIŠKAS: 
www.medjugorje.net 

 

VOKIŠKAS: 
www.medjugorje.de 

 

Gerbiami laikraščio „Marijos šviesa“ skaitytojai! 
Šio laikraščio platinimas jo netaisant yra leidžiamas ir 

sveikinamas. Dėl atskirų jo dalių kopijavimo ir panaudojimo 
kitam kontekste būtina atsiklausti laikraščio redakcijos. 

Susisiekite su mumis adresu: 
 gospa3@gmail.com. 

 

 

Sutinkamai su nutarimu, išleistu popiežiaus 
Urbono VIII, ir Vatikano II-ojo susirinkimo paskelbimu, 

laikraščio redakcija pareiškia, kad neturi ketinimo 
aplenkti oficialų Bažnyčios sprendimą dėl antgamtinio 
įvykių ir pranešimų, apie kuriuos šiuose puslapiuose 
kalbama, turinio. Ši teisė priklauso kompetencijai ir 

autoritetui Bažnyčios, kuriai redakcijai visiškai 
paklūsta. Tokie žodžiai kaip „apsireiškimai, stebuklai, 

pranešimai“ ir panašūs išsireiškimai čia užrašyti 
remiantis žmonių žodžiais. 

 

 

VAKARINĖ MALDINGA PROGRAMA INTERNETE GYVAI 
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