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Kasmetinis apsireiškimas Jakovui Čolo 
 
1998 m. rugsėjo 12d. įvyko paskutinis kasdienis apsireiškimas Jakovui Čolo, 
kurio metu Dievo Motina pažadėjo apsireikšti jam kartą metuose, gruodžio 25d., 
per Kalėdas. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 14:40 val. ir tęsėsi 8 
minutes. Pasibaigus apsireiškimui, Jakovas perdavė Mergelės Marijos 
pranešimą:  
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... Širdies gilumoje  
guli paslėptas lobis,  
kurio mes nuolat 

ieškome ... 

    РRANEŠIMO APMĄSTYMAI MALDOS GRUPĖMS 
  
 

AŠ PRAŠAU JĖZAUS TAIKOS JUMS  
IR TAIKOS TARP JŪSŲ (t. Liubo Kurtovič) 

 
Vienas pirmųjų Dievo Motinos 

pranešimų buvo: „Brangūs vaikai, 
teesie taika tarp žmogaus ir Dievo ir 
tarp žmonių“. Medjugorjėje Dievo 
Motina pavadino save Taikos 
Karaliene. Ji – Motina Jėzaus, Motina 
Taikos Karaliaus. Tik Jis – Jėzus - gali 
suteikti mums tikrą ramybę ir 
džiaugsmą. Per savo apsireiškimų 
metines Dievo Motina pasakė: „Aš 
noriu vesti jus visus pas Jį, nes tik 
Jame jūs rasite savo širdies tikrą 
ramybę ir džiaugsmą“. 

Savo širdies neįmanoma 
apgauti. Ji neklystamai žino, kas ją 

sutvėrė ir kas – vienintelis – gali 
pripildyti ją prasme ir taika. Savyje mes 
nešame prisiminimą apie prarastą Rojų. 
Kiekviename žmoguje yra nekaltybės, 
vaikiško tyrumo ilgesys. Širdies 
gilumoje guli paslėptas lobis, kurio mes 
nuolat ieškome. Mūsų akys nukreiptos į 
žemiškus dalykus, o širdis ieško 

amžinojo, dangiškojo. Dievo Motina 
kviečia mus ieškoti tiesos per maldą, 
tikėjimo – per viltį, ir meilės – per Jėzų, 
kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

Gyventi pasaulyje ir surasti savo 
ramybę – tai mūsų gyvenimo 
įprasminimo viršūnė. Kad ir ką 
begalvotume, gyvenimo pilnatvė ne 
žiniose, ne turtuose, ne sėkmėje ar 
pergalėje. Gyvenimas įgauna savo 
pilnatvę vidiniame pasaulyje, tykioje 
laimėje ir pasitikėjime, kuris atsiranda 
per pasitikėjimą kažkuo dvasiniu, o ne 
kuo nors materialiu. Atrasti kažką, kas 
iš tiesų taptų atrama ir palaikymu 
gyvenime – štai kas suteikia mums 
ramybę.   

Tačiau ir tas kažkas gali 
pasirodyti nepatikimu ramsčiu, nes yra 
padarytas iš tos pačios, žmogiškosios, 
medžiagos, o žmonės yra nepastovūs ir 
besikeičiantys. Tai – trapus pagrindas. 
Todėl išmintingas žmogus suvokia, kad 
visi ramsčiai, kurių mes ieškome 
kuriame tai žmoguje, panašiame į save, 
ar lygiame sau, nors yra svarbūs ir 
būtini, nes „negera žmogui būti 
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... Reikia tik susitikti 
su Juo, kad 

išgyventumėme tai, 
apie ką kalba 

pranašas: Jis - Jis yra 
taika!.... 

vienam“, vis tik yra nepastovūs ir 
riboti. Žmonės mums gali būti tik 
bendrakeleiviai, bet ne mūsų kelio 
tikslas. Yra tik Vienintelis, galintis 
tapti mums visa kuo: keliu, 
bendrakeleiviu ir kelio tikslu. Jis – 
nesibaigianti parama kiekvienam, kas 
turi Jame viltį. Kiti - draugai, 

bendrakeleiviai, brangūs mums 
žmonės, mylimi žmonės, kartais 
nepamainomi mūsų gyvenime, tačiau 
Jis – Viešpats – mūsų uostas, mūsų 
ramybė ir taika.  

Krikščionybė nėra įsakymų ir 
papročių, ar teorijų ir programų 

rinkinys. Krikščionybės mokymo centre 
yra asmenybė Jėzaus iš Nazareto, kuris 
yra Kristus, kas reiškia, Dievo 
pateptasis. Jis – Mesijas, kuriame 
galima susitikti su Dievu. Jis - kelias į 
Dievą ir todėl Jis yra Išganytojas, nes 
gali būti atrama kiekvienai gyvybei, 
kiekvieną akimirką, bet kokiu metu. 
Reikia tik susitikti su Juo, kad 
išgyventumėme tai, apie ką kalba 
pranašas: Jis - Jis yra taika!  

Jėzaus gimimo šventimas – tai 
siekimas susitikimo su Jėzumi, 
naujagimiu Kūdikiu, kuris trokšta vėl 
gimti, gimti mumyse. Visa kita šioje 
šventėje ir aplink ją yra ne taip 
reikšminga, ne taip vertinga, 
dažniausiai tuščia ir nereikalinga. Deja, 
šiandien pradedama švęsti Kalėdas be 
Jėzaus, tačiau po tokio šventimo širdyje 
lieka tuštuma, o gyvenimas netenka 
prasmės.  

 

 
Malda:  

Mergele Marija, Tu atnešei į 
mūsų pasaulį Jėzų ir nenustoji dovanoti 
Jį pasauliui ir kiekvienam iš mūsų! 
Išmelsk mums malonę atviros širdies, 
kuri sugebėtų priimti Tavo Sūnų! 
Padaryk, kad mūsų namai, šeimos ir 
širdys taptų Betliejaus prakartėle, 
kurioje Jėzus gali gimti ir šiandieną. 
Marija, dėkojame Tau už tai, kad myli 
mus, nepavargsti su mumis ir esi kantri, 
norėdama, kad ir mes taptume 
palaiminimu kitiems. Išmelsk mums 
suvokimą, kad Dievas padovanojo 
mums Jėzuje Savo meilę, Savo gyvybę, 
tikrą šviesą, nuodėmių atleidimą ir tikrą 
ramybę. Išmelsk mums drąsos atsiduoti 
į Dievo rankas, kad savo gyvenime 
įvykdytume Dievo valią. Mes norime 
sekti Tavuoju pavyzdžiu, kaip pasitikėti 
Dievu, idant diena dienon taptume vis 
labiau panašūs į Dievą ir vis labiau 
Dievo. Amen. 
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... Mūsų širdžių ramybė yra 
Marijos glėbyje... 

  
  

GARBINKITE MANO SŪNŲ 

(Terezija Gažiova) 
 

Mūsų širdžių ramybė yra Marijos 
glėbyje. Kaip liudija regėtojai, pirmąją 
apsireiškimų dieną, 1981.06.24, Taikos 
Karalienė pasirodė su Kūdikėliu Jėzumi ant 
rankų. Lygiai taip pat Ji apsireiškia kiekvienais 
metais, gruodžio 25d. Ir per šias Kalėdas mes 
girdime Jos Motiniškus žodžius: 
„...pasiaukokite Mamai, idant Ji galėtų 
kiekvieną jūsų širdį ir jūsų gyvenimą padėti 
priešais Kūdikėlį Jėzų, nes tik taip, mano 
vaikai, jūsų širdys taps liudytojais kasdienio 
Dievo gimimo jumyse“. Dievui reikia motinos, 
kad galėtų ateiti į šį pasaulį. Jis žino, kad ir 
mums Jos reikia.  

Mes žvelgiame į Mariją, vedančią tuos, 
kurie nebijo Jai pasiaukoti ir priimti Ją su 
pasitikėjimu, kaip tai padarė Juozapas. Jis 
patikėjo Dievo pažadu, kad tai, kas vyksta su 
Marija, yra Šventosios Dvasios veikimas.  

Kitas nuostabus pavyzdys yra 
mylimiausias Jėzaus mokinys, Jonas. Jis myli 
Viešpatį ir kartu su Marija pasilieka šalia Jo, 
prie kryžiaus, kenčiančio iki pat mirties. Jonas 
skuba prie kapo, aplenkdamas visus. Kai 
prisikėlęs Jėzus pasirodo mokiniams ant 
Galilėjos ežero kranto, jis pirmas atpažįsta 
Viešpatį, šaukdamas: „Tai Viešpats!“. 

Ir tai yra, ko moko mūsų Dievo Motina 
savo mokykloje. Kai mes kalbamės su Ja 
pasitikėdami, kaip vaikai, kada mes pilnai 
atsiduodame Jai, kaip Mamai, mes 
atsiduriame reikiamą valandą reikiamoje 
vietoje. Su Marija mes mokomės teisingai ir 
greitai skirti gėrį nuo blogio, reaguoti panašiai, 
kaip Juozapas, ar kaip mylimas mokinys Jonas. 
Mūsų kasdieniuose įvykiuose ir rūpesčiuose mes 
atpažįstame Viešpatį ir jaučiame Jo veikimą mūsų 
gyvenime.  

Savo pranešimuose Marija kviečia mus 
kasdiena apmąstyti Evangeliją ir ja gyventi, 
išsaugodami širdyje Jėzaus žodžius, kaip Ji tai 
darė. Taip mūsų akys ir širdis pradeda gebėti 
matyti toliau, tiksliau reaguoti, greičiau atsiverti 
meilės tarnystei. 

Kalėdiniame pranešime Marija kviečia mus: 
„Garbinkite mano Sūnų“. Klūpėdami mes galime 
tapti liudytojais kasdienio Jėzaus gimimo mūsų 

gyvenime. Žvelgdami į Jėzaus gimimo 
sceną, mes galime mokytis iš tų, kurie 
garbino Jį Betliejuje. Tai buvo vargšai 
piemenys, kurie tuoj pat po apreiškimo, 
išgirdę iš angelų džiugiąją naujieną, ateina į 
Betliejaus prakartėlę, kad pamatytų, kas 
įvyko. Ir šiandien Dievas teikia mums savo 
pranešimus per žmones, per gamtą, per 
supančius mus įvykius. Mokysimės, kaip ir 
piemenys, priimti kvietimą gėriui ir 
skubėsime jį vykdyti mažuose dalykuose. 
Popiežius Pranciškus pasakė: „Kai girdime 
kvietimą gėriui, kai jaučiame troškimą tapti 
geresniais – tai Jėzus, kuris beldžia į mūsų 
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... Laikydami Mamą už rankos, 
mes niekada nepasimesime, 

netgi jeigu atsidursime 
pačiose giliausiose 

tamsybėse... 

duris“. Seksime Juo, kaip tie paprasti piemenys.  
Trys išminčiai tapo Jėzaus gimimo 

liudininkais. Jie, išminčiai, atėjo nusilenkti Jam. 
Šiuolaikinis žmogus ieško ramybės savo sieloje, 

knygose, materialiuose dalykuose, o išminčiai 
parodė mums, kad ją galima rasti stovint ant kelių. 
Jų pavyzdys – tai kvietimas melsti išminties ir 
atskyrimo dovanos. Dievo Motina, Taikos 
Karalienė, mus moko: „...melskite Šventosios 
Dvasios dovanų, kad kiekvieną dieną būtumėte 
meilės dvasioje ir kiekvienoje situacijoje būtumėte 
arčiau savo artimųjų, kad su išmintimi ir meile 
įveiktumėte kiekvieną sunkumą“.  

Jei kiekvieną dieną mes pripildome savo 
širdį Dievo Žodžiu, jei mes apmąstome Jį, tuomet 
žingsnis po žingsnio pradedame tikėti bendravimu 
su Dievu.  

Marija priėmė Žodį ir Jis tapo gyvu. Ji – 
taikos ir ramybės nešiotoja, Jėzaus veido 
spindesys, kuris atsispindi ir išliejamas ant tų, kas 
Jį (Jėzų) garbina: „Kai jūs adoruojate mano Sūnų, 

tai gaunate ypatingų malonių“ – pasakė 
Dievo Motina 1984 m. kovo 15d. pranešime.  

Marija visuomet kartu su mumis 
lenkiasi Jėzui ir meldžia mums ramybės 
dovanos. Jos nuolankus, švelnus, kupinas 
šviesos Motiniškas buvimas visada pritraukia 
kaip pavyzdys, kuriuo norisi sekti.  

Laikydami Mamą už rankos, mes 
niekada nepasimesime, netgi jeigu 
atsidursime pačiose giliausiose tamsybėse. 
Su Ja mes niekada nepaklysime, nes Marija 
moko mus kreipti savo žvilgsnį į Jos glėbį, 
kuriame yra mūsų širdies ramybė, Jos naujai 
gimęs taikos Karalius. Ji – jūros žvaigždė, 
ryškus vilties spindulys, kuris atves mus į 
amžinybę.  

 
Malda:  

Mūsų Viešpatie ir Dieve, mes 
lenkiamės Tau! Duok mums malonę niekada 
neužmiršti, kad Tu gimsti šiame pasaulyje 
kiekvieną dieną. Pripildyk mūsų širdis savąja 
ramybe. Kartu su Marija lenkiamės Tau, 
Viešpatie! Nušviesk mūsų gyvenimą šviesa ir 
džiaugsmu, idant mes galėtume kiekvieną 
dieną nušviesti kelią ir būti tikro džiaugsmo 
pavyzdžiu tiems, kurie gyvena tamsoje ir 
neatsivėrę Dievui ir Jo malonėms. Teesie 
taip, kaip to trokšta Tavo ir mūsų Motina 
Marija. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kitas maldingas mūsų susitikimas įvyks 
šeštadienį, 2015-01-03 
Šį mėnesį MELSIMĖS  

 

UŽ TAIKĄ MŪSŲ ŠIRDYSE, ŠEIMOSE IR VISAME PASAULYJE 
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JĖZUS – TAI TAIKA... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Šiandien, vaikeliai, 
neturite ramybės, bet jos 
siekiate. Todėl su savo 
Sūnumi Jėzumi šią dieną 
kviečiu jus: melskitės, 

melskitės, melskitės, nes be 
maldos neturite nei 

džiaugsmo, nei ramybės, nei 
ateities. Siekiate ramybės ir 
ieškote jos, o Dievas yra tikra 

ramybė... 
 

25.12.1998 

... Jėzus yra Taikos 
Karalius ir tik Jis gali 
suteikti jums taiką ir 

ramybę, kurios ieškote....  
 

25.12.1995 

... Atsiverkite Dievo planams ir Jo ketinimams, kad galėtumėte 
bendradarbiauti su Juo taikos ir gėrio labui. Ir nepamirškite, kad jūsų 
gyvenimas nepriklauso jums, bet yra dovana, kuria turite džiuginti kitus 
ir vesti juos į amžinąjį gyvenimą. Brangūs vaikai, tegul visada lydi jus 

mano Kūdikėlio Jėzaus švelnumas ... 
 

1992.12.25 
 

... Trokštu suteikti jums ramybę, 
o jūs  neškite ją savo širdyse ir 

dovanokite kitiems, kol 
pasaulyje įsiviešpataus Dievo 

ramybė... 
 

2002.12.25 
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… skirkite Dievui savo šeimose 
pirmą vietą, kad Jis suteiktų 
jums ramybę ir jus saugotų ne 
tik nuo karų, bet ir taikos metu 

saugotų jus nuo bet kokių 
šėtono puolimų. Kai Dievas yra 
su jumis, turite viską. O kai Jo 
atsisakote, esate vargšai ir 

pasimetę, nežinote kieno pusėje 
esate. Todėl, brangūs vaikai, 

apsispręskite už Dievą ir tuomet 
turėsite viską... 

 
25.12.1991 



Pasninkas ir malda – tai priemonės, 
kurių pagalba mes atsiveriame Dievui, 
galinčiam apvalyti mus nuo visų mūsų 
praeities nuodėmių. Mes patys sau 
negalime padėti, lygiai taip negalime be 
maldos ir pasninko atpažinti blogio, 
kuris siekia mus sunaikinti. Per maldą ir 
pasninką vyksta širdies paruošimas 
bendradarbiavimui su Dievu. 

 
 

 

 
I. TAIKOS KARALIENĖS KVIETIMAS 
 
1986m. rugsėjo 4d. 

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu 
jus maldai ir pasninkui. Žinokite, 
brangūs vaikai, kad galiu padaryti viską 
su jūsų pagalba - priversti šėtoną 
negundyti piktam ir atsitraukti nuo šios 
vietovės. Šėtonas, brangūs vaikai, tykoja 
kiekvieną žmogų. Ypač trokšta įnešti 
kiekvienam iš jūsų neramumą į 
kiekvieną kasdienį dalyką. Todėl, 
brangūs vaikai, kviečiu, kad jūsų diena 
būtų vien tik malda ir visiškas 
atsidavimas Dievui. Dėkoju jums, kad 
atsiliepėte į mano kvietimą!“ 
Pasninkas ir malda – tai  
geriausios priemonės kovoje su 
šėtonu. Tik pasninku ir malda 
galima priversti šėtoną pasitraukti 
nuo jo klastingų planų ir visiškai 
pasitraukti nuo tikinčiojo ir iš šios 
vietos. Jėzus kalbėjo mokiniams, 
kad yra tokia blogųjų dvasių rūšis, 
kuri išvaroma tik pasninku ir 
malda (Mk 9, 29).  
 
1986m. gruodžio 4d. 

„Brangūs vaikai! Ir 
šiandien kviečiu jus paruošti 
savo širdis toms dienoms, kuriomis 
Viešpats ypač trokšta nuvalyti jus nuo 
visų jūsų praeities nuodėmių. Jūs, 
brangūs vaikai, negalite padaryti tai 

patys, todėl ir esu čia, kad jums 
padėčiau. Melskitės, brangūs vaikai! Tik 
tokiu būdu galėsite pažinti visą blogį, 
esantį jumyse, ir atiduoti jį Viešpačiui, 
kad Viešpats pilnai išvalytų jūsų širdis. 
Todėl, brangūs vaikai, melskitės be 
paliovos ir ruoškite savo širdis 
atgailaudami ir pasninkaudami. Dėkoju 
jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“ 
 
1991m. liepos 25d. 

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu 
jus melstis už taiką. Šiuo laiku 
taikai gresia ypatingas 
pavojus: tad prašau jūsų 
atnaujinti pasninką ir maldą 
savo šeimose. Brangūs vaikai, 
trokštu, kad suvoktumėte 
situacijos rimtumą ir tai, jog 
dauguma to, kas įvyks, 
priklauso nuo jūsų maldų. O 
jūs mažai meldžiatės. Brangūs 
vaikai, aš esu su jumis ir 
kviečiu jus rimtai pradėti 
melstis ir pasninkauti, kaip 
pirmomis mano apsireiškimų 

dienomis. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano 
kvietimą!“  
Pasninkas ir malda – tai priemonės išsaugoti 
taiką, kuriai gresia pavojus. Marija kviečia ne 
tik atskirus žmones, bet ir šeimas melstis ir 

 

SLAVKO BARBARIČ OFM 
… 

 

PASNINKAUKITE ŠIRDIMI 
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pasninkauti, kad būtų sustabdytas blogis. Šis 
kvietimas išties rimtas, nes nuo to, kiek mes 
melsimės ir pasninkausime, priklauso tai, kas 
vyks pasaulyje. Prisiminkime, kai pranašas 
Jona kvietė Ninevės gyventojus pasninkui ir 
maldai, kad miestas nebūtų sugriautas. Visi 
pasninkavo ir meldėsi, ir miestą pavyko 
išsaugoti. 
 
1991 m. rugpjūčio 25d. 

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu 
jus maldai. Dabar, nuo tada, kai pradėjo 
realizuotis mano planas, šėtonas, kaip 
niekad iki šiol, yra stiprus ir trokšta 
sutrukdyti mano taikos ir džiaugsmo 
planams ir priversti jus manyti, kad 
mano Sūnus nėra stiprus savo 
sprendimuose. Todėl, brangūs vaikai, 
kviečiu jus visus dar labiau melstis ir 
pasninkauti. Kviečiu jus pasiaukoti 
devynias dienas, kad su jūsų pagalba 
išsipildytų viskas, ką trokštu įgyvendinti 
per paslaptis, kurias pradėjau Fatimoje. 
Kviečiu jus, brangūs vaikai, suvokti 
mano atėjimo svarbą ir padėties 
rimtumą. Trokštu išgelbėti visas sielas ir 
atiduoti jas Dievui. Todėl melskimės, kad 
būtų pilnai įgyvendinta visa, ką 
pradėjau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į 
mano kvietimą!“  
Kada šėtonas kelia grėsmę Dievo planams, 
tuomet Karalienė pranašų, kaip pasielgtų ir visi 
pranašai, kviečia mus pasninkauti ir melstis 
dar nuoširdžiau, kad šėtonas būtų sugėdintas 
(demaskuotas) savo ketinimuose sugriauti ir 
sunaikinti Dievo planus, kurie yra atidengti 
pranešimuose Fatimoje. Kalbama būtent apie 
išgelbėjimą ir realizavimą visa to, ką Dievas 
patikėjo Marijai, Taikos Karalienei ir 
Karalienei pranašų. 

 
1992m. kovo 25d. 
„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip niekada, 
kviečiu jus: gyvenkite mano pranešimais 
ir taikykite juos savo gyvenime. Atėjau 
pas jus, kad padėčiau, ir todėl jus kviečiu 
keisti savo gyvenimą, nes jūs nuėjote 
vienu keliu - pražūties keliu. Kai jums 
sakiau: „atsiverskite, melskitės, 
pasninkaukite, susitaikykite“, jūs šiuos 
pranešimus priėmėte paviršutiniškai. 
Buvote pradėję jais gyventi, bet vėliau 
juos apleidote, nes jums tai buvo per 
sunku. Brangūs vaikai, tačiau jeigu 
kažkas yra gera, reikia tame gėryje 
ištverti, o negalvoti, kad Dievas manęs 
nemato, negirdi, nepadeda. Ir jūs dėl 
savo menkų interesų atitolote nuo Dievo 
ir manęs. Aš troškau sukurti su jūsų 
pagalba Taikos, Meilės ir Gėrio oazę. 
Dievas troško, kad jūs savo meile ir Jo 
padedami darytumėte stebuklus ir 
būtumėte pavyzdžiu. Todėl štai ką jums 
sakau: šėtonas žaidžia su jumis ir jūsų 
sielomis, o aš negaliu jums padėti, nes 
esate nutolę nuo mano Širdies. Todėl 
melskitės, gyvenkite mano pranešimais ir 
tada pamatysite Dievo meilės stebuklus 
savo kasdieniame gyvenime. Dėkoju, kad 
atsiliepėte į mano kvietimą!“ 
Pranešimą dėl pasninko ir maldos mes 
priėmėm paviršutiniškai ir nerimtai, todėl 
Marija ir sako, kad šėtonas žaidžia su mūsų 
sielomis. Jis – priešas, kurį galima nugalėti tik 
pasninku ir malda. Marija apgailestauja, kad 
mes nusigręžėme nuo Jos pranešimų ir 
negyvename jais. Ji siekia iš mūsų padaryti 
„taikos oazę“, tačiau nuo mūsų priklauso, ar tai 
pavyks. 

 
ŠEIMOMS,  KAD  BŪTŲ  TVIRTOS  DIEVE ... 

           (Vanda Poltavska) 
  
„Tikrai nepriklausoma ir dvasiškai 
tvirta visuomenė visada sudaryta iš 
stiprių, savo pašaukimą ir misiją 
istorijoje suvokiančių šeimų.” (Laiškas 
šeimoms, 17) 

  

 
 

Mes visi žinome, kad šeimai šiuolaikiniame 
pasaulyje gresia pavojus. Iškilusi grėsmė jos 
egzistencijai. Ir pati sąvoka „tvirta šeima“ regis 
tarsi paimta iš praeities, iš pasenusių sąvokų.  
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... Šeima turėtų sukurti 
bendriją, tiksliau pasakius, 

grupę žmonių, kuriuos 
vienija tarpusavio meilė ... 

Kokią šeimą šiandien galima pavadinti 
tvirta? Iš karto atsiranda pagunda pasakyti, kad 
tokių šeimų nėra. Daugelis žmonių gyvena be 
tikros šeimyninės santuokos ir netgi be šeimyninio 
instituto: gausėja taip vadinamų „laisvų 
santuokų“, daug sutuoktinių pažeidė šeimyninius 
įžadus. Auga skyrybų skaičius, nepilnų šeimų, 
našlaičių, pusiau našlaičių, pasipildo „socialinių 
našlaičių“ gretos. 

Kaip būtų įmanoma priartėti prie žmonių, 
kaip padėti jiems sukurti tvirtą šeimą? Tikintis 
žmogus puikiai supranta: yra jėga, kuri vienija 
žmones, darydama iš sutuoktinių „tvirtą šeimą“. 
Ta jėga – santuokos sakramentas. Tačiau, jei 
sutuoktiniai, kaip tikri krikščionys, semia iš jos 
visas malones. Tvirta šeima – tai šeima, kuri stipri 
tikėjime, šeima, įsišaknijusi Dieve ir sujungta ne 
tik tikra, pasiaukojančia meile, bet priimanti ir 
kitus žmones ir jaučianti atsakomybę už visą 
visuomenę.  

Dažniausiai žmonės, gyvenantys sunkiomis 
sąlygomis, labiau linkę padėti vienas kitam. Ir 
priešingai – labai daug gyvenančių mieste 
komforto sąlygomis galvoja tik apie save. 
Suprantama, kad miestuose, ypatingai 
didmiesčiuose, kur kas sunkiau nusistovi 
tarpusavio santykiai. Sostinės „skruzdėlynuose“ 
žmonės faktiškai gyvena izoliuotai, ir šeimos 
nepažįsta vienos kitų.  

Tai, ką Popiežius rašo apie šeimą 
„suvokiančią savo pašaukimą“, liečia būtent šią 

užduotį. Šeima turėtų sukurti bendriją, 
tiksliau pasakius, grupę žmonių, kuriuos 
vienija tarpusavio meilė, vienas kito 
pažinimas, tarpusavio pagalba, broliška 
meilė. Žinoma, tokią bendriją kaimuose 
sukurti lengviau, nes žmonės pažįsta vienas 
kitą, ir jie turi daugiau galimybės melstis.  

„Tvirta“ šeima – tai ta šeima, kuri 
rodo iniciatyvą daryti gera, nebijo prisiimti 
asmeninės atsakomybės ir sugeba užimti 
vadovaujantį vaidmenį bendruomenės 
gyvenime. Kai žmogui bloga, arba jis turi 
bėdą, jam nepadės nei ašaros, nei kritika. 
Jį palaikyti gali tik protingas elgesys, 
kuriame dalyvauja visi.  Kiekvienas iš mūsų 
galime ką nors padaryti visuomenės labui, 
tačiau būtų dar geriau, jei atsirastų 

žmogus, sugebantis įkvėpti žmones, giliai paliesti 
jų širdis ir pažadinti jose gailestingą meilę, kuri 
būrų pasiruošusi ateiti į pagalbą artimui. 

Šeimos užduotis  - būti atvira ir 
spinduliuoti šviesa. Paulius VI rašė savo 
Humanae vitae, kad krikščioniška šeima turi 
„spinduliuoti gėrį ir šventumą“.  Bet kaip pasiekti, 
kad visos šeimos būtų tokios? Kiekvienas iš mūsų 
pareiškiame įvairias iniciatyvas sielovadoje ar 
visuomenėje, tačiau rezultatai neženklūs.  

... Vienas žmogus. Netgi vienas žmogus 
gali padaryti taip daug! O visi drauge mes 
galėtume padaryti tiek gero!  

Švento Tėvo laiškas - tai kvietimas imtis 
iniciatyvos, kvietimas visuomeninei veiklai. 
Laiškas adresuotas kiekvienam asmeniškai ir 
visiems kartu. Tai kvietimas, laukiantis 
atsakymo, atsakymo žmonių širdyse! 

 
Apmąstymai paimti iš knygos: Šeima, kad 

būtų stipri Dieve...,  
Vanda Poltavska, (SALI-FOTO, 2010). 
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... Šeima turėtų sukurti 

bendriją, tiksliau pasakius, 
grupę žmonių, kuriuos 

vienija tarpusavio meilė ... 

 
 

TAI BUVO MANO KELIAS,  
KURIUO VEDĖ MANE MARIJA 

 
Atėjo vasara, baigtas universitetas, 

laukia darbas sėkmingoje įmonėje ir 
galimybė atsiliepti į šio pasaulio 
pagundas. Permainų į blogesnę pusę 
nereikėjo ilgai laukti. Tačiau Dievas mane 
saugojo. Nepaisant mano suaugusiųjų 
gyvenimo pradžios ir visų šio pasaulio 
pagundų, aš pradėjau ieškoti galimybės 
nuvykti į Medjugorję. Mąstydama apie 
piligrimystę, aš supratau, kad galiu 
sugrįžti pasikeitusi, todėl jaučiau vidinį 
pasipriešinimą. Aš prisiminiau, kaip 
skaudėjo, kada aš nutraukiau ryšius su 
Bažnyčia, kam man ir vėl sugrįžti? 

Tačiau aš pasakiau savąjį „TAIP“ ir 
atidaviau viską į Dievo ir Dievo Motinos 
rankas... Aš pati nelabai meldžiausi dėl 
šios kelionės, o tiesiog laukiau, ar 
aplamai kas nors įvyks. Savo 
krikščioniškas knygas, medalikėlius ir 
kitus dvasinio tūrinio daiktus aš 
paaukojau Bažnyčiai, o mano banko 
sąskaitoje buvo likę apie 20 eurų.  

Aš norėjau tarnauti Medjugorjėje ir 
tai buvo pilnai įmanoma tik neturėjau ten 
kur gyventi. Aš parašiau užklausimą 
maldos grupei „Marijos Šviesa“ 

Medjugorjėje, ar būtų galima pagyventi 
pas juos, tačiau visos vietos buvo 
užimtos net iki rugsėjo. Mane pradžiugino 
bendruomenės pažadas melstis dėl 

mano pašaukimo, ir kad Dievas atvertų 
savo planus, skirtus man.  

Po dviejų savaičių aš turėjau išeiti į 
dabą. Dieną prieš aš atvykau į studentų 

bendrabutį, bet tas rytas prasidėjo man 
nemalonia žinia – aš sužinojau, kad esu iš 
ten „išmesta“. Vis tik aš suėmiau save į 
rankas ir nuėjau į darbą. Visą dieną reikėjo 
slėpti savo pergyvenimus. Buvo skaudu ne 
dėl paties fakto, kad mane „išmetė“, bet 
kokiu būdu man apie tai pranešė.  

Tą dieną mes su kolegomis 
pradėjome filmavimą Aukštosios verslo 
mokyklos paviljone. Aš pradėjau ruošti 
patalpą darbui. Kaip aš nustebau, kai 
pamačiau ten Gvadelupės Dievo Motinos 
paveikslą šalia didelio medinio lėktuvo 

LIUDIJIMAS 
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modelio. Man buvo nesuvokiama, ką 
veikia Dievo Motina tokioje 
patalpoje? Bet tuo pačiu aš ir 
apsidžiaugiau – Dievo Motina su 
manimi. Tą vakarą aš gavau 
elektroninį laišką iš Šiaurės 
Amerikos, kuriame rašoma, kad 
Dievo Motina (taip, Dievo Motina) 
„padovanojo“ man butą Medjugorjėje 
iki rugsėjo mėnesio. Galima važiuoti 
ir pradėti tarnystę. Aš pajutau didelį 
džiaugsmą ir tikrumą tame, kad aš 
privalau būti tenai. 

Viskas nuspręsta – važiuoju. 
Norėjau vykti kartu su grupe 
piligrimų, važiuojančių rugpjūčio 
mėnesį į Medjugorję, tačiau man 
buvo atsakytą, ir tuomet aš buvau 
priversta nusipirkti bilietą lėktuvu (jei 
Dievo Motina man nepadėtų, aš 
negalėčiau sau šito leisti). Į 
Medjugorję skridau per Stambulą, 
virš Ukrainos. Tai buvo liepos 17d. 
Po pietų gavusi pranešimą apie 
numuštą Malaizijos lainerį, aš pirmą kartą 
suvokiau visą rimtumą to, kas vyksta 
Ukrainoje.  

Atvykus viskas buvo ramu, tik 
mano širdis buvo užkietėjusi. Nejutau 
nieko ypatingo, netgi to džiaugsmo ir 
jausmo, kad esu savo namuose, ką 
jausdavau anuos  abu kartus, kai buvau 
Medjugorjėje.  

Pokyčiai mano širdyje vyko labai 
lėtai, man buvo nelengva ir vėl atverti 
savo širdį. Tik po kelių dienų, Dievo 
Motinos apsireiškimo metu, aš pajutau 
norą atlikti išpažintį, ko nedariau jau visus 
metus.  

Prieš išpažintį užėjau į bažnyčią 
pasimelsti. Aš delsiau, tačiau jutau, kaip 
Dievo Motina tiesiog ima mane už rankos 
ir veda išpažinties. Tai buvo 
išlaisvinimas. Kad papasakočiau, ką man 
teko patirti, reikėtų atskiro liudijimo. Tarsi 
kažkieno ranka nuėmė nuo mano pečių 
didžiulę naštą. Išpažinties metu kunigas 

leido man kalbėti, kreiptis tiesiai į Jėzų. 
Viduje apverkdama savo nuodėmes, aš 
padėjau jas visas po Kryžiumi. Ši 
išpažintis padarė stebuklą – aš pajutau 
fizinį lengvumą. Mano našta tiesiog išnyko. 
Man atrodė, kad šis lengvumas atėjo pas 
mane tik vienam vakarui, tačiau aš jutau jį 
dar ilgą laiką. Tai buvo tikra. Neįmanoma 
aprašyti tai, ką jutau.  

Artėjo rugsėjis ir pagaliau atsirado 
galimybė pagyventi „Marijos Šviesos“ 
bendruomenėje kelias savaites. Pirmą 
kartą, atėjus į svečius, aš įėjau į svetainę, 
kur manęs jau laukė Ji – Gvadelupės 
Dievo Motina – dideliame paveiksle ant 
sienos... Atsigręždama atgal aš suvokiu, 
kad tai buvo mano kelias, kuriuo mane 
vedė Marija. Ji atvedė mane ne tik į vidinį 
išsilaisvinimą, bet ir į bendruomenę. Aš 
šito laukiau 3 metus.  

 
Kristina, Latvija 
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IR ŠIAIS METAIS TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ 
ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ 

 
Brangūs mūsų bičiuliai, 

ypatingu būdu norime padėkoti jums  
už bendrą maldą už taiką pasaulyje.  

Mes nusprendėme tęsti nepertraukiamą rožinio maldą  
ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2015 metus. 

 
Jus galite jungtis prie mūsų 

 ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, 
puslapyje www.bzooco.com. 

 
DĖKOJAME JUMS! 

 
 
 

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  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kviečiame jus į: 
_ 22-ąjį Tarptautinį piligriminių kelionių organizatorių, taikos centrų ir medjugoriškų 
maldos grupių bei labdaringų grupių organizatorių seminarą.  
Kovo 02-06 d., 2015m. 
_ 3-jį Tarptautinį gydytojų ir medicinos darbuotojų seminarą.  
Gegužės 13-16 d., 2015 m. 
_ 19-tąjį Tarptautinį kunigų seminarą. 
Liepos 06-11 d., 2015 m. 
_ 15-tąjį Tarptautinį seminarą sutuoktiniams  
Liepos 12-15 d., 2015 m. 
_ 26-tąjį Tarptautinį jaunimo festivalį 
 Pirmąją rugpjūčio mėnesio savaitę, 2015 m. 
_ Maldos, tylos, pasninko rekolekcijas. 
LIETUVA: Gegužės 03 - 08 d., 2015 m.  
Kreiptis į  Danute Totoraytite, e-mail: mirija3@gmail.com, tel. +370 52 343 330 
LATVIJA:  spalio 25-30d., 2015 (Kreiptis į Inetą Saveljevą, “Marijos Šviesa” , 
ineta.sav@gmail.com) 
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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. 
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