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„Brangūs vaikai! Ir šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų ir 

apglėbdama Jį teikiu jums Jo ramybę ir Dangaus troškimą. 
Meldžiuosi su jumis už taiką ir kviečiu jus būti taika. Visus jus 
laiminu savo Motiniškuoju taikos palaiminimu. Dėkoju jums, 

kad atsiliepėte į mano kvietimą.“ 
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TAIKOS KARALIENĖS PRANEŠIMAS 
2015 m. gruodžio 25 d., MEDJUGORJE 
Kasmetinis pranešimas Jakovui Čolo 

 

„Brangūs vaikai, Visi šie metai, kuriais Dievas man leidžia būti 
su jumis, yra neišmatuojamos Dievo meilės kiekvienam iš jūsų 

ženklas ir ženklas to, kaip labai Dievas jus myli.  
Vaikeliai, kiek malonių jums Aukščiausiasis davė ir kiek malonių 
Jis dar nori duoti. Tačiau, vaikeliai, jūsų širdys yra uždaros ir 

gyvena baimėje, neleisdamos Jėzui apgaubti jūsų širdžių Savąja 
meile bei ramybe ir įsiviešpatauti jūsų gyvenime. Gyventi be 
Dievo, reiškia gyventi tamsoje ir niekuomet nepažinti Tėvo 

meilės ir Jo globos kiekvienam iš jūsų.  
Todėl, vaikeliai, šiandien ypatingai melskite Jėzų, kad nuo šios 

dienos jūsų gyvenimas patirtų naują gimimą Dieve ir taptų 
šviesa, kuri spinduliuotų  iš jūsų. Tokiu būdu tapsite Dievo 

buvimo liudytojais pasaulyje ir kiekvienam žmogui, 
gyvenančiam tamsoje. Vaikeliai, aš myliu jus ir kasdien užtariu 

jus prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano 
kvietimą.“ 

 



        Pranešimo apmąstymai maldos grupėms 
 
         

„IR ŠIANDIEN AŠ ATNEŠU JUMS SAVO SŪNŲ JĖZŲ“ 
 

Prisiminkime praeitų metų Dievo 
Motinos Kalėdinį pranešimą, kuriame Ji 
sako mums: „... melskitės ir adoruokite 
(garbinkyte) mano Sūnų, kad į jūsų širdis 
įeitų Jo ramybė ir džiaugsmas. Aš meldžiu 
už jus, kad jūs, 
kaip įmanoma 
labiau, 
atsivertumėte 
maldai“. 

Dievo Motina 
daug kartų sakė: 
„Brangūs vaikai, 
tik mano Sūnus 
Jėzus gali teikti 
jums tikrą ramybė 
ir džiaugsmą“. 
Nėra nieko 
geresnio ir 
brangesnio už Jos 
Sūnų, kurį Ji, kaip 
Motina, gali mums 
perduoti. Ji žino, 
kad tik Jame ir su 
Juo mes galime 
atrasti taiką šioje 
neramioje žemėje.  
Mes žinome, kad 
žodis „taika“ yra 
vartojamas 
visuotiniame, 
politiniame ir 
visuomeniniame 
žodyne. Ape taiką 
kalbama visur, o 
aplink mus, galimai, ir mumyse, vyksta 
karas. Taikos vis mažiau. Įvairiose 
konferencijose bandoma susitarti dėl 
taikos, vyksta aptarimai ir susitarimai, o 
karai šėlsta iš visų pusių. Neramumas, kaip 
pavojus, sklinda visur. Neramumas žmonių 
širdyse, neramumas visuomenėje, 
Bažnyčioje, tarp tautų. Taika nėra kažkas 

tokio, ką galima pasiekti įstatymų keliu. Nei 
vienas įstatymas negali užtikrinti taikos.  

Taika arba karas kyla iš žmogaus 
širdies. Būtent širdyje prasideda 
prieštaravimai ir neramumai. Tai teko 

išgyventi ir šventąjam 
Augustinui, kuris 
klaidžiojo gyvenimo 
keliais, pasiduodamas 
aistroms ir 

nuodėmingoms 
pagundoms. Rezultate 
jis juto tuštumą ir 
nusivylimą. Jis atrado 
ramybę tik tada, kai 
sutiko Dievą. Savo 
„Išpažintyje“ jis sako: „ir 
nerami mūsų širdis, 
kol nenurims Tavyje“.  

Sunku netgi 
išvardinti visas nerimo ir 
įtampos apraiškas. 
Nepaisant visuotinio 
technologinio progreso ir 
„gyvenimo kokybės“ 
gerėjimo, mūsų 
gyvenimas panašus į 
siaučiančią jūrą. 
Šiandien visi kalba apie 
padidėjusią paklausą 
antidepresantams. Kur 
dingo meilė gyvenimui ir 
džiaugsmas, taika ir 

pasitenkinimas? 
Nesvarbu, koks būtų 

atsakymas į šį sudėtingą klausimą, vienas 
dalykas yra tikras: kiekvienas žmogus 
trokšta taikos ir ramybės. Kaip sako 
Rabindranatas Tagorė: „Audra ieško 
ramybės iš visų jėgų kovodama su 
ramybe“, taip ir mūsų gyvenimas – esant 
įvairiems konfliktams linksta į tą tašką, 
kuris savyje turi taikos pilnatvę ir galutinį 
nusiraminimą.  
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... Ramybe pripildytas tas 
žmogus, kuris priėmė, ką 

Dievas nori jam duoti, 
kuris neužsidarė savyje, 

kuris laisvas nuo 
nuodėmės vergijos, 
nešančios baimę ir 

sumaištį,.. 

Žmogus gali bandyti klaidingais 
būdais pasiekti ramybę. Tačiau visos tos 
iškreiptos priemonės tik pagilina mūsų 
nerimo būklę. Egzistuoja paviršutinė taika, 
kuri nepastovi. Egzistuoja išorinė taika, 
kuri tikrai negarantuoja, kad žmogus ras 
joje vidinę ramybę. Išorinė taika, tai „šio 
pasaulio taika“, sako Jėzus, žadėdamas 
kitokią taiką, visai ne tokią, kaip ši. Jei 
viskas „ramu“ prie mano namo, tai dar 
nereiškia, kad ramu ir mano širdyje. Dažnai 
išorinė ramybė gali prisidėti prie vidinės 
sumaišties. 

Jėzuje Kristuje mums suteikta 

tikrosios taikos ir ramybės pilnatvė. Jame į 
mus nusileido visa malonės pilnatvė, todėl 
"taikos", "malonės" ir "gailestingumo" 
sąvokos yra glaudžiai susijusios. Pasaulį 
paveldi tas, kuris priėmė malonę. Ramybe 
pripildytas tas žmogus, kuris priėmė, ką 
Dievas nori jam duoti, kuris neužsidarė 
savyje, kuris laisvas nuo nuodėmės 
vergijos, nešančios baimę ir sumaištį. 
Nerimas, taikos nebuvimas nėra kilę iš 
Dievo. Taika (ramybė) - Dievo buvimo 
patikimiausias ženklas. 

Kiekvienas, kuris remiasi Dievu, 
priima giliausią ramybę. Tai nereiškia, kad 
žmogus bus apsaugotas nuo sumaišties, 
ieškojimų ir kovos, išbandymų ir pagundų. 
Ramybė, kurią suteikia Dievas, - tai nėra 
"ramus gyvenimas" be skausmo ir kančių. 
Taika ateina per įveiktą išbandymą, 
atmestą pagundą, išugdytą tvirtumą 
vykdant Dievo valią. Jo valia yra mūsų 
taika - mūsų ramybė. 
 
Malda:  

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu, 
nuolanki Viešpaties tarnaitė, tapai 
palaiminta, nes įtikėjai tai, kas Dievo buvo 
pasakyta ir pažadėta. Tave vadina 
palaiminta visos kartos, nes Viešpats 
atkreipė savo žvilgsnį į paprastumą ir 
nuolankumą, kuriuose Tu gyvenai kaip 
ištikima Viešpaties tarnaitė. Tu atidavei 
visą save, kad Dievas galėtu pripildyti Tave 
Savimi ir visom Savo dovanom. Tu esi 
Motina visų, kurie su pasitikėjimu bėga pas 
Tave. Tu ir šiandien dovanoji Jėzų 
kiekvienai Tau atsiverenčiai širdžiai. Ir 
toliau užtark mus net tada, kai mes patys 
sustojame, kai atsitraukiame ar 
prarandame jėgas. Išmelsk kiekvienai 
širdžiai, kiekvienai šeimai ir visoms 
pasaulio tautoms taiką, kurios taip trokšta 
ir kurią tik Tavo Sūnus ir mūsų Išganytojas 
Jėzus gali mums suteikti. Amen. 

(M.M.) 
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„...Su Marija  
pasiekiame 
Dangų  
Motiniška širdimi,
švelnia šypsena, 
skirdami savo  
laiką kitiems,  
atleidimu, 
pastangom padėti,
gailestingumu...“ 
 

 
 

BŪKIME TAIKA 
 

Kaip liudija regėtojai, Mergelė 
Marija per Kalėdas visada ateina su 
Kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Dievas per 
Kalėdas ateina nat Savo Motinos rankų, 
kad mums primintų, jog Jis yra mažas. 
Karalių Karalius leidžia, kad Jį atneštų 
Motiniškos rankos. Jėzus pasakė: „jeigu 
nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į 
dangaus karalystę“. „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“. Ir prie prakartėlės mes 
randame „vaikus“: Mariją, Juozapa, 
piemenėlius bei išminčius.  

Kai mes tampame maži vaikai, tada 
ir patiriame tikras Kalėdas. Kalėdiniame 
pranešime Marija mums sako: "Ir šiandien 
aš atnešu jums savo Sūnų Jėzų ir, 
apglėbdama Jį, teikiu jums Jo ramybę ir 
Dangaus troškimą." Jėzus nešė Dievo 
karalystę, darydamas gera. 

Taika ir troškimas Dangaus Marijos 
mokykloje veda prie konkrečių meilės 
veiksmų. Dangus prasideda čia, Žemėje; 
kai mes norime būti panašūs į Ją, 
nuolankūs ir pasitikintys vien tik 
Viešpačiu; kai mes norime visiškai 
atsiduoti Jam. Su Marija pasiekiame 
Dangų Motiniška širdimi, švelnia šypsena, 
skirdami savo laiką kitiems, atleidimu, 
pastangom padėti, gailestingumu. Tai yra 
visa tai, ko mes tikimės iš kitų. Bet Marija 
mus moko, kad mes, kaip Jėzus, 
pradėtume nuo savęs. Šiandien Ji kviečia 
mus svarbiai misijai: „būkite taika!“ 
 Norėdami tapti taika, mes 
pirmiausia turime priimti ją patys. Mes 
negalime duoti to, ko neturime. Mes 
negalime būti taika kitiems, jei patys 
tokiais nesame. Taika nėra daiktas ar 
politinis susitarimas. Taika - yra pats 
Jėzus. Šventasis Tėvas Pranciškus sako: 
"Taika, kaip jūs gerai žinote, tai ne tik 
konfliktų nebuvimas. Mums taika - tai 
dovana, kuri ateina iš aukščiau, tai pats 
Jėzus Kristus, Taikos Karalius. Tik tie, 
kurie turi Kristaus ramybę širdyje, kaip 

tikslą ar gyvenimo 
būdą, gali tapti 
taikos kūrėjais." 

Jėzaus 
ramybę mes 
priimame 
tylioje maldoje, 
klusydami Jo 
žodžio, 
Eucharistijoje, 
susitaikinimo 
sakramente. 
Jėzus skelbė 
taiką visaur, 
Jis skelbė 
tiems, pas 
kuriuos 
ateidavo, darė 
gera. Jis 
nesiliovė 
daryti gera ir 
tada, kada Jo 
nekentė, 
kankino Jį, 
žudė. Blogis 
negalėjo Jo 
sustabdyti. Jis 
ramiai ir 
drąsiai ėjo į 
priekį, kartu 
su 
Dangiškuoju 
Tėvu ir 
darydamas 
gera. 
 Meilės 
darbai - taikos 
darbai. Kiekvieną 
dieną mums 
siūloma 
tūkstančiai 
galimybių. 
Darykime mažus 
darbus su dar didesne 
meile. Kiekvieną 
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„...Mūsų 
laukia, 
nuliūdę, 
nusivylę, 
sužeisti; 
laukia tarsi 
perdžiūvusi 
žemė, 
ištroškusi 
vandens. 
Dievas nori 
teikti save 
jiems per 
mus...“ 

dieną, kad ir kur mes esame - 
namuose, darbe, mokykloje - 
vykdykime savo pareigas. 

Mes esame ant Naujųjų 
Metų slenksčio ir linkime vieni 
kitiems ramybės, sveikatos, 
meilės, palaimos. Paprastai 
sakome: nauji metai - naujas 
gyvenimas. Šie metai ypatingi 
tuo, kad jie yra gailestingumo 
metai. Priimkime iš Marijos 
rankų Jėzaus taiką ir 
pripildykim naujus metus 
gailestingumo darbais. 
Dangiškosios Motinos 
Širdis plaka visam 
pasauliui. Ji laukia, kad 
mes Jai padėtume. "Vaikai 

mano, padėkite man mano Motiniškoje 
kovoje už sielas, melskitės kartu su 
manimi." - sakė Ji viename iš savo 
pranešimų. 

Mūsų laukia, nuliūdę, nusivylę, 
sužeisti; laukia tarsi perdžiūvusi žemė, 
ištroškusi vandens. Dievas nori teikti save 
jiems per mus. Priimk Jį maldoje iš 
Marijos rankų. Tik tokiu būdu mes 
galėsime suprasti, kam Ji kviečia mus: 
„Melskite Jėzų, kad nuo šios dienos jūsų 
gyvenimas patirtų naują gimimą Dieve ir 
taptų šviesa, kuri spinduliuotų iš jūsų. 
Tokiu būdu tapsite Dievo buvimo 
liudytojais pasaulyje ir kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam tamsoje.“ 

           
                                             Terezija Gažiova

 
 

 
 

Šv. Pranciškaus taikos malda 
Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu 

ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapylanta; 
santaiką, kur vyrauja barniai; 

vienybę, kur yra skilimas; 
tikėjimą, kur kankina abejonės; 

tiesą, kur viešpatauja klaida; 
viltį, kur braunasi nusivilimas; 
džiaugsmą, kur slegia liūdesys; 

šviesą, kur užgulusios tamsybės. 
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, 

o ne pats būti guodžiamas; 
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; 

kitus mylėti, o ne pats būti mylimas; 
nes kas duoda – gauna, 

kas atleidžia, tam atleidžiama, 
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. 

Amen“ 
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Būkite taika... 
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„Brangūs vaikai! Šiuo pranešimu aš iš 
naujo kviečiu jus melstis už taiką. Ypač 

dabar, kai taiką ištikusi krizė, būkite 
tais, kurie meldžiasi ir liudija taiką. 

Būkite, vaikeliai, taika šiame 
netaikiame pasaulyje.“ 

2003.01.25 

„Taika yra brangi Dievo dovana. 
Ieškokite, melskitės ir jūs ją gausite. 
Kalbėkite apie taiką ir neškite taiką 

savo širdyse. Puoselėkite ją kaip 
gėlelę, kuriai reikia vandens, 

švelnumo ir šviesos. Būkite tais, kurie 
neša taiką kitiems.“ 

2003.02.25 

 „Brangūs vaikai! Ir šiandien 
kviečiu jus, kad ir jūs būtumėte 

tarsi žvaigždės, kurios savo 
spindesiu teikia šviesą ir grožį 

kitiems, kad jie džiaugtųsi. 
Vaikeliai, būkite ir jūs spindesiu, 
grožiu, džiaugsmu ir ramybe, o 
ypač malda visiems tiems, kurie 
yra toli nuo mano meilės ir mano 

Sūnaus Jėzaus meilės.“ 
2014.09.25 

„Šiuo metu, vaikeliai, melskitės, kad Jėzus užgimtų visose širdyse, 
ypač tose, kurios nepažįsta Jo. Būkite meile, džiaugsmu ir taika 

šiame netaikiame pasaulyje“ 
2003.11.25 

„Šiandien aš ir Mano Sūnus Jėzus 
trokštam suteikti jums gausybę 

džiaugsmo ir ramybės, kad kiekvienas iš 
jūsų būtumėte džiaugsmingas ramybės ir 

džiaugsmo nešėjas ir liudytojas tose 
vietose, kur gyvenate. Vaikeliai, būkite 

palaima ir būkite taika.“ 
2010.12.25 



 

 
 
 
Brangūs mūsų bičiuliai, šeimos, parapijos, maldos grupės, visi, kurie meldžiasi 

drauge su mumis ir trokšta eiti šventumo keliu drauge su Dievo Motina! 
Nuoširdžiai dėkojame Dievą už kiekvieną iš jūsų ir už tai, kad kiekvieną pirmą 

mėnesio šeštadienį galime dvasiškai jungtis ir melstis Marijos Nekalčiausios Širdies 
intencijomis. Pradedame nuo pat ryto aukoti šią dieną Dievo Motinai, Jos planų 
įgyvendinimo intencija, aukoti Šventąsias Mišias, aukoti save Jos Nekalčiausiajai Širdžiai. 

Čia, Medjugorjėje, mes kopiame į Apsireiškimų kalną (Podbrdo) ir meldžiamės 
vienybėje su jumis ir už visus jus. Tikime šios paprastos maldos galia, tikime, kad to 
dėka Viešpats per Marijos Širdį gali daryti didžius darbus ten, kur duotu momentu  to 
reikia labiausia. Dėkojame jums už nuostabius liudijimus, jūsų maldas ir pasninką, jūsų 
ištikymybę Dievo Motinai. Ir šiais Naujaisias 2016 Metais meldžiame Viešpatį atgaivinti 
mūsų širdyse norą melstis drauge Dievo Motinos intencijomis ir su džiaugsmu atsiliepti į 
Jos kvietimą Medjugorjėje. 
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Mūsų kitas susitikimas įvyks 

šeštadienį, 2016.01.02 

Šį mėnesį melsimės 

už taiką 



4.6 Pasninkas ir karo grėsmė 
      

„Jehošafatui buvo pranešta: „Didelė 
kariauna ateina prieš tave iš Edomo, iš 
anapus jūros. Jie jau pasiekė Hazazon-
Tamarą, tai yra En-Gedį“. Baimės 
apimtas Jehošafatas skubėjo prašyti 
VIEŠPATIES pagalbos ir visam Judui 
paskelbė pasninką. Judas susirinko 
prašyti VIEŠPATIES pagalbos; ieškoti 
VIEŠPATIES žmonės suėjo iš 
kiekvieno Judo miesto“ (Kr 20,2-4). 

“Net aukurą jie apdengė ašutine ir 
vienu balsu šaukėsi Izraelio Dievo, 
karštai maldaudami, kad neleistų nei 
išgabenti jų vaikų, nei pagrobti jų 
moterų, nei sunaikinti jų paveldo 
miestų, nei Šventyklos suteršti ar 
išniekinti piktam pagonių džiaugsmui. 

VIEŠPATS išgirdo jų šauksmą ir 
maloningai pažvelgė į jų nelaimę, nes 

žmonės pasninkavo daug dienų visoje 
Judėjoje ir priešais Visagalio 
VIEŠPATIES šventovę“ (Jdt 4,12-13). 

 „Bendrija tad susirinko pasirengti 
mūšiui ir pasimelsti, maldauti 
pasigailėjimo ir užuokautos. Tą dieną 
jie pasninkavo ir vilkėjo ašutinę, 
pasibarstę galvas pelenais ir persiplėšę 
savo drabužius“ (1 Mak 3,44;47).  

„...ir kad neleistų ką tik atgimusiai 
tautai patekti piktžodžiaujantiems 
pagonims į rankas. Visi prisidėjo prie 
tų maldavimų. Tris dienas ir verkdami, 
ir pasninkaudami, ir puldami 
kniūbsčia, jie be perstojo maldavo 
gailestingąjį VIEŠPATĮ. Tada Judas 
ragino juos neprarasti drąsos ir įsakė 
jiems būti pasirengusiems“ (2 Mak 
13,11-12).   

„Jona pradėjo kelionę per miestą. 
Eidamas pirmos dienos kelią, jis 
skelbė: „Dar keturiasdešimt dienų, ir 
Ninevė bus sunaikinta!“ Ninevės 
žmonės patikėjo Dievu, paskelbė 
pasninką ir visi, dideli bei maži, 
apsivilko ašutine. 

Kai žinia pasiekė Ninevės karalių, jis 
pakilo nuo savo sosto, nusivilko 
drabužius, apsidengė ašutine ir sėdosi į 
pelenus. Tada jis įsakė paskelbti 

Ninevėje: „Karaliaus ir jo didžiūnų 
įsakymu: 'Joks žmogus nei gyvulys 
tenelies jokio maisto, – raguočiai ir 
avys tenebūna ganomi ir vandens 
tenegeria. Žmonės ir gyvuliai bus 
apvilkti ašutine, – visu balsu tesišaukia 
VIEŠPATIES. Visi tesigręžia nuo savo 
nedorų kelių ir nuo smurto. Kas žino? 
Rasi Dievas pasigailės ir atleis, rasi 
sulaikys savo degantį įniršį, ir mes 
nežūsime” (Jon 3,4-9). 
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Pasninkaukite širdimi 

Slavko Barbarič OFM 

IV. 
Pasninkas 
Biblijoje 
 
Senasis 
Testamentas 



 

„... Būti 
gailestingu 

reiškia 
mokytis 

iš  
To,  

Kuris  
yra  

Gailestin-
gumas“ 

 
 

             Pašvęsto gyvenimo metai 

Dievo gailestingumas pašvęstųjų akimis 
 

Prasidėjus Dievo gailestingumo metams mes paprašėme žmonių,  
pašventusių savo gyvenimus Dievui, pasidalinti su mumis trumpais  

pamąstymais apie žodžius iš Evangelijos pagal Luką 6:36. 
 

 
Prasidėjo Dievo gailestingumo metai. 

Šiandien Bažnyčia atkreipia mūsų dėmesį į 
apmąstymus apie gailestingumo dosnumą. 
Tame yra didelis poreikis, nes pasaulis 
trokšta meilės ir atleidimo.  

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
gailestingas.“ (Lk 6,36).  

Apmąstant šią frazę iš Evangelijos 
pagal Luką, man kyla mintis, koks didis yra 
mūsų Dievas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Juk gailestingumas, kilantis 

iš meilės, yra pati nuostabiausia ir 
labiausiai išaukštinta Dievo 
savybė.  

Gailestinmgumo 
pasireiškimas visuomet yra meilės 
pasireiškimas. Būti gailestingu 
reiškia mokytis iš To, Kuris yra 
Gailestingumas. Žvelgdamas į 
Dievo išganymo darbą, matau, 
koks rūpestingas yra mūsų 
gailestingasis Dievas. Jis veikia 
žmogaus labui ir aš galiu mokytis 
iš Jo.  

 

Mes, krikščionys, esame 
pašaukti sekti Dangiškuoju Tėvu. 
Būtent kryžius ir Golgota gali išmokyti 
manęs gailestingumo. Kryžiaus 
kontempliacija ir savų kryžių 
suvokimas moko mane būti 
gailestingu. Kai žmogus sugebės 
sujungti savo kryžius su Jėzaus 
Kryžiumi, jis išmoks būti gailestingu.  

Linkiu jums, kad šis laikas, kurį 
Dievas duoda mums kaip 
gailestingumo pasireiškimą 
(apraišką), būtų atsakingai 
pragyventas laikas.   

                                             Tėvas Peter 
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„Būkite gailestingi, 
kaip 

Ir jūsų Tėvas 
gailestingas" 

Lk 6,36 
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Aš galiu būti gailestingas 
kitiems skelbdamas Dievo tiesą 
žodžiu ir parodydamas ją meilės 
darbais, darydamas artimui 
paprastus, mažus darbus su 
didele meile, kaip sakė Jėzus: „... 
nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane 
pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir 
mane pagirdėte ... kiek kartų tai 
padarėte vienam iš šitų 
mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte“ (Mt 25,35-40) 

Tėvas Peter  
Gailestingumo misionierius 

Man šie žodžiai reiškia: suvokti 
Tėvo meilę ir Jo gailestingumą man. 

Man jie reiškia: žinau, kad esu Jo 
mylimas sūnus, tegul ir toks, kuris ne 
visada Jam ištikimas, tačiau aš visada 
galiu įpulti į Jo atvirą glėbį. Tai švelnus, 
užjaučiantis apkabinimas, kuris atveria 
Jo begalinį troškimą mylėti mane ir 
kartoja, koks esu Jam brangus. 

Per mano santykius su Juo, Tėvas 
moko mane elgtis su žmonėmis taip pat, 
kaip ir Jis elgiasi su manimi: turėti 
atvirą širdį, priimančią artimą. Kaip ir 
Tėvas savo malonėje, turėti nuoširdžią, 
užjaučiančią širdį, sugebančią būti 
švelnia, gailestinga, kantria ir mokančia 
atleisti. 

Kasdieninėje maldoje aš išgyvenu 
asmeninį susitikimą su savo Tėvu, 
patyriu Jo švelnią meilę, kuri kalba su 
manimi atsižvelgiant į mano poreikius. 
Po to aš stengiuosi leisti Dievo meilei 
būti mano bendruomenėje, 
dalindamasis šia meile su savo broliais. 

Galiausiai, tie žodžiai man yra 
džiugi naujiena jog Dievas myli 
kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra. Jis 
nori priimti kiekvieną žmogų tokį, koks 
jis yra. Nori pakeisti kiekvieno žmogaus 
gyvenimą vieninteliu papraščiausiu 
būdu – jį mylėdamas.  
 

 
Per mano santykius su Juo, 

Tėvas moko mane elgtis su 
žmonėmis taip pat, kaip ir Jis 
elgiasi su manimi: turėti atvirą 
širdį, priimančią artimą. 

1)  



 
 

 
 

 

VĖL ATGAUTI VILTĮVĖL ATGAUTI VILTĮVĖL ATGAUTI VILTĮVĖL ATGAUTI VILTĮ    
 

Dabar Ukrainoje vyksta karas. 

2014m. birželį baigiau universitetą ir 
rugsėjo mėnesį patekau į karą. Būtent 

kare pradedi iš ties branginti gyvenimą ir 
sveikatą, branginti kasdienius paprastus 

dalykus – puodelį geros kavos, 
hamburgerį iš Makdonaldo, 

pasivaikščiojimus gryname ore. Kai grįžti į 

taikų miestą, supranti, kad daugelis žmonių 
nevertina tai, ką turi brangiausią – patį 

gyvenimą, tai, kad jie gali matyti ir girdėti, 
vaikščioti abiem kojom. 

Pabuvęs Medjugorjėje aš atgavau 
viltį... Čia (Čenakolo bendruomenėje) aš 

susitikau buvusius narkomanus ir 
alkoholikus, kuriems, regis, pasaulyje 

niekas negali padėti – nei visuomenė, nei 
medicina. Jie tiek kartų parpuolė, tiek kartų 

grįždavo prie narkotikų ir alkoholio, kad, 
regis, dar šiek tiek ir viskas, galas... Tačiau 

čia jie pasikeitė ir ne pasaulinio garso 
psichologo ar begalės daugybių tablečių 

dėka, o todėl, kad jie atrado viltį. Viltį ir 
tikėjimą mūsų Dievo Motina, kuri veda mus 

pas mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuriam nėra 

nieko neįmanoma. Man paliko didžiausią 
įspūdį vieno vaikino, buvusio alkoholiko, 

liudijimas. Jis prisiminė vieną istoriją. Kartą 
atvyko neįgalių žmonių grupė ir jam reikėjo 

padėti vienam iš jų įkopti į Podbrdo kalną. 
Jis priėjo prie vyriškio invalidų vežimėlyje 

ir jie kartu pradėjo kopti į kalną. Kada jie 
pagaliau pasiekė viršūnę, to žmokaus akyse 

vaikinas pamatė dėkingumo ašaras. Tai 
buvo nuostabiausias jausmas jo gyvenime – 

matyti dėkingumo ašaras to žmogaus 
akyse... Aš dėkoju Dievui už galimybę 

pabuvoti Medjugorjėje, dėkoju Dievo 
Motinai už visus žmones, kuriuos sutikau 

čia, dėkoju už viltį, kurią atgavau.  

Garbė Jėzui Kristui! 
Taras, Ukraina 

 

 
 
 

Liudijimas 
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TARPTAUTINIAI SEMINARAI MEDJUGORJĖJE 2016 METAIS 
 

 

 

 

 

 

Mieli bičiuliai! Kviečiame jus dalyvauti tarptautiniuose 
seminaruose ir susitikimuose, kurie organizuojami Medjugorjėje 

2016 metais. 
Smulkesnę informaciją bei seminarų programas Jūs galėsite 

rasti mūsų svetainėje: www.svetlomariino.com\ru 
Šalių koordinatorių kontaktai yra nurodyti 14 puslapyje. 

 
Vasario 29 – Kovo 04d. Tarptautinis piligriminių kelionių 
organizatorių ir maldos grupių vadovų susitikimas.  
 
Gegužės 04 - 07 d  Tarptautinis gydytojų ir medicinos  

darbuotojų seminaras; 

Birželio 06–10 d.   Tarptautinis gyvybės ginimo seminaras 

 
Birželio 09–12 d.  Tarptautinis neįgalių žmonių 

susitikimas  
(neįgalių žmonių ir jų slaugytojų apgyvendinimas ir maitinimas 
nemokamas – tai Medjugorjės parapijos dovana). 
 

Liepos 04-08 d.    Tarptautinis kunigų seminaras 
 

Rugpjūčio 01-06d.  Tarptautinis jaunimo festivalis  

MLADIFEST 2016. 

Lapkričio 09 – 12 d.  Tarptautinis seminaras sutuoktiniams 

DĖMESIO!  
Dėl Popiežiaus susitikimo su jaunimu Krakove, jaunimo festivalis 
Medjugorjėje „MLADIFEST2016“ prasidės viena diena vėliau, t.y. 
2016.08.01d. ir baigsis kaip visada – 2016.08.06   
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SKELBIMAI 
 
 
 

Maldingumo centras 
Marijos Šviesa, Medjugorje 

Tel./faksas + 387 36 650 004 
Mob. tel. + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

 
 

 
Užsisakyti nemokamai gauti laikraščius 

internetu Jūs galite mūsų internetiniame puslapyje: 

www.svetlomariino.com\ru, įvedę savo  

   elektroninio pašto adresą. 

 

Internetinės svetainės apie Medjugorję: 
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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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