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„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visus maldai. Be maldos 
jūs negalite gyventi, nes malda yra grandis, kuri priartina jus 
prie Dievo. Todėl, vaikeliai, su nuolankumu širdyje, grįžkite 

pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad visa širdimi galėtumėte 
tarti: „teesie kaip danguje, taip ir žemėje“. Jūs, vaikeliai, 

esate laisvi, kad laisvėje apsispręstumėte už Dievą arba prieš 
Jį. Pažiūrėkite, į kur Šėtonas nori jus įtraukti – į nuodėmę ir 
vergiją. Todėl, vaikeliai, grįžkite į mano Širdį, kad galėčiau 

vesti jus pas savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir 
gyvenimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
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TAIKOS KARALIENĖS PRANEŠIMAS
2016 m. vasario 02 d., MEDJUGORJE

„Brangūs vaikai, kviečiau jus ir vėl kviečiu pažinti mano Sūnų, 
pažinti tiesą. Aš esu su jumis, o jūs melskitės, kad jums tai 

pavyktų. Mano vaikai, privalote daug melstis, kad turėtumėte 
kaskart daugiau meilės ir kantrumo, kad galėtumėte pakelti 

auką ir būti vargingi dvasioje. Mano Sūnus nuolat yra su jumis 
Šventojoje Dvasioje. Jo Bažnyčia gimsta kiekvienoje širdyje, 

kuri Jį pažįsta. Melskitės, kad galėtumėte pažinti mano Sūnų, 
melskite, kad jūsų siela būtų viena su Juo. Būtent malda ir 

meilė pritraukia kitus ir daro jus apaštalais. Su meile, 
Motiniška meile žvelgiu į jus. Pažįstu jus, žinau jūsų skausmą ir 
liūdesį, nes ir pati tyloje kentėjau. Mano tikėjimas suteikė man 
meilę ir viltį. Kartoju, tegul mano Sūnaus prisikėlimas ir mano 

Dangun paėmimas suteikia jums viltį ir meilę. Todėl, mano 
vaikai, melskitės, kad pažintumėte tiesą, kad turėtumėte tvirtą 
tikėjimą, kuris vestų jūsų širdis ir kuris sugebėtų paversti jūsų 

skausmus ir kentėjimus viltimi ir meile. Dėkoju jums.“



Pranešimo apmąstymai maldos grupėms

Nėra beveik nė vieno Dievo Motinos 
pranešimo, kuriame Ji nekviestų mūsų
maldai. Jos kreipimaisi nepaprastai trumpi, 
aiškūs ir įkvepiantys. Šiuose keliuose 
žodžiuose, kuriuos Ji mums perduoda, yra 
apimta tai, kas yra mūsų dvasinio ir amžino 
gyvenimo prasmė. Jos pranešimai nėra 
akademinės paskaitos. Mes juose nerasime 
maldų metodų įvairovės. Ji kalba mums esmę 
–malda reiškia gyvenimą. Be maldos mumyse 
nėra gyvasties, nes nesimelsdami mes 
nutraukiame ryšį su Dievu, kuris yra 
gyvenimo šaltinis. Ji kreipiasi į mus 
paprastais žodžiais: "Melskitės širdimi, be 
maldos jūs negalite gyventi, kviečiu jus 
nuoširdžiai maldai, maldoje atsiduokite Jėzui, 
melskitės prieš kryžių, be maldos jumyse 
nėra taikos, melskitės Šventajai Dvasiai, 
maldoje jūs patirsite didžiausią 
džiaugsmą...“ Šie ir kiti nesuskaičiuojami 
raginimai, kuriuos paliko mums Dievo Motina 
savo pranešimuose, panašūs į rodykles 
kelyje, kurios padeda mums nenutolti nuo 
Dievo, nuo savęs pačių, nuo gyvenimo“.

Kaip kalbėjo šventasis 
Bernardas Sienietis: veltui triūsia liežuvis, jei 
širdis nesimeldžia“. Būtent širdis yra mūsų 
maldos įrankis. Šį organą mes gavome iš 
Kūrėjo – apie tai liudija Pradžios knyga, iš 
kurios mes sužinome, kaip Dievas sukūrė 
žmogų, įkvėpdamas į jį Savo gyvybės dvasią. 
Dieviškoji gyvybės dvasia mumyse – tai ir yra 
maldos šaltinis. Kasdieniame gyvenime mūsų 
širdis paprastai būna užslėpta. Ji tik 
retkarčiais jaučiama pasąmonėje. Mes 
gyvename nuolat panėrę į išorinius 
pergyvenimus, įsipainioję į daugelį įspūdžių ir 
jausmų tam, kas mus traukia arba atstumia. 
Netgi stengdamiesi gyventi savo asmenybės 
gelmėse, mes, paprastai, panyrame į kažką 
neesminio.

Evangelijoje Jėzus dažnai sako mums: 
mūsų širdys aklos, užkietėjusios, be nuovokos 
(Mk 8,17); nenuovokios, nerangios 
(Lk 24,25); kupinos tamsos; aptukusios 
malonumuose ir rūpesčiuose. Jai reikia 
apipjaustymo. Rasti kelią į savo širdį – tai 
svarbiausia žmogaus užduotis. Žmogus 
ieškantis dar nepažintų erdvių – tai 
piligrimas, ieškantis savo širdies, savo 
asmenybės giluminės esmės.

Maldos siekį mes nešame savyje, tarsi 
paslėptą lobį, apie kurį nežinome, ar žinome
mažai. Mes dažnai negirdime savo širdies, 
nes ji, mūsų tikra širdis, yra snaudžianti ir 
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Malda:
Mergele Marija, dėkojame Tau už kvietimą 
maldai ir už visas širdis, kurios išgirdo Tavo 
kvietimą ir į jį atsiliepė. Tai, apie ką Tu 
mums kalbi – neišgalvotos istorijos, bet Tavo 
asmeninė gyvenimo su Dievu patirtis. Tu 
meldeisi pati ir meldiesi už mus. Galilėjos 
Kanoje Tu pirma pastebėjai, ko trūksta 
jaunavedžiams. Taip ir šiandien – Tu matai 
visus mūsų poreikius ir pastebi, ko mums 
trūksta, kad būtume kupini džiaugsmo ir 
gyvenimo, kuriuos mums teikia vien tik 
Dievas. Dėkojame Tau už Tavo Motinišką 
Širdį, kuri pilna Dievo ir yra vieninga su Jo 
valia. Mes norime mokytis iš Tavęs maldos ir 
kaip gyventi, kad būtume Dievo. Amen.

turinti poreikį būti nuolat žadinama. 
Todėl malda nėra tokia jau sunki. Ji buvo 
mums padovanota jau seniai. Melstis - reiškia 
žadinti savyje Dievo siekimą. Ir šį siekimą 
mums įdėjo pats Viešpats. Malda moko mus, 
kaip pragyventi šį gyvenimą. Per maldą mes 
randame kelią į lobį, paslėptą mūsų širdyje. Ir 
panašiai, kaip pirkliui Evangelijoje, mums 
reikia parduoti viską, kad galėtume nusipirkti 
lauką ir surasti jame tą lobį.

Malda sugrąžina mus į tikrąją būseną
Dievo akivaizdoje, o tai ir yra nuolankumas. 
Malda sutaiko mūsų gyvenimą su Dievo 
įsakymais. Per maldą mes leidžiame Dievui 
būti mumyse. Per maldą mes suderiname 
savo valią su Dievo valia, kada mes, 
galiausiai, gebame pasakyti visa širdimi: 

teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir 
žemėje.

Mes žinome, kad Jėzus yra 
pasakęs: “aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne 
savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė”
(Jn 6,38). Kartais mes klausiame savęs, kodėl 
mums sunku priimti Dievo valią? Būtent 
todėl, kad mes nepriimame jos, kaip savo, 
nes mūsų norai nesutampa su Dievo valia. O 
Dievas neturi kito tikslo, kaip mano ir 
tavo išganymas. Paprastai Dievo valia yra 
nelengva mums. Todėl Jėzus kalba apie 
siaurus vartus ir siaurą kelią, vedančius į 
gyvenimą.

Tegul Mergelė Marija, kurios valia pilnai 
sutampa su Dievo valia, veda mus išganymo 
keliu.
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Pranešimo apmąstymai maldos grupėms

Tarp pirmų žodžių, kuriuos Mergelė 
Marija perdavė per regėtojus visam 
pasauliui, buvo ir tokie: „Aš atėjau, kad 
pasakyčiau jums: Dievas yra. Aš ateinu, 
nes mane siunčia Dangiškasis Tėvas“.

Dangiškojo Tėvo 
valia yra ta, kad 
mes visi būtume 
išgelbėti. Atėjęs į šį 
pasaulį Jėzus sako: 
„...štai ateinu, kaip 
knygos rietime apie 
mane parašyta,
vykdyti tavo, o 
Dieve, valios!” (Žyd. 
10,7).

Mergelė Marija 
apsireiškia 
įvairiose pasaulio 
vietose, kad padėtų 
mums gyventi taip, 
kaip moko Jėzus –
gyventi Dangiškojo 
Tėvo valia. Ji 
nesako nieko 
naujo, bet 
Motiniška Širdimi 
kartoja mums
Jėzaus mokymus.

Ir šiandien Ji 
paprastai ir tvirtai
kartoja mums 
vieną svarbią tiesą: 
„Be maldos jūs 
negalite gyventi“. 
Visa, ko mums 
reikia gyvenime, mes galime gauti 
maldoje. Kiekviena padovanota malonė –
tai Dievo atsakas, gautas per maldą. 
„Malda, tai gyvenimas, malda – tai yra 
tai, ko žmogaus širdis ilgisi. Tegul malda 
tampa jums oru, kuriuo jūs kvėpuojate“ 
– sako mums Dievo Motina savo 
pranešimuose. Malda širdimi – tai 
visiškas atsidavimas Dievui. 

Tik Jėzus galėjo pasakyti: „Mano 
Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko 
manęs vieno, nes visuomet darau, kas 
jam patinka“. (Jn 8,29)

Netgi mirtinos agonijos metu Jis 
visiškai susitaiko su Tėvo valia: „Tėve, jei 
nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau 
tebūna ne mano, bet tavo valia!“ (Lk 
22,42).

Jėzus žino apie mūsų 
silpną valią, turinčią 
polinkį į pikta. Jis moko 
mus maldos: „Tėve mūsų, 
kuris esi Danguje, teesie 
šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo Karalystė“. 
Galbūt mums ši malda 
tapo įprasta ir mes 
kalbame ją 
paviršutiniškai, ar vis dar 
neatradome šios maldos 
jėgos, jos atpildo. Todėl 
Jėzaus Motina patikina: 
„Vaikai mano, su 
nuolankumu širdyje 
grįžkite pas Dievą ir prie 
Jo įsakymų, kad visa 
širdimi jūs galėtumėte 
tarti: teesie Žemėje, kaip 
Danguje“. 

Kai mes meldžiamės 
„teesie Tavo valia, kaip 
Danguje, taip ir Žemėje“, 
- mes priimame 
nuostabiausia, kas tik 
yra pasaulyje – Dievo 
valią, kuri yra mūsų 
taika. Ši malda tarsi 
stebuklingas raktas 
atveriantis Tėvo Širdį. 

Apaštalas Jonas sako: „Mes tvirtai 
pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal 
jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, 
kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai 
ir žinome turį, ko esame prašę.“ (1 Jn 
5,14-15). 

Dažnai mes norime pritaikyti Dievo 
valią savajai. Mes norime, kad Dievas 
veiktų pagal mūsų įsivaizdavimą. Mes
tvarkome savo ir kitų gyvenimą taip, kaip 
mums patinka, neklausdami Viešpaties, 
ką Jis apie visa tai galvoja. Mes 
renkamės puikybės ir asmeninių, be 
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Dievo, sprendimų kelią. Kai mums 
sunku, mes prašome, kad Dievas 
išlaisvintų mus nuo kentėjimų, mes 
turime savų planų ir savo valią. Melstis 
„teesie Tavo valia, kaip Danguje, taip ir 
Žemėje“ reiškia leisti Viešpačiui veikti. 
Tuomet Jis įeina visa savo galybe ir 
pačioje sunkiausioje, neišsprendžiamoje 
situacijoje atsiranda tokia sprendimo
galimybė, kokia mums net į galvą nebuvo 
atėjęs.

Viename iš savo pranešimų Marija 
sako: „Brangūs vaikai, prašykite Dievo, 
kad Jis ateitų jums į pagalbą, bet ne 
pagal jūsų norą, o dėl Savo meilės jums“. 
Atsiduoti  Dievui nežiūrint į nieką –
reiškia stoti į kelią tokiu būdu, kuris, 
greičiausiai, mums niekada neateitų į 
galvą. Atsidavimo Dievui kelyje mūsų 
laukia daug netikėtumų. 

„Vaikeliai, esate laisvi, kad laisvai 
pasiryžtumėte būti su Dievu ar prieš Jį. 
Pažvelkite į kur šėtonas nori jus įpainioti 
– į nuodėmę ir vergiją“ (2016.01.25). 
Neleiskite šėtonui įvilioti jus 
materialinėmis gėrybėmis, vaikeliai,

ryžkitės pasirinkti Dievą, kuris yra laisvė 
ir meilė. Pasirinkite gyvenimą, o ne sielos 
mirtį (1996.03.25).

Šiuose Dangiškosios Motinos 
žodžiuose skamba perspėjimas ir 
kvietimas sandorai, kurią Dievas sudarė 
su Moze. „Štai! Šiandien padėjau prieš 
tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį“
(Įst 30,15). Apsispręsti būti su Dievu ar 
prieš Jį – tai apsisprendimas gyvenimui 
arba mirčiai. Marijos Širdis plaka su 
rūpesčiu už kiekvieną iš mūsų. Savąja
Motiniška Širdimi Ji stebi kiekvieną 
mūsų žingsnį. Maldoje Ji šnabžda mums, 
kad mes pasirinktume gyvenimą, o ne 
sielos mirtį. Ji neverčia mūsū, bet tik 
kviečia. Ji, kaip yra pasakiusi savo 
pranešimuose, lenkiasi mūsų laisvei, 
kaip Dievas. Pasikliaukime Jos kvietimu: 
„Nepamirškite, vaikeliai, kad jūsų laisvė –
tai jūsų silpnybė, todėl su rimtumu 
sekite mano pranešimais“ (2007.02.25),
„grįžkite į mano Širdį, kad galėčiau vesti 
jus pas savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, 
tiesa ir gyvenimas“ (2016.01.25). 

Malda: 
O, Marija, pilnai atsidavusi Dievo valiai! Visa savo esybe mes grįžtame į Tavo Širdį. Su 
Tavimi mes pasirenkam Dievą ir sielos gyvenimą. Melskis su mumis Marija, padėk mums 
maldoje teisingai suvokti Dievo valią. Dovanok mums savo nuolankumą. Tavo Širdyje 
meldžiamės, „teesie Žemėje, kaip ir Danguje.“ Amen. 

(Terezija Gažiova) 
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„Ir šiandien su džiaugsmu kviečiu jus: 
atverkite širdis ir įsiklausykite į mano 
kvietimą. Aš iš naujo noriu priartinti 
jus prie mano Nekalčiausios Širdies, 

kurioje jūs atrasite prieglobstį ir 
ramybę. Atsiverkite maldai, kol ji taps

jūsų džiaugsmu...“
2012.01.25

„Su džiaugsmu Širdyje myliu jus visus 
ir kviečiu priartėti prie mano 

Nekalčiausios Širdies, idant galėčiau 
priartinti jus dar labiau prie mano 

Sūnaus Jėzaus, kad Jis suteiktų jums 
savo ramybę ir meilę, kurios yra 

maistas kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, 
atsiverkite maldai, atsiverkite mano 
meilei. Aš esu jūsų Motina ir negaliu 

palikti jūsų vienų klaidžiojančių ir 
nuodėmėje...“

2013.06.25

„Aš esu su jumis ir trokštu, 
brangūs vaikai, kad kiekvienas 

jūsų būtų kuo arčiau mano Širdies. 
Todėl, vaikeliai, melskitės ir savo 
gyvenime ieškokite Dievo valios. 
Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų 
atrastų šventumo kelią ir tame 

kelyje augtų amžinybei...“
1990.04.25

„Malda yra 
džiaugsmas. Malda 
yra tai, ko žmogaus 
širdis trokšta. Todėl, 
vaikeliai, priartėkite 

prie mano 
Nekalčiausios Širdies 
ir atrasite Dievą...“

1994.11.25

„Skaitykite Šventąjį Raštą, 
gyvenkite juo ir melskitės, kad 
suprastumėte šio laiko ženklus. 

Dabar yra ypatingas metas. 
Todėl ir esu su jumis, kad 
priartinčiau jus prie mano 

Širdies ir prie mano Sūnaus 
Jėzaus Širdies...“

1993.08.25
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Brangūs mūsų bičiuliai, šeimos, parapijos, maldos 
grupės, visi, kurie meldžiasi drauge su mumis ir trokšta eiti 
šventumo keliu drauge su Dievo Motina! Dėkojame jums už 

nuostabius liudijimus, už jūsų maldas ir pasninką, jūsų 
ištikimybę Dievo Motinai.

Nuoširdžiai dėkojame Dievą už kiekvieną iš jūsų ir už tai, 
kad kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį galime dvasiškai 

jungtis ir melstis 
drauge Dievo Motinos intencijomis.
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Mūsų kitas susitikimas įvyks

šeštadienį, 2016.02.06

Šį mėnesį melsimės

už išlaisvinimą tų, kurie yra 
pavergti nuodėmės



Slavko Barbarič OFM

Malda ir pasninkas prašant palaiminimo ir sėkmingo kelio
Tada ten, prie Ahavos upės, paskelbiau pasninką, kad, nusižemindami prieš savo Dievą, 
prašytume sėkmingos kelionės sau, mūsų vaikams ir visai mūsų mantai. Mat gėdijausi 
prašyti karaliaus kareivių ar raitelių apsaugoti mus kelyje nuo priešų, kadangi buvome 
sakę karaliui, kad mūsų Dievo ranka yra gera visiems, kurie jo ieško, bet jo galybė ir 
pyktis krinta ant visų, kurie jį palieka. Taigi mes pasninkavome, to prašydami iš Dievo, 
ir mūsų prašymas buvo išklausytas.

(Ezd 8,21-25)
Paninkas po karo sugriovimų

Man jie paaiškino: „Išlikusieji, pergyvenę nelaisvę, tenai {Judo} srityje atsidūrę skurde 
ir nemalonėje. Jeruzalės sienos pilnos spragų, o jos vartai ugnies sunaikinti“.

Išgirdęs šiuos žodžius, atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasninkaudamas ir 
melsdamasis Dangaus Dievui.

(Neh 1,3-4)

Pasninkas sugrįžus pas tikrą Dievą

To mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraeliečiai susirinko pasninkaudami, apsivilkę 
ašutine ir apsibarstę žemėmis. Tada Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių, 
atsistojo ir išpažino savo nuodėmes bei savo protėvių kaltes.

(Neh 9,1-2)

Pasninkas, malda, išmalda ir teisingumas

8 Melstis ir pasninkauti yra gera, bet geriau negu tai – išmalda ir teisumas. Truputis su 
teisumu yra geriau, negu perteklius su nedorumu. Geriau duoti išmaldą, negu krauti 
auksą,

(Tob 12,8)
Viso gyvenimo pasninkas dėl  liūdesio

Ji buvo pasistačiusi ant namų stogo palapinę, juosėjo ašutine ir rengėsi našlės 
apdaru. 6 Tapusi našle, ji pasninkavo visas savo našlystės dienas, išskyrus šabo 
išvakares bei šabo dieną, jaunaties išvakares bei jaunaties dieną ir Izraelio namų 
iškilmių ir švenčių dienas.

(Jdt 8,5-6)
Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po 
mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, 37 o paskui našlaudama sulaukė 
aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per 
dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir 
kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.

(Lk 2, 36-38)

MARIJOS    Šviesa    2016/ 01 / 8 /
MARIJOS    Šviesa    2016 / 02



Pašvęsto gyvenimo Dievui metai

2016m. vasario 02d. Šventomis Mišiomis Kristaus 
paaukojimo šventėje užsibaigė bažnytiniai 

pašvęstojo gyvenimo Dievui metai

Popiežiaus Pranciškaus žodis užbaigiant pašvęstojo gyvenimo Dievui metus:

«Šiandien prieš mūsų akis iškyla 
paprastas, nuolankus ir didis įvykis: Marija ir 
Juozapas atneša Jėzų į Jeruzalės šventyklą. Šis 
kūdikis – eilinis, tačiau unikalus. Jis viengimis 
Dievo Sūnus, atėjęs dėl visos žmonijos. Šis 
Kūdikis atnešė mums Dievo gailestingumą ir 
švelnumą: Jėzus – tai Tėvo gailestingumo 
Veidas. Tai paveikslas, kurį mums siūlo 
Evangelija užbaigiant pašvęstojo gyvenimo 
Dievui metus, metus, kuriuos išgyvenome su 
dideliu įkvėpimu. Tarsi upė tie metai dabar 
įsilieja į gailestingumo jūrą, beribį meilės 
slėpinį, kurį mes suvokiame Gailestingumo 
Jubiliejuje...

Šios dienos Iškilmėse, mes mokomės būti 
dėkingi už susitikimą su Jėzumi ir pašvęstojo 
gyvenimo Dievui dovaną. Dėkoti už
Eucharistiją. Kaip nuostabu matyti laimingus 
veidus tų, kurie pašventė save Dievui – galbūt 
pagyvenusius, kaip Simeonas ir Ona –
laimingus ir dėkingus už savo pašaukimą. Šiuo 
žodžiu galima apibendrinti visa, kuo mes 
gyvenome visus šiuos pašvęstus gyvenimo 
Dievui metus – dėkingumas už Šventosios 
Dvasios dovaną, visada įkvėpančią Bažnyčią per 
įvairias charizmas...“ 

(Pamokslas per Šv. Mišias 02.02.2016, šaltinis: Radio Vaticana) 

Brangūs mūsų pašvęstieji Dievui broliai ir seserys, norime kartu su Jumis prisiminti ir dėkoti 
už visas malones ir dovanas, priimtas šiais metais.

Kokie Jums buvo šie, Bažnyčios paskelbti, pašvęsto gyvenimo Dievui, metai? Ką Dievas padarė 
asmeniškai Jums tais metais? Už kokį išgyvenimą norėtumėte padėkoti Dievui?
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Brangūs mūsų pašvęstieji Dievui broliai ir 
seserys, norime kartu su Jumis prisiminti ir 
dėkoti už visas malones ir dovanas, priimtas šiais 
metais.
Kokie Jums buvo šie, Bažnyčios paskelbti 
pašvėsto gyvenimo Dievui, metai? Ką Dievas 
padarė asmeniškai Jums tais metais? Už kokį 
išgyvenimą norėtumėte padėkoti Dievui? 

Tėvas Eduardas CSSR (Baltarusija):

„Pašvęsto gyvenimo Dievui metus galima 
palyginti su tilteliais, kuriais mes prieidavome 
prie upės. Visi žino, kad upelis, tai tokia vieta, 
kur galima maloniai praleisti laiką, galbūt
prisiminti kokias nors ypatingai laimingas 
gyvenimo akimirkas, o gal tiesiog pažiūrėti į 
knibždėte knibždantį povandeninį pasaulį. O 
tilteliai  pagelbėja  mums  tuo,  kad galime ant



jų pasėdėti, nuleidus kojas į vandenį, gėrėtis 
saulės spinduliaias, ar gulėti ant jų ir mintimis 
persikelti į nuostabias vaikystės akimirkas. 
Pašvęsto gyvenimo Dievui metų paskelbimas 
man tapo tokiais tilteliais, ant kurių galima ne 
tik prigulti ir paskęsti prisiminimuose, bet nuo 
kurių galima panerti į pašvęsto Dievui gyvenimo 
gylį! 

Malonu prisiminti visas bendras 
iniciatyvas, kurios kilo iš mūsų šalies 
(Baltarusijos) vienuolijų, ypač Baltarusijos 
vienuolių konferencijos atsiradimas. Tai yra 
mūsų konkretus praėjusių metų vaisius ir 
rezultatas mūsų ateičiai. Apmąstant pašvęsto 
gyvenimo Dievui metų užbaigimą, būtina 
prisiminti tuos drąsuolius ir ištikimuosius, 
kurių dėka šios konkrečios iniciatyvos tapo 
įmanomos. Šių žmonių savojo pašaukimo 
išgyvenimo pavyzdys, jų iniciatyvos ir pastangos 
tik patvirtina vienuolystės dovanos didybę. 
Dieve, dėkojame Tau už tai, kad mūsų tiek daug 
ir Tu atsimeni kiekvieną iš mūsų!“.

Tėvas Jozef SJ, Čekija: „Jeigu žvelgti į 
tuo metus paprastu, pasaulietišku žvilgsniu, tai 
buvo metai, kurie atnešė pilnai suprantamus 
klausimus ir iššūkius, atsirandančius 
sprendžiant problemas, susijusias su konkrečiu 
gyvenimu vienuolyne. Šiuo aspektu 
metai nebuvo kažkuo ypatingi. Kas 
liečia darbą – tai buvo eiliniai 
tarnystės Bažnyčioje metai.

Didžiule dovana man ir visai 
provincijai buvo trijų jaunuolių 
pirmieji įžadai 2015 metų rugsėjį, ir 
tai, kad vienas kandidatas įstojo į 
noviciatą. Kalerius metus nebuvo 
nė vieno, kas ateitų pas mus ir 
pasirįžtų stoti į pašvęsto gyvenimo 
Dievui kelią. Arba visai neateidavo, 
arba ateidavo tokie kandidatai, 
kurių priimti buvo neįmanoma. 
Buvo ir tokių, kurie metė noviciatą. 
O po to žmogus jaučiasi kaip 
Elžbieta, kuri negalėjo turėti vaikų, 
arba kaip Samuelio motina. 
Žmogus meldžiasi Dievui ir klausia: 

„Ką aš ne taip padariau? Kodėl nėra 
palaiminimo?“ Ir tokia būsena įstūmia žmogų į 
liūdesį, vilties praradimą, depresiją ir pan. 
Tačiau tuo momentu, kai atėjo tie trys, kurie 
davė įžadus ir tas, kuris pradėjo noviciatą 
pašvęsto gyvenimo Dievui metais tapo didele 
motyvacija kitiems, nes tai didžioji Dievo
dovana. Pašaukimą duoda tik Dievas ir niekas 
kitas. Jo neįmanoma simuliuoti ar priversti. Tai 
laisva Dievo dovana o taip pat ir tam tikro 
žmogaus laisvė tarti Dievui: „Taip, aš čia. Sųsk 
mane.“

Tai yra didžiulės vilties, motyvacijos 
šaltinis, nes kol yra žmonės, atsiliepiantys: 
„Siųsk mane, aš čia, Dieve“, tai matome, kad 
viskas, ką mes darome, už ką meldžiamės, 
visiškai viskas yra Jo rankose ir tai turi savo 
tęsinį. Paprastai tariant – „mes ne bevaikiai“.

Tai dovana, kurią gavo mūsų jezuitų 
provincija. Tai dovana, už kurią aš asmeniškai 
esu labai dėkingas.

Galima pasakyti, kad praėję metai niekuo 
nesiskiria, tačiau tiesa yra tame, kad ne tik atėjo 
nauji žmonės, bet nei vienas iš mano brolių 
nemirė. Priimu tai, kaip Dievo malonę, kad 
mūsų skaičius nesumažėjo, bet priešingai –
išaugo. Aš dėkoju už tai Dievą.“
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Mano vardas Gunita, priklausau 
Martino Liuterio evangelikų-liuteronų 
bažnyčiai, esu socialinė darbuotoja su 
šeimomis turinčiomis vaikų. Turiu 
rūpestingą vyrą ir tris nuostabius vaikus 
(18, 15 ir 7 metų). 

Mano kelias su Kristumi prasidėjo 
jau seniai, daugiau kaip prieš 25 metus... 
Įgijau aukštąjį išsilavinimą – teologinį ir 
socialino darbo srityje. Aš visada troškau 
gilesnių santykių su Dievu ir draugystės 
su Juo. Tačiau esminius pokyčius šioje
srityje aš pradėjau jausti tik po to, kai
pirmą kartą pabuvojau Medjugorjėje 2013 
metais. 

Dievo Motinos aplankymas 2015 
metų pabaigoje tapo pačiu nuostabiausiu 
įvykiu mano gyvenime: tai buvo gyvas 
liudijimas to, kaip Dievas veda, rūpinasi ir 
ilgisi asmeniškai manęs. Medjugorjėje 
visa savo esybe pajutau, kaip stipriai ir su 
kokiu nuolankumu ir švelnumu mane 
myli Dievas. Ir šis suvokimas uždegė 
manyje norą daryti viską, kas nuo manęs 
priklauso, kad būčiau kuo arčiau savo 
Mylimojo. Evangelijoje pasakyti žodžiai 
apie brangų perlą man įgavo aiškią 
prasmę. 

O Dievo Motinos pranešimai man 
nustojo būti tiesiog gražiai suformuluoti 
žodžiai apie meilę... Jie išaugo iš 

nuostabios kvepiančios gėlės ir man 
norėjosi sekti  kiekvieną pasakytą mintį 
savuoju „TAIP“. 

Dievo Motinos pranešimai man tapo 
tarsi meilės laiškai adresuoti man. O 
Šventasisi Raštas tapo labiau gyvas ir 
kalbantis. 

Taip atsitiko, kad tapau šios 
piligriminės kelionės organizatore ir 
vadove. Vesdama piligrimų grupę, daug 
kartų susiduriau su įvairiais sunkumais ir 
situacijomis, kuriose nežinai, kaip elgtis 
toliau (ypač kai neturi panašios patirties). 
Pavyzdžiui finansų stygius, apgyvendinimo 
klausimas, poilsisi ir kiti fiziniai poreikiai. 
Tačiau kiekvieną kartą sprendimas ateidavo 
tą akimirką, kai tai buvo būtina. Ir tas 
sprendimas buvo geresnis palyginus su tuo, 
kokį aš galėčiau sugalvoti pasikliaudama 
savo protu ir strategija. Dievo pramatymai 
veikė su nuostabiu tikslumu ir parūpino 
mums trukstamų pinigų. 

Kiekvieną kartą, kai aš meldžiausi ir 
atiduodavau savo baimes, nežinomybę, 
piligrimų grupes Dievo Motinai –
atsakymas ir sprendimas ateidavo iš karto, 
reikiamu momentu. Tokiu būdu aš 
įsisavinau visai kitą logiką: ne žmogaus 
verslinę logiką, kurioje pristatyta daugybė 
konstrukcijų (planavimas, alternatyvūs 
sprendimai), bet pilno Pasitikėjimo logiką. 

Liudijimas
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Aš noriu ir toliau mokytis šitos Dievo 
Pramatymo paslapties. 

Aš nenustoju stebėtis tuo, kaip daug 
žmonių skubėjo man padėti paruošiant ir 
įgyvendinant šią piligrimystę: kunigai ir 
kolegos darbe, draugai tiek Latvijoje tiek 
ir užsienyje. Šią piligriminę kelionę aš 
priėmiau, kaip ypatingą privilegiją, 
matydama aiškų tikslą, paprastumą, 
nuoširdų susidomėjimą ir nuolankią 
tarnystę žmonių, kurie man padėjo. 

Man, kaip grupės vadovei, buvo 
svarbu matyti, kaip mainosi žmonių 
veidai priš ir po piligriminės kelionės. 
Mūsų nedidelėje grupėje susirinko 
skirtingų konfesijų žmonės – katalikai, 
liuteronai, baptistai... Tai buvo žmonės, 
kuriuos aš visus jaučiau kaip savo sielą –
tokius skirtingus pagal konfesijas, tačiau 
tokius panašius švelniuose širdies 
santykiuose su Dievu. 

Mums Dievas padovanojo tokią 
dovaną – du ganytojus: katalikų kunigą ir 
liuteronų pastorių! 

Man visuomet buvo skaudu matyti 
padalintą bažnyčią ir konfesijų įsitikinimą 
savo teisume. Čia, Medjugorjėje, mes 
pajutome Dievo vaikų vienybę, vienos 
Motinos vaikų vienybę – tai mano 
troškimas ir palinkėjimas visai Šventai 
Bažnyčiai. 

Kiekvieną rytą mes turėjome 
galimybę dalyvauti Šv. Mišiose latvių kalba. 
Visa piligriminės kelionės programa buvo 
rūpestingai sudaryta ir gerai organizuota... 
Buvo suteikta galimybė išpažinčiai. Aš 
pajutau neįprastą išpažinties jėgą. Dėkoju 
Dievui už viską. 

Kai prisimenu dvasinius 
piligrimystės nuotykius mano veide 
atsiranda šypsena. Tegul Viešpats Jėzus ir 
Dievo Motina padeda kiekvienam iš mūsų 
eiti šiuo vienybės ir pasitikėjimo keliu.

Gunita, Latvija
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„Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu: jei kas išgirs mano 

balsą ir atvers duris, aš pas jį 
užeisiu ir vakarieniausiu su juo, 

o jis su manimi.“
(Apr 3,20)



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 EMŠ 
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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http://www.medjugorje.hr/
http://www.gospa.sk/
http://www.medju.com/
http://www.medjugorje.ru/
http://www.medjugorje.com.ua/
http://www.medjugorje.lv/
http://www.medjugorje.lt/
http://www.medjugorje.net/
http://www.medjugorje.de/

